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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

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 

 Стратегийн зорилго-1: Хүн амын  эрүүл мэндийг хамгаалах, аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эрт илрүүлэх, эрүүл зөв 

дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх замаар дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Зорилт 1.1. Халдварт өвчний тархалт, сэргийлэлт бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээг авах, дархлаажуулалтын арга хэмжээг 

хүртээмжтэй болгож, халдварт өвчний тархалтыг бууруулна.  

Арга хэмжээ 1.1.1. Халдварт өвчнөөс 

сэргийлэх, хянах, илрүүлэх, тандах чиглэл 

хөтөлбөр, төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж 

ажиллах  Улсын төсөв 

Халдварт өвчний 

тохиолдол 10000 

хүн амд 

Товлолын 

дархлаажуулалт

ын хувь  

636.9 600.0 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.1.2. Коронавируст халдвар 

/КОВИД-19/ сэргийлэх, тэмцэх, арга 

хэмжээг зохион байгуулна. 
Орон нутгийн 

төсөв 

Коронавируст 

халдварын 

өвчлөл 10000 

хүн амд эзлэх 

хувь  

2449.1 2000.0 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.1.3. “Эрүүл элэг” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж элэгний В, С вирус 

илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдалтыг 

нэмэгдүүлж илэрсэн өвчлөлийг эмчилгээнд 

бүрэн хамруулах, В эсрэг 

дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг  

чанартай зохион байгуулна. 

180.0 
Элэгний эрт 

илрүүлгийн хувь  
40.0 60.0 1-4 улирал 

НЭМТ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Арга хэмжээ 1.1.4. Сүрьеэгийн тусламж 

үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх цогц үзлэг, хавьтлын үзлэг, 

сорьц тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг 

өргөжүүлнэ. 

Төсөл 

хөтөлбөр  

Сүрьеэгийн 

өвчлөлийн 

түвшинд 10 000 

хүнд   

1.5 1.5 1-4 Улирал 
НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.1.5.Зоонозын халдварт 

өвчнийг тандах, хянах, эрт сэрэмжлүүлэх, 

хариу арга хэмжээг судалгаа, нотолгоонд 

тулгуурлан  зохион байгуулж, мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтран ажиллах  

Улсын төсөв 

Хачигт халдвар 

тохиолдол 10000 

хүн амд  

0.2 0.1 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

Зорилт 1.2. Хүн амын дунд зонхилон тохиолдож байгаа халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийг нэмэгдүүлж, өвчлөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх, сэргийлж болох эндэгдлийг иргэд, хамт олны оролцоотой бууруулж,  нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг 

1:эрчимжүүлэх  

Арга хэмжээ 1.2.1. Хүн амын дунд 

зонхилон тохиолдож буй өвчлөл тухайлбал, 

элэг, хөх, умайн хүзүүний хорт хавдар, 

чихрийн шижин, цусны даралт ихсэлт 

өвчний эрт илрүүлэх үзлэгт хамралтыг 

нэмэгдүүлэх.  

Улсын төсөв  
Эрт илрүүлгийн 

дундаж хувь  
45.4 55.0 1-4 улирал 

НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.2.2. Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээнд “Бүх нийтийг хамруулах”, 

“Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчмыг 

баримтлан, алслагдсан орон нутгийн хүн 

амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

“Явуулын урьдчилан сэргийлэх үзлэг”-г 

зохион байгуулах 

ОНТөсөв  

250.0 сая төг. 

Урьдчилан 

сэргийлэх 

үзлэгийн хувь  

33.1 38.1 2-3 улирал 
НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.2.3. “Эрүүл шүд” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, амны хөндийн 

тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх.  

ОНТөсөв 

180.0 сая төг 

Амны хөндийн 

тусламж 

үйлчилгээ авсан 

хүний тоо  

18000 21000 1-4 улирал 
НЭМТ 

 



Арга хэмжээ  1.2.4. Сургуулийн өмнөх 

болон сургуулийн хүүхдийн эрүүл мэндийг 

хамгаалах эрүүл мэндийн боловсрол олгох 

хичээлийн чанар хүртээмжийг сайжруулах,  

“Үдийн хоол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

салбар дундын оролцоог хангах  

Улсын төсөв  

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь  

- 100 1-4 улирал 

НЭМТ 

УТСХ  

 

Арга хэмжээ 1.2.5. “Сүү тараг” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хүүхдийн жингийн 

алдагдал, эрсдэл бодисын дутагдлыг 

бууруулна 

ОНТөсөв 

250.0 сая төг 

Зорилтод 

бүлгийн 

хүүхдийн 

хамралтын хувь  

80% 90% 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

 

Арга хэмжээ 1.2.6. Өсвөр үе, залуучуудын 

эрүүл мэндэд анхаарч, охидын жирэмслэлт, 

төрөлт, үр хөндөлтийг бууруулах арга 

хэмжээг зохион байгуулах  

Төсөл 

хөтөлбөр 

Тусламж 

үйлчилгээ 

үзүүлсэн өсвөр 

үеийнхний тоо  

700.0 1000.0 1-4 улирал 

НЭМТ 

ЭТҮХ  

 

Арга хэмжээ 1.2.7. Өсвөр үеийнхний 

сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, дэлгэцийн 

донтолт, хараа сулрах, сэтгэцийн эмгэгээс 

сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, 

хамтын ажиллагааг хангаж хамтран 

ажиллах  

Төсөл 

хөтөлбөр 

Арга хэмжээний 

гүйцэтгэлийн тоо 

хувь  

1-2 5-6 1-4 улирал 

НЭМТ 

ЭТҮХ  

 

Арга хэмжээ 1.2.8. Иргэдийн дунд 

сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламжийг 

өргөжүүлэх  

Улсын төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилтот 

бүлгийн 

хамрагдсан хувь  

30 хувь  60 хувь  1-4 улирал 

НЭМТ 

ЭТҮХ  

 

Арга хэмжээ 1.2.9. Ахмадуудын дунд эрүүл 

мэндийн тусламж үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  Улсын төсөв 

Зорилтот 

бүлгийн 

хамрагдсан хувь  

50 хувь  80 хувь  1-4 улирал 

НЭМТ 

ЭТҮХ  

 



Арга хэмжээ 1.2.10 Осол гэмтэл өвчлөл 

ялангуяа хүүхдийн түлэгдэлт, гэмтэл, амиа 

хорлох, нас баралтаас сэргийлсэн 

мэдээлэл сургалт сурталчилгаа, салбар 

дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

Улсын төсөв 

Осол гэмтлийн 

тохиолдол 10000 

хүн амд  

141.6 135.5 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.2.11. Салбарын хэмжээнд 

эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжих 

зорилтот арга хэмжээ ( “Хавдрын эсрэг арга 

хэмжээ”, “Эрүүл чийрэг эр хүн”, “Эрүүл, 

идэвхтэй амьдрал” арга хэмжээ  гэх мэт)-г  

үр дүнтэй хэрэгжүүлэх  

Улсын төсөв 

Арга хэмжээний 

дундаж 

хэрэгжилтийн 

хувь  

70.0 90.0 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.2.12. Хавдраас сэргийлж, 

хорт хавдрыг эрт илрүүлэх, эмчлэх амьдрах 

хугацааг уртасгах, хүүхдийн хавдар өвчний 

эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах арга 

хэмжээг зохион байгуулах  

Улсын төсөв 

Арга хэмжээний 

дундаж 

хэрэгжилтийн 

хувь  

50,0 80.0 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.2.13. Иргэдэд эрүүл 

мэндийн мэдлэг олгох, хандлагыг өөрчлөх, 

мэдээлэл сургалт, сурталчилгааг 

эрчимжүүлж, бусад салбарын хамтын 

оролцоог уялдуулан чиглүүлэх Улсын төсөв 

МСС-д 

хамрагдсан 

байгууллагын 

хувь, иргэдийн 

хувь, хамтран 

ажилласан 

байгууллагын 

хувь   

60.0 

60.0 

50.0 

80.0 

80,0 

70,0 

1-4 улирал 
НЭМТ 

 

 

Арга хэмжээ 1.2.14.  Нийтийн биеийн 

тамирыг хөгжүүлж, хувийн хөрөнгө 

оруулалтаар спорт, бялдаржуулах клуб, 

нийтийн бүжиг, эрүүл зөв амьдралын хэв 

маягийг ард иргэдэд хэвшүүлэх зорилго 

бүхий үйл ажиллагааг  бодлогоор дэмжинэ. 

ОНТөсөв 15.0 

сая төг. 

Хамтран 

ажилласан 

төрийн бус 

байгууллага, 

нийгэмлэг, 

холбооны тоо  

0 2 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

Зорилт 1.3. Уур амьсгалын өөрчлөлт, орчин болон хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ.  



1.3. 

Арга хэмжээ 1.3.1. Орчны эрүүл мэндийг 

хангах, агаарын бохирдол, тоосжилт, 

хөрсний бохирдол, хөл ургамлаас 

шалтгаалсан харшлын өвчлөлийг 

бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

“Харшлын эсрэг хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлж, хүн амын эрүүл мэндийг 

хамгаална. 

ОНТөсөв 50.0 

сая төг 

Бохирдуулах 

бодисын бууралт 

PM 2.5 

тоосонцор  

100.0 

мкг/м3 

110.0 

мкг/м3 
1-4 улирал 

НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.3.2. Эрүүл ахуйн тухай 

хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Ундны ус, 

ариун цэврийн байгууламжийн төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлэх, стандартын дагуу жорлон, муу 

усны нүх барьж, ашиглах, нийтийн 

эзэмшлийн зам, талбайг эрүүл, цэвэр 

байлгах  хөдөлгөөн өрнүүлж ажиллах. 

Орон нутгийн 

төсөв  

Усны аюулгүй 

байдлын 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь  

85.0 90.0 1-4 улирал 
НЭМТ 

 

Арга хэмжээ 1.3.3. Анхан шатны эрүүл 

мэндийн төвүүдийн мобайл технологийн 

хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалтын сургалт, зарим 

нэмэлт төхөөрөмжийг нэмэгдүүлнэ. 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Тоног 

төхөөрөмжийн 

хэрэглээний хувь  

70.0 85.0 2-3 улирал 
НЭМТ 

 

Стратегийн зорилго 2. Хүн амд зонхилон тохиолдож буй өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, 

аюулгүй байдал,  хүртээмжийг сайжруулах 

Зорилт 2.1. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах  

2.1. 

Арга хэмжээ 2.1.1. Коронавируст халдвар 

/КОВИД-19/-ын дэгдэлтийн үеийн 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

тасралтгүй байдал,  нөөцийн бэлэн байдлыг 

хангах  

Улсын төсөв  

Хамрагдсан 

иргэдийн хувь 

Нөөцийн хувь  

2021 оны 

жилийн 

эцсийн 

хувь  

гүйцэтгэлээ

р 
1-4 улиралд ЭТҮХ 

Арга хэмжээ 2.1.2. Коронавируст халдвар 

/КОВИД-19/-ын цар тахлаас сэргийлэх 

чиглэлээр гарч буй хууль, дүрэм, тушаал, 

зааврыг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд байнгын 

хяналт тавьж ажиллах  

Улсын төсөв  
Хэрэгжилтийн 

хувь  
- 90 1-4 улиралд ЭТҮХ 



Арга хэмжээ 2.1.3. Анхан шатны эрүүл 

мэндийн төвүүдийн мобайл технологийн 

тусламжийн алслагдсан нутаг дэвсгэрт 

суурьшиж буй малчид, иргэдийн  хамралтыг 

нэмэгдүүлэх  

Төсөл 

хөтөлбөр 

Мобайл 

технологийн 

тусламжид 

хамрагдсан 

иргэдийн хувь  

 

70 

 

90 1-4 улирал ЭТҮХ 

Арга хэмжээ 2.1.4. Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээг “Үйлчлүүлэгч төв”-тэй байхаар 

зохион байгуулж, оношилгоо эмчилгээний 

удирдамж, стандартыг  шинээр нэвтрүүлж, 

иргэдэд сэтгэлд хүрсэн тусламж үйлчилгээг 

хүргэх  

Улсын төсөв 

Удирдамж 

стандартыг  

хэрэгжүүлж буй 

эмч, 

мэргэжилтний 

хувь Иргэдийн 

эерэг сэтгэл 

ханамжийн хувь 

83,5% 

Гүйцэтгэлэ

эр 

85% 

1-4 улирал ЭТҮХ 

Арга хэмжээ 2.1.5.Яаралтай тусламж 

үйлчилгээний хүртээмжийг өргөжүүлэх, 

“Нисдэг  баг” үйлчилгээг үзүүлэх 

50.0 

ОНТөсөв 

450,0 

Төсөл, 

хөтөлбөр 

Яаралтай 

тусламж 

үйлчилгээнд 

хамрагдсан тоо, 

Нисдэг багийн 

үйлчилгээний 

тоо 

2021 оны 

хувь  

2022 онд 

хүрэх хувь  

1-4 

улиралд 

 

ЭТҮХ 

Зорилт 2.2 Нөхөн үржихүйн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, эх, хүүхдийн эндэгдэл, үр хөндөлтийг бууруулах  

 

Арга хэмжээ 2.2.1. “Эх хүүхдийн эрүүл 

мэнд” аймгийн хөтөлбөрийг тусгай 

төлөвлөгөөний хүрээнд үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх  

ОНТөсөв 80.0 

сая төг 

 Хөтөлбөрийн 

шалгуур 

үзүүлэлт  

2021 

түвшин 

2022 

түвшин 
1-4 улирал 

ЭТҮХ 

УТСХ 

НЭМТ 

2.2. 

Арга хэмжээ 2.2.2. НҮЭМ-ийн кабинетын 

үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, АШЭМБ-ын 

эмч, мэргэжилтнүүдийн ГБТ-ийн зөвлөгөө 
Улсын төсөв 

1. Жирэмсний 

эхний 3 сард 

хяналтад орсон 

эхийн эзлэх хувь 

90 92 1-4 улирал ЭТҮХ 



өгөх ур чадварыг дээшлүүлж, нууцыг 

хадгалах, чирэгдэлгүй үйлчлэх 

2. ЖСА 

хэрэглээний хувь 

/НҮНЭ-ийн дунд 

эзлэх хувь/ 

47 55 1-4 улирал ЭТҮХ 

Арга хэмжээ. 2.2.3. Эхчүүд, 

эмэгтэйчүүдийн суурь өвчлөлийг 

эрүүлжүүлэх, хянах  
Улсын төсөв 

Суурь өвчтэй  

НҮНЭ-ийн хувь 

Эрүүлжсэн хувь  

2021 оны 

хувь  
90 1-4 улирал ЭТҮХ 

Арга хэмжээ 2.2.4. Жирэмсний эрт үеийн 

хяналтын хамралтыг нэмэгдүүлэх, 

жирэмсний хяналтын чанарыг сайжруулан, 

жирэмсэн үеийн халдварын илрүүлэг 

шинжилгээний хамралт, эмчилгээ, 

хяналтын байдалд хяналт тавих  

Улсын төсөв 

Хамралтын хувь  

2021 оны 

хувь  
90  1-4 улирал ЭТҮХ 

Арга хэмжээ. 2.2.5. Төрөх үеийн эх барих 

болон нярайн эрт үеийн тусламж 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулж,  0-28 

хоногтой нярайн өвчлөл, эндэгдлийг 

бууруулах 

Улсын төсөв 

Нярайн 

эндэгдлийн хувь   
71,4 60,0 1-4 улирал ЭТҮХ 

Арга хэмжээ 2.2.6. Тав хүртэлх насны 

хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээнд эцэг эхийг сургах, байгууллага, 

хамт олны хамтын ажиллагааг сайжруулах 

замаар  өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах 

 
Улсын төсөв 

1-5 хүртэлх 

насны хүүхдийн 

эндэгдлийн 

түвшин /1000 

амьд төрөлтөд/ 

0,7 0,5 1-4 улирал 
УТСХ 

 

0-1 хүртэлх 

насны нялхсын 

эндэгдлийн 

түвшин /1000 

амьд төрөлтөд/ 

10,2 9,5 1-4 улирал 
УТСХ 

 

Арга хэмжээ 2.2.7. Хүүхдийн өвчлөл 

эндэгдлийг бууруулахад Хүүхдийн сантай 

хамтран төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх  

Төсөл 

хөтөлбөр 

Ажлын 

төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл  
- 98 1-4 улирал 

 

УТСХ 

 



Арга хэмжээ 2.2.8. Өрх сумын эрүүл 

мэндийн төвд 18 болон 36 сартай хүүхдийн 

эрүүл мэнд, хөгжлийн цогц үзлэгийг тогтмол 

зохион байгуулах /ХНХС/БСШУС/ЭМС-ын 

2018 оны А/304/699/460-р тушаал  

Улсын төсөв  

Тухайн жилд 

төлөвлөсөн 

үзлэгийн хувь  - 90 1-4 улирал 

 

УТСХ 

 

Арга хэмжээ 2.2.9. Эх хүүхдийн тусламж 

үйлчилгээг сайжруулахад Оюу толгой ХХК, 

НҮБ-ийн ХАС болон төр, ТББ-тай хамтран 

ажиллах 

Төсөл, 

хөтөлбөр  

Арга хэмжээний 

гүйцэтгэлийн 

хувь  
- 95 1-4 улирал 

УТСХ 

ЭТҮХ 

Арга хэмжээ 2.2.10. Өсвөр үе, залуучуудад 

ээлтэй кабинетуудын НҮЭМ-ийн 

тусламжийн чанар, эм хэрэгслийн 

хангалтыг сайжруулах 
Улсын төсөв 

Нийт төрөлтөд 

өсвөр насны 

охидын 

жирэмслэлт, 

төрөлт, үр 

хөндөлтийн  хувь   

6.1 5.6 1-4 улирал ЭТҮХ 

 

Арга хэмжээ 2.2.11. Бүсийн оношлгоо 

эмчилгээний төв, Гашуун сухайт боомт дахь 

ЗӨСТөв, Гурвантэс сумын ПГУ 

МБЛабораторийг урвалж бодисоор хангах, 

тасралтгүй жигд үйл ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

Улс, орон 

нутгийн төсөв, 

ЭМД, төлбөрт 

үйлчилгээ 

 

Урвалж, 

оношлуураар 

хангагдсан 

лаборатори   

2 3 1-4 улирал ЭТҮХ 

 

Арга хэмжээ 2.2.12. Иргэдийн дунд сайн 

дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөжүүлж, 

аюулгүй цус, цусан бүтээгдэхүүний 

бэлдмэлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх  

Улсын төсөв 

 

Тухайн жилд 

нэмэгдүүлэх 

хувь  

- 90 1-4 улирал ЭТҮХ 

Зорилт 2.3 Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах үйлчилгээг орчин үеийн анагаах ухаантай хослуулан хөгжүүлэх, иргэдийн дунд эмийн 

зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх 

 2.3. 

Арга хэмжээ 2.3.1 Уламжлалт анагаах 

ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээний 

нэр төрлийг нэмэгдүүлж, чанар, 

хүртээмжийг сайжруулах /тангийн хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх/ 

Улсын төсөв 

Тусламж 

үйлчилгээ төрөл, 

хамрагдсан 

үйлчлүүлэгчдийн 

хувь  

80 100 1-4 улирал ЭТҮХ 



Зорилт 2.3.2. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

зохистой хэрэглээ, аюулгүй байдлыг хангах, 

эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй 

олгох эмийн хангамж, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

Улсын төсөв 

Амин чухал 

эмийн хангалтын 

хувь, сургалтын 

тоо, хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

83 85 1-4 улирал ЭТҮХ 

Арга хэмжээ 2.3.3. Зайлшгүй 

шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хангамж хүртээмжийг нэмэгдүүлж, эм 

эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн бэлэн 

байдлыг хангана. 

Улсын төсөв 

Зайлшгүй 

шаардлагатай 

эмийн хангалтын 

хувь 

81.6 82 1-4 улирал ЭТҮХ 

Арга хэмжээ. 2.3.4 Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанар, стандартыг 

хэвшүүлэх,  магадлан итгэмжлэлийн 

урьдчилсан үнэлгээг хийж, мэдээллийг 

цахимд байршуулан, магадлан итгэмжлэх 

зөвшөөрлийг олгуулах 

УТөсөв Магадлан 

итгэмжлэлийн 

зөвшөөрөл 

авсан 

байгууллагын 

тоо 

3 17 

1-4-р улирал 
ХШҮМХ 

ЭТҮХ 

 

Арга хэмжээ 2.3.5. Эрүүл мэндийн 

даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, 

ялангуяа явуу эмзэг бүлгийн иргэдийг бүрэн 

хамруулах, мэдээлэл сурталчилгаа хийж, 

тусламж үйлчилгээ шуурхай авах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх  

Улсын төсөв  Төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэлийн 

хувь  

- 95 

1-4-р улирал ЭТҮХ 

Стратегийн зорилго 3. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын  эмч, сувилагч, мэргэжилтэн, ажилтануудын хүрэлцээ, чадамжийг нэмэгдүүлж, 

дэмжин хөгжүүлэх, тэдний амьдрах орчин, нийгмийн хамгааллыг сайжруулна. 

Зорилт 3.1 Эмч, сувилагч эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнийг сургах, чадавхыг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжих  

 

 

 

 

Арга хэмжээ 3.1.1. Эрүүл мэндийн 

мэргэжилтэн, эмч, ажилтнуудын мэдлэг ур 

чадварыг дээшлүүлэх 

ОНТөсөв 

50,0 сая төг 

Хүний нөөцийг 

чадавхжуулах 

сургалтын тоо, 

хувь  

 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

гүйцэтгэлээ

р 

 

1-4 улиралд 

 

УТСХ 
/НЭМТ 
ЭТҮХ 

ХШҮМХ/ 
  
 



 

 

 

 

 

 

3.1. 

Арга хэмжээ 3.1.2 Эмч, сувилагч, тусгай 

мэргэжилтнүүдийг үндсэн  болон төрөлжсөн 

мэргэшил эзэмшүүлэх 

  

Улсын төсөв 

Үндсэн, 

төрөлжсөн 

мэргэшил олгох 

сургалтад 

хамрагдсан тоо, 

хувь 

2021 оны 

тоо 

гүйцэтгэлээ

р 
3 улиралд 

 

УТСХ 

Арга хэмжээ 3.1.3. Эмнэлгийн төгсөлтийн 

дараах сургалтын сүлжээг, БОЭТөвд бий 

болгон, чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааг 

дэмжих 

Улс орон 

нутгийн төсөв  

Төлөвлөгөөний 

хувь  - 90 1-4-р улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 3.1.4 Аймгийн Хүний нөөц, 

нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр шинээр 

боловсруулж хэрэгжүүлэх   

Улсын төсөв Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

хувь, хангалтын 

хувь 

- 

79.5 

90 

80 
1-4-р улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 3.1.5 Эмч мэргэжилтнүүдийн 

дунд ёс зүй, харилцаа хандлагын 

дээшлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, 

ёс зүйн хороог дэмжиж ажиллах   

 

 

Улсын төсөв 

Ёс зүйн сургалт, 

арга хэмжээнд 

хамрагдсан 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

тоо 

65,0 

420 хүн 

80.0 

650 хүн 
1-4  улиралд УТСХ 

Арга хэмжээ 3.1.6 Эмч, ажилтнуудын 

нийгмийн байдлын судалгаанд үндэслэн 

арга хэмжээг салбар дундын оролцоог 

ханган хамтран хэрэгжүүлэх 

Орон нутгийн 

төсөв бусад 

зардал 

 

Арга хэмжээний 

тоо, хамрагдсан 

хүний тоо 

 

       

      8 
15 1-4 улирал УТСХ 

 
Арга хэмжээ 3.1.7. Сувилагчийн тоог 

нэмэгдүүлж, эмч сувилагчийн харьцааг 1:2-

т хүргэн, жилд 3-4 суралцагчийн зардлыг 

шийдвэрлүүлэх  

Орон нутгийн 

төсөв  

 

Хамрагдсан тоо  

 

2 
4 1-4 улирал УТСХ 



 
Арга хэмжээ 3.1.8. Аймагт уламжлалт 

анагаах ухаан, сэргээн засах төв шинээр 

байгуулахтай холбогдон эмч, сувилагч, 

тусгай мэргэжилтнийг шуурхай бэлтгэх 

Улс, орон 

нутгийн төсөв  

 

Тухайн жилд 

төлөвлөсөн эмч 

мэргэжилтний 

хувь   

 

 

- 

Гүйцэтгэлэ

эр  
1-4 улирал УТСХ 

Стратегийн зорилго 4. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй уялдуулж, дэд бүтцийг 

шинэчлэн засварлан өргөтгөж, иргэдэд ээлтэй ая тухтай орчныг бүрдүүлж, техник тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлж, 

технологийн дэвшлийг нутагшуулна.   

Зорилт 4.1 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дэд бүтэц,  автомашин, тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

Арга хэмжээ 4.1.1. Номгон, Манлай сумын 

Эрүүл мэндийн төвийн барилгыг бүрэн 

гүйцэтгэлтэй хүлээн авч, ашиглалтад 

оруулах 

Улсын төсөв  

Барилгуудыг 

хүлээн авсан 

байх  

70 

60 
100 2-р улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.1.2. Цогтцэций сумын 

СДЭмнэлэгт ПГУ лабораторийн өрөөний 

засварыг хийх, лабораторийг шинээр 

байгуулж, БОЭТ, ЗӨСТ, Гурвантэс сумын 

лабораторийн хүний нөөцийг чадавхжуулах  

Орон нутгийн 

төсөв 186.0 

сая төг  

Лаборатори 

шинээр 

байгуулагдаж, 

тоног 

төхөөрөмжөөр 

хангагдсан байх  

1 1 
1-р улирал  

1-4-р улирал  
УТСХ  

Арга хэмжээ 4.1.3. Сэргээн засах 40 ортой 

эмнэлгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх 

700,0 сая төг 

Улсын төсөв 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 20 2-4 улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.1.4. Баяндалай сумын 

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажлыг 

эхлүүлж, туслах барилгыг ашиглалтад 

оруулах 

412.0 сая төг 

ОНТ 

1000,0 тб төг 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 

60 

50 

100 
2-4 улирал УТСХ 



Арга хэмжээ 4.1.5. Цогт-овоо сумын Эрүүл 

мэндийн төвийн барилгыг шинээр барих 

2.110.3 тб.төг 

Төсөл, 

хөтөлбөр 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 

 
70 2-4 улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.1.6. Булган сумын эмч 

нарын орон сууцыг засварлаж, нөхцөлийг 

сайжруулах 

140.0 сая төг 

Н 

ОНТөсөв 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 

 
100 2-4 улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.1.7. Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, 

БОЭТ болон бусад эмнэлгүүдийг нэн 

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах  

93.0 сая төг 
ОНТөсөв 

625.0 
Төсөл 

хөтөлбөр 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 

 
100 2-4 улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.1.8.Сум, өрхийн Эрүүл 

мэндийн төвийг шаардлагатай эд хэрэгсэл, 

тоног төхөөрөмжөөр хангах /ЦО, Ном, Ма, 

ЦЦ, ДЗ/ 

445.0 сая төг 
ОНТөсөв 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 

 
100 2-4 улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.1.9. Манлай ЭМТөвийн 

барилга болон Даланзадгад сумын 4-р 

багийн өрхийн эмнэлгийн барилгыг барьж, 

Сэврэй сумын ЭМТөвийн барилгын ажлыг 

эхлүүлэх 

1300.0 тб.төг 
ОНТөсөв 

677.9 сая төг 
УТөсөв 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 

 
100 2-4 улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.1.10. Алслагдсан сумдыг 

дуудлагын түргэн тусламжийн 

зориулалтаар тоноглогдсон автомашинаар 

хангах /ДЗ, ГТ, ХБ, Нн, ЦЦ/ 

1000.0 тб.төг 
УТөсөв 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 

 
100 2-4 улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.1.11. БОЭТ-ийн Хүүхдийн 

эмнэлгийн барилга болон 50 ортой Төрөх 

эмнэлэг, 90 ортой эмнэлгийн хуучин 

барилгын засварын ажлуудын зураг төсвийг 

боловсруулах 

130.0 сая төг 
ОНТөсөв 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 

 
100 2-4 улирал УТСХ 

 Арга хэмжээ 4.1.12. Хүчилтөрөгчийн 

үйлдвэрийн ашиглалт, аюулгүй 

ажиллагаанд хяналт тавьж, дэмжлэгт 

удирдлагаар хангаж ажиллах  

Улсын төсөв 

Ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь  

- 100 1-4-р улирал  УТСХ 



 Арга хэмжээ 4.1.13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэн тусламж үйлчилгээ авах нөхцөлийг 

бүрдүүлэн эмнэлгүүдийн гадаад, дотоод 

орчны тохижилтыг сайжруулах /тэргэнцэрт 

зориулсан үүдний хэсэг, хананы бариул, 

дуугүй хөтөч, тусгайлсан 00, дуут дохио г/м/  

Улс, орон 
нутгийн төсөв  

Шинээр 

хийгдэхээр 

төлөвлөсөн  

ажлын 

гүйцэтгэлийн 

хувь  

- 100 1-4-р улирал  УТСХ 

Зорилт 4.2. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах, удирдах ажилтануудыг чадавхижуулах 

 

 

 

 

4.2. 

Арга хэмжээ 4.2.1. БОЭТ-ийн Төлөөөлөн 

удирдах зөвлөлийг аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газартай хамтран байгуулж, үйл 

ажиллагаанд оруулах  

УТөсөв Шинээр 

байгуулагдсан 

ТУЗ-ийн тоо 

0 1 

1-2-р улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.2.2. Удирдах болон 

санхүүгийн ажилтнуудыг чадавхжуулах, 

сургах, арга зүй зөвлөмжөөр хангах 

УТөсөв Сургалт, 

зөвлөгөөн 

зохион 

байгуулагдсан 

тоо 

1 2-3  

1-4-р улирал УТСХ 

Зорилт 4.3 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын төсөв санхүүгийн шинэчлэл, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн системийг 

үр дүнтэй хэрэгжүүлж, хяналт тавих 

 

 

 

 

4.3. 

Арга хэмжээ 4.3.1. Үйлчлүүлэгчийн эрэлт 

хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний  гүйцэтгэлд 

суурилсан санхүүжилтийг үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх 

Улсын төсөв 

ЭМДаатгалаас 

санхүүжилт 

бүрэн авсан 

байгууллагын 

хувь 

2021 он 
гүйцэтгэлээ

р 
1-4-р улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.3.2. Эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын төсвийн төсөөлөл, 

төлөвлөлтийг байгууллагуудын эдийн засаг 

төсвийн судалгаа, нотолгоонд түшиглэн 

хийж, хэрэгжүүлэх, хуваарилах  

Улсын төсөв 

 Төлөвлөлт , 

судалгаа, 

хуваарилалт  

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1-4-р улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.3.3. Эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэл, 

мэдээлэл, тайлагналтыг хугацаанд хийж, 

аудитын хяналт, дүгнэлтийг гаргуулан 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах  

Улсын төсөв Тайлагналт 14 20 1-4-р улирал УТСХ 



Арга хэмжээ 4.3.4. Эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын өр авлагын байдалд 

хяналт тавьж, өр, авлага үүсгэсэн ерөнхий 

менежертэй хариуцлага тооцох 

Улсын төсөв Тайлагналт - 
Гүйцэтгэлэ

эр  
1-4-р улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.3.5. Эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын өмчийн тооллого, орлого, 

зарлагад хяналт хийх  

Улсын төсөв 
Хяналт хийсэн 

тоо 
14 20 1-4-р улирал УТСХ 

Арга хэмжээ 4.3.6. Эрүүл мэндийн салбарт 

худалдан авах үйл ажиллагааг Төрийн 

болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил 

үйлчилгээг худалдан авах тухай хуулийн 

хүрээнд цахимаар бүх нийтэд ил тод 

байдлаар зохион байгуулах  

Улсын төсөв Зохион 

байгуулсан 

худалдан авах 

ажиллагааны 

тоо  

 

 

2 

 

 

     3 

 

 

1-2-р улирал 
ЭТҮХ 

УТСХ 

 Арга хэмжээ 4.3.7. Эрүүл мэндийн салбарт 

олон улсын байгууллагуудын төсөл 

хөтөлбөрийн санхүүжилтийг татах, арга 

хэмжээний үр дүн, төсвийн зарцуулалтад 

хяналт тавих  

Төсөл, 

хөтөлбөр 

Зохион 

байгуулсан арга 

хэмжээ, 

санхүүжилт төг. 

- Гүйэтгэлээ

р 

1-4-р улирал 

УТСХ 

НЭМТ 

ЭТҮХ 

ХШҮМХ 

Стратегийн зорилго 5. Эрүүл мэндийн цахим системийг хөгжүүлж. үйлчилгээний шуурхай байдал, эмнэлгийн үйл ажиллагааны зохион 

байгуулалт, ажлын чанар, хариуцлагыг дээшлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 

Зорилт 5.1 Эрүүл мэндийн салбарт телемедицин, цахим эрүүл мэндийн дэвшилтэт технологийг ашиглан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 

чанар, хүртээмж,  цахим үйлчилгээг өргөжүүлэн, өдөр тутмын оношилгоо, үйлчилгээнд алсын зайн технологийг нэвтрүүлнэ 

 

 

 

5.1. 

Арга хэмжээ 5.1.1.  Цахим эрүүл мэндийн 

тоног төхөөрөмжөөр хангагдах ЭМБ-г бүрэн 

хангах  /ухаалаг дэлгэц, өндөр хүчин чадал  

компьютер техник хэрэгсэл, SSD hard. RAM/ 

ОНТөсөв Цахим 

дэвшилтэт 

технологи 

нэвтрүүлэх, 

техник 

хэрэгслээр  

хангагдсан ЭМБ-

н тоо 

- 
гүйцэтгэлээ

р 
2-3 улирал 

ХШҮМХ 

 ЭТҮХ 

 



 Арга хэмжээ 5.1.2. Интернэтийн хүчин 

чадлыг сайжруулж, алсын зайн технологийг  

ашиглан  оношилгоо үйлчилгээний 

хүртээмжийг  сайжруулна./  сансрын антен, 

холбоо, телемедицины тоног төхөөрөмж/ 

ОНТөсөв Цахим үйлчилгээ 

нэвтрүүлсэн  

авсан ЭМБ-н тоо 

 

- 
гүйцэтгэлээ

р 

1-4 улиралд 

 

ХШҮМХ ЭТҮХ 

НЭМТ 

Зорилт 5.2 Орон нутгийн түвшинд эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцоог тогтвортой хөгжүүлж, мэдээний сан бүрдүүлж, эрүүл мэндийн мэдээ, 

мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, эрүүл мэндийн үзүүлэлтийн  цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлно. 

 

 

 

 

5.2. 

Арга хэмжээ 5.2.1. Эрүүл мэндийн 

статистик мэдээллийг  урсгалын дагуу, 

хугацаанд нь чанартай нэгтгэн дамжуулах, 

эргэн мэдээлэх үйл ажиллагааг 

чанаржуулна 

Улсын төсөв 

Мэдээллийн 

шуурхай 

найдвартай 

байдал 

- 
гүйцэтгэлээ

р 

1-4 улиралд 

 

 

 

ХШҮМХ 

Арга хэмжээ 5.2.2. Мэдээллийн 

тогтолцоонд ажиллагсад, шинэ ажилтны  

мэдлэг чадварыг тасралтгүй дээшлүүлнэ./ 

Шинэчлэгдсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал / 

Улсын төсөв 

Сургалтад 

хамрагдсан эмч 

мэргэжилтний 

тоо 

- 
гүйцэтгэлээ

р 
1-4 улиралд 

 

ХШҮМХ 

 

Арга хэмжээ 5.2.3. Эрүүл мэндийн 

мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, мэдээний 

санг баяжуулан, эмч мэргэжилтний 

судалгааны ажлыг дэмжинэ 

 

Улсын төсөв 

Эрүүл мэндийн 

мэдээлэлд 

хийсэн дүгнэлт 

- 
гүйцэтгэлээ

р 

1-4 улиралд 

 

 

ХШҮМХ 

 

Зорилт 5.3 Эрүүл мэндийн байгууллагад хийх төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналтыг тогтмол хийж, тусламж үйлчилгээний тасралтгүй, 

чанартай байдлыг хангаж ажиллана 

 

 

 

 

5.3. 

Арга хэмжээ 5.3.1. Хяналт үнэлгээний 

төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж, зөвлөмжөөр хангана 

Улсын төсөв 

1. Хяналт 
үнэлгээний 
төлөвлөгөөн
ий 
хэрэгжилтийн 
хувь 

Өгсөн 

зөвлөмжийн тоо 

- Хяналт 

үнэлгээнд 

хамрагдсан 

байгууллаг

ын тоогоор 

1-4 улиралд 

 

 

ХШҮМХ 

 



Арга хэмжээ 5.3.2. Эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын эмчилгээ, үйлчилгээ 

явуулах тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах, 

үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж, 

шаардлагатай тохиолдолд цуцлах 

Улсын төсөв 

ТЗ олгосон, 

сунгасан, 

цуцалсан 

байгууллагын 

тоо 

8 

18 

2 

31  

Хэрэгцээни

й 

үнэлгээгээ

р 

1-4 улирал  ХШҮМХ 

Арга хэмжээ 5.3.3. Эрүүл мэндийн 

байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээг үнэлэх 

журам шинэчлэн боловсруулж, үнэлгээ 

хийж зөвлөмжөөр хангах  
Улсын төсөв 

ЭМБ-н 

гүйцэтгэлийн 

үнэлгээний 

журам 

Үнэлгээ зөвлөмж 

- журам 1-р улиралд ХШҮМХ 

Зорилт 5.4. Байгууллагын хэвийн  үйл ажиллагааг хангах зорилго бүхий  дотоод аудитыг  хийх 

 

 

 

5.4. 

Арга хэмжээ 5.4.1. Хууль тогтоомж, 

бодлогын баримт бичиг, тогтоол 

шийдвэрийг хяналтад авах, И-оффис 

программ ашиглалтыг сайжруулах арга 

хэмжээ авна / сургалт, дотоод хяналт/ 

Улсын төсөв 

Хяналтад авсан 

бичиг баримтын 

тоо,  

И-оффис 

сургалтын тоо  

 
Гүйцэтгэлэ

эр 
1-4 улиралд ХШҮМХ 

Арга хэмжээ 5.4.2. Хууль тогтоомж, 

бодлогын баримт бичиг, тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-

шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ 

зөвлөмж өгөх 

Улсын төсөв Үнэлгээ зөвлөмж  
Гүйцэтгэлэ

эр 
1,4 улирал ХШҮМХ 

 

 

Боловсруулсан:      ЭМГ-ын  УТСХ-ийн  дарга                                                  /М.ЦЭНДСҮРЭН/ 

Хянасан:         ЭМГ-ын ХШҮМХ-ийн дарга                                             /Б.МИДЭРСҮРЭН/ 


