
ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БОДЛОГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, ХЭРЭГЖИЛТ

Б.БУЯНТОГТОХ, БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГА



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТОГТОЛЦООНЫ БҮДҮҮВЧ



ЭЭХХЗГ-ЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

МУ-ын Засгийн газрын 2020 оны 12 

дугаар сарын 16-ны өдрийн “Агентлаг 

байгуулах тухай” 222 дугаар тогтоол

Эрүүл мэндийн сайдын 

2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны 

өдрийн А/23 дугаар тушаал



МОНГОЛ УЛСЫН ЭМИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ 2020 он



ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга

(Эрүүл мэндийн байгууллагуудын худалдан

авалт)

Ерөнхий гэрээний худалдан авалт

( 2018-2021 оны 59 нэр төрлийн эм, 5 нэрийн 

эмнэлгийн хэрэгсэл )

Олон улсын байгууллагаас шууд болон 

дамжуулан худалдан авалт

(Сүрьеэгийн эм, товлолын вакцин)

16 НЭ, 5 БОЭТ, 

10 ЭМЯ-ны харьяа ЭМБ

13 НЭМ-ийн харьяа ЭМБ



ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ

2021 онд 83 эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 

цахим дэлгүүрт байршсан. 

• 2020-2022 онд зарим ерөнхий нэршлийн эм, эмнэлгийн

хэрэгслийг ерөнхий гэрээний дагуу худалдан авах-37

• Зарим ерөнхий нэршлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг авах

ерөнхий гэрээ байгуулах-25

• Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг эмчилгээнд

нэн шаардлагатай умифеновир, ремдесивир, фавипиравир

зэрэг вирусийн эсрэг эм, түргэвчилсэн болон ПГУ

шинжилгээний оношлуурыг ерөнхий гэрээгээр худалдан

авах-15

• Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг эмчилгээнд

хэрэглэх болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн

шаардлагатай байгаа меропенем, имипенем+цисплатин,

левофлоксацин, метилпреднизолон, хүний сийвэнгийн

альбумин, ерөнхий мэдээгүйжүүлэлтийн пропофол зэрэг

эмүүдийг тусламж үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааг

хангах, эмийн тасалдал үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор

ерөнхий гэрээгээр худалдан авах-6

Ерөнхий гэрээний худалдан авалт

Д/д Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл
Захиалга хийгдсэн 

тоо хэмжээ 
Захиалгын нийт үнэ Хэмнэлт 

1

2020-2022 онд шаардлагатай зарим ерөнхий нэршлийн 

эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ерөнхий гэрээний дагуу 

худалдан авах

9,463,206 10,263,056,837 213,352,885 

2
Зарим ерөнхий нэршлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 

худалдан авах ерөнхий гэрээ байгуулах
11,608,183 7,834,360,540 305,903,690 

3

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг 

эмчилгээнд нэн шаардлагатай умифеновир, 

ремдесивир, фавипиравир зэрэг вирусийн эсрэг эм, 

түргэвчилсэн болон ПГУ шинжилгээний оношлуурыг 

ерөнхий гэрээгээр худалдан авах

4,249,582 26,304,991,620 10,942,454,410 

4

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг 

эмчилгээнд хэрэглэх болон эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээнд нэн шаардлагатай байгаа меропенем, 

имипенем+цисплатин, левофлоксацин, 

метилпреднизолон, хүний сийвэнгийн альбумин, 

ерөнхий мэдээгүйжүүлэлтийн пропофол зэрэг 

эмүүдийг тусламж үйлчилгээний хэвийн үйл 

ажиллагааг хангах, эмийн тасалдал үүсэхээс 

сэргийлэх зорилгоор ерөнхий гэрээгээр худалдан авах

281,599 5,235,814,595 1,320,708,405 

Нийт дүн 25,602,570 49,638,223,592 12,782,419,390 

2021 онд ТХААГ-ын цахим дэлгүүрээс 49,6 тэрбум төгрөгийн эм,

эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур болон дагалдах хэрэгслийн

захиалга хийгдэж, улсын төсвөөс 12,8 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт

хийсэн байна.



“НОВАРТИС- ЭМИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ” ХӨТӨЛБӨР

ЗОРИЛГО:  

Дундаж ба дундажаас доогуур орлоготой 

улс орны халдварт бус өвчнөөр өвчилсөн 

иргэдийн эмчилгээнд хэрэглэх, Европын 

Холбооны эмийн өндөр зохицуулалттай 

орнуудад үйлдвэрлэгддэг 

• 15 нэрийн эмийг хамгийн бага өртгөөр 1 

доллараар (нэг сарын хэрэглээний эм)

нийлүүлэх 



ХАМРАГДАХ ЭМИЙН НЭР ТӨРӨЛ

№ Бүлэг Эмийн нэр 

1 Зүрхний бах эмчлэх эм 1. Бисопролол

2 Цусны даралт бууруулах эм 2.   Амлодипин

3.   Валсартан

4.   Гидрохлортиазид

5. Рамиприл

3 Липид бууруулах эм 6. Симвастатин

4 Хорт хаврын эсрэг даавар түүний эсрэг бэлдмэл 7.   Тамоксифен

8.   Летрозол

9. Анастрозол

5 Чихрийн шижин эмчлэх эм 10. Глимепирид

11. Метформин НСЛ

12. Вилдаглиптин

6 Шээс хөөх эм 13. Фуросемид

7 Антибиотик 14. Амоксициллин

8 Гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм 15. Сальбутамол

63 ХУДАЛДААНЫ 

НЭРШЛИЙН ЭМ

(2020-24,8 сая 

ширхэг)



НОВАРТИС- ЭМИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ” ХӨТӨЛБӨР



ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДАН АВАЛТ- АЧ ХОЛБОГДОЛ



ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 
ТӨСЛИЙН ЗАРЧМЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, БОЛОВСРУУЛСАН ЯВЦ

Он Нэр
Зохицуулах хүрээ

1998 Эмийн тухай хууль
• Хүний эм

• Малын эм 

2006
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай хууль 

• Хүний эм

• Малын эм

• Эмнэлгийн хэрэгсэл

2010

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай хууль 

• Хүний эм

• Малын эм

• Эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур

• Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн

2019 оны төсөл

Эм, эмнэлгийн 

хэрэглэгдэхүүний тухай 

хуулийн төсөл 

• Хүний эм

• Малын эм 

• Эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж, 

оношлуур, протез, гоо заслын эмнэлгийн 

хэрэгсэл. 

• Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн 



ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ 



ЭМД-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЭМИЙН ТАЛААР



ЭМД-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЭМИЙН ТАЛААР



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД

БАЯРЛАЛАА


