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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Зорилго: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд бүх нийтийг хамруулах, хэнийг ч орхигдуулахагүй байх зарчмыг баримтлан, эх 

хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний  чанар,  хүртээмжийг сайжруулна.                                                                                                                                                                                                                  
                2022.01.14. 

Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон 

үндэслэж байгаа бусад 

бодлогын баримт бичиг, хууль 

тогтоомж 

  
Төсөв 

  
Шалгуур 

үзүүлэлт 

  
Суурь 
түвшин 

  
Зорилтот 
түвшин 
  

  
Хугацаа         
/I-IV 
улирал/  

  
Хариуцах нэгж, 
ажилтан 

Зорилго 1 . Хүн амыг амьдралын хэв маягаас үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл таатай орчинд ажиллаж, амьдрах 

нөхцлийг бүрдүүлэхэд салбар дундын хамтын ажиллагааг хангана. 

1.1.1 Аймгийн Эрүүл мэндийн салбар 
зөвлөлийн тогтвортой үйл 
ажиллагааг хангаж ажиллана 

400.000 -Хурлын тоо 
-Гарсан зөвлөмж 
 

Хурал-1 
Зөвлөмжий
н тоо 7 
 

Хурал-2 
Зөвлөмжийн тоо 
 

II.IV  ЭМГ. ЭМТҮХ. 
НЭМТ 
 

1.1.2 

МУ-ын Эрүүл мэндийн сайдын 
2021.09.09-ны өдрийн А/559 
дугаар тушаалын дагуу “Эрүүл 
чийрэг эр хүн” арга хэмжээний 
төлөвлөгөө орон нутгийн онцлогт 
тохируулан  боловсруулж 
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.  

1 сая 

Арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувь 
шалгуур үзүүлэлт 

- 

Арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 80%, 
шалгуур 
үзүүлэлт 

I-IV 

ЭМГ. ЭМТҮХ. 
НЭМТ. НЭ. 
ӨЭМТ. СЭМТ 
 

1.1.3 МУ-ын Эрүүл мэндийн сайдын 
2021.06.10-ны  1 сая Арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 
- Арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 
I-IV ЭМГ. ЭМТҮХ. 

НЭМТ. НЭ. 



өдрийн А/360 дугаар тушаалын 
дагуу “Хавдрын эсрэг” арга 
хэмжээний төлөвлөгөө орон 
нутгийн онцлогт тохируулан 
боловсруулж, хэрэгжилтийг 
ханган ажиллана. 

хэрэгжилтийн 
хувь, шалгуур 
үзүүлэлт 

хэрэгжилт 80%, 
шалгуур 
үзүүлэлт 

ӨЭМТ. СЭМТ 
 

1.1.4 

Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга “Зөв зохистой 
хооллож, эрүүл идэвхитэй 
амьдарцгаая”-Эрүүл байгууллага,  
ажлын байр  
аян зохион байгуулна  

2 сая 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээ, 
хамрагдсан иргэд 

Хамрагдса
н  800 

Хамрагдалт 
1200 II.IV 

НЭМТ. ӨЭМТ. 
СЭМТ бусад 
ААНБ 

1.1.5 Харшлаас сэргийлэх арга 

хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллана 
- Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээ, 
хамрагдсан иргэд 

Хамрагдса
н  500 

Хамрагдалт 
1000 II.IV 

НЭМТ. ӨЭМТ. 
СЭМТ бусад 
ААНБ 

1.1.6 Нийтийн эрүүл мэндийн 

чиглэлээр гарч байгаа тушаал, 

шийдвэрийг хэрэгжүүлж, 

хэрэгжилтэд байнгын хяналт 

тавьж ажиллана. 

- 

Хяналтын тоо 
Өгсөн зөвлөмж - Зөвлөмжийн 

хэрэгжилт I-IV НЭМТ 

Зорилт 2. Иргэдийн оролцоотойгоор Халдварт болон халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах, эрүүл мэндийг 
дэмжих орчин бүрдүүлэх, иргэдийг эрүүл идэвхитэй амьдралын хэв маягт суралцахад дэмжин ажиллах 

2.1.1 

Ковид-19 халдварын тандалт 
судалгааг мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран хийж, 
халдварыг бууруулах хариу арга 
хэмжээг зохион байгуулна  

1000 000 

Судалгаанд 
суурилсан хариу 
арга хэмжээний үр 
дүн 

Зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээ 12 
Хамтран 

ажилласан 
байгуулага 

20 

Зохион 
байгуулсан арга 

хэмжээ 15 
Хамтран 

ажилласан 
байгуулага 25 

I-IV 
ЭМГ. УТСХ. 
НЭМТ. ӨЭМТ. 
СЭМТ 

2.1.2 

Шинэ болон сэргэн тархаж 
байгаа халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, 
дархлаажуулалтад хамруулах 
үйл ажиллагааг зохион байгуулна  

 
Дархлаажуулалты
н хамрагдалтын 
тоо, хувь 

80% 88% I-IV 
ЭМГ. УТСХ. 
НЭМТ. ӨЭМТ. 
СЭМТ 

2.1.3 

ХӨСҮТ-тэй хамтран зорилтот (0-5 
насны хүүхэд, жирэмсэн эх, 65+ 
насны ахмад) бүлгийн хүн амд 
улирлын томуугийн эдийн 

ХӨСҮТ. 
Глобаль 
сан 
дэмжлэгт

Судалгааны үр 
дүн - 

 
Хийгдсэн 
судалгаанд 
хамрагдсан 

I-II ЭМГ. УТСХ. 
НЭМТ 



засгийн дарамтыг тооцоолох 
судалгаа хийнэ  

эй иргэдийн тоо, үр 
дүн 

2.1.4 

Улирлын болон томуугийн цар 
тахлын хүндрэлийн үнэлгээг PISA 
мартицаар тогтмол хийж ХӨСҮТ-
д мэдээлж ажиллана 

- PISA мартицын 
үнэлгээ 

-ТТӨ-ний 
10,000 хүн 
ам дахь 
өвчлөл 
99,3-156,6 
-АЗЦХХ 
10,000 хүн 
ам дахь 
өвчлөл 8,9-
21,2 
 

-ТТӨ-ний 10,000 
хүн ам дахь 
өвчлөл 57,2-99,2 
-АЗЦХХ 10,000 
хүн ам дахь 
өвчлөл 3,2-8,8-с 
ихгүй байлгах 

I-IV 
улирал 

ЭМГ. НЭМТ. 
НЭ. ӨЭМТ. 
СЭМТ 

2.1.5 

Бэлгийн замаар дамжих 
халдварыг илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт зорилтот 
бүлгийг хамруулах арга хэмжээг 
төр, ТББ, ажил олгогчидтой 
хамтран зохион байгуулж, 
халдвартай иргэдийг эмчилгээнд 
бүрэн хамруулж, эмчилгээний үр 
дүнг тооцон ажиллана  

ХӨСҮТ. 
Глобаль 
сан 
дэмжлэгт
эй 

Идэвхитэй 
илрүүлэг үзлэгт 
хамрагдалтын тоо 
Эмчилгээний хувь 

 Идэвхитэй 
илрүүлэг 
үзлэгт 
хамрагдалт
ын тоо 
14000 хүн 
эмчилгээнд 
100% 

Идэвхитэй 
илрүүлэг үзлэгт 
хамрагдалтын 
тоо 16000 хүн 
эмчилгээнд 
100% 

I-IV 
ЭМГ. УТСХ. 
НЭМТ. ӨЭМТ. 
СЭМТ 

2.1.6 

Халдварт бус өвчнийг 
бууруулахад эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын уялдаа 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулна  

800 000 Хэлэлцүүлгийн үр 
дүн  

ХБӨ-ний 
үзүүлэлт  

ХБӨ-ний 
үзүүлэлт I-II 

ЭМГ. ЭМТҮХ. 
НЭМТ. НЭ. 
ӨЭМТ. СЭМТ 

2.1.7 
Архи тамхины хор хөнөөлийн 
талаар нөлөөллийн сургалт үйл 
ажиллагааг идэвхижүүлнэ  

500.000 

Зохион 
байгуулсан үйл 
ажиллагааны үр 
дүн  

Хамрагдса
н хүний тоо 
400 

Хамрагдсан 
хүний тоо 600 I-IV 

ЭМГ. НЭ. 
ӨЭМТ. СЭМТ. 
ААНБ 

2.1.8 

“Идэвхитэй хөдөлгөөн, алхалт 
аян“ арга хэмжээг сурталчлах үйл 
ажиллагааг төрийн болон төрийн 
бус байгууллага иргэдийн 
оролцоотойгоор зохион 
байгуулна  

2 сая  
Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний үр дүн  

Хамрагдса
н хүний тоо 
400 

Хамрагдсан 
хүний тоо 600 II, IV 

 ЭМГ. Төрийн 
болон ТББ 
иргэд 

2.1.9 

Хүн амын эрүүл зан үйлийг 
төлөвшүүлэх мэдээлэл сургалт, 
”Эрүүл мэндийг  өдөр”-ийг 
сурталчлах хэвлэл мэдээлэл бүх 
сувгаар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ 

5 сая  

Сургалт 
мэдээллийн 
төрөл, хамрагдсан 
хүний тоо 

Хүн амын 
эрүүл зан 
үйлийг 
төлөвшүүл
эх 

Хүн амын эрүүл 
зан үйлийг 
төлөвшүүлэх 
мэдээлэл 
сургалт-80% 

I-IV ЭМГ. НЭ. 
ӨЭМТ. СЭМТ 



мэдээлэл 
сургалт-
61% 

2.1.10 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, ундны ус 
ариун цэврийн байгууламжийн 
төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх, 
стандартын дагуу жорлон муу 
усны нүх барьж ашиглах, нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайд нус цэр 
хаяхгүй байх хөдөлгөөн өрнүүлнэ  

1000 000 

Ундны ус, хөрсний 
бохирдлоос 
үүдэлтэй өвчлөл 
өссөн, буурсан 
үзүүлэлт 

Ундны  ус, 
хөрсний 
чанарын 
үзүүлэлт 

Салбаруудын 
хамтарсан үйл 
ажиллагааны үр 
дүн 

I-IV 

СЗДТГ. ЭМГ. 
НЭМТ. БОАЖГ. 
МХГ. бусад 
ААНБ. ТББ 

2.1.11 

Хүн амын дунд Зөв зохистой 

хооллолтын  судалгаа хийж, үр 

дүнг тооцож ажиллана. 

3 сая Судалгааны үр 

дүн 
Хамрагдсан 

байгууллага, 

хүний тоо 

- Судалгааны үр 

дүн 
-Хамрагдсан 
байгууллага 
хүний тоо 
 

Судалга
а I-II 
Үр дүнг 
тооцох 
III-IY  

НЭМТ 

Зорилт 3. Иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоонд хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, чанар үр 
дүнг дээшлүүлэх 

3.1.1 

Иргэн бүрийг хүн амын дунд 
зонхилон тохиолдож буй 
халдварт бус өвчний эрт 
илрүүлэг үзлэг, шинжилгээнд 
хамруулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

- 

Үзлэг 
оношлогоонд 
хамрагдсан хүний 
тоо 

- 

Үзлэг 
оношлогоонд 
хамрагдалтыг 
80% хүргэх 

I-IV ЭМГ. НЭМТ. 
ӨЭМТ. СЭМТ 

3.1.2 

Өсвөр нас, оюутан залуучууд, 
эрчүүд, ахмад настан зорилтот 
бүлэгт чиглэсэн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг, оношлогоог 
зохион байгуулна  

2 сая  

Үзлэгт хамрагдсан 
хүний тоо, 
эрүүлжилтийн 
хувь 

10000 хүн  
Зорилтот 
бүлгийн үзлэгийг 
70%-д хүргэх 

I-IV 
ЭМГ. НЭМТ. 
ЭМТҮХ. ӨЭМТ. 
СЭМТ 

3.1.3 

Аж ахуй нэгж байгууллага өөрийн 
ажилчдыг зонхилон тохиолдох 
халдварт болон халдварт бус 
өвчний урьдчилан сэргийлэлт, 
эрт илрүүлэгт хамруулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ 

2 сая 

Үзлэгт хамрагдсан 
ААНБ, хүний  тоо, 
эрүүлжилтийн 
хувь 

Үзлэгт 
хамрагдсан 
500 албан 
хаагчид 

Үзлэгт 
хамрагдсан 800 
албан хаагчид 

I-IV ЭМГ. 
НЭМТ.ААНБ 

3.1.4 
ХБИ-ийн зорилтот бүлгийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 
зохион байгуулна 

2 сая 

Үзлэгт хамрагдсан 
хүний  тоо, 
эрүүлжилтийн 
хувь 

- -100 I-IV 
ЭМГ 
НЭМТ 
ААНБ 



3.1.5 

Эрүүл хүүхэд – Эрүүл шүд аяныг 

зохион байгуулж үр дүнг тооцож 

ажиллана. 

1 сая  -Эрүүлжсэн 

хүүхдийн тоо  

-Үзлэгт 

хамрагдсан 

хүүхдийн тоо  

Үзлэгт-5494 
Эрүүлжилт 
39.2% 

Үзлэгт-5500 
Эрүүлжилт 40% 

II-III ЭМТҮХ  
НЭМТ 
БСУГ  
ХХЭМБ 

3.1.6 
Түрхэц эерэг сүрьеэгийн халдвар 
авсан хавьтлыг далд халдварын 
эмчилгээнд хамруулна 

ХӨСҮТ. 
СТН 
төслөөр 

Хамрагдсан хүний 
тоо - 

Эмчилгээнд 
хамрагдалтыг 
50%-д хүргэх  

I-IV ЭМГ. НЭМТ. 
ӨЭМТ. СЭМТ 

Зорилт 4. Хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих, өвчлөлөөс  урьдчилан сэргийлэх, үзлэг оношлогооны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх                                                                                                               

4.1.1 

ЕБС-иудын “Үдийн хоол” 
хөтөлбөрийн эрхзүйн орчин, 
хяналт, стандартыг 
сайжруулахад мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран уулзалт 
зохион байгуулах, хяналтыг 
сайжруулна  

  800.000 

Ерөнхий 
боловсролын 
сургуулийн үдийн 
хоол хөтөлбөрийн 
хамтарсан хяналт 
үнэлгээний үр дүн 

ЕБС-иудын 
“Үдийн 
хоол” 
хөтөлбөр 
хууль 
шинээр 
батлагдсан. 

6-11 насны 
хүүхдийн шим 
тэжээлийн 
хүртээмж, 
хяналтын үр дүн  

I.III БСУГ. МХГ. 
ЭМГ 

4.1.2 

Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн хүүхдийн хоол 
тэжээлийн байдлын судалгаа 
хийж, судалгаанд үндэслэн 
“Хүүхдийн зохистой хооллолт, 
Эрүүл хүнс-Эрүүл шүд” арга 
хэмжээг салбарын оролцоотой 
зохион байгуулна  

700.000 

ЕБС-ийн хүүхдийн 
хоол тэжээлийн 
байдлын 
судалгааны үр 
дүн, зөвлөмж 

Улсын 
хэмжээнд 
илүүдэл 
жинтэй 6-
11 насны 
эзлэх хувь 
хот суурин 
газар 
23.9%тай 
байна  

 6-11 насны 
хүүхдийн өсөлт 
хоцрогдолтын 
тархалтын хувь 

I-IV БСУГ. МХГ. 
ЭМГ 

4.1.3 

Сэтгэцийн эрүүл мэнд, ялангуяа 
хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг дэмжих, хамгаалах, 
архи, тамхи, мансууруулах сэтгэц 
нөлөөт бодисын хэрэглээг 
бууруулах чиглэлээр холбогдох 
хүүхдийн байгууллагуудтай 
хамтран нөлөөллийн арга 
хэмжээг зохион байгуулна  

800.000 
Нөлөөллийн арга 
хэмжээний үр дүн 
тайлан  

 
 

378 хүн 

  
 
20 удаа 
1000 хүн  

I-IV ЭМГ. БСУГ 

4.1.4 
Хүүхдийг осол гэмтэл, 
хүчирхийллээс  сэргийлэх үйл 
ажиллагааг холбогдох 

1 сая 
Зохион 
байгуулсан үйл 
ажиллагаанд 

500 1000 
I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 



байгууллагуудтай хамтран  
зохион байгуулна. 

хамрагдсан иргэд СЭМТ 
Цагдаагийн 
газар 

4.1.5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ авах нөхцлийг 

бүрдүүлэн эрүүл мэндийн 

байгууллагын гадаад, дотоод 

орчны тохижилт (тэргэнцэрт 

зориулсан үүдний хэсэг, хананы 

бариул, дуугүй хөтөч, тусгайлсан  

жорлон, дуут дохио гэх мэт)-ыг 

сайжруулна. 

1 сая ХБИ-ийн тусламж 

үйлчилгээ авах 

нөхцөл 

сайжруулахтай 

холбоотой 

тохижилт хийгдсэн  

ЭМБ-ын тоо 

4 ЭМБ 4 ЭМБ-д ХБИ-
ийн тусламж 
үйлчилгээ авах 
нөхцөл 
сайжруулахтай 
холбоотой 
тохижилт хийх 

III-IV ЭМГ 
НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 
ХХЭМБ 

Зорилго 2. Хүн амд нэн шаардлагатай, хүн төвтэй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэнэ. 
 
Зорилт 2.1. Эмнэлгийн анхан болон хоёрдугаар шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, багцын 
стандартыг хангуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

 
2.1.1 Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй 

байгуулах гүйцэтгэлийн гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж, 

өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл 

ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт 

тавин ажиллана. 

- Өрхийн 
гүйцэтгэлийн 

гэрээний 

үнэлгээний хувь 

Өрхийн 
гүйцэтгэлий
н  дундаж  

үнэлгээ 90-
100% 

үнэлэгдэж, 
бүрэн 

хангалттай 
дүгнэгдсэн. 

Дундаж үнэлгээ 
95% 

I-IV 
улирал 

ЭМТҮХ 
ХШҮМХ 
ӨЭМТ 

2.1.2 Сумын эрүүл мэндийн төвийн  

тусламж үйлчилгээний багцын 

хэрэгжилтийг  хангуулах, /эх 

хүүхдийн, шүдний, уламжлалт 

эмчилгээний/  тусламж 

үйлчилгээний төрлийг 

нэмэгдүүлж ,  стандартын 

хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. 

500.000 СЭМТ багцын 

хэрэгжилийн хувь 
СЭМТ 

багцын 

хэрэгжилий

н хувь 

97.0% 

СЭМТ багцын 

хэрэгжилийн 

хувь 97.5 % 

I-IV ЭМТҮХ-ийн 
анхан шатны 
тусламж 
үйлчилгээ 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
СЭМТ 

2.1.3 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 

бүтэц үйл ажиллагааны 

100.000 НЭ стандартын 

хэрэгжилтийн хувь 
НЭ 

стандартын 

НЭ стандартын 

хэрэгжилтийн 

I-IV ЭМТҮХ-ийн 
мэргэжилтэнгүү



стандартын хэрэгжилтийг 

хангуулж ,  чанар хүртээмжийг 

сайжруулж ажиллана. 

хэрэгжилти

йн хувь 

94.0% 

хувь 95% д  
НЭ 

2.1.4 Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний  чиглэлээр гарч 

байгаа тушаал шийдвэрийг 
зохион байгуулах , хэрэгжүүлэх 

үйл явцад дэмжлэгт хяналт тавьж 

ажиллана  

2 сая Зохион 

байгуулсан үйл 

ажиллагааны тоо  
 Авч хэрэгжүүлсэн 

арга хэмжээ  

 Тушаал 

шийдвэрий

н 

хэрэгжилти

йн хувь 

93% 

Тушаал 

шийдвэрийн 

хэрэгжилтийн 

хувь 95% 

I-IV ЭМТҮХ-ийн 
мэргэжилтэнгүү
д  
 ЭМБ-ууд  
 

Зорилт 2.2. Анхан шатлалд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний  чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийн чирэгдлийг 
бууруулах 
2.2.1 Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд 

үзүүлэх эмнэлгийн анхан 

шатлалын тусламж, үйлчилгээнд 
Мобайл технологийн 

хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэхэд 

мэргэжил арга зүйгээр хангаж    

ажиллана. 

- 

Хамрагдсан хүний 
тоо 

Мобайл -
2685 2700 I-IV 

ЭМТҮХ-ийн 
анхан шатны 
тусламж 
үйлчилгээ 
хариуцсан 
мэргэжилтэн,бн
сад 
мэргэжилтэнгүү
д  
 

2.2.2 Алслагдсан орон нутгийн хүн амд 

эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор “Явуулын 

эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээ”-г   нэмэгдүүлж,  

мэргэжил арга зүйгээр хангаж  

ажиллана.  

3 сая Тусламж 

үйлчилгээ авсан 

хүний тоо 

Нарийн 
мэргэжлийн 
эмчийн 
үзлэгт-2000 
 
Өрх, сумын 
эмчийн 
үзлэгт-2500 

Нарийн 
мэргэжлийн 
эмчийн үзлэгт-
2500 
Өрх, сумын 
эмчийн үзлэгт-
2600 

I-IV ЭМТҮХ-ийн 
анхан шатны 
тусламж 
үйлчилгээ 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
НЭМТ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 
 

2.2.3 Анхан шатны тусламж 

үйлчилгээнд Монг-ПЭН, Халдварт 

бус өвчин, зүрх судасны өвчнөөс 

сэргийлэх үзлэгт хамрагдалтыг 

нэмэгдүүлж,  хяналтыг 

сайжруулан үр дүнг тооцож 

ажиллана. 
 

20 сая Хамрагдсан хүний 

тоо, хувь 
Хяналтад орсон 

хүн 

Хамрагдал
тын хувь 68 

Хамрагдалтыг 
70% хүргэнэ. 

I-IV ЭМТҮХ-ийн 
чанар аюулгүй 
байдал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
,Халдварт бус 
өвчлөл 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  



СЭМТ 
ӨЭМТ 
 

Зорилт 2.3. Эмнэлгийн тусламж үйчилгээнд оношилгоо, эмчилгээний чадавхийг сайжруулах,   дэвшилтэт технологийг 
хөгжүүлэх, Эрүүл мэндийн байгууллага хооронд үйлчлүүлэгчийг шилжүүлэх, мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааг зохион 
байгуулна. 
 2.3.1 Нэгдсэн эмнэлгийн оношилгоо, 

эмчилгээний чадавхийг 
сайжруулах, дэвшилтэт 

технологийг нутагшуулахад 

лавлагаа шатлалын эмнэлгээс 

мэргэжлийн багуудыг урьж 

хамтран ажиллана.  

200 сая Дэвшилтэт 

технологийг 

нэвтрүүлсэн 

байдал 

Нэвтрүүлсэ
н шинэ 
технологи 4 

Нэвтрүүлэх 
шинэ технологи-
4 

I-IV ЭМГ 
ЭМТҮХ 
Нэгдсэн 
эмнэлэг 
 

2.3.2 Эрүүл мэндийн байгууллага 

хооронд үйлчлүүлэгчийг 

шилжүүлэх, мэдээлэл солилцох 
эргэн мэдээлэх хянах журмыг  

батлуулан  тусламж, 

үйлчилгээний чирэгдлийг 
бууруулж  мэргэжил арга зүйгээр 

хангаж ажиллана.  

3 сая -Үйлчлүүлэгчийг 
шилжүүлэх, 

мэдээлэл 

солилцох бүртгэл  
 

Улаанбаат
ар хот руу 
3073 иргэн 
13/А 
маягтаар 
явж 
үйлчлүүлсэ
н байна.  
 

УБ явах 
урсгалыг 10%-
иар бууруулах 

I-IV ЭМТҮХ 
НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 
ХХЭМБ 

Зорилт 2.4. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд, нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний чанар үр дүнг 

сайжруулах 
2.4.1 Жирэмсний эрт үеийн хяналт  

цахим болон кабинетийн  

хамралтыг нэмэгдүүлж, яаралтай  

эрэмбэлэн ангилалтыг 

сайжруулахад   мэргэжил арга 

зүйгээр ханган   ажиллана. 

1 сая Эрт хамралтын 

хувь 
95.0% 96% I-IV ЭМТҮХ 

НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

2.4.2 Эхийн эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр гарч 

байгаа тушаал, шийдвэрийг 

хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж ажиллана.   

 

1 сая Тушаалын 

хэрэгжилтийн хувь 
95.0% 96.0% I-IV ЭМТҮХ  

НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 



2.4.3 Жирэмсэн үеийн ХДХВ, тэмбүү, 

гепатитын В, С, вирусийн 

илрүүлэг шинжилгээний 

хамрагдалт, тэмбүүтэй жирэмсэн 

эмэгтэйн эмчилгээ, эмчилгээний 

дараах хяналт, бэлгийн 

хавьтагчийн илрүүлэлт, 

оношилгоо, эмчилгээний  үр дүнг 

тооцож ажиллана.  

1 сая Хамрагдсан 

иргэдийн тоо 
Эрүүлжилт 

Тэмбүү 9 
Гепатитын 
В, С, 
вирустэй 74 
 
Эрүүлжилт  
98.6% 

Эрүүлжилт 100% I-IV ЭМТҮХ 
НЭ  
ӨЭМТ 
СЭМТ 

2.4.4  Эхийн эндэгдэл, жирэмсэн 

эмэгтэйн амь насанд ноцтой 

хүндрэл гарахаас сэргийлэх 

чиглэлээр үйл ажиллагааг зохион 

байгуулна.      

5 сая  Зохион 

байгуулсан үйл 

ажиллагааны тоо 
Хамрагдсан эмч 

эмнэлгийн 

ажилтны тоо  

12 удаа  
86 эмч 
эмнэлгийн 
мэргэжилтэ
н 

12 удаа  
100 эмч 
мэргэжилтэн  

I-IV ЭМТҮХ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

2.4.5 Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдэд  

“Гарц” арга хэмжээг хувийн 

хэвшлийн эмнэлгүүдтэй зохион 

байгуулахад  мэргэжил арга 

зүйгээр ханган   дэмжлэгт 

хяналтаар ажиллана.  

10 сая  -Хамрагдсан 

хүний тоо, хувь -
Эрүүлжилт  

-1676 буюу 
93.3% 
-Эрүүлжилт 
100% 
  

-1800 эмэгтэйг 
100% 
хамруулна. 
Эрүүлжилт 
100%  

II 
улирал  

ЭМТҮХ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

2.4.6 Нөхөн үржихүйн насны 

эмэгтэйчүүдийг гэр бүл 

төлөвлөлт, жирэмснээс 

сэргийлэх арга хэрэгсэлд 

хамруулахад мэргэжил арга 

зүйгээр хангаж үр дүнг тооцож 

ажиллана.    

16 сая -Хамрагдсан тоо, 

төрөл 
ЖСА 9471 
буюу 37%  
хамрагдсан
. 
 

ЖСА 
хэрэгслэлийн 
хангалтыг 50%  
хүргэнэ 

I-IV ЭМТҮХ 
НЭ 
СЭМТ 
СЭМТ 

2.4.7 Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн 

кабинет шинээр нээж, үйл 

ажиллагааг тогтворжуулахад 

мэргэжил арга зүйгээр ханган 

ажиллана. 

10 сая Шаардагатай 

тоног 

төхөөрөмжийн 

хангалт  

- -Кабинет үйл 
ажиллагаа 
эхэлж  
3 төрлийн тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангана 

I ЭМТҮХ 
НЭ 

Зорилт 2.5. Хүүхэд, нярайн эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлийг багасгаж, бага насны хүүхдийн суурь өвчин, гүйлсэн булчирхайн  
эмгэгийг эмчлэх тусламж үйлчилгээний чанар үр дүнг сайжруулах  
 



2.5.1 Нярайн тусламж үйлчилгээг 

өргөжүүлж, нярайн скрининг 
(түнх, зулай ЭХО, нярайн 

сонсголын скрининг) үзлэгийн  
чанар үр дүнг сайжруулахад  
мэргэжил арга зүйгээр ханган үр 

дүнг тооцож     ажиллана. 

10 сая -Нярайн скрининг 
хамрагдсан 

хүүхдийн  үр дүн, 

хувь 

 
Сурфактан
т 15 73.3% 
Билиметр 
856  
Фото 
эмчилгээ 
602 
Түнх 1681 
Зулай 34 
Сонсгол 60 
 

Төрсөн нярайд 
скрининг үзлэг  
100% хийх  

I-IV ЭМТҮХ  
НЭ 

2.5.2 9, 18, 36 сартай хүүхдийг 
урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт 

хамруулж,  өвчлөл илэрсэн 

хүүхдүүдийг  эмчлэн эрүүлжүүлэх 

үйл ажиллагааг зохион 

байгуулна. 

2 сая -Хамрагдсан 

хүүхдийн тоо 
Эрүүлжүүлсэн 

хүүхдийн тоо 

200  900 I-IV ЭМТҮХ  
НЭМТ 
ӨЭМТ 

2.5.3 Гүйлсэн булчирхайн эмгэгийг 

“Нэг цэгийн үйлчилгээ”-ээр 

эмчлэн эрүүлжүүлэхэд  мэргэжил 

арга зүйгээр хангаж ажиллана   

1 сая -Эмчилгээнд 

хамрагдсан 

хүүхдийн  

эрүүлжилтийн 

хувь 

166 хүүхэд 
хамрагдсан
. 
Эрүүлжилт 
55%  

Хамруулах 
хүүхдийн тоо 
Эрүүлжилт 60% 

I-IV ЭМТҮХ 
НЭМТ 
ӨЭМТ  
СЭМТ  

2.5.4 Суурь өвчтэй  бага насны 

хүүхдүүдийг  эмчлэн 

эрүүлжүүлэх, зуны чийрэгжүүлэх 

сувилалд хамруулна.  

5  сая -Хамрагдсан 

хүүхдийн тоо 
343 хүүхэд  450 хүүхэд  III НЭМТ 

ӨЭМТ 
СЭМТ  
ХХЭМБ 

2.5.5 Өрх сумын эрүүл мэндийн 

төвүүдэд хүүхдийн эмчийн 

өдөрлөгийг зохион байгуулж, 

суурь өвчтэй хүүхдийн хяналтыг 

сайжруулна  

5 сая  -Өдөрлөгт 

хамрагдсан  эмч 

эмнэлгийн 

мэрэгжилтэн 

хүүхдийн тоо  
 

300 хүүхэд  400 хүүхэд  II ЭМТҮХ  
НЭМ 
НЭ 
ӨМЭМТ  



2.5.6 Шинэчилсэн ХӨЦМ болон олон 

нийтэд суурилсан ХӨЦМ-өөр 

сургалт зохион байгуулна.  

10 сая  -Сургалтын тоо  

- сургалтанд 

хамрагдсан эмч 

тусгай 

мэргэжилтнүүдийн 

тоо  

-сургалтанд 

хамрагдсан эцэг 

эхчүүдийн тоо  

5 -6 удаа  
Эцэг эх-200  
Эмч, 
мэргэжилтэ
н-30 

8-10 удаа  
500 эцэг эх  
эмч 
мэргэжилтэн-200 

II ЭМТҮХ  
НЭМТ  
НЭ  
ӨСЭМТ  

2.5.7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг 

сэргээн засах эмчилгээнд 

хамруулах, тэдний эцэг асран 

хамгаалагчдыг асаргаа сувилгаа 

хийх сургалтад хамруулна. 

1 сая -Эмчилгээнд 

хамрагдсан 

хүүхдийн тоо  

-132 хүүхэд 
сэргээн 
засах 
бариа 
гэрээр 
хийсэн. 

150 хүүхдэд 
сэргээн засах 
бариа хийх 

I-IV НЭМТ ,СЭМТ 
ӨЭМТ  

Зорилт 2.6. Олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн эмнэлзүйн заавар, стандартад суурилсан, оношилгоо, эмчилгээг нэвтрүүлэх 

2.6.1 Эрүүл  мэндийн салбарын 

шинэчлэлийн хүрээнд тусламж 

үйлчилгээний эмнэл зүйн олон 

улсын удирдамж  “Up to Date” 

платформыг нэвтрүүлж бүх эмч 

нар ашиглах боломжийг хангана. 

10 сая “Up to Date” 

платформыг 

нэвтрүүлж, 

ашигласан байдал  

-“Up to 
Date” 
платформы
г 67 эмч 
хэрэглэж 
байна 

“Up to Date” 
платформыг 
хэрэглэдэг 
эмчийг 15%-иар 
нэмэгдүүлэх  

III-IV ЭМТҮХ-ийн 
мэргэжилтэнгүү
д  
 

2.6.2 Яаралтай тусламжийн нэгжийг 

бэхжүүлэхээр   тоног төхөөрөмж, 
автомашины парк шинэчлэлийг 

хийж,тусламж үйлчилгээний 

чанарыг сайжруулна. 

50 сая. шаардлага 

хангасан 

автомашин, тоног 

төхөөрөмжөөр 

хангасан байх 

 Нэгдсэн 
эмнэлэг 
1автомаши
наар Орхон 
сумын 
эрүүл 
мэндийн 
төв-1 
хангагдсан. 

Тоног төхөөрөмж 
2, автомашин 1 

III-IV ЭМГ 
УТСХ 
НЭ 

Зорилт 2.7. Уламжлалт анагаах ухаан, хөнгөвчлөх, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 



2.7.1 Уламжлалт анагаах ухааны үйл 

ажиллагааг өргөжүүлэн, хүний 

нөөцийг  дэмжихэд мэргэжил 

арга зүйгээр хангаж ажиллана . 

5 сая -Сургалтад 

хамрагдсан 

ажилтны тоо 
-Тусламж 

үйлчилгээ авсан 

иргэдийн тоо 
 

Уламжлалт
ын 30 
ортой 

тасагтай 
болсон. 

288 
иргэдэд 
тусламж 

үйлчилгээ 
үзүүлсэн 

-Сургалтад 

хамрагдсан 

ажилтны тоо-14 
-Тусламж 

үйлчилгээ авсан 

иргэд 

гүйцэтгэлээр 
 

I-IV 
улирал 

ЭМГ 
НЭ 

ӨЭМТ 
СЭМТ 

2.7.2 Хөнгөвчлөх эмчилгээний тасгийн , 

тусламж үйлчилгээг сайжруулах 

хими  эмчилгээний төрлийг 

нэмэгдүүлж иргэдийн чирэгдлийг 

бууруулна. 
 

2 сая Тусламж 

үйлчилгээ авсан 

иргэдийн тоо 

 

-
Хөнгөвчлөх 

эмчилгээни

й 8 ортой 

тасагтай 

болсон.  

Тусламж 

үйлчилгээ 
857 иргэн 
 

Тусламж 

үйлчилгээ авсан 

иргэдийн тоо 

1000 
 

III ЭМТҮХ 
НЭ 

2.7.3 Сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээний гардан үйлдлийн 

стандартын хэрэгжилтийг  үнэлж, 

сургалт зохион байгуулах, 
тусламж, үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг сайжруулахад 

мэргэжил арга зүйн болон 

дэмжлэг үзүүлж ажиллана . 

500 мян Сургалтад 

хамрагдсан 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний тоо, 
үнэлгээний хувь 
  

Нийт 
давхардсан 
тоогоор 177 
сувилагч, 
эмнэлгийн 
ажилчид 
хамрагдсан
. Дотоодын 
хяналтын 
үнэлгээ 
91.5% 

-Сургалтад 200 
эмнэлгийн 
мэргэжилтэн 
Үнэлгээ 94% 
хүргэх 

I-IV ЭМТҮХ 
НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 

2.7.4 “Сувилахуйн технологи 2022” 

шинэ бүтээлийн уралдааныг 

зохион байгуулна. 

5 сая -Шинэ бүтээлийн 

тоо 
 

-10 бүтээл -10 II-III ЭМТҮХ 
НЭМТ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

2.7.5 Сувилахуйн эмнэл зүйн 

хэлэлцүүлэг хийж үр дүнг тооцож 

2 сая -Хэлэлцүүлгийн 

тоо, үр дүн 
-2 удаа -3 удаа 

 
I-IV ЭМТҮХ 

НЭ 
СЭМТ 



ажиллана. ӨЭМТ 
 

2.7.6 Сэргээн засах тусламж, 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

сайжруулан, шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжөөр ханган ажиллана. 

10 сая Тусламж 

үйлчилгээ авсан 

иргэдийн тоо 
Нэмэгдсэн тоног 

төхөөрөмж 
 

8534 хүн 
Тоног 
төхөөрөмж 
10 төрөл 

10000 
Тоног төхөөрөмж 
5 

I-IV ЭМТҮХ 
НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 

Зорилт 2.8. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний  чанар аюулгүй байдлыг сайжруулж, үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж үйлчилгээг 
үзүүлэх 
 
2.8.1 Тусламж, үйлчилгээний чанарын 

тасралтгүй хөгжлийг дэмжсэн 

магадлан итгэмжлэл бүхий 

чанарын нэгдсэн удирдлагыг 

хэрэгжүүлэхэд  мэргэжил арга 

зүйн болон дэмжлэгт 

удирдлагаар хангаж ажиллана. 

500 мян Чанарын хөгжлийн  

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт хувь 

75% 85% I-IV ЭМГ 
ЭМТҮХ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ  

2.8.2 Эрүүл мэндийн байгууллага бүрт 

Халдварын сэргийлэлт хяналтын 

баг, Чанар, аюулгүй байдлын 

албаны үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулан хяналт тавьж 

ажиллана.    

1 сая -Хяналт, 

зөвлөмжийн тоо 
ЭМБ-д 10 

баг 
ажиллаж 
байна.54 
төрлийн 
зөвлөмж 

өгсөн. 

Хяналт-4 удаа 
зөвлөмж 

гүйцэтгэлээр 

I-IV 
улирал 

ЭМГ 
НЭ  

НЭМТ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

ХХЭМБ 

2.8.3 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд   

чанар сайжруулах аргуудыг үр 

дүнтэй хэрэгжүүлэхэд мэргэжил 

арга зүйн дэмжлэгт удирдлагаар 

хангаж ажиллана.  

500 мян чанарын аргуудын 

төрөл тоо 

-үр дүн 

Чанарын 
арга-4 

Чанарын арга-4 I-IV ЭМГ 
ЭМТҮХ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
 

2.8.4 Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй 

байдлын /9 сарын 17/ өдөрлөг  

зохион байгуулна. 

200 мян  Өдөрлөг зохион 

байгуулсан 

тайлан, оролцсон 

иргэдийн тоо 

Оролцсон 
хүний тоо 
100 

- Оролцох хүний 
тоо 150 

III ЭМГ 
ЭМТҮХ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

2.8.5 Иргэдэд Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээг сурталчлах өдөрлөг, 

Чанарын аян  зохион байгуулж  

500 мян Оролцсон 

иргэдийн тоо 
- Оролцсон 

иргэдийн тоо-
200 

II-IY ЭМГ 
ЭМТҮХ 
НЭ 



ажиллана. ӨЭМТ 
СЭМТ 

2.8.6 Эрүүл мэндийн байгууллагуудаар 

үйлчлүүлэгчид болон эмч 

ажилтны сэтгэл ханамжийн 

судалгааг улирал бүр авч үр дүнг 

тооцож үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж ажиллана. 

100 мян Судалгаанд 

орллцсон иргэд, 

ажилчдын тоо 

 Сэтгэл 
ханамжийн 
судалгааны үр 
дүн 

I-IY ЭМГ 
ЭМТҮХ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

2.8.7 Эрсдлийн менежментийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 

эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээг 

зохион байгуулна 

200 мян Оролцсон 

ажилчдын тоо 
- Оролцсон 

ажилчдын тоо-
200 

I-IY ЭМГ 
ЭМТҮХ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

Зорилго 3. Эрүүл мэндийн салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий хүний нөөцийг бэлтгэх, 

тасралтгүй сургаж чадавхижуулна. 

Зорилт 3.1. Салбарын болон байгууллагын түвшинд хүний нөөцийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх арга зүйг 

нэвтрүүлэх. 

3.1.1 

Эрүүл мэндийн ажилтны 

нийгмийн хамгааллын үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 

ажиллана. 

1.0 сая 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн хувь 
97% 98% 

I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

3.1.2 

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, 

эрүүл мэндийн ажилтны  сургалт 

хөгжлийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж ажиллана 

10.0 сая 

Бэлтгэсэн 

мэргэжилтэн 
21 эмч 
мэргэжилтэ
н суралцаж 
байна 

Нэн 
шаардлагатай 5 
эмч 
мэргэжилтэнг 
бэлтгэх 

I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

3.1.3 

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг 

чадавхижуулах “Чадварлаг 

сувилагч” төсөл хөтөлбөрийн   

хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 

30,0 сая 

-Багц цагийн 

биелэлт 
-Сургалтын тоо 
-Хамрагдсан  

мэргэжилтний тоо 

Багц 

цагийн 

биелэлт 

100% 
-Сургалтын  

тоо 10 
-
Хамрагдса

н хүний 

Багц цагийн 

биелэлт 100% 
-Сургалтын тоо 

10 
-Хамрагдах 

хүний тоо-200 
 
 

I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 



тоо-152 
 
 

3.1.4 

Эмч мэргэжилтнүүдийг 

чадавхижуулах , ур чадварыг 

дээшлүүлэх  “Тасралтгүй 

суралцагч-эмч” төсөл 

хөтөлбөрийн   хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллана.  

30,0 сая 

-Багц цагийн 

биелэлт 
-Сургалтын тоо 
-Хамрагдсан эмч 

мэргэжилтний тоо 

Багц 

цагийн 

биелэлт 

100% 
-Сургалтын  

тоо 8 
-
Хамрагдса

н хүний 

тоо-92 
 
 

Багц цагийн 

биелэлт 100% 
-Сургалтын тоо 

8  
-Хамрагдах 

хүний тоо-100 
 
 

I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

3.1.5 

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг 

тасралтгүй сайжруулах үйл 

ажиллагааг зохион байгуулах, 

мэргэжлийн нийгэмлэг, 

холбоодын оролцоог нэмэгдүүлэх 

татан оролцуулна. 

500.0 мян 

Сургалтад 

хамрагдсан 

мэргэжилтний тоо 

1 удаа 482 
эмч, 
мэргэжилтэ
н 

1 удаа 485 эмч 
мэргэжилтэн 

I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

3.1.6 

Орон нутагт эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд гардан ажиллаж буй 

сувилагчийн тоог нэмэгдүүлж, 

эмч, сувилагчийн харьцааг  
1:2-т хүргэх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ. 

5.0 сая 

-Эмч сувилагчийн 

харьцаа 
-Шинэ 
сувилагч 35 
 
-Эмч 
сувилагчий
н харьцаа 
1:1.8 
 

-Эмч 
сувилагчийн 
харьцаа 
1:2 хүргэх I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

3.1.7 

Эмнэлгийн мэргэжилтнийг  

мэргэжлийн чиглэлээр гадаад, 

дотоодын богино болон урт 

хугацааны сургалтад хамруулж 

чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлж 

ажиллана 

20.0 сая 

Сургалтад 

хамрагдсан 

мэргэжилтний тоо 

-Гадаадад 
5 эмч 
мэргэжилтэ
н  
-Дотоодын 
урт хугацаа 
21,  богино 
хугацааны 
сургалтад 6  

Дотоодын урт 
хугацаа 5,  
богино 
хугацааны 
сургалтад 20 
мэргэжилтэнг 
хамруулах 

I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 



3.1.8 

Орон нутгийн эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг дээд шатлалын 

эмнэлэгт ажлын байранд 

дадлагажуулан сургахад 

мэргэжлийн холбоодтой хамтран 

ажиллана. 

10.0 сая 

Сургалтад 

хамрагдсан 

мэргэжилтний тоо 

21 30 

I-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

3.1.9 

Төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, 

үйлчилгээний хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх, орон нутгийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

ажилтнуудыг ажлын байрнаас нь 

хөндийрүүлэхгүйгээр мэргэжил 

дээшлүүлэх болон төрөлжсөн 

мэргэшил эзэмших, эрүүл 

мэндийн удирдах ажилтнуудыг үе 

шаттайгаар бэлтгэн ур чадварыг 

дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ 

20 сая Сургалтад 

хамрагдсан 

ажилтны тоо 

37 20 I-IY ЭМГ 
НЭ  

ӨЭМТ 
СЭМТ 

3.1.10 

Орон нутгийн эрүүл мэндийн 

удирдах ажилтан, эмнэлгийн 

мэргэжилтэнд олгох 

урамшууллын багцыг 

хэрэгжүүлэн ажиллана.   

 
20 сая 

Урамшуулалд 

хамруулсан 

байдал 

2021 онд 
нийт 194 
ажилтан 
шагнал 
авсан 
байна 

Гүйцэтгэлээр I-IY ЭМГ 
НЭ  

ӨЭМТ 
СЭМТ 

3.1.11 

Эмч ажилтнуудыг эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 

оношилгоонд хамруулж, эмчлэн 

эрүүлжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулна. 

10 сая -Үзлэгт 
хамрагдсан 
ажилтны тоо 
-Эрүүлжилтийн 
хувь 

-586 
эмнэлгийн 
ажилтан 
 
Эрүүлжилт 
68% 

-580 
Ажилтан 
Эрүүлжилт 70% 

II ЭМБ-ууд 

3.1.12 

Эмч ажилтнуудыг  хөдөлмөр 
хамгааллын хувцас хэрэгслээр 
хангах, орчин нөхцлийг 
сайжруулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна.  

20 сая -Хөдөлмөр 

хамгааллын 

хувцас хэрэгслийн 

хангалтийн тоо 

-Зарцуулсан төсөв 

- 
тохижилты
н ажилд 
107.2 сая 
төгрөг 
зарцуулсан 
 

Гүйцэтгэлээр II. IV ЭМБ-ууд 

3.1.13 
Эрүүл мэндийн байгууллагууд 
хүүхэд саатуулах, өдөр өнжүүлэх 

5 сая Эх, хүүхдэд 

ээлтэй орчин 

- 10 ЭМБ II  ЭМГ 
ЭМБ-ууд 



бүлэг ажиллуулах, хүүхэд 
хөхүүлэх өрөө гаргах зэргээр эх, 
хүүхдэд ээлтэй орчин 
бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

бүрдүүлсэн 

байдал 

Зорилго 4.  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжүүлэх тогтолцоог хэрэгжүүлж, төсөв 

санхүүгийн ил тод нээлттэй байдлыг хангана  

Зорилт 4.1. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжүүлэх тогтолцоог хэрэгжүүлэх 
 
4.1.1 Хүн амын эрүүл мэндийн 

даатгалын хамралтыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 

мэдээлэл, сурталчилгааны арга 

хэмжээг  хэрэгжүүлнэ. 

500.0 
мянга 

-Зохион 

байгуулсан үйл 

ажиллагаа, 

хамрагдсан иргэд 

тоо 

- ЭМБ-ын 

66 
ажилтан, 

иргэдэд 16 
удаа 651 

 

10 удаа  
700 иргэнийг 
хамруулах 

I-IV ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

 4.1.2 
 

Эрүүл мэндийн ажилтны 

гүйцэтгэлд суурилсан цалин, 

урамшууллын тогтолцоог бий 

болгоно. 

1.0 сая гүйцэтгэлд 

суурилсан 
санхүүжилт авах 

100% Гүйцэтгэлээр IV ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

4.1.3 Төсөв санхүүгийн ил тод 
нээлттэй байдлыг хангана. 
 

1.0 сая Шилэн дансны 

мэдээлэл 
Шилэн 
дансны 
мэдээлэл 
98.5% 

Шилэн дансны 
мэдээлэл 98.8% 

I-IV ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

4.1.4 Үйл ажиллагааны төсвийн 

зарлагын хэмнэлт, зардлын бүлэг 

хооронд шилжүүлэн зарцуулах 

зохицуулалтыг Төсвийн тухай 

хуулийн 42, 45, 46 дугаар зүйл, 

заалтын дагуу Захиалагчид 

бичгээр хүсэлт гаргаж 

шийдвэрлүүлнэ. 

-  Албан бичгийн 
тоо 

 5  Тухай бүр I-IY ЭМГ 
НЭ  

ӨЭМТ 
СЭМТ 

4.1.5 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 

өр, авлагын байдалд хяналт 

тавин ажиллаж Төсвийн тухай 

хуулийн 6.2, 6.3, 6.4 болон 16.5.2, 

Улс, Орон 
нутгийн 
төсөв 

 Өр авлагагүй 
байх 

Өр 
авлагагүй 
ажилласан 

Өр авлагагүй 
ажиллах 

I-IY ЭМГ 
НЭ  

ӨЭМТ 
СЭМТ 



16.5.3, 16.5.5, 57.5-д заасныг 

мөрдлөг болгон өр, авлага 

үүсгэсэн орон нутгийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын Ерөнхий 

менежертэй хариуцлага тооцож 

тооцсон талаарх тайлангаа тухай 

бүрт нь Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчид хүргүүлнэ 
4.1.6 Төсвийн тухай хуулиар Эрүүл 

мэндийн сайдын багцад 

батлагдсан хөрөнгө оруулалтын 

төсөл, арга хэмжээний 

санхүүжилтийг Эрүүл мэндийн 

яамны хөрөнгө оруулалтын 

дансаар дамжуулж санхүүжүүлнэ. 

- Хэрэгжилтийн 

хувь 
Хэрэгжилт 

100.0 
Хэрэгжилт 100.0 I-IY ЭМГ 

НЭ  
ӨЭМТ 
СЭМТ 

4.1.7 Эрүүл мэндийн сайдын багцаас 

аймгийн Засаг дарга нарт эрх 

шилжсэн ажлын явцын 

мэдээллийг сар бүр Эрүүл 

мэндийн яаманд дараа сарын 5-
ны өдрийн дотор хүргүүлж байна. 

- Мэдээлсэн тоо 12 12 I-IY ЭМГ 
НЭ  

ӨЭМТ 
СЭМТ 

            Зорилго 5. Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцсэн, эмнэлзүйн нотолгоонд суурилсан, дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлэх замаар тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.  
Зорилт 5.1. Нотолгоонд суурилсан, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх замаар тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулах 
5.1.1 Зайлшгүй шаардлагатай хөрөнгө 

оруулалт /тоног төхөөрөмж, 

барилга, засвар үйлчилгээ/ бусад 

дэмжлэгийг  Аймгийн Засаг 

даргын нөөц сан, орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгө, орон нутгийн 

хөжлийн сангаас  шийдвэрлүүлж 

ажиллана. 

900 сая Шаардлагатай 

тоног тоног, 

төхөөрөмжөөр 

хангагдсан төрөл 

тоо 

ПГУ 
Ходоодны 
дуран 
КТГ 
Сэргээн 
засах тоног 
төхөөрөмж 
Шүдний 
бор машин 

10 нэр төрөл I-IV ЭМГ 
УТСХ 
 

  5.1.2  Эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

чанарын менежментийн 

тогтолцоог нэвтрүүлж тусламж, 

20 сая ISO нэвтрүүлсэн 

байгууллага 
ISO 
9001:2016 
чанарын 
менежмент

ISO 9001:2016 
чанарын 
менежментийн 
тогтолцоог 

IV ЭМГ 
ЭМБ-ууд 



үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулна.   
ийн 
тогтолцоог 
нэвтрүүлсэ
н-1 

нэвтрүүлэх-1 

5.1.3 Сумын ЭМТ-үүдэд шүдний 

кабинетын үйл ажиллагааг 

өргөжүүлж, тусламж 

үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

нэмэгдүүлнэ. 

50 сая СЭМТ шүдний 

үзлэг, эмчилгээнд 

хамрагдсан иргэд  

Шарын гол 
сумын 
эрүүл 
мэндийн 
төвийн 
шүдний 
кабинетаар  
1677 
үйлчлүүлэг
ч үзүүлсэн. 
Орхон 
СЭМТ 
шүдний бор 
машинтай 
болсон 

Орхон, Хонгор 
СЭМТ шүдний 
үзлэг, эмчилгээ 
хийнэ. 
  

III-IV ЭМГ 

Зорилго 6. Хүн амыг чанартай, боломжийн үнэтэй эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангаж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлнэ 

Зорилт 6.1. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, цахим бүртгэл, хяналтыг сайжруулж, эмийн зохистой 
хэрэглээг төлөвшүүлэх 
6.1.1 Эмийг цахим жороор олгох 

үйлчилгээг өргөжүүлж ажиллана .   
 

300 мян -Цахим жороор 

үйлчлүүлсэн иргэд 
 

цахим 
жороор 
57392 
иргэн 
үйлчлүүлсэ
н. 

Гүйцэтгэлээр I-IV ЭМТҮХ 
НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 
ХХЭМБ 
Эмийн 
хяналтын хороо 

6.1.2 Эмийн зохистой хэрэглээний 

талаарх ойлголтыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
мэдээлэл, сурталчилгааны арга 

хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

300 мян -Сургалтын тоо  
-Хамрагдсан эмч 

мэргэжилтэн, 

үйлчлүүлэгчийн 

тоо 

-15 
удаагийн 
үйл 
ажиллагаан
д  
450 
эмнэлгийн 
ажилтан 
сургалтад 
хамрагдсан
. 
-13 удаа 

-450 эмнэлгийн 
ажилтан 
 
-1800 
үйлчлүүлэгч 

I-IV ЭМТҮХ 
НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 
ХХЭМБ 
Эмийн 
хяналтын хороо 



1700 
үйлчлүүлэг
ч 

6.1.3 Эм зүйн салбарт мөрддөг 

стандартад үнэлгээ хийж, 

хэрэгжилтийг хангуулан 

ажиллана  

200 мян -Үнэлгээний 

зөвлөмж, 

хэрэгжилт 
Хамрагдсан 

байгуулага 

-60 эм 
ханган 
байгууллаг
ат 2 
удаагийн 
хяналт 
үнэлгээгээр 
93% 

-60 эмийн сан, 
ЭХНБ 

I-IV ЭМТҮХ 
Эмийн 
хяналтын хороо 

6.1.4 Антибиотект тэсвэртэй нянгийн 

тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх 

үйл ажиллагааг зохион 

байгуулна. 

200 мян -Зохион 

байгуулсан үйл 

ажиллагаа, 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

11 
удаагийн 
үйл 
ажиллагаан
д 590 иргэн 
оролцож 
6400 
сургалт 
сурталчилг
аа 

-6500 II.IV ЭМТҮХ 
НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 
ХХЭМБ 
Эмийн 
хяналтын хороо 

6.1.5 Антибиотекийн хэрэглээнд 

хяналт тавьж, судалгаа хийж үр 

дүнг тооцон ажиллана. 

300 мян -Судалгааны үр 

дүн 
-10 нэр  
төрлийн 
антибиотик 
мэдрэг 
чанар үзсэн  
-7785 хүний 
шинжилгээ
нд 
антибиотик 
мэдрэг 
чанар 
тодорхойло
ход 
дунджаар 
мэдрэг 
байдал 
69,2%  

Судалгааны үр 
дүн 

I-IV ЭМТҮХ 
НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 
ХХЭМБ 
Эмийн 
хяналтын хороо 

Зорилго 7. Эрүүл мэндийн салбарт мэдээллийн технологийг нотолгоонд суурилсан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, шийдвэр 
гаргахад үр дүнтэй ашиглана. 
Зорилт 7.1. Эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх 



7.1.1 Эмчилгээ, оношилгоо, сургалтад 
алсын зайн анагаах ухааныг 
(теле медицин) өргөжүүлж, эрүүл 
мэндийн тусламж, үйлчилгээний 
бүх шатлалд хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

- -телемедицины 

тусламж 

үйлчилгээ авсан 

иргэдийн тоо 
- Алсын зайн 
сургалтад 

хамрагдсан 

эмнэлгийн 

ажилчид 

-алсын 

зайн 

оношилгоо 

36 удаа 85 

иргэн  

-1424 
мэргэжилтэ

н 

 

-гүйцэтгэлээр I-IV ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

7.1.2 Эрүүл мэндийн цахим 
мэдээллийн сангаар иргэдийг эрт 
илрүүлэгт хамруулж, эргэн 
дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

- -Цахимаар эргэн 

дуудах 

тогтолцоонд 

хамрагдсан иргэд 

умайн 

хүзүү-3325, 
хөх-21839 
иргэний 

мэдээллийг 

шивж 

оруулан 

мэдээллий

н сан 

үүсгэн 

ажилласан 

байна 

гүйцэтгэлээр I-IV ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

7.1.3 Эрүүл мэндийн ажилтны цахим 

бүртгэлийн программ, цахим 

үйлчилгээг орон нутагт 

нэвтрүүлнэ 

5,0 сая Цахим үйлчилгээг 

нэвтрүүлсэн байна 

 
Шилжих 

бэлтгэл үе 

Цахим 

үйлчилгээг 
нэвтрүүлсэн 

байна 

II-IV 

ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

7.1.4 Эрүүл мэндийн байгууллагын 

тусламж, үйлчилгээний мэдээ, 

мэдээлэл, эмчийн үзлэг, өвчний 

түүхийг цахим хэлбэрээр 

цуглуулах, боловсруулах, 

дамжуулахтай холбоотой цахим 

соёлыг төлөвшүүлнэ.   

- Цахим системийн 

хамралт 
90% 100% I-IY ЭМГ 

НЭ  
ӨЭМТ 
СЭМТ 



7.1.5 Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийг 

өндөр хурдны интернетийн 

шилэн кабель, эрүүл мэндийн 

салбарын нэгдсэн VPN сүлжээнд 

холбож, E hospital программ 

хангамжийн ашиглалтыг 

сайжруулна 

10 сая -VPN сүлжээнд 

холбогдсон ЭМБ 
-E-hospital 
программ 
ашиглалт 

- 5 ЭМБ IY ЭМГ 
ӨЭМТ 

7.1.6 
Сүрьеэгийн цахим эмчилгээний 
хяналтыг нэвтрүүлнэ  

ХӨСҮТ 
СТН 
төслөөр 

Нэвтрүүлсэн 
цахим 
эмчилгээний үр 
дүн 

- Эмчилгээтэй 
өвчний 30% I-IV ЭМГ. НЭ 

7.1.7 Коронавируст халдвар (КОВИД-
19)-ын үйл ажиллагаанд 

зориулан ашиглаж буй програм 

хангамж, цахим системийн 

мэдээллийн санг чанартай 

бүрдүүлэн, өдөр тутам хяналт 

тавьж ажиллах ба иргэдэд 

дараах мэдээллийг цахимаар 

гарган өгнө. Үүнд:   
-КОВИД-19 халдварын  

шинжилгээний хариу  -КОВИД-19 
халдварын дархлаажуулалтын 

сертификат  
-КОВИД-19 халдварын 

Эмнэлгийн магадлагаа   

5 сая цахим мэдээллийн 

сангийн  үзүүлэлт 
14393 
хүний 

шинжилгээ
ний хариу 
олгосон 

Тохиолдлын 
тоогоор 

Тухай 
бүр 

ЭМТҮХ 
НЭ 

СЭМТ 
ӨЭМТ 

Зорилт 7.2 Эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, эрүүл мэндийн үзүүлэлтийн цаашдын чиг хандлагыг 
тодорхойлох чадавхийг бэхжүүлэх. 
7.2.1 Эрүүл мэндийн  ажилтны 

статитистик мэдээ, мэдээлэлд 

дүн шинжилгээ хийх, ашиглах 

чадавхийг бэхжүүлнэ. 

200 мян -Сургалтад 

хамрагдсан 

ажилтны тоо 

7 удаа 120 150 II ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

7.2.2 Нэгдсэн эмнэлэг, өрх, сумын 

эрүүл мэндийн төвүүдэд ашиглаж 

байгаа E-Health программ 

хангамжийн ашиглалтыг 

- -E-Health 
программ 

ашиглалт 
-Сургалтад 

- Сургалтад 
хамрагдсан 
мэргэжилтэн 100 

I-IY НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 



сайжруулна хамрагдсан 

мэргэжилтэн 
7.2.3 Нотолгоонд тулгуурласан 

шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд 

эрүүл мэндийн байгууллага 

ялангуяа, хувийн хэвшлийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын мэдээ, 

мэдээллийн үнэн зөв, шуурхай 

байдлыг хангана. 

- Сар бүр тогтмол 

мэдээ өгдөг ЭМБ 
100% 100% III-IY ЭМГ 

ХХЭМБ 

7.2.4 Эмнэлгийн мэргэжилтний 

судалгааны ажлыг хөгжүүлэхийг 

дэмжиж ажиллана. 

100 мян -Судалгааны 

ажилд оролцсон 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэн 

16 20 II ЭМГ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 

Зорилт 7.3. Хувь хүн, байгууллага, эрүүл мэндийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах 

7.3.1 Хувь хүний, байгууллага, эрүүл 

мэндийн мэдээ мэдээллийн 

нууцын аюулгүй байдлыг хангана 

100.0 мян Сургалтад 

хамрагдсан 

ажилтны тоо 

-Хувь хүний  
мэдээллий
н нууц 105 
-
Байгууллаг
ын нууцын 
аюулгүй 
байдал 112 
-Мэдээ 
мэдээллий
н нууцын 
аюулгүй 
байдал 113 

Хувь хүний  
мэдээллийн 
нууц 110 
-Байгууллагын 
нууцын аюулгүй 
байдал 120 
-Мэдээ 
мэдээллийн 

нууцын аюулгүй 
байдал 120 

I-IV ЭМГ 
УТСХ 

7.3.2 Гэмт хэрэг, зөрчилөөс урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагааг 

тогтмол зохион байгуулна 

100.0 мян Сургалтад 

хамрагдсан 

ажилтны тоо 

1 удаа 48 
ажилтан 

Сургалтад 

хамрагдах 

ажилтны тоо 100 

I-IV ЭМГ 
УТСХ 

7.3.3 Эрүүл мэндийн газар, болон 

эрүүл мэндийн байгууллагуудын 

хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг 

шинэчилж, хэрэгжилтийг хангана.  

500.0 мян Дотоод журам 

боловсруулан 

хэвлэгдсэн байна. 

200 ширхэг  Боловсруулсан 

дотоод журам 
I-IV ЭМГ 

УТСХ 

7.3.4 Архивын нэгжид зөвлөн туслах 

үйл ажиллагааг аймгийн Архивын 

тасаг, ХЗХ-тэй хамтран зохион 

200.0  Стандартын дагуу 

зохион байгуулсан 

архивын нэгж 

- Стандартын 

дагуу зохион 

байгуулсан 

I-IV ЭМГ 
УТСХ 



байгуулна архивын нэгж 

7.3.5 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 

“Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн 

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 

батлаж, үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлж ажиллана.  

 2.0 зохион байгуулах 

үйл ажилалгаа  
- зохион 

байгуулсан үйл 

ажилалгаа 

I-IV ЭМГ 
УТСХ, ЭМТҮ, 
НЭМТ, ХШҮ 

7.3.6 Аймгийн Жендерийн дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд Эрүүл 

мэндийг дэмжих төвд эрчүүдийн 

эрүүл мэндийн кабинетийг нээж 

үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. 

3.0  кабинетаар 

үйлчлүүлсэн 
эрэгтэйчүүдийн 

тоо 

- гүйцэтгэлээр I-IV ЭМГ 
НЭ  
 

7.3.7 Эрүүл мэндийн газрын даргын 

зөвлөлийн үйл ажиллагааг  сар 

бүр хуралдуулж, салбарын 

тулгамдаж байгаа асуудлыг 

хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ. 

500.000 шийдэвлүүлэх 

арга хэмжээ  
- шийдэвлэсэн 

арга хэмжээ  
I-IV ЭМГ 

УТСХ, ЭМТҮ, 
НЭМТ, ХШҮ, 
НЭ, ӨРХ, СУМ 

7.3.8 Эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

ХАБЭА-н сарын аяныг өрнүүлж, 

ажиллах таатай орчин нөхцлийг 

(гадаад, дотоод) бүрдүүлж 

ажиллана . 

5.0 зохион байгуулсан 

үйл ажиллагаа  
- хууль 

тогтоомжийн 

хэрэгжилтийн  

95 % 

II  ЭМГ 
УТСХ, ЭМТҮ, 
НЭМТ, ХШҮ, 
НЭ, ӨРХ, СУМ 

Зорилго 8. Эрүүл мэндийн салбарын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой болгон,  ил тод байдлыг дэмжиж ажиллана. 

Зорилт 8.1. Эрүүл мэндийн салбарын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой болгож, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд 
хамруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний ил тод байдлыг хангаж, 
хамтын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх 
8.1.1 Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 

байгууллагатай төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн гэрээ 

байгуулж эмнэлгийн ачаалал 

хуваалцах, оношилгоо, 

эмчилгээний дутууг нөхөн  

тусламж үйлчилгээний 

тасралтгүй, шуурхай хүртээмжтэй 

байдлыг ханган  үр дүнг тооцож 

ажиллана 

1 сая -гэрээ байгуулан 

ажилласан 

эмнэлэг 
-Ачаалал 

хуваалцсан хувь 

-12 ортой 
эмнэлэг  
-50% 
 

20 эмнэлэг  
50% 

I-IV ЭМГ 
ХХЭМБ 



8.1.2 Нэгдсэн эмнэлгийг хамтын 
удирдлагатай, 
хагас бие даасан 
засаглалтай 
болгож,тусламж үйлчилгээг 
сайжруулна. 

- Төлөөлөн удирдах 

зөвлөл байгуулсан 

байна 

- - Төлөөлөн 
удирдах 
зөвлөлтэй 
болсон байна 

IV ЭМГ 
НЭ 

8.1.3 Эрүүл мэндийг дэмжих төвийг 
байгуулж, шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн хөрөнгө 
оруулалтыг хийж ажиллана. 

1.8 
тэрбум 

-Хүний нөөц 
-Тоног төхөөрөмж 
 

- -Хангагдсан 
тоног төхөөрөмж 

I-IY ЭМГ 

8.1.4 Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний ил тод, нээлттэй  

байдлыг хангана. 
-Хүний нөөцийн 
-Үйл ажиллагааны 
-Төсөв, санхүүгийн 
-Мэдээллийн 

300 мян -Мэдээлэл 

тавигдсан байдал 
 -Хэрэгжилтийн 

хувь  

-
Хэрэгжилти
йн хувь 
98% 

Хэрэгжилтийн 

хувь 98% 
I-IV ЭМГ 

НЭ 
СЭМТ 
ӨЭМТ 

8.1.5 Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

сайжруулахад иргэн, төрийн бус 

байгууллагын оролцоог 

нэмэгдүүлж Нийгмийн эгэх 

хариуцлагын сайн туршлагыг 

нэвтрүүлэн ажиллана. 

- Хамтран 
ажилласан 
байгууллага 

 7 10 I-IY ЭМГ 
НЭ  

ӨЭМТ 
СЭМТ 

8.1.6 Эрүүл мэндийн чиглэлээр 

мэргэжлийн  үйл ажиллагаа 

эрхлэх  тусгай зөвшөөрөл бүхий  

аж ахуй нэгж байгууллагын 

асуудлыг шийдвэрлэж ажиллана 

- -тусгай 
зөвшөөрлийн 
комиссын хурлын 
тоо  
-захирамж 
гаргасан тоо   
-ААНБ тоо 

Хурал-4 
Захирамж-
4 
Байгуулага-
90 

Хурал-3 
Захирамж 3 
Байгууллага 20 

II.IV ЭМГ 
 

8.1.7 Эрүүл мэндийн салбарын хууль 
тогтоомж, бодлогын баримт 
бичиг, эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний стандарт, 
удирдамжийн хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, 
мэргэжлийн удирдлага арга зүйн 

1 сая Өгсөн зөвлөмж 

Хэрэгжилтийн 

хувь 

ХШҮ 3 удаа 
хийсэн 
51 төрлийн 
зөвлөмж  
Хэрэгжилт 
95.6% 

ХШҮ 4 удаа  
зөвлөмж  
Хэрэгжилт 96% 

I-IV ЭМГ 
ХШҮМХ 



дэмжлэг үзүүлнэ 

8.1.8 Аймгийн иргэдийн хурал болон 
иргэний танхимаар тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой 
асуудлыг хэлэлцүүлж холбогдох 
шийдвэрийг гаргуулж хэрэгжүүлж 
ажиллана 

- Хэлэлцэх асуудал 4 5 II-IY ЭМГ 

8.1.9 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 

үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг 

өргөжүүлэх зорилгоор эрүүл 

мэнд, боловсрол, нийгмийн 

халамжийн салбар комиссын үйл 

ажиллагаанд хяналт тавьж 

ажиллана 

- -Хурлын тоо 
-хамрагдсан 

хүүхэд 
-Шийдвэрлэлтийн 

тоо, хувь 

19 удаа 
хуралдаж  
413 
хүүхдийн 
асуудлыг 
100% 
шийдвэрлэ
сэн. 

-Хурал 20 удаа 
- Шийдвэрлэлт 
гүйцэтгэлээр 
 

I-IV 
улирал 

НБХ 
ЭМТҮХ 

Зорилт 8.2. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад өргөтгөл, засвар үйлчилгээ хийх, орчин нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх 

8.2.1 Сумын эрүүл мэндийн төвийн 

байр ашиглалт, урсгал засварын 

зардлыг Монгол Улсын 2022 оны 

төсвийн тухай хуулийн дагуу орон 

нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ. 

- -Урсгал засварт 

зарцуулсан төсөв 
- Шарын гол 

сумын байранд 
урсгал засвар 

хийнэ 

III-IY АЗДТГ 
НБХ 
ЭМГ 

8.2.2 Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн 

тасгийн засвар, тохижилтийн 

ажлыг хийнэ. 

- -Хүүхдийн тасгийн 

завсар хийгдсэн 

байна. 

- Хүүхдийн 
тасгийн завсар 
хийгдсэн байна. 

IY  АЗДТГ 
 

8.2.3 Гадаад дотоодын төсөл, 

хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг 

дэмжиж хамтран ажиллана. 

- -Хэрэгжсэн төсөл 

хөтөлбөр, үр дүн 
1 (ДЭМБ) 1 I-IY ЭМГ 

Зорилго 9. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас сэргийлэх, бэлэн байдлыг ханган ажиллана. 

Зорилт 9.1.Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас сэргийлэх, тэмцэх чиглэлээр шуурхай арга хэмжээ хэрэгжүүлж 

ажиллана. 

9.1.1 Коронавируст халдвар (КОВИД-
19)-ын цар тахлаас сэргийлэх, 

цар тахалтай тэмцэх чиглэлээр 

салбар дундын оролцоо бүхий 

- -Эрсдлийн үнэлгээ 
-Төлөвлөлт хийсэн 

байдал 
-Хэрэгжилт 

-Эрсдлийн 
үнэлгээ 4 
удаа   
“ӨНДӨР”, 
“МАШ 

-Эрсдлийн 

үнэлгээ 
шаардлагатай 

тухай бүр хийх 

I-IV 
улирал 

ЭМТҮХ 
УТСХ 
НЭ 
НЭМТ 
ӨЭМТ 



багаар халдварын нөхцөл 

байдал, эрсдэлд тухай бүрт 

үнэлгээ хийж, хариу арга 

хэмжээний төлөвлөгөөгөө 

тодотгон төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллана.  

ӨНДӨР” 
-Ковид-оос 
сэргийлэх 
бэлэн 
байдлын 
төлөвлөлт 
4 удаа 
Ковидын 
халдварын 
үеийн 
бэлэн 
байдал, 
хариу арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөө
ний 
хэрэгжилт 
98% 

-Төлөвлөлт 

тухай бүр 
-Хэрэгжилт 98% 

СЭМТ 
ХХЭМБ 

9.1.2 Коронавируст халдвар (КОВИД-
19)-ын цар тахлаас сэргийлэх, 

тэмцэх, хариу арга хэмжээг 

шуурхай авах зорилгоор эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн 

бэлэн байдлын талаарх 

мэдээллийн санг бүрдүүлж, 
burtgel.moh.mn-д  мэдээллийг 

тогтмол бүртгэж, шаардлагатай 

тохиолдолд Засаг Даргын 

хурлаар хэлэлцэж хариу арга 

хэмжээг шуурхай авч  ажиллана.   

- burtgel.moh.mn 
бүртгэл мэдээ 

оруулсан байдал 

burtgel.mo
h.mn 
бүртгэл 
100% 

burtgel.moh.mn 
бүртгэл 100% 

I-IV 
улирал 

УТСХ 
НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
 

9.1.3 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 

лабораторит полимеразын 

гинжин урвал (ПГУ) шинжилгээ 

хийх  урвалж, бодисооор 

тасралтгүй хангана. 

10 сая ПГУ шинжилгээ 

хийсэн тоо 
Түргэвчилс
эн 
шинжилгээ 
93038 
хийснээс  
эерэг 19143 
гарсан. 
Эерэг 
илрэлтийн 
хувь 20.6% 

Шаардлагатай 
тохиолдол бүрт 

I-IV 
улирал 

НЭ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 



PCR 
шинжилгээ 
52577 хийж 
эерэг 12410 
тохиолдол 
батлагдаж 
эмчилгээнд 
орсон 
байна. 
Эерэг 
илрэлтийн 
хувь 23.6% 
 

9.1.4 Нийт хүн ам болон зорилтот 

бүлэгт зориулсан коронавируст 

халдвар (КОВИД-19)-ын цар 

тахалтай тэмцэх, сэргийлэх 

мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг 

цахим хэлбэрээр тогтмол зохион 

байгуулна. 

- Цахим мэдээлэл, 

сургалт, 

сурталчилгаанд 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

давхардсан 
тоогоор 
89624 
иргэд 

давхардсан 
тоогоор 60000 
иргэд 

I-IV 
улирал 

ЭМТҮХ 
УТСХ 
НЭ 
НЭМТ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

9.1.5 Коронавируст халдвар (КОВИД-
19)-ын цар тахлын үед  ариутгал, 

халдваргүйтгэлийн бодисын нөөц 

бүрдүүлэх, тасралтгүй 

хуваарилах ажлыг зохион 

байгуулахын зэрэгцээ урьдчилан 

сэргийлэх, голомтын 

халдваргүйжүүлэлтийн байдалд  

үнэлгээ хийж, шаардлагатай арга 

хэмжээг зохион байгуулна. 

10 сая -Нөөц бүрдүүлэлт 
-Халдваргүйтгэл 

хийсэн талбай 

Эцсийн 

халдваргү

йтгэлийг 

518 
обьектийн 

411040 м2 

талбайд 

хийсэн.  
 

-Нөөц 
бүрдүүлэлт 15-
30 хоног 
-Тухай бүр 

I-IV 
улирал 

ЭМТҮХ 
УТСХ 
НЭ 
НЭМТ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

9.1.6 Коронавируст халдвар (КОВИД-
19)-ын цар тахалтай тэмцэх, 

халдвар хамгааллын дэглэм 

баримтлах, халдварын үеийн 

оношилгоо, эмчилгээ зэрэг 

сэдвээр эрүүл мэндийн 

ажилтнуудад тасралтгүй сургалт 

зохион байгуулах, сургалтад 

- - Хамрагдсан 

ажилтны тоо, хувь 
185 удаа 
зохион 
байгуулж 
давхардсан 
тоогоор 
2926  хүн 
хамрагдсан
.  
100% 

Хамрагдах 
ажилтан 100% 

I-IV 
улирал 

ЭМТҮХ 
УТСХ 
НЭ 
НЭМТ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 



цахимаар хамрагдах боломж, 

нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллана. 
9.1.7 Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой 

байдал болон коронавируст 

халдвар (КОВИД-19)-ын голомтод 

ажилласан эрүүл мэндийн 

ажилтны цалин, урамшууллын 

асуудлыг Эрүүл мэндийн тухай 

хууль, Гамшгийн тухай хууль 

болон Коронавируст халдвар 

(КОВИД-19)-ын цар тахлаас 

сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн 

засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах тухай хуульд заасны 

дагуу шийдвэрлэж ажиллана. 

- Олгосон хувь 

хэмжээ 
100% 100% I-IV 

улирал 
 
УТСХ 
НЭ 
НЭМТ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

9.1.8 Коронавируст халдвар (КОВИД-
19)-ын цар тахлаас сэргийлэх, 

тэмцэх чиглэлээр тухай бүрт гарч 

байгаа хууль, дүрэм, тушаал, 

зааврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, 

хэрэгжилтэд байнгын хяналт 

тавьж ажиллана. 

- -Гарсан тушаал, 

шийдвэрийн 

хэрэгжилтэд 

хяналт хийсэн тоо 
-Өгсөн зөвлөмж 

-Хяналт 
хийсэн тоо 
64 
-өгсөн 
зөвлөмж 
115 
 

Тухай бүр I-IV 
улирал 

ЭМТҮХ 
УТСХ 
НЭ 
НЭМТ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

9.1.9 Коронавируст халдвар (КОВИД-
19)-аас урьдчилан сэргийлэх 

голомтын болон шуурхай хариу 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үед 

эрүүл мэндийн ажилтнуудыг 

халдвараас сэргийлэх, тэдний 

дархлааг дэмжих, ажлын байрны 

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 

орчинг бүрдүүлэхэд анхаарч 

ажиллана 

10 сая -Зарцуулсан төсөв -10 сая - 10 сая I-IV 
улирал 

ЭМТҮХ 
УТСХ 
НЭ 
НЭМТ 
ӨЭМТ 
СЭМТ 
ХХЭМБ 

 

 

Төлөвлөгөө боловсруулсан: 



 


