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ӨМНӨХ ҮГ 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний хэрэгжилт, түүний үр нөлөөг судлах, үйлчилгээг сайжруулах санал, зөвлөмж 
боловсруулах зорилго бүхий судалгааг тогтмол хийдэг билээ.  

Бид энэ удаад Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд нарын 2018 онд 
хамтран баталсан “Нийгмийн халамжийн тухай” хуулийн 3.1.6-д заасан байнгын асаргаа 
шаардлагатай иргэний өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлттэй холбогдуулан 
байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэдэд олгогддог мөнгөн 
тэтгэмжийн үйлчилгээний хэрэгжилт, үр нөлөөг судлах, зөвлөмж боловсруулах ажлын 
хүрээнд “Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ – Байнгын 
асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ” 
судалгааг баталсан удирдамжийн дагуу гүйцэтгэн, үр дүнгийн тайланг танилцуулж байна.  

Бид Улаанбаатар хотын 2 дүүрэг, 1 аймгийн 2 сумын хэмжээнд тус үйлчилгээг хүртэгч 
буюу зорилтот бүлгийн иргэд, үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, 
амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүд, эмнэлэг хяналтын комиссын гишүүдээс чанарын 
судалгааны аргачлалын дагуу ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар мэдээлэл цуглуулж, 
судалгааг зохион байгууллаа. 

Энэхүү судалгааны үр дүн нь уг үйлчилгээний талаар бодлого боловсруулагч болон 
бусад хэрэглэгчдэд холбогдох бодлого, хөтөлбөр боловсруулахад ашиглагдах суурь 
мэдээлэл болно гэж найдаж байна.  

Судалгааг амжилттай зохион байгуулж, мэдээлэл цуглуулахад хамтарч ажилласан 
ХНХЯ, ХХҮЕГ болон аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтсийн 
хамт олонд талархал илэрхийлье.  

Та бүхэн судалгааны үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглахын 
зэрэгцээ судалгааны арга, аргачлалтай холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд илгээж, хамтран 
ажиллахыг хүсье.  

ЗАХИРАЛ  М.АЛТАНСҮХ 
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I. УДИРТГАЛ  

1.1. Үндэслэл 
2005 оны 11 дүгээр сарын 07-ний өдөр батлагдсан “Нийгмийн халамжийн тухай” 

хуулийн дагуу амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламжийг байнгын асаргаа 
шаардлагатай иргэнд улиралд нэг удаа, нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийг 
эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнийг асарч байгаагийн улмаас хөдөлмөр эрхэлдэггүй хөдөлмөрийн насны 
иргэдэд олгож эхэлсэн. 1  Засгийн газрын 2012 оны 185 дугаар тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтаар баталсан “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам”-д байнгын 
асаргаа шаардлагатай иргэний тодорхойлолтыг гаргах эмч, эмнэлгийн байгууллагыг сум, 
аймгийн төв, хот, дүүргээр болон нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар нь 
ялгаатай тогтоож эмч, эмнэлгийн байгууллагын ажилтны хариуцлагыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн заалтуудыг тодорхой тусгасан.   

Гэвч сүүлийн жилүүдэд байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний тодорхойлолтыг 
хуурамчаар гаргах, тухайн иргэний бодит байдал эмнэлгийн байгууллагын шийдвэртэй 
нийцэхгүй тохиодол хөдөө орон нутагт болон нийслэлийн хэмжээнд ажиглагдаж байгаа тул 
Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд нарын 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны 
өдөр баталсан тушаалаар 2  байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний өвчин, гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, тэдгээрийг мөрдөх 
заавар, тодорхойлолтын маягтыг дахин боловсруулан, гаргасан болно. Тушаалыг 2018 оны 
4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн. Энэхүү шинэчилсэн журмын дагуу нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээ хүртэгч байнгын асаргаа шаардлагатай иргэд болон тэднийг асарч 
байгаа иргэдэд зориулагдсан халамжийн хуулийн хэрэгжилтийн явцыг үнэлэх, хэрэгжүүлэх 
явцад гарч буй саад бэрхшээлийг тодорхойлох, урьдчилан тооцоогүй үр дагаварыг 
илрүүлэх мөн тэдний онцлогт хэрхэн нийцэж байгаа болон хүсэл шаардлагад тохирч байгаа 
талаар, халамжийн үйлчилгээ авч байгаа иргэдийн санал сэтгэгдлийг судлах шаардлага 
үүссэн. Монгол улсын засгийн газрын 17-р тогтоолоор 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ний 
өдрөөс эхлэн байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сард 155000 
төгрөг,  асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг сард 70000 төгрөг байхаар тогтоосон. Засгын газрын 
2018 оны 96-р тогтоолоор байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд 
олгох амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг улиралд нэг удаа 60000 төгрөг байхаар 
тогтоосон.  
1.2. Судалгааны зорилго 

Судалгааны зорилго нь байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй 
иргэдийн мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээний хэрэгжилт, түүний үр нөлөөг судлах, 
хөтөлбөрийг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.  

1.3. Судалгааны зорилтууд 
Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 
 Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч байгаа иргэдийн тоон 

мэдээлэлд шинжилгээ хийх; 
 Байнгын асаргаа шаардлагтай  болон тэднийг асарч байгаа иргэдийн мөнгөн 

тэтгэмжийн үйлчилгээний талаарх ойлголт, хандлагыг судлах; 

                                                
1 Нийгмийн халамжийн тухай, 2005  
2 Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал, Дугаар:А/69,48, 2018.2.23 
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 Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч байгаа иргэдийн мөнгөн 
тэтгэмж өрхийн орлогод хэр нөлөөлж байгааг судлах /хэрэгцээ, шаардлага/; 

 Дээрх мөнгөн тэтгэмжүүдэд хамрагдах үйл явц, үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдийн зохион 
байгуулалтыг тодорхойлох;  

 2018 оны 2 дугаар сарын 23 ны өдрийн Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, Нийгмийн 
хамгааллын сайдын хамтарсан А/69/48 тушаалын хэрэгжилтийг судлах; 

 Тэтгэмжүүдэд хамрагдахад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодруулах;  
 Үйлчилгээг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулах. 
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II. АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

2.1. Судалгааны хамрах хүрээ  
Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд нь газар зүйн бүсийн хувьд 

ялгаа байхгүй, бүх нийтэд ижил үйлчилдэг бөгөөд судалгаанд байнгын асаргаатай болон 
тэднийг асарч байгаа иргэдийн мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд хүн амын тоотой нь 
харьцуулахад хамгийн их хамрагдсан 1 аймгийг хамруулахаар төлөвлөсөн. Мөн хот, 
хөдөөгийн ялгааг тодруулах үүднээс сонгогдсон аймагт төвийн болон алслагдмал гэсэн 2 
сумыг сонгосон. Нийслэлийн хувьд төвийн 1, алслагдмал 1 дүүрэг тус бүрт 1 хороог сонгож, 
дараах иргэдээс ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар чанарын судалгаа авсан. Үүнд:  

- Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчид буюу нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд, ЭХК-ын 
гишүүд, АДЗ-ийн гишүүд;  

- Байнгын асаргаа шаардлагатай, хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 ба түүнээс дээш насны 
иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж хүртэгч иргэн; 

- Байнгын асаргаа шаардлагатай, хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 хүртэлх насны хүүхдэд 
олгох мөнгөн тэтгэмж хүртэгч иргэн; 

- Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхэд, ахмад настанг 
асарч байгаа иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж хүртэгч иргэн;  

- Байнгын асаргаа шаардлагатай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж 
хамрагдах хүсэлтэй иргэд. 

2.2. Судалгааны агуулга, үзүүлэлт 
Судалгааг дараах үндсэн 2 агуулгын хүрээнд явуулна. Үүнд:  

- Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж 
хүртэгч иргэдийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлох;  

- Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн өвчин гэмтлийн жагсаалт гарсантай 
холбоотой гарсан үр дагаварыг судлах. 

2.3. Түүврийн зохиомж 
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг 

асарч буй иргэдийн мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд хамгийн их хамрагдалттай (хүн амын 
тоотой харьцуулахад хамрагдалтын хувь хамгийн өндөр) нийслэлийн 2 дүүрэг, орон нутгийн 
1 аймаг сонгон үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд, үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдээс чанарын 
судалгааны ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар судалгааг авсан. Судалгааны хамрах хүрээ, 
ярилцлагын талаар хүснэгт 1-ээс үзнэ үү.  

Нийслэлээс 2 дүүрэг, аймгаас 2 сум сонгосон бөгөөд хүн ам, нийгмийн халамж 
хүртэгсдийн тоог харгалзан дараах байдлаар сонголоо. Үүнд: 

 
  

• Багахангай 
• Хан-Уул 

Улаанбаатар 

• Хэрлэн 
• Баянхутаг 

Хэнтий 
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Хүснэгт 1. Судалгааны хамрах хүрээ, судалгаанд хамрагдсан иргэн  

 Улаанбаатар Хэнтий Нийт 

Бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн /ХНХЯ/ 1  1 

Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын мэргэжилтэн /ХНХЯ/ 1  1 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 
мэргэжилтэн /ХНХЯ/ 1  1 

Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийн 
газрын мэргэжилтэн /ХХҮЕГ/ 1  1 

Аймаг, дүүргийн ХХҮГ/хэлтсийн мэргэжилтэн  2 1 3 

Сум/хорооны халамжийн ажилтан  2 2 4 

Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүн 2 2 4 

Аймаг, дүүргийн Эмнэлэг хяналтын комиссын 
гишүүн буюу эмч  2 2 4 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмнэлэг 
хяналтын комиссын гишүүн 1 1 2 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, 
боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын гишүүн 1 1 2 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг асарч буй 
иргэн 12 9 21 

Байнгын асаргаа шаардлагтай иргэн 12 9 21 

Байнгын асаргаанд хамрагдах хүсэлтэй иргэд           12 6 18 

НИЙТ 50 33 83 

2.4. Судалгааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт  
Судалгааны хөтөлбөр боловсруулах, нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, 

хяналтаар ажиллах үүрэг бүхий ажлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны 
институт (ХНХСИ)-ийн Нийгмийн хамгааллын бодлогын судалгааны сектор (НХБСС) 
хариуцан, судалгааны бэлтгэл ажлыг 2018 оны 9 дүгээр сараас эхлүүлсэн. Судалгааны 
төлөвлөлт зохион байгуулалтыг зураг 1-ээс үзнэ үү. 
Зураг 1. Судалгааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт 

 
Судалгааны бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

• Судалгааны асуудал тодорхойлох; 
• Судалгааны хөтөлбөр, удирдамж боловсруулах, батлуулах; 
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• Судалгааны чиглүүлэх асуултуудыг боловсруулах; 
• Судалгааны асуултаар туршилтын судалгаа явуулах; 
• Туршилтын судалгааны үр дүнд суурилан судалгааны чиглүүлэх асуултыг эцэслэн 

боловсруулах; 
• Судалгааны мэдээллийг цуглуулах; 
• Судалгааны мэдээллийг кодлох, боловсруулах; 
• Үр дүнг боловсруулах; 
Судалгааны хөтөлбөр, удирдамжийг 2018 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 11 дүгээр 

сарын 20-ны өдөр хүртэл боловсруулж, ХНХСИ-ийн захирлаар батлуулсан. Батлагдсан 
удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн хөдөлмөр халамж 
үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн, амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүн, эмнэлэг 
хяналтын комиссын гишүүн, байнгын асаргаа шаардлагтай болон тэднийг асарч буй 
иргэдийн мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд хамрагдсан болон хамрагдах боломжтой 
иргэдтэй туршилтын ярилцлага зохион байгуулж, судалгааны чиглүүлэх асуултуудыг 
эцэслэсэн. 

2.5. Судалгааны мэдээлэл цуглуулалт, боловсруулалт  
Судалгааны батлагдсан удирдамжийн дагуу ХНХСИ-ийн захирлын 2018 оны 11 дүгээр 

сарын 22-ны өдрийн А/21 тоот тушаалаар судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг 2018 оны 
12 дугаар сарын 02-ны өдөр эхлүүлж, 2 үе шаттайгаар явуулсан.  

Эхний шат: 2018 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 16-ны хооронд 
Хэнтий аймгийн Хэрлэн, Баянхутаг сум, Багахангай дүүргийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч, 
үйлчилгээнд хамрагдсан болон хамрагдах хүсэлтэй иргэд, нийт 55 ярилцлага;  

Хоёр дахь шат: 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 21-ны 
хооронд ХНХЯ, ХХҮЕГ, СЭМҮТ, Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн үйлчилгээг 
хэрэгжүүлэгч, үйлчилгээнд хамрагдсан болон хамрагдах хүсэлтэй иргэд, нийт 28 ярилцлага 
нийт 83 ярилцлага хийж, мэдээллийг цуглуулсан.  
Мэдээлэл боловсруулалт  

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалтын хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг шивэх, 
хариултуудыг ялгах, давтагдаж байгаа хариултуудыг багцлах,  багцалсан ойлголтуудын 
учир шалтгааныг шинжлэх, тайлбарлах ажлууд хийгдсэн. Мэдээлэл шивэлт, мэдээлэл 
боловсруулалт, тайлан бичилтийн ажил төлөвлөгөөний дагуу 12 дугаар сарын 18-ны 
өдрөөс 2019 оны 1 дүгээр сарын 11-ны хооронд үргэлжилсэн болно.  

2.6. Үндсэн ойлголт, тодорхойлолт  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэж бие махбодь, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн 
байнгын согог нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас адил нийгмийн амьдралд бүрэн 
дүүрэн, үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг хэлнэ.3  
Ахмад настан гэж 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй 
Монгол улсын иргэн, Монгол улсад хууль ёсоор байнга оршин суудаг гадаадын иргэн, 
харъяалалгүй хүнийг ахмад настан гэнэ.4 
“Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-д Нийгмийн халамжийн тэтгэмж дараах төрөлтэй 
байдаг.5 

• Асаргааны тэтгэмж 

                                                
3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай, 2016 
4 Нийгмийн хамгааллын нэр томьёоны монгол-англи тайлбар толь, ХНХЯам 
5 Нийгмийн халамжийн тухай /шинэчилсэн найруулга/, 2012 
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• Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн 
иргэний тэтгэмж 

• Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 
• Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж  

Байнгын асаргаатай шаардлагатай иргэнийг асарч буй иргэн “Нийгмийн халамжийн 
тухай” хуулийн 13.2 Асаргааны тэтгэмжийн үйлчилгээнээс 13.2.4-т заасан эмнэлгийн 
хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа. 
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн гэж бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын 
үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд 
хэлбэрийн эмгэгтэй 16-с дээш насны иргэн.6 
Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан гэж бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын 
үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд 
хэлбэрийн эмгэгтэй 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй  
Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэж бусдын 
туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл оюуны 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй 16 хүртэлх насны  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын 
комисс 7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагын дэргэдэх 0-16 насны хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхийг тогтоох, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнд 
хамруулах үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилго бүхий 
орон тооны комисс юм.  

Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар 
байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийн  
өвчин, гэмтлийн жагсаалт, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлт, байнгын асаргаа шаардлагатай 
иргэн, хүүхдийг тодорхойлох заавар, байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийн 
тодорхойлолт маягтыг тус тус шинэчлэн баталсан. 

  

                                                
6 Нийгмийн халамжийн тухай /шинэчилсэн найруулга/, 3.1.6-д, 2012 
7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын дүрэм, Засгийн газрын тогтоол, 
дугаар 200, 2016  
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III. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 
Судалгааны үндсэн зорилгын хүрээнд мэдээлэл цуглуулалт 2 хэсгээс бүрдсэн бөгөөд 

эхний шатанд ХХҮЕГ-аас байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд 
олгосон мөнгөн тусламжийн үйлчилгээний тоон мэдээлэлд шинжилгээ хийсэн. 

3.1. Үйлчилгээний зохион байгуулалт  
Бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлаа бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл 

хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй иргэн байнгын асаргааны 
мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд хамрагдахдаа дараах үе шатуудыг дамжина.  
Зураг 2. Үйлчилгээний хэрэгжиж буй бүтэц  

 
 Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчлэгч эмч нь бие махбодийн бүтэц, үйл 

ажиллагаа алдагдсан байдлыг нягтлан магадлах зорилгоор иргэнийг аймаг, дүүргийн 
нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, сэтгэцийн болон төрөлжсөн 
мэргэжлийн эмчийн үзлэг, оншилгоо шинжилгээнд илгээнэ.  

 Өвчин, гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу өрх, төрөлжсөн мэргэжлийн 
эмч, мэргэжилтнүүд өвчтөний биеийн байдал, үзлэг, оношилгоо шинжилгээгээр 
баталгаажсан онош, өвчний явц, үе шат, хүндрэл зэргийг тодорхойлон байнгын 
асаргаа тогтоох үндэслэлтэй бол комиссын хурлаар хэлэлцүүлнэ.  

 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч их эмч нь өвчтөний биеийн байдал, үзлэг, 
оношилгоо шинжилгээгээр баталгаажсан онош, өвчний явц, үе шат, хүндрэл зэргийг 
тодорхойлон байнгын асаргаа тогтоох асуудлыг шийдвэрлэнэ.  

 Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 хүртэлх насны хүүхдийг Эх хүүхдийн эрүүл 
мэндийн үндэсний төвийн /цаашид ЭХЭМҮТ/ төрөлжсөн мэргэжлийн бусад эмнэлгийн 
байгууллагын мэргэшсэн эмчийн үзлэг, оношилгооны дүгнэлт, хэрэв хүүхэд, түүний 
асран хамгаалагч Улаанбаатар хотод ирж 3 шатлалын эмнэлгийн дүгнэлт авах 
боломжгүй тохиолдолд тухайн орон нутгийн хүүхдийн зөвлөх эмчийн дүгнэлт, эсхүл 
цахимаар авсан ЭХЭМҮТ-ийн эмчийн дүгнэлтийг үндэслэн аймаг, дүүргийн 
ХБХЭМБНХК хэлэлцэнэ.  

Байнгын 
асаргаанд 
хамрагдах 

иргэн 

Сум/ хороо, 
Өрхийн 
эмнэлэг 

Аймаг 
дүүргийн 
нэгдсэн 
эмнэлэг  

Эмнэлэг 
хяналтын 

комисс 
/ХБХЭМБНХ
СК/, СЭМҮТ-

ийн ЭХК
Сум/хороон

ы амьжиргаа 
дэмжих 
зөвлөл

Аймаг/дүүрг
ийн 

хөдөлмөр 
халамжийн 
үйлчилгээни

й хэлтэс

Харьяа банк
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 Эрхтэн системийн гүнзгий дутагдалтай, тээвэрлэх боломжгүй иргэний өвчний онош, 
үе шатыг бүрэн нотолсон эмчлэгч эмчийн үзлэг дүгнэлт, өөрсдийнх нь хүсэлт зэргийг 
үндэслэн комиссын гишүүд гэрийн үзлэг хийж, эсхүл туайн өвчтөний видео бичлэг, 
зураг зэргийг үндэслэн асаргаа тогтоох асуудлыг хурлаар хэлэлцэнэ.  

 ЭХК, СЭМҮТ-ийн ЭХК, ХБХЭМБНХК нь Өрхийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн 
хурлаар иргэний биеийн байдал, үзлэг шинжилгээ, оношилгоо, онош, өвчтөний 
үечилсэн дүгнэлттэй танилцан шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох үзлэг, шинжилгээг 
давтан хийлгэсэний дараа тухайн иргэнд байнгын асаргааг тогтоох эсэх асуудлыг 
эцэслэн шийдвэрлэнэ.  

 Анх удаа байнгын асаргаа тогтоолгож байгаа иргэний тухайд өвчний оношийг 
төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй эрүүл мэндийн байгууллагын 
мэргэжлийн эмчээр оношийг баталгаажуулсан байна.  

 Өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу өвчний онош, үе шат, хүндрэл, 
үзлэг, шинжилгээ, оношилгооны дүгнэлтийг үндэслэн байнгын асаргаа тогтоохыг 
комисс хэлэлцэн эцсийн шийдвэрийг гаргана.  

 Гадаад улсад удаан хугацаагаар эмчлүүлж байгаа байнгын асаргаа шаардлагатай 
иргэний асаргааны хугацааг сунгахдаа оршин сууж буй газрын харьяа эмнэлэгт үзлэг, 
шинжилгээ, эмчлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаанд хамрагдаж буй эсэх талаарх эрүүл 
мэндийн байгууллагын тодорхойлолт, биеийн байдлын талаарх дүгнэлтийн эх хувь, 
иргэний хувийн хүсэлт зэргийг үндэслэн тухайн комисс шийдвэрлэнэ. 

Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асрагч иргэд асаргааны мөнгөн 
тэтгэмжийн үйлчилгээнд хамрагдахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:  
Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны хүүхэд, 16 дээш насны иргэн  

• Өргөдөл /маягтын дагуу/ 
• Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт  
• 2 хувь зураг 
• Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт эсхүл насанд хүрсэн иргэний үнэмлэх, 

хуулбарын хамт 
• Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний тодорхойлолт  

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхэд, ахмад настанг асрагч асаргааны тэтгэмж 
хүртэгч иргэн  

• Өргөдөл /маягтын дагуу/ 
• Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт  
• 2 хувь зураг 
• Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт  

Аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн төв, 
нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлэг хяналтын 

комисс /ЭХК/ 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний 
тодорхойлолт 

 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний 
төвийн эмнэлэг хяналтын комисс 

/СЭМҮТ-ийн ЭХК/ 

Төрөлхийн оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй иргэний 

тодорхойлолт 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл 
мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын 

комисс /ХБХЭМБНХК/ 

Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 насны 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 

тодорхойлолт 
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• Асруулагчийн иргэний үнэмлэх (16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ) 8 , 
хуулбарын хамт  

• Асруулагчийн байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний тодорхойлолт  
 
Үйлчилгээний хугацаа 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний асаргаанд байх хугацааг ЭХК тогтоохдоо       
6-аас 36 сар хүртэлх хугацаагаар тогтооно. Хугацааг тогтоохдоо иргэдийн өвчний байдлыг 
харгалзан тогтоодог.  
Зураг 3. Байнгын асаргаа шаардлагатайг тогтоосон  хугацаа  

 

3.2. Өнөөгийн байдал 
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хүрээнд 2017 онд олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, 

үзүүлсэн үйлчилгээнд давхардсан тоогоор 1 287.0 мянган хүн хамрагдаж, 297 813.2 сая 
төгрөг зарцуулсан байна. Харин байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох мөнгөн 
тэтгэмжийн үйлчилгээнд 39.4 мянган (нийт халамжийн үйлчилгээн хамрагдсан иргэдийн 3.1 
хувь) иргэн, тэднийг асарч байгаа иргэдийн мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд 54.5 мянган 
(нийт халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн 4.2 хувь) иргэн хамрагдсан байна. 
Зарцуулсан хөрөнгөөр нь авч үзвэл, нийт халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үзүүлсэн 
үйлчилгээний зардлын 2.9 хувь нь байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд, 11.1 хувь нь 
байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийг асарч буй иргэдийн мөнгөн тэтгэмж хүртсэн 
иргэдэд зарцуулагдсан байна. 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд 2017 
оны байдлаар 39.5 мянган иргэн хамрагдаж, 8 716.6 сая төгрөг зарцуулсан байна. Өмнөх 
онтой харьцуулахад, хамрагдсан иргэд 10.0 мянгаар, зарцуулсан хөрөнгө 1 412.0 сая 
төгрөгөөр буурсан байна.  
Хүснэгт 2. Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж хүртсэн 
иргэд, зарцуулсан хөрөнгө, 2011-2017 он 

Үзүүлэлт 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Хамрагдсан иргэд 26 168 21 669 26 474 25 178 29 840 49 512 39 467 
Зарцуулсан хөрөнгө, сая төг 2 759.4 4 526.7 5 810.4 6 435.7 7 199.7 10 128.6 8 716.6 

Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын мэдээ 

Мөн 2017 оны байдлаар эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай 
ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа иргэдийн  
мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд 54.6 мянган иргэн хамрагдаж, 33 017.4 сая төгрөгийг 
зарцуулсан байна. Өмнөх онтой харьцуулахад, асаргааны мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд 
хамрагдсан иргэд 1.8 мянгаар, зарцуулсан хөрөнгө 2 827.7 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 
Харин 2018 оны 12 сарын мэдээгээр асаргааны мөнгөн тэтгэмж хүртэгчийг төрлөөр нь авч 

                                                
8 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам, 4.6-д Асаргааны тэтгэмжийг хөдөлмөрийн насны иргэнээс гадна ахмад 
настан болон 16-гаас дээш насны хүүхдэд олгож болно. 

Байнгын асаргаа шаардлагатайг 
тогтоосон хугацаа 

6 сар 12 сар 24 сар 36 сар 
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үзэхэд, 31.1 мянга (53.8 хувь) нь ахмад настанг, 10.7 мянган (18.6 хувь) нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэнийг, 15.9 мянга (27.6 хувь) нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч 
мөнгөн тэтгэмж хүртсэн байна. 
Хүснэгт 3. Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг асарч байгаа иргэд, зарцуулсан 
хөрөнгө, 2011-2017 он 

Үзүүлэлт 2011 2013 2015 2016 2017 2018.12* 
Ахмад настанг асрагч иргэдийн 
тоо 15 009 16 800 21 657 26 354 28 635 31 140 

Зарцуулсан хөрөнгө, сая төг 5 233.4 9 054.6 13 310.2 14 992.1 17 043.5 18 506.5 
ХБИ-г асрагч иргэдийн тоо 6 270 7 239 8 261 16 807 15 220 10 784 
Зарцуулсан хөрөнгө, сая төг 2 315.7 3 800.4 5 300.4 9 020.9 9 077.1 6 726.5 
ХБХ-г асрагч иргэдийн тоо 8 345 9 561 12 597 9 635 10 733 15 957 
Зарцуулсан хөрөнгө, сая төг 2 877.5 5 295.1 7 818.2 6 176.7 6 896.8 9 404.5 
НИЙТ 29 624 33 600 42 515 52 796 54 588 57 881 
Зарцуулсан хөрөнгө, сая төг 10 426.5 18 150.0 26 428.8 30 189.7 33 017.4 34 637.6 

*Давхардсан тоогоор тул жилийн эцсийн дүн биш                                                                                                                                   
Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын мэдээ 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийг асарч буй асаргааны мөнгөн тэтгэмжид 
хамрагдагсдыг төрлөөр нь авч үзвэл, 28.6 мянга (52.5 хувь) нь ахмад настанг, 15.2 мянган 
(27.9 хувь) нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг, 10.7 мянга (19.7 хувь) нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч мөнгөн тэтгэмж хүртсэн байна. Тус иргэдэд зарцуулсан мөнгөн 
тэтгэмжийг төрлөөр нь үзэхэд, нийт зарлагын 51.6 хувийг ахмад настанг, 27.5 хувийг 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг, 20.9 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч буй 
асрагчдад зарцуулсан байна. 

 Асаргааны мөнгөн тэтгэмж хүртэж буй иргэдийг 2011 онтой харьцуулж үзэхэд, ахмад 
настанг асрагч 1.8 пунктээр, ХБИ-ийг асрагч 6.7 пунктээр өссөн байгаа бол хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийг асрагч 8.5 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна.  
Зураг 4. Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа иргэдийн эзлэх хувь, төрлөөр, 2011 он, 2017 он 

Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын мэдээ 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдэд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд 
хамрагдсан нийт иргэдийн 41.2 хувь, асаргааны мөнгөн тэтгэмж хүртэгчдийн 40.3 хувь нь 
Улаанбаатар хотод байна.  
  

52.5%27.9%

19.7%Ахмад настанг 
асарч иргэдийн 
тоо
ХБИ-г асрагч 
иргэдийн тоо

ХБХ-г асрагч 
иргэдийн тоо

2017 он
50.7%

21.2%

28.2%
Ахмад настанг асарч 
иргэдийн тоо

ХБИ-г асрагч иргэдийн тоо

ХБХ-г асрагч иргэдийн тоо

2011 он
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Хүснэгт 4. Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжид хамрагдагсад 
болон асаргааны мөнгөн тэтгэмж хүртэгчид, аймгаар, 2017 он 

Аймаг/Нийслэл 

Асаргааны мөнгөн тэтгэмж хүртэгчид БА шаардлагатай 16 ба 
түүнээс дээш насны 

иргэн Нийт 
      Эзлэх 

хувь Ахмад ХБИ ХБХ Нийт Эзлэх хувь 
Архангай 2 359 1 432 645 282 4.3 1 919 4.9 
Баян-Өлгий 2 196 1 146 547 503 4.0 1 607 4.1 
Баянхонгор 1 839 1 032 349 458 3.4 1 354 3.4 
Булган 1 718 1 030 440 248 3.1 1 370 3.5 
Говь-Алтай 1 112 679 262 171 2.0 908 2.3 
Дорноговь 1 201 619 340 242 2.2 936 2.4 
Дорнод 1 418 675 475 268 2.6 1 089 2.8 
Дундговь 935 558 195 182 1.7 577 1.5 
Завхан 1 229 823 189 217 2.3 844 2.1 
Өвөрхангай 2 244 1 354 566 324 4.1 1 777 4.5 
Өмнөговь 1 339 691 397 251 2.5 1 185 3.0 
Сүхбаатар 1 138 687 281 170 2.1 897 2.3 
Сэлэнгэ 1 534 829 438 267 2.8 1 225 3.1 
Төв 1 098 584 277 237 2.0 835 2.1 
Увс 1 707 847 347 513 3.1 418 1.1 
Ховд 2 024 1 210 524 290 3.7 488 1.2 
Хөвсгөл 2 820 1 566 796 458 5.2 1 315 3.3 
Хэнтий 1 742 1 013 296 433 3.2 1 374 3.5 
Улаанбаатар 21 980 10 801 6 690 4 489 40.3 16 245 41.2 
Дархан-Уул 1 752 926 479 347 3.2 1 266 3.2 
Орхон 971  622 349 1.8 1 653 4.2 
Говьсүмбэр 232 133 65 34 0.4 185 0.5 

Нийт 54588 28 635 15 220 10 733 100.0 39 467 100.0 
Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын мэдээ 

2017 оны  байдлаар байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг асарч буй иргэдийн 
мөнгөн тэтгэмжид Хөвсгөл аймаг 2 136.1 сая (6.5 хувь), Архангай аймаг 1 420.7 сая                  
(4.3 хувь), Өвөрхангай аймаг 1 339.7 сая (4.1 хувь) төгрөгийг зарцуулж аймгуудыг тэргүүлсэн 
байна. Мөн байнгын асаргаа шаардлага 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд олгох мөнгөн 
тэтгэмжид Архангай аймаг 374.2 сая, Өвөрхангай аймаг 362.5 сая,  Орхон аймаг 330.6 сая 
төгрөгийг зарцуулж, аймгуудыг тэргүүлсэн байна.  
Хүснэгт 5. Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжид хамрагдагсад 
болон асаргааны мөнгөн тэтгэмжид зарцуулсан хөрөнга, аймгаар, сая төгрөг, 2017 он 

Аймаг/Нийслэл 

Асаргааны мөнгөн тэтгэмжид зарцуулсан 
хөрөнгө 

БА шаардлагатай 16 ба 
түүнээс дээш насны 

иргэн 
Нийт 

   
Эзлэх 
хувь Ахмад ХБИ ХБХ Нийт Эзлэх хувь 

Архангай 1 420.7 854.9 385.0 180.8 4.3 374.2 4.3 
Баян-Өлгий 1 105.3 495.6 307.3 302.5 3.3 247.6 2.8 
Баянхонгор 1 069.4 610.6 220.1 238.7 3.2 260.0 3.0 
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Булган 1 025.0 619.7 252.9 152.4 3.1 278.8 3.2 
Говь-Алтай 649.6 399.6 144.4 105.5 2.0 180.5 2.1 
Дорноговь 712.3 378.3 181.3 152.7 2.2 204.4 2.3 
Дорнод 878.8 399.3 302.2 177.3 2.7 223.7 2.6 
Дундговь 556.5 332.8 103.9 119.7 1.7 108.4 1.2 
Завхан 938.0 557.0 168.9 212.2 2.8 165.5 1.9 
Өвөрхангай 1339.7 816.3 320.8 202.6 4.1 362.5 4.2 
Өмнөговь 807.9 414.2 240.2 153.5 2.4 232.1 2.7 
Сүхбаатар 674.3 400.4 165.7 108.2 2.0 176.4 2.0 
Сэлэнгэ 883.0 465.4 264.4 153.1 2.7 243.5 2.8 
Төв 638.2 325.3 158.5 154.4 1.9 158.0 1.8 
Увс 1 278.3 634.0 259.3 385.0 3.9 100.2 1.1 
Ховд 1 225.5 736.1 313.2 176.2 3.7 97.4 1.1 
Хөвсгөл 2 136.1 1 188.3 605.1 342.6 6.5 315.6 3.6 
Хэнтий 1 079.4 619.8 194.2 265.4 3.3 281.3 3.2 
Улаанбаатар 12 853.0 6 182.9 3 826.5 2 843.5 38.9 4 086.1 46.9 
Дархан-Уул 1 023.9 527.1 275.1 221.7 3.1 246.6 2.8 
Орхон 567.3 0.0 344.6 222.7 1.7 330.6 3.8 
Говьсүмбэр 155.1 85.9 43.2 26.1 0.5 43.3 0.5 

Нийт 33017.4 17 043.5 9 077.1 6 896.8 100.0 8 716.6 100.0 
Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын мэдээ 

2017 оны байдлаар байнгын асаргааны үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийг 16 ба 
түүнээс дээш насны хүн амд эзлэх хувийг нь тооцож үзэхэд 3.2 хувиар Булган, 3.04 хувиар 
Архангай, 2.72 хувиар Өмнөговь, Хэнтий, 2.58 хувиар Баян-Өлгий аймгууд тэргүүлсэн бол 
Увс, Ховд, Төв аймгуудын хүн ам байнгын асаргааны үйлчилгээнд хамгийн бага хамрагдсан 
байна. Харин улсын дунджаар 1.9 хувь, аймгийн дунджаар 2.19 хувь байна.  
Зураг 5. 16 ба түүнээс дээш насны нийт хүн амд эзлэх байнгын асаргаа шаардлагатай 
иргэний мөнгөн тэтгэмж хүртсэн иргэдийн хувь, аймгаар, 2017 он 

Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын мэдээ 

2017 оны байдлаар байнгын асаргаанд хамрагдсан иргэдийг 16 ба түүнээс дээш 
насны хүн амд эзлэх хувийг Нийслэлийн дүүргүүдээр тооцож үзэхэд Багахангай дүүрэгт 
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12.7 хувь, Хан-Уул дүүрэгт 2.22 хувь, Чингэлтэй дүүрэгт 2.17 хувь байнгын асаргаа 
шаардлатай иргэн байгаа нь бусад дүүргүүдээс хамгийн өндөр байна. 
Зураг 6. 16 ба түүнээс дээш насны нийт хүн амд эзлэх байнгын асаргаа шаардлагатай 
иргэний мөнгөн тэтгэмж хүртсэн иргэдийн хувь, дүүргээр, 2017 он 

Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын мэдэ
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IV. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 
4.1. Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчид  
4.1.1. Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд  

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн хэлснээр тухайн 
сум/ хорооны байнгын асаргаа шаардлагатай иргэд болон тэднийг асрагч иргэнд олгох 
мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэдийн тоо жил ирэх тусам ихсэж 
байна. 
Үйлчилгээний мэдээлэл түгээлт  

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд халамжийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг 
сайн түгээдэг. Мэдээлэл дутмаг байдлаас болоод үйлчилгээнд хамрагдаж чадаагүй иргэд 
бараг байдаггүй. Иргэд ихэнхдээ хаягийн зөрчилтэй байдал буюу асрагч асруулагч нэг хаяг 
дээр байхгүй тохиолдолд эсвэл бичиг баримтын зөрчилтэй байдлаас шалтгаалж байнгын 
асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнээс хасагддаг байна.  

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар иргэд хангалттай мэдээлэл 
сайтай байдаг хэдий ч тус үйлчилгээний талаар ташаа ойлголттой байх нь цөөнгүй гэж 
үзсэн.   

Мэдээлэл сайн байдаг хэдий ч ахмад настангуудын хувьд буруу ойлгох тохиолдол 
байдаг. Жишээлбэл: Гар, хөл нь өвдсөн тохиолдолд  эм тарианы мөнгөө авмаар 
байна гэх ч юм уу.9 

Зураг 7. Иргэдийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаар мэдээллийн эх сурвалж  

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үйлчилгээний талаарх мэдээллийг нээлттэй 
өдөрлөг, хорооны иргэний танхмийн самбарт байршуулах, нугалбар тараах, мэдээллийн 
хэрэгсэл, хэсгийн ахлагч нараар дамжуулан түгээдэг тул иргэд мэдээллээс хоцрох 
боломжгүй гэж үзсэн. Хөдөө орон нутгийн хувьд багийн өдөрлөг, хурал цуглаан дээр 
мэдээллийг хангалттай түгээдэг ба жижиг газар учир бие биенээсээ ам дамжих маягаар 
байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжийн талаарх мэдээллийг олгож 
байна. Хөдөө орон нутгийн болон сумын зарим  иргэд мэдээллийг хурдан олж авдаг хэдий 

                                                
9ХУД-ийн 16 дугаар хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  

Нийслэл 
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Багийн өдөрлөг 

Хурал, цуглаан 

Ам дамжин 

Халамжийн ажилтан 
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ч аймгийн төв болон сумын зарим иргэдийн хувьд төвөөс алслагдмал учир мэдээлэл авж 
чадахгүй байх магадлалтай байна.  

Энэ үйлчилгээний талаар мэдээлэлгүй хүн гэж бараг байхгүй, сумаас алслагдмал 
амьдардаг, шинээр шилжин ирж суурьшсан хүмүүс мэдээлэлгүй байх магадлалтай.10 

Үйлчилгээнд тавих хяналт 
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох  мөнгөн тэтгэмж үйлчилгээний хяналтыг 

нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ажиллаж буй шат шатандаа хянадаг. Хорооны 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үйлчилгээнд хамрагдсан иргэн бүрээр хяналтыг 
тогтмол хийдэг. Мөн нийгмийн халамжийн байгууллагын дотоод хяналтын албаныхан 
аймаг, дүүргийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийг давхар хянадаг байна.  

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь 
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдээ хянадаг бол үйлчилгээний хэрэгжилтэд нийгмийн 
халамжийн байгууллагын хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн хяналт 
тавьдаг.  

Үйлчилгээний хэрэгжилтэд шат шатандаа хяналт тавьдаг. Үйлчилгээг хүртэж 
байгаа иргэдийг АДЗ гишүүн болон нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд гэрээр очиж 
хяналт тавина.  ХХҮГ болон хэлтсийн мэргэжилтнүүд хөрөнгийн зарцуулалт болон 
үйлчилгээ авч буй иргэд дээр давхар хянадаг.11 
Үйлчилгээ хүртсэн иргэдийг дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн хянадаг мөн нийслэлийн ХХҮГ-аас ирж хяналт тавьдаг.12 

Үйлчилгээний ач холбогдол  
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд байнгын асаргаа шаардлагатай ХБИ, болон 

ХБХ, ахмад настнуудад мөнгөн тэтгэмж олгох нь маш их ач холбогдолтой гэж үзсэн. Зарим 
мэргэжилтнүүдийн хувьд хэдий ач холбогдолтой ч асаргааны мөнгөн тэтгэмжид орох 
хүсэлтэй хүмүүс жилээс жилд нэмэгдсээр байгаа талаар дурдсан.  

Тус үйлчилгээ нь маш их ач холбогдолтой ч иргэдийн хувьд мөнгөн дүн нь хүрэлцээ 
муутай байдаг.13 
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ нь  
зорилтот бүлэгтээ хүрч чадаж байвал ач холбогдолтой. Зарим тохиолдолд иргэд 
мөнгө өгч байгаа гэдэг үүднээс тус үйлчилгээнд орох маш их сонирхолтой ялангуяа 
ахмад настнуудын хувьд элбэг тохиолддог.14 
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар уг үйлчилгээний мөнгөн 

тэтгэмж зорилтот бүлэгтээ ихэнх тохиолдолд хүрч байгаа боловч зарим тохиолдолд 
зорилтот бүлэгтээ хүрч чаддаггүй байна.   

Ганц нэг тохиолдолд эмч нар танил талдаа байнгын асаргаа шаардлагатай 
иргэний тодорхололт гаргаад өгчихдөг. Ялангуяа ахмад настнуудын хувьд энэ 
асуудал их гардаг. Өөрсдөө материалаа бүрдүүлээд ирдэг тохиолдол байдаг.15 

Хүндрэл бэрхшээл  
Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь 

үйлчилгээг хэрэгжүүлэх үйл явц эмч нарын шийдвэрээс хамаардаг гэж үзсэн. Сумын төвд 
асаргаанд орох иргэнийг сумын эмч тодорхойлдог болохоор тус үйлчилгээ нэлээд 
хавтгайрдаг хэдий ч сүүлд ХБХ-ийг ХБХЭМБНХК тодорхойлно гэж гарснаас хойш үйлчилгээ 
хавтгайрах нь дээрдсэн байна.  

                                                
10 Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
11 ХУД-ийн ХХҮХ-ийн асаргаа хариуцсан  мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
12 БХД-ийн ХХҮХ-ийн асаргаа хариуцсан халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
13 БХД-ийн ХХҮХ-ийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
14 ХУД-ийн 16 дугаар хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас   
15 ХУД-ийн 16 дугаар хорооны нийгмийн халамжийн  мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
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Аймгийн төвийн эмч нар байнгын асаргаа шаардлагагүй хүнд тодорхойлолт 
гаргаад өгдөг. Тэдгээр хүмүүс нь дандаа арын хаалганы хүмүүс байдаг.16 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн зарим мэргэжилтнүүдийн үзэж 
байгаагаар ЭХК, СЭМҮТ-ийн ЭХК, ХБХЭМБНХК-ийн шийдвэр, үйлчилгээнд хамрагдаж 
байгаа иргэдийг тодорхойлсон байдал нь зарим талаараа оновчтой бус байдаг байна. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд дээр ХМК, ЭХК-ын шийдвэрүүд нь хоорондоо зөрөх 
тохиолдол гардаг байна.  

Тус үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагатай ХБИ-ээ хамруулъя гэхээр ХМК-ын 
шийдвэр  нь ЭХК-ын шийдвэртэй зөрүүтэй байдаг. Жишээ нь: Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн 80 хувьтай групт байхад асаргаанд оруулах гэхээр 70 хувиар 
тогтоод гараад ирдэг.17 

Зураг 8. Үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд гардаг хүндрэл бэрхшээл 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэд жил бүр нэмэгдэж байгаа. Үүнээс үүдээд 
халамжийн ажилчдын ачаалал маш их. Айлуудаар явахад унаа тэрэг байдаггүй, үйл 
ажиллагааны зардал байхгүй, илүү цагаар ажиллах үе их байдаг.  

ЭХК-оос өвчний онош нь таарахгүй байхад тодорхойлолт гаргаж өгөх тохиолдол 
гардаг. Иргэдийн хувьд жаахан өвдөнгүүтээ л байнгын асаргаанд орох хүсэлт гаргадаг ба 
хүлээж аваагүй тохиолдолд эмнэлгээс тодорхойлолт гарсан байхад та нар яагаад 
оруулдаггүй юм гэж загнадаг.  

Судалгаанд хамрагдсан зарим нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд байнгын 
асаргаанд байх хугацааны талаар дараах байдлаар санал бодлоо илэрхийлсэн. 

Манай дүүргийн ЭХК нь тогтмол жилээр тогтоодог. Эмнэлэг асаргаа 
шаардлагатай иргэдийн өвчний хугацаан дээр жаахан дутмаг ажилладаг.18 

4.2.2. Амьжиргаа дэмжих зөвлөл  
Судалгаанд нийгмийн халамжийн тэтгэмж, нийгмийн  халамжийн үйлчилгээ, мөнгөн 

тусламжид хамрагдах хүсэлт гаргасан өрх, иргэний баримт бичиг, амьдралын нөхцлийг 
судлан үзэж, тэдгээрийг холбогдох нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамруулах эсэхийг 
хэлэлцэн шийдвэрлэдэг үүрэг бүхий орон тооны бус АДЗ-ийн гишүүдийг хамруулсан. 

АДЗ нь төрийн байгууллага, иргэний, ТББ-ийн тус тус 2 төлөөлөл, нийгмийн ажилтан 
гэсэн нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байдаг.  
 
 
 

                                                
16 Хэнтий аймаг Баянхутаг сумын нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
17 Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын нийгмийн  халамжийн  мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас   
18 БХД-ийн 1 дүгээр хорооны нийгмийн  халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд 
гардаг хүндрэл бэрхшээл 

Эмнэлгийн бичиг заримдаа өвчиндөө таардаггүй 
хүссэн болгонд нь асаргааны тодорхойлтыг 

гаргаж өгдөг.

Энэ үйлчилгээ мөнгө өгч байгаа гэдэг үүднээс 
иргэд хамрагдах хүсэлт их гаргадаг.
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Үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд оролцох оролцоо 
Судалгаанд хамрагдсан АДЗ-ийн гишүүд нь байнгын асаргаа шаардлагатай болон 

тэднийг асарч буй иргэдэд олгогддог мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээний талаарх ойлголт, 
мэдээлэл харьцангуй сайн байна. Энэ нь тухайн аймаг, дүүрэг, сум, хорооны хэмжээнд 
үйлчилгээний хэрэгжилтийн түвшин болон хуулийн хэрэгжилт хангалттай сайн байгаатай 
холбож болно.  

АДЗ-ийн гишүүд үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлт гаргасан иргэний нөхцөл байдлын 
үнэлгээг хийж оруулах, үгүйг шийднэ.19 

АДЗ уг үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлт гаргасан иргэний бичиг баримт болон 
амьдралын нөхцөлтэй танилцаж ээлж ээлжээр гэрт нь очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийдэг 
байна.  

АДЗ-ийн гишүүд нь үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлт гаргасан иргэний гэрээр орж 
нөхцөл байдалтай танилцан, үнэлгээ хийж бусад гишүүддээ танилцуулдаг ба бусад 
гишүүдийн саналын үүднээс асаргааны тэтгэмжид оруулах эсэхээ шийдвэрлэдэг 
байгаа.20 

АДЗ нь бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх 
чадваргүй, эсхүл оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй хүнийг 
байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжид хамруулахын тулд АДЗ-ийн 
гишүүд тус өрх, иргэний амьдралын нөхцөлийг судлан, бичиг баримттай танилцаж, гэрт нь 
нөхцөл, байдлын үнэлгээ хийдэг байна.  

Байнгын асаргаанд иргэдийг хамруулахын тулд АДЗ нь тухайн айлаар орж нөхцөл 
байдлын үнэлгээ хийж бусад гишүүддээ танилцуулан шийдвэр гаргах түвшинд 
оролцдог, манай гишүүдийн хувьд зорилтот бүлгээ тодорхойлж чадаж байгаа.21 

Эндээс харахад байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг үйлчилгээнд хамруулах 
шийдвэр гаргах түвшинд АДЗ-ийн гишүүд нэлээд үүрэг бүхий оролцдог байна.  

Хүндрэл, бэрхшээл  
АДЗ-ийн гишүүдийн хувьд уг үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд ямар нэг хүндрэл бэрхшээл 

гардаггүй гэсэн хэдий ч зарим нэг гишүүдийн үзсэнээр: 
Зураг 9. АДЗ үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд гардаг хүндрэл бэрхшээл  

 

Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн нөхцөл, байдлыг судлахад АДЗ-ийн гишүүний хувьд 
мөнгө их зарцуулдаг. Гэсэн хэдий ч улиралд олгож байгаа мөнгө хэтэрхий бага 48000 төгрөг 
авах буюу нэг удаа хуралдахад 8000 төгрөг ногддог байна. Энэ мөнгөө ихэнхдээ айлуудаар 
явахад зарцуулдаг.  

Амьжиргааны түвшин доогуур, эмзэг бүлгийн иргэд уг үйлчилгээнд хамрагдах хүсэл 
сонирхол нэмэгдсэн ба эмнэлгийн бичгийг хуурамчаар гаргах, хуурамч онош бичүүлэх 
тохиолдол цөөнгүй байна. Дээр нь эмч нарын хандлага уг үйлчилгээ ямар хүнд хүрэх ёстойг 
сайн ойлгоогүй учраас дурын иргэнд тодорхойлолт бичээд явуулдаг байна.  

Уг үйлчилгээний хамрагдах хүсэлт гаргасан иргэний тодорхойлолтыг гаргах 
түвшний эмч, мэргэжилтнүүд нэгдсэн нэг ойлголттой болох, тухайн оношийг буруу 

                                                
19 БХД-ийн амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас  
20 ХУД-ийн ХХҮХ-ийн асаргаа хариуцсан халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
21 ХУД-ийн 16-р хорооны амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 

•Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн нөхцөл, байдлыг судлахад 
унааны зардал гардаг. Энэ зардал зөвлөлд байдаггүй.

•Иргэд уг үйлчилгээнд орох хүсэлт маш их тавьдаг ба хуурамч 
онош бичүүлэх тохиолдол гардаг. 

Хүндрэл бэрхшээл 



Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ  

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт   18 

тодорхойлсон тохиолдолд тухайн эмчид ёсзүйн хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн байдаг 
ба гэтэл энэ заалт ердөөсөө хэрэгждэггүй.22 

4.2.3. Эмнэлэг хяналтын комисс 
ЭХК-ын гишүүд нь байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, түүний асаргаанд байх 

хугацааг тодорхойлдог гол хүмүүс юм.  
Судалгаанд хамрагдсан эмч нарын 37.5 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 

эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын гишүүн байсан бөгөөд давхар 
ЭХК-ын гишүүнээр ажиллаж байгаа тохиолдлууд гарсан. Мөн судалгаанд хамрагдсан эмч 
нар нь дунджаар 5 жил ЭХК-ын гишүүнээр ажиллаж байгаа бол хамгийн ихдээ 10 жил, 
хамгийн багадаа 2 жил ажилласан туршлагатай хүмүүс байсан. Тухайн эрүүл мэндийн 
төвүүд нь ЭХК-ын гишүүдийг сонгохдоо нэлээн өндөр шалгуурыг тавьдаг нь судалгаа авах 
явцад ажиглагдсан. 

Судалгаанд хамрагдсан ЭХК-ын гишүүдийн дурдсанаар ихэнх комисс 6-7 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, бүх гишүүд нь хуралдаа жигд оролцдог талаар дурдаж байсан. 
Мөн тухайн ЭХК-ын гишүүдээс нэг нь амралтаа авсан эсвэл зайлшгүй тохиолдлоор хуралд 
оролцож чадахгүй бол тухайн эмчтэй ижил мэргэжлийн эмчийг хуралд оролцуулдаг талаар 
хэлж байсан.  

Зураг 10. Эмнэлэг хяналтын комиссын гишүүдийн бүрэлдэхүүн 

 
Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг 

тодорхойлох зааврын 2.2 дээр комиссын гишүүдийн 80-аас доошгүй хувийн саналаар 
асаргааг тогтоох эсэхийг шийдэхийг зааварчилсан байдаг хэдий ч бодит байдал дээрээ 
аймаг, дүүрэг, сумын ЭХК, ХБХЭМБНХК, СЭМҮТ-ийн ЭХК-ын нийт гишүүд нь бүгд хуралдаа 

                                                
22 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас  

- ЭХК-ын дарга 
- Нарийн бичиг 
- Дотрын их эмч 
- Сэтгэцийн их эмч 
- Мэс заслын их эмч 
- Мэдрэлийн их эмч 
- Бусад нарийн 

мэргэжлийн эмч 
нар 

Эмнэлэг хяналтын 
комисс 

ЭХК-ын гишүүдийн 
бүрэлдэхүүн 

- ЭХК-ын дарга 
- Нарийн бичиг 
- Халамжийн 

ажилтан 
- ГБХЗХГ-ын 

мэргэжилтэн 
- ЕБС-ын багш, НА 
- Хүүхдийн их эмч 
- Бусад нарийн 

мэргэжлийн эмч 
нар 

ХБХЭМБНХСК 

- ЭХК-ын дарга 
- Нарийн бичиг 
- Мэдрэлийн их эмч 
- Сэтгэцийн их эмч 
- Бусад нарийн 

мэргэжлийн эмч 
нар 

 

СЭМҮТ-ийн ЭХК 
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оролцож байгаа тохиолдолд 100 хувийн саналаар шийдвэрлэж, шийдвэрлэхийг зорьж 
байгаа гэж хариулж байсан.     

Эмнэлэг хяналтын комиссын гишүүд нь СЭМҮТ болон аймаг, дүүргийн ЭХК сардаа 
4 удаа хуралдаж, сум болон хүн ам багатай дүүргийн ЭХК  болон ХБХЭМБНХК нь сардаа 2 
удаа хуралдаж шийдвэрийг гаргадаг байна. 

7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Тухайн хүмүүст 3-20 жил ажилласан тэргүүлэх 
зэрэглэлийн нарийн мэргэжлийн их эмч нар ажиллаж байгаа бөгөөд долоо хоног бүр 
хуралдаж шийдвэрээ гаргадаг. Хурлын шийдвэр гаргахад комиссын гишүүд бүгд жигд 
оролцож чаддаг бөгөөд нийт гишүүдийн 100 хувийн саналаар шийдвэрлэхийг 
хичээдэг. Шаардлагатай тохиолдолд буцаж ярилцах асуудал хааяа нэг гарна. Ер нь 
долоо хоног бүрийн 2 дахь өдөр болгон хуралдана.23 
ЭХК нь манай дүүрэг дээр дарга, нарийн бичиг, хүүхдийн эмч, дотрын эмч, ерөнхий 
мэргэжлийн 2 эмч нар байдаг. Ерөнхий мэргэжлийн эмч нар амарсан үед өөр эмч 
нарыг орлуулж хуралдаад 6-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Манай дүүрэг их 
онцлогтой өөрсдөө яаралтай түргэн тусламжаа үзүүлдэг болохоор зарим эмч 
хуралд оролцож чадахгүй байх тохиолдол гардаг. Нийт гишүүдийн 100 хувийн 
саналаар шийдэх зорилготой байдаг. Сард 2 удаа хуралддаг. 14 хоногт 1 удаа 
хуралддаг гэж ойлгож болно.24 
7 хүнээс бүрддэг, Нийгмийн бодлогын түшмэл, Эмнэлгийн эмч-3, боловсролын 
газраас багш-1, хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газрын мэргэжилтэн-1, халамжийн 
мэргэжилтэн-1, сард 2 удаа хуралддаг, гишүүдийн төлөөлөл жигд оролцдог. 
ХБХЭМБНХК-ын бүх гишүүдийн саналаар тогтоож байгаа.25 

Судалгаанд хамрагдсан эмч нараас ЭХК-ын үйл ажиллагаанд хэн хяналт тавьдаг 
талаар асуухад ихэнх эмч нар ХХҮГ-ын мэргэжилтнүүд болон Эрүүл мэндийн төвийн дарга 
нар, дотоод хяналтын газраас бичиг баримтад хяналт тавьдаг. ЭХК-ын нарийн мэргэжлийн 
эмч нар нь харин тухайн өвчтөний мэдээллийн жагсаалт болон шалгуур үзүүлэлтээр зөв 
үнэлсэн эсэх, өвчний онош таарж байгаа эсэхийг, таараагүй бол шалтгааныг тодорхойлж 
тайлан бичиж баталгаажуулж, архивладаг талаар дурдаж байсан. 

ХХҮХ-ээс хяналтыг тавьдаг. Мөн манай нэгдсэн төвийн дарга болон дотоод 
аудитын газар хяналт тавьж ажилладаг.26 
ХХҮХ-ээс улиралдаа нэг удаа ирж хяналтыг тавьдаг. Бас МХЕГ-аас улсын байцаагч 
нар жилдээ 2 удаа ирж хяналтыг тавьдаг. ХХҮХ дээр ирсэн шалгалтууд 
шаардлагатай гэвэл манайд ирж материалын шалгалт хийдэг. 27 

Зураг 11. Эмнэлэг хяналтын комиссын үйл ажиллагаанд тавих хяналт 
 

 

                                                
23 СЭМҮТ-ийн ЭХК-ын даргатай хийсэн ярилцлагаас 
24 БХД-ийн ЭХК-ын гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
25 Хэнтий аймгийн ХБХЭМБНХСК гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
26 ХУД-ийн ЭХК-ын гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
27 БХД-ийн ЭХК, ХБХЭМБНХСК гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 

Бичиг баримтын болон 
хурлын явцад хяналтуудыг 
ихэвчлэн тавьдаг бол 
гишүүд нь өөрсдөө тухайн 
өвчтөний бичиг баримтыг 
нэг бүрчлэн тулгаж, 
шалгадаг байна. Мөн 
аудитын шалгалтаар бас 
хяналтыг тавьдаг байна. 

ЭХК-ын үйл ажиллагаанд 
тавих хяналт 

ХХҮГ-ын хариуцсан 
ажилтан, аудитын газар 

• Эмнэлгийн дарга, 
дотоод хяналтын газар 

• ЭХК-ын дарга 
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Судалгаанд хамрагдсан ЭХК-ын эмч нарын ихэнх нь урамшуулал олгодоггүй талаар 
ярьж байсан. Зарим эмнэлгүүдийн ЭХК-ын гишүүд үйлдвэрчний эвлэлээрээ дамжуулан 
эмнэлгийн даргаар журам гаргуулж багахан хэмжээний урамшууллыг улиралдаа болон 
зарим тохиолдолд хурлын тоогоор урамшуулал авч байсан. Судалгаанд хамрагдсан эмч 
нарын зүгээс ЭХК-ын гишүүдэд тогтмол урамшуулал олгох, мөн үйл ажиллагааны зардлыг 
шийдэж өгөхийг хүссэн. ЭХК-ын гишүүд нь тухайн хүний материалыг хувилж олшруулах, 
хэвлэх зардлууд гардаг талаар сануулж байсан.  

Үйл ажиллагааны тусдаа зардал байдаггүй. Ерөнхийдөө бол үйл ажиллагаанд 
хэрэглэгдэж байгаа комиссын шийдвэр дотоод ажлын бичиг баримтын зардлаараа 
шийдэж явж байгаа. Төсөв санхүүгийн талаар сайн мэдэхгүй болохоор зарцуулалтыг 
мэдэхгүй байна. Тэрнээс бидэнд урамшуулал, үйл ажиллагааны зардал гэж ерөөсөө 
байдаггүй. Уг нь үйл ажиллагааны зардал шийдвэрлэж өгвөл зүгээр л байна. Тэгэхгүй 
бол маш их материал хэвлэх, канондох асуудлууд их гардаг.28 

Үйлчилгээний хэрэгжилт 
Судалгаанд хамрагдсан ЭХК, ХБХЭМБНХК, СЭМҮТ-ын ЭХК-ын гишүүд шинээр гарсан 

өвчин, гэмтлийн жагсаалт болон нөхөх зааврын талаар сэтгэл хангалуун байсан. Одоогийн 
байдлаар байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн 
тэтгэмжийн үйлчилгээнд шинээр хамрагдах, мөн хугацаа нь дууссан иргэдийг шинээр 
гарсан өвчин, гэмтлийн жагсаалтаар оношийг тодорхойлж, үнэлэх шалгуур, үзүүлэлтээр 
үнэлж хугацааг тодорхойлж байгаа талаар дурдсан. Байнгын асаргааг хугацааны хувьд 
өвчин, гэмтлийнхээ жагсаалтын дагуу тогтоож байгаа хэдий ч ЭХК-ын гишүүдтэйгээ 
зөвшилдсөнөөр хугацааг 6 сараас 1 жил болгох тохиолдол гардаг байна. Ялангуяа оюуны 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хяналтад байлгахын тулд ихэнхдээ 6 сар юм уу, жилээр 
сунгадаг байна. Эмчлэгдэх боломжгүй оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй сэтгэцийн хүнд 
хэлбэрийн эмгэгтэй иргэдэд зарим тохиолдолд 36 сараар тогтоодог.  

ЭХК-ын зарим гишүүд шинээр гарсан өвчин, гэмтлийн жагсаалтын байнгын асаргааг 
тогтоох хугацаа хамгийн багадаа 6 сар байгаа талаар ихээхэн шүүмжлэлтэй хандаж байна. 
Энэ нь улирлын чанартай сэтгэцийн өвчнүүд болон богино хугацаанд эдгэрэх боломжтой 
хагалгааны өвчнүүдэд хугацаа нь урт байгааг онцолж байсан.   

Шинээр өвчний жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт гарснаас хойш хавгүй дээрдсэн. Гэхдээ 
үзүүлэлтүүдээ маш сайн оруулж өгөх ёстой байсан. Гэмтэл дээр нурууны хугарал орж 
ирж байгаа тухайн хүн болохоор 3 сар л хэвтэрт байгаад цаашид байнгын асаргаа 
шаардлагагүй юм. Иймэрхүү асуудлууд гардаг учраас байнгын асаргааны хугацааг 3 
сараар тогтоох хэрэгтэй юм.29 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжээс хасагдсан хүмүүсийн 
өвчин, гэмтлийг нь тодорхойлж үзэхэд, ХБИ-ийн хувьд уналт, таталтын өвчнүүд, мэдрэлийн 
өвчний эпилепсийн хэлбэр, гэмтлийн гаралтай өвчин, ахмад настны хувьд насны доройтол 
дангаараа болон хавсарсан байдлаар орж ирэхэд, бас харвалт төрлүүд дээр, хүүхдийн 
хувьд бөөр, шээс дамжуулах төрлийн өвчин, сонсгол харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд 
хасагдах тохиолдол гарсан байна. Мөн өндөр насны тэтгэвэрт хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 
гарсан эмэгтэйчүүд байнгын асаргаа авах шаардлагатай байгаа хэдий ч нас нь хүрээгүй 
улмаас эсвэл тэтгэвэр авч байгаа гэдэг үндэслэлээр байнгын асаргаанд орч чадахгүй байх 
тохиолдол нэг биш удаа гарсан байна.  

Өвчний кодлолтыг анхаарах, шалгуур үзүүлэлтэн дээр таарахгүй байлаа гэхэд 
өвчний код байхгүй, өвчний код нь байхаар шалгуур үзүүлэлтэнд таарахгүй, уналт 
таталттай хүүхдүүдийн хувьд заримдаа унаж татдаг, зүгээр үедээ шалгуур 

                                                
28 ХУД-ийн ЭХК, ХБХЭМБНХСК гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
29 ХУД-ийн ЭХК-ын гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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үзүүлэлтээр үнэлэхэд оноондоо хүрдэггүй. Энэ хүүхдүүдийн хувьд хасагдаж байна. 
Яаж тодорхойлох нь мэдэгдэхгүй.30 

Хүндрэл, бэрхшээл  
ЭХК-ын ихэнх эмч нарт тухайн хүмүүсийн материалыг хувилж олшруулах, хэвлэх 

зэрэг албан хэрэгцээний зүйл дутагдаж байна. Мөн иргэдийн хувьд эмнэлгээс бичиг 
авчихвал байнгын асаргаанд орж болно гэсэн ойлголттой байдаг бөгөөд тухайн асуудлыг 
нийгмийн халамжийн ажилтны зүгээс иргэдэд маш сайн ойлгуулж өгөх шаардлагатай 
байна. 

Нэг өвчин, гэмтлийн ард маш олон код байгаа нь өвчин, гэмтлийг кодлоход 
хүндрэлтэй байна. 

Зураг 12. ЭХК-ын гишүүдэд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, өвчний кодны хүндрэл 

 
Оношны кодын хувьд зөрүүтэй. Жишээ нь: Артерийн даралт ихсэх өвчин дээр бол 
зөрүүтэй л байгаа. Бас нэг өвчний ард өчнөөн олон код байгаа нь асуудалтай. Код нь 
тэдээс тэдийн хооронд гээд код байдаг эхний кодыг нь тавихад халамжаас зөрүүтэй 
байна гээд утастаад байдаг. Кодоо нэг бүрчлэн детальчлан тавих хэрэгтэй юм шиг 
санагдсан. Жишээ нь цусны хурц лекины төгсгөлийн шат гэснээ C91 C92 алийг нь 
тавих уу гээд л асуудал гарч ирдэг. Бусдаар бол асуудалгүй байна.31 
Алслагдмал болон хэвтрийн хүмүүс байнгын асаргаанд орох хүсэлт илэрхийлсэн ч 
өөрийн биеэр ирж шинжилгээнд орж чадахгүй байгаа тохиолдлууд гардаг. Энэ 
асуудлыг шийдэхийн тулд ЭХК-ын гишүүдийн үйл ажиллагааны зардалтай болгох, 
ядаж тухайн өвчтөнийг ЭХК-ын гишүүн нь хариуцаж байгаа эмч болон бусад нарийн 
мэргэжлийн эмч нарийн хамтаар очиж үзэхэд шатахууныг нь гаргаад өгдөг л байх 
хэрэгтэй байна даа.32 

4.2. Үйлчилгээ хүртэгчид  
4.2.1. Байнгын асаргаанд байгаа иргэн 

Судалгааны энэ хэсэгт байнгын асаргаа шаардлагатай нийгмийн халамжийн онцгой 
тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ хүртэж буй дараах 
иргэдийг хамруулсан.  

• Байнгын асаргаа шаардлагатай, хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 хүртэлх насны хүүхэд;   
• Байнгын асаргаа шаардлагатай, хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 ба түүнээс дээш насны 

иргэн;  
• Байнгын асаргаа шаардлагатай, ахмад настан; 

Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай амьжиргаа дэмжих мөнгөн 
тэтгэмжийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдээс хамрагдахад тулгардаг хүндрэл бэрхшээл, 

                                                
30 ХУД-ийн ЭХК, ХБХЭМБНХК гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
31 Хэнтий аймгийн ЭХК, ХБХЭМБНХК гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
32 ХУД-ийн ЭХК, ХБХЭМБНХК гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 

Хүндрэл бэрхшээл 
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мөнгөн тэтгэмжийн хүрэлцээ, сэтгэл ханамж, тус үйлчилгээг сайжруулах хэрэгцээ 
шаардлагыг тодруулахыг зорьсон.  

Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийг насны бүтцээр авч 
үзвэл 10.0 хувь нь 0-16 насны хүүхэд, 10.0 хувь нь 17-34 насны залуучууд, 20.0 хувь нь 35-
50 насныхан, 25.0 хувь нь 51-65 насныхан, 35.0 хувь нь 65 ба түүнээс дээш насны ахмадууд  
хамрагдсан байна. Хүйсийн хувьд 45.0 хувь нь эрэгтэйчүүд, 55.0 хувь нь эмэгтэйчүүд эзэлж 
байна. 
Зураг 13. Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн насны бүлэг, 
хүйс, хувиар 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн орлогын дийлэнх нь нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэр, тэтгэмжийн дараах орлогоос бүрдэж байна. 

• Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр;  

• Асаргааны тэтгэмж, онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж; 
• Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж; 
• Хүнс тэжээлийн дэмжлэг; 
• Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж; 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд 
хамрагдсан байдал 

Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн дийлэнх нь байнгын 
асаргаа шаардлагатай иргэнийг тодорхойлох өвчин, гэмтлийн жагсаалтын V дугаар бүлгийн 
мэдрэлийн өвчний төрөл G10-G14, G05, S72.0, G82.5, G40, G81 кодтой хөдөлгөөн үлэмж 
хязгаарлагдаж, булчин хатангиртсан, нугасны үрэвсэл, мэнэнт нугасны үрэвсэл, нугасны 
болон олон мэдрэлүүдийн саа, эпилепс, тархины саа мөн VIII дугаар  бүлгийн хорт хавдрын 
өвчний төрөл G40COO-C97, I69 кодтой элэг ходоод, цусны хорт хавдар, харвалт зэрэг 
өвчнөөр байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжид хамрагдсан байна. 
Зураг 14. Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн мөнгөн 
тэтгэмжид хамрагдсан өвчний төрөл  
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Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдээс мөнгөн тэтгэмжийн эмчлэн эрүүлжүүлэх, 
нөхөн сэргээх хугацааг хэдэн сараар тогтоосныг тодруулахад дийлэнх нь 6-12 сарын 
хугацаатай тогтоосон байна. Үйлчилгээнд хамрагдсан хоёр хүн тутмын нэг нь 1-2 удаа уг 
үйлчилгээг сунгуулсан байна. 

Ходоодны хорт хавдраар 2017 оны 6 сард асаргаанд орсон.  Энэ жилийн 6 сард 
хугацаагаа сунгуулсан, саяхнаас хавдрын тархалт элгэнд нөлөөлж эхэлсэн.33 
Мэдрэлийн гаралтай нуруу нугасны гэмтлээр байнгын асаргаанд орсон 2017 оны 8 
сарын 20-ноос 2019 оны 8 сар хүртэл 24 сарын хугацаатай сунгасан. Байнгын 
асаргааны мөнгөн тэтгэмжийг 3 дахь удаагаа сунгуулж байна. Эхлээд нэг жилийн 
хугацаатай орсон дараа нь хоёр хоёр жилээр сунгуулсан.34 
Чихрийн шижин өвчний улмаас хоёр хөлөө тайруулсан байнгын асаргааг хугацаагүй 
тогтоож өгсөн.35 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдээс мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд хэрхэн 
хамрагдсан талаар тодруулахад иргэд өрхийн эмнэлэгт үзүүлж, аймаг дүүргийн эмнэлэгт 
эмчилгээ оношилгоогоо хийлгэж, ЭХК-ын хурлаар орж дараа нь халамжид хүсэлт гаргаж 
байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний амьжиргаа дэмжих мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнд 
хамрагдсан. Цөөн иргэдийн хувьд мөнгөн тэтгэмжид хэрхэн хамрагдсанаа санахгүй байгаа 
болон өрхийн эмнэлэг, аймаг дүүргийн эмнэлэг, эмнэлэг хяналтын комиссын хурлын 
шийдвэр, халамжид хүсэлт гаргаж амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэрийг харгалзан 
мөнгөн тэтгэмжид хамрагдаж байснаа илэрхийлсэн байна. 
Зураг 15. Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн асаргааны 
мөнгөн тэтгэмжид хамрагдсан дараалал 

    
Хагалгаанд ороод 5 сарын дараа өрхийн эмчид үзүүлж, хагалгаа шинжилгээ 
хийлгэсэн материал, оношоо эмч нарийн зөвлөгөөний хурлаар оруулж, хорооны 
халамжийн мэргэжилтэнд байнгын асаргаанд орох хүсэлтээ гаргаж хүсэлтийн дагуу 
АДЗ үнэлгээ хийж байнгын  асаргаанд орсон.36  
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдээс ЭХК-ын хурлаар орж  байнгын асаргааг 

тогтоох, эмчлэн эрүүлжүүлж, нөхөн сэргээх хугацааг нь тогтоолгоход байнгын асаргаа 
шаардлагатай иргэн өөрийн биеэр хуралд орсон эсэхийг тодруулахад дийлэнх иргэдийн 
хувьд өөрийн биеэр хуралд орж хугацаагаа тогтоолгосон байна. Цөөн иргэдийн хувьд асран 
халамжлагч нь төлөөлж орсон байна. 

Үе мөчний өвчнөөр асаргаанд 2017 онд орсон, хүмүүс өргөж дүүрээд өөрөө очиж 
ордог37. 

                                                
33 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
34 Байнгын асаргаа шаардлагатай Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
35 Байнгын асаргаа шаардлагатай Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
36 Байнгын асаргаа шаардлагатай БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
37 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
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Мэдрэлийн өвчнөөр асаргаанд орсон тархи толгой их өвддөг, толгой эргээд гэртээ 
ч ганцаараа явж чаддаггүй тиймээс өөрөө очиж орж чаддаггүй. Асарч байгаа хүү л 
эмнэлэг хяналтын комиссын хурлаар ордог.38 

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн дийлэнх нь ЭХК-ын шийдвэрт сэтгэл 
хангалуун байна. Харин АДЗ үйлчилгээнд хамрагдахаас өмнө үнэлгээ хийдэг талаар 
байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн дийлэнх нь төдийлөн сайн мэдэхгүй байна. 
Иргэдийн хувьд суманд сумын халамжийн ажилтан, хотод хэсгийн ахлагч, хорооны 
халамжийн ажилтан нар л гэрт ирдэг гэж хариулж байсан.   

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдээс нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаарх 
мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авсан талаар тодруулахад дийлэнх иргэдийн хувьд сум, 
хорооноос үйлчилгээний талаарх мэдээллийг авдаг байна. 

Үйлчилгээнд хамрагдахад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл  
Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэд үйлчилгээнд 

хамрагдахад ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл тулгардаггүй гэж хариулсан байна. Хөдөө, орон 
нутагт амьдардаг хэвтрийн хүнд өвчтэй болон сэтгэцийн өвчтэй иргэдийн хувьд байнгын 
асаргааны эмчлэн эрүүлжүүлж, нөхөн сэргээх хугацааг 6,12 сараар сунгах нь байнгын 
асаргаа шаардлагатай иргэдийг зөөж тээвэрлэх, унаа тээврийн зардал нь хүндрэлтэй 
байна.    

Эмнэлэг хяналтын комиссоор өөрийн биеэр орсон. Эхлээд дамнуургатай очиж орсон, 
сүүлд сунгуулахдаа тэргэнцэртэй очиж орсон.39 
Хүү минь аутизмтай орилж чарлаад автобусаар явж чаддаггүй. Эмнэлэг дээр байж 
чадахгүй орилж чарлаад, толгой тархиа балбаад, хаашаа ч хамаагүй гүйчихдэг энэ 
нь надад үнэхээр хүнд байдаг.40 

Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмж 
хүртэж буй дийлэнх иргэдийн хувьд энэ мөнгөн тэтгэмж нь хүрэлцээгүй, эм тариандаа ч 
хүрдэггүй гэж хариулсан байна.  

Хавдрын эм тариа маш үнэтэй байдаг энэ мөнгө хаанаа ч хүрэлцдэггүй.41 
Хүрэлцээний хувьд маш муу аавын тэтгэвэр бүгд л эм тариандаа явчихдаг. Эм 
тарианы мөнгө улиралд 60 мянган төгрөг гэдэг хүрэлцээгүй байдаг.42 

Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай дийлэнх иргэдийг үр хүүхэд 
нь асардаг. Асрагч нь байнгын асаргаатай иргэнд босож суулгах, хооллох, хувцаслах, усанд 
оруулах, агаар салхинд гаргах зэрэг бүхий л хэрэгтэй, шаардлагатай асаргаа үйлчилгээг 
үзүүлдэг байна. 

Өдөр бүр асаргаа үзүүлдэг, байнга хамт байдаг учраас хэрэгтэй асаргаа 
үйлчилгээгээ авч чаддаг.43 
Цөөн иргэдийн хувьд асарч байгаа хүн нь нэг хаяг дээр байхгүй, зайтай амьдардаг, 

долоо хоногт 1-2 удаа ирж асаргаа үйлчилгээг үзүүлдэг байна. 
Нэг их ирдэггүй долоо хоногт 2 өдөр л ирдэг. Сүүлийн долоо хоногт бол нэг л ирсэн 
гэр нь төвд байгаа болохоор нэг их ирээд байдаггүй.44 

 

 

                                                
38 Байнгын асаргаа шаардлагатай Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
39 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
40 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
41 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
42 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
43 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
44 Байнгын асаргаа шаардлагатай БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Үйлчилгээг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага 
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдээс үйлчилгээг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага 

байгаа эсэхийг тодруулахад дийлэнх иргэдийн хувьд:  

• Нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх;  
• Хөнгөлөлттэй эмийн нэр төрлийг нэмэгдүүлж, хүртээмжийг сайжруулах; 
• Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, 
• Асарч буй иргэнийг ажлын байртай болоход дэмжлэг үзүүлэх 
• Байнгын асаргаатай иргэнийг үзлэг оношилгоонд хамруулахад зөөж тээвэрлэх унаа 

тээврийн асуудлыг шийдвэрлэж уг үйлчилгээг сайжруулах шаардлагатай байгааг 
илэрхийлсэн байна. 
Байнгын асаргаатай иргэний хувьд асарч байгаа хүн асруулагчтайгаа хамт амьдардаг 

бол үйлчилгээний чанар илүү сайжрах боломжтой юм гэж хариулсан байна. Хаягийн 
зөрчилтэй, байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, асрагчтайгаа нэг хаяг дээр оршин суухгүй 
байх тохиолдлууд гарч байсан.  

Хөнгөлөлттэй эм авахад явдал ихтэй эхлээд өрхийн эмчээр эмээ бичүүлээд 
хөнгөлөлттэй эм олгодог эмийн санд очиход хөнгөлөлттэй эм олгох хугацаа 
санхүүжилт дууссан, бичүүлсэн эм байхгүй, сүлжээ байхгүй учир бичүүлсэн эмийг 
харах олгох боломжгүй байна, хэсэг хугацааны дараа дахин очиход сүлжээ саяхан 
болж байсан одоо дахиад орохгүй байна хэсэг байж байгаад ир, хэд хоногийн  дараа 
дахин очиход бичүүлсэн эмийн хугацаа дууссан нэр нь устсан байна гэх зэрэг асуудал 
их гардаг.45  
Эм тарианы 60 мянга нь хаанаа ч хүрдэггүй. Ганц л эм аваад дуусчихна улиралд гэхэд 
арай л хэцүү байна. Мөн эмийн хөнгөлөлтийн асуудлыг л шийдэж өгөх хэрэгтэй 
байна. Тэгэхгүй бол дан эм тариагаар байдаг ахмадуудад 60 мянган төгрөгийн 
тэтгэмж, 280 мянган  тэтгэвэртэй бол ганц хоёр эм аваад дуусчихна шүү дээ.46 
Зарим улсын байгууллагууд тэргэнцэртэй хүнийг оруулах замтай болох хэрэгтэй 
байна. Тэргэнцэртэй хүн орж үйлчлүүлэх боломж ердөө алга бид ч бас үйлчилгээ 
авахыг хүсэж байна.47 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй хүн ажил хийх ямар ч  боломж алга. Хоёр сар 
болоод эмчилгээнд хүүхдээ авч явдаг мөн улиралд нэг удаа хот руу эмчилгээнд 
явдаг.48  
Асаргаа үзүүлж байгаа хүн яг л дэргэд байвал их зүгээр байна. Хоёр өөр хаяг дээр 
байгаа болохоор үйлчилгээ хүртэж чадахгүй байна. Бодит хүмүүстээ халамжийн 
үйлчилгээ  хүрч чадахгүй байна. Тэтгэврээ зээлчихсэн болохоор орлогогүй хэцүү 
байна.49 

4.3.2. Асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэд  
Бид энэхүү бүлэгт байнгын асаргаа шаардлагатай дараах иргэдийг асарч байгаа 

асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийг хамруулсан. 

• Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч байгаа  
• Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч 

байгаа  
• Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг 

асарч байгаа  

                                                
45 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
46 Байнгын асаргаа шаардлагатай БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
47 Байнгын асаргаа шаардлагатай БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
48 Байнгын асаргаа шаардлагатай Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
49 Байнгын асаргаа шаардлагатай ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг асарч байгаа иргэдийн өнөөгийн байдлыг 
тусгасан. Үүнд:  

• Асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал 
• Асаргааны тэтгэмжийн үйлчилгээ хүртэхэд тулгардаг хүндрэл бэрхшээл 
• Асаргааны тэтгэмжийн үйлчилгээг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага  

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.2.4-д заасан, хөдөлмөрийн насны иргэнээс 
гадна ахмад настан 16-аас дээш насны хүүхдэд асаргааны тэтгэмж олгохтой холбогдсон 
үүсэх харилцааг зохицуулах зорилготой асаргааны гэрээг байгуулдаг. Асрагч нь 
асруулагчийн өдөр тутам шаардлагатай бүхий л асаргаа үйлчилгээг үзүүлэх үүрэг хүлээнэ. 
Мөн асруулагчийн эмчтэй байнга холбоотой байж биеийн байдлыг ажиглан тогтоосон 
хугацаанд нь үзүүлэн эмчлэн эрүүлжүүлэхэд анхаарч ажиллана.  

Судалгаанд асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийн 92.0 хувь нь эмэгтэй 8.0 хувь нь 
эрэгтэй асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэн хамрагдсан байна. Үүний 58.0 хувь нь 35-45 насны, 
15 хувь нь 57-67 насны, 12.0 хувь нь 18-34 насны, 12.0 хувь нь 68 ба түүнээс дээш насны, 
4.0 хувь нь 46-56 насны бүлгийн иргэд хамрагдсан байна.  
Зураг 16. Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэд насны бүлгээр, 
хүйс, хувиар 

 
Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийг боловсролын 

түвшингээр авч үзэхэд тэдний ихэнх нь (46.0 хувь) бүрэн дунд, (42.0 хувь) дээд, цөөн хэсэг 
нь (8.0 хувь) суурь, (4.0 хувь) техникийн болон тусгай мэргэжлийн боловсролтой иргэд 
хамрагдсан байна.  

Асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийн ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг авч үзэхэд 53.8 хувь 
нь одоогоор ямар нэгэн ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа бол 46.2 хувь нь байнгын болон 
улирлын чанартай, түр хугацааны ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. Ажил хөдөлмөр эрхэлж 
байгаа иргэдийн 31.0 хувь нь байнгын, 11.0 хувь нь түр хугацааны, 4.0 хувь нь улирлын 
чанартай ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. 
Зураг 17. Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлт 

 
Асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдээс асаргааны мөнгөн тэтгэмж таны орлогод хэрхэн 

нөлөөлдөг талаар тодруулахад хоёр хүн тутмын нэг нь хангалттай биш ч орлогод нөлөөлдөг 
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гэж хэлж байсан бол гурван хүн тутмын нэг нь огт хүрэлцдэггүй, эм тариагаа л залгуулдаг, 
маш бага хувь нь асаргааны мөнгөн тэтгэмж өрхийн орлогод маш их нөлөөтэй энэ 
тэтгэмжээр л хоол, хүнс гурил, будаагаа авдаг гэж хариулсан байна.  

Асаргааны мөнгөн тэтгэмж өрхийн орлогод маш их нөлөөлдөг 70000 төгрөг их л 
мөнгө, ач хүү минь нэг их өвдөөд байдаггүй, эм тариа бараг хэрэглэдэггүй тариа 
хийлгэх бол 2-3 хүнтэй байж байгаад л хийнэ, зүүг нь хугалчих гээд маш хэцүү 
заримдаа л ганц нэг витамин авдаг энэ мөнгөө бид хоёр мах, гурил, будаагаа авахдаа 
зарцуулдаг.50 
Өрхийн орлогод нэмэр болж байна. Чихрийн шижин, даралттай болохоор эм тариан 
их хэрэглэдэг, эм тариа ч их үнэтэй, тиймээс хааяа ч гэсэн нэмэр болдог.51 
Ер нь хүрэлцээгүй, хэрэглээнд нь таардаг. Хэвтрийн 2 хүүхэд асардаг учир живх 
болон ойр зуурын л юм авдаг.52 
Асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдээс үйлчилгээнд хэрхэн хамрагдсан талаар 

тодруулахад дийлэнх нь өрх, дүүргийн эмнэлэгт үзүүлж, ЭХК-оор орж дараа нь халамжид 
хандан асаргааны тэтгэмжид хамрагдсанаа илэрхийлж байсан.  

Асаргааны тэтгэмжид анх хамрагдахдаа хүүхдээ эх нялхаст үзүүлж тархины 
саажилт гэж оношлогдож дараа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн салбар комиссын 
хурлаар орж халамжид материалаа бүрдүүлж өгч асаргааны тэтгэмжид хоёр жилийн 
хугацаатай хамрагдсан.53 

Анх нөхрийгөө аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эхо-ний эмчид үзүүлж, эмч хот орж  
хавдар судлалын эмнэлэгт үзүүлэхийг зөвлөсөн тэгээд хавдар судлалаас бүх 
оношилгоогоор элэг, ходоодны хорт хавдар гэсэн онош гарч, буцаж аймагтаа ирж эмч 
нарийн зөвлөгөөний хурлаар орж асаргааны тэтгэмжид нэг жилийн хугацаатай 
хамрагдсан.54  

Зураг 18. Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийн асаргааны 
мөнгөн тэтгэмжид хамрагдсан байдал 

 
Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийн 2 хүн тутмын нэг нь 

халамжаас болон эмнэлгийн байгууллагаас сургалт зохион байгуулдаг гэж хариулсан бол 
үлдсэн хувь нь сургалтын талаар сайн мэдэхгүй байна, сургалтад хамрагдаагүй гэж 
хариулсан байна. 

Хоёр ч удаа халамжийн мэргэжилтнүүд багын төв дээр зохион байгуулсан сургалтад  
хамрагдсан55.  
Сургалтад сууж сертификат авч байсан. Мөн хотод хуучин гэмтлийн хажууд 
хувиараа сургалтад ч сууж байсан56. 

                                                
50 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
51 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
52Асаргааны тэтгэмж хүртэгч ХУД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
53 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
54 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
55 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
56 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Сургалтад хамрагдаагүй нийгмийн халамжаас сургалтын талаар мэдээлэл 
өгдөггүй57. Сургалтад суугаагүй гадуур гарах завгүй байдаг болохоор сайн мэдэхгүй 
байна58. 

Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийн дийлэнх нь ямар нэгэн 
хүндрэл бэрхшээл гараагүй бөгөөд зарим иргэдийн хувьд мэдээлэлгүй байдаг байна. 

Халамжийн мэргэжилтний харилцаа хандлага төдийлөн сайн биш, яг нийгмийн 
халамж хэрэгтэй, хэрэгцээтэй хүндээ халамжийн үйлчилгээ хүрдэггүй, мэдээллээр 
муу хангадаг. Үнэхээр авах хэрэгтэй хүндээ өгөх хэрэгтэй.59 
Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдээс асаргааны тэтгэмжийн 

талаарх мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авдаг талаар тодруулахад дийлэнх нь 
сум/хорооны халамжийн мэргэжилтэн, өрхийн эмч, найз нөхөд, хүмүүсийн ам дамжсан 
ярианаас мэдээллийг авсан байна.  
Зураг 19. Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдийн асаргааны 
мөнгөн тэтгэмжийн талаар мэдээллийн эх сурвалж 

Асаргааны тэтгэмжийн үйлчилгээг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага  
Судалгаанд хамрагдсан асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэд энэ үйлчилгээг сайжруулах 

хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэхийг тодруулахад асаргааны тэтгэмж хүртэж буй иргэдийн 
хоёр хүн тутмын нэг нь үйлчилгээг сайжруулах шаардлагатай гэж хариулсан бол гурван хүн 
тутмын нэг нь сайжруулах шаардлагагүй, цөөн хэсэг нь энэ үйлчилгээг сайжруулах 
шаардлагатай, шаардлагагүйг сайн мэдэхгүй байна гэж хариулсан байна.  

Манай дүүрэгт сэргээн засах ямар ч үйлчилгээ байдаггүй. Хүү минь өмнө сургуульд 
сурдаг байсан сүүлийн 2 жил явахаа больсон.  Хүүхдэд байнгын асаргаа хэрэгтэй 
байдаг болохоор бид 2 гарч ч чаддаггүй.  Өдрийн цагийн сувилал байдаг бол явуулж 
би ажил хиймээр байна.60  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах их хэцүү. Мөнгөн тэтгэмж нь эм 
тарианаасаа илүү гардаггүй тархины өвчний эм тариа их үнэтэй. Сургуульд явж 
байгаад их чимээ шуугиан олон хүүхэдтэй болохоор явж чадахгүй болсон. Энд 
сэргээн засах үйлчилгээ байдаггүй болохоор хотод очиж л явдаг. Нөхөр бас 
хөдөлмөрийн чадвараа 75 хувь алдсан. Намайг ажилтай үед заримдаа аав нь хардаг. 
Баруун гар нь саажилттай, сайн явж чадахгүй хөдөлгөөн хорьдог, юм ярьж 
чаддаггүй. Зуны цагаар дэргэдээ аавыгаа авдаг. Өвөл дүү нар ээлжилж хардаг. 
Асаргаанд байгаа хүнийг заавал нэг нь харна тэгэхээр санхүүгийн асуудал үнэхээр 
хэцүү тиймээс ажил хийдэг. Цалингийн өндөр зээлтэй.61 

                                                
57 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
58 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
59 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
60 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
61 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Энэ үйлчилгээний талаар сургалт сурталчилгааг сайн явуулах хэрэгтэй ялангуяа 
эцэг эхчүүдийг сургалтад заавал суулгах шаардлагатай байна. Асаргаатай иргэний 
оношноос хамаарч мөнгийг ялгавартай болговол зүгээр байх гэж бодож байна.62 

4.3.3. Байнгын асаргаанд хамрагдах хүсэлтэй иргэд  
Судалгаанд А/69,48 тушаалын хэрэгжилттэй холбоотойгоор 2018 оны 4 дүгээр сарын 

1-ны өдрөөс хойш байнгын асаргааны мөнгөн тэтгэмжийн олголтоос хасагдсан болон анх 
удаа тэтгэмж авах хүсэлтээ илэрхийлээд байнгын асаргаа тогтоогоогүй хүмүүсийг 
хамруулсан. Үйлчилгээнд хамрагдаж чадаагүй иргэдийн 86.6 хувь нь хамрагдах хэрэгцээ 
шаардлага байна гэж хариулсан. ХБИ-ийн хувьд “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах 
комисс” 63 -оор орж хөдөлмөрийн чадвар алдсан хувь тогтоолгосны дараа байнгын 
асаргаанд хамрагдах ЭХК-оор ордог бөгөөд хөдөлмөр магадлах комиссоос хөдөлмөрийн 
чадвар алдсан хувь 80 хувиас доош тогтоолгосон хүмүүс байнгын асаргаанаас хасагдсан 
байна.  

Нийт байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлтэй 
иргэдийн 73.3 хувь нь өмнө нь тэтгэмж авч байсан боловч биеийн байдал сайжирсан, 
шинээр гарсан өвчин гэмтлийн жагсаалтад өвчний онош байхгүй, ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтээр оноо хүрээгүй гэсэн шалтгаанаар 
хасагдсан байна. Анх удаа байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжид 
хамрагдах хүсэлтээ илэрхийлсэн иргэдийн хувьд харааны бэрхшээлтэй, сонсголын 
бэрхшээлтэй, тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй байсан ба шинээр гарсан шалгуур үзүүлэлтээр 
оноо нь хүрээгүй, өвчний онош таараагүй гэсэн шалтгаанаар хасагдсан байна. Үйлчилгээнд 
хамрагдаж чадаагүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд хэвтрийн биш боловч олон 
удаа хагалгаанд орсон, гэр дотор ойр зуур гишгэж чадах ч хол явж чадахгүй, бие засахад 
хүндрэлтэй, өдөр тутмын үйлдэл хөдөлгөөний ихэнхэд нь асрагчийн туслалцаа 
шаардлагатай иргэд байсан.  

Мөн харааны болон сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд шинээр гарсан өвчин 
гэмтлийн жагсаалтад өвчний код байхгүй, шалгуур үзүүлэлтээр оноо нь хүрээгүй гэсэн 
шалтгаанаар хасагдсан тохиолдол байсан. А/69,48 тушаалаар байнгын асаргаа 
шаардлагатай ахмад настан, иргэдийн өвчин гэмтлийн жагсаалт, 16 хүртэлх насны өвчин 
гэмтлийн жагсаалтыг өвчний ангиллаар ангилж кодолж өгсөн. Мөн байнгын асаргаа 
шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлт, оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй хүүхэд ба 
иргэнийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлтийг тус тус баталсан ба тухайн иргэний өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг хэрхэн хийдгээр оноо өгөх байдлаар тодорхойлж өгсөн.  

 
 
 
 
 

                                                
62 Асаргааны тэтгэмж хүртэгч БХД-ийн иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
63 Монгол улсын засийн газрын тогтоол, дугаар 11, Дүрэм шинэчлэн батлах тухай, 2015 оны 1 дүгээр сарын 12. 
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын зорилго нь ердийн өвчин, ахуйн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний улмаас иргэн хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн буюу хагас алдсан шалтгаан, хөдөлмөрийн 
чадвар алдсан хувь, хэмжээ, хугацааг тогтоох, сунгах, цуцлах, хөдөлмөрийн нөхцлийг өөрчлөх, ажлын цагийг 
богиносгох асуудлыг магадлан шийдвэрлэхэд оршино.  
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Хүснэгт 6. Өвчний ангилалаас 64 

6. Нүдний өвчин 
6.1 Зохих эмчилгээ хийлгэсэний дараа хамгийн сайн харж байгаа 

нүдний харааны чадал 0,05(3/60)-аас бага, эсвэл харааны 
талбайн алдагдал 10°-аас дотогш харахад хүргэж байгаа 
нүдний бүх төрлийн эмгэг, гэмтэл, хавдар зэрэг. 

H54 36 сар  

7. Чих, хамар, хоолойн өвчин 

7.1 Дунд чихний идээт хүндрэл, тархины буглаа, мэнэн  H70 12 сар 

Харааны бэрхшээл, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд өвчний жагсаалт нь 
дээрх төрлөөр хязгаарлагдаж байна. Үйлчилгээнд хамрагдаж чадаагүй иргэдийн хувьд 100 
хувь хэлгүй дүлий боловч асаргаанд хамрагдаж чадаагүй код зөрсөн гэсэн шалтгаанаар 
хасагдсан гэсэн иргэд байсан ба  шалгуур үзүүлэлт, өвчний жагсаалтын талаар ойлгомжтой, 
тодорхой мэдээлэл өгөөгүй байсан.  

Манай том охин 6 настай төрөлхийн ургийн гажигаас болоод нэг нүд нь юм 
хардаггүй, эмчлэгдэх боломжгүй гэсэн. Тэгээд нэгэнт эмчлэгдэх боломжгүй бол 
байнгын асаргаанд оруулж асаргааны мөнгийг нь эмчилгээнд нь зарцуулах гээд ЭХК-
оор ороход танай хүүхэд нэг нүд нь юм харж байгаа юм чинь нөгөө нүд нь харахгүй 
байх нь хамаагүй гэж хандсан. Дахин хүсэлтээ өгсөн чинь тушаалын дагуу өвчний 
онош таарахгүй гэж хэлсэн. Нэг нүд нь нөгөө нүдэндээ нөлөөлөх хандлагатай тул 
байнга эмчилгээ хийлгэдэг ЭХК-ын шийдвэрт сэтгэл дундуур байна.65  

Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн 80.0 хувь нь ЭХК-ын шийдвэрт сэтгэл 
хангалуун бус байсан ба амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн талаар мэдээлэлгүй, гэрт нь ирж 
үнэлгээ хийгээгүй гэж хариулсан.  
Зураг 27. Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн мэдээллийн эх сурвалж, байршил, 
хувиар 

  
Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн 66.7 хувь нь байнгын асаргааны талаарх 

мэдээллийг өрхийн эмнэлэг, эмч нараас авдаг бол 22.2 хувь нь халамжийн ажилтнаас авдаг 
ба энэ нь аймгийн төвд түлхүү ажиглагдаж байна. Шалгуур үзүүлэлт, өвчний жагсаалтын 
талаар мэдээлэл дутмаг өвчний код зөрсөн гэж хэлсэн гэснээс өөр мэдээлэлгүй байсан.  

                                                
64 Эрүүл мэндийн сайд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал, дугаар А/69,48, 2018 оны 
2 дугаар сарын 23, Улаанбаатар  
65 БХД-ийн 1-р хорооны байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлтэй иргэнтэй 
хийсэн ярилцлагаас  
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Энд тэндээс нь яс гардаг өвчтэй хүнийг онош байхгүй гээд хасахад ер нь сэтгэл 
дундуур байна. Асаргаа хасагдчихаар түлээ нүүрс болон бусад зүйлсээс хасагдаад 
байна. Манай өрхийн орлогын хувьд маш хүнд нөлөөлөөд байна.66 

Мэдээлэл цуглуулалтын үед үйлчилгээнд хамрагдаж чадаагүй иргэдийн хувьд 
байнгын асаргаанд хамрагдахаар босч сууж чаддаггүй, бусдын туслалцаагүйгээр өдөр 
тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй иргэд байсан ба хамрагдсан иргэдийн дунд 
өөрөө өөртөө үйлчлэх чадвартай, хөдөлмөр чадвар алдалт нь 60 хувьтай иргэн байгаа нь 
ажиглагдсан. Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд өрхийн орлогын түвшин бага, 
нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжээр амьдардаг хүмүүс дийлэнх хувийг эзэлж байна. 
Үйлчилгээний талаарх иргэдийн санал, зөвлөмжийг асуухад ихэнх иргэд мөнгөн тэтгэмжийн 
үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй,  байнгын эмчилгээ, эм тариатай байдаг болохоор мөнгөн 
тэтгэмж нь хэрэгцээтэй байдаг ба түлээ нүүрс, бусад халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах 
хүсэлтэй гэсэн саналтай байна.  

4.3. 2018 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн хамтарсан тушаалын хэрэгжилт 
Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн асаргааны тэтгэмж, онцгой тохиолдлын мөнгөн 

тэтгэмжид хамаарах байнгын асаргаатай иргэн болон тэднийг асарч буй иргэдэд олгох 
мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ нь 2005 оноос хойш нийгмийн халамжийн хуульд тусгагдан 
журмаар зохицуулагдан олгогдож байгаа бөгөөд Засгийн газрын 2012 оны 185 дугаар 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох 
журам”-д байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний тодорхойлолтыг гаргах эмч, эмнэлгийн 
байгууллагыг сум, аймгийн төв, хот, дүүргээр нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн 
байгууллагаар ялгаатай тогтоож эмч, эмнэлгийн байгууллагын ажилтны хариуцлагыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн заалтуудыг тодорхой тусгасан. 
Зураг 20. Байнгын асаргаатай 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, ахмад 
настан, 16-аас дээш насны иргэнийг тодорхойлох үйл явц 

 
Дээрх үйл явцаар байнгын асаргааг тодорхойлохдоо ЭХК нь “Нийгмийн даатгалын 

ерөнхий газар”-ын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах төв комиссын хөдөлмөр чадвар 
алдалтын хувь тогтоох заавар, өвчний жагсаалтад үндэслэдэг байсан ба тус зааварт 
хөдөлмөр чадвар алдалтын хувийг дараах үзүүлэлтүүдийг үндэслэн тогтоодог.  

• Өвчин гэмтэл нь архагшин эрхтэн, бие махбодын тогтоц, үйл ажиллагаа нь хүндээр 
гэмтсэний улмаас өөрөө өөртөө үйлчлэх чадваргүй, байнга хэвтэрт, бусдын асаргаа 
сувилгаанд байдаг хүмүүст хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 80-100 хувиар тогтооно  

• Өвчин эмгэг нь архагшин эрхтэн, бие махбодын тогтоц, үйл ажиллагаанд нь гүнзгий 
нөлөөлж, хөдөлмөрийн чадвараа бүрмөсөн буюу удаан хугацаагаар алдсан боловч 
байнгын асаргаа сувилгаа шаардахгүй ихэнхдээ өөрөө өөртөө үйлчлэх чадвартай 
өвчтөнд хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 70-79 хувиар тогтооно.67 
Байнгын асаргаанд хамрагдах 16-аас дээш насны иргэн, ахмад настан, 16 хүртэлх 
насны хүүхдийн тодорхойлолтыг тухайн аймаг дүүргийн ЭХК-оос гаргадаг байсан 

                                                
66 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Байнгын асаргаанд хамрагдах хүсэлтэй иргэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
67 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэнд, спортын сайдын хамтарсан тушаал, дугаар 
А/85/241, 2015, Улаанбаатар  
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ба энэ нь ЭХК-ын ачааллыг нэмэгдүүлэх, тодорхойлолтыг хуурамчаар гаргах, 
халамжийн мөнгөн тэтгэмжийн олголт нэмэгдэх зэрэг асуудлыг үүсгэж байсан тул 
ХНХ-ын сайд, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан ЭМЯ-
ны дэргэдэх Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүдийн оролцоотойгоор байнгын 
асаргаа шаардлагатай иргэнийг тодорхойлох өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур 
үзүүлэлт, тэдгээрийг мөрдөх заавар, тодорхойлолтыг шинэчлэн гаргасан.  
ЭХК-оос хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд хөдөлмөр чадвар алдалт 80-100 
хувьтай байх үед байнгын асаргааг тогтоодог байсан бол тушаалаар хувь 
хамаарахгүйгээр өвчний жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтэд үндэслэж байнгын асаргааг 
тогтоодог болсон. Мөн 2016 онд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, 
боловсрол, нийгмийн хамгааллын комисс”-ыг байгуулснаар байнгын асаргаа 
шаардлагатай 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тодорхойлолтыг 
тус комисс гарган ажиллаж байна.68 

2018 оны 2 сарын 23-ны дугаар А/69,48 Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, Нийгмийн 
хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар байнгын асаргаатай 16 хүртэлх насны хүүхдийн 
өвчин гэмтлийн жагсаалт, ахмад настан, 16-аас дээш насны иргэний өвчин гэмтлийн 
жагсаалт мөн хүүхэд, иргэнийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг тус тусад нь батлан гаргасан 
байна. Өвчний жагсаалтыг гаргахдаа өвчний нэр үе шатаар ангилж олон улсын кодлолтыг 
оруулж өгсөн ба тус бүрд байнгын асаргаа тогтоох хугацааг зааж өгсөн. 

Хүснэгт 7. Өвчний ангилалаас 

5. Мэдрэлийн өвчин   

5.1 Тархины харвалтын /инсульт/ уршиг үлдэц байдал, судасны 
мэс заслын урхаг 
Нэг хоёр талын хөшүүн саажил, хэл яриа, дуу хоолой, 
залгихуйн өөрчлөлт, танин мэдэхүйн бууралт, тэнэгрэл, 
эпилепсийн уналт таталтууд 

I69 36 сар   

5.2 Нугасны харвалтын /миелоишеми, гематомиели/ үлдэц 
байдал  
Хөдөлгөөн-мэдрэхүйн дөрвөлсөн, хос саажил, аарцгийн 
эрхтний хямрал 

G99.4 36 сар 

8. Хорт хавдар  
8.1 Бүх төрлийн хорт хавдрын төгсгөлийн буюу 3-4-р үе шат  C00-

C97 
36 сар 

8.2 Хавдрын улмаас мөч, мэдрэхүйн болон хэл ярианы эрхтэн 
тайрах мэс заслын дараах байдал  

36 сар  

Дээрх байдлаар байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний өвчний жагсаалтад оношийн 9 бүлэг, нийт 77 төрлийн өвчин, байнгын асаргаа 
шаардлагатай хүүхдийн өвчний жагсаалтад 13 бүлэг, нийт 57 төрлийн өвчнийг багтаасан 
байна.  

Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн ихэнх нь мэдрэл болон хорт хавдарын төрөлд 
хамаарах өвчнөөр байнгын асаргаанд хамрагдсан байна.  
4.4.1. Шинээр гарсан өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтийн талаарх иргэдийн 
ойлголт, хандлага 

Судалгаанд тушаалын хэрэгжилттэй холбоотойгоор 2018 оны 4 сарын 1-нээс хойш 
байнгын асаргаанд байх хугацаагаа сунгуулсан болон шинээр тогтоолгосон иргэдийг 
хамруулсан. Шинээр гарсан шалгуур үзүүлэлт, өвчин гэмтлийн жагсаалтын талаар иргэд 

                                                
68 ХНХЯ-ны мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага  
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маш бага мэдээлэлтэй байна. Байнгын асаргаанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн хувьд 
үйлчилгээ нь сунгагдаагүй талаар тайлбарлахдаа өвчний код таараагүй, шалгуур 
үзүүлэлтээр оноо нь хүрээгүй гэсэн мэдээллээс өөр тодорхой ойлголтгүй байсан.  
Зураг 21. ЭХК-оор ороход шалгуур үзүүлэлтээр үнэлсэн эсэх, төрлөөр, хувиар  

 
Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 59.0 хувь нь шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ 

хийсэн талаар мэдэхгүй гэж хариулсан бол 31.1 хувь нь үнэлгээ хийсэн боловч өвчний онош 
зөрөх, хавсарсан өвчтэй иргэдийн хувьд онош нь тодорхойгүй байх зэрэг асуудал гарсан 
байна. Нийт байнгын асаргаанд хамрагдаж чадаагүй иргэдийн хувьд өвчний жагсаалтад 
байхгүй байх, шалгуур үзүүлэлтээр оноо нь хүрэхгүй байх, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 
хувь хүрэхгүй байх гэсэн асуудлаар хасагдсан байна. Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс 
хамгийн сүүлд ЭХК-ын хурлаар ороход байнгын асаргаанд байх хугацаа өөрчлөгдсөн 
эсэхийг тодруулахад 27.9 хувь нь асаргаанд байх хугацаа 1-2 жилээр нэмэгдэж өөрчлөгдсөн 
гэж хариулсан. Өмнө нь 6 сараар, 12 сараар байнгын асаргааг тогтоолгодог байсан 
иргэдийн хувьд хугацаа нь сунгагдсанаар эмнэлэг хяналтын комиссын хурлаар орох, 
эмнэлгээр явах хүндрэл бэрхшээл багассан ба ялангуяа хөдөө орон нутгийн иргэд хугацаа 
нь нэмэгдэж сунгагдсанд сэтгэл хангалуун байсан.  

4.4.2. Шинээр гарсан өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтийн талаарх үйлчилгээ 
хэрэгжүүлэгчдийн ойлголт, хандлага 

Байнгын асаргаанд хамрагдах иргэн тухайн аймаг, дүүргийн өрхийн болон сумын 
эмчид хандан үзүүлснээр дараагийн шатны эмнэлэгт нарийн шинжилгээ өгч өвчний 
оношийг тодорхойлуулсны дараа ЭХК-ын хурлаар орж байнгын асаргаанд орох 
тодорхойлолт авдаг. Суманд сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч нь байнгын асаргааг 
тогтоодог бөгөөд аймаг, хотын нарийн мэргэжлийн эмч нарын онош, шинжилгээг харгалзан 
үзнэ. Байнгын асаргааны тодорхойлолт гарсны дараа тухайн нэгжийн АДЗ өвчтөний гэрт 
очиж үнэлгээ хийснээр бүх материал халамжийн хэлтэс/газарт ирж байнгын асаргаанд орох 
эсэх нь баталгааждаг.  

Судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдийн Эрүүл мэндийн сайд, 
Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайд нарын хамтарсан А/69,48 тушаалын хэрэгжилтийн 
талаарх ойлголт, хандлагыг тодруулахад ихэнх нь өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур 
үзүүлэлтээр байнгын асаргааг тодорхойлох нь ойлгомжтой, амар хялбар болсон гэж үзсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт гарснаар хамаагүй дээр болсон. Гэхдээ үзүүлэлт өвчний 
жагсаалтуудаа сайн оруулж өгөх ёстой байсан. Сэтгэц болон уналт таталттай 
хүмүүсийн хувьд улирал хамааран өвчин нь сэдэрдэг, хугацаа сунгуулахдаа өвөл, зун 
хурлаар орвол өвчин нь гайгүй байнгын асаргаанд хамрагдахааргүй байдаг. Мөн бөөр 
шээс дамжуулах замын өвчин гэхэд бөөрний өвчний эцсийн шат буюу N18-6 гэсэн 
кодтой. Асаргаанд орох хүүхэд бөөрний өвчин биш цусны эмгэгтэй байсан ба 
бөөрөндөө хүндрэл өгөөд уураг хаях, цус алдан хүндрээд байдаг. Энэ нь бөөрний 
өвчний эцсийн шат ч биш ч гэсэн маш хүнд өвчин. Шинэчлэгдсэн журмаар энэ өвчин 
аль ч жагсаалтад ороогүй ийм хүүхдийг хасах хүндрэлтэй байсан. Уг нь байнга 
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эмчилгээ хийлгэдэг хүнд хүүхэд байсан боловч өвчний жагсаалтад байхгүй, 
тохирохгүй тул хасахаас өөр аргагүй байдалд хүрсэн. Ийм тохиолдолд заавал 
өвчний жагсаалтаа барих нь их хүндрэлтэй, асуудал үүсч байгаа. Цөөхөн тохиолдол 
гарч байгаа ч дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэчихвэл өвчний жагсаалт, шалгуур 
үзүүлэлт нь их тодорхой ойлгомжтой байна.69  

Тушаалын хэрэгжилттэй холбоотойгоор ХНХЯ-ны ХХҮЕГ болон Нийслэлийн эрүүл 
мэндийн газраас онлайн сургалтыг зохион байгуулсан боловч үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдийн 
зүгээс хамрагдалт муу байсан нь ажиглагдаж байна. Судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээг 
хэрэгжүүлэгчдийн 78.9 хувь нь ямар нэгэн сургалтад хамрагдаагүй гэсэн ба энэ нь 
амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүдийн хувьд огт сургалтад хамрагдаагүй, эмнэлэг 
хяналтын комиссын гишүүдийн хувьд 87.5 хувь нь, халамжийн мэргэжилтнүүдийн 57.1 хувь 
нь сургалтад хамрагдаагүй гэж хариулсан байна.  
Зураг 22. Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдийн тушаалын хэрэгжилтийн талаарх сургалтад 
хамрагдсан эсэх, хувиар  

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдийн хувьд тушаалын хэрэгжилттэй холбоотой өвчин 
гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтийн талаар сургалтад хамрагдаагүй, заавар зөвлөгөөг 
хангалттай аваагүйн улмаас нэгдсэн нэг ойлголтод хүрээгүй байх тохиолдол гарч байна. 
Жишээ нь шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэх, оноо өгөх талаар хэн өгөх нь тодорхойгүй, нэг 
хороонд бүр АДЗ оноо өгч байгаа тохиолдол гарсан.  

Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, ХБИ, ХБХ-ийг үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлтийг хэн үнэлэх нь тодорхойгүй байна. Заримдаа өрхийн эмч оноог нь өгөөд 
зарим тохиолдол үнэлгээ хийгээгүй, оноогоо тавиагүй орж ирж байна. Мөн өвчний 
кодоо шинэ жагсаалтаараа тавьж өгөхгүй хуучнаар нь оруулж ирээд байна. Яг 
журмаараа хугацааг нь сунгамаар байна. Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний 
тодорхойлолт шинэчлэгдсэн байхад хуучин тодорхойлолтоор орж ирж байна.70 

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдийн зүгээс тушаал хэрэгжихээс өмнө асаргааны тэтгэмжид 
маш их хүн хамрагдах хандлагатай байсан бол 2018 оны 4 сараас хойш тэтгэмжид 
хамрагдах хүмүүсийн тоо багасах хандлагатай байна.  

4.4.3. Тушаалыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээл 
Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдийн хувь шалгуур үзүүлэлт, өвчний жагсаалт гарснаар 

байнгын асаргаа тогтоох нь илүү ойлгомжтой, хялбар болсон ба нэгдсэн нэг ойлголтгүйн 
улмаас зарим хүндрэлүүд гарч байна гэж үзэж байна. Ялангуяа ЭХК-ын гишүүдийн хувьд 
өвчний жагсаалтад тухайн иргэний өвчний онош байхгүй байх, нэг өвчин нэгээс дээш 
кодлолттой байх, хавсарсан өвчтэй иргэнд өвчний код таарахгүй байх зэрэг хүндрэлүүд 
үүссэн байна. 

                                                
69 ХУД-ийн Эрүүл мэндийн төвийн эмнэлэг хяналтын комиссын гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас  
70 БХД-ийн Халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
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Байнгын асаргаанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдээс асаргаанаас хасагдах тохиолдол 

цөөнгүй гарч байгаа ч шинээр нэмэгдэж байгаа иргэд цөөнгүй байна. Тушаал гарснаар 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд хялбар болсон боловч байнгын асаргаанаас хасагдаж байгаа 
иргэдэд тухайн үйлчилгээнээс яагаад хасагдаж байгааг ойлгуулах тал дээр хүндрэл үүсэж 
байна. Иргэдийн хувьд асаргааны мөнгөн тэтгэмжийг тогтмол авах сонирхолтой, байнгын 
асаргааг дагаад түлээ нүүрсний мөнгө өгдөг тул халамжийн үйлчилгээнээс хасагдах 
сонирхолгүй байдаг.   

Хүндрэл 
бэрхшээл

Байнгын асаргаа тогтоолгож байгаа иргэдийн хувьд
өвчний код зөрөх тохолдол байна. Артерийн даралт ихсэх
өвчны код зөрүүтэй байдаг. Халамжаас код зөрсөн байна
гээд утасдаад байдаг, кодоо нэг бүрчлэн тавих
шаардлагатай юм шиг санагдсан. Жишээ нь: Цусны хурц
лекиний төгсгөлийн шат гэсэн онош C91, C92 гэсэн
кодтой алийг нь тавих нь тодорхой биш.

Хөдөлмөр чадвар алдалтын хувь нь 80 хувиас доош
хүмүүс их хасагдаж байна. Үүнээс үүдээд гомдолтой
гэсэн иргэд байгаа. Гэрт нь очоод үнэлгээ хийхэд явж
чадахгүй, өөртөө үйлчлэх чадваргүй хүмүүс байдаг.
Эдгээр иргэдийг хасахад хүндрэлтэй байдаг.

Хүндрэл бага гарж байна. Эмч нараас өвчний кодоо буруу
тавих, шалгуур үзүүлэлтийн оноогоо өгөөгүй, шалгуур
үзүүлэлтээр үнэлээгүй материал ирдэг. Нэгдсэн нэг
ойлголттой болох л хэрэгтэй байна. J40 гэсэн код
хасагдчихаад байхад энэ кодыг бичиж явуулаад байдаг.
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V. Дүгнэлт, зөвлөмж  
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хүрээнд 2017 онд олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, 

үзүүлсэн үйлчилгээнд давхардсан тоогоор 1 287.0 мянган хүн хамрагдаж, 297 813.2 сая 
төгрөг зарцуулсан байна. Үүнээс байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох мөнгөн 
тэтгэмжийн үйлчилгээнд 39.5 мянган иргэн хамрагдаж, 8 716.6 сая төгрөг зарцуулсан байна. 
Өмнөх онтой харьцуулахад, хамрагдсан иргэд 10.0 мянгаар, зарцуулсан хөрөнгө 1 412.0 
сая төгрөгөөр буурсан.  

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд тус үйлчилгээг ач 
холбогдолтой үйлчилгээ гэж үзсэн хэдий ч асаргаанд орох хүсэлтэй иргэд жилээс жилд 
өссөн нь уг үйлчилгээ хэт их хавтгайрсан эмнэлгийн байгууллагын гаргасан шийдвэр нь 
зарим талаар оновчтой бус гэж үзсэн. Байнгын асаргаанд хамрагдсанаар асаргааны 
тэтгэмж, түлээ нүүрсний мөнгө, амралт сувилал, унааны мөнгө гээд нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээнүүдэд хамрагддаг учир ялангуяа алслагдмал дүүрэг, хөдөө орон нутагт тус 
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд их байсан.   
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэд болон тэднийг асарч буй асаргааны тэтгэмж 
хүртэгч иргэд  

Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох мөнгөн 
тэтгэмжид хамрагдсан иргэдийн дийлэнх нь 51 ба түүнээс дээш насны иргэд байна. 
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн дийлэнх нь мэдрэлийн болон хорт хавдрын 
өвчнөөр байнгын асаргааны мөнгөн тэтгэмжид хамрагдсан. ЭХК-ын зүгээс иргэдийн эмчлэн 
эрүүлжүүлэх, нөхөн сэргээх хугацааг 6-12 сарын хугацаатай тогтоосон. Хугацааг богино 
тогтоох нь сэтгэцийн болон хүнд хэвтрийн өвчтэй иргэдийн хувьд зөөж тээвэрлэхэд 
хүндрэлтэй байдаг байна. Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэд үйлчилгээнд хамрагдахдаа 
өрхийн эмнэлэг, аймаг дүүргийн эмнэлэг, ЭХК-ын хурлын шийдвэр, халамжийн 
байгууллагад хүсэлт гаргаж, АДЗ-ийн шийдвэрийг харгалзан амьжиргаа дэмжих мөнгөн 
тэтгэмжид хамрагддаг бол АДЗ-ийн талаар иргэд мэдээлэлгүй, сум хорооны халамжийн 
ажилтан, хэсгийн ахлагч нар нь гэрт ирдэг талаар мэдэх боловч АДЗ-ийн үйл ажиллагааны 
талаар, үнэлгээ хийдэг талаар ойлголтгүй байна.  

Судалгаанд хамрагдсан байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн хувьд мөнгөн 
тэтгэмж хүрэлцдэггүй, эм тариандаа ч хүрдэггүй байна. Хэдийгээр эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлдэг ч эмийн нэр төрөл, хүрэлцээ хангалтгүй 
авахад асуудал ихтэй байдаг байна.  

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхэд, ахмад настанг асардаг асаргааны 
мөнгөн тэтгэмж хүртэгч иргэдийн олонх нь эмэгтэйчүүд, насны бүтцийн хувьд дийлэнх нь 
35-45 насныхан байна. Асаргааны мөнгөн тэтгэмж хүртэгч иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
авч үзэхэд 54.0 хувь нь одоогоор ямар нэгэн ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа бол 46.0 
хувь нь байнгын болон улирлын чанартай, түр хугацааны ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. 
Дийлэнх иргэдийн хувьд асаргааны мөнгөн тэтгэмж өрхийн орлогод нөлөөлдөг ч  эм 
тариандаа таардаг байна. 

Асаргааны мөнгөн тэтгэмж хүртэгч иргэд энэ үйлчилгээнд хамрагдахад ямар нэгэн 
хүндрэл бэрхшээл үүсдэггүй байна. Нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн байгууллагаас 
асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэдэд асаргаа үйлчилгээ үзүүлэх чадварыг сайжруулах 
зорилгоор тогтмол биш ч сургалтыг зохион байгуулдаг ч асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэд 
сургалтад төдийлөн хамрагддаггүй байна.  

Асаргааны тэтгэмж хүртэгч иргэд нь асруулагчтайгаа нэг хаяг дээр оршин суухгүй 
байх, байнга асаргаа үзүүлэхгүй байх тохиолдлууд гарч байна. Энэ нь хөдөө орон нутагт 
түлхүү ажиглагдаж байна. Зарим байнгын асаргаанд хамрагдсан иргэд асрагчийн 
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туслалцаа шаардахгүй, өдөр тутмын үйлдлээ хийж чадаж байгаа нь энэ үйлчилгээ нь цөөн 
тохиолдолд зорилтот бүлэгтээ хүрч үйлчлэхгүй байгааг харуулж байна.  
Байнгын асаргаанд хамрагдах хүсэлтэй иргэд  

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжид хамрагдаж чадаагүй 
иргэдийн хувьд шинэ шалгуур үзүүлэлтийн талаар мэдээлэлгүй байсан. Ямар шалтгаанаар 
хасагдсан талаар үйлчилгээ хэрэгжүүлэгчдийн зүгээс тайлбар өгөөгүйн улмаас иргэдийн 
зүгээс гомдол гаргах, нийгмийн халамжийн ажилтныг загнах, бухимдах асуудал гардаг 
байна. Өвчин гэмтлийн жагсаалт гарахаас өмнө ЭХМК-ын шийдвэр дээр үндэслэж байнгын 
асаргааг тогтоодог байсан бол A/69,48 тушаал гарснаар хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 
хувь хамаарахгүйгээр зөвхөн өвчний жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтийн оноог харгалзах ёстой. 
Гэвч хасагдсан иргэдийн дунд хувь хүрээгүйн улмаас байнгын асаргаанаас хасагдсан гэсэн 
иргэд нэлээдгүй хувийг эзэлж байсан.  
Өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтийн талаар 

Өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт гарснаар үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд 
ялангуяа халамжийн мэргэжилтнүүдэд илүү амар хялбар болсон байна. Өмнө нь байнгын 
асаргаа шаардлагатай иргэний тодорхойлолт дээрх өвчний оношыг ойлгохгүй, уншиж 
чадахгүй эмчийн дүгнэлтэд л үндэслэж шийдвэр гаргадаг байсан бол тушаал гарснаар 
өвчний код байгаа эсэх, шалгуур үзүүлэлтийн оноондоо хүрж байгаа эсэхийг хянах 
боломжтой болсон байна. Иргэдийн хувьд шинээр гарсан өвчин гэмтлийн жагсаалтын 
талаар мэдээлэлгүй, шалгуур үзүүлэлтийн талаар ойлголтгүй байна.  

Судалгаанд хамрагдсан аймаг, дүүргийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдийн хувьд 
тушаалын хэрэгжилтийн талаар нэгдсэн нэг ойлголт байхгүй, өөр өөр өнцгөөс тайлбарлаж 
байсан. ХБИ-ийн хувьд хөдөлмөр чадвар алдалтын хувийг үндэслэсэн хэвээр байгаа нь 
байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээнээс хасагдах 
шалтгаан болсоор байна. Мөн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэх оноог өрхийн эмч, АДЗ-ийн 
гишүүн өгөх тохиолдол гарсан. АДЗ-ийн гишүүд нь А/69,48 тушаалын талаар хангалттай 
мэдээлэлгүй байсан.  

ЭХК-ын гишүүдийн хувьд А/69,48 тушаалын хэрэгжүүлэх талаар заавар зөвлөгөөг 
хангалттай аваагүй, сургалтад бүрэн хамрагдаж чадаагүйн улмаас өвчний код таарахгүй, 
зарим өвчний оношинд ямар код тавих нь тодорхойгүй, өвчний код зөрөх зэрэг хүндрэлүүд 
гарч байна. Зарим хороо, сумдад тушаал гарахаас өмнө хэрэгжиж байсан ЭХМК-ын 
шийдвэрийг үндэслэсээр байна. ЭХК-оос буруу код тавих, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 
хувь харгалзах, хуучин тодорхойлолтын загвараар байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг 
тодорхойлох зэрэг нь халамжийн газар/хэлтэст ирээд буцаагдах, ойлголтын зөрүүтэй 
байдлаас үүсээд иргэнийг дахин дахин явуулах хүндрэлүүдийг үүсгэж байна.  
Үйлчилгээнд тавигдаж буй хяналт  

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн болон тэднийг асрагч иргэдийн мөнгөн 
тэтгэмжийн үйлчилгээний хэрэгжилтэд аймаг/дүүргийн АДЗ-ийн гишүүн, нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтэн, нийгмийн халамжийн байгууллагын дотоод хяналт, шинжилгээ 
үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд шат шатандаа хяналтыг тавьдаг байна. Мөн ХХҮЕГ- аас 
байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн хувийн хэрэг, архивлагдсан материалд хяналт 
тавьдаг. Өвчин гэмтлийн жагсаалт гарснаар ЭХК-ын шийдвэрээр гарсан тухайн иргэний 
тодорхойлолтод заасан өвчний кодлолт, шалгуур үзүүлэлтийн оноонд халамжийн 
мэргэжилтнүүд хяналт тавих боломжтой болсон байна.  
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Санал зөвлөмж  
• Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч нар нэгдсэн нэг ойлголттой байж өвчин гэмтлийн жагсаалт, 

шалгуур үзүүлэлтийн дагуу байнгын асаргаанд байх иргэдийг тодорхойлдог байх; 
• Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч талуудын уялдаа холбоо, мэдээллийг сайжруулах, 

үйлчилгээний ач холбогдол өвчин гэмтлийн жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтээр байнгын 
асаргаанд орох иргэнийг хэрхэн яаж тодорхойлох талаар өрх, сум, дүүргийн эмч нарт 
бүрэн мэдээлэл, зааварчилгааг өгөх; 

• Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч талуудыг арга зүйгээр хангах, үйл ажиллагаанд зарцуулах 
мөнгөн хөрөнгө бий болгож, урамшууллын хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

• Үйлчилгээнээс хасагдаж буй иргэдэд ямар шалтгаанаар хасагдсан талаар мэдээлэл 
өгдөг байх, байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн гэдэгт ямар хүмүүсийг хамруулах, 
өвчний жагсаалт, шалгуур үзүүлэлтийн талаар мэдээллийг сайн түгээх; 

• Харааны, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд байнгын асаргаанд хамруулахдаа 
ямар шалгуур үзүүлэлтээр оноог өгөхийг тодорхой болгох;  

• Хууль тогтоомж, журам шинэчлэгдсэн тохиолдолд шат дараалсан сургалтууд явуулж 
байх; 

• ЭХК-ын гишүүд нь тухайн асаргаанд орох хүсэлтээ илэрхийлсэн хүнийг өөрсдийн 
биеээр очиж үздэг болох нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх; 

• Асаргааны мөнгөн тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгаа ч мөнгөн 
тэтгэмжээс илүүтэйгээр асаргаа шаардлагатай иргэнийг сэргээн засах эмчилгээг 
явуулдаг байх, асарч байгаа иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх; 

• Асаргааны мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлтэй иргэнийг нийгмийн халамж, эрүүл 
мэндийн байгууллагаас байнгын асаргаатай иргэний өвчний шинж байдалд тохирсон 
асаргаа үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэсэн сургалтад хамрагдсан байдлыг харгалзан 
байнгын асаргааны хугацааг сунгаж, олгох.  
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