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ҮНДСЭН АГУУЛГА (ДАРААГЫН ХЭСЭГ) 

ЭМНДЕГазрын дэд дарга Г.Саран, НД-
ын үйлчилгээ хөгжүүлэлтийн хэлтсийн 
дарга М.Гэрэлмаа нартай уулзав. 
 (дээд талын зураг) 

 8 сарын 31-ны өдөр ЭМНДЕГазрын дэд 
дарга Г.Саран (голд сууж буй)-тай уулзаж, 
төслийн тухай болон үйл ажиллагааны 
явцын талаар танилцууллаа. Тэрээр 
“Энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр нийгмийн 
даатгалын үйл ажиллагаа сайжирч, 
Монгол орон даяар төслийн үйл 
ажиллагаа болон үр дүн нь өгөөжөө өгнө 
гэдэгт итгэлтэй байна” хэмээв. 

ЭМНДЕГазрын тэргүүн дэд дарга 
Ч.Алтанхуягтай уулзав. (дээд талын 
зураг) 

 8 сарын 25-ны өдөр тэргүүн дэд дарга 
Ч. Алтанхуягтай (баруун гар талаас 2 
дахь) уулзав. Тэрээр “Би өмнө нь даргын 
албыг хашиж байхдаа энэхүү төслийг 
хэрэгжүүлэх санал дэвшүүлж байсан 
маань ийнхүү биелэлээ олж байгаад 
баяртай байна. Монгол орны хувьд чухал 

ач холбогдолтой тус төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтдаа хичээн 
ажиллацгаая” хэмээн урмын үг хайрласан 
юм. 

Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын 
яамны Бодлого хэрэгжилтийн газрын 
дарга Л. Мөнхзултай хийсэн уулзалт 
(доод талын зураг) 

   8 сарын 26-ны өдөр газрын дарга 
Л.Мөнхзул (зургийн голд буй) болон ахлах 
мэргэжилтэн Б.Батжаргал нартай (зүүн 
талд буй) цаашдын үйл ажиллагааны 
талаар ярилцав. Гол нь энэ намар болох 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 
болон ЭМНДЕГазрын ажилтнуудын Япон 
улсад зохион байгуулах сургалт, Япон 
улсаас Монгол улсад томилогдох богино 
хугацааны мэргэжилтний сургалтын 

талаар санал бодлоо солилцов. 

 

 

 

Цуврал нийтлэл “Тал хээрийн Монгол 
орны нийгмийн хамгааллын талаар”     
      Хоёр дахь удаагийн нийтлэл 

Монгол улсын нийгмийн даатгалын 
нөхцөл байдал болон тус төслөөр 
дамжуулан ойлгож мэдсэн зүйлээ байнга 
танилцуулж байх болно. Энэ удаад та 
бүхэнтэй Уул уурхайн тодотголтой 
Эрдэнэт хотын талаар сэтгэгдлээ 
хуваалцъя. (Зураг : Эрдэнэтийн уурхай)

 

Ротари клубын гишүүдтэй хийсэн яриа 

Улаанбаатар ротари клубын 
уулзалтанд оролцож төслийн талаар 
болон Япон улсын тэтгэврийн 
тогтолцооны талаар яриа хийв. 

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны 
чадавхийг бэхжүүлэх төсөл гэдэг нь? 

-Монгол улсын нийгмийн даатгалын хамралт, 
шимтгэл хураалт болон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр 
олгох үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 
Жайка, Хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын яам, 
ЭМНДЕГ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй техникийн 
хамтын ажиллагааны төсөл юм. 
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Сайн байна уу. 

Энэхүү төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлэхийн тулд Монголын ард 
түмэнд нийгмийн хамгааллын ач 
холбогдлыг таниулах шаардлагатай 
билээ. Түүнчлэн Монголын эдийн засаг 
тогтвортой болсноор нийгмийн хамгаалал 
тогтворжино. 

Энэ удаа Монгол орны аж үйлдвэрийн 
гол салбар болох уул уурхайн үр шимээр 
хөгжсөн хотоор жишээ авч, цаашдын 
Монголын нийгмийн талаарх бодлоо 
хуваалцъя. 

Нийслэл Улаанбаатар хотоос 
машинаар 5 цаг гаруй явахад 100 мянган 
хүн амтай Эрдэнэт хот харагдана. ЗХУ-ын 
хөрөнгөөр уулын баяжуулах Эрдэнэт 
үйлдвэр 1970-аад онд байгуулагдсанаар 
тус хот бий болсон байдаг.Үүнээс хойш 40 
жилийн турш зэс, молибдений 
олборлолтын үр өгөөжөөр хөгжсөөр иржээ. 
Ажилчдын сарын цалин нь улсын 
дунджаас 30%, Улаанбаатар хотын 
дунджаас 20% өндөр буюу ойролцоогоор 
54,000 иен1 байх ба улсын хамгийн 
чинээлэг аймагт орно. Олборлосон хүдрээ 
шууд бутлаад төмөр замаар урд хөрш рүү 
экспортлодог.  

 

Асар том ил уурхайн ордыг харвал ашигт 
малтмалын нөөцөөр арвин Монгол улсын 
баялаг нүднээ харагдана.  

 

 

Гэвч, Эрдэнэтийн уурхайг 30 жилийн 
дараа гэхэд олборлоод дуусах учир 
цаашид Эрдэнэт хотыг хэрхэн хөгжүүлэх 
талаар одооноос бодох хэрэгтэй болов уу. 
Миний бодлоор ирээдүйд Эрүүл мэнд, 
халамжийн салбарыг аж үйлдвэрлэл 
болгон хөгжүүлэх боломжтой гэж харж 
байна. Үүний гол цөм болох Медипас 
эмнэлэг нь орчин үеийн дэвшилтэт 
технологиор бүрэн тоноглогдсон, хотын 
оршин суугчдын талаас илүү нь 
ажилладаг Эрдэнэт үйлдвэрийн 
ажилчдын эрүүл мэндийг хариуцдаг 
бөгөөд цаашид хэвтэн эмчлүүлэх 
боломжийг бүрдүүлж, ойролцоо 
аймгуудийн өвчтөнүүдэд яаралтай 

 

 

 

 

 

тусламж үзүүлэхээс гадна өндөр настны 
асаргааг сувилгааг хэрэгжүүлэх бодолтой 
байгаа юм билээ. Японд ч гэсэн 1970 онд 

3.5 их наяд иенээс хэтрэхгүй байсан 
нийгмийн хамгааллын олголтын мөнгө 
одоо 120 их наяд иен болтол өсч, 
иргэдийн орлогод эзлэх нийгмийн 
хамгааллын олголтын мөнгө 6%-аас 31% 
болж өссөн. Эдийн засгийн хөгжилтэй 
уялдан нийгмийн хамгааллын салбар 
хөгжсөөр ирсэн ч одоо бол эмчилгээ, 
асаргаа гэсэн нийгмийн хамгааллын 
үйлчилгээ нь аж үйлдвэр болон эдийн 
засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэхээс гадна 
тэтгэвэр олголт нь бүс нутгийн эдийн 
засгийг дэмжих түвшинд хүрсэн байдаг. 
Энэ мэт нийгмийн хамгааллын хөгжлийн 
процессыг таниулснаар Монголын 
нийгмийн хамгаалал улам хөгжин 
цэцэглэхэд тус дөхөм болоосой хэмээн 
хүсэж байна. 

Төслийн ахлах зөвлөх Ямашита Маморү  

1 Статистикийн эмхэтгэл 2015 он

8 сарын 24-ны өдөр Баянгол зочид 
буудалд болсон Улаанбаатар 
ротари клубын уулзалтанд оролцон 
төслийн танилцуулга болон Япон 

улсын тэтгэврийн тогтолцооны талаар төслийн 
ахлах зөвлөх яриа хийв.  

Оролцогчдоос “Японд тэтгэврийн тогтолцоо 
бүрэлдэн бий болсон нь энэ улсын эдийн 
засгийн өсөлтөнд хэрхэн нөлөөлснийг ойлгож 
авлаа” мөн “Монголын хүн амын ихэнх хувийг 
залуучууд эзэлдэг ч, ирээдүйд бий болох өндөр 
настныг нийгэмд бэлдэхийн тулд одооноос 
тэтгэврийн даатгалаа төлж байх нь чухал болохыг ойлголоо” гэх мэт сэтгэгдлүүд ирсэн 
юм. 

 

 

１日

ТӨСЛИЙН ХАЯГ・ХОЛБОО БАРИХ УТАС 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот  
Чингэлтэй дүүрэг, Хуульчдын гудамж 13/1 602тоот 

Утас(факс)：(+976)-11-325125  

http://www.jica.go.jp/project/mongolia/014/index.html 

↑ Оролцогчидтой зургаа авахуулав 

Тал хээрийн Монгол орны нийгмийн 
хамгааллын талаар (хоёр дахь 
нийтлэл) 

 

Ротари клубын гишүүдэд яриа хийв. 

 

←Уурхайн 

самосвал-
ын хажууд 
зогсож буй 
нийтлэлч 

 

↓Яриа хийж буй байдал 

Төслийн шинэ ажилтан 
Н.Болормаа ажилдаа орлоо. 

 9 сараас төслийн ажилтнаар ажиллах 
болсондоо баяртай байна. Монголын 
нийгмийн даатгалын тогтолцоог 
сайжруулах, нийгмийн даатгалыг иргэдэд 
улам ойртуулахын төлөө баг хамт 
олонтойгоо хамтарч хичээн ажиллах 
болно. 

Медипас 

эмнэлэг  → 
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