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Монгол Улсын эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны тухай

ЭМД-ын хэлбэр, төрөл, шимтгэлийн хувь, хэмжээ, сангийн 
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Тусламж, үйлчилгээний зардлын  төлбөрийн арга, эрх зүйн 
зохицуулалт

Сангийн санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 

ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

1. Эрүүл мэндийн даатгалын 
тогтолцооны тухай  



• 1994, 1997, 1998 ,  2003, 2006 
онд нэмэлт, өөрчлөлт

• 2002, 2015 онд шинэчилсэн 
найруулга 

Иргэний эрүүл мэндийн
даатгалын тухай хууль
анх 1993 онд
батлагдсан.

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль

1994 онд

• Монгол даатгал 
компани Иргэний 
эрүүл мэндийн 
даатгалын  үйл 
ажиллагааг эрхэлж 
байсан. 

1996.01.01
-ээс

• Засгийн газрын 1995 
оны 195 дугаар 
тогтоолоор эрүүл 
мэндийн даатгалын 
чиг үүргийг Нийгмийн 
даатгалын 
байгууллагад 
шилжүүлсэн.
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 

ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Улсын төсвийн ачааллыг  

бууруулах

Иргэдийг даатгалд хамруулах, 

сан бүрдүүлэх, сангаас 

даатгуулагчийн өмнөөс  эрүүл 

мэндийн тусламж, үйлчилгээ 

худалдан авах

1

2

Даатгуулагчдын эрүүл мэндээс 

үүдэлтэй санхүүгийн эрсдэлийг 

хуваалцах3

ЭМ-ийн 
салбарын 

санхүүжилт

Улсын төсөв

Эрүүл 
мэндийн 

даатгалын сан

Төлбөрт 
үйлчилгээний 

орлого

Гадаадын зээл, 
буцалтгүй 
тусламж



Эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зарчим-ЭВ 

САНААНЫ зарчим

ЭРҮҮЛ НЬ ӨВЧЛӨВТГИЙ

БОЛОМЖГҮЙГЭЭСАНХҮҮГИЙН 

БОЛОМЖТОЙ НЬ  

АХМАД 

НАСТНАА

ЗАЛУУ НЬ



НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 

ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

2. ЭМД-ын хэлбэр төрөл, 
шимтгэлийн хувь хэмжээ, 

сангийн орлого зарлага   



2. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл

МУ-ын 
иргэн бүр 

ЭМД-д 
заавал 

хамрагдах 
үүрэгтэй

Ажилтай

Ажилгүй 

Малчин

Хүүхэд

Өндөр 
настай

Оюутан

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

иргэн

Цэрэг

Хоригдол

.

ЭМД-ийн хэлбэр 

Заавал

Сайн дурын 

МУ-ын бүх 

иргэн ИЭМДТХ-

ийн дагуу 

заавал 

даатгалд 

даатгуулах 

үүрэгтэй.

Гадаадын 

иргэн, 

харьяалалгүй 

хүн сайн 

дурын үндсэн 

дээр 

даатгуулж 

болно.



Даатгуулагчийн төрөл

Шимтгэлийн

хэмжээ

ЭМД-ын 

шимтгэлийг

хариуцаж төлөх

Аж ахуй нэгж, байгууллагын ажилтан Сарын хөдөлмөрийн хөлсний-4%, 

Ажил олгогч-2% Даатгуулагч-2%

Аж ахуй нэгжийн эзэнхувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 

иргэн

Татварын албанд гаргасан 

орлогын мэдүүлгийг үндэслэн нийт 

орлогын 1%

Их дээд сургууль, коллежийн өдрийн өдрөөс бусад 

хэлбэрээр суралцагч, МСҮТ-ийн оюутан

670 /сар/

8040 /жил/

Өөрөө

Тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд, Малчин

-16-хүртэлх насны хүүхэд/ЕБС-18 нас/

-Тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12 дугаар 

зүйлд заасан иргэд

-Хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч

-Их дээд сургууль, коллежийн өдрийн ангийн 

суралцагч

-Хүүхдээ асарч буй эх, эцэг

Улсын төсвөөс

Гадаадын иргэн, харъяалалгүй иргэн ХХ-ний доод 

хэмжээний-6%  

11520/138240

Өөрөө

ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ



Сангийн орлогын 

Сангийн 
орлого
бүрдүүлэлт

Даатгуулагчийн
төлсөн шимтгэл;

Ажил олгогчийн
төлсөн шимтгэл;

Төр даатгалыг
нь хариуцах

иргэдийн ХХС-
аас төлөх
шимтгэл; Шимтгэл төлөх

хугацааг
хэтрүүлсэнд
оногдуулсан

алданги;

Сангийн чөлөөт
үлдэгдлийг

банкинд
хадгалуулсаны

хүү;

Сангийн орлогын бүрдүүлэлт
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Сангийн 
зарцуулалт

ЭМД-ын ТҮ-
ний зардал; 

Эмийн үнийн
хөнгөлөлтийн 

зардал;

ЭМД-ын үйл
ажиллагааны

зардал;

ЭМДСЗ-ийн 
гишүүдийн 

зардал;

Урамшуулалын 
зардал

Сангийн
зарцуулалт



НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 
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3. ТҮ-ний зардлын төлбөрийн 
арга, эрхзүйн зохицуулалт    



3. Тусламж, үйлчилгээг санхүүжүүлэх төлбөрийн 
аргууд

13

2006.07.01 
хүртэл

• Үйлчлэх хүрээний нэг даатгуулагчаар тооцон 
урьдчилан төлөх арга

2006.07.01-
2010 он 
хүртэл

• Өртөг ойролцоо 18 оношийн бүлгээр 

2010 оноос

• 115 оношийн хамааралтай бүлгээр, өртгийн 
жингээр



Оношийн бүлэг

• ӨОО-ийн 1 бүлэгт  ӨОУА-ын хэд хэдэн өвчин багтдаг

• Оношилгоо эмчилгээ, зарцуулалтын нөөц адилхан эдийн 

засгийн болон эмнэлзүйн хувьд хоорондоо төстэй тохиолдлууд

№ Тусламж, үйлчилгээний 
төрөл

Төрийн өмчийн 
ЭМБ

Хувийн өмчийн 
ЭМБ

1 Хэвтүүлэн эмчлэх тү 300 000 175 000

2 Өдрөөр эмчлэх тү 135 000 0

3 Амбулторийн тү 15 000 0

4 Оношилгоо, шинжилгээ 55 000 0

5 Уламжлалт эмчилгээ 117 000 117 000

6 Сэргээн засах тү 110 000 110 000

7 Хөнгөвчлөх тү 300 000 175 000

8 Урамшуулал 80 000 80 000



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ТӨРӨЛ

1
• Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж ,үйлчилгээ            1-107

2 • Өдрөөр эмчлэх тусламж , үйлчилгээ                 116

3
• Амбулаторийн үйлчилгээ                                   108-109

4
• Оношлогоо, шинжилгээ                                       110

5
• Уламжлалт эмчилгээ                                            111

6
• Нөхөн сэргээх үйлчилгээ                                     115

7
• Хөнгөвчлөх үйлчилгээ                                           112

8
• Зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт

8
• Урамшууллын тусламж, үйлчилгээ                      117



Даатгуулагч жилдээ 

Рашаан 
сувиллын  
үйлчилгээ

Эмийн 
үнийн 
хөнгөлөлт

Эмнэлгийн 
тусламж, 
үйлчилгээ

Даатгуулагч 

ЭМДС-аас 

жилдээ 

1328000 ₮-ийн 

ТҮ-ний зардал 

гаргуулах 

эрхтэй.

МУ-ын нутагт үйл ажиллагаа явуулж
буй эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ
бүхий эрүүл мэндийн байгууллага



НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 
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4. Сангийн санхүүгийн 
үзүүлэлтүүд    



3. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВИЙН 

ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /ТЭРБУМ ТӨГ/

2012 

ГҮЙЦЭТГЭЛ

2014

ГҮЙЦЭТГЭЛ
2013 

ГҮЙЦЭТГЭЛ

2.6

90.4%

-Хамралт /сая хүн/ -Орлого /тэрбум төг/ -Зарлага /тэрбум төг/

174.6

207.4

3.1

102.3 %

120.8

204.1

2.7

97.7%

114.4

166.6



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ЗАРДАЛ 2011-2014 ОН, ТЭРБУМ ТӨГРӨГ 

Улсын эмнэлэг Хувийн эмнэлэг Рашаан, сувилал Эмийн үнийн 
хөнгөлөлт
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2011 гүйцэтгэл 2012 гүйцэтгэл 2013 гүйцэтгэл 2014 гүйцэтгэл

87,2

114,4

120,8

НИЙТ 

ЗАРДАЛ 

/тэрбум.төг/

174.6



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХАМРАЛТ, ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 

ДААТГУУЛАГЧИЙН ТӨРЛӨӨР ЭЗЛЭХ ХУВИЙН ЖИН 2014 ОН

ААНБ-ын 
даатгуулагч

Төр хариуцах Малчин, оюутан 
ажилгүй, бусад

27.4

59.2

13.4

91.8

5.8
2.4

19.9

57.6

22.5

Хамралт Орлого Зардал
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4. Эрүүл мэндийн даатгалын 
тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулга  



Хууль шинэчлэх үндэслэл, шаардлага

Хүн амын зарим бүлгийн 
ЭМД-ын хамралт хангалтгүй

ЭМД-ын шимтгэлийн хувь 
хэмжээг тогтоодог боловсронгуй 

аргачлал байхгүй

Даатгуулагчийн өмнөөс ЭМ-ийн 
чанартай ТҮ  худалдан авах 
байгууллагын чадавхи сул 

ЭМД-ын үйл ажиллагааг 
эрхлэх, удирдах, шийдвэр 

гаргах байгууллагын эрх, чиг 
үүрэг  давхардсан, мөн 

хуваагдмал

ЭМ-ийн тусламж, үйлчилгээ 
худалдан авалт нь идэвхигүй 

хэлбэртэй

ЭМД-д хамаарах   
тусламж, үйлчилгээний үндсэн 

багц оновчгүй

ТҮ-ний зардлын хувь хүний өөрөө 
хариуцан төлөх шууд төлбөрийн 

хэмжээ өндөр



Click to edit Master title styleЭрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт

41,6%58,4%

Иргэд-даатгуулагчид

Улсын төсөв, ЭМДС

77%

23%

Улсын төсөв, өөрийн 
орлого, бусад эх үүсвэр

ЭМДС



Хуулийн зорилт

1
• Эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын зарчим, хамрах хүрээг 

тогтоох;

2
• Монгол Улсын иргэн бүр эрүүл мэндийн даатгалд хуулийн дагуу албан 

журмаар даатгуулж шимтгэл төлөх;

3
• Даатгуулагчид эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн 

эрсдлийг хуваалцах зорилгоор сан бүрдүүлэх, хуваарилах, зарцуулах;

4

• Эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын болон эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага, төр, иргэний хооронд үүсэх 
харилцааг зохицуулах.



Эрүүл мэндийн даатгалын төрөл

• Монгол Улсын иргэн  

• Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр 
заагаагүй бол  Нийгмийн даатгалын тухай 
хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
заасан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн

• Бусад гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн 
өөрөө хүсвэл

Албан 
журмын

• эрүүл мэндийн даатгалын 
тусламж, үйлчилгээний багцад ороогүй 
тусламж, үйлчилгээ авах зорилгоор иргэн 
эрүүл мэндийн сайн дурын нэмэлт 
даатгалд даатгуулж болно. 

Сайн 
дурын 
нэмэлт



Эрүүл мэндийн 
даатгалын 

байгууллага

Албан 
журмын 
даатгал

Төрийн бус 
өмчийн 

байгууллага

Сайн дурын 
нэмэлт 
даатгал



Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь 

хэмжээ

Даатгуулагчийн төрөл Одоогийн хуулиар Шинэ хуулиар

Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын ажилтан

ХХТАО-ын 4 хувиас 

хэтрүүлэхгүйгээр

ЗГ тогтооно

ХХТАО-ын 4-өөс доошгүй 

хувиар

Хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгч, малчин, тодорхой 

хөдөлмөр эрхлээгүй болон 

бусад иргэн

ХХДХ-тэй уялдуулан                 

ЗГ тогтооно:

Сард-670төг

Жилд-8040 төг

ХХДХ-ний 2-оос доошгүй хувь:

Сард-3840 төг

Жилд-46080 төг

Төрөөс шимтгэлийг нь 

хариуцан төлөх иргэн, 

үүнээс

18 хүртэлх насны хүүхэд ХХДХ-тэй уялдуулан                 

ЗГ тогтооно:

Сард-670төг

Жилд-8040 төг

ХХДХ-ний 1-ээс доошгүй хувь:

Сард-1920 төг

Жилд-23040 төг
Оюутан суралцагч /их,

дээд сургууль, коллеж, 

МСҮТ/ /өөрөө харуцан 

төлнө/



Click to edit Master title style

Хэвтүүлэн эмчлэх 
тусламж, үйлчилгээ

Амбулаторийн үйлчилгээ

Оношлогоо, шинжилгээ

Өдрөөр эмчлэх 
тусламж, үйлчилгээ

Уламжлалт эмчилгээ

Нөхөн сэргээх үйлчилгээ

Хөнгөвчлөх үйлчилгээ

Өрх, сум, багийн эмчийн жороор 
олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлбөрийг нь 

хариуцах тусламж, үйлчилгээний багц

Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ;

Өндөр өртөгтэй зарим ТҮ , шаардлагатай 
эмнэлгийн хэрэгсэл;

Аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлжсөн 
мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор олгох эмийн 
үнийн хөнгөлөлт;

Зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах 
зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн 
хэрэгсэл;
Өрх, сум, тосгоны ЭМ-ийн төвөөс үзүүлэх зарим 
сэргээн засах үйлчилгээ, гэрээр үзүүлэх ТҮ 
өдрийн 
өмчилгээ, асаргаа, сувилгаа, оношлогоо, шинжил
гээ;

Хорт хавдрын хими болон туяаны өдрийн 
эмчилгээ;

Жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнөх ба төрсний 
дараах үеийн хавсарсан эмгэгийн эмчилгээ

Одоогийн хуулиар Шинэ хуулиар нэмэгдсэн



Өрхийн даатгал

Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

зардлын төлбөр нь тухайн 

жилийн дээд хязгаараас 

хэтэрсэн даатгуулагч гэр 

бүлийн өөр нэг 

даатгуулагч-гишүүний 

зөвшөөрснөөр түүний 

зардлаас жилд нэг удаа 

шилжүүлэн тооцуулах 

боломжтой



Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх 

үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ

Даатгуулагч

Нас Хүйс
Эрүүл 

мэндийн 
эрсдэл



Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ

Өрх, сум, баг
ийн эмчийн 

жороор

Аймаг, дүүрги
йн эмнэлгийн 

нарийн 
мэргэжлийн 

эмчийн 
жороор

Эмийн үнийн 
хөнгөлөлтийн 

үйлчилгээ



Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн 

нэгдсэн цахим сан

Мэдээллийн 
нэгдсэн 

цахим сан

Даатгуулагч

Шимтгэл 
төлөлт

ЭМТҮ-ийн  
зардлын 
төлбөр

ЭМДБ-ын 
үйл 

ажиллагаан
ы мэдээлэл

ЭМБ-ын үйл 
ажиллагааны 

мэдээлэл



Эрүүл мэндийн даатгалын цахим карт

ЦАХИМ КАРТ

 Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн

даатгалд даатгуулсныг

гэрчилнэ.

 Цахим картыг даатгуулагчид

Эрүүл мэндийн даатгалын

байгууллага олгоно.

 Даатгуулагч эрүүл мэндийн

тусламж, үйлчилгээ

авах, эрүүл мэндийн

даатгалын байгууллагаас

эрүүл мэндийн

тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч

байгууллагад төлбөр гүйцэтгэх

мэдээллийн хэрэгсэл.



ЭМДБ гэрээ байгуулах ЭМБ-д тавигдах шаардлага

Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулж 
байгаа 

Сонгон 
шалгаруулалтад 

тэнцсэн

Магадлан 
итгэмжлэгдсэн

Өмчийн бүх 
хэвшлийн

Эрүүл 
мэндийн 

байгууллага



Эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ

төсөв

нэр 
төрөл, 

тоо 
хэмжээ,

чанарын 
шалгуур 
үзүүлэлт,

төлбөрийн 
арга,

төлбөр
ийн 

хэмжээ

гэрээний 
хугацаа

талуудын 
хүлээх 

үүрэг, хариу
цлага

гэрээ 
цуцлах 
нөхцөл



Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл

Нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг-Эрүүл мэндийн 
даатгалын байгууллага

Аймгийн  
ЭМДХ

Дүүргийн 
ЭМДХ

Сумын ЭМД 
байцаагч



Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл

Ажил 
олгогч

Даатгуулагч

Засгийн 
газар

Санхүү

төсөв, НД, ЭМ 

Даатгуулаг-чийн 
олонхийн хууль ёсны 

эрх ашгийг хамгаалах 3

Ажил олгогчийн  
олонхийн хууль ёсны 
эрх ашгийг хамгаалах 

3



Хууль хэрэгжих хугацаа

• Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацаа -2015.0.7.01

• Хуулийн 8.1, 8.2.4, 15.1  дэх хэсгийн хүчин төгөлдөр болох 
хугацаа-2016.01.01
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ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа!

Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын дэргэдэх

Эрүүл Мэндийн Даатгалын Газар

Утас: +976-328030, +976-325125
И-мэйл: emd@ndaatgal.mn
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