
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГУУЛАХ БОЛОН 
ХАЯГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ: 

1. Байгууллагын танилцуулга  
2. Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл 
3. Албан хүсэлт 
4. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
5. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ / эх хувь/ 
6. Эрүүл мэндийн ажилтны лиценз, дипломны хуулбар 
7. Татварын тайлан сүүлийн 3 жил 
8. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт 
9. Сүүлийн 3 жилийн үйл ажиллагааны тайлан 
10. Улсын тэмдэгтийн хураамж- / Татварын ерөнхий газрын вэб сайтаар ороод- 
11. Хог хаягдлын гэрээ  
12. Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл- 120,000 
13. Эм, ханган нийлүүлэх байгууллага-110,000/ 

  

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР АВАХАД 
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 

Эрх зүй 

1. Эрүүл мэндийн тухай хууль 
2. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль 
3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 дугаар тушаал 
4. Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 400 дугаар тушаал  

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ 2 ҮЕ ШАТТАЙ ЯВАГДДАГ. 

1-р үе шат 

1. Албан хүсэлт 
2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаалын дагуу төсөл бичиж ирүүлэх 

2-р үе шат 

1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл 
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь  
3. Компани дүрэм хуулбар 
4. Байгууллагын танилцуулга 
5. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр; 
6. Үүсгэн байгуулагчийн талаарх мэдээллийг ЭМС-ын 2013 оны 145 дугаар тушаалд заасан 

хүснэгт №1-ийн дагуу гаргана;  
7. Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм;   
8. Эрүүл мэндийн ажилтаны мэдээллийг ЭМС-ын 145 дугаар тушаалд заасан хүснэгт №2, 

гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллах тохиолдолд хүснэгт №3-ийн дагуу гаргана;  
9. Хөдөлмөрийн дотоод журам 
10. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбарууд;  
11. Ажиллагсадын төрийн албан хаагчийн анкет /1-р маягтаар бөглөсөн байх/  
12. Ажиллагсадтай хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулж, баталгаажуулсан;  
13. Ажиллагсадын ажлын байрны тодорхойлолт, баталгаажуулсан 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/5906?lawid=9276


14. Эмнэлгийн тусгай хог хаягдал, ариутгал, халдваргүйтгэл, тоног төхөөрөмжийн засвар 
үйлчилгээний газартай хийсэн гэрээний хуулбар хувь;  

15. Гадаад болон дотоод схем зураг; /байршил болон бүтэц, үйл ажиллагаа/  
16. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал харуулсан ЭМС-ын 145 дугаар тушаалд 

заасан хүснэгт №4-ийн дагуу гаргана;  
17. Бүтэц, үйл ажиллагааны стандартууд. 
18. Улсын тэмдэгтийн хураамж  

o Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл- 400,000 
o Эм, ханган нийлүүлэх байгууллага-110,000/ 
o https://e-tax.mta.mn/  
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