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ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГО 

 ДЭД ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
/сая.төг/ 

№ Үйл ажиллагаа Бүтээгдхүүн Шалгуур үзүүлэлт 
Хэрэгжилтийг 

хариуцах 
байгууллага 

Хамтран 
хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэрэгжих 
хугацаа 

/I-VI 
улирал/ С

ан
хү

үж
и

л
т 

/с
ая

 
тө

гр
ө

гө
ө

р
/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зорилго 

Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйчилгээний эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан аливаа 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, нотолгоонд суурилсан оношлогоо, эмчилгээний шинэ технологийг 
нэвтрүүлэх, зохистой санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар тусламж үйчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулан дундаж наслалтыг уртасгахад оршино. 

 
1.Үйл ажиллагааны чиглэл 
 

Нийгмийн эрүүл мэнд 

1.1 Эрүүл мэндийн асуудлыг бусад салбарын бодлогод тусган уялдуулж, нэгдсэн зохицуулалттайгаар хэрэгжүүлэх механизмыг 
бүрдүүлснээр хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг сайжруулах  

1.1.1 

Ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэгийг 
түшиглэн загвар эрүүл 
мэндийн тэнхимийг 
байгуулах 

Сургуулийн өмнөх 
болон сургуулийн 
насны хүүхэд НЭМ-
ийн тусламж 
үйлчилгээг 
дэргэдээсээ авна 

Эрүүл мэндийн 
тэнхимтэй болсон 
сургууль, 
цэцэрлэгийн тоо 

АЗДТГ-ын 
Нийгмийн 
бодлогын 
хэлтэс, 
ЭМГазар 

Боловсролын 
газар, сургууль, 
цэцэрлэгүүд /I-VI 

улирал/ 

 
 
- 
 

1.1.2 
Төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын жилийн 
ажлын төлөвлөгөөнд  

Ажилчдын ажлын 
бүтээмж  сайжирч, 
эрүүл мэндийг  

Ажилчдын сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаагаар 

 
       ЭМГ 

ЭМГ, БСУГ, 
Нийгмийн 
бодлогын  

 
/I-II 

улирал/ 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ажлын байрны эрүүл 
мэнд, эрүүл ахуйн 
асуудлыг тусгаж 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих 

дэмжих орчин 
бүрдэнэ. 

  хэлтэс 

  

1.2  Хот, суурин, уул уурхайн бүс нутгийн агаар, ус, хөрсний бохирдлын шалтгаан, үр дагаварыг тандах, хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг бууруулах, арилгах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

1.2.1 

Агаар, хөрс, усны 
бохирдлыг бууруулах дэд 
хөтөлбөрийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

Хүн амын эрүүл 
мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж байгаа 
хүчин зүйлүүд 
буурна. /Утаа/ 

Дэд хөтөлбөрийн 
шалгуур 
үзүүлэлтийн 
түвшин, хувиар 

 
ЗДТГ-ын 
Нийгмийн 
бодлогын 
хэлтэс,  ЭМГ 

МХГ, УЦУОШГ, 
Чандмань 
Баянхонгор ХК, 
ХОХБХ 

 
 

/I-VI 
улирал/ 

- 

1.3 Импортын болон дотоодын үйлдвэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний агууламжид тавих хяналтыг сайжруулан хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, 
хүн амын эрүүл зохистой хооллолтыг дэмжих замаар хүн амын дундах жингийн илүүдэл, амин дэм, эрдэс бодисын дутагдлыг бууруулах 

 
1.3.1 

Хүн амын хоол тэжээл 
үндэсний хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлэх аймгийн 
хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулан, хэрэгжүүлэх 

Хүн ам эрүүл 
аюулгүй хоол 
хүнсээр хангагдах 
нөхцөл, орчин 
бүрдэнэ. 

Жил бүрийн 
төлөвлөгөөний 

биелэлт /%/ 

АЗДТГ-ын 
Нийгмийн 
бодлогын 

хэлтэс 

 
ЭМГ, ХХААГ, 

БХР сум,  
/I-VI 

улирал/ 

 
 
- 

1.4.  Гэнэтийн аюул, байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт гэх мэт нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын 
үеийн нөөцийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах чадавхийг бүрдүүлэх 

1.4.1 

Халдварт өвчний дэгдэлт, 
нийгмийн эрүүл мэндийн 
ноцтой байдал болон 
урьдчилан сэргийлэх, хариу 
арга хэмжээний эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдэд 
чадавхижуулах сургалтыг үе 
шаттай зохион байгуулах 

Шинэ болон 
сэргэн тархаж 
байгаа 
халдварын 
тандалт, 
хариу арга 
хэмжээний 
чадавхи 
сайжирсан 
байна.  

Сургалтын тоо, 
сургалтанд 
хамрагдсан 
мэргэжилтний тоо 

Эрүүл мэндийн 
газар, 
НЭМТ 

Бүх шатны 
эрүүл мэндийн 
байгууллага, 

Онцгой 
байдлын газар, 

Цагдаагийн 
газар 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

1.4.2 

Дэгдэлтийн үеийн хариу арга 
хэмжээний эрсдэлийн нөөцийн 
санг /санхүүгийн болон эм урвалж, 
оношлуур, ариутгал, 

Нөөцийн 
бэлэн байдал 
хангагдана. 

Нөөцийн бэлэн 
байдлын 
үнэлгээний тайлан 

ЭМГ 
Бүх шатны 

эрүүл мэндийн 
байгууллага 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
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халдваргүйтгэлийн  
1 2 2 3 4 5 6 7 

 
бодис, тоног төхөөрөмж г.м/ бий 
болгож, жил бүр нөхөн хангалт 
хийх 

 
     

1.5  Хүн амд, ялангуяа цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын болон их, дээд сургууль, коллежид суралцагчдад эрүүл мэндийн мэдлэг олгох, 
ухуулга нөлөөлөл, мэдээлэл сурталчилгаа хийх, иргэдийн эрүүл мэндийн талаарх хүчин чармайлтыг дэмжих, урамшуулах, төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, хүн амын ёс заншилд тохирсон уламжлалт анагаах ухааны аргыг ашиглан өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрүүл зан үйл, аж төрөх хэв маягийг төлөвшүүлэх 

1.5.1 

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай гэрээ 
байгуулан ажиллах 

Иргэдэд 
тасралтгүй, 
чанартай 
эрүүл мэндийн 
боловсрол 
олгох боломж 
бүрдэнэ 

Цацалтын давтамж, 
тоо 
Багаж тоног 
төхөөрөмжийн 
хангалт % 

 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
ТВ, сэтгүүлч 
нар, ЭМБ-ын 
эмч 
мэргэжилтэн 
нар 

/I-II 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

1.6  Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр үндэсний болон орон нутгийн түвшинд тогтвортой бүтэц бий болгон чадавхижуулах 

1.6.1 Нийгмийн эрүүл мэндийн 
чиглэлээр судалгаа шинжилгээ 
хийх нэгж бий болгох 

Хүн амын 
эрүүл мэндэд 
нөлөөлж буй 
хүчин зүйлийн 
судалгаа хийх 
орчин 
бүрдэнэ. 

Хийгдсэн 
судалгааны тоо 

ЭМГ 
ЭМЯ, НЭМХ, 

ЭМХТ 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

1.7. Шинэ болон сэргэж байгаа халдварт өвчнийг уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны хүчин зүйлтэй уялдууулан судлах, халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх 

1.7.1 

Товлолын дархлаажуулалтын  
цахим бүртгэлийг бий болгох 
 

Бүрэн тунгийн 
хамралтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

Дархлаажуулалтын 
хамралтын хувь ЭМГ 

ХӨСҮТ, 
Бүх шатны 

ЭМБ 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

1.7.2 

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн 
төвүүдийн вакцин 
биобэлдмэлийн хүйтэн 
хэлхээний тоног төхөөрөмжийг 
нэмэгдүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 
дутагдалтай 
сумын ЭМТ-
үүд тоног 

 
Богд, Шинэжинст, 
Баянговь сумдыг 
тоног 
төхөөрөмжөөр 

ЭМГ ХӨСҮТ 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
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төхөөрөмжөө
р хангагдана. 

хангасан байна. 

1.8. Хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх архи,  тамхины хэрэглээг хязгаарлах, архи, тамхины онцгой албан татвараас Эрүүл 
мэндийг дэмжих санд төвлөрүүлэх, хөрөнгийг нэмэгдүүлэх асуудлыг судлан сангийн хөрөнгөөр хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

1.8.1 

Хүн амыг өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдэлт хүчин 
зүйлийг бууруулах зорилгоор 
ЭМДэмжих сантай хамтран  
төсөл хэрэгжүүлэх 

Хүн амын 
эрсдэлт зан 
үйл 
төлөвшинө. 

ЭМДС-аас 
хуваарилагдсан 
зардал ЭМГ ЭМЯ, ЭМБ-ууд 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
ОУБ 

2.Үйл ажиллагааны чиглэл Эмнэлгийн тусламж үйчилгээ 

2.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүн амын нягтрал газар зүйн байршил, хүн амын бүтэц, өвчлөл ядуурлын түвшин, шилжилт 
хөдөлгөөн, хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан зохион байгуулна 

 
 
 

2.1.1 

Алслагдсан нутгийн иргэд, 
отрын малчдад амбулаторийн 
тусламж үйлчилгээг ойртуулах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх 

Тусламж 
үйчилгээний 
хүртээмж 
нэмэгдэж, 
өвчний эрт 
илрүүлэлтийн 
хувь 
нэмэгдэнэ. 

Явуулын тусламж 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан хүний  
тоо,  хяналтанд 
хамрагдсан хувь 

Анхан болон 2 
дахь шатлалын 

ЭМБ 

Орон нутгийн 
ЗДТГ 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
ОУБ 

2.2  Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэгт үзүүлэх тусламж үйлчилгээний багцыг өргөжүүлэн хүртээмжийг нэмэгдүүлж 
иргэдийн чирэгдлийг багасгах. 

2.2.1 

Нэгдсэн эмнэлгийн 
оношлогооны төвийг КТГ-той 
болгох 

Тусламж 
үйлчилгээний 
нэр төрөл,  
чанар 
сайжирна. 

КТГ шинжилгээнд 
хамрагдсан хүний 

тоо 
Нэгдсэн 
эмнэлэг 

ГССҮТ 
/I-VI 

улирал/ 
950.0  

2.2.2 

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 
“Эрэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөх 
кабинетыг бий болгож, хүний 
нөөцөөр хангах 

Эрэгтэйчүүдэ
д үзүүлэх 
тусламжийн 
чанар 
сайжирна. 

Үйлчлүүлсэн 
эрэгтэйчүүдийн тоо 

Нэгдсэн 
эмнэлэг 

ЭМГ 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
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2.3 Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагыг өмчийн хэлбэрээс үл хамааран үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлаар тусламж үйлчилгээ хүргэх 
тогтолцоог бий болгох 

2.3.1 
 
 

Сургууль, цэцэрлэгийн 
хүүхдүүдийн амны хөндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
эмчилгээг  

Аймгийн амны 
хөндийн дэд 
хөтөлбөрийг 
батлуулан, 

Өвчний тархалт 
буурч 10. 000 хүн 
амд 40.0   болгох 

 
ЭМГ, ЭМНДХ 

 
 

 
ЗГ,ЭМЯ 

 

/II-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

хувийн хэвшлийн шүдний 
эмнэлгүүдээр  гэрээгээр 
гүйцэтгүүлэн,санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх 

гэрээгээр 
гүйцэтгүүлэн 
үр дүнг 
тооцох 
санхүүгийн 
механизмыг 
бүрдүүлсэн 
байна. 

 

    

2.4 Эрүүл мэндийн байгууллага хооронд үйлчлүүлэгчийг шилжүүлэх мэдээлэл солилцох, үйл ажиллагааны уялдаа холбоо шуурхай 
байдлыг сайжруулан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чирэгдлийг бууруулна. 

2.4.1 

Эрүүл мэндийн байгууллагын 
хооронд үйлчлүүлэгч болон 
эмчлүүлэгчийг шилжүүлэх, 
хянах, мэдээллийн программыг 
нэвтрүүлэх 

Эмчлүүлэгч, 
үйлчлүүлэгчи
йг 
шилжүүлэх,хя
нах цахим 
тогтолцоо 
бүрдэнэ 

Мэдээллийн 
тогтолцооны цахим 
байдлыг 
нэвтрүүлсэн эрүүл 
мэндийн 
байгууллагын тоо 

 
 
 

ЭМГ  
 

НЭ болон 
холбогдох 
нэгжүүдийн 
эрүүл мэндийн 
байгууллага, 
ЭМЯ 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв  
5.0   

2.4.2 

Үйчилгээний хүлээгдэл, 
чирэгдлийг бууруулах 
зорилгоор шатлал хооронд 
сорьц тээвэрлэх тогтолцоог  
чанаржуулж, санхүүжилтийг 
төлөвлөх 

Өвчтөний 
чирэгдэл 
буурна, онош 
эрт тодорно 

 
 

Тээвэрлэсэн 
сорьцын тоо 

 
 

СЭМТ, НЭ 

 
 

ЭМГ,ХӨСҮТ /I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

2.5 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгч төвтэй байж тусламж үйлчилгээний төрөл , гүйцэтгэлтэй уялдсан бие даасан 
магадлан итгэмжлэл бүхий чанарын удирдлагыг нэвтрүүлэх 

2.5.1 

Байгууллага бүр сайн туршлага, 
ололт амжилтаа бүртгэн 
мэдээлж бусдад түгээн 

Тусламж 
үйлчилгээний 

чанар 

Бүртгэгдсэн сайн 
туршлага, ололт 
амжилтын төрөл, 

ЭМБ-ууд ЭМГ  
 

 
 

/I-VI 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
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дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулж үр дүнг тооцон 
ажиллах 

сайжирна 
 

тоо улирал/ 5.0  

2.5.2 

Тусламж үйлчилгээнд 
урамшууллын тогтолцоог 
нэвтрүүлэн Чанарын тэмдэг, 
Чанарын карт гэх мэтийг  

Эмч 
мэргэжилтний 
хариуцлага 
дээшилнэ 

Урамшууллын 
тогтолцоо 

нэвтрүүлсэн 
байгууллагын тоо 

ЭМБ-ууд ЭМГ  
 

 
 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
15.0  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 нэвтрүүлэх       

2.5.3 

Эрүүл мэндийн байгууллагын 
магадлан итгэмжлэлийн явцын 
үнэлгээг орон нутгийн хэмжээнд 
чанартай зохион байгуулж, 
багийг чадавхижуулах 

Эрүүл 
мэндийн 
байгууллагууд 
магадлан 
итгэмжлэлд 
ороход 
мэргэжил 
арга зүйн 
зөвөлгөө өгөх 
баг 
байгуулагдсан 
байна 

Магадлан 
итгэмжлэлийн 

явцын үнэлгээнд 
орсон эрүүл 

мэндийн 
байгууллагын тоо 

ЭМГ ЭМЯ,ЭМХТ, 
Эрүүл мэндийг 
байгууллагууд 

 
 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

2.6 Зонхилон тохиолдох өвчний оношилгоо, эмчилгээний үр дүн, тасралтгүй байдлыг хангах,  байнгын хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэн 
сэргийлж болох өвчний хүндрэл, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, нас баралтыг бууруулах 

2.6.1 

Нэгдсэн эмнэлэг болон анхан 
шатны эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын түвшинд Эрт 
илрүүлгийн үзлэг, 
шинжилгээний зардлын төсвийн 
тооцоог жил бүр хийж төсөвт 
суулгах 

Илрүүлэг 
үзлэг 
шинжилгээ 
хийх төсөвтэй 
болно 

Эрт илрүүлгийн 
үзлэгийн хувь, 
зарцуулсан 
зардлын хэмжээ 

 
ЭМБ-ууд  
 

 
ЭМГ 

 
 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

2.6.2 

Хүн амын дундах сэргийлж 
болох өвчлөл, нас баралтыг 
бууруулах арга хэмжээг 
оновчтой зохион байгуулах, 

Зонхилон 
тохиолдох 
өвчлөл 
эндэгдэл 

Зонхилон 
тохиолдох өвчлөл, 
эндэгдлийн 
бууралтын хувь 

Аймгийн ЭМГ, 
НЭМТ  

Аймгийн 
НЭ,сум ӨЭМТ, 
төрийн болон 
ТББ 

 
 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
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эрүүлжүүлэх буурна 

2.6.3 

Зорилтот насны хүн амын дунд 
элэгний хавдрын В, С вирусыг 
түргэвчилсэн оношлуураар 
илрүүлэх шинжилгээг анхан 
шатны эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын түвшинд жил 
бүр хийж оношлуурын нөөцийг  

Элэгний В,С 
вирусын 
халдварыг 
эрт илрүүлнэ 

Нөөц пэх 
оношлуурын төрөл, 
тоо 

ЭМБ-ууд 
 
 
ЭМГ 

 
 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 бий болгох       

2.6.4 

Сумын эмнэлгүүдийн шүдний 
кабинетуудын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах 
санхүүжилтыг төсөвт суулгаж 
өгөх  

Нүүр амны 
гажгийн 
тусламж 

үйлчилгээний 
чанар 

сайжирна 

Эмчийн тоо, 
үйлчлүүлсэн 
иргэдийн тоо 

ЭМБ-ууд ЭМГ  
 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

2.6.5 

Сумдын эрүүл мэндийн 
байгууллагуудыг ариутгалын 
тоног төхөөрөмжөөр хангах 

Тоног 
төхөөрөмжөө
р хангагдана 

ЭТҮХХ гаралт 
буурна 

ЭМГ, Өрх, 
сумдын ЭМТ 

 
АЗДТГ, ЭМЯ 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

2.7 Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төвлөрлийг сааруулах түргэн тусламжийн дуудлагын хугацааг багасгах алслагдсан болон 
газар зүйн саад бэрхшээлтэй нутагт оршин сууж байгаа иргэдэд үзүүлэх яаралтай тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

 
 

2.7.1 

Анхан шатны нэгжүүдийг  
яаралтай тусламжийн иж бүрэн 
багаж, тоног төхөөрөмжөөр 
хангах 

ЭМАШ 
нэгжүүдийг 
яаралтай 

тусламжийн 
иж бүрдлээр 

хангана 

Хоног болоогүй нас 
баралт буурсан 

байна 

ЭМГ, Өрх, 
сумдын ЭМТ 

АЗДТГ, ЭМЯ  
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

2.8 Тусламж үйлчилгээний анхан болон лавлагаат шатлалд уламжлалт ангаах ухааны оношилгоо эмчилгээг орчин үеийн анагаах 
ухаантай хослуулан хөгжүүлэх , экспортод гаргах гарцыг дэмжин брэнд болгох 

 
 

2.8.1 

Уламжлалт болон нөхөн 
сэргээх эмчилгээний нэр 
төрлийг нэмэгдүүлэх. (бариа 
засал, хөдөлгөөн засал, хэл       

Тусламжийн 
нэр төрөл, 

чанар 
сайжирна 

Нэр төрлийн тоо, 
үйлчлүүлсэн 
иргэдийн тоо 

ЭМГ НЭ 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
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засал., бэртлийн үеийн бариа)  
2.9 Сэргээн засах хөнгөвчлөх, сувилахуйн тусламж үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
сайжруулан олон улсын жишигт хүргэх 

 
 
 

2.9.1 

Иргэд, үйлчлүүлэгчдийн 
хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн 
төрөлжсөн сувилахуйн брэнд 
үйлчилгээг бий болгох. 

Эмчилгээ, 
үйлчилгээний 
чанарт ахиц 
гарч, 
эмчлүүлэгчийн 
сэтгэл ханамж  

Төрөлжсөн 
сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээ 
авсан иргэдийн тоо 

 
ЭМГ 

 
НЭ 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  нэмэгдэнэ.      
 
 

2.9.2 

Үйлчлүүлэгчид ээлтэй 
сувилгааны орчин нөхцлийг 
бүрдүүлэх, шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр 
хангах 

Орчин үеийн 
сувилгааны 
багц, тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангагдсан 
байна. 

Тоног төхөөрөмж, 
нэр төрлийн тоо, 
хангалтын хувь 

 
ЭМГ, НЭ 

 
ЭМЯ, АЗДТГ 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

2.10. Орчин үеийн дэвшилтэт технологи, инновацийг нэвтрүүлэх өндөр хөгжилтэй орны эмч эмнэлгийн мэргэжилтнийг багаар нь урьж ажиллуулах, 
үндэсний мэргэжилтнийг сургаж чадавхижуулах замаар өндөр технологи, ур чадвар шаардсан тусламж үйлчилгээг эх орондоо үзүүлдэг болох 

 
 
 

2.10.1 

Өндөр хөгжилтэй орны дээд 
шатлалын эмнэлгүүдээс 
мэргэшсэн багийг урьж хамтарч 
ажиллах, сургалт хийх, хагалгаа 
хийх, мэргэжил арга зүйн 
зөвөлгөө авч ажиллах 

Эмч, 
мэргэжилтний 
ур чадвар 
нэмэгдэж 
тусламжийн 
чанар 
сайжирна 

Ажилласан 
мэргэжлийн багийн 
тоо 

Нэгдсэн 
эмнэлэг 

ЭМГ 

 
/I-VI 

улирал/ 
Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

2.11. Хүн амын өвчлөл нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа өвчин эмгэгийн оношилгоо эмчилгээнд түлхүү анхаарч тусламж 
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах 

2.11.1 

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 
эмчилгээний тасгуудыг 
хүчилтөрөгчийн нэгдсэн 
системд холбох, 
хүчилтөрөгчийн цех байгуулах  

Хүчилтөрөгч-
ийн 
үйлдвэрлэл, 
нэгдсэн 
холболтыг 
хийсэн байна 

Хүчилтөрөгчийн 
системийн аюулгүй 
байдал, хангалтын 
хувь 

 
ЭМГ, НЭ 

 
ЭМЯ 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

2.11.2 
Эрүүл мэндийн салбарт 
чанарын  удирдлагын ISO 9001,   

Чанар, 
эрсдлийн 

Стандарт 
нэвтэрсэн 

 
ЭМГ  

 
НЭ, анхан 

 
/I-VI 

Улс 
орон 
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эрсдлийн удирдлагын ISO 
31000 стандартыг нэвтрүүлэн 
хэрэгжүүлэх  

удирдлагын 
тогтолцоог 
нэвтрүүлсэн  
байна.  

байгууллагын тоо 
 

шатны нэгж  улирал/ нутгийн 
төсөв 

 

3.Үйл ажиллагааны чиглэл Эм зүйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр 

3.1 Эрүүл мэндийн болон хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэглэгдэж байгаа антибиотикт нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх, хянах, 
эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх 
3.1.1  Антибиотикийн жорыг стандартын  Эмийн жор бичилт,  Эмийн жор  ЭМГ, ЭХНБ, эмийн    

1 2 3 4 5 6 7 8 
 дагуу бичих, антибиотикийг жороор 

олгосон байдалд хяналт үнэлгээг  
давтамжтай хийж, ёс зүйн дүрмийн 
дагуу хариуцлага тооцдог 
тогтолцоог бий болгож, 
төлөвшүүлэх 

олголтод хяналт 
сайжирч, эмийн 
зохистой хэрэглээ 
төлөвшинө. 

бичилтийн хувь МХГ сангууд  
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

3.2  Зах зээлд нэвтэрсний дараахь эмийн чанар, аюулгүй байдлын тандалт, судалгаа хийх тогтолцоог сайжруулах 

 
 
3.2.1 

Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй 
байдлын мэдээллийг бүртгэх, 
тандах, судалгаа хийх арга 
хэмжээг орон нутгийн түвшинд 
зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх 

Мэдээлэлийн чанар 
сайжирч, 
судалгаатай болно. 

Гаж нөлөөг 
мэдээлсэн 
байгууллагын тоо 

ЭМГ, 
Нэгдсэн 
эмнэлэг

сум, 
өрхийн 

ЭМТ 

Хувийн 
хэвшлийн 

эмнэлэг, эмийн 
сангууд 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

3.3 Клиникийн эм зүйн тусламжийг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний шатлалд тохируулан нэвтрүүлэх 

 
3.3.1 

Нэгдсэн эмнэлэгт клиникийн эм 
зүйн тусламж, үйлчилгээг бий 
болгох төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх 

Эмчилгээний үр дүн 
сайжирна. 

 Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
хувь 

ЭМГ, 
Нэгдсэн 
эмнэлэг 

Нэгдсэн 
эмнэлэг, 

СЭМТ,СДЭ 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 
3.4 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног, төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх  

 
 
3.4.1 

Тусламж үйлчилгээний 
шаардлагад нийцсэн чанартай, 
аюулгүй эм, эмнэлгийн 
хэрэгслэлийг  худалдан авах үйл 

Шаардлагад 
нийцсэн чанартай, 
аюулгүй эм, 
эмнэлгийн 

Зайлшгүй 
шаардлагатай 
эмийн хангалтын 
хувь 

ЭМГ, 
Нэгдсэн 
эмнэлэг 

Нэгдсэн 
эмнэлэг, 

СЭМТ, СДЭ 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
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ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгслэлээр 
хангагдана. 

3.5 Эм, эмнэлгийн  хэрэгслийн үнийг зохицуулах замаар хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  
 
 
3.5.1 

ЗШЭ-ийн үнийг шошгонд 
байршуулах үйл ажиллагааг  
хэрэгжүүлэх 

Хүн ам ижил үнэтэй 
эмээр хангагдана. 

Шошгонд үнэ 
байрлуулсан 
ЗШЭ-ийн хувь 

ЭМГ, 
Нэгдсэн 
эмнэлэг 

Хувийн 
хэвшлийн 
эмийн сангууд  

 
/I-VI 

улирал/ 
- 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.Үйл ажиллагааны чиглэл Хүний нөөц 

4.1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг мэргэжлийн уламжлал, хувь хүний хандлагад тулгуурлан анагаах ухааны боловсрол олгох 
сургуульд элсэх, суралцах, мэргэжлээрээ ажиллах бүх хугацаанд төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн ажилтны харилцаа, хандлагыг 
сайжруулах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах 
 
 
4.1.1 

Ёс зүй, харилцаа хандлагын 
чиглэлээр сургалт, семинар  
зохион байгуулах 

Эмнэлгийн 
мэргэжилтний 
харилцаа хандлага 
сайжирч 
үйлчлүүлэгчдийн 
сэтгэл ханамж 
нэмэгдэнэ 

Сургалтын тоо 
хамрагдсан хүний 
тоо, эерэг сэтгэл 
ханамжийн хувь ЭМГ 

Эрүүл мэндийн 
салбар 

 
 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

4.2 Эрүүл мэндийн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, эрүүл мэндийн ажилтныг ажлын байрны эрсдэлээс 
хамгаалах, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, нас баралтыг бууруулах 

4.2.1 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны сургалтыг тогтмол 
зохион байгуулж хэвших,  

Эрсдлээс өөрийгөө 
хамгаалах дадал 
хэвшнэ. 

Сургалтын тоо, 
хамрагдсан хүний 
тоо 

ЭМГ 
Эрүүл мэндийн 
салбар, ЭМЯ 

ны ҮЭХ 

 
/I-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 
4.3 Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулж хамт олон, нутгийн захиргааны 
байгууллагын оролцоо, хамтын ажиллагаа болон салбарын хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлд тулгуурлан хэрэгжүүлэх 

4.3.1 

Эрүүл мэндийн салбарын эмч, 
эмнэлгийн ажилтныг орон 
сууцжуулах хөтөлбөрт хамруулах 

Эмч эмнэлгийн 
ажилтан орон 
сууцны үнийн 
хөнгөлтөд 
хамрагдана. 

Хөтөлбөрт 
хамрагдсан 
ажилтны тоо 

ЭМГ 
ИТХ, Эрүүл 
мэндийн газар 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 
250.0  

4.3.2 
ЭМГ-ын дэргэд эрүүл мэндийн 
салбарын спорт заал, хоолны 
газар барьж байгуулах 

Спорт заал, 
хоолны газартай 
болсон байна 

Барьж байгуулсан 
байх ЭМГ 

ЭМГ, НЭ, 
Эрүүл мэндийн 
салбарын 

/I-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 



11 
 

ажилтан албан 
хаагчид 

төсөв 
650.0 

4.3.3 

Эрүүл мэндийн салбарын 
ажилчдыг В,С вирус илрүүлэх 
үзлэг шинжилгээнд хамруулж, 
эмчлэх ажлыг зохион байгуулах 

Үзлэг шинжилгээнд 
хамрагдсан байна 

Хамрагдсан хүний 
тоо 

ЭМГ 
Эрүүл мэндийн 

салбар 
/I-VI 

улирал/ -  

1 2 3 4 5 6 7 8 
5. Үйл ажиллагааны чиглэл Эрүүл мэндийн санхүүжилт 

5.1.  Нийгмийн эрүүл мэнд болон эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чиглэлтэй уялдсан төлбөрийн механизм, санхүүгийн тайлагналыг 
оновчтой болгох 

5.1.1 

Төсвийн төлөвлөлтийг инфляцитай 
уялдуулан бодитой төлөвлөх 
замаар төсвийг нэмэгдүүлэх 

Эрүүл мэндийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж 
нэмэгдсэн байна. 

Төсөв нэмэгдсэн 
хувь 

ЭМГ 
ЭМЯ, ЭМС-ын 
байгууллагууд 

/I-VI 
улирал/ - 

5.1.2 
 
 
 
 

Эмнэлэг бүр тусламж 
үйлчилгээний бодит өртгийг 
тодорхой түвшинд тооцоолж 
нийгмийн эрүүл мэнд болон 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
санхүүжилтийг жил тутам 
бодитоор нэмэгдүүлэх  

Тусламж 
үйлчилгээний 
өртөг тооцож, 
нийгмийн эрүүл 
мэнд болон 
эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
зардал нэмэгдэн 
чанар, хүртээмж 
нэмэгдсэн байна  

Өртөг тооцсон 
тусламж 
үйлчилгээний 
тоо,нийгмийн 
эрүүл мэнд болон 
эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
санхүүжилт 
нэмэгдсэн хувь 

ЭМГ 
 
 
  

ЭМЯ, ЭМС-ын 
байгууллагууд 

 
  

/I-VI 
улирал/ 

 
- 
 
 

5.1.3 

Эрүүл мэндийн салбарын 
“Санхүүгийн дотоод аудит, 
хяналтын баг” байгуулж ажиллах 

Хууль, 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт хэвшиж 
санхүүгийн зөрчил 
0 болтол буурсан 
байна. 

Баг томилогдсон 
тушаал,авч 
хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тоо 

ЭМГ 
ЭМС-ын 

байгууллагууд 
/II-VI 

улирал 
- 

6. Үйл ажиллагааны чиглэл Эрүүл мэндийн технологийн чиглэлээр 
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6.1.1 Хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээ, эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээнд үндэслэсэн эрүүл мэндийн технологийн 
төлөвлөлтийг бий болгох 

 
6.1.1 

Дэвшилтэт технологийн чиглэлээр 
ажиллах төрөлжсөн мэргэжлийн 
эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг  

Дэвшилтэт 
технологийн 
чиглэлээр ажиллах  

Сургалтанд 
хамрагдсан эмч, 
мэргэжилтний тоо 

ЭМЯ, 
ЭМГ, 
ЗДТГ,  

НЭ, сум 
дундын 
эмнэлэг, СЭМТ 

/II-VI 
улирал 

- 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 багаар бэлтгэх, мэргэшүүлэх 

дадлагажуулах сургалтыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулах 

төрөлжсөн 
мэргэжлийн баг 
байгуулагдана 

 ИТХ  
  

6.2 Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, чанар хяналт, шалгалт тохируулга, 
баталгаажуулалтын тогтолцоог бэхжүүлэх 

 
 
 
6.2.1 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 
эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 
мэдээллийн  нэгдсэн санг 
бүрдүүлж  урсгал ба төлөвлөгөөт 
засвар үйлчилгээг  хийх, тоног 
төхөөрөмжид шалгалт тохируулгыг 
мэргэжлийн байгууллагаар  
хийлгэх 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн 
мэдэээлэлийн 
сантай болно. 

Засвар үйлчилгээ 
хийсэн тоног 
төхөөрөмжийн тоо. 

ЭМГ, 
НЭ 

НЭ, Сум 
дундын  

эмнэлэг, СЭМТ 

/II-VI 
улирал 

Улсын 
төсөв 

7. Үйл ажиллагааны чиглэл Мэдээллийн технологи мэдээллийн удирдлагын чиглэлээр 

7.1 Хувь хүн, байгууллагын эрүүл мэндийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 

 
7.2.1 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад  
мөрдөгдөх мэдээллийн нууцлал, 
аюулгүй байдлыг хангах    

Мэдээллийн 
нууцлал 
хангагдсан байна. 

 хэрэгжсэн 
байгууллагын тоо ЭМГ  АЭМСБ 

/II-VI 
улирал/ - 

 
 
7.2.3 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 
дунд “Цахим мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хэн сайн хамгаалах вэ“ 
аянг жил бүр зохион байгуулах 

Мэдээллийн 
нууцлал 
хамгаалалт, 
аюулгүй байдлыг 
хангагдана.  

Жил бүрийн аяны 
тоо 
  

ЭМГ 
АНЭ 

АЭМСБ 
/II-VI 

улирал/ - 

7.3  Телемидицин, цахим эрүүл мэндийн дэвшилтэд технологийг ашиглан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилээний чанар хүртээмжийг 
сайжруулах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх 
 
 
 

Телемедицины сүлжээнд сумдыг 
үе шаттайгаар холбох 
 

Сумын эмнэлэг үе 
шаттайгаар 
телемидициний 

Сүлжээнд 
холбогдсон сумын 
тоо 

ЭМГ 
АНЭ 

СЭМТ 

ЭМГ 
АНЭ 

СЭМТ 

/II-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
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7.3.1   сүлжээнд бүрэн 
холбогдож хэвийн 
үйл ажиллагаагаар 
хангагдана.  

төсөв 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
7.3.2 

Аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн 
боловсрол, эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны мэдээллийн цогц вэб 
хуудас ажиллуулах, Эрүүл-
Баянхонгор гар утасны application 
зохиож нэвтрүүлэх 

Хүн амын эрүүл 
мэндийн 
боловсрол 
дээшлэх, үйл 
ажиллагаа 
мэдээллээр 
хангагдана. 

Мэдээллийн тоо 
Хандалтын тоо 
Хэрэглэгчийн тоо 

ЭМГ БҮХ ЭМБ 
/II-VI 

улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

8. Үйл ажиллагааны чиглэл Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, ил тод байдал 

8.1 Бүх нийтийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хамруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх, хувийн хэвшлийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх 

 
 
8.1.1 

Орон нутгийн хувийн хэвшлийн 
эрүүл мэндийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагааг бодлогоор 
дэмжиж, эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний төвлөрлийг 
сааруулах 

 Орон нутгийн 
эрүүл мэндийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
эрэлт хэрэгцээнд 
нийцүүлж тусгай 
зөвшөөрлийн 
олгосон байна.  

 Шалгуурын дагуу 
тусгай зөвшөөрөл 
олгогдсон хувийн 
хэвшлийн эрүүл 
мэндийн 
байгууллагуудын 
тоо 

ЭМГ 

Хувийн 
хэвшлийн 
эрүүл мэндийн 
байгууллагууд 

/II-VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

8.2 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, шийдвэр гаргахад иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх 

8.2.1 

Бүх шатны орон нутгийн 
удирдлагуудад эрүүл мэндийн 
салбарын нөлөөллийн сургалтыг 
үе шаттай зохион байгуулах 

Нийгмийн 
хариуцлага 
дээшилнэ, дэмжих 
орчин сайжирна 

Шийдвэрлэсэн 
хөрөнгө 
оруулалтын тоо, 
Хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тоо 

ЭМГ 
Бүх шатны 

орон нутгийн 
удирдлага 

/VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 

9.Үйл ажиллагааны чиглэл Эрүүл мэндийн технологийн чиглэлээр 

9.1 Хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээ, эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээнд үндэслэсэн эрүүл мэндийн технологийн 
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төлөвлөлтийг бий болгох 
 
 
9.1.1 

Дэвшилтэт технологийн чиглэлээр 
ажиллах төрөлжсөн мэргэжлийн 
эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг  

Дэвшилтэт 
технологийн 
чиглэлээр ажиллах  

Сургалтанд 
хамрагдсан эмч, 
мэргэжилтний тоо 

ЭМЯ, 
ЭМГ, 
ЗДТГ,  

НЭ, сум 
дундын 

эмнэлэг, СЭМТ 

/VI 
улирал/ 

Улс 
орон 

нутгийн 
төсөв 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 багаар бэлтгэх, мэргэшүүлэх 

дадлагажуулах сургалтыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулах 

төрөлжсөн 
мэргэжлийн баг 
байгуулагдсан 
байна. 

 

ИТХ    
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