
                                                                                                                                            
 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
 

2022 оны 1 дүгээр сарын 25                                                                                                                                                                                           Дуурсах 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Зорилго 1. Аймгийн хүн амын дундаж наслалтыг нэмэгдүүлнэ.  
Зорилт 1.1. Нотолгоонд суурилсан  оношилгоо эмчилгээний уламжлалт болон орчин үеийн анагаах ухааны дэвшилтэд  техник 
технологийг нэвтрүүлж, иргэдэд орон нутагтаа нарийн мэргэжлийн оношилгоо, үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлнэ. /үндсэн 
чиглэл-2.2.1, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.1/ 

1.1.1 

Аймгийн хэмжээний 18-аас 
дээш насны иргэдийг 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
оношлогоонд хамруулах 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 100.0 
сая төг 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэгийн 
хамрагдалтын 
хувь 

Аймгийн хэмжээнд 
урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг 25.2 хувьтай 
байна. 

Нийт иргэдийн 60-
аас дээш хувийг 
урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулж, 
эрүүлжүүлэх 
төлөвлөгөө гаргаж 
биелэлтийг ханган 
ажиллана. 

/I-II 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.1.2 

Харвалтын үеийн тусламж 
үйлчилгээний баг томилж 
аймгийн хэмжээнд ажиллуулах  

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Тушаал, 
тусламж 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
дуудлагын тоо  

Мэдрэлийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх баг 
байхгүй.  

Тусламж 
үйлчилгээний нэр 
төрөл, чанар 
хүртээмж 
сайжирна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.1.3 

Нэгдсэн эмнэлгийн сэтгэцийн 
тусламж үйлчилгээг 
сайжруулж, хүний нөөц, багаж 
тоног төхөөрөмжийн тоог 
нэмэгдүүүлэх. 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Сэтгэцийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 
нэмэгдсэн 
байна.  

Нарийн мэргэжлийн 
эмчийн тоог 
нэмэгдүүлэхээр сургаж 
байна.  

Хүний нөөцийн 
тоо нэмэгдэж, 
үзлэгийн хувь 
нэмэгдэнэ. 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.1.4 

Уламжлалт болон сэргээн 
засах эмчилгээний нэр 
төрлийг нэмэгдүүлэх 

 
Улс орон 
нутгийн 
төсөв 
  

Нэмэгдсэн 
тусламж 
үйлчилгээний 
нэр төрөл, 
үйлчлүүлсэн 

Нэгдсэн эмнэлэг 10.0 
сая төгрөгийн өртөг 
бүхий уламжлалтын 
тоног  
 

Тусламж 
үйлчилгээний нэр 
төрөл, чанар 
сайжирна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 
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иргэдийн тоо 
Зорилт 1.2 Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд чиглэсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, тэдний эрүүл 
мэнддээ тавих анхаарлыг нэмэгдүүлж, ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэн, төрөлжсөн үйлчилгээг үзүүлэх орчныг 
бүрдүүлж”Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. /үндсэн чиглэл-2.2.2, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.2/ 

1.2.1 

Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг 
дэмжих арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

 
 
 
 
  20.0 сая төг 

Эрэгтэйчүүд рүү 
чиглэсэн 
тусламж 
үйчилгээний тоо, 
зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээ 

Аймгийн эрэгтэйчүүдийн 
дундаж наслалт 67.6, 
эмэгтэйчүүдийнх 70.8 
байгаа нь эрэгтэйчүүд 
эмэгтэйчүүдээс 3.2-оор 
бага байна. 
Эрэгтэйчүүдийн 
кабинет, мэргэжлийн 
эмч байхгүй. 
Зориулалтын тоног 
төхөөрөмж дутагдалтай 

Эрэгтэйчүүд 
эмэгтэйчүүдийн 
дундаж наслалтын 
зөрүүг 0.2 хувиар 
багасгана. 
Эрэгтэйчүүдийн 
кабинет байгуулж, 
төрөлжсөн 
тусламж 
үйчилгээний чанар 
хүртээмжийг 
сайжруулна  

 
 

/I-IV 
улирал/ 

 
 
 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.2.2 

Эрэгтэйчүүдэд чиглэсэн эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв  

Эрүүл мэндийн 
шалтгаанаар 
цэргийн 
албанаас 
хасагдсан хүний 
тоо, эмчилгээнд 
хамрагдсан 
хүний тоо, 
эрүүлжсэн хувь 

Эрүүл мэндийн 
шалтгаанаар цэргийн 
албанаас хасагдсан 
эрчүүдийг эмчлэн 
эрүүлжүүлэх 

Эрүүл мэндийн 
шалтгаанаар 
цэргээс хасагдсан 
эрчүүдийн 80 
дээш хувь нь 
эмчлэгдсэн байна. 

II, IV 
улирал 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.2.3 

 “Эрүүл чийрэг-Эр хүн” аян 
зохион байгуулах 

Орон нутгийн 
төсөв, 
хандив, 
тусламж 

Аян зохион 
байгуулах 
баталгаажсан 
төлөвлөгөө, 
удирдамж, 
төлөвлөгөөний 
биелэлт, хувь, 
үр дүнгийн 
тайлан 

Сүүлийн 2 жилд 
ковидын улмаас аян 
зохион байгуулаагүй. 

Аяны үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийг 95.0 
хувьд хүргэснээр 
эрчүүдийн эрүүл 
мэндийн үзүүлэлт 
сайжирсан байна 

II улирал 
Нийгмийн 

эрүүл 
мэндийн төв 

Зорилт 1.3. Иргэдийн дунд зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчлөлийг бууруулж, нийгмийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлэх замаар иргэдийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношлогоо шинжилгээнд 
хамрагдалтыг  нэмэгдүүлж, сэргийлж болох нас баралтын түвшинг бууруулна. /үндсэн чиглэл-2.2.3, аймгийн Засаг даргын 
2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.3/ 
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1.3.1 

“Халдварын эрсдэлгүй 
ирээдүй” зорилтот төсөл 
хэрэгжүүлэх 

 
 
100.0 сая 
төгрөг 

Хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний 
тоо, нийт 
халдварт өвчин 
дотор БЗДХ-ын 
эзлэх хувь 

Аймгийн хэмжээнд нийт 
халдварт өвчний 79.6 
хувийг бэлгийн замаар 
дамжих халдвар эзэлж 
байна. 

Бэлгийн замаар 
дамжих халдварт 
өвчнийг 5-10 
хувиар бууруулна. 

  
   /I-IV 
улирал/ 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

1.3.2 

Сүрьеэгийн батлагдсан 
тохиолдлын хавьтлыг 
илрүүлж, шинжилгээнд 
хамруулан, шаардлагатай 
иргэдийг далд халдварын 
эмчилгээнд хамруулах  

Глобаль сан    
   28.0 сая 

төг 

Илрүүлсэн 
хавьтлын тоо, 

эмчилгээнд 
хамруулсан хувь 

Урьд онд далд 
халдварын эмчилгээ 
60.0 хувь байна. 

Бүртгэгдсэн 
тохиолдол бүрийн 

хавьтлыг 
хамруулах 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

1.3.3 

Эрүүл мэндийг дэмжигч 
байгууллага, өрх, иргэн 
шалгаруулах аян зохион 
байгуулах 

Улс, орон 
нутгийг төсөв 
2.5 сая төг 

Эрүүл мэндийг 
дэмжигч 
байгууллага, 
өрхийн тоо 

Сүүлийн 3 жил 
шалгаруулаагүй. 

Эрүүл мэндийг 
дэмжигч 
байгууллага-2, 
өрх-4, иргэн-2 
шалгаруулсан 
байна. 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

1.3.4 

Бие бялдрын хөгжил 
чийрэгжилтийн түвшин тогтоох 
сорил авч, хангалтгүй үнэлгээ 
авсан иргэдийг дасгал 
хөдөлгөөнд хамруулах арга 
хэмжээг зохион байгуулах арга 
зүйгээр анхан шатны 
нэгжүүдийг сургаж, 
чадавхижуулах 

Хөтөлбөр 
төслийн 
зардал 

Сургаж 
чадавхжсан 
эрүүл мэндийн 
ажилтны тоо, 
сорилд 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

Нэгдсэн дүн, дүгнэлт, үр 
дүн тооцсон  
мэдээлэлгүй. 

Анхан шатны 
нэгжүүд сорил 
авах арга зүйгээр 
хангагдаж, сорилд 
хамрагдах 
иргэдийн тоо 
нэмэгдсэн байна.  

II-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

Зорилт 1.4. Нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж эх, хүүхдийн эндэгдэл, үр хөндөлтийг 
бууруулах. /үндсэн чиглэл-2.2.4, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.4/ 

1.4.1 

Сум, өрх, Нэгдсэн эмнэлгийн 
өсвөр үеийн кабинеттэй 
хамтран  өсвөр үеийнхэнд 
урьдчилан сэргийлэх эрүүл 
мэндийн үзлэг зохион 
байгуулах 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв  

10.0 сая төг 

Өсвөр насны 
хүүхдийн 
зорилтот 
бүлгийн 80-90% 
хамруулсан 
байна. 

Сүүлийн 2 жилд 
урьдчилан  сэргийлэх 

үзлэг хийгдээгүй.  

Урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг 
зохион байгуулж 
өвчлөлтэй 
илэрсэн хүүхдийг 
100 хувь эмчлэн 
эрүүлжүүлсэн 
байна. 

II-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

1.4.2 
Эрүүл мэндийн анхан шатны 
төвүүдээс ЖСА-н захиалга авч 
нэгтгэн, тендер зарлаж 

Улсын төсөв 
15.0 сая  төг 

Нөхөн үржихүйн 
насны зорилтот 
бүлгийн 

ЖСА хангагдаагүй 
хэрэгцээ 16.8 хувь 

байна  

Нөхөн үржихүйн 
насны зорилтот 
бүлгийн 

I-II 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 
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худалдан авах, хэрэглээнд 
хяналт тавих 

эмэгтэйчүүдийн 
ЖСА-н 
хэрэглээний 
хувь, ЖСА 
хангагдаагүй 
хэрэгцээний 
хувь  

эмэгтэйчүүдийн 
ЖСА хэрэглээ 
80.0 хувь хүрч, 
ЖСА-н 
хангагдаагүй 
хэрэгцээ 0.2 хувь 
буурсан байна.   

1.4.3 

Баянхонгор сумын улсын 5 
сургууль болон нийт сумдын 
сургуулийн эмч, сумын эрүүл 
мэндийн төвийн НЭМА нарыг 
“Өсвөр үеийнхний нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд, БЗДХ 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
зөвлөгөө өгөх “ талаар сургагч 
багшаар бэлтгэх 

Хөтөлбөр, 
төслийн 
зардал 

Сургагдсан 
НЭМА-ны тоо, 
хувь 

Цахимаар  БХР сумын 
ЕБС-ийн 1200 сурагчийг 

хамруулсан 

ЕБС-ын сурагчид 
болон сургуулийн 
эмч, НЭМА ижил 

ойлголттой болсон 
байна 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

1.4.4 

Өсвөр нас болон нөхөн 
үржихүйн насны иргэдэд гэр 
бүл төлөвлөлт, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд, охидын 
жирэмслэлт, бэлгийн эрүүл 
ахуй, үр хөндөлт түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх” 
сэвдүүдээр сургалтыг зохион 
байгуулах 

Улс орон 
нутгийн 
төсөв  

Зохион 
байгуулсан 
сургалтын тоо, 
сургалтад 
хамрагдсан 
иргэдийн 
мэдлэгийн 
түвшингийн хувь 

Өсвөр үеийнхийн 10.0 
хувийг хамруулсан, 

Сургалтаар  мэдлэгийн 
түвшин 20-30.0 хувьд 

хүрсэн  

Нийт нөхөн 
үржихүйн насны 
иргэдийн 10-20.0 
хувийг  хамруулж, 
эрүүл мэндийн 
боловсрол 30-40.0 
хувь хүртэл  
нэмэгдсэн байна. 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

Зорилт 1.5. Шатлал бүрд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, иргэдийн чирэгдлийг 
бууруулна. /үндсэн чиглэл-2.2.5, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.5/ 

1.5.1 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудад сайн 
туршлага, ололт амжилт 
болон тохиолдол бүртгэх үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

 
* 
 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагад 
гарсан 
тохиолдлын тоо, 
сайн туршлагын 
тоо 

2021 онд магадлан 
итгэмжлэгдсэн эрүүл 
мэндийн байгууллагаас 
15 тохиолдол 
бүртгэгдэж холбогдох 
газарт хүргэгдсэн.  

Үйл ажиллагааг 
хэвшүүлж 
хангалттай үр 
дүнд хүрч 
ажилласан байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.5.2 

Эрүүл мэндийн байгууллагаар 
үйлчлүүлж байгаа иргэдээс 
ЭМС-ын 2021 оны 578 дугаар 
тушаалаар сэтгэл ханамжийн 
судалгааг авч үр дүнг тооцож 
ажиллах. 

* 
 

Сэтгэл 
ханамжийн 
судалгааны 
эерэг хувь 

2021 онд нэгдсэн 
эмнэлэг, сум, өрхийн 
эрүүл мэндийн 
төвүүдээс цаасан болон 
цахим хэлбрээр 
судалгааг авч нэгтгэхэд 
эерэг сэтгэл ханамж 

Иргэдийн эерэг 
сэтгэл ханамж 
85.0 хувиас дээш 
хүргэнэ. 

II. IV 
улирал 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 
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85.0 хувьтай хэрэгжсэн.  
Зорилт 1.6. Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн оновчтой арга хэлбэрийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж 
үйлчилгээний хүрээмжийг нэмэгдүүлнэ. /үндсэн чиглэл-2.2.6, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.1.6/ 

 
 

1.6.1 

Нэгдсэн эмнэлгийн сэтгэц 
наркологийн тасгийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 

 
 
 
 
 
180.0 сая төг 

 
Нэгдсэн 
эмнэлгийн 
сэтгэц 
наркологийн 
тасгаар 
үйлчлүүлсэн 
иргэдийн тоо 

Сэтгэц наркологийн 
тасаг жилдээ 14 
хоногийн нөхөн сэргээх 
эмчилгээний 
хөтөлбөрөөр 240 хүн 
эмчилнэ. Эмчилгээний 
хоног олон, зардал 
өндөр тул ЭМДС-аас 
санхүүжилт авахад 
эмчилгээний зардлын 
зөрүү гарах эрсдэлтэй. 

Нэгдсэн 
эмнэлгийн сэтгэц 
наркологийн 
тасгаар 
дамжуулан 250-
аас доошгүй 
иргэнд хүрч 
үйчилсэн байна. 

 
 

II. IV 
улирал 

 
 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

 
 
 

1.6.2 

Эрүүл мэндийн салбарын 
санхүүжилтийн шинэчлэлийн 
хүрээнд ЭМД-ын сангаас 
гүйцэтгэлээр санхүүжих өрх, 
сумын ЭМТ-ийн төсөв 
захирагч болон санхүүгийн 
ажилтнуудад танхимын болон 
цахим сургалт зохион 
байгуулах.  

ДЭМБ 
3,8 сая төг 

Сургалтын 
удирдамж, 
хөтөлбөр, 
сургалтад 
хамрагдсан 
хүний тоо 

Эрүүл мэндийн 
салбарын 
санхүүжилтийн 
шинэчлэлийн талаар 
мэдлэг хангалтгүй. 

ЭМС-ийн төсөв 
захирагч, 
санхүүгийн 
ажилтнууд ЭМС-т 
хэрэгжиж байгаа 
эрхзүйн 
шинэчлэлийн 
талаархи 
мэдлэгтэй болно.  

I-II 
улирал 

Удирдлага, 
төлөвлөлт, 
санхүүгийн 

хэлтэс 

Зорилт 1.7. Эрүүл мэндийн ажилтны ур чадварыг сайжруулж, ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлж, ниймгийн баталгааг 
дэмжинэ.  /үндсэн чиглэл-2.2.7, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.7/ 

1.7.1 

Эрүүл мэндийн салбарын 
хүний нөөцийн хөгжлийг 
хангаж, нэн шаардлагатай эмч 
мэргэжилтнийг бэлтгэх  

10.0 сая төг 

Сургагдсан 
мэргэжилтний 

тоо 

Настан судлал, сүрьеэ, 
шүд, нийгмийн эрүүл 
мэнд, эрүүл мэндийн 
удирдлагын чиглэлээр 
бэлтгэгдсэн эмч, 
мэргэжилтнүүд 
дутагдалтай байна. 

Нийгмийн эрүүл 
мэнд, тархвар 
судлаач, эрүүл 
мэндийн 
удирдлагын 
чиглэлээр 4 
мэргэжилтнийг 
мэргэшүүлнэ. 

 
 
 

/I-IV 
улирал/ 

Удирдлага, 
төлөвлөлт 
санхүүгийн 

хэлтэс 

1.7.2 

“Бид ёс зүйгээр манлайлна” 
уриалгат зорилтот үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 

10.0 сая төг 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээ, тайлан 
Үнэлгээний дүн, 
Эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний 

Салбарын хэмжээнд 
эмнэлгийн ажилтны ёс 
зүй, харилцаа хандлагыг 
сайжруулах чиглэлээр 
аян, болзолт 
уралдаануудыг жил бүр 

Анхан шатны 
нэгжүүдийн ёс 
зүйн багийн үйл 
ажиллагаанд 
үнэлгээ хийж 
чадавхжуулан, 

/I-IV 
улирал/ 
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харилцаа 
хандлагын сөрөг 
үзүүлэлтийн 
хувь 

зарлаж, урамшуулан 
шаардлагатай арга 
хэмжээг хэрэгжүүлсэн. 
Эмнэлгийн 
мэргэжилтний харилцаа 
хандлагын сөрөг 
үзүүлэлт 6 хувийг эзэлж 
байна. 

сургалт зохион 
байгуулна. Ёс зүй 
харилцаа 
хандлагын 
чиглэлээр үе 
шаттай арга 
хэмжээг 
хэрэгжүүлэн эмч, 
эмнэлгийн 
мэргэжилтний 
харилцаа 
хандлагын сөрөг 
үзүүлэлтийг 2 
хувиар бууруулна. 

Удирдлага, 
төлөвлөлт 
санхүүгийн 

хэлтэс 

1.7.3 

Сумын эрүүл мэндийн төвийн  
сүрьеэ хариуцсан эмч болон 
лаборант нарт  чадавхжуулах 
сургалт зохион байгуулах 

Улсын төсөв 
 

Сургалтад 
хамрагдсан 
хүний тоо, 

хамрагдалтын 
хувь 

Сургалт зохион 
байгуулж байгаагүй 

Нийт 50 эрүүл 
мэндийн ажилтанд 
сургалт зохион 
байгуулж, 
чадавхижуулсан 
байна 

II-III 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

1.7.4 
Эрүүл мэндийн байгууллагад 
тандагч бэлтгэх, чадавхжуулах 
сургалтыг зохион байгуулах 

     ДЭМБ 
9.0 сая төг  

Сургалтад 
хамрагдсан эмч 
мэргэжилтний 

тоо, хувь 

Эрүүл байгууллагын 
эмнэлгийн 
мэргэжилтний  80.0 
хувийг хамруулсан 

Эрүүл 
байгууллагын 
эмнэлгийн 
мэргэжилтний  
95.0 хүртэлх 
хувийг хамруулж, 
чадавхжуулсан 
байна. 

I улирал  
Нийгмийн 
эрүүл 
мэндийн төв 

1.7.5 

Байгууллага, албан 
тушаалтны сахилга 
хариуцлагыг өндөржүүлэх, 
зөвлөн туслах чиглэлээр 
дэмжлэг үзүүлж “Эрсдэлгүй 
байгууллага-зөрчилгүй хамт 
олон“ аян зохион байгуулах 

Улсын төсөв 
1.5 сая 

Аяны удирдамж, 
аяны үр дүнгийн 
тайлан 

Аяны хүрээнд хийгдэх 
ажлын төлөвлөгөө 
гарган батлуулж, 
төлөвлөгөөний биелэлт 
70.0 хувьтай байна. 

Эрх зүйн баримт 
бичгийн хэрэгжилт 
90.0-с дээш 
хувьтай хэрэгжиж, 
тушаал, 
шийдвэрийн 
хэрэгжилт 
сайжирна.  
 

I-IV 
улирал 

Удирдлага, 
төлөвлөлт, 
санхүүгийн 
хэлтэс 

1.7.6 
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
29.2, 29.5, 30.1 заалтын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

Улсын төсөв, 
ЭМД-ын 
санхүүжилт 

Нэмэгдэл хөлс, 
нөхөн төлбөр 
авсан эрүүл 

Эрүүл  мэндийн 
ажилтнуудын нийгмийн 
баталгаа ЭМ-ийн тухай 

Эрүүл мэндийн 
ажилтны нийгмийн 
баталгаа 

I-IV 
Удирдлага, 
төлөвлөлт, 
санхүүгийн 
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мэндийн 
ажилтны тоо, 
мөнгөн дүн 

хуулийн хүрээнд 
тодорхой түвшинд 
хангагдсан. 

хангагдсан байна.  хэлтэс 

Зорилт 1.8. Бүх шатны эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулан, стандарт, чанарын 
шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлнэ. /үндсэн чиглэл-2.2.8, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.8/ 

1.8.1 

Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээг сайжруулах тоног 
төхөөрөмжийн хангамжийг 
нэмэгдүүлэх 300.0 сая төг 

Тоног 
төхөөрөмжийн 
хангалтын хувь 

Тоног төхөөрөмжийн 
хангалт 85.0 хувьтай 
байна. 

Эрүүл мэндийн 
тусламж 
үйчилгээний тоног 
төхөөрөмжийн 
хангалтыг 90.0-с 
дээш хувьд 
хүргэнэ. 

/I-IV 
улирал/ 

Удирдлага, 
төлөвлөлт 
санхүүгийн 

хэлтэс 

1.8.2 

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 
амбулаторын барилгын явцыг 
80.0 хувьд хүргэх 

2.7 тэрбум төг 

Нэгдсэн 
эмнэлгийн 
амбулаторын 
барилгын явцын 
гүйцэтгэл, хувь 

Нэгдсэн эмнэлгийн 
амбулаторын барилга 
нь тоосгон бүтээцтэй, 
1987 онд ашиглалтад 
орсон, МХГ-ын улсын 
байцаагчийн ашиглах 
боломжгүй дүгнэлт 
гарсан 

Нэгдсэн 
эмнэлгийн 
амбулаторын 
барилгын явц 80.0 
хувьд хүрсэн 
байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Удирдлага, 
төлөвлөлт 
санхүүгийн 

хэлтэс 

1.8.3 

Заг, Галуут сумын эрүүл 
мэндийн төвийн халдвартын 
тасгийн барилгыг засварлах 

147.0 сая төг 

Заг, Галуут 
сумын эрүүл 
мэндийн төвийн 
халдвартын 
тасгийн 
барилгын 
засварын ажлыг 
хүлээж авсан 
акт, МХГ-ын 
дүгнэлт 

Заг сумын ЭМТ-ийн 
халдвартынтасаг 
стандартын бус 
нөхцөлд тусламж 
үйчилгээ үзүүлж байна. 
Галуут сумын ЭМТ 
халдвартын тасгаа 
түшиглэн ахмадын 
сэргээн засах төвийг 
байгуулна. Ковид 19 
цар тахлын үед 
тусламж үйлчилгээний 
ачаалал нэмэгдэж, 
өрөөний хүрэлцээ 
дутмаг, сэргээн засах 
эмчилгээ дутагдалтай 
байна. 

Заг, Галуут сумын 
эрүүл мэндийн 
төвийн 
халдвартын 
тасгийн барилгыг 
засварын ажил 
хийгдэж дууссан 
байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Удирдлага, 
төлөвлөлт 
санхүүгийн 

хэлтэс 

1.8.4 
Оточномгон өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийн эмнэлгийн 

400.0 сая төг 
Эрүүл мэндийн 

төвийн 
Оточномгон өрхийн 
эрүүл мэндийн төвийн 

Оточномгон 
өрхийн эрүүл 

/I-IV 
улирал/ 

Удирдлага, 
төлөвлөлт 
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барилга барих эмнэлгийн 
барилгын 

гүйцэтгэл, хувь 

үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа барилга нь 
стандартын шаардлага 
хангахгүй болсон. 

мэндийн төвийн 
эмнэлгийн 
барилгын 
гүйцэтгэлийг 50.0 
хувьд хүргэсэн 
байна. 

санхүүгийн 
хэлтэс 

Зорилт 1.9. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавьж, сумдын эмийн сангуудын үйл ажиллагааг 
сайжруулж, үнийн нэгдсэн бодлогыг бий болгох /үндсэн чиглэл-2.2.9, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.1.9/ 

1.9.1 

Хувийн хэвшлийн эмийн 
сангаар антибиотик эмийг  
жоргүй олгох үйл ажиллагааг 
таслан зогсоох энэ чиглэлээр 
байнгын хяналт тавьж 
ажиллах 

 
   

Эмийн жороор 
олгосон хувь 
Сургалтанд 
хамрагдсан 
эмийн 
мэргэжилтний 
тоо 

Эмийн сангаар 
антибиотик жоргүй 
олгох үйл ажиллагаанд 
тогтмол хяналт тавьж 
хэвшсэн.  

Эмийн жор 
бичилт, олголтод 
хяналт, эмийн 
зохистой хэрэглээ 
сайжирна. 

 
 
/I-IV 
улирал/ 

 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.9.2 

Эм зүйн тусламж үйлчилгээг 
хүргэж буй мэргэжилтнийг 
чадавхжуулах, ёс зүйн хэм 
хэмжээг дээшлүүлэх сургалтыг 
зохион байгуулах  

 
      ДЭМБ 
5.0 сая төг 

Үйлчлүүлэгчдийн 
сэтгэл ханамж 
эерэг хувь  
  

Чадавхжуулах сургалт 
2, ёс зүйн хэм хэмжээг 
сайжруулах сургалт 1 
удаа зохион байгуулна  

Эм зүйн тусламж 
үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж 
аюулгүй байдал 
сайжирна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.9.3 

Зайлшгүй шаардлагатай эм, 
хөнгөлөлттэй эмийн үнийг 
шошгонд байршуулах үйл 
ажиллагааг  хэрэгжүүлэх 

 
 

Зайлшгүй 
шаардлагатай 
эм, хөнгөлөлттэй 
эмийн үнийг 
шошгонд 
байршуулсан 
эмийн сангийн 
тоо 

Эмийн сангуудад  
хагас, бүтэн жилээр 
хяналт үнэлгээ хийж 
холбогдох зөвлөмжийг 
хүргүүлнэ. 

Эмийн тусламж 
үйлчилгээний 
аюулгүй байдал, 
чанар, хүртээмж 
сайжирна. 

/I-IV 
улирал/ 

 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

1.9.4 

Жорын MNS 5376: 2016 
стандартын хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах  

  200.000 

Хэвлэсэн энгийн 
эмийн жорын 
маягтын тоо, 

мансууруулах, 
сэтгэцэд нөлөөт 

эмийн жорын 
маягтын тоо 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагын эмч 
нарын жор бичилт 80.0 
хувьтай байна.  

Жорын            
MNS 5376: 2016 
стандартын 
хэрэгжилтийг 
хангаж  90.0 хувьд 
хүргэнэ. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

Зорилт 10. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг цахимжуулах /үндсэн чиглэл-2.2.10, аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.1.10/ 

1.10.1  
Эрүүл  мэндийн салбарын 
шинэчлэлийн хүрээнд тусламж 

 
“Up to Date” 
платформыг 

Эрүүл мэндийн 
байгууллага 2021 онд 

Нийт эмчийн  
нарын 70.0-с дээш 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 
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үйлчилгээний эмнэл зүйн олон 
улсын удирдамж  “Up to Date” 
платформыг нэвтрүүлж бүх 
эмч нар ашиглах боломжийг 
хангана. 

нэвтрүүлж 
суулгасан эмч 
нарын тоо 
 

гүйцэтгэлээр 
санхүүжих болсонтой 
холбоотойгоор 50 
эмчийн хэрэглээний 
техникт программ 
суулгаж, зөвлөгөө 
өгсөн 

хувь нь 
платформыг 
суулгаж ашиглаж 
хэвшсэн байна. 
Тусламж 
үйлчилгээний 
чанар, аюулгүй 
байдал, хүртээмж 
сайжирна. 

хэлтэс 

1.10.2 

Анхан шатны байгууллагуудын 
үйл ажиллагааг цахимжуулах  
E-Hospital программ 
хангамжийг нэвтрүүлэх 

Улсын төсөв 

Программ 
нэвтрүүлсэн 
байгууллага, 
хэрэглэгчдийн 
тоо 

 

 

Дотоод үйл 
ажиллагаанд 
нэвтэрсэн цахим 
систем байхгүй 

Сум, өрхийн эрүүл 
мэндийн төвүүд 
шаардлагатай 
тоног 
төхөөрөмжийн 
бэлэн байдал, 
сургалт арга 
зүйгээр хангагдсан 
байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Хяналт 
шинжилгээ, 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

Зорилго 2. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ. /Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.3, 1.1.4/ 
Зорилт 2.1. Шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хувийн хамгаалах хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, лабораторийн урвалж оношлуур, ариутгал 
халдваргүйтгэлийн бодисын нөөц бүрдүүлэх төсвийг тооцож, нэмэлтээр батлуулах, худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах  

2.1.1 

Вируслоги лабораторийн 
оношилгоо сайжруулах 
зорилгоор лаборант нарыг 
чадавхуулах сургалт зохион 
байгуулах 

 
    ДЭМБ 
10.0 сая төг 

Аппаратаар 
хангагдсан ЭМБ-
ын тоо, 
сургалтад 
хамрагдсан 
лаборантын тоо 

АШЭМТҮ-ны лаборант 
нарыг түргэвчилсэн 
сорил авах аргад 
сургаж байсан 

Мини ПСР-ын 25 
аппараттай болж, 
лабораторийн 
хүчин чадал 
нэмэгдэж, 
лаборант нарыг 
сургасан байна 

I улирал  
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

2.1.2 

Коронавируст халдвар 
/КОВИД-19/-ын цар тахлаас 
сэргийлэх, тэмцэх, хариу арга 
хэмжээг шуурхай авах  
нөөцийн бэлэн байдлыг хангах  

Улс орон 
нутгийн төсөв  

Нөөц 
бүрдүүлэлтийн 
тайлан, тоо 
хэмжээ 

Орон нутгийн төсвөөс 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, ХХХ, сорил 
худалдан авахад 1.3 
тэрбум төгрөг 
зарцуулсан. 

Бэлэн байдлын 
нөөц хангаж, 3 
сарын нөөц 
бүрдүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

2.1.3 

Тусгаарлан ажиглах болон  
тусгаарлан эмчлэх байрны  
зохион байгуулалт, бэлэн 
байдлыг хангаж, үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Хяналт 
үнэлгээний 
дүгнэлт, тайлан 

Халдварын тархалтын 
үед 5 зочид буудлыг 
бэлдэж, ТАБ-аар 
ажиллуулсан. 

ТАБ, ТЭ-үүдэд 
хяналт үнэлгээ 
хийж, бэлэн 
байдлыг 
хангуулна. 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 
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2.1.4 

“Төрийн болон орон нутгийн 
өмчит бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай” хууль 
болон холбогдох тушаал, 
журмын дагуу эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах үйл 
ажиллагаа Худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулсан 
байна г зохион байгуулж   
ХАА-г ил тод, өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр ашигтай, 
хэмнэлттэй ажиллах 

     ЭМДС 
1.9 тэрбум төг 
 

Зохион 
байгуулсан 
худалдан авах 
ажиллагааны тоо  

Эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн худадан 
авах ажиллагааны 
гүйцэтгэл 290.3 сая 
төгрөгийн татан авалт 
хийсэн 

Худалдан авах 
ажиллагааг зохион 
байгуулснаар 
чанартай аюулгүй 
эм, эмнэлгийн 
хэрэгслээр 
хангагдсан байна 

 
 

I-IV 
улирал/ 

 
 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

2.1.5 

Коронавируст халдварын үед 
Нийгмийн эрүүл мэндийн 
ажилтнуудыг чадавхжуулах 
сургалт зохион байгуулах 

ДЭМБ 
6.9 сая 

Сургалтын 
удирдамж, 
хөтөлбөр, 
сургалтад 
хамрагдсан 
НЭМА-ны тоо 

1 удаа цахимаар 
чадавхижуулсан  

Нийт 25 эрүүл 
мэндийн ажилтанд 
сургалт зохион 
байгуулж, 
чадавхижуулсан 
байна. 

I-р 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

Зорилт 2.2. Ковидын халдвараас сэргийлэх батлагдсан аргууд болох амны хаалт зүүх, гар угаах, гар халдваргүйтгэл хэрэглэх,  хүн 
хоорондын зай барих аргуудыг иргэдэд сурталчилах 

2.2.1 

Ковидоос сэргийлэх “Түлхүүр 
мэссэж”-ийг нийгмийн 
зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд 
хүргэх арга хэмжээ зохион 
байгуулах 

Улс орон 
нутгийн төсөв 
1.5 сая төгрөг   

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 
Арга хэмжээнд 
хамрагдсан 
зорилтот 
бүлгийн 
хүүхдийн тоо, 
мэдлэгийн хувь 

Урд онд 11 хүүхдэд 
ариун цэврийн багц 
тараасан. 

ЭМАШТҮ-ны 25 
нэгжийн харьяа 
зорилтот бүлгийн 
хүүхдийн 85.0 
хувьд хүрч 
үйлчлэн, 
хүүхдүүдийн 
мэдлэг нэмэгдсэн 
байна 

 
I-IV 

улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

2.2.2 

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан коронавируст 
халдвар (covid-19)-аас 
сэргийлэх, хянах чиглэлээр 
гарсан тушаал шийдвэрийн 
дагуу чадавхижуулах, тандах 
сургалт зохион байгуулах 

Хөтөлбөр 
төслийн 
зардал 

Зохион 
байгуулсан 
сургалтын тоо, 
хамрагдсан 
эмнэлгийн 
мэргэжилтний 
тоо, тандалт, 
үнэлгээний 
тайлан 

 5 удаагийн цахим 
сургалтаар 
чадавхижуулсан 

Эмнэлгийн 
мэргэжилтэнүүд 
чадавхжиж, 
тусламж үйчилгээг 
чанартай, цаг 
алдалгүй хүргэх 
нөхцөл бүрдэнэ. 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

2.2.3 Ковидын халдвараас Улс орон Дархлаа дэмжих 3 дугаар тунд 2021 онд Зорилтот бүлгийг  Нийгмийн 
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сэргийлэх, дархлаа дэмжих 
нэмэлт тунгийн хамралтыг 
эрчимжүүлэх 

нутгийн төсөв нэмэлт тунд 
хамрагдсан 
зорилтот 
бүлгийн 
иргэдийн тоо, 
хувь 

зорилтот бүлгийн 
иргэд 46,7 хувь 
хамрагдсан нь улсын 
дунджаас 1.3 хувь бага 
байсан 

50.0 хүртэл хувь 
хамруулж, 
Ковидын 
халдварын 
тархалт буурсан 
байна 

I-IV 
улирал 

эрүүл 
мэндийн төв 

ЗОРИЛГО 3.  Эрүүл-иргэн-Ирээдүйн үнэт зүйл 
Зорилт 3.1. Архи, тамхи, сэтгэц нөлөөт бодисын хамаарлаас гарч, эрүүл амьдралын хэв маягийг сонгосон иргэнийг 
нийгэмшүүлэх, сурталчилах, дэмжих арга хэмжээ авах 

3.1.1 
“Дам тамхидалтын эсрэг” аян 
зохион байгуулах 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аяны удирдамж, 
хөтөлбөр,тайлан 

Дам тамхидалтын хор 
уршгийн талаарх 
иргэдийн мэдлэгийн 
түвшин тодорхойгүй. 

Дам тамхидалтын 
хор уршгийн 
талаарх мэдээлэл 
залуучуудын 30.0 
хувьд хүрч, 
иргэдийн 
мэдлэгийн түвшин 
нэмэгдэж, 

2-4-р 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

3.1.2 

“Жаргалтай амьдрал” төвийн 
мэргэжлийн эмчтэй хамтран 
архины хамраал бүхий иргэн, 
тэдний гэр бүлд  эерэг 
нөлөөллийн арга хэмжээ авч, 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө  өгөх 

Хөтөлбөрийн 
зардал 

Эмчилгээнд 
хамрагдаж, 
эрүүлжсэн  
иргэдийн тоо, 
зөвлөгөө, 
сургалтын тоо 

Ажилласан 
хугацаандаа 240 иргэн, 
тэдний гэр бүлд 
сургалт, мэдээлэл 
өгсөн. 

Гэр бүлийн уур 
амьсгал сайжирч, 
эрүүл орчин 
бүрдэнэ. 

III-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

Зорилт 3.2. Эрүүл мэндийн сургалт,  судалгаа шинжилгээний инвацийн алба байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангах 

 
 

3.2.1 

ЕБС, цэцэрлэгийн тогооч 
нарыг чадавхжуулах сургалтыг 
зохион байгуулах. 

НҮБ-ын 
Хүүхдийн сан 

25.0 сая төг 

Чадавхжуулсан 
тогоочийн тоо, 
сургалтын 
тайлан 

2019 онд    ЕБС-ийн 29 
тогоочийг 

чадавхжуулсан 

74 тогоочийг 
сургалтад 

хамруулсан байна. 
II улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

3.2.2 

 “Сүүн ээж”-6  нэвтрүүлгийг 
бэлтгэн иргэд олон нийтэд 
хүргэх 

Улсын төсөв, 
хандив 

тусламж 

400000 төг 

Нэвтрүүлгийн 
давтамж, 
үзэгчийн тоо 

2017-2021 онуудад  25 
ээжийг оролцуулан 5 

удаа нэвтрүүлэг 
бэлтгэн 200 удаа 

нэвтрүүлсэн  

5 ээжийг 
оролцуулан 

бэлтгэж 30-аас 
дээш удаа 

нэвтрүүлсэн 
байна. 

II улирал 
Нийгмийн 

эрүүл 
мэндийн төв 

3.2.3 
Нийгмийн эрүүл мэндийн 14 
тэмдэглэлт өдрийг зохион 
байгуулах 

Орон нутгийн 
төсөв 

2.0 сая төг 

Тэмдэглэлт 
өдөр, 
нэвтрүүлгийн тоо 

2021 онд 70.0 хувь 
хэрэгжүүлсэн. 

100 хувь үр дүнтэй 
тэмдэглэн 
өнгөрүүлсэн  
байна. 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 
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3.2.4 

Орон нутгийн телевизүүдтэй 
хамтарч төрийн болон  төрийн 
бус байгууллагууд иргэдийн 
дунд ковид-19-н халдвараас 
сэргийлэх амны хаалт бээлийн 
хэрэглээнд  тандалт хийх 

Орон нутгийн 
төсөв 

4.2 сая төг 

Тандалтын 
давтамж, 
байгууллага, 
иргэдийн тоо 

2021 онд 75.0 хувь 
хэрэгжүүлсэн  

2022 онд 90.0-с 
дээш хувь 

хэрэгжүүлнэ. 

I,II 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

3.2.5 

Хүн амд чиглэсэн эрүүл 
мэндийн боловсрол олгох 
санамж, зөвлөмж, мэдээлэл, 
сурталчилгааны материал 
бэлтгэн түгээх 

Орон нутгийн 
төсөв 

4.2 сая төг 
Давтамж, тоо 

Хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр 8000 
удаагийн 
давтамжтайгаар 
зөвлөмж мэдээллийн 
ажил зохион 
байгуулсан 

Коронавирусийн 
халдвараас 
урьдчилан 
сэргийлэх, эрүүл 
мэндийн зөвлөгөө, 
зөвлөмжийг 
хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр ард 
иргэдэд 15000 
удаагийн 
давтамжгаар 
хүргэнэ. 

Жилийн 
турш 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

ЗОРИЛТ 3.3.  Боловсролын байгууллагын түшиглэн сурагчдын дунд зонхилон тохиолдох өвчлөл, хараа сулрал, өсөлт 
хөгжлийн хоцрогдол, илүүдэл жин, таргалалт, сэтгэц зан төлөвийн тулгамдсан асуудлыг бүртгэх, мэдээлэх хяналт тавих 
тогтолцоотой болж, хүүхдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг нэгтгэсэн мэдээллийн сантай болох 

3.3.1 

Сурагчдын шүдний өвчлөлийг 
бууруулах чиглэлээр 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах 

 
 
 
 
 
 20.0 сая төг 

Үзлэгийн 
хамрагдалтын 
хувь, илэрсэн 
өвчлөл, 
эрүүлжилтийн 
хувь 

Эцэг эхчүүдийн 
хүүхдийнхээ амны 
хөндийн эрүүл мэндэд 
тавих анхаарал сул, 
зөв дадл хэвшил 
хангалтгүй. ЕБС-ийн 
сурагчдын дунд 
шүдний өвчлөл 86.4 
хувьтай байна. 

НЭ, хувийн үүдэн 
үүдэн шүдний 6 
эмнэлгийг 
түшиглэн аймгийн 
төвийн ЕБС-ийн 
сурагчдыг үзлэг 
оношлогоонд үе 
шаттай хамруулж, 
илэрсэн 
өвчлөлийг 100 
хувь эрүүлжүүлнэ. 

 
 
 
 
  /I-IV 
улирал/ 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

Зорилго:4. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  
Зорилт 4.1: Монгол улсын хамгийн боломж муутай эмзэг хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл, ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн 
үйлчилгээний хүртээмж, ашиглалт нь сайжирсан, мөн хүүхдийн эсэн мэнд амьдрахуйд агаарын бохирдлын үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр дүнг хүртсэн байна. 

4.1.1 
Агаарын бохирдлын суурь 
судалгаанууд хийж үр дүнг 

НҮБ-ХС 
8.0 сая төг 

Судалгааны үр 
дүн 

Суурь судалгаа 
хийгдээгүй 

Эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх эрсдлийг 

/I-IV 
улирал/ 

Нийгмийн 
эрүүл 
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танилцуулах бууруулах шийдвэр 
гаргалтад дэмжлэг 
үзүүлж, мэдээллийн 
сантай болно. 

мэндийн төв 

4.1.2 
Гадаад, дотоод агаарын 
бохирдлын талаарх сургалт 
зохион байгуулах 

НҮБ-ХС 
10.0 сая төг 
орон нутаг 

Зохион 
байгуулсан 
сургалтын тоо, 
сургалтад 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

Сургалт хийгдэж 
байгаагүй. 

Иргэд гадаад, 
дотоод агаарын 
бохирдлоос 
өөрийгөө болон гэр 
бүлээ хамгаалах 
мэдлэгтэй болно. 

/I-IV 
улирал/ 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

4.1.3 

Эмнэлзүйн хүүхдийн өвчний 
цогц менежмент  
сургалт зохион байгуулж орон 
нутгийн сургагч багш бэлтгэх 
 НҮБ-ийн 

Хүүхдийн сан 
6.5 сая төг 

Орон нутгийн 
сургагч багшаар 
бэлтгэгдсэн 
эмчийн тоо 

Шинэчилсэн эмнэлзүйн 
ХӨЦМ-ийн сургалтанд 
сургагч багшаар 1 
хүүхдийн эмч 
 

Сургалтанд 
хамрагдах эмчийн 
тоон мэдээллийг 
авах ЭМГ-3, НЭ-3, 
20 сум, 4 өрхөөс 
нийт 30 эмчийг 
сургалтанд 
харуулах 
Хүүхдэд үзүүлэх 
тусламжийн чанар 
сайжирна. 

I улирал 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

4.1.4 

Олон нийтийн эрүүл мэндийн 
ажилтан бэлтгэх сургалт 
зохион байгуулж орон нутгийн 
сургагч багш бэлтгэх 
 

НҮБ-ийн 
Хүүхдийн сан 

6.2 сая төг 

Орон нутгийн 
сургагч багшаар 
бэлтгэгдсэн 
эмчийн тоо 

ОНЭМА 108 ажилтанг 
сонгож авсан сургагч 
эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтэн 
бэлтгэгдээгүй  
 

Сум, өрхийн эрүүл 
мэндийн төвөөс тус 
бүр 1 эмчийг 
сургасан байна 
Хүүхдэд үзүүлэх 
тусламжийн чанар 
сайжирна. 

II улирал 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

4.1.5 

Эрүүл мэндийн газрын ариун 
цэврийн байгууламжийг 
сайжруулах, ажилчдын амрах, 
алжаал тайлах өрөөг 
тохижуулах 

НҮБ-ХС 
10.0 сая төг 

Тохижуулсан 
өрөөний тоо 

Амрах, алжаал тайлах 
өрөөгүй 

2 өрөө  тохижуулсан 
байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

Зорилго 5. Нийгмийн эрүүл мэндийг тусламж үйлчилгээний тэргүүлэх чиглэл болгон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд 
дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлж нотолгоонд суурилсан цогц тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, эрүүл 
мэндийн ээлтэй орчин бүрдүүлснээр хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулан дундаж наслалтыг уртасгах төрөөс эрүүл 
мэндийн талаар баримтлах бодлогын хүрээнд: 
5.1. Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлаар салбар хоорондын  үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, хүн амын эрүүл, аюулгүй 
орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг сайжруулах  /Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.4 
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заалт/ 

5.1.1 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт 
коронавирусийн халдварын 
цар тахалтай тэмцэх, хүн амыг 
“Ковид-19” вирусийн 
халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх эрсдлийн үнэлгээг 
холбогдох байгууллагатай 
хамтарч хийх 

 
 
 

АОК-ийн 
төсөв 

Эрсдлийн 
үнэлгээний тоо, 
үнэлгээний 
дүгнэлт 

“Ковид-19” вирусийн 
халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээг 2 
удаа хийж “Өндөр 
эрсдэлтэй” дүгнэгдсэн 

“Ковид-19” цар 
тахлын эрсдэлийг 
50-аас дээш хувь 
бууруулсан байна. /I-IV 

улирал/ 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

5.1.2 

Коронавирусийн халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх, эрүүл 
мэндийн зөвлөгөө, 
зөвлөмжийг хүргэх ажлыг 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулах 

АОК-ийн 
төсөв 

Давтамж, тоо 

Хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр 18000 
удаагийн 
давтамжтайгаар 
сэрэмжлүүлэг 
мэдээллээр хангах 
ажил зохион 
байгуулсан 

Коронавирусийн 
халдвараас 
урьдчилан 
сэргийлэх, эрүүл 
мэндийн зөвлөгөө, 
зөвлөмжийг хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр ард 
иргэдэд 20000 
удаагийн 
давтамжгаар 
хүргэнэ. 

/I-IV 
улирал/ 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

ЗОРИЛТ 5.2.  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг алслагдсан нутгийн хүн ам түр оршин суугчид бүртгэгдээгүй шилжин 
сууршигчид, эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн ялгаатай хэрэгцээтэй уялдуулан, өрх сумын эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэгт 
үзүүлэх тусламж үйлчилгээний багцыг өргөжүүлэн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн чирэгдэлийг багасгах  

5.2.1 

Улирал бүр хүүхдийн 
эндэгдэл, ноцтой хүндрэл, 
ЭТҮХХ бүртгэгдсэн сумд 
ойролцоох сумын эрүүл 
мэндийн төвийг оролцуулан 
эмнэлзүйн тохиолдолд 
суурилсан шалтгаан 
нөхцөлийг хэлэлцэх хурал 
зохион байгуулах 

Тухайн эрүүл 
мэндийн 

байгууллагаа
с 

Эмнэлзүйн 
тохиолдолтой  
сумын эрүүл 
мэндийн төвд 
ажилласан тоо 

Ойрын 2 жилд 
хийгдээгүй  

Эрүүл мэндийн 
сайдын 503-р 
тушаалын 
хэрэгжилт, 
эмнэлгийн 
тусламжийн чанар, 
хүртээмж 
сайжирсан байна. 

Улиралд 
1 сумд 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

5.2.2 

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээнд мобайл 
технологийн оношлогооны 
багаж тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалтыг сайжруулж, 
бүртгэл мэдээллийг нэгтгэх 
ажлыг зохион байгуулах 

 Оношлогдсон 
хүний тоо, хүн 
амын өвчлөл, 
нас баралтын 
тоон үзүүлэлт 

Сум, өрхийн ЭМТ-үүд 
2021 онд мобайл 
технологийн багаж 
тоног төхөөрөмжөөр 
100 хувь хангагдсан. 

Хүн амын тусламж 
үйчилгээний 
хүртээмж нэмэгдэж, 
оношлгооны 
чадамж нэмэгдэн, 
өвчний хүндрэл, нас 
баралт буурна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 
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Зорилт 5.3. Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн явцын үнэлгээг орон нутгийн хэмжээнд чанартай зохион 
байгуулж, багийг чадавхижуулах 

5.3.1 

 Эрүүл мэндийн байгууллагын 
магадлан итгэмжлэлийн явцын 
үнэлгээг орон нутгийн 
хэмжээнд чанартай зохион 
байгуулж, багийг 
чадавхижуулах /ЭМС-ын 2015 
оны 363 дугаар тушаалаар/  

Улс, орон 
нутгийн төсөв 

Магадлан 
итгэмжлэлийн 
явцын үнэлгээнд 
орсон эрүүл 
мэндийн 
байгууллагын 
тоо Явцын 
үнэлэгээний 
үзүүлэлт 

Магадлан 
итгэмжлэгдсэн 2 эрүүл 
мэндийн 
байгууллагууд үнэлгээ 
хийж 80.5 хувьтай. 
 

Магадлан 
итгэмжлэгдсэн 6 
эрүүл мэндийн 
байгууллагууд 
үнэлгээ хийж 88.0 
хувьд хүргэнэ. 

/II-IV 
улирал/ 

 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

5.3.2 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудыг магадлан 
итгэмжлэлд бэлтгэж, мэргэжил 
арга зүйгээр хангах 

Улс, орон 
нутгийн төсөв 

Магадлан 
итгэмжлэлийн 
үнэлгээнд орсон 
эрүүл мэндийн 
байгууллагын 
тоо, 
 чанарын хувь 

Магадлан 
итгэмжлэлийн хугацаа 
дуусах 13 
байгууллагын 
магадлан итгэмжлэх 
үнэлгээнд хамрагдаж,  
11 байгууллага 1 
жилээр, 2 байгуулага 3 
жилээр сунгагдсан.  

Магадлан 
итгэмжлэлийн 
хугацаа дуусах 17 
байгууллагын 
магадлан 
итгэмжлэх 
үнэлгээнд 
хамрагдаж, 
чанарын хувь 2-3 
жилээр сунгагдсан 
байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

Зорилт: 5.4. Сэргээн засах, хөнгөвчлөх, сувилахуйн тусламж үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, сувилахуйн брэнд үйлчилгээг 
бий болгох  

4.3.1 

Архаг, урт хугацаанд асаргаа 
сувилгаа шаардлагатай 
үйлчлүүлэгч, өндөр настан 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд гэрээр үзүүлэх 
сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулах 

Улс, орон 
нутгийн төсөв 

Гэрээр үзүүлэх 
сувилахуйн 
тусламж 
үйлчилгээг авсан 
иргэдийн тоо, 
сэтгэл 
ханамжийн 
судалгааны 
эерэгийн хувь 

1807 иргэнд тусламж 
үйлчилгээг үзүүлсэн 
байна. Иргэдийн сэтгэл 
ханамжийн эерэгийн 
хувь 85.0 доошгүй байх 

Гэрээр үзүүлэх 
сувилахуйн 
тусламж 
үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж 
сайжирсан байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

4.3.2 

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 
“Сувилахуйн жишиг алба” 
байгуулах 

Улс, орон 
нутгийн төсөв 

Нэгдсэн 
эмнэлэгт 
сувилахуйн 
жишиг алба 
байгуулах тухай 
тушаал, шийдвэр 

Дадлага сургалтын 
өрөөнд шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж 
эмнэлгийн хэрэгслийн 
жагсаалтыг гаргаж 
төсөл боловсруулан 
Аймгийн Засаг даргын 

Сувилагч нарын 
ажлын байрны 
дадлага 
сургалтын өрөөг 
стандартын дагуу 
тохижуулж, үйл 
ажиллагааг 

/II-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 
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тамгын газрын 
Нийгмийн бодлогын 
хэлтэст хүргүүлсэн. 

тогмолжуулах 
 

 4.3.3 

Мэргэжлийн сувилахуйн 
сургуультай хамтран орон 
нутагтаа сувилагч 
мэргэжилтний хүний нөөцийг 
бэлтгэх 

Улс, орон 
нутгийн төсөв 

Сувилагч 
мэргэжлээр 
суралцагчдын 
тоо 

Говь-Алтай аймгийн 
АУ-ны салбар 
сургуультай хамтран 
туслах сувилагч 
бэлтгэж байсан.  

Сувилагч 
мэргэжлээр 
суралцагчдын тоо 
10 доошгүй байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 
хэлтэс 

4.3.4 

Сувилагчдыг байгууллага 
хооронд туршлага судлуулах, 
сольж ажиллуулах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах 

Улс, орон 
нутгийн төсөв 

Солилцоогоор 
ажилласан 
сувилагчдын тоо 

Эрүүл мэндийн 
байгууллага бүр жилд 
2-с доошгүй 

Харилцан 
туршлага 
солилцож 
байгууллага 
хоорондын уялдаа 
холбоо сайжирна. 

/II-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

4.3.5 

Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний зааврын 
эмхэтгэл хийж, гардан 
үйлдлийн  стандартаар видео 
бэлтгэх   

Улс орон 
нутгийн төсөв 

 
Гаргасан заавар, 
бэлтгэсэн видео  

Дотор, Мэдрэл, 
Хүүхэд, Мэс засал 
гэмтлийн тасгийн 
сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний заавар 
бэлэн болсон. 

Сувилагч нарын 
мэдлэг ур чадвар 
дээшилж, тусламж 
үйлчилгээний 
чанар сайжирна. 

/II-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

Зорилт.5.5. Эрүүл, аюулгүй хүнсний тогтолцоог бүрдүүлэх замаар хүн амын эрүүл зохистой хооллолтыг дэмжиж, хүн амын 
дундах жингийн илүүдэл, амин дэм, эрдэс бодисын дутагдлыг бууруулах,  эх, хүүхдийн хоол тэжээлийн байдлыг сайжруулах 

5.5.1 

Хоол тэжээлийн дутагдал, 
жингийн алдагдалтай 2-5 
насны хүүхдийг хамруулан түр 
сувилал ажиллуулах. 

НҮБ-ын 
Хүүхдийн сан 
14.0 сая төг 

Сувилалд 
хамрагдсан 
хүүхдийн тоо, 
нэмэгдсэн 
дундаж жин 

2020 онд 200 хүүхдийг 
хамруулж, хүүхдийн 

жин дунджаар 300-600 
граммаар нэмэгдсэн,  
2021 онд цаг үеийн 

байдалтай холбоотой 
үйл ажиллагаа зохион 

байгуулаагүй  

200-аас дээш 
хүүхдийг 
хамруулж, 
хүүхдийн жин 
дунджаар 300-600 
граммаар 
нэмэгдсэн байна. 
 

III улирал 
Нийгмийн 

эрүүл 
мэндийн төв 

5.5.2 

Боловсролын байгууллагын 
хүүхдийн хоол  тэжээл, 
хүнсний чанар аюулгүй 
байдалд  тандалт үнэлгээ 
хийх. 

НҮБ-ын 
Хүүхдийн сан 

6.0 сая төг 
 

Тандалтад 
хамрагдсан ЕБС, 
цэцэрлэгийн тоо, 
тандалт 

Тандалт хийж 
байгаагүй. 

EБ-ийн 31 
сургууль, 43 
цэцэрлэгийг 
тандалтад бүрэн 
хамруулсан байна. 

IV улирал 
Нийгмийн 

эрүүл 
мэндийн төв 

5.5.3 
НЭ-ийн Хүүхдийн тасагт 
хүүхдийн нэмэгдэл хоол хийх, 
хооллох өрөөг тохижуулах. 

НҮБ-ын 
Хүүхдийн сан 
20.7 сая төг 

Тохижуулсан 
өрөө, үйл 
ажиллагаа 

Тохижуулаагүй 

Хүүхдийн 
нэмэгдэл хоол 
хийх, хооллох 
өрөөг бүрэн 

IV улирал 
Нийгмийн 

эрүүл 
мэндийн төв 
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тохижуулсан 
байна. 

5.5.4 

Баацагаан, Баянбулаг, 
Хүрээмарал сумын ЭМТ-д 
нялх бага насны хүүхдийн 
хооллолтын зөвлөгөө өрөөг 
тохижуулах.   

НҮБ-ын 
Хүүхдийн сан 
20.0 cая төг 

Тохижуулсан 
өрөө үйл 
ажиллагаа. 

Тохижуулаагүй 

Нялх бага насны 
хүүхдийн 
хооллолтын 
зөвлөгөө өгөх 
өрөөг бүрэн 
тохижуулсан 
байна. 

IV улирал 
Нийгмийн 

эрүүл 
мэндийн төв 

 
 

5.5.5 

Хүүхдийн сувилалын байртай 
болох тушаал шийдвэр гарч, 
дараа онд ажиллах төсөв 
батлуулах талаар арга хэмжээ 
авч ажиллах 

Орон нутгийн 
төсөв 

Сувиллын 
байртай болох 
шийдвэр гарсан 
байна 

ЭМАШТҮ-ны нэгжүүдэд 
зуны сувилал 

ажиллуулж 14 хоногт 
тураалтай хүүхэд 800 

гр-1.2 кг нэмэгдэж, 
тураалаас гарч байсан 

Оточмандал 
ӨЭМТ-ийн хуучин 
барилгыг 
шилжүүлэн авах 
АИТХ-ын тогтоол 

1-2-р 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

ЗОРИЛТ 5.6 Аймгийн хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах 

5.6.1 

Аймгийн ЗДТГ-ын НБХ, 
Нэгдсэн эмнэлгийн ЦЦБСЗ 
зөвлөл, ТВ-тэй хамтран хүндэт 
донор, болон сайн дурын 
доноруудыг сурталчилах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах 

 
 

Улс орон 
нутгийн төсөв 
500.0 төгрөг 

 

Сайн дурын 
донорыг тоо 
болон 
шинжилгээнд 
хамруулсан 
донорын  тоо 

Сайн дурын донор 50-
аар нэмэгдэж 
шинжилгээнд 20 донор 
хамрагдсан.   

Сайн дурын 
донорын тоо 
нэмэгдэж тусламж 
үйлчилгээний 
аюулгүй байдал 
хангагдана. 

 
/I-IV 

улирал/ 

 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

5.6.2 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 
аж ахуй нэгж байгууллагуудад 
явцын үнэлгээ хийх 

 
Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Үнэлгээнд 
хамрагдсан 
байгууллагын 
тоо 
Өгсөн 
зөвлөмжийн тоо 

Нийт 87 эрүүл мэндийн 
байгууллагаас 48 
байгууллагад явцын 
үнэлгээ хийж 55.1 
хувийн гүйцэтгэлтэй 
байна. 

Явцын үнэлгээний 
гүйцэтгэлийг 70 
хувьд хүргэсэн 
байна. 

 
/I-IV 

улирал/ 

 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

5.6.3 

Эрүүл мэндийн байгууллагад 
ажиллаж буй эмч эмнэлгийн 
ажилчдын ур чадварыг 
сайжруулах зорилгоор 
Аймгийн Улаан загалмайн 
нийгэмлэгтэй хамтран 
амьлуулах суурь тусламж 
болон лавшруулсан 
тусламжийн тохиолдолд 
суурилсан сургалтыг зохион 
байгуулах 

Улс, орон 
нутгийн төсөв 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
эмнэлгийн 
байгууллага, эмч 
эмнэлгийн 
ажилчдын тоо 

Улирал тутамд нэг 
сумыг сонгон авч 
тухайн сумын эрүүл 
мэндийн төв дээр 
зохион байгуулах. 

Тухайн жилд 4 
ӨЭМТ, 4 СЭМТ-д 
сургалт зохион 
байгуулсан байна. 

/I-IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

Зорилго 6: Эрүүл мэндийн сайдтай байгуулсан гэрээг хэрэгжүүлэн ажиллах 
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ЗОРИЛТ:6.1: Нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хүүхдийн эндэгдэл, үр хөндөлтийг 
бууруулах  

6.1.1. 

Гэрийн төрөлт, эхийн ноцтой 
хүндрэл,  хоноггүй нас 
баралтийн тохиолдолуудын 
шалтгааныг хэлэлцэх 
эмнэлзүй эмгэг судлалын бага 
хурлыг зохион байгуулан, 
хүндрэл эндэгдлээс сэргийлэх 

* 

Гэрийн төрөлт, 
хоноггүй нас 
баралтын эзлэх 
хувь  өмнөх оны 
мөн үеэс 
буурсан 
үзүүлэлттэй 
байна.  
Эхийн 
эндэгдлийн 
түвшин  

Гэрийн төрөлт 3 гарч 
эмгэг судлалын 
хурлаар хэлэлцэж 
шийдвэрлэсэн. Хоног 
болоогүй нас баралт 
21 бүртгэгдсэн. 
 
 
 

Эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
чанар, аюулгүй 
байдал сайжирч 
гэрийн төрөлт, 
хоног болоогүй 
нас баралтын тоо 
өмнөх оноос 
буурсан байна. 

 
/I-IV 

улирал/ 

 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

6.1.2 

Хүүхдийн эндэгдлийн 
эмнэлзүй эмгэг судлалын 
магадлах хурлыг улирал бүр 
зохион байгуулах, эндэгдлийн 
шалтгаанд клиник аудит хийж,  
зөвлөмж гарган үр дүнг тооцох 

 
 
Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 
15.0 сая 

Нялхасын болон 
5 хүртэлх насны 
эндэглийн 
түвшин, 
сэргийлж болох 
эндэгдлийн  урьд 
оноос 
бууруулсан 
байна.  

Нялхасын эндэгдлийн 
түвшин  8.7 промиль   
5 хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдэл 13.1 
промиль, Сэргийлж 
болох эндэгдэл 33.3 
хувь  

Нялхасын болон 5 
хүртэлх насны 
хүүхдийн 
эндэгдлийг өмнөх 
оны мөн үеэс 
бууруулах 
Сэргийлж болох 
эндэгдлийг 30 
хувь /23%/ 
бууруулсан  
байна. 

 
/I-IV 

улирал/ 

 
Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

6.1.3 

Жирэмсний эрт үеийн 
хяналтын хамралтыг 
нэмэгдүүлэх, жирэмсний 
хяналтын чанарыг сайжруулах 
арга хэмжээ авах 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 
2.0 сая  

1. Жирэмсний 
эрт хяналтын 
хувь, жирэмсэн 
эхийн  
2. БЗДХ өвчний 
шинжилгээнд 
хамрагдсан хувь, 
3. В, С вирусын 
илрүүлэгт орсон  
хувь  
4.Эрүүлжүүлэлт-
ийн хувь  

1. Жирэмсний эрт 
үеийн хяналт 90.4 хувь 
2. БЗДХ- өвчний 
шинжилгээнд 
хамрагдалт 97.3 хувь 
3. Жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийг 
элэгний В, С вирусийн 
илрүүлэг үзлэгт 100% 
оруулах, илрүүлэг хийх 

Жирэмсний 
хяналтын 
сайжруулж эх, 
хүүхдэд үзүүлэх 
эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
чанар сайжирна. 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

6.1.4 

Шинэ залуу эмч нарыг 
аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 
төрөх, эмэгтэйчүүд хүүхдийн 
тасагт ажлын байрны 

        * 

-Сургалтад 
хамрагдсан 
дадлагажигч 
эмчийн тоо  

Дадлагажуулах  
сургалтанд 3 сумын 4 
их эмч, 1 эх баригчийг 
хамруулсан.   

Шинэ төгсөлтийн 
залуу эмч нарын 
80 дээш хувийг 
сургалтанд 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 
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дадлагажуулах сургалтад 
хамруулах, шаардлагатай 
сумуудад төрөлжсөн нарийн 
мэргэжлийн эмч, сувилагчийн 
багийг томилон ажиллуулах 

-Хүүхдийн 
эндэгдлийн 
түвшин 

Нялхасын болон 5 
хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдлийг 
өмнөх оны мөн үеэс 
3.4 промилл 
бууруулсан. 

хамруулсан. 

 
 
  6.1.5 

Аймгийн Засаг даргын 552 
дугаар захирамж “Нөхөн 
үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүдийн нэрийн 
хянал”-ын чанарыг 
сайжруулах. 

        
 
 
 
           * 

Нөхөн үржихүйн 
насны 
эмэгтэйчүүдийн 
хяналт сайжирч 
жирэмсний эрт 
үеийн хяналтын 
хувь нэмэгдсэн 
байх 

Нөхөн үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүдийн хяналт 
100 хувь хийгдэж 
жирэмсний эрт үеийн 
хяналт 90,4 хувьтай 
хэрэгжиж өмнөх оны 
мөн үетэй 
харьцуулахад 2 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 

Эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 
сайжирч 
үзүүлэлтүүд 
нэмэгдсэн байна. 

I-IV 
улирал  

Эмнэлгийн 
тусламжийн 
хэлтэс  

ЗОРИЛТ:6.2 “Хүүхэд бүрийг бодисын солилцооны эмгэг, хөгжлийн хоцрогдол, бэрхшээлийн эрт илрүүлэг, үзлэг оношилгоонд 
тогтмол хугацаанд хамруулах 

6.2.1 
Тав хүртэлх насны хүүхдийн 
өсөлтийн суурь үнэлгээг хийх 

 

5 хүртэлх насны 
хүүхдийн дундах 
өсөлтийн 
хоцрогдол, 
тураал, 
туранхай, 
илүүдэл жин, 
таргалалттай 
хүүхдийн эзлэх 
хувь 

Туранхай 0.8 хувь, 
тураал 0.4 хувь 
Өсөлтийн хоцрогдол 
1.2 хувь 

Өмнөх оны суурь 
түвшнээс 
бууруулах 

/II, IV 
улирал/ 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

6.2.2 

Хоол тэжээлийн цочмог 
дутлыг илрүүлэх үзлэгийг сар 
бүр хийж, сум өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийг эмчилгээний 
бэлэн хоолоор ханган, 
хяналтад байгаа хүүхдэд 
хооллолтын зөвлөгөө өгч 
эмчлэн эрүүлжүүлж ажиллах  

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 
8.0 сая  

Сар бүр 
илрүүлэх үзлэгт 
хамрагдсан 
хүүхдийн тоо  
Эмчлэн 
эрүүлжүүлсэн 
хүүхдийн хувь 

ХТЦД-тай хүүхдийн 90 
хувийг хяналтанд авч, 
70 хувийг эмчлэн 
эрүүлжүүлсэн.  

5 хүртэлх насны 
хүүхдийн 80 
хувийг сар бүр 
үзлэгт хамруулж, 
ХТЦД-тай 
хүүхдийн 85 
хувийг эмчлэн 
эрүүлжүүлсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн 
тусламжийн 

хэлтэс 

Зорилт 6.3. “ЭМС-ын 2013 оны 140 дүгээр тушаал “Мэдээлэл технологийн журам” хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

6.3.1 
Мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах төлөвлөгөө гарган 

2.0 сая төг 
Эрүүл мэндийн 

Эрүүл мэндийн 
салбарт  2021 оны 

Эрүүл мэндийн 
салбарын бүх 

I-IV 
улирал 

Хяналт 
шинжилгээ, 
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хэрэгжүүлэх  
 

салбарын бүх 
байгууллага 
мэдээллийн 
аюулгүй 
байдлын 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хувь 

байдлаар мэдээллийн 
технологийн аюулгүй 
байдал хангах журам 
гарсан.  

байгууллагуудад 
мэдээллийн 
аюулгүй байдлын 
журмын 
хэрэгжилтийг 
хангуулах 
төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлсэн 
байна 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.3.2 

Эрүүл мэндийн салбарын үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг 
хангах хүрээнд байгууллагын 
вэб сайт болон фэйсбүүк 
хуудсуудын хандалтыг 
сайжруулах төлөвлөгөө гарган 
үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах 

1.0 төг сая 

Цахим 
хуудсуудын 
хандалтын тоо 

Мэдээллийн тоо 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн  
хувь 

 

Эрүүл мэндийн газрын 
вэб сайт wordpress 
программ дээр 
хөгжүүлэн хийгдсэн 
одоогоор 24 төрлийн 
үндсэн болон туслах 
цэстэйгээр мэдээллээ 
байршуулж байна. 
Фэйсбүүк пэйж 
хуудасны хувьд 
5000,000 дагагчтай 
байна. 

Вэб сайт, пэйж 
хуудасны 
хандалтыг 
нэмэгдүүлж үйл 
ажиллагааг 
өргөжүүлэн 
сурталчилах 
зардалыг 
шийдүүлэн 
мэдээллүүдийг 
баяжуулан 
байршуулж 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
хангасан байна. 
 

I-IV 
улирал 

Хяналт 
шинжилгээ, 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.3.3 

Эрүүл мэндийн байгууллагын  
мэдээллийн технологийн 
мэргэжилтнүүдийг мэргэжил 
дээшлүүлэх 2-с дээш 
танхимын болон цахим 
сургалтанд хамруулах 

2.0 сая төг 

Сургалтанд 
хамрагдсан 

мэргэжилтний 
тоо 

 

Эрүүл мэндийн сайдын 
140-р тушаалаар 
мэдээллийн 
технологийн журамд 5   
жил тутамд төгсөлтийн 
дараах сургалтанд 
хамруулах заалтын 
хэрэгжилт  Эрүүл 
мэндийн газар, 
Нэгдсэн эмнэлэг, 
ЗӨСТ-ийн мэдээллийн 
технологийн 
мэргэжилтнүүдэд 
хангагдаагүй байна. 

Эрүүл мэндийн 
салбарт 5-с дээш 
жил ажиллаж буй 
мэдээллийн 
технологийн 2 
мэргэжилтнийг 
төгсөлтийн дараах 
мэргэжил 
дээшлүүлэх 
сургалтын 
хэрэгцээг 
тодорхойлж 
зардалыг 
шийдвэрлүүлэн 
сургалтанд 

I-IV 
улирал 

Хяналт 
шинжилгээ, 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 
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хамруулсан байна. 

6.3.4 
Эрүүл мэндийн салбарт EPR  
системийг нэвтрүүлэх 
ашиглалтыг сайжруулах 

* 

Систем 
хэрэглэгчдийн 
тоо 

Сургалтын тоо 

 

Эрүүл мэндийн 
салбарын ажилчид 
системд нэвтрэх 
эрхүүдийг 50 хувь нь 
нээгдэн сургалтууд 
явагдаж байна. 

Эрүүл мэндийн 
салбарын 
ажилчдыг системд 
бүртгэх ажлыг 
зохион байгуулан 
ашиглалтыг 
нэмэгдүүлсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

Хяналт 
шинжилгээ, 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.3.5 

Эрүүл мэндийн салбарын 
ажилчдын мэдлэг чадварыг 
дээшлүүлэх мэдээллийн 
технологийн сургалт зохион 
байгуулах  

 

2.0 сая төг 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын тоо 

Сургалтын 
өмнөх дараах 
судалгааны дүн 

 

Эрүүл мэндийн 
салбарын ажилчдад 
мэдээллийн 
технологийн сургалт 
өнгөрсөн онд 
явагдаагүй байна. 

Эрүүл мэндийн 
салбарын 
ажилчдын 
сургалтын 
хэрэгцээ 
тодорхойлон 
зардалыг 
шийдвэрлүүлэн 
сургалтанд 
ажилчдын 50-с 
багагүй хувийг 
хамруулсан байна. 

I-IV 
улирал 

Хяналт 
шинжилгээ, 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.3.6 

Телемидицин, цахим эрүүл 
мэндийн дэвшилтэд 
технологийг ашиглан эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилээний 
чанар хүртээмжийг 
сайжруулах төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлэх 

 

10.0 сая төг 

Эрүүл мэндийн 
салбарын бүх 
байгууллага 
мэдээллийн 
аюулгүй 
байдлын 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хувь 

 

Телемидиний үндэсний 
сүлжээнд зориулалтын 

төхөөрөмж ашиглан 
холбогддог нийт 3 

байгууллага байна. 

Телемидицин, 
цахим эрүүл 
мэндийн 
дэвшилтэд 
технологийг 
ашиглан эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилээний 
чанар 
хүртээмжийг 
сайжруулах 
төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан 

I-IV 
улирал 

Хяналт 
шинжилгээ, 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 
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байна. 

 

 
 
 

6.3.7 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын компьютер 
тоног төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагаанд үнэлгээ хийх, 
завсар үйлчилгээ хийх, 
мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө 
тусламж үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

* 

Үнэлгээ хийгдсэн 
байгууллагын 

тоо 
Арга зүйн 

зөвлөмж өгсөн 
ажилдын тоо 

Засвар 
үйлчилгээ 

хийгдсэн тоног 
төхөөрөмжийн 

тоо 

Салбарын нийт 
ажилчдад тоног 
төхөөрөмжийн засвар 
үйлчилгээ хийх, техник 
хэрэгсэлийн бэлэн 
байдал хангах 
ажилчдад програм 
хангамжийн ашиглах 
арга зүйн зөвлөгөөг  
цахимаар болон 
танхимаар өдөрт 
дунджаар 1-2 удаа 
Улирал:132,  Жилд 528 
удаа өгч ажиллаж 
байна 

 

Эрүүл мэндийн 
салбарын бүх 
байгууллагд 
мэдээллийн 
технологийн тоног 
төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагаанд 
үнэлгээ хийж 
мэргэжил аргазүйн 
зөвлөгөө өгч 
мэдээллийн 
технологийн 140-р 
журамын 
хэрэгжилтийг 
хангуулж 
ажилласан байна. 

I-IV 
улирал 

Хяналт 
шинжилгээ, 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

Зорилт 6.4. ЭМС-ын 2021 оны 605-р тушаал “Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

6.4.1 

Эрүүл мэндийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчтай  
болон аймгийн Засаг даргатай 
тухайн онд байгуулсан 
гэрээний биелэлтэд хяналт 
шинжилгээ хийж, зөвлөмж 
болон үнэлгээ өгөх 

* 

Хяналт, 
үнэлгээний 
тайлан, гэрээний 
хэрэгжилтийн 
хувь 

ЭМЯ-ны сайдтай 
аймгийн Засаг даргын 
байгуулсан гэрээний 
биелэлт 84.2 хувь, 
аймгийн Засаг 
даргатай ЭМГ-ын 
даргын байгуулсан 
гэрээний биелэлт 89.6 
хувь 

Гэрээний 
биелэлтэд хагас, 
бүтэн жилээр 
хяналт тавьж 
ажилласнаар 
гэрээний 
хэрэгжилт урд 
оноос нэмэгдэнэ. 

II болон 
IV улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.4.2 

Эрүүл мэндийн сайдын 
тушаал, аймгийн ИТХ, 
Тэргүүлэгчдийн тогтоол, 
газрын даргын тушаал 
шийвэрийн хэрэгжилтэнд 
хяналт шинжилгээ хийж, 
тайлагнах 

* 

Хяналт, 
үнэлгээний 
тайлан, тушаал 
шийдвэрийн 
хэрэгжилтийн 
хувь 

Эрүүл мэндийн сайдын 
тушаал, аймгийн ИТХ, 
Тэргүүлэгчдийн 
тогтоол, газрын даргын 
тушаал шийдвэрийн 
хэрэгжилт 93.9 хувьтай 
байна. 

Хяналт тавьж 
ажилласнаар 
гэрээний 
хэрэгжилт урд 
оноос нэмэгдэнэ. 

I-IV 
улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.4.3 

Эрүүл мэндийн салбарт 
хэрэгжиж буй олон улсын 
төсөл хөтөлбөр, үндэсний 
болон аймгийн дэд 

* 

Үндэсний болон 
дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
хувь 

Үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 88.3 хувь, 
төрөөс эрүүл мэндийн 
талаар баримтлах 

Хяналт тавьж 
ажилласнаар 
гэрээний 
хэрэгжилт урд 

I-IV 
улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 
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хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд 
хяналт шинжилгээ хийж, 
тайлагнах, зөвлөмж өгөх 

бодлого дэд 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 89.1 хувьтай 
байна. 

оноос нэмэгдэнэ. хэлтэс 

6.4.4 

Аймгийн эрүүл мэндийн 
салбарын хэмжээнд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
журам боловсруулж 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах  

* 

Журам 
боловсруулж 
хэрэгжүүлж 
эхэлсэн байна.  

Аймгийн эрүүл 
мэндийн салбарын 
хэмжээнд мөрдөх 
хяналт, шинжилгээ 
үнэлгээний журамгүй.  

Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудад 
хяналт, үнэлгээ 
хийх хугацаа, 
удирдамж, чиглэл 
тодорхой болж 
тайлан 
мэдээллийн 
урсгал, бичиг 
баримтын эмх 
цэгц, үйл 
ажиллагааны 
стандарт мөрдөлт 
сайжирна.  

I-IV 
улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.4.5 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн 
засаг нийгмийг хөгжүүлэх жил 
бүрийн үндсэн чиглэл, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
эрүүл мэндийн талаар 
дэвшүүлсэн зорилтын 
хэрэгжилтэнд хяналт 
шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх 

* 
Төлөвлөгөөний 
биелэлтийн хувь 

Аймгийн 2021 оны 
хөгжлийн 
төлөвлөгөөний  
биелэлт 88.4 хувь 

 

Хяналт тавьж 
ажилласнаар 
гэрээний 
хэрэгжилт урд 
оноос нэмэгдэнэ. 

II болон 
IV улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.4.6 

Эрүүл мэндийн газрын хэтийн 
болон дунд, богино хугацааны 
стратеги төлөвлөгөө, жилийн, 
улирлын, зорилтот ажлын үйл 
ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ хийх, зөвлөмж 
боловсруулах 

* 

Байгууллагын 
батлагаажсан 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэлийн 
тайлан, 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийн хувь 

Байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 
биелэлт 89.1 хувь 

Хяналт тавьж 
ажилласнаар 
гэрээний 
хэрэгжилт урд 
оноос нэмэгдэнэ. 

I-IV 
улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 

6.4.7 

Эрүүл мэндийн 
байгуулагуудад хяналт 
үнэлгээ хийх календарчилсан 
төлөвлөгөө гарган батлуулж, 
биелэлтийг ханган ажиллах 

4.5 сая төг 

Баталгаажсан 
календарчилсан 
төлөвлөгөө, 
хяналт 
үнэлгээний 

Календарчилсан 
төлөвлөгөө гаргасан 
боловч ковидын 
улмаас зарим хяналт 
үнэлгээ хийгдээгүй,     

Эрүүл мэндийн 
байгуулагуудад 
хяналт үнэлгээ 
хийх 
календарчилсан 

I-IV 
улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс 
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тайлан, зөвлөмж гүйцэтгэлийн хяналт 
үнэлгээг хийх 
удирдамж гарган ЭМБ-
уудад хяналт үнэлгээ 
хийгдсэн. 

төлөвлөгөө 
гаргаж, явцын 
болон 
гүйцэтгэлийн 
хяналт үнэлгээ 
хийж, мэргэжлийн 
арга зүй, 
зөвлөмжөөр 
ханган ажиллана. 

Зорилт 6.5. ЭМС-ын 2019 оны 611-р тушаал “Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг шинэчлэх 
батлах тухай” тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

6.5.1 

Харьяалах нутаг дэвсгэрийн 
эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын мэдээ, 
мэдээллийг цуглуулах анхан 
шатны маягтын хөтлөлт, 
мэдээллийн байдлыг хянаж 
үнэлэх, зөрчлийг арилгах арга 
хэмжээг авах, мөрдөгдөж 
байгаа стандарт, тушаал 
шийдвэр, удирдамжуудын 
хэрэгжилтийг мэргэжил арга 
зүй, нэгдсэн удирдлагаар 
хангаж ажиллах 

* 

-Тайлан мэдээ 
холбогдох газарт 
хугацаандаа 
хүргэгдсэн 
байна. Эрүүл 
мэндийн 
байгууллагуудын 
бүртгэлийн 
анхан шатны 
маягт хөтлөлт, 
мэдээллийн үнэн 
бодит чанар 
хангагдсан 
байна. 

Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны 611 дугаар 
тушаалын хэрэгжилт 
хангагдсан. 

Мэдээ, 
мэдээллийн үнэн 
бодит чанар, 
ажлын уялдаа 
холбоо сайжирна. 

I-IV 
улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс  

6.5.2 

Шийдвэр гаргах түвшний 
удирдлагуудад болон 
хэрэглэгчдийг шаардлагатай 
үнэн зөв тоон үзүүлэлт, 
мэдээллээр хангах, 
мэдээллийг сурталчлах 300.000 төг 

Эргэн 
мэдээлэлээр 
хангасан 
байгууллага, 
хэрэглэгчийн тоо 

Сар бүр холбогдох 
байгууллага, шийдвэр 
гаргах түвшний 
удирдлага, 
мэргэжилтнүүд, НЭ, 
сум, өрхийн ЭМТ-ийг 
эргэн мэдээлэлээр 
ханган ажилласан. 

Шаардлагатай 
үнэн зөв тоон 
үзүүлэлт, 
мэдээллээр 
хангаж 
ажилласнаар 
нотолгоонд 
тулгуурласан 
шийдвэр 
гаргалтыг дэмжин 
ажиллана. 

I-IV 
улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 

хэлтэс  

6.5.3 

Тусламж үйлчилгээний нэгжид 
ажиллаж байгаа бүртгэл 
мэдээллийн ажилтнуудын 
мэдлэг ур чадварыг 

 

Олгох, 
дээшлүүлэхэд 
хамрагдсан 
статистик их, 

Сумын 2 статистик 
бага эмч олгох, 1 
статистик бага эмч 
мэргэжил дээшлүүлэх 

Статистик их эмч 
1 олгох, статистик 
бага эмч 2 олгох, 
статистик бага эмч 

I-IV 
улирал 

Хянал, 
шинжилгээ 

үнэлгээ, 
мэдээллийн 
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сайжруулах, ажлын байрны 
тасралтгүй сургалтад 
хамруулах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх 

бага эмчийн тоо сургалтад хамрагдсан. 2 дээшлүүлэх 
сургалтад 
хамрагдана. 

хэлтэс  

Зорилго 6.6. Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлж үйл ажиллагааны  хүрээнд: 

6.6.1 

Эрүүл мэндийн салбарын үүсч 
хөгжсөний 80 жилийн ойн арга 
хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 
ажлын хэсэг байгуулж, 
төлөвлөгөө гарган ажиллах 

Хандив, төсөв 

Ойн хүрээнд 
зохион 
байгуулагдсан 
арга хэмжээ, 
ажлын хэсгийн 
тайлан, 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийн хувь 

2012 онд 70 жилийн 
ойн арга хэмжээг 

зохион байгуулсан. 

Эрүүл мэндийн 
салбарын 80 
жилийн түүх, 
ололт амжилтыг 
сурталчлан 
таниулж, амжилт 
бүтээлээр 
тэргүүлсэн 
байгууллага, хамт 
олон, ЭМА-ыг 
шагнаж 
урамшуулан 
түүхийн хуудсыг 
шинээр нэмнэ 

I-IV 
улирал 

Удирдлага, 
төлөвлөлт 
санхүүгийн 

хэлтэс 

6.6.2 

Ажилчдын эрүүл мэнд, 
идэвхтэй хөдөлгөөнийг 
дэмжих  зорилгоор 
байгууллагаараа 7 хоногийн 1 
өдөр заал  тогтмол авч байх 

 500.000 төг 

Ажилчдын 
идэвхтэй 
оролцоо, 
хамрагдалт  

- 

Байгууллагын 
ажилчдын 

хамрагдалтыг 
80.0-с    дээш 

түвшинд хүргэнэ. 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

6.6.3 

Чийрэгжүүлэлтийн өрөөг 
чөлөөлж, үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулж, байнга 
ажилуулах 

* 

Ажлын байрны 
дасгал 
хөдөлгөөнд 
ажилчдыг 
идэвхтэй 
хамруулах 

- 
Үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон 

байна. 

I-IV 
улирал 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

6.6.4 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйг 
сайжруулах” үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжилтийг хангах 

Орон нутаг 
Төлөвлөгөөний 

биелэлтийн хувь 
Төлөвлөгөөний 
биелэлт 84.0 

Төлөвлөгөөний 
биелэлтийг хангаж 
ажилласнаар 
ажилчдын 
ажиллах эрүүл, 
аюулгүй орчин 
бүрдэнэ. 

/I-IV 
улирал/ 

Нийгмийн 
эрүүл 

мэндийн төв 

6.6.5 
“Тэрбум мод” үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд мод, 
жимс, жимсгэнэ тарих үйл 

 
Тайлан, тарьсан 

модны тоо  

Жил бүр мод тарих үйл 
ажиллагаанд 

байгууллагаараа 

Хөтөлбөрийн 
хүрээнд хариуцсан 
газрын модыг 

II-улирал 
ЭМГ-ын бүх 

ажилчид 
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ажиллагааг зохион байгуулах, 
хамт олны оролцоог хангах 

идэвхтэй оролцож 
байсан туршлагатай 

тордож услах, 
байгууллагын ойр 
орчимд мод нэмж 
тарисан байна. 
 

 

 

 

 
 


