МОНГОЛ УЛСЫН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ТӨСӨВ – 2018
ЭМД-ын сангаас
улсын эмнэлэгт олгох
санхүүжилтийн орлого
201.8 тэрбум

Гадаад тусламжийн
орлогоос санхүүжих
8.3 тэрбум
Харъяа төсөвт
байгууллагын өөрийн
орлого
29.3 тэрбум

Урсгал зардал
621.7 тэрбум
МОНГОЛ
УЛСЫН
ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН
САЛБАРЫН
ТӨСӨВ
2018 ОНД

Хөрөнгийн
зардал
60.2 тэрбум

531.3
тэрбум
алдагдалтай

Гадаад зээл,
тусламжаас
санхүүжих зардал
88.8 тэрбум

НИЙТ
239.4
тэрбум

•
•

148 байгууллага
20134 ажилтан
- Төрийн захиргааны 412
- Эмч, сувилагч 13972
- Бусад ажилтан 5617
- Гэрээт 133 хүн







Цахим эрүүл мэнд төслийн нэгж /Дэлхийн банк/ – 9.2 тэрбум
Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 – 5.4 тэрбум
Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах төсөл /БНСУ/ – 49.9 тэрбум
Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр – 5 төсөл /АХБ/ – 2.8 тэрбум
Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн
тасгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах төсөл – 0.19 тэрбум
Цахим эрүүл мэнд төсөл /БНХАУ/ – 3.4 тэрбум
Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах төсөл – Бельги Улсын
зээлийн төсөл – 4.4 тэрбум
Түлэнхийн төв барих төсөл – 0.1 тэрбум
“Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх – 2
шат” төсөл – 7.2 тэрбум
Эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл – 6.3 тэрбум






НИЙТ
770.7
тэрбум



1. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн
байгууллагуудад олгох
214.5 тэрбум

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх шимтгэл
97.7 тэрбум
2. Ажиллагчдаас төлөх шимтгэл
119.6 тэрбум

2.	Хувийн эмнэлэг, эмийн сангуудад
олгох
122.5 тэрбум

ЭМД-ын
сан
2018 онд

3. Төсөвт байгууллагаас төлөх шимтгэл
36 тэрбум
4. Төрөөс эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг
нь хариуцах иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын
шимтгэл
67.8 тэрбум

ЦУВРАЛ
12

47.33
тэрбум төг
ашигтай

 Улсын 51 эмнэлэг
	Хөдөөгийн 5 нэгдсэн
эмнэлэг
 Орон нутгийн уламжлалт
анагаах ухааны 6 төв
	Сум дундын 35 эмнэлэг
	Хувийн 181 эмнэлэг
 52 рашаан сувилал
 Эмийн сан 783

3. Үйл ажиллагааны урсгал зардал
3.4 тэрбум

4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
албаны төлбөр
33.6 сая

5. Бусад даатгуулагчаас төлөх шимтгэл
27.6 тэрбум

НИЙТ 1113 байгууллага

5. Бусад
240 сая

6. Бусад орлого
39.3 тэрбум
НИЙТ 388 тэрбум

НИЙТ 340.67 тэрбум

2018 оны Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын бүтэц
/гадаадын зээл тусламж оруулж тооцсоноор/

Эрүүл мэндийн салбарын хүчин чадал
/10.000 хүн тутамд/
37.2
сувилагч

74.3
ор

Эмнэлгийн барилга,
өргөтгөл
177.9 тэрбум
71 барилга

Эмнэлгүүдийн
их засвар
35 тэрбум
156 барилга

Тоног
төхөөрөмж
81.4 тэрбум
52 байгууллага

ТЭЗҮ,
Зураг төсөл
3 тэрбум

32.4
эмч

Нэгж ор, эмч, сувилагчид оногдох
өвчтөний тоо
1 сувилагч:
269 хүн

1 ор:
134.5 хүн

1 эмч:
308.9 хүн

2018 ОНД ЗӨВХӨН УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ ЗАРДАЛ
•
•
•
•

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэний ЭМД-ын шимтгэл 57.6 мянган төгрөг
байсныг 1 хувиар бууруулснаар 28.8 мянган төгрөг болно /өмнө нь 2 хувь байсан/.
Эмзэг бүлгийн 260.4 мянган иргэний ЭМД-ыг төрөөс хариуцах зардалд 9.2 тэрбум төгрөг
Шинээр эмнэлэг барих, өргөтгөхөд 11.2 тэрбум төгрөг
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад 9.7 тэрбум төгрөг

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2018 оны төсөв.

Улаанбаатарт 2018 онд
• Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний
төв
• Анагаахын шинжлэх ухааны
үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн
барилгыг ашиглалтад оруулна.

Õàÿã: Æàìúÿí ã¿íèé ãóäàìæ -5/1,
Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Улаанбаатар-14240

Óòàñ: (976-11) 313207
Ôàêñ: (976-11) 324857

