
 
 
 

 

 
 
Монгол улс: Эмзэг бүлгийн хүн амд зориулсан эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах төсөл 
 

Төслийн нэр  Эмзэг бүлгийн хүн амд зориулсан эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах төсөл 

Төслийн дугаар  49173-002 

Орон  Монгол улс 

Төслийн төлөв Сана болгож буй 

Төслийн төрөл/ Хэрэгжүүлэх 
хэлбэр 

Зээл 

Санхүүжилтийн эх 
үүсвэр/Хэмжээ 

Зээл: Эмзэг бүлгийн хүн амд зориулсан эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах 
төсөл 

Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр  70.00 сая ам.доллар  

Азийн Хөгжлийн Банк 20.00 сая ам.доллар  
 

Стратегийн хөтөлбөр Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт 

Шинэчлэлийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхийг сайжруулах   
Мэдлэгийн шийдэл  
Хувийн хэвшлийн хөгжил  

Салбар/ Дэд салбар Эрүүл мэнд – Эрүүл мэндийн даатгал ба төсвөөс 
санхүүжих эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүд – Эрүүл мэндийн 
салбарын хөгжил 

Хүйсийн тэгш байдлыг тусгах Хүйсийн тэгш байдал  

Тайлбар  

Төслийн үндэслэл ба улс/ 
бүсийн стратегитэй уялдах 
нь   

 

Энэхүү ТМТ нь 2016 оны 4 сарын 6-ны Англи хувилбарын орчуулга 

болно. 

 



Үр нөлөө Гэр хороололд, ялангуяа ядуурлын бүсэд амьдардаг монголчуудын эрүүл 
мэндийн байдал сайжирна (Эрүүл мэндийн салбарын стратегийн мастер 
төлөвлөгөө , 2006- 2015) 

Үр дүн Улаанбаатар хотын ядуувтар хорооллын хүн амд үзүүлэх чанартай бөгөөд 
боломжийн эрүүл мэндийн анхдагч болон хоёрдогч үйлчилгээний хүртээмж 
нэмэгдэнэ.   

Гарц 1. Хотын эрүүл мэндийн анхагч үйлчилгээ сайжирна.  
2. Дүүргийн эмнэлгүүдийн үйлчилгээ сайжирна. 
3. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэг доороос авах тогтолцоо бий болно. 

Газар зүйн 
байрлал 

 

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төрөл 

Байгаль орчны асуудлууд B 

Сайн дураараа шилжин суурьших C 

Уугуул оршин суугчид C 

Байгаль орчны болон нийгмийн асуудлуудын хурангуй 

Байгаль орчны 
асуудлууд 

Барилгын ажил болон тухайн газар орны онцлогоос шалтгаалан 
байшаль орчны түр зуурын нөлөө байж болно.   

Сайн дураараа шилжин 
суурьших 

Шилжин суурьшихад ямар нэгэн урьдчилан сэргийлэх асуудал 
үүсэхгүй. 

Уугуул оршин суугчид Уугуул оршин суугчдад ямар нэгэн урьдчилан сэргийлэх асуудал 
үүсэхгүй. 

Оролцогчидтой харилцах, хамтрах, зөвлөлдөх 

Төслийн төлөвлөлтийн 
явцад 

 

Төслийн хэрэгжилтийн 
явцад 

 



Хариуцах ажилтнууд 

АХБ-наас хариуцах 
ажилтан  

Клод Бодар 

АХБ-наас хариуцах 
хэлтэс 

Зүүн Азийн хэлтэс 

Хариуцах хэсэг Хот суурин, нийгмийн салбарын хэсэг 

Гүйцэтгэх агентлаг Эрүүл мэнд, спортын яам 
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн 
гэзрын 7”р байр 1-р давхар 

 

Цагалбар 

Үзэл баримтлалыг товлосон  2015-10-15 

Баримтжуулсан  2017-07-13-ноос  2017-07-17 

MRM 2017-08-03 

Батлагдсан 2017-12-07 

Хамгийн сүүлд хянасан баг -  

ТӨХ-ийг хамгийн сүүлд шинэчилсэн 2016-03-31 

 
 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–д төсөл болон хөтөлбөрийн талаарх хураангуй 
мэдээлэл багтдаг: ТМТ нь одоогоор хэрэгжиж байгаа ажлын тухай байдаг тул тайлангийн 
анхны хувилбарт зарим мэдээлэл багтаагүй байж болох ба бэлэн болсон үед нь нэмж 
оруулдаг. Санал болгож байгаа төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм 
шинж чанартай. 
 
АХБ нь энэхүү Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн 
чанартай хүргэж байгаа бөгөөд ямарваа нэгэн амлалт, баталгаа өгөхгүй. АХБ нь өндөр 
чанарын мэдээллийн контент гаргахыг эрмэлзсэн хэдий ч тухайн мэдээллийг “байгаагаар 
нь” ойлговол зохих бөгөөд арилжааны шаардлагыг хангах, тодорхой зорилгоор ашиглахад 
нийцэх эсвэл бусдын эрхэд халдахгүй байх гэх мэт ямарваа нэгэн шууд болон шууд бус 
баталгааг өгөхгүй. Нэн ялангуяа, тайланд агуулагдсан мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд бүрэн 
бүтэн болох талаар ямар нэгэн баталгаа эсвэл мэдэгдэл гаргаагүй болно.  
 
 
 




