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Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

1.1.1.1 Эрүүл мэндийн 

үндэсний зөвлөл, 

аймаг, нийслэлийн 

эрүүл мэндийн 

салбар зөвлөлийн 

тогтвортой үйл 

ажиллагааг хангах 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

үндэсний зөвлөл, аймаг, 

нийслэлийн эрүүл 

мэндийн салбар 

зөвлөлийг шинэчлэн 

байгуулсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

үндэсний зөвлөл, аймаг, 

нийслэлийн эрүүл 

мэндийн салбар зөвлөл 

жилд 2 удаа хуралдаж, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар шийдвэр, 

зөвлөмж гаргасан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн асуудлаар 

гаргасан шийдвэр, 

зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг үнэлж, 

хэлэлцсэн байна.  

-Эрүүл мэндийн үндэсний 

зөвлөл, аймаг, 

нийслэлийн эрүүл 

мэндийн салбар зөвлөл 

жилд 2 удаа хуралдаж, 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан 

асуудлаар шийдвэр, 

зөвлөмж гаргасан байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

асуудлаар гаргасан 

шийдвэр, зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг үнэлж, 

хэлэлцсэн байна.

-Эрүүл мэндийн үндэсний 

зөвлөл, аймаг, 

нийслэлийн эрүүл 

мэндийн салбар зөвлөл 

жилд 2 удаа хуралдаж, 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлаар 

шийдвэр, зөвлөмж 

гаргасан байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

асуудлаар гаргасан 

шийдвэр, зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг үнэлж, 

хэлэлцсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн үндэсний 

зөвлөл, аймаг, нийслэлийн 

эрүүл мэндийн салбар 

зөвлөлийг шинэчлэн 

байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн үндэсний 

зөвлөл, аймаг, нийслэлийн 

эрүүл мэндийн салбар 

зөвлөл жилд 2 удаа 

хуралдаж, нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар шийдвэр, 

зөвлөмж гаргасан байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

асуудлаар гаргасан 

шийдвэр, зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг үнэлж, 

хэлэлцсэн байна.

-Эрүүл мэндийн үндэсний 

зөвлөл, аймаг, нийслэлийн 

эрүүл мэндийн салбар 

зөвлөл жилд 2 удаа 

хуралдаж, нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар шийдвэр, 

зөвлөмж гаргасан байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

асуудлаар гаргасан 

шийдвэр, зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг үнэлж, 

хэлэлцсэн байна.  

-Эрүүл мэндийн 

үндэсний зөвлөл, аймаг, 

нийслэлийн эрүүл 

мэндийн салбар зөвлөл 

жилд 2 удаа хуралдаж, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар шийдвэр, 

зөвлөмж гаргасан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн асуудлаар 

гаргасан шийдвэр, 

зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг үнэлж, 

хэлэлцсэн байна.  

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ

Холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага

1.1.1.2  Нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн 

тулгамдсан 

асуудлыг эрэмбэлэн 

тодорхойлж,  эрүүл 

мэндийн үндэсний, 

аймаг, нийслэлийн 

салбар зөвлөлөөр 

хэлэлцүүлэх, 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлэх, 

оролцогч талуудыг 

хамарсан ажлын 

хэсгийг байгуулах 

замаар шийдвэрлэх

2020-

2026

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлыг эрэмбэлэн 

тодорхойлсон байна.

-Эрүүл мэндийн 

үндэсний, аймаг, 

нийслэлийн салбар 

зөвлөл жилд 2 удаа 

хуралдаж, нийгмийн 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлаар 

шийдвэр, зөвлөмж 

гаргасан байна.

-Тулгамдсан асуудлаар 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөө батлуулсан 

байна.

-Шаардлагатай 

асуудлаар салбар 

хоорондын ажлын хэсэг 

байгуулж ажилласан 

байна. 

-Эрүүл мэндийн үндэсний, 

аймаг, нийслэлийн 

салбар зөвлөл жилд 2 

удаа хуралдаж, нийгмийн 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлаар 

шийдвэр, зөвлөмж 

гаргасан байна.

-Салбар хоорондын 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Шаардлагатай асуудлаар 

салбар хоорондын ажлын 

хэсэг байгуулж ажилласан 

байна.

-Эрүүл мэндийн үндэсний, 

аймаг, нийслэлийн салбар 

зөвлөл жилд 2 удаа 

хуралдаж, нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар шийдвэр, 

зөвлөмж гаргасан байна.

-Салбар хоорондын 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Шаардлагатай асуудлаар 

салбар хоорондын ажлын 

хэсэг байгуулж ажилласан 

байна.

-Эрүүл мэндийн үндэсний, 

аймаг, нийслэлийн салбар 

зөвлөл жилд 2 удаа 

хуралдаж, нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар шийдвэр, 

зөвлөмж гаргасан байна.

-Салбар хоорондын 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Шаардлагатай асуудлаар 

салбар хоорондын ажлын 

хэсэг байгуулж ажилласан 

байна.

-Эрүүл мэндийн үндэсний, 

аймаг, нийслэлийн салбар 

зөвлөл жилд 2 удаа 

хуралдаж, нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар шийдвэр, 

зөвлөмж гаргасан байна.

-Салбар хоорондын 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Шаардлагатай асуудлаар 

салбар хоорондын ажлын 

хэсэг байгуулж ажилласан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

үндэсний, аймаг, 

нийслэлийн салбар 

зөвлөл жилд 2 удаа 

хуралдаж, нийгмийн 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлаар 

шийдвэр, зөвлөмж 

гаргасан байна.

-Салбар хоорондын 

төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Шаардлагатай 

асуудлаар салбар 

хоорондын ажлын хэсэг 

байгуулж ажилласан 

байна.

ЭМЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ

Холбогдох 

яам, 

агентлаг, 

орон 

нутгийн 

төрийн 

байгууллага

Холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 2020-2026 онд хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

Эрүүл мэндийн сайдын  2020 оны 02 сарын

18 өдрийн  А/103 дугаар тушаалын хавсралт 

Зорилго 1. Хүн амыг амьдралын хэв маягаас үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл таатай орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд салбар дундын хамтын ажиллагааг хангах  

Хэрэгжүүлэх арга 

зам.1.1.1: Үндэсний 

болон аймаг, 

нийслэлийн эрүүл 

мэндийн зөвлөлийн үйл 

ажиллагааг сэргээж, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн удирдлага, 

зохицуулалт, салбар 

хоорондын хамтын 

ажиллагааг 

сайжруулах.   

Зорилт.1.1:  Эрүүл 

мэндийн асуудлыг 

бусад салбарын 

бодлогод тусган, 

уялдуулж, нэгдсэн 

зохицуулалттай-

гаар хэрэгжүүлэх 

механизмыг 

бүрдүүлснээр хүн 

амын эрүүл, 

аюулгүй орчинд 

ажиллаж, амьдрах 

нөхцөлийг 

сайжруулах. 

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.1.1.3 Нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн 

тулгамдсан 

асуудлыг үндэсний 

хөгжлийн болон 

бусад салбарын 

бодлого 

төлөвлөлтөд тусгах 

2020-

2026

-Үндэсний хөгжлийн 

болон  бусад салбарын  

бодлогод тусгах 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлыг тодорхойлсон 

байна.

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлыг  үндэсний 

хөгжлийн болон бусад 

салбарын бодлогын 

баримт бичигт тусгасан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлыг  

үндэсний хөгжлийн болон 

бусад салбарын бодлогын 

баримт бичигт тусгасан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлыг  

үндэсний хөгжлийн болон 

бусад салбарын бодлогын 

баримт бичигт тусгасан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлыг  

үндэсний хөгжлийн болон 

бусад салбарын бодлогын 

баримт бичигт тусгасан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлыг  

үндэсний хөгжлийн болон 

бусад салбарын бодлогын 

баримт бичигт тусгасан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлыг  үндэсний 

хөгжлийн болон бусад 

салбарын бодлогын 

баримт бичигт тусгасан 

байна.

ЭМЯ ҮХГ, 

холбогдох 

бусад яам

НЭМҮТ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг

1.1.1.4 Бүх салбарын 

бодлого, хөтөлбөр, 

төсөл  боловсруулж, 

төлөвлөж, 

хэрэгжүүлэхэд эрүүл 

мэндийн 

нөлөөллийн 

үнэлгээг хийдэг 

болох 

2020-

2026

-НЭМҮТ-ийн харьяанд 

эрүүл мэндийн 

нөлөөллийн үнэлгээний 

албыг байгуулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

нөлөөллийн үнэлгээний 

аргачлалыг шинэчилсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

нөлөөллийн үнэлгээний 

шинжээчийг бэлтгэсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

нөлөөллийн үнэлгээ 

хийдэг болсон байна.

-Эрүүл мэндийн 

нөлөөллийн үнэлгээ 

хийдэг болсон байна.

-Эрүүл мэндийн 

нөлөөллийн үнэлгээг 

тогтмол хийдэг болсон 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

нөлөөллийн үнэлгээг 

тогтмол хийдэг болсон 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

нөлөөллийн үнэлгээг 

тогтмол хийдэг болсон 

байна.

НЭМҮТ Бусад яам, 

агентлаг 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

1.2.1.1  Эрүүл мэндийн 

салбар агаар, ус, 

хөрсний бохирдлын 

хүн амын эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй 

сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, 

бууруулах 

чиглэлээр авах 

боломжит арга 

хэмжээг 

тодорхойлж, 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж 

буй сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

чиглэлээр эрүүл 

мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

(хөтөлбөр) батлагдсан 

байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж буй 

сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

чиглэлээр эрүүл мэндийн 

салбарын хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний 

төлөвлөгөө (хөтөлбөр) 

хэрэгжсэн байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж буй 

сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

чиглэлээр эрүүл мэндийн 

салбарын хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний 

төлөвлөгөө (хөтөлбөр) 

хэрэгжсэн байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс сэргийлэх, 

бууруулах чиглэлээр эрүүл 

мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн 

явцын үнэлгээ хийгдсэн 

байна.   

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс сэргийлэх, 

бууруулах чиглэлээр эрүүл 

мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний 

явцын үнэлгээнээс гарсан 

зөвлөмжийг  хэрэгжүүлсэн 

байна.  

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж 

буй сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

чиглэлээр эрүүл 

мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний 

төлөвлөгөөний 

төгсгөлийн үнэлгээг 

хийж, хэлэлцсэн байна.

ЭМЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ

Холбогдох 

төрийн 

болон 

төрийн бус 

байгууллага

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

1.2.1.2 Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүний 

эрүүл мэндэд 

нөлөөлөх асуудлыг  

эрүүл мэндийн 

үндэсний болон 

аймаг, нийслэлийн 

зөвлөлөөр 

хэлэлцүүлэх, 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлэх замаар 

шийдвэрлэх 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

үндэсний зөвлөл, аймаг, 

нийслэлийн эрүүл 

мэндийн салбар зөвлөл 

хүн амын эрүүл мэндэд 

үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс сэргийлэх, 

бууруулах асуудлаар 

шийдвэр, зөвлөмж 

гаргасан байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүний эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй 

сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөө  баталсан 

байна. 

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүний эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс сэргийлэх, 

бууруулах салбар 

хоорондын төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлж, үр дүнг 

үнэлсэн байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж буй 

сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, 

үр дүнг үнэлсэн байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс сэргийлэх, 

бууруулах салбар 

хоорондын төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлж, үр дүнг үнэлсэн 

байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс сэргийлэх, 

бууруулах салбар 

хоорондын төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлж, үр дүнг 

үнэлсэн байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүний эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй 

сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөөний 

төгсгөлийн үнэлгээ 

хийж, эрүүл мэндийн 

үндэсний зөвлөлөөр 

хэлэлцсэн байна.

ЭМЯ, 

холбогдох 

бусад яам 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ

Холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага

Хэрэгжүүлэх арга 

зам.1.1.1: Үндэсний 

болон аймаг, 

нийслэлийн эрүүл 

мэндийн зөвлөлийн үйл 

ажиллагааг сэргээж, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн удирдлага, 

зохицуулалт, салбар 

хоорондын хамтын 

ажиллагааг 

сайжруулах.   

Зорилт.1.1:  Эрүүл 

мэндийн асуудлыг 

бусад салбарын 

бодлогод тусган, 

уялдуулж, нэгдсэн 

зохицуулалттай-

гаар хэрэгжүүлэх 

механизмыг 

бүрдүүлснээр хүн 

амын эрүүл, 

аюулгүй орчинд 

ажиллаж, амьдрах 

нөхцөлийг 

сайжруулах. 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.2.1: Агаар, ус, 

хөрсний бохирдлын хүн 

амын эрүүл мэндэд 

үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллийг тандаж, 

бууруулах эрүүл 

мэндийн цогц арга 

хэмжээг бусад 

салбарын дэмжлэгтэй 

хэрэгжүүлэх.

Зорилт 1.2: Хот 

суурин, уул 

уурхайн бүс 

нутгийн  агаар, ус, 

хөрсний 

бохирдлын 

шалтгаан, үр 

дагаврыг тандах, 

хүн амын эрүүл 

мэндэд сөргөөр 

нөлөөлж байгаа 

хүчин зүйлийг 

бууруулах, арилгах 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх.

2



2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.2.1.3 Салбарын болон 

байгууллагын 

түвшинд агаар, ус, 

хөрсний бохирдлын 

шалтгаан, 

нөлөөллийг тогтмол 

тандан судлах, 

хянах чадавх 

бэхжүүлэх

2020-

2026

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын эрүүл 

мэндэд үзүүлэх 

нөлөөллийг тандах 

тогтолцооны өнөөгийн 

нөхцөл байдлыг  

үнэлсэн байна.

-Орчны эрүүл мэндийн 

мэргэжилтний тандалт, 

судалгаа хийх чадавх 

сайжирсан байна.

-Нийслэл, аймаг, 

дүүргийн агаар, ус, 

хөрсний бохирдлын 

мэдээг тогтмол гаргадаг 

болсон байна.

Нийслэл, аймаг, дүүргийн 

агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын мэдээ тогтмол 

гаргадаг болсон байна.

Нийслэл, аймаг, дүүргийн 

агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын мэдээ тогтмол 

гаргаж, олон нийтэд 

мэдээлдэг  болсон байна.

Нийслэл, аймаг, дүүргийн 

агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын мэдээ тогтмол 

гаргаж, олон нийтэд 

мэдээлж хэвшсэн байна.

Нийслэл, аймаг, дүүргийн 

агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын мэдээ тогтмол 

гаргаж, олон нийтэд 

мэдээлж хэвшсэн байна.

Нийслэл, аймаг, 

дүүргийн агаар, ус, 

хөрсний бохирдлын 

мэдээ тогтмол гаргаж, 

олон нийтэд мэдээлж 

хэвшсэн байна.

НЭМҮТ УЦУОШГ, 

МХЕГ, 

НАББГ

 Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

1.2.1.4 Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн 

амын эрүүл мэндэд 

үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс 

сэргийлэх, 

бууруулахад 

чиглэсэн мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн 

удирдлагатай цогц 

арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх   

2020-

2026 

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж 

буй сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

чиглэлээр олон нийтэд 

хүргэх мэдээллийн 

үндсэн агуулгыг 

боловсруулсан байна. 

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан  мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж буй 

сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж буй 

сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс сэргийлэх, 

бууруулах чиглэлээр 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын эрүүл 

мэндэд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллөөс сэргийлэх, 

бууруулах чиглэлээр 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Агаар, ус, хөрсний 

бохирдлын хүн амын 

эрүүл мэндэд үзүүлж 

буй сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх, бууруулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна.

НЭМҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Хэвлэл, 

мэдээллийн

байгууллага

, ТББ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

1.3.1.1 Эрүүл мэндийн 

салбар хүнсний 

аюулгүй байдлыг 

хангах чиглэлээр 

авах боломжтой 

арга хэмжээг 

тодорхойлж, хүнс, 

хоол тэжээл, 

хүнсний аюулгүй 

байдлыг хамрах 

хууль, тогтоомж, 

хөтөлбөрийн 

хүрээнд холбогдох 

бусад салбартай 

хамтран 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангах 

чиглэлээр эрүүл 

мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг тодорхойлсон 

байна. 

-Арга хэмжээг ЭМЯ, 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн 

үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд тусгаж, 

бусад салбар, 

байгууллагатай 

уялдуулан хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Импортын болон 

үндэсний 

үйлдвэрлэгчийн хүнсний 

түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний шимт 

бодисын найрлага, 

агууламжийг шинжлэх 

лабораторийн чадавх 

сайжруулах арга хэмжээ 

хэрэгжсэн байна.

-Хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангах чиглэлээр 

эрүүл мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

ЭМЯ, эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд тусгаж, 

бусад салбар, 

байгууллагатай 

уялдуулан хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Импортын болон 

үндэсний үйлдвэрлэгчийн 

хүнсний түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний шимт 

бодисын найрлага, 

агууламжийг  шинжлэх 

лабораторийн чадавх 

сайжруулах арга хэмжээ 

хэрэгжсэн байна.

-Хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангах чиглэлээр 

эрүүл мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

ЭМЯ, эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд тусгаж, 

бусад салбар, 

байгууллагатай 

уялдуулан хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Импортын болон 

үндэсний үйлдвэрлэгчийн 

хүнсний түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний шимт 

бодисын найрлага, 

агууламжийг  

тодорхойлдог болсон 

байна.

-Хүнсний аюулгүй байдлыг 

хангах чиглэлээр эрүүл 

мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

ЭМЯ, эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгаж, бусад салбар, 

байгууллагатай уялдуулан 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Импортын болон үндэсний 

үйлдвэрлэгчийн хүнсний 

түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

шимт бодисын найрлага, 

агууламжийг  тодорхойлдог 

болсон байна.

-Хүнсний аюулгүй байдлыг 

хангах чиглэлээр эрүүл 

мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

ЭМЯ, эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгаж, бусад салбар, 

байгууллагатай уялдуулан 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Импортын болон үндэсний 

үйлдвэрлэгчийн хүнсний 

түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

шимт бодисын найрлага, 

агууламжийг  тодорхойлдог 

болсон байна.

-Хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангах 

чиглэлээр эрүүл 

мэндийн салбарын 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг ЭМЯ, эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

жилийн үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд тусгаж, 

бусад салбар, 

байгууллагатай 

уялдуулан хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Импортын болон 

үндэсний 

үйлдвэрлэгчийн хүнсний 

түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний шимт 

бодисын найрлага, 

агууламжийг бүрэн 

тодорхойлдог болсон 

байна.

ЭМЯ, 

НЭМҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

ХХААХҮЯ, 

МХЕГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.2.1: Агаар, ус, 

хөрсний бохирдлын хүн 

амын эрүүл мэндэд 

үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөллийг тандаж, 

бууруулах эрүүл 

мэндийн цогц арга 

хэмжээг бусад 

салбарын дэмжлэгтэй 

хэрэгжүүлэх.

Зорилт 1.2: Хот 

суурин, уул 

уурхайн бүс 

нутгийн  агаар, ус, 

хөрсний 

бохирдлын 

шалтгаан, үр 

дагаврыг тандах, 

хүн амын эрүүл 

мэндэд сөргөөр 

нөлөөлж байгаа 

хүчин зүйлийг 

бууруулах, арилгах 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.3.1: Хүнсний аюулгүй 

байдлын үндэсний 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагааны хүрээнд 

импортын болон 

дотоодын үйлдвэрийн 

хүнсний бүтээгдэхүүний 

агууламжид тавих 

хяналтыг сайжруулах,  

хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангах арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх. 

Зорилт 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 дутлыг 

бууруулах.

3



2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.3.1.2 Хүнсний аюулгүй 

байдалтай 

холбоотой хууль, 

дүрэм, журам, 

стандартыг 

боловсруулах, 

шинэчлэхэд эрүүл 

мэндийг дэмжих, 

сөрөг нөлөөнөөс 

сэргийлэх асуудлыг 

тусгах 

2020-

2026

-Хүнсний аюулгүй 

байдалтай холбоотой 

эрх зүйн орчин (хууль, 

дүрэм, журам, стандарт)-

д үнэлгээ хийж, нэмж 

тусгах шаардлагатай 

эрүүл мэндийн 

тулгамдсан асуудлууд 

тодорхойлогдсон байна.

-Эрүүл мэндийн асуудлыг 

хүнсний аюулгүй 

байдалтай холбоотой 

заалт холбогдох эрх зүйн 

баримт бичигт тусгагдан 

хэрэгжиж эхэлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн асуудлыг 

хүнсний аюулгүй 

байдалтай холбоотой 

шинэчилсэн хууль, дүрэм, 

журам, стандартад 

тусгасан байна. 

-Эрүүл мэндийн асуудлыг 

хүнсний аюулгүй байдалтай 

холбоотой шинэчилсэн 

хууль, дүрэм, журам, 

стандартад тусгасан байна. 

-Эрүүл мэндийн асуудлыг 

хүнсний аюулгүй 

байдалтай холбоотой 

шинэчилсэн хууль, дүрэм, 

журам, стандартад 

тусгасан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

асуудлыг хүнсний 

аюулгүй байдалтай 

холбоотой шинэчилсэн 

хууль, дүрэм, журам, 

стандартад тусгасан 

байна. 

ЭМЯ, 

НЭМҮТ

 ХХААХҮЯ, 

МХЕГ, СХЗГ

ХЗДХЯ

1.3.1.3  Хүний эрүүл 

мэндэд сөрөг 

нөлөөтэй хүнсний 

бүтээгдэхүүн, зүй 

бус хэрэглээний зар 

сурталчилгааг 

зохицуулах эрх зүйн 

орчинг 

боловсронгуй 

болгох

2020-

2024

 -Үнэлгээний 

зөвлөмжийн дагуу үйл 

ажиллагаа 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндэд сөрөг 

нөлөөтэй хүнсний 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгааг 

зохицуулах  асуудлыг 

тусган боловсруулсан, 

шинэчилсэн хууль 

батлагдсан байна. 

-Хүнсний бүтээгдэхүүний 

зар сурталчилгааны  

өнөөгийн нөхцөл байдлын 

үнэлгээ хийсэн байна. 

-Хүнсний бүтээгдэхүүний 

зар сурталчилгааны  

өнөөгийн нөхцөл байдлын 

үнэлгээ хийсэн байна. 

ЭМЯ ХХМТГ ХЗДХЯ,

ШӨХТГ, 

хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллагын 

холбоо

1.3.1.4 Ерөнхий 

боловсролын 

сургуулийн хоол 

үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тухай 

хуулийн 

хэрэгжилтийг 

хангахад хамтран 

ажиллах  

2020-

2026

- Хуулийн дагалдан 

гарах дүрэм, журмыг 

бусад салбартай 

хамтран  боловсруулж 

гаргасан байна.  

 

-Сурагч, багш, эцэг, 

эхэд эрүүл хооллолтын 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, 

сурталчилгааны үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна.

-Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн үдийн хоол 

хөтөлбөрийн хамтарсан 

хяналт, үнэлгээ хийсэн 

байна.

-Сурагч, багш, эцэг, эхэд 

эрүүл хооллолтын 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

үйл ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна. 

-Үнэлгээнээс гарсан 

дүгнэлт зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэхэд мэргэжил 

арга зүйн удирдлагаар 

ханган хамтран 

ажилласан байна.

--Сурагч, багш, эцэг, эхэд 

эрүүл хооллолтын 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

үйл ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна. 

-Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн үдийн хоол 

хөтөлбөрийн хамтарсан 

хяналт, үнэлгээг хийсэн 

байна.  

--Сурагч, багш, эцэг, эхэд 

эрүүл хооллолтын 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

үйл ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна. 

-Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн үдийн хоол 

хөтөлбөрийн хамтарсан 

хяналт, үнэлгээг хийсэн 

байна.  

--Сурагч, багш, эцэг, эхэд 

эрүүл хооллолтын 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

үйл ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна. 

-Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн үдийн хоол 

хөтөлбөрийн хамтарсан 

хяналт, үнэлгээг хийсэн 

байна.  

--Сурагч, багш, эцэг, 

эхэд эрүүл хооллолтын 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, 

сурталчилгааны үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна. 

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

 Аймаг, 

нийслэлийн

боловсрол,с

оёл, 

урлагийн 

газар, 

мэргэжлийн 

хяналтын 

газар, ЕБС

БСШУСЯ, 

МХЕГ

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.3.1: Хүнсний аюулгүй 

байдлын үндэсний 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагааны хүрээнд 

импортын болон 

дотоодын үйлдвэрийн 

хүнсний бүтээгдэхүүний 

агууламжид тавих 

хяналтыг сайжруулах,  

хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангах арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх. 

Зорилт 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 дутлыг 

бууруулах.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.3.2.1 Илүүдэл жин, 

таргалалт, 

хөдөлгөөний 

хомсдол, аминдэм, 

эрдэс бодисын 

дутлаас сэргийлэх, 

эрүүл хооллолт, 

баяжуулсан хүнсний 

хэрэглээг дэмжих 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны 

нэгдсэн 

удирдлагатай цогц 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Илүүдэл жин, 

таргалалт, хөдөлгөөний 

хомсдол, аминдэм, 

эрдэс бодисын дутлаас 

сэргийлэх, эрүүл 

хооллолт, баяжуулсан 

хүнсний хэрэглээг 

дэмжих чиглэлээр олон 

нийтэд хүргэх 

мэдээллийн үндсэн 

агуулгыг боловсруулсан 

байна. 

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.  

-Илүүдэл жин, таргалалт, 

хөдөлгөөний хомсдол, 

аминдэм, эрдэс бодисын 

дутлаас сэргийлэх, эрүүл 

хооллолт, баяжуулсан 

хүнсний хэрэглээг дэмжих 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

цогц арга хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Илүүдэл жин, таргалалт, 

хөдөлгөөний хомсдол, 

аминдэм, эрдэс бодисын 

дутлаас сэргийлэх, эрүүл 

хооллолт, баяжуулсан 

хүнсний хэрэглээг дэмжих 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

цогц арга хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Илүүдэл жин, таргалалт, 

хөдөлгөөний хомсдол, 

аминдэм, эрдэс бодисын 

дутлаас сэргийлэх, эрүүл 

хооллолт, баяжуулсан 

хүнсний хэрэглээг дэмжих 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

цогц арга хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Илүүдэл жин, таргалалт, 

хөдөлгөөний хомсдол, 

аминдэм, эрдэс бодисын 

дутлаас сэргийлэх, эрүүл 

хооллолт, баяжуулсан 

хүнсний хэрэглээг дэмжих 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

цогц арга хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Илүүдэл жин, 

таргалалт, хөдөлгөөний 

хомсдол, аминдэм, 

эрдэс бодисын дутлаас 

сэргийлэх, эрүүл 

хооллолт, баяжуулсан 

хүнсний хэрэглээг 

дэмжих чиглэлээр 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны цогц 

арга хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн байна. 

НЭМҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Хэвлэл, 

мэдээллийн 

байгууллага

, ТББ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

1.3.2.2 Баяжуулсан хүнсний 

тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах 

стандарт, журам, 

заавар боловсруулж 

мөрдөх  

2020-

2026

-Баяжуулсан хүнсний 

тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах 

стандарт 

боловсруулахад 

хамтран оролцож 

мэргэжил арга зүйн 

удирдлагаар хангасан 

байна.

                                        -

Баяжуулсан хүнсний ач 

холбогдлын талаар олон 

нийтэд зориулсан 

мэдээлэл,сургалт 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна.

                                     

Баяжуулсан хүнсний ач 

холбогдлын талаар олон 

нийтэд зориулсан 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

                                   

Баяжуулсан хүнсний ач 

холбогдлын талаар олон 

нийтэд зориулсан 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

                                  

Баяжуулсан хүнсний ач 

холбогдлын талаар олон 

нийтэд зориулсан 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

                                      -

Баяжуулсан хүнсний ач 

холбогдлын талаар 

олон нийтэд зориулсан 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

ЭМЯ, 

НЭМҮТ

ХХААХҮЯ, 

МХЕГ, СХЗГ 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо, хүнс 

үйлдвэрлэгчи

д 

1.3.2.3 Бага насны хүүхэд, 

хөхүүл, жирэмсэн 

эмэгтэйг 

шаардлагатай 

аминдэм, эрдэс 

бодисын 

бэлдмэлээр хангах 

2020-

2026

- Бага насны хүүхэд, 

хөхүүл, жирэмсэн 

эмэгтэйг өндөр тунт А, Д 

аминдэм, олон 

найрлагат бичил 

тэжээлийн хангалтын 

байдалд хяналт үнэлгээ 

хийсэн байна. - Бага 

насны хүүхэд, хөхүүл, 

жирэмсэн эмэгтэйг 

өндөр тунт А, Д 

аминдэм, олон 

найрлагат бичил 

тэжээлээр хангасан 

байна. 

-Бага насны хүүхэд, 

хөхүүл, жирэмсэн 

эмэгтэйг өндөр тунт А, Д 

аминдэм, олон найрлагат 

бичил тэжээлээр хангасан 

байна. 

-Бага насны хүүхэд, 

хөхүүл, жирэмсэн 

эмэгтэйг өндөр тунт А, Д 

аминдэм, олон найрлагат 

бичил тэжээлээр хангасан 

байна. 

-Бага насны хүүхэд, хөхүүл, 

жирэмсэн эмэгтэйг өндөр 

тунт А, Д аминдэм, олон 

найрлагат бичил тэжээлээр 

хангасан байна. 

-Бага насны хүүхэд, хөхүүл, 

жирэмсэн эмэгтэйг өндөр 

тунт А, Д аминдэм, олон 

найрлагат бичил тэжээлээр 

хангасан байна. 

- Бага насны хүүхэд, 

хөхүүл, жирэмсэн 

эмэгтэйг өндөр тунт А, Д 

аминдэм, олон 

найрлагат бичил 

тэжээлийн хангалтын 

байдалд хяналт үнэлгээ 

хийсэн байна. - Бага 

насны хүүхэд, хөхүүл, 

жирэмсэн эмэгтэйг 

өндөр тунт А, Д 

аминдэм, олон 

найрлагат бичил 

тэжээлээр хангасан 

байна. 

ЭМЯ ЭХЭМҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Аймгийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

ДЭМТ, 

амаржих 

газар

1.4.1.1  Хүүхдийг эхийн 

сүүгээр хооллохын 

давуу талыг эх, 

эцэгт зөвлөн 

таниулах чиглэлээр 

анхан ба лавлагаа 

шатлалын эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын 

чадавхийг 

бэхжүүлэх

2020-

2026

-Хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллох чиглэлээр 

зөвлөгөө өгөх сургалтад 

эрүүл мэндийн 

ажилтнуудыг 

хамруулсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг 

хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохын давуу талыг 

таниулах гарын авлага, 

зурагт хуудас, 

товхимлоор хангасан 

байна.

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллага хүүхдийг 

эхийн сүүгээр хооллохын 

давуу талыг эх, эцэгт 

зөвлөн таниулах үйл 

ажиллагаа хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллага хүүхдийг 

эхийн сүүгээр хооллохын 

давуу талыг эх, эцэгт 

зөвлөн таниулах үйл 

ажиллагаа хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллага хүүхдийг эхийн 

сүүгээр хооллохын давуу 

талыг эх, эцэгт зөвлөн 

таниулах үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллага хүүхдийг эхийн 

сүүгээр хооллохын давуу 

талыг эх, эцэгт зөвлөн 

таниулах үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын эрүүл 

мэндийн байгууллага 

хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохын давуу талыг 

эх, эцэгт зөвлөн 

таниулах үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлсэн байна. 

ЭХЭМҮТ, 

НЭМҮТ 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

ДЭМТ, 

аймгийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

амаржих 

газар, ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны ЭМТ 

Зорилт 1.4: 

Хүүхдийг эхийн 

сүүгээр хооллох 

эрх зүйн орчинг 

боловсронгуй 

болгож энэхүү 

чиглэлээр 

хамтрагч талуудын 

үүрэг, хариуцлагыг 

нэмэгдүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.4.1: Нялх, балчир, 

хүүхдийн хүнсний тухай 

хуулийн хэрэгжилтийн 

хүрээнд олон нийтэд 

чиглэсэн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.3.2: Илүүдэл жин, 

таргалалт, аминдэм, 

эрдэс бодисын дутлаас 

сэргийлэх, эрүүл 

хооллолтын талаар хүн 

амын мэдлэг, чадвар, 

хандлагыг сайжруулах. 

Зорилт 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 дутлыг 

бууруулах.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.4.1.2 Хүүхдийг эхийн 

сүүгээр хооллохыг 

дэмжих, нялх, 

балчир хүүхдийн 

хүнсний хүнсний зүй 

бус зар 

сурталчилгааг 

хязгаарлах талаар 

залуучууд, эцэг, 

эхэд чиглэсэн 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны 

нэгдсэн удирдлага 

бүхий цогц арга 

хэмжээ хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

-Хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжих 

болон нялх, балчир 

хүүхдийн хүнсний зүй 

бус зар сурталчилгааг  

хязгаарлах чиглэлээр 

олон нийтэд хүргэх 

мэдээллийн үндсэн 

агуулгыг боловсруулсан 

байна. 

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжих, 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжих, 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжих, 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжих, 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжих, 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

НЭМҮТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ  

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага

1.4.1.3  Хүүхдийг эхийн 

сүүгээр хооллохыг 

дэмжсэн 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг ажил 

олгогч, хамт олон, 

хөхүүл эхчүүдэд 

зориулж 

хэрэгжүүлэхэд 

төрийн бус 

байгууллагатай  

хамтран ажиллах   

2020-

2026

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр  

хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжсэн 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр  

хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжсэн 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр  

хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжсэн 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр  

хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжсэн 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр  

хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжсэн 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр  

хүүхдийг эхийн сүүгээр 

хооллохыг дэмжсэн 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлсэн байна.

ЭМЯ, 

НЭМҮТ, 

ЭХЭМҮТ,  

ЭМДС, 

аймаг 

нийслэлийн 

ЭМГ

ТББ, аж 

ахуйн нэгж 

байгууллага

ДЭМТ, ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны ЭМТ

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.5.1: Гэнэтийн аюул, 

байгалийн гамшиг, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үеийн бэлэн 

байдлыг хангах, 

нөөцийг бүрдүүлэхэд 

чиглэсэн арга хэмжээг 

үндэсний хэмжээнд 

хэрэгжүүлэх. 

1.5.1.1 Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед 

шаардагдах 

нөөцийн хэрэгцээг 

тооцох, төлөвлөх, 

хяналт тавьж бэлэн 

байдлыг байнга 

хангах, шуурхай 

дайчлах, хариу арга 

хэмжээг авах чадавх 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын бүх 

түвшинд бэхжүүлэх 

2020-

2026

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой үеийн 

бэлэн байдлыг хангах 

чадавхд нөхцөл 

байдлын үнэлгээ хийсэн 

байна. 

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед 

шаардагдах нөөцийн 

хэрэгцээг тооцох, 

төлөвлөх, хяналт тавьж 

бэлэн байдлыг байнга 

хангах, шуурхай 

дайчлах, хариу арга 

хэмжээ авах  чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, 

дадлага сургуулилт 

хийсэн байна. 

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

мөрдөх журам, зааврыг 

боловсронгуй болгосон 

байна.  

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед 

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед  

бэлэн байдлыг байнга 

хангах, шуурхай дайчлах, 

хариу арга хэмжээ авах  

чадавх бэхжүүлэх 

сургалт, дадлага 

сургуулилт хийгдсэн 

байна. 

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед  

бэлэн байдлыг байнга 

хангах, шуурхай дайчлах, 

хариу арга хэмжээ авах  

чадавх бэхжүүлэх сургалт, 

дадлага сургуулилт 

хийгдсэн байна. 

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед  бэлэн 

байдлыг байнга хангах, 

шуурхай дайчлах, хариу 

арга хэмжээ авах  чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, дадлага 

сургуулилт хийгдсэн байна. 

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед  бэлэн 

байдлыг байнга хангах, 

шуурхай дайчлах, хариу 

арга хэмжээ авах  чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, дадлага 

сургуулилт хийгдсэн байна. 

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед  бэлэн 

байдлыг байнга хангах, 

шуурхай дайчлах, хариу 

арга хэмжээ авах  

чадавх бэхжүүлэх 

сургалт, дадлага 

сургуулилт хийгдсэн 

байна. 

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ, 

ЗӨСҮТ, 

НЭМҮТ, 

аймаг,  

нийслэлийн 

ЭМГ

ОБЕГ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Зорилт 1.5: 

Гэнэтийн аюул, 

байгалийн гамшиг, 

нийтийг хамарсан 

халдварт өвчний 

дэгдэлт гэх мэт 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн онцгой 

байдлын үеийн 

нөөцийн бэлэн 

байдал, хариу арга 

хэмжээ шуурхай 

авах чадавх 

бүрдүүлэх.

Зорилт 1.4: 

Хүүхдийг эхийн 

сүүгээр хооллох 

эрх зүйн орчинг 

боловсронгуй 

болгож энэхүү 

чиглэлээр 

хамтрагч талуудын 

үүрэг, хариуцлагыг 

нэмэгдүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.4.1: Нялх, балчир, 

хүүхдийн хүнсний тухай 

хуулийн хэрэгжилтийн 

хүрээнд олон нийтэд 

чиглэсэн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.5.1.2 Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед 

шаардагдах эм, 

эмнэлгийн 

хэрэгслийн нөөцийг 

үндэсний болон 

орон нутгийн 

түвшинд 

бүрдүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх

2020-

2026

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед 

шаардагдах яаралтай 

тусламжийн эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, 

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн шинэчилсэн 

жагсаалт гарсан байна.

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед 

шаардагдах яаралтай 

тусламжийн эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, 

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн хэрэгцээг 

тооцсон байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед 

шаардагдах эрсдлийн 

сан, эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн нөөцийг 

үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд 

бүрдүүлсэн байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед 

шаардагдах эрсдлийн 

сан, эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн нөөцийн бэлэн 

байдалд  нийслэл 

аймгийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын түвшинд 

хяналт-үнэлгээ хийж 

дүгнэлт зөвлөмж гарсан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед 

шаардагдах эрсдлийн сан, 

эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

нөөцийг үндэсний болон 

орон нутгийн түвшинд 

бүрдүүлэлт сайжирсан 

байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед 

шаардагдах эрсдлийн сан, 

эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

нөөцийг үндэсний болон 

орон нутгийн түвшинд 

бүрдүүлсэн байна.

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед 

шаардагдах эрсдлийн 

сан, эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн нөөцийг 

үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд 

бүрдүүлсэн байна.

ЭМЯ, Аймаг,  

нийслэлийн 

ЭМГ

ОБЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, 

ХӨСҮТ, 

ЗӨСҮТ, 

НЭМҮТ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

1.5.1.3  Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед хувь 

хүн, гэр бүл, хамт 

олны түвшинд авах 

хариу арга хэмжээ 

авах талаар 

таниулах мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн 

удирдлагатай цогц 

арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед хувь хүн, 

гэр бүл, хамт олон ямар 

хариу арга хэмжээ 

авахыг олон нийтэд 

таниулах мэдээллийн 

үндсэн агуулгыг 

боловсруулсан байна.  

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан  мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед хувь 

хүн, гэр бүл, хамт олон 

ямар хариу арга хэмжээ 

авахыг олон нийтэд 

таниулах мэдээлэл, 

сургалт,сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед хувь 

хүн, гэр бүл, хамт олон 

ямар хариу арга хэмжээ 

авахыг олон нийтэд 

таниулах мэдээлэл, 

сургалт,сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед хувь 

хүн, гэр бүл, хамт олон 

ямар хариу арга хэмжээ 

авахыг олон нийтэд 

таниулах мэдээлэл, 

сургалт,сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

ноцтой байдлын үед хувь 

хүн, гэр бүл, хамт олон 

ямар хариу арга хэмжээ 

авахыг олон нийтэд 

таниулах мэдээлэл, 

сургалт,сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үед хувь хүн, 

гэр бүл, хамт олон ямар 

хариу арга хэмжээ 

авахыг олон нийтэд 

таниулах мэдээлэл, 

сургалт,сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

НЭМҮТ, 

ХӨСҮТ, 

ЗӨСҮТ

Хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага  

ОБЕГ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

ТББ

1.6.1.1 Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг 

магадлан 

итгэмжлэх, жилийн 

гүйцэтгэлд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх журамд эрүүл, 

аюулгүй ажлын 

байрыг бүрдүүлэх 

асуудлыг 

нарийвчлан тусгах 

2020-

2026

-Эрүүл ахуйн 

стандартыг шинэчилсэн 

байна.  

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг магадлан 

итгэмжлэх, жилийн 

гүйцэтгэлд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх журамд эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг 

бүрдүүлэхтэй холбоотой  

шалгуур үзүүлэлтийг 

шинэчилж оруулсан 

байна.  

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн 

гүйцэтгэлийн тайланд 

хэрэгжилтийн талаарх 

үнэлгээ хийгдэж хэвшсэн 

байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн 

гүйцэтгэлийн тайланд 

хэрэгжилтийн талаарх 

үнэлгээ хийгдэж хэвшсэн 

байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн 

гүйцэтгэлийн тайланд 

хэрэгжилтийн талаарх 

үнэлгээ хийгдэж хэвшсэн 

байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн 

гүйцэтгэлийн тайланд 

хэрэгжилтийн талаарх 

үнэлгээ хийгдэж хэвшсэн 

байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын жилийн 

гүйцэтгэлийн тайланд 

хэрэгжилтийн талаарх 

үнэлгээ хийгдэж 

хэвшсэн байна.

ЭМЯ НЭМҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

1.6.1.2  Эрүүл мэндийн 

байгууллагын эрүүл, 

аюулгүй ажлын 

байрыг бий болгох 

санаачилгыг 

дэмжих, Эрүүл 

мэндийг дэмжих 

сангаас 

санхүүжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг 

бий болгох санаачилгыг 

дэмжин, байгуууллагыг 

шалгаруулж 

сурталчилсан байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг 

бий болгох санаачилгыг 

дэмжин, байгуууллагыг 

шалгаруулж 

сурталчилсан байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг 

бий болгох санаачилгыг 

дэмжин, байгуууллагыг 

шалгаруулж сурталчилсан 

байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг бий 

болгох санаачилгыг 

дэмжин, байгуууллагыг 

шалгаруулж сурталчилсан 

байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг бий 

болгох санаачилгыг 

дэмжин, байгуууллагыг 

шалгаруулж сурталчилсан 

байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дэмжлэгтэйгээр 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг 

бий болгох санаачилгыг 

дэмжин, байгуууллагыг 

шалгаруулж 

сурталчилсан байна.

ЭМЯ, 

НЭМҮТ, 

ЭМДС

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Зорилт 1.6: Эрүүл, 

аюулгүй ажлын 

байрыг дэмжих 

зорилгоор ажил 

олгогчдод хандсан 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.6.1: Эрүүл, аюулгүй 

жишиг ажлын байрыг 

эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

бүрдүүлэх арга хэмжээг 

дэмжин, санхүүжүүлэх. 

Зорилт 1.5: 

Гэнэтийн аюул, 

байгалийн гамшиг, 

нийтийг хамарсан 

халдварт өвчний 

дэгдэлт гэх мэт 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн онцгой 

байдлын үеийн 

нөөцийн бэлэн 

байдал, хариу арга 

хэмжээ шуурхай 

авах чадавх 

бүрдүүлэх.

7



2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.6.1.3 Эрүүл мэндийн 

байгууллага өөрийн 

нөөц, боломжийг 

ашиглан эрүүл, 

аюулгүй ажлын 

байрыг бий болгох 

ажлыг хэрэгжүүлэх  

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэх үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө батлан 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, аюулгүй 

ажлын байр бүрдүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, аюулгүй 

ажлын байрыг бүрдүүлсэн 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг 

бүрдүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэх үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эрүүл, 

аюулгүй ажлын байрыг 

бүрдүүлсэн байна. 

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

ЭМЯ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.6.2: Ажил олгогчидтой 

эрүүл, аюулгүй ажлын 

байрыг бий болгох 

чиглэлээр хамтран 

ажиллах.

1.6.2.1 Эрүүл, аюулгүй 

жишиг ажлын байр 

бүхий байгууллагыг 

нийт ажил 

олгогчдод 

сурталчлах  

2020-

2026

-Эрүүл, аюулгүй жишиг 

ажлын байрыг ажил 

олгогчдод үндэсний 

болон орон нутгийн 

түвшинд сурталчилсан 

байна. 

-Эрүүл, аюулгүй ажлын 

байрыг бүрдүүлсэн эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

туршлагыг ажил 

олгогчдод үндэсний болон 

орон нутгийн түвшинд 

сурталчилсан байна. 

-Ажил олгогчид эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэхэд нь эрүүл 

мэндийн байгууллага 

мэргэжил, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

-Эрүүл, аюулгүй ажлын 

байрыг бүрдүүлсэн 

байгууллагын туршлагыг 

ажил олгогчдод үндэсний 

болон орон нутгийн 

түвшинд сурталчилсан 

байна. 

-Ажил олгогчид эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэхэд нь эрүүл 

мэндийн байгууллага 

мэргэжил, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

-Эрүүл, аюулгүй ажлын 

байрыг бүрдүүлсэн 

байгууллагын туршлагыг 

ажил олгогчдод үндэсний 

болон орон нутгийн 

түвшинд сурталчилсан 

байна. 

-Ажил олгогчид эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэхэд нь эрүүл 

мэндийн байгууллага 

мэргэжил, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

-Эрүүл, аюулгүй ажлын 

байрыг бүрдүүлсэн 

байгууллагын туршлагыг 

ажил олгогчдод үндэсний 

болон орон нутгийн 

түвшинд сурталчилсан 

байна. 

-Ажил олгогчид эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэхэд нь эрүүл 

мэндийн байгууллага 

мэргэжил, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

-Эрүүл, аюулгүй ажлын 

байрыг бүрдүүлсэн 

байгууллагын 

туршлагыг ажил 

олгогчдод үндэсний 

болон орон нутгийн 

түвшинд сурталчилсан 

байна. 

-Ажил олгогчид эрүүл, 

аюулгүй ажлын байр 

бүрдүүлэхэд нь эрүүл 

мэндийн байгууллага 

мэргэжил, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлсэн 

байна. 

НЭМҮТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ, 

эрүүл 

мэндийн 

байгуулла-

га

Төрийн болон 

хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага, 

аж ахуйн 

нэгж, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага  

Зорилт 1.6: Эрүүл, 

аюулгүй ажлын 

байрыг дэмжих 

зорилгоор ажил 

олгогчдод хандсан 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.6.1: Эрүүл, аюулгүй 

жишиг ажлын байрыг 

эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

бүрдүүлэх арга хэмжээг 

дэмжин, санхүүжүүлэх. 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.7.1.1 Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан 

асуудлаар хүн амын 

мэдээллийн 

хэрэгцээ, эх 

үүсвэрийг судалж 

тогтоох 

2020-

2024

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн өнөөгийн 

хэрэгцээ, эх үүсвэрийг 

тодорхойлох судалгаа 

хийсэн байна.

Судалгаанаас гарсан 

дүгнэлт, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

хийгдсэн байна.

Судалгаанаас гарсан 

дүгнэлт, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

хийгдсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн өнөөгийн 

хэрэгцээ, эх үүсвэрийг 

тодорхойлох судалгаа 

хийсэн байна.

Судалгаанаас гарсан 

дүгнэлт, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

хийгдсэн байна.

Судалгаанаас гарсан 

дүгнэлт, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ хийгдсэн байна.

НЭМҮТ Сургалт, 

судалгааны

байгуулла-

га 

1.7.1.2 Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан 

асуудлаар хүн амд 

хүргэх орчин үеийн 

болон уламжлалт 

анагаах ухааны 

нотолгоонд 

суурилсан, үндэсний 

соёл, ёс заншилд 

нийцсэн үндсэн 

агуулгыг 

боловсруулж, 

салбарын хэмжээнд 

баримтлах 

2020-

2026

-Хүн амд тухайн жилд 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа явуулах 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлын 

жагсаалт, хүргэх үндсэн 

агуулгыг боловсруулж, 

салбарын хэмжээнд 

баримталсан байна. 

-Хүн амд тухайн жилд 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа явуулах 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлын 

жагсаалт, хүргэх үндсэн 

агуулгыг боловсруулж, 

салбарын хэмжээнд 

баримталсан байна. 

-Хүн амд тухайн жилд 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа явуулах 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлын 

жагсаалт, хүргэх үндсэн 

агуулгыг боловсруулж, 

салбарын хэмжээнд 

баримталсан байна. 

-Хүн амд тухайн жилд 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа явуулах эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлын жагсаалт, хүргэх 

үндсэн агуулгыг 

боловсруулж, салбарын 

хэмжээнд баримталсан 

байна. 

-Хүн амд тухайн жилд 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа явуулах 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлын 

жагсаалт, хүргэх үндсэн 

агуулгыг боловсруулж, 

салбарын хэмжээнд 

баримталсан байна. 

-Хүн амд тухайн жилд 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа явуулах 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлын 

жагсаалт, хүргэх үндсэн 

агуулгыг боловсруулж, 

салбарын хэмжээнд 

баримталсан байна. 

НЭМҮТ Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

тусгай 

мэргэжлийн 

төв 

Мэргэжлийн  

холбоо

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.7.1: Хүн амыг эрүүл 

мэндийн мэдлэг (health 

literacy)-тэй болгох 

үндэсний соёл, ёс 

заншилтай уялдсан 

арга хэмжээг нэгдсэн 

бодлого, удирдлагаар 

ханган, орон нутгийн 

болон нийгмийн эгэх 

хариуцлагын хүрээнд 

иргэний нийгмийн 

байгууллагатай 

түншлэн 

хэрэгжүүлснээр  олон 

нийтийн оролцоог 

хангах.

Зорилт 1.7: Хүн 

амд, ялангуяа 

цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын 

болон их дээд, 

сургууль, 

коллежид 

суралцагчдад 

эрүүл мэндийн 

мэдлэг олгох, 

ухуулга нөлөөлөл, 

мэдээлэл 

сурталчилгаа хийх, 

иргэдийн эрүүл 

мэндийн талаархи 

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.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.7.1.3  Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан 

асуудлаар олон 

нийт, тодорхой 

зорилтот бүлэгт 

мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны  

нэгдсэн 

зохицуулалттай 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

чиглэлээр үндэсний түвшинд үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл 

мэндийн байгууллагад эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа хариуцсан алба /нэгж 

байгуулсан  байна. 

-Хүн амд эрүүл мэндийн асуудлаар 

явуулах мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагааг 

зохицуулах шинэчлэгдсэн журмыг 

баталсан байна. 

- Эрүүл мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар олон нийт, тодорхой 

зорилтот бүлэгт чиглэх  мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааны  нэгдсэн төлөвлөгөөг 

баталсан байна.     -Эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлаар олон 

нийт, тодорхой зорилтот бүлэгт 

мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны 

нэгдсэн зохицуулалттай цогц арга 

хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлаар 

олон нийт, тодорхой 

зорилтот бүлэгт 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны  нэгдсэн 

зохицуулалттай цогц арга 

хэмжээг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааг тухайн жилд 

нэн тулгамдсан асуудалд 

төвлөрүүлж, гол агуулгыг 

баримталсан байна. 

-Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлаар 

олон нийт, тодорхой 

зорилтот бүлэгт 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны  нэгдсэн 

зохицуулалттай цогц арга 

хэмжээг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааг тухайн жилд 

нэн тулгамдсан асуудалд 

төвлөрүүлж, гол агуулгыг 

баримталсан байна. 

-Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлаар олон 

нийт, тодорхой зорилтот 

бүлэгт мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны  нэгдсэн 

зохицуулалттай цогц арга 

хэмжээг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааг тухайн жилд 

нэн тулгамдсан асуудалд 

төвлөрүүлж, гол агуулгыг 

баримталсан байна. 

-Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлаар 

олон нийт, тодорхой 

зорилтот бүлэгт мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны  

нэгдсэн зохицуулалттай 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааг тухайн жилд 

нэн тулгамдсан асуудалд 

төвлөрүүлж, гол агуулгыг 

баримталсан байна. 

-Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлаар 

олон нийт, тодорхой 

зорилтот бүлэгт 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны  нэгдсэн 

зохицуулалттай цогц 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагааг тухайн жилд 

нэн тулгамдсан 

асуудалд төвлөрүүлж, 

гол агуулгыг 

баримталсан байна. 

НЭМҮТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ   

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага

1.7.1.4 Эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан 

асуудлаар 

нотолгоонд 

суурилсан, үндэсний 

соёл, ёс заншилд 

нийцсэн мэдээллийг 

олон нийтэд хүргэх 

талаар хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага, төрийн 

бус байгууллагатай 

хамтран ажиллах

2020-

2026

-Хэвлэл мэдээллийн 

болон төрийн бус 

байгууллагад эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлаар нотолгоонд 

суурилсан, үндэсний 

соёл, ёс заншилд 

нийцсэн мэдээллийг 

олон нийтэд хүргэх 

чиглэлээр сургалт 

зохион байгуулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас  хүн амын эрүүл 

мэндийн мэдлэгийг 

сайжруулахад чиглэсэн 

хэвлэл мэдээлэл, 

төрийн бус 

байгууллагын 

санаачилга, төсөлд 

дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.  

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас  хүн амын эрүүл 

мэндийн мэдлэгийг 

сайжруулахад чиглэсэн 

хэвлэл мэдээлэл, төрийн 

бус байгууллагын 

санаачилга, төсөлд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас  хүн амын эрүүл 

мэндийн мэдлэгийг 

сайжруулахад чиглэсэн 

хэвлэл мэдээлэл, төрийн 

бус байгууллагын 

санаачилга, төсөлд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас  хүн амын эрүүл 

мэндийн мэдлэгийг 

сайжруулахад чиглэсэн 

хэвлэл мэдээлэл, төрийн 

бус байгууллагын 

санаачилга, төсөлд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас  хүн амын эрүүл 

мэндийн мэдлэгийг 

сайжруулахад чиглэсэн 

хэвлэл мэдээлэл, төрийн 

бус байгууллагын 

санаачилга, төсөлд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас  хүн амын эрүүл 

мэндийн мэдлэгийг 

сайжруулахад чиглэсэн 

хэвлэл мэдээлэл, 

төрийн бус 

байгууллагын 

санаачилга, төсөлд 

дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.

НЭМҮТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

тусгай 

мэргэжлийн 

төв, ДЭМТ 

Хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага, 

ТББ

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.7.1: Хүн амыг эрүүл 

мэндийн мэдлэг (health 

literacy)-тэй болгох 

үндэсний соёл, ёс 

заншилтай уялдсан 

арга хэмжээг нэгдсэн 

бодлого, удирдлагаар 

ханган, орон нутгийн 

болон нийгмийн эгэх 

хариуцлагын хүрээнд 

иргэний нийгмийн 

байгууллагатай 

түншлэн 

хэрэгжүүлснээр  олон 

нийтийн оролцоог 

хангах.

Зорилт 1.7: Хүн 

амд, ялангуяа 

цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын 

болон их дээд, 

сургууль, 

коллежид 

суралцагчдад 

эрүүл мэндийн 

мэдлэг олгох, 

ухуулга нөлөөлөл, 

мэдээлэл 

сурталчилгаа хийх, 

иргэдийн эрүүл 

мэндийн талаархи 

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.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.7.1.5 Эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн санг 

өргөжүүлэн 

хөгжүүлж, 

холбогдох төрийн 

болон төрийн бус 

байгууллагад 

хүртээмжтэй болгох 

2020-

2026

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

хэрэгжилтийг үндэсний 

түвшинд хариуцан 

ажиллаж байгаа эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

харьяанд эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, 

сургалт, 

сурталчилгааны нэгдсэн 

сан бүрдүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны нэгдсэн 

сангийн баяжилтийг 

хийсэн байна. 

-Нэгдсэн санг төрийн, 

төрийн бус, олон улсын 

байгууллага эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, 

сургалт,сурталчилгаанд 

ашигласан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны нэгдсэн 

сангийн баяжилтийг 

хийсэн байна. 

-Нэгдсэн санг төрийн, 

төрийн бус, олон улсын 

байгууллага эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаанд 

ашигласан байна. 

-Эрүүл мэндийн мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

нэгдсэн сангийн баяжилтийг 

хийсэн байна. 

-Нэгдсэн санг төрийн, 

төрийн бус, олон улсын 

байгууллага эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаанд ашигласан 

байна. 

-Эрүүл мэндийн мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

нэгдсэн сангийн 

баяжилтийг хийсэн байна. 

-Нэгдсэн санг төрийн, 

төрийн бус, олон улсын 

байгууллага эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаанд ашигласан 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны нэгдсэн 

сангийн баяжилтийг 

хийсэн байна. 

-Нэгдсэн санг төрийн, 

төрийн бус, олон улсын 

байгууллага эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, 

сургалт сурталчилгаанд 

ашигласан байна. 

НЭМҮТ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага

1.7.1.6 Хэвлэл, мэдээлэл, 

олон нийтийн 

мэдээллийн 

хэрэгслээр түгээж 

буй эрүүл мэндтэй 

холбоотой 

нотолгоогүй, сөрөг 

үр дагавартай  

мэдээ, мэдээлэлд 

олон нийтийн 

оролцоотой хяналт 

тавьж, зогсоох, 

залруулах 

2020-

2026

-Хэвлэл, мэдээлэл, олон 

нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр түгээгдэж 

байгаа эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийг 

зогсоосон, залруулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийн 

талаар олон нийтийн 

зүгээс хяналт тавьж, 

зогсоох, залруулах 

талаар ирүүлсэн 

саналыг холбогдох 

байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна.  

-Хэвлэл, мэдээлэл, олон 

нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр түгээгдэж 

байгаа эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийг 

зогсоосон, залруулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийн 

талаар олон нийтийн 

зүгээс хяналт тавьж, 

зогсоох, залруулах 

саналыг холбогдох 

байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Хэвлэл, мэдээлэл, олон 

нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр түгээгдэж 

байгаа эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийг 

зогсоосон, залруулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийн 

талаар олон нийтийн 

зүгээс хяналт тавьж, 

зогсоох, залруулах 

саналыг холбогдох 

байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Хэвлэл, мэдээлэл, олон 

нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр түгээгдэж 

байгаа эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  мэдээ, 

мэдээллийг зогсоосон, 

залруулсан байна. 

-Эрүүл мэндтэй холбоотой 

нотолгоогүй, сөрөг үр 

дагавартай  мэдээ, 

мэдээллийн талаар олон 

нийтийн зүгээс хяналт 

тавьж, зогсоох, залруулах 

саналыг холбогдох 

байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Хэвлэл, мэдээлэл, олон 

нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр түгээгдэж 

байгаа эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийг 

зогсоосон, залруулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндтэй холбоотой 

нотолгоогүй, сөрөг үр 

дагавартай  мэдээ, 

мэдээллийн талаар олон 

нийтийн зүгээс хяналт 

тавьж, зогсоох, залруулах 

саналыг холбогдох 

байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Хэвлэл, мэдээлэл, олон 

нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр түгээгдэж 

байгаа эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийг 

зогсоосон, залруулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндтэй 

холбоотой нотолгоогүй, 

сөрөг үр дагавартай  

мэдээ, мэдээллийн 

талаар олон нийтийн 

зүгээс хяналт тавьж, 

зогсоох, залруулах 

саналыг холбогдох 

байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна.

НЭМҮТ, 

ХХМТГ

ШӨХТГ, 

хэвлэл, 

мэдээллийн 

байгууллагы

н холбоо, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

тусгай 

мэргэжлийн 

төв 

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

1.7.1.7 Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын 

сургуулийн эрүүл 

мэндийн 

боловсролын 

хөтөлбөрийг 

бэхжүүлэх, 

тогтвортой 

байлгахад дэмжлэг 

үзүүлэх

2020-

2026

-Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын 

сургуулийн эрүүл 

мэндийн боловсролын 

хөтөлбөр, сурах бичгийг 

боловсруулах, 

шинэчлэхэд мэргэжл 

арга зүйн дэмжлэг 

үзүүлсэн байна.  

-Боловсролын 

салбарын удирдлагад 

эрүүл мэндийн 

чиглэлээр нөлөөллийн 

үйл ажиллагаа, сургалт 

явуулсан байна. 

-Боловсролын салбарын 

удирдлагад эрүүл 

мэндийн чиглэлээр 

нөлөөллийн үйл 

ажиллагаа, сургалт 

явуулсан байна.

-Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

эрүүл мэндийн 

боловсролын хөтөлбөр, 

сурах бичгийн агуулгад 

холбогдох байгууллагтай 

хамтран үнэлгээ хийж 

дүгнэлт зөвлөмж гарсан 

байна.

-Боловсролын салбарын 

удирдлагад эрүүл 

мэндийн чиглэлээр 

нөлөөллийн үйл 

ажиллагаа, сургалт 

явуулсан байна.

-Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

эрүүл мэндийн 

боловсролын хөтөлбөр, 

сурах бичгийг боловсронгуй 

болгоход мэргэжил арга 

зүйн дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.  

-Боловсролын салбарын 

удирдлагад эрүүл мэндийн 

чиглэлээр нөлөөллийн үйл 

ажиллагаа, сургалт 

явуулсан байна.

-Боловсролын салбарын 

холбогдох ажилтнуудад 

эрүүл мэндийн чиглэлээр 

нөлөөллийн үйл 

ажиллагаа, сургалт 

явуулсан байна.

-Боловсролын салбарын 

холбогдох ажилтнуудад 

эрүүл мэндийн 

чиглэлээр нөлөөллийн 

үйл ажиллагаа, сургалт 

явуулсан байна.

ЭМЯ БСШУСЯ, 

НЭМҮТ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

тусгай 

мэргэжлийн 

төв

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.7.1: Хүн амыг эрүүл 

мэндийн мэдлэг (health 

literacy)-тэй болгох 

үндэсний соёл, ёс 

заншилтай уялдсан 

арга хэмжээг нэгдсэн 

бодлого, удирдлагаар 

ханган, орон нутгийн 

болон нийгмийн эгэх 

хариуцлагын хүрээнд 

иргэний нийгмийн 

байгууллагатай 

түншлэн 

хэрэгжүүлснээр  олон 

нийтийн оролцоог 

хангах.

Зорилт 1.7: Хүн 

амд, ялангуяа 

цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын 

болон их дээд, 

сургууль, 

коллежид 

суралцагчдад 

эрүүл мэндийн 

мэдлэг олгох, 

ухуулга нөлөөлөл, 

мэдээлэл 

сурталчилгаа хийх, 

иргэдийн эрүүл 

мэндийн талаархи 

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.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.8.1.1 Анхан шатлалд 

үзүүлж буй нөхөн 

үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ, нөхөн 

үржихүйн насны 

эмэгтэйчүүдийн 

бүртгэл, хяналтыг 

сайжруулах 

2020-

2026

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багцад шаардлагатай 

нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг нэмж 

тусгасан байна. 

-Анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэгч 

байгууллагуудад 

"Жирэмсний нэрийн 

хяналт"  нэвтрүүлсэн 

байна.

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багц дахь нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг үзүүлсэн 

байна. 

-Анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэгч 

байгууллагуудад 

"Жирэмсний нэрийн 

хяналт"  нэвтэрч  хэвшсэн 

байна.

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багц дахь нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд явцын хяналт-

шинжилгээ хийж, дүгнэлт, 

зөвлөмж гарсан байна. 

-Анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэгч 

байгууллагуудад 

"Жирэмсний нэрийн 

хяналт"  нэвтэрч  хэвшсэн 

байна. 

-Анхан шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний багц дахь 

нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг үзүүлсэн байна. 

-Жирэмсний нэрийн 

хяналтын хэрэгжилтэд 

үнэлгээ хийгдэж зөвлөмж 

дүгнэл гарсан байна. 

-Анхан шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний багц дахь 

нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг үзүүлсэн байна. 

-Анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэгч 

байгууллагуудад 

"Жирэмсний нэрийн 

хяналт"  нэвтэрч  хэвшсэн 

байна.

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багц дахь нөхөн 

үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг үзүүлсэн 

байна. 

-Анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэгч 

байгууллагуудад 

"Жирэмсний нэрийн 

хяналт"  нэвтэрч  

хэвшсэн байна.

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

ДЭМТ, 

ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ 

Мэргэжлийн  

холбоо

1.8.1.2 Лавлагаа шатлалд 

үзүүлж байгаа нөхөн 

үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

чанарыг 

сайжруулах, 

оношилгоо, 

эмчилгээний 

дэвшилтэт 

технологи 

нэвтрүүлэх 

2020-

2026

-Лавлагаа шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багц дахь нөхөн 

үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний төрөл 

нэмэгдсэн байна.

-Лавлагаа шатлалын 

нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд дэвшилтэт 

оношилгоо, 

эмчилгээний технологи 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Лавлагаа шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багц дахь нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний төрөл 

нэмэгдсэн байна.

-Лавлагаа шатлалын 

нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд дэвшилтэт 

оношилгоо, эмчилгээний 

технологи нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Лавлагаа шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багц дахь нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний төрөл 

нэмэгдсэн байна.

-Лавлагаа шатлалын 

нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд дэвшилтэт 

оношилгоо, эмчилгээний 

технологи нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Лавлагаа шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний багц 

дахь нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний төрөл 

нэмэгдсэн байна.

-Лавлагаа шатлалын нөхөн 

үржихүйн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээнд 

дэвшилтэт оношилгоо, 

эмчилгээний технологи 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Лавлагаа шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багц дахь нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний төрөл 

нэмэгдсэн байна.

-Лавлагаа шатлалын нөхөн 

үржихүйн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээнд 

дэвшилтэт оношилгоо, 

эмчилгээний технологи 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Лавлагаа шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багц дахь нөхөн 

үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний төрөл 

нэмэгдсэн байна.

-Лавлагаа шатлалын 

нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд дэвшилтэт 

оношилгоо, эмчилгээний 

технологи нэвтрүүлсэн 

байна. 

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

ДЭМТ, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

амаржих 

газар, 

хувийн 

хэвшлийн 

эмнэлэг 

Мэргэжлийн  

холбоо

1.8.1.3 Өсвөр үе, 

залуучууд, 

эрэгтэйчүүдэд 

ээлтэй эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг 

өргөжүүлэн 

бэхжүүлэх

2020-

2024

-Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлэг, 

дүүргийн эрүүл мэндийн 

төвд эрэгтэйчүүдийн 

кабинет, өсвөр үеийн 

кабинет байгуулсан 

байна.   

-Эрэгтэйчүүд, өсвөр 

үеийн эрүүл мэндийн 

ээлтэй тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

чиглэлээр эрүүл 

мэндийн мэргэжилтнийг 

бэлтгэсэн байна.  

-Аймаг, дүүрэгт  

эрэгтэйчүүдийн, өсвөр 

үеийн кабинет  байгуулж,  

үйл ажиллагаа нь 

жигдэрсэн байна.

-Аймаг, дүүрэгт  

эрэгтэйчүүдийн, өсвөр 

үеийн кабинет  байгуулж,  

үйл ажиллагаа нь 

жигдэрсэн байна.

-Аймаг, дүүрэгт  

эрэгтэйчүүдийн, өсвөр 

үеийн кабинет  байгуулж,  

үйл ажиллагаа нь 

жигдэрсэн байна.

ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг

Мэргэжлийн  

холбоо, олон 

улсын 

байгууллага

1.8.1.4 Нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэндийн 

тулгамдсан 

асуудлаар 

мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн 

удирдлагатай цогц 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр олон 

нийтэд хүргэх 

мэдээллийн үндсэн 

агуулгыг боловсруулсан 

байна. 

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан  мэдээлэл, 

сургалт сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр 

мэдээлэл, сургалт 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна.

-Нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр 

мэдээлэл, сургалт 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна.

-Нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр 

мэдээлэл, сургалт 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна.

-Нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр 

мэдээлэл, сургалт 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна.

-Нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр 

мэдээлэл, сургалт 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна.

НЭМҮТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

ЭХЭМҮТ, 

ХӨСҮТ, 

ДЭМТ

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага  

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.8.1: Хүн амд, 

ялангуяа эх, хүүхэд, 

өсвөр үеийнхэнд нөхөн 

үржихүйн эрүүл 

мэндийн чанартай,  

цогц тусламж,  

үйлчилгээг үзүүлэх.  

Зорилт 1.8: Гэр 

бүл төлөвлөх, 

эмэгтэйчүүд эсэн 

мэнд амаржих, эх, 

хүүхдийн 

эндэгдлээс 

сэргийлэх, өсвөр 

үеийг бэлгийн 

амьдралд бэлтгэх 

зэрэг нөхөн 

үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулах.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.9.1.1 Аймаг, дүүргийн 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн төвийн 

бүтэц, үйл 

ажиллагааны 

стандарт  

боловсруулах  

2020-

2026

-Аймаг, дүүргийн 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн төвийн бүтэц, 

үйл ажиллагааны 

стандартыг баталсан 

байна. 

Стандарт хэрэгжсэн 

байна.

Стандарт хэрэгжсэн 

байна.

Стандартын хэрэгжилтэд 

үнэлгээ хийгдэж дүгнэл 

зөвлөмж гарсан байна.

Стандарт хэрэгжсэн байна. Стандарт хэрэгжсэн 

байна.

ЭМЯ НЭМҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо 

1.9.1.2 Шаардлагатай 

санхүүжилтийг үе 

шаттай 

шийдвэрлэж, нийт 

аймаг, дүүрэгт 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн төв 

байгуулах

2020-

2025

-Аймагт нийгмийн эрүүл 

мэндийн төв байгуулж 

эхэлсэн байна. 

Нийт аймагт нийгмийн 

эрүүл мэндийн төв 

байгуулсан байна. 

Дүүрэгт нийгмийн эрүүл 

мэндийн төв байгуулж 

эхэлсэн байна.  

Нийгмийн эрүүл мэндийн 

төвийн үйл ажиллагаа 

жигдэрсэн байна.

Нийгмийн эрүүл мэндийн 

төвийн үйл ажиллагаа 

жигдэрсэн байна.

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ,  

дүүргийн 

ЗДТГ, ДЭМТ, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг

ЭМЯ, 

НЭМҮТ

СЯ

1.10.1.1 Зонхилон тохиолдох 

халдварт болон 

халдварт бус 

өвчний урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт 

илрүүлэг, хяналтын 

үндэсний тогтолцоог 

олон улсын 

туршлага, эдийн 

засгийн үр ашгийг 

тооцон хөгжүүлж, 

зорилтот бүлгийн 

хүн амын хамралтыг 

нэмэгдүүлэх

2020-

2026

-Зонхилон тохиолдох 

халдварт болон 

халдварт бус өвчний 

урьдчилан сэргийлэлт, 

эрт илрүүлэг, хяналтын 

өнөөгийн нөхцөл 

байдлын үнэлгээ хийсэн 

байна. 

-Урьдчилан 

сэргийлэлтийн 

хөтөлбөрт хамрагдсан 

зорилтот бүлгийн хүн 

амын эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна. 

-Эрт илрүүлгийн 

хөтөлбөрт хамрагдсан 

хүн амын тоо нэмэгдсэн 

байна. 

-Урьдчилан 

сэргийлэлтийн хөтөлбөрт 

хамрагдсан зорилтот 

бүлгийн хүн амын эзлэх 

хувь нэмэгдсэн байна. 

-Эрт илрүүлгийн 

хөтөлбөрт хамрагдсан хүн 

амын тоо нэмэгдсэн 

байна.

-Урьдчилан 

сэргийлэлтийн хөтөлбөрт 

хамрагдсан зорилтот 

бүлгийн хүн амын эзлэх 

хувь нэмэгдсэн байна. 

-Эрт илрүүлгийн 

хөтөлбөрт хамрагдсан хүн 

амын тоо нэмэгдсэн 

байна. 

-Урьдчилан сэргийлэлтийн 

хөтөлбөрт хамрагдсан 

зорилтот бүлгийн хүн амын 

эзлэх хувь нэмэгдсэн байна. 

-Эрт илрүүлгийн хөтөлбөрт 

хамрагдсан хүн амын тоо 

нэмэгдсэн байна. 

-Урьдчилан сэргийлэлтийн 

хөтөлбөрт хамрагдсан 

зорилтот бүлгийн хүн амын 

эзлэх хувь нэмэгдсэн 

байна. 

-Эрт илрүүлгийн хөтөлбөрт 

хамрагдсан хүн амын тоо 

нэмэгдсэн байна. 

-Урьдчилан 

сэргийлэлтийн 

хөтөлбөрт хамрагдсан 

зорилтот бүлгийн хүн 

амын эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна. 

-Эрт илрүүлгийн 

хөтөлбөрт хамрагдсан 

хүн амын тоо нэмэгдсэн 

байна. 

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ, 

НЭМҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

СЭМТ, 

ӨЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ

Мэргэжлийн  

холбоо, олон 

улсын 

байгууллага

1.10.1.2 Нярай, хүүхэд, 

насанд хүрэгчдэд 

зонхилон тохиолдох 

халдварт болон 

халдварт бус 

өвчний урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт 

илрүүлэг, хяналтын 

хөтөлбөрийг 

өвчлөлийн төлөв 

байдал, олон улсын 

туршлага, эдийн 

засгийн үр ашгийг 

тооцон үндэсний 

тогтолцоонд шинээр 

нэвтрүүлэх 

2020-

2026

-Нярай, хүүхэд, насанд 

хүрэгчдэд зонхилон 

тохиолддог  халдварт 

болон халдварт бус 

өвчнөөс  урьдчилан 

сэргийлэх, эрт 

илрүүлэх, хяналт тавих 

чиглэлээр нэвтрүүлэх 

шинэ  хөтөлбөр 

тодорхойлсон байна. 

-Нярай, хүүхэд, насанд 

хүрэгчдэд зонхилон 

тохиолддог  халдварт 

болон халдварт бус 

өвчнөөс  урьдчилан 

сэргийлэх, эрт илрүүлэх, 

хяналт тавих хөтөлбөр 

шинээр нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Нярай, хүүхэд, насанд 

хүрэгчдэд зонхилон 

тохиолддог  халдварт 

болон халдварт бус 

өвчнөөс  урьдчилан 

сэргийлэх, эрт илрүүлэх, 

хяналт тавих хөтөлбөр 

шинээр нэвтрүүлсэн 

байна. 

Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. Хөтөлбөр хэрэгжсэн 

байна.

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ, 

НЭМҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

СЭМТ, 

ӨЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ

Мэргэжлийн  

холбоо, олон 

улсын 

байгууллага

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.9.1: Нийгмийн эрүүл 

мэндийн төвүүдийг 

санхүүжилт, хүний 

нөөцийг нь шийдвэрлэн 

байгуулж, үндэсний 

болон орон нутгийн 

түвшинд  нийгмийн 

эрүүл мэндийн нэгдсэн 

удирдлагатай, цогц 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх.

Зорилт 1.9: 

Нийгмийн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр  

үндэсний болон 

орон нутгийн 

түвшинд  

тогтвортой бүтэц 

бий болгон 

чадавхжуулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.10.1: Иргэн, гэр бүл, 

аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын 

оролцоонд тулгуурлан 

зонхилон тохиолдох 

халдварт болон 

халдварт бус өвчний 

урьдчилан сэргийлэлт, 

эрт илрүүлэг, хяналтын 

үндэсний тогтолцоог 

олон улсын туршлага, 

эдийн засгийн үр 

ашгийг тооцон 

өргөжүүлэх. 

Зорилт 1.10: 

Иргэн, гэр бүл, 

хамт олон 

байгууллагын 

идэвхтэй 

оролцоонд 

тулгуурлан хүн 

амын өвчлөл, нас 

баралтын 

шалтгаан, үр 

дагаврыг судлах, 

эрт сэрэмжлүүлэх, 

насанд нь 

тохирсон өвчний 

эрт илрүүлэг, 

хяналтын 

тогтолцоог 

бүрдүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.10.1.3 Халдварт болон 

халдварт бус 

өвчний урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт 

илрүүлэг, хяналтын 

чиглэлээр бусад 

улсын болон өөрийн 

орны тэргүүний 

туршлагыг судлах, 

солилцох 

2020-

2026

-Эмч, мэргэжилтэн 

халдварт болон 

халдварт бус өвчний 

урьдчилан сэргийлэлт, 

эрт илрүүлэг, хяналтын 

чиглэлээр олон улсад 

өөрийн орны туршлагыг 

танилцуулсан байна.  

-Олон улсын тэргүүн 

туршлага нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Эмч, мэргэжилтэн 

халдварт болон халдварт 

бус өвчний урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт илрүүлэг, 

хяналтын чиглэлээр  

өөрийн улсын туршлагыг 

танилцуулсан байна.  

-Олон улсын тэргүүн 

туршлага нэвтрүүлсэн 

байна.

-Эмч, мэргэжилтэн 

халдварт болон халдварт 

бус өвчний урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт илрүүлэг, 

хяналтын чиглэлээр олон 

улсад өөрийн орны 

туршлагыг танилцуулсан 

байна.  

-Олон улсын тэргүүн 

туршлага нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Эмч, мэргэжилтэн 

халдварт болон халдварт 

бус өвчний урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт илрүүлэг, 

хяналтын чиглэлээр олон 

улсад өөрийн орны 

туршлагыг танилцуулсан 

байна.  

-Олон улсын тэргүүн 

туршлага нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Эмч, мэргэжилтэн 

халдварт болон халдварт 

бус өвчний урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт илрүүлэг, 

хяналтын чиглэлээр олон 

улсад өөрийн орны 

туршлагыг танилцуулсан 

байна.  

-Олон улсын тэргүүн 

туршлага нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Эмч, мэргэжилтэн 

халдварт болон 

халдварт бус өвчний 

урьдчилан сэргийлэлт, 

эрт илрүүлэг, хяналтын 

чиглэлээр олон улсад 

өөрийн орны туршлагыг 

танилцуулсан байна.  

-Олон улсын тэргүүн 

туршлага нэвтрүүлсэн 

байна. 

ЭМЯ, Бүх 

шатны эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Олон улсын 

байгууллага

1.10.1.4 Иргэн, гэр бүл, аж 

ахуйн нэгж, 

байгууллагад 

урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт 

илрүүлэг, хяналтын 

тогтолцоог 

таниулах, 

сурталчлах 

мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн 

удирдлагатай цогц 

арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Иргэн, гэр бүл, аж 

ахуйн нэгж, 

байгууллагад 

урьдчилан сэргийлэлт, 

эрт илрүүлэг, хяналтын 

тогтолцоог таниулах 

чиглэлээр олон нийтэд 

хүргэх мэдээллийн 

үндсэн агуулгыг 

боловсруулсан байна. 

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан  мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Иргэн, гэр бүл, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад 

урьдчилан сэргийлэлт, 

эрт илрүүлэг, хяналтын 

тогтолцоог таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна. 

-Иргэн, гэр бүл, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад 

урьдчилан сэргийлэлт, 

эрт илрүүлэг, хяналтын 

тогтолцоог таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна. 

-Иргэн, гэр бүл, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад 

урьдчилан сэргийлэлт, эрт 

илрүүлэг, хяналтын 

тогтолцоог таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт,  сурталчилгаа 

тогтмолжсон байна.  

-Иргэн, гэр бүл, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад 

урьдчилан сэргийлэлт, эрт 

илрүүлэг, хяналтын 

тогтолцоог таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт,  сурталчилгаа 

тогтмолжсон байна.  

-Иргэн, гэр бүл, аж 

ахуйн нэгж, 

байгууллагад урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт 

илрүүлэг, хяналтын 

тогтолцоог таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт,  сурталчилгаа 

тогтмолжсон байна.  

НЭМҮТ, 

ХӨСҮТ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ 

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага 

1.10.1.5 Аж ахуйн нэгж, 

байгууллага өөрийн 

ажилчдыг зонхилон 

тохиолдох халдварт 

болон халдварт бус 

өвчний урьдчилан 

сэргийлэлт, эрт 

илрүүлэгт 

хамруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх 

2020-

2026

-Ажил олгогчид 

ажилтнуудаа эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх, эрт илрүүлэг 

үзлэгт оруулдаг болох 

чиглэлээр холбогдох 

байгууллагатай хамтран 

ажиллах эрх зүйн орчин 

H51 бүрдүүлсэн байна.

-Хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах чиглэлээр 

холбогдох  журам гарсан 

байна.

Ажил олгогчид 

ажилтнуудаа эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт 

хамруулах хувь нэмэгдсэн 

байна.

Ажил олгогчид 

ажилтнуудаа эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулах 

хувь нэмэгдсэн байна.

Ажил олгогчид 

ажилтнуудаа эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулах 

хувь нэмэгдсэн байна.

Ажил олгогчид 

ажилтнуудаа эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт 

хамруулж хэвшсэн 

байна.

ЭМЯ Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг 

Төрийн болон 

хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага, 

аж ахуйн нэгж

1.10.1.6 Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, 

оношилгоо, 

эмчилгээний чадавх 

бэхжүүлж, 

урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх 

үйл ажиллагаанд 

олон нийт болон 

төрийн бус 

байгууллагатай  

хамтран ажиллах

2020-

2026

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээний чадавх 

бэхжүүлэх үйл 

ажиллагаа хэрэгжсэн 

байна. 

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээ, урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх үйл 

ажиллагаанд төрийн 

бус байгууллагын 

оролцоог нэмэгдүүлсэн 

байна.

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээний чадавх 

бэхжүүлэх үйл ажиллагаа 

хэрэгжсэн байна. 

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээ, урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх үйл 

ажиллагаанд төрийн бус 

байгууллагын оролцоог 

нэмэгдүүлсэн байна.

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээний чадавх 

бэхжүүлэх үйл ажиллагаа 

хэрэгжсэн байна. 

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээ, урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх үйл 

ажиллагаанд төрийн бус 

байгууллагын оролцоог 

нэмэгдүүлсэн байна.

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, донтох 

эмгэгийн  илрүүлэг, 

оношилгоо, эмчилгээний 

чадавх бэхжүүлэх үйл 

ажиллагаа хэрэгжсэн 

байна. 

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, донтох 

эмгэгийн  илрүүлэг, 

оношилгоо, эмчилгээ, 

урьдчилан сэргийлэх, 

тэмцэх үйл ажиллагаанд 

төрийн бус байгууллагын 

оролцоог нэмэгдүүлсэн 

байна.

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, донтох 

эмгэгийн  илрүүлэг, 

оношилгоо, эмчилгээний 

чадавх бэхжүүлэх үйл 

ажиллагаа хэрэгжсэн 

байна. 

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, донтох 

эмгэгийн  илрүүлэг, 

оношилгоо, эмчилгээ, 

урьдчилан сэргийлэх, 

тэмцэх үйл ажиллагаанд 

төрийн бус байгууллагын 

оролцоог нэмэгдүүлсэн 

байна.

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээний чадавх 

бэхжүүлэх үйл 

ажиллагаа хэрэгжсэн 

байна. 

-Сүрьеэ, БЗДХ/ДОХ, 

донтох эмгэгийн  

илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээ, урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх үйл 

ажиллагаанд төрийн бус 

байгууллагын оролцоог 

нэмэгдүүлсэн байна.

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ, 

СЭМҮТ

ТББ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ,  

НЭМҮТ, 

ЭМДС  

Олон улсын 

байгууллага

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.10.1: Иргэн, гэр бүл, 

аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын 

оролцоонд тулгуурлан 

зонхилон тохиолдох 

халдварт болон 

халдварт бус өвчний 

урьдчилан сэргийлэлт, 

эрт илрүүлэг, хяналтын 

үндэсний тогтолцоог 

олон улсын туршлага, 

эдийн засгийн үр 

ашгийг тооцон 

өргөжүүлэх. 

Зорилт 1.10: 

Иргэн, гэр бүл, 

хамт олон 

байгууллагын 

идэвхтэй 

оролцоонд 

тулгуурлан хүн 

амын өвчлөл, нас 

баралтын 

шалтгаан, үр 

дагаврыг судлах, 

эрт сэрэмжлүүлэх, 

насанд нь 

тохирсон өвчний 

эрт илрүүлэг, 

хяналтын 

тогтолцоог 

бүрдүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.10.1.7 Халдварт өвчний 

дийлэнх хувийг 

эзэлж байгаа БЗДХ-

ыг бууруулах 

чиглэлээр  зорилтот 

хөтөлбөр (төсөл) 

хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

Төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх нөхцөл 

байдлын дүн 

шинжилгээ, зорилго 

зорилт, шаардлагатай 

санхүүжилт бүхий 

нэгдсэн хөтөлбөр 

(төсөл) боловсруулан 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байна. 

Хөтөлбөр хэрэгжиж 

тухайн жилд авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөөт 

үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр хэрэгжиж 

тухайн жилд авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөөт 

үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр хэрэгжиж тухайн 

жилд авах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа 

бүрэн хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр хэрэгжиж тухайн 

жилд авах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа 

бүрэн хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр хэрэгжиж 

тухайн жилд авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөөт 

үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжсэн байна.

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ

ӨЭМТ, СЭМТ, 

тосгоны ЭМТ 

1.10.1.8 Хүн амын дунд 

Сүрьеэ өвчний 

тархалт, нас 

баралтыг 

бууруулах, 

сүрьеэгээс 

сэргийлэх чиглэлээр 

зорилтот хөтөлбөр 

(төсөл) хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

Төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх нөхцөл 

байдлын дүн 

шинжилгээ, зорилго 

зорилт, шаардлагатай 

санхүүжилт бүхий 

нэгдсэн хөтөлбөр 

(төсөл) боловсруулан 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байна. 

Хөтөлбөр хэрэгжиж 

тухайн жилд авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөөт 

үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр хэрэгжиж 

тухайн жилд авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөөт 

үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр хэрэгжиж тухайн 

жилд авах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа 

бүрэн хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр хэрэгжиж тухайн 

жилд авах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа 

бүрэн хэрэгжсэн байна.

Хөтөлбөр хэрэгжиж 

тухайн жилд авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөөт 

үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжсэн байна.

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ

ӨЭМТ, СЭМТ, 

тосгоны ЭМТ 

1.11.1.1 Дархлаажуулалтын 

хөтөлбөрийг анхан 

шатлалд бэхжүүлэх 

2020-

2026

-Анхан шатлалын эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

ажилтанд 

дархлаажуулалтын 

чиглэлээр сургалт 

явуулсан байна. 

-Өрх, сумын эрүүл 

мэндийн төвийг 

дархлаажуулалтын 

тоног төхөөрөмж, 

хэрэгслээр хангасан 

байна.

-Заавал хийх 

дархлаажуулалтад 

хамрагдсан зорилтот 

бүлгийн  хүн амын тоо, 

хувь нэмэгдсэн байна. 

-Анхан шатлалын эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

ажилтанд 

дархлаажуулалтын 

чиглэлээр сургалт 

явуулсан байна. 

-Өрх, сумын эрүүл 

мэндийн төвийг 

дархлаажуулалтын тоног 

төхөөрөмж, хэрэгслээр 

хангасан байна.

-Заавал хийх 

дархлаажуулалтад 

хамрагдсан зорилтот 

бүлгийн  хүн амын тоо, 

хувь нэмэгдсэн байна. 

-Анхан шатлалын эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

ажилтанд 

дархлаажуулалтын 

чиглэлээр сургалт 

явуулсан байна. 

-Өрх, сумын эрүүл 

мэндийн төвийг 

дархлаажуулалтын тоног 

төхөөрөмж, хэрэгслээр 

хангасан байна.

-Заавал хийх 

дархлаажуулалтад 

хамрагдсан зорилтот 

бүлгийн  хүн амын тоо, 

хувь нэмэгдсэн байна. 

-Анхан шатлалын эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

ажилтанд 

дархлаажуулалтын 

чиглэлээр сургалт явуулсан 

байна. 

-Өрх, сумын эрүүл мэндийн 

төвийг дархлаажуулалтын 

тоног төхөөрөмж, 

хэрэгслээр хангасан байна.

-Заавал хийх 

дархлаажуулалтад 

хамрагдсан зорилтот 

бүлгийн  хүн амын тоо, хувь 

нэмэгдсэн байна. 

-Анхан шатлалын эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

ажилтанд 

дархлаажуулалтын 

чиглэлээр сургалт явуулсан 

байна. 

-Өрх, сумын эрүүл мэндийн 

төвийг дархлаажуулалтын 

тоног төхөөрөмж, 

хэрэгслээр хангасан байна.

-Заавал хийх 

дархлаажуулалтад 

хамрагдсан зорилтот 

бүлгийн  хүн амын тоо, 

хувь нэмэгдсэн байна. 

-Анхан шатлалын эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

ажилтанд 

дархлаажуулалтын 

чиглэлээр сургалт 

явуулсан байна. 

-Өрх, сумын эрүүл 

мэндийн төвийг 

дархлаажуулалтын 

тоног төхөөрөмж, 

хэрэгслээр хангасан 

байна.

-Заавал хийх 

дархлаажуулалтад 

хамрагдсан зорилтот 

бүлгийн  хүн амын тоо, 

хувь нэмэгдсэн байна. 

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ

ӨЭМТ, СЭМТ, 

тосгоны ЭМТ 

1.11.1.2 Өвчлөл, тархвар 

зүйн нөхцөл 

байдалд үндэслэн 

заавал хийх 

дархлаажуулалтыг 

нэмэгдүүлэх

2020-

2026

-Заавал хийх 

дархлаажуулалтын 

үндэсний товлолд 

шинээр нэвтрүүлэх 

шаардлагатай 

дархлаажуулалтыг 

тодорхойлж, бэлтгэлийг 

хангасан байна. 

-Заавал хийх 

дархлаажуулалтын 

үндэсний товлолд шинэ 

дархлаажуулалтыг 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Шинэ дархлаажуулалтад 

зорилтот бүлгийг 

хамруулсан байна. 

-Шинэ дархлаажуулалт 

нэвтэрч дархлаажуулах үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон 

байна.

-Шинэ дархлаажуулалт 

нэвтэрч дархлаажуулах 

үйл ажиллагаа 

тогтмолжсон байна.

-Шинэ дархлаажуулалт 

нэвтэрч дархлаажуулах 

үйл ажиллагаа 

тогтмолжсон байна.

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

СЭМТ, 

ӨЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ, олон 

улсын 

байгууллага 

НЭМҮТ, олон 

улсын 

байгууллага, 

ТББ

1.11.1.3 Шинэ болон сэргэн 

тархаж байгаа 

халдварт өвчнийг 

уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгаль 

орчны хүчин 

зүйлтэй уялдуулан 

судлах,  дүн 

шинжилгээ хийх 

чадавх бэхжүүлэх

2020-

2026

-Шинэ болон сэргэн 

тархаж байгаа халдварт 

өвчнийг уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгаль 

орчны хүчин зүйлтэй 

уялдуулан тандан 

судлах, дүн шинжилгээ 

хийх чиглэлээр сургалт 

зохион байгуулсан 

байна. 

-Шинэ болон сэргэн 

тархаж байгаа халдварт 

өвчнийг уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгаль орчны 

хүчин зүйлтэй уялдуулсан 

тандалт, судалгаа 

тогтмолжсон байна.  

-Шинэ болон сэргэн 

тархаж байгаа халдварт 

өвчнийг уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгаль орчны 

хүчин зүйлтэй уялдуулсан 

тандалт, судалгаа 

тогтмолжсон байна.  

-Шинэ болон сэргэн тархаж 

байгаа халдварт өвчнийг 

уур амьсгалын өөрчлөлт, 

байгаль орчны хүчин 

зүйлтэй уялдуулсан 

тандалт, судалгаа 

тогтмолжсон байна.  

-Шинэ болон сэргэн тархаж 

байгаа халдварт өвчнийг 

уур амьсгалын өөрчлөлт, 

байгаль орчны хүчин 

зүйлтэй уялдуулсан 

тандалт, судалгаа 

тогтмолжсон байна.  

-Шинэ болон сэргэн 

тархаж байгаа халдварт 

өвчнийг уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгаль 

орчны хүчин зүйлтэй 

уялдуулсан тандалт, 

судалгаа тогтмолжсон 

байна.  

ХӨСҮТ,  

ЗӨСҮТ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

НЭМҮТ, 

ОБЕГ, МХЕГ 

ДЭМТ, ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны ЭМТ, 

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага, 

олон улсын 

байгууллага

Зорилт 1.11: Шинэ 

болон сэргэн 

тархаж байгаа 

халдварт өвчнийг 

уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгаль 

орчны хүчин 

зүйлтэй уялдуулан 

судлах, халдварт 

өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын 

үйл ажиллагааг 

өргөжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.11.1: Шинэ болон 

сэргэн тархаж байгаа 

халдварт өвчнийг уур 

амьсгалын өөрчлөлт, 

байгаль орчны хүчин 

зүйлтэй уялдуулан 

судлах, хариу арга 

хэмжээг төлөвлөх, 

хэрэгжүүлэх чадавх 

бүрдүүлэх, анхан 

шатлалд 

дархлаажуулалтын 

хөтөлбөрийг бэхжүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.11.1.4 Шинэ болон сэргэн 

тархаж байгаа 

халдварт өвчнөөс 

урьдчилан 

сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын 

ач холбогдлыг 

таниулахад 

чиглэсэн нөлөөлөл, 

мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн 

удирдлагатай цогц 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын ач 

холбогдлыг таниулах 

чиглэлээр олон нийтэд 

хүргэх мэдээллийн 

үндсэн агуулгыг 

боловсруулсан байна. 

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан  мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын ач 

холбогдлыг таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын ач 

холбогдлыг таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын ач 

холбогдлыг таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын ач 

холбогдлыг таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

-Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын ач 

холбогдлыг таниулах 

чиглэлээр мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.

НЭМҮТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

ХӨСҮТ, 

ЗӨСҮТ, 

ДЭМТ, 

ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага  

1.11.1.5 Вакцин, 

биобэлдмэлийн 

үндэсний 

үйлдвэрийг 

бэхжүүлэх  

2020-

2016

-Вакцин, 

биобэлдмэлийн 

туршилтын үйлдвэрлэл

явуулсан байна.

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой  дадлын 

шаардлагыг хангаж, 

тусгай зөвшөөрөл авсан 

байна. 

-Вакцин, биобэлдмэлийг 

үйлдвэрлэж эхэлсэн 

байна.

  

                                             

-

-Вакцин, биобэлдмэл 

үйлдвэрлэж үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон 

байна.   

-Вакцин, биобэлдмэл 

үйлдвэрлэж үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон 

байна.   

-Вакцин, биобэлдмэл 

үйлдвэрлэж үйл ажиллагаа 

тогтмолжсон байна.   

-Вакцин, биобэлдмэл 

үйлдвэрлэж үйл ажиллагаа 

тогтмолжсон байна.   

-Вакцин, биобэлдмэл 

үйлдвэрлэж үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон 

байна.   

НЭМҮТ ЭМЯ, 

ЦССҮТ, 

МХЕГ, 

ХАБҮЛЛ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

1.11.1.6 Вакцин, 

биобэлдмэлийг 

шинжлэх, хянах, 

баталгаажуулах 

итгэмжлэгдсэн 

үндэсний 

лаборатори 

байгуулах 

2020-

2026

-Вакцин, биобэлдмэлийг 

шинжлэх, хянах, 

баталгаажуулах 

итгэмжлэгдсэн 

лаборатори байгуулах 

бэлтгэл ажил эхэлсэн 

байна. 

--Шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангах ажил 

эхэлсэн байна. 

-Хүний нөөцийг бэлтгэх, 

сургах ажил эхэлсэн 

байна. 

-Вакцин, биобэлдмэлийг 

шинжлэх, хянах, 

баталгаажуулах 

итгэмжлэгдсэн 

лаборатори байгуулах 

супалгаа тооцоо хийгдэж 

дууссан байна.

--Шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангах ажил 

үргэлжилсэн байна. 

-Хүний нөөцийг бэлтгэх, 

сургах ажил үргэлжилсэн 

байна. 

-Вакцин, биобэлдмэлийг 

шинжлэх, хянах, 

баталгаажуулах 

итгэмжлэгдсэн үндэсний 

лаборатори байгуулагдаж 

үйл ажиллагаа эхэлсэн 

байна.  

-Итгэмжлэгдсэн үндэсний 

лаборатор вакцин, 

биобэлдмэлийг шинжлэх, 

хянах, баталгаажуулах үйл 

ажиллагаа жигдэрсэн 

байна.  

-Итгэмжлэгдсэн үндэсний 

лаборатор вакцин, 

биобэлдмэлийг шинжлэх, 

хянах, баталгаажуулах үйл 

ажиллагаа жигдэрсэн 

байна.  

-Итгэмжлэгдсэн 

үндэсний лаборатор 

вакцин, биобэлдмэлийг 

шинжлэх, хянах, 

баталгаажуулах үйл 

ажиллагаа жигдэрсэн 

байна.  

НЭМҮТ ЭМЯ, МХЕГ, 

ХАБҮЛЛ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

1.11.1.7  Шинэ болон сэргэн 

тархаж байгаа 

халдварт өвчний эрт 

сэрэмжлүүлэг, 

хариу арга 

хэмжээний чадавх

бэхжүүлэх

2020-

2026

-Шинэ болон дахин 

сэргэж байгаа халдварт 

өвчний эрт 

сэрэмжлүүлэг, хариу 

арга хэмжээний чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, 

дадлага сургуулилт 

тогтмол хийдэг болсон 

байна. 

-Шинэ болон дахин сэргэж 

байгаа халдварт өвчний 

эрт сэрэмжлүүлэг, хариу 

арга хэмжээний чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, 

дадлага сургуулилт 

тогтмол хийдэг болсон 

байна. 

-Шинэ болон дахин сэргэж 

байгаа халдварт өвчний 

эрт сэрэмжлүүлэг, хариу 

арга хэмжээний чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, 

дадлага сургуулилт 

тогтмол хийдэг болсон 

байна. 

-Шинэ болон дахин сэргэж 

байгаа халдварт өвчний эрт 

сэрэмжлүүлэг, хариу арга 

хэмжээний чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, дадлага 

сургуулилт тогтмол хийдэг 

болсон байна. 

-Шинэ болон дахин сэргэж 

байгаа халдварт өвчний 

эрт сэрэмжлүүлэг, хариу 

арга хэмжээний чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, дадлага 

сургуулилт тогтмол хийдэг 

болсон байна. 

-Шинэ болон дахин 

сэргэж байгаа халдварт 

өвчний эрт 

сэрэмжлүүлэг, хариу 

арга хэмжээний чадавх 

бэхжүүлэх сургалт, 

дадлага сургуулилт 

тогтмол хийдэг болсон 

байна.

ХӨСҮТ,  

ЗӨСҮТ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

НЭМҮТ, 

ОБЕГ, МХЕГ 

ДЭМТ, ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны ЭМТ, 

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага, 

олон улсын 

байгууллага

Зорилт 1.11: Шинэ 

болон сэргэн 

тархаж байгаа 

халдварт өвчнийг 

уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгаль 

орчны хүчин 

зүйлтэй уялдуулан 

судлах, халдварт 

өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, 

дархлаажуулалтын 

үйл ажиллагааг 

өргөжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.11.1: Шинэ болон 

сэргэн тархаж байгаа 

халдварт өвчнийг уур 

амьсгалын өөрчлөлт, 

байгаль орчны хүчин 

зүйлтэй уялдуулан 

судлах, хариу арга 

хэмжээг төлөвлөх, 

хэрэгжүүлэх чадавх 

бүрдүүлэх, анхан 

шатлалд 

дархлаажуулалтын 

хөтөлбөрийг бэхжүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.12.1.1 Эрүүл мэндийг 

дэмжих сангийн үйл 

ажиллагааг үр 

дүнтэй, ил тод 

болгох зорилгоор 

дүрэм, хөрөнгийг 

зарцуулах журам, 

холбогдох бусад 

баримт бичгийг 

шинэчлэх 

2020 -Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн дүрэм, 

хөрөнгийг зарцуулах 

журам, холбогдох бусад 

баримт бичгийг 

шинэчилсэн байна. 

Баримт бичиг хэрэгжсэн 

байна. 

Баримт бичиг хэрэгжсэн 

байна. 

Баримт бичиг хэрэгжсэн 

байна. 

Баримт бичиг хэрэгжсэн 

байна. 

Баримт бичиг хэрэгжсэн 

байна. 

ЭМЯ, 

НЭМҮТ

СЯ

1.12.2 Эрүүл мэндэд сөрөг 

нөлөө үзүүлж 

байгаа 

бүтээгдэхүүний 

татвараас Эрүүл 

мэндийг дэмжих 

санд санхүүжилт 

төвлөрүүлэх

2022-

2026

-Чихэрлэг ундаанд 

ногдуулах татвараас 

Эрүүл мэндийг дэмжих 

санд санхүүжилт 

төвлөрүүлэх асуудлаар 

шийдвэр гаргагчдад 

чиглэсэн нөлөөлөл, 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Чихэрлэг ундаанд 

ногдуулах татвараас 

Эрүүл мэндийг дэмжих 

санд санхүүжилт 

төвлөрүүлэх асуудлаар 

холбогдох хуульд шинэ 

зүйл, заалт орсон байна. 

-Чихэрлэг ундаанд 

ногдуулах татвараас Эрүүл 

мэндийг дэмжих санд 

нэмэлт санхүүжилт 

төвлөрсөн байна. 

-Чихэрлэг ундаанд 

ногдуулах татвараас Эрүүл 

мэндийг дэмжих санд 

нэмэлт санхүүжилт 

төвлөрсөн байна. 

-Чихэрлэг ундаанд 

ногдуулах татвараас 

Эрүүл мэндийг дэмжих 

санд нэмэлт санхүүжилт 

төвлөрсөн байна. 

ЭМЯ, 

НЭМҮТ

СЯ, ХЗДХЯ ТББ, олон 

улсын 

байгууллага, 

хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага

1.12.3 Төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага, аж 

ахуйн нэгж 

байгууллагын 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг 

хүртээмжтэй болгох 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг жил 

бүр шалгаруулж, 

Эрүүл мэндийг 

дэмжих сангаас 

санхүүжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, 

аж ахуйн нэгж 

байгууллагын нийгмийн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг хүртээмжтэй 

болгох санаачилга, 

төсөл, хөтөлбөрийг  

шалгаруулж, дэмжсэн 

байна.  

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, 

аж ахуйн нэгж 

байгууллагын нийгмийн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг хүртээмжтэй 

болгох санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг  

шалгаруулж, дэмжсэн 

байна.  

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, 

аж ахуйн нэгж 

байгууллагын нийгмийн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг хүртээмжтэй 

болгох санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг  шалгаруулж, 

дэмжсэн байна.  

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, аж 

ахуйн нэгж байгууллагын 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

хүртээмжтэй болгох 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг  шалгаруулж, 

дэмжсэн байна.  

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, аж 

ахуйн нэгж байгууллагын 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

хүртээмжтэй болгох 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг  шалгаруулж, 

дэмжсэн байна.  

-Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангаас төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, 

аж ахуйн нэгж 

байгууллагын нийгмийн 

эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг хүртээмжтэй 

болгох санаачилга, 

төсөл, хөтөлбөрийг  

шалгаруулж, дэмжсэн 

байна.  

ЭМЯ, 

НЭМҮТ, 

ЭМДС 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг

Төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага, 

аж ахуйн нэгж

1.13.1.1 Төрийн бус болон 

хувийн хэвшлийн 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэн 

шийдвэрлэх  

боломжтой 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн 

тулгамдсан 

асуудлын 

жагсаалтыг 

эрэмблэн 

тодорхойлох, 

гэрээлэн 

гүйцэтгүүлэхэд 

шаардлагатай 

зохицуулалтыг бий 

болгох

2020 Төрийн бус байгууллага 

болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэн 

шийдвэрлэх  боломжтой 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн тулгамдсан 

асуудлын  жагсаалтыг 

гаргасан байна. 

-Төрийн бус болон 

хувийн хэвшлийн 

байгууллага гэрээгээр 

гүйцэтгэх нийгмийн 

эрүүл мэндийн ажлыг 

зохицуулах журам, 

гэрээний үлгэрчилсэн 

загварыг баталсан 

байна.  

ЭМЯ, 

НЭМҮТ 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

ТББ, хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага  

Зорилт 1.13: 

Эрүүл мэндийг 

дэмжих бодлогыг 

хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр төрийн  

гүйцэтгэх 

байгууллагын 

зарим чиг үүргийг 

хувийн хэвшил, 

төрийн бус 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлж 

санхүүжилт олгох 

замаар үйл 

ажиллагааны 

тасралтгүй, 

тогтвортой 

байдлыг хангах.

Зорилт 1.12: 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.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.12.1:  Эрүүл мэндийг 

дэмжих сангийн 

засаглал, 

менежментийг 

сайжруулж, эрүүл 

мэндэд сөргөөр 

нөлөөлөх бараа, 

бүтээгдэхүүний 

татвараас хөрөнгийг 

нэмэгдүүлснээр  эрүүл 

мэндийн эрсдэлийг 

бууруулах, урьдчилан 

сэргийлэх  төрийн 

болон төрийн бус 

байгууллагын 

санаачилга, үйл 

ажиллагааг 

санхүүжүүлэх. 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.13.1: Нийгмийн эрүүл 

мэндийн үйл 

ажиллагааны хүрээнд 

төрийн байгууллагын 

хэрэгжүүлж байгаа 

зарим үйл ажиллагааг  

хувийн хэвшил, төрийн 

бус байгууллагаар 

гэрээлэн гүйцэтгүүлэх. 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

1.13.1.2 Нийгмийн эрүүл 

мэндийн нэн 

тулгамдсан 

асуудлыг 

шийдвэрлэхэд 

чиглэсэн төрийн бус 

байгууллагын 

санаачилга, төсөл, 

хөтөлбөрийг 

дэмжих, хамтран 

хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулдаг 

төрийн бус 

байгууллагын 

бүртгэлийг хийсэн 

байна. 

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулдаг 

төрийн бус 

байгууллагын чадавх 

бэхжүүлэх сургалтын 

хэрэгцээний үнэлгээ 

хийсэн байна.  

-Төрийн бус 

байгууллагыг 

чадавхжуулах сургалт 

явуулсан байна. 

-Төрийн бус байгууллагын 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх санаачилга, 

төсөл, хөтөлбөрт дэмжлэг 

үзүүлж, хамтран 

ажилласан байна. 

-Төрийн бус байгууллагын 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх санаачилга, 

төсөл, хөтөлбөрт дэмжлэг 

үзүүлж, хамтран 

ажилласан байна. 

-Төрийн бус байгууллагын 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх санаачилга, 

төсөл, хөтөлбөрт дэмжлэг 

үзүүлж, хамтран ажилласан 

байна. 

-Төрийн бус байгууллагын 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

нэн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх санаачилга, 

төсөл, хөтөлбөрт дэмжлэг 

үзүүлж, хамтран 

ажилласан байна. 

-Төрийн бус 

байгууллагын нийгмийн 

эрүүл мэндийн нэн 

тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх санаачилга, 

төсөл, хөтөлбөрт 

дэмжлэг үзүүлж, 

хамтран ажилласан 

байна. 

ЭМЯ, 

НЭМҮТ

ТББ, хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага

, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо 

2.1.1.1 Бүх нийтийн 

хамралтыг хангах 

зорилгоор 2020-

2026 оны эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлтийн 

хүрээг хүн ам зүйн 

болон өвчлөл, нас 

баралтын төлвийг 

харгалзан 

боловсруулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний  

2020-2026 оны 

салбарын түвшний 

төлөвлөлтийн хүрээг  

боловсруулж, баталсан 

байна. 

Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний хүрээ 

хэрэгжсэн байна.

Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний хүрээ 

хэрэгжсэн байна.

Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний хүрээ 

хэрэгжсэн байна.

Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний хүрээний 

хэрэгжилтэд хяналт-

шинжилгээ хийж дүгнэлт 

зөвлөмж гарсан байна.

Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

хүрээ хэрэгжсэн байна.

ЭМЯ ЭМХТ Олон улсын 

байгууллага 

2.1.1.2 Эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

хүрээнд үндэслэн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

жилийн 

төлөвлөлтийг хийж 

хэвших  

2021-

2026 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага тусламж, 

үйлчилгээний жилийн   

төлөвлөлтөд Эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 2020-2026 

оны төлөвлөлтийн хүрээ 

ашигласан байна.  

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага тусламж, 

үйлчилгээний жилийн   

төлөвлөлтөд Эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 2020-2026 

оны төлөвлөлтийн хүрээ 

ашигласан байна.  

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага тусламж, 

үйлчилгээний жилийн   

төлөвлөлтөд Эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 2020-2026 

оны төлөвлөлтийн хүрээ 

ашигласан байна.  

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага тусламж, 

үйлчилгээний жилийн   

төлөвлөлтөд Эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 2020-2026 

оны төлөвлөлтийн хүрээ 

ашигласан байна.  

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага тусламж, 

үйлчилгээний жилийн   

төлөвлөлтөд Эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 2020-2026 

оны төлөвлөлтийн хүрээ 

ашигласан байна.  

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний   

салбарын түвшний 

төлөвлөлтийн хүрээг 

шинэчилсэн байна. 

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

ЭМХТ, 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

 

2.1.1.3 -- Эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 2020-

2026 оны 

төлөвлөлтийн 

хүрээг  эрүүл 

мэндийн тусламж 

үйлчилгээний 

жилийн 

төлөвлөлтөд 

ашиглаж хэвших 

2020-

2026

- Хөдөлгөөнт хүн амын 

судалгаа хийсэн байна. 

- Судалгааны үр дүн, 

зөвлөмжийг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна. 

- Судалгааны үр дүн, 

зөвлөмжийг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна. 

Төлөвлөлтийг бүрэн 

хэрэгжүүлсэн байна.

- Хөдөлгөөнт хүн амын 

судалгааг шинэчлэн хийсэн 

байна. 

- Судалгааны үр дүн, 

зөвлөмжийг эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна. 

- Судалгааны үр дүн, 

зөвлөмжийг эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашиглаж 

хэрэгжүүлсэн байна. 

- Судалгааны үр дүн, 

зөвлөмжийг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашиглаж 

хэрэгжүүлсэн байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

СЭМТ, 

ӨЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ

ҮСХ

Зорилт 1.13: 

Эрүүл мэндийг 

дэмжих бодлогыг 

хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр төрийн  

гүйцэтгэх 

байгууллагын 

зарим чиг үүргийг 

хувийн хэвшил, 

төрийн бус 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлж 

санхүүжилт олгох 

замаар үйл 

ажиллагааны 

тасралтгүй, 

тогтвортой 

байдлыг хангах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

1.13.1: Нийгмийн эрүүл 

мэндийн үйл 

ажиллагааны хүрээнд 

төрийн байгууллагын 

хэрэгжүүлж байгаа 

зарим үйл ажиллагааг  

хувийн хэвшил, төрийн 

бус байгууллагаар 

гэрээлэн гүйцэтгүүлэх. 

Зорилго 2. Хүн амд нэн шаардлагатай, хүн төвтэй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэх

Зорилт 2.1: 

Эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээг хүн 

амын нягтрал, 

газар зүйн 

байршил, хүн ам 

зүйн бүтэц, өвчлөл, 

шилжилт 

хөдөлгөөн, хүн 

амын эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

эрэлт, хэрэгцээтэй 

уялдуулан зохион 

байгуулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.1.1: Эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээг 

дунд хугацаанд хүн 

амын нягтрал, газар 

зүйн байршил, хүн ам 

зүйн бүтэц, өвчлөл, 

шилжилт хөдөлгөөнийг 

харгалзан төлөвлөж, 

тэгш, хүртээмжтэй, 

эрэлт хэрэгцээнд 

нийцсэн, боломжит 

үнэтэй, чанартай 

хүргэх.  
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.1.1.4 Эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

ачаалал эрс 

нэмэгдэх цаг үеийг 

урьдчилан тооцож, 

бэлтгэлийг хангах  

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

ачаалал эрс нэмэгдэх 

цаг үеийг тодорхойлж, 

бэлэн байдлыг хангах 

үндэсний болон орон 

нутгийн төлөвлөгөө 

боловсруулсан байна.

-Бэлэн байдлыг хангах 

чиглэлээр үндэсний 

болон орон нутгийн 

түвшинд  сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

-Бэлэн байдлыг хангах 

чиглэлээр үндэсний болон 

орон нутгийн түвшинд  

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Ачаалал эрс нэмэгдэх 

цаг үед эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

бэлэн байдлын 

төлөвлөгөөний дагуу 

үзүүлдэг болсон байна.

-Бэлэн байдлыг хангах 

чиглэлээр үндэсний болон 

орон нутгийн түвшинд  

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Ачаалал эрс нэмэгдэх 

цаг үед эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

бэлэн байдлын 

төлөвлөгөөний дагуу 

үзүүлж хэвшсэн байна.

-Бэлэн байдлыг хангах 

чиглэлээр үндэсний болон 

орон нутгийн түвшинд  

сургалт зохион байгуулсан 

байна. 

-Ачаалал эрс нэмэгдэх цаг 

үед эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг бэлэн 

байдлын төлөвлөгөөний 

дагуу үзүүлж хэвшсэн 

байна.

-Бэлэн байдлыг хангах 

чиглэлээр үндэсний болон 

орон нутгийн түвшинд  

сургалт зохион байгуулсан 

байна. 

-Ачаалал эрс нэмэгдэх цаг 

үед эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг бэлэн 

байдлын төлөвлөгөөний 

дагуу үзүүлж хэвшсэн 

байна.

-Бэлэн байдлыг хангах 

чиглэлээр үндэсний 

болон орон нутгийн 

түвшинд  сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Ачаалал эрс нэмэгдэх 

цаг үед эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

бэлэн байдлын 

төлөвлөгөөний дагуу 

үзүүлж хэвшсэн байна.

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ

Холбогдох 

төрийн 

байгууллага, 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

2.2.1.1 Өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвд 

үзүүлэх эмнэлгийн  

анхан шатлалын  

тусламж, 

үйлчилгээнд шинэ 

дэвшилтэт арга 

технологийг 

нэвтрүүлэх, 

лабораторийн 

оношилгоо, өдрийн, 

сэргээн засах, 

гэрээр үзүүлэх 

тусламжийг 

бэхжүүлэх 

2020-

2026

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  

лабораторийн 

оношилгоо, өдрийн 

тусламж, үйлчилгээ, 

сэргээн засах, гэрээр 

үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээний  заавар, 

стандартыг 

боловсруулж, анхан 

шатлалд нэвтрүүлэх  

дэвшилтэт арга 

технологийг 

тодорхойлон,  өрх, сум, 

тосгоны эрүүл мэндийн 

төвийн ажилтнуудыг 

сургасан байна.

-Лабораторийн 

оношилгоо, өдрийн 

тусламж, үйлчилгээ, 

сэргээн засах, гэрээр 

үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээ, бусад 

дэвшилтэт арга 

технологийг ашиглан 

батлагдсан заавар, 

стандарт хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Лабораторийн 

оношилгоо, өдрийн 

тусламж, үйлчилгээ, 

сэргээн засах, гэрээр 

үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээ, бусад 

дэвшилтэт арга 

технологийг ашиглан 

батлагдсан заавар, 

стандартын дагуу 

үзүүлсэн байна.

-Лабораторийн оношилгоо, 

өдрийн тусламж, үйлчилгээ, 

сэргээн засах, гэрээр 

үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээ, бусад дэвшилтэт 

арга технологийг ашиглан 

батлагдсан заавар, 

стандартын дагуу үзүүлсэн 

байна.

-Лабораторийн оношилгоо, 

өдрийн тусламж, 

үйлчилгээ, сэргээн засах, 

гэрээр үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээ, бусад 

дэвшилтэт арга 

технологийг ашиглан 

батлагдсан заавар, 

стандартын дагуу үзүүлсэн 

байна.

-Лабораторийн 

оношилгоо, өдрийн 

тусламж, үйлчилгээ, 

сэргээн засах, гэрээр 

үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээ, бусад 

дэвшилтэт арга 

технологийг ашиглан 

батлагдсан заавар, 

стандартын дагуу 

үзүүлсэн байна.

СЭМТ, 

ӨЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ, багийн 

эмчийн 

салбар  

ЭМЯ, 

ЭМДЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

Олон улсын 

байгууллага

2.2.1.2 Алслагдсан орон 

нутаг, томоохон 

авто, төмөр замын 

дагуух сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн 

төвийн үзүүлэх 

явуулын болон 

яаралтай тусламж, 

үйлчилгээг 

бэхжүүлэх

2020-

2026

-Явуулын болон 

яаралтай тусламж, 

үйлчилгээний  заавар, 

стандарт, хөтчийг 

шинэчилсэн байна.  

-Явуулын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

чиглэлээр сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 

ажилтныг сургасан 

байна. 

-Сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвийг явуулын 

болон яаралтай 

тусламж, үйлчилгээнд 

шаардагдах  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

-Заавар, стандарт, 

хөтчийн дагуу явуулын 

болон яаралтай тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлдэг 

болсон байна. 

-Явуулын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

чиглэлээр сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 

ажилтныг сургасан байна. 

-Сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвийг явуулын 

болон яаралтай тусламж, 

үйлчилгээнд шаардагдах  

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр  хангасан 

байна. 

-Заавар, стандарт, 

хөтчийн дагуу явуулын 

болон яаралтай тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлдэг 

болсон байна. 

-Явуулын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

чиглэлээр сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 

ажилтныг сургасан байна. 

-Сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвийг явуулын 

болон яаралтай тусламж, 

үйлчилгээнд шаардагдах  

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр  хангасан 

байна. 

-Заавар, стандарт, хөтчийн 

дагуу явуулын болон 

яаралтай тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлдэг болсон 

байна. 

-Явуулын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

чиглэлээр сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 

ажилтныг сургасан байна. 

-Сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвийг явуулын 

болон яаралтай тусламж, 

үйлчилгээнд шаардагдах  

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр  хангасан байна. 

-Заавар, стандарт, хөтчийн 

дагуу явуулын болон 

яаралтай тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлдэг болсон 

байна. 

-Явуулын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

чиглэлээр сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 

ажилтныг сургасан байна. 

-Сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвийг явуулын 

болон яаралтай тусламж, 

үйлчилгээнд шаардагдах  

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр  хангасан 

байна. 

-Заавар, стандарт, 

хөтчийн дагуу явуулын 

болон яаралтай 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлдэг болсон байна. 

-Явуулын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

чиглэлээр сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 

ажилтныг сургасан 

байна. 

-Сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвийг явуулын 

болон яаралтай 

тусламж, үйлчилгээнд 

шаардагдах  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр  хангасан 

байна. 

ЭМЯ, 

ЭМДЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг,  

сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

СЭМТ, 

ӨЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ, багийн 

эмчийн 

салбар 

Мэргэжлийн  

холбоо, олон 

улсын 

байгууллага

Зорилт 2.1: 

Эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээг хүн 

амын нягтрал, 

газар зүйн 

байршил, хүн ам 

зүйн бүтэц, өвчлөл, 

шилжилт 

хөдөлгөөн, хүн 

амын эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

эрэлт, хэрэгцээтэй 

уялдуулан зохион 

байгуулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.1.1: Эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээг 

дунд хугацаанд хүн 

амын нягтрал, газар 

зүйн байршил, хүн ам 

зүйн бүтэц, өвчлөл, 

шилжилт хөдөлгөөнийг 

харгалзан төлөвлөж, 

тэгш, хүртээмжтэй, 

эрэлт хэрэгцээнд 

нийцсэн, боломжит 

үнэтэй, чанартай 

хүргэх.  

Зорилт 2.2: Өрх, 

сумын эрүүл 

мэндийн төв, 

нэгдсэн эмнэлэгт 

үзүүлэх эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

багцыг өргөжүүлэх, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

замаар иргэдийн 

чирэгдлийг 

багасгах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.2.1: Анхан шатлалд 

үзүүлэх эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

төрөл, багц, хүргэх арга 

замыг өргөжүүлж, 

чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэн иргэдийн 

чирэгдлийг багасгах.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.2.1.3 Зорилтот бүлгийн 

иргэдэд хүрч 

үйлчлэх тусламж, 

үйлчилгээг 

өргөжүүлэх, эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

эрхийн бичиг олгох 

хөтөлбөрийг 

нийгмийн 

хамгааллын 

тогтолцоотой 

уялдуулан 

хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

эрхийн бичиг олгох 

хөтөлбөр батлуулна. 

Хөтөлбөрийг шийдвэр 

гаргагч, нийгэм 

хамгаалал, эрүүл 

мэндийн ажилтан, олон 

нийтэд таниулах 

нөлөөлөл, мэдээлэл, 

сурталчилгаа хийгдсэн  

байна.

 -Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

эрхийн бичиг олгох 

хөтөлбөрийг баталсан 

байна. 

-Зорилтот бүлгийн 

иргэдэд хөтөлбөрийн 

талаар мэдээллийг өгөх 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний эрхийн 

бичиг олгох хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, зорилтот 

бүлгийн иргэдийг 

хамруулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний эрхийн 

бичиг олгох хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, зорилтот 

бүлгийн иргэдийг 

хамруулсан байна. 

-- Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 

явцын хяналт-шинжилгээ 

хийсэн байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний эрхийн бичиг 

олгох хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, зорилтот 

бүлгийн иргэдийг 

хамруулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний эрхийн бичиг 

олгох хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, зорилтот 

бүлгийн иргэдийг 

хамруулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

эрхийн бичиг олгох 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, зорилтот 

бүлгийн иргэдийг 

хамруулсан байна. 

ЭМЯ,ЭМХТ,

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ

НХХЯ, 

ХХҮГ, 

ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ 

Олон улсын 

байгууллага, 

ТББ

2.2.1.4 Эрүүл мэндийн 

анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээ, 

ач холбогдлын 

талаарх мэдээллийг 

олон нийтэд 

хүргэхэд чиглэсэн 

мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн 

удирдлагатай цогц 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн анхан 

шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний талаар 

иргэдийн  мэдлэг, 

хандлага, дадлын 

судалгаа   хийж, 

судалгааны дүгнэлт 

зөвлөмж гарсан байна.

 -Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээ, 

түүний ач холбогдлын 

талаар олон нийтэд 

хүргэх мэдээллийн 

үндсэн агуулгыг 

боловсруулсан байна. 

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан  мэдээлэл, 

сургалт сурталчилгаа 

хийгдсэн байна.  

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээ, 

түүний ач холбогдлын 

талаар олон нийтэд 

хүргэх мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна. 

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээ, 

түүний ач холбогдлын 

талаар олон нийтэд 

хүргэх мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна. 

-Анхан шатлалын тусламж, 

үйлчилгээ, түүний ач 

холбогдлын талаар олон 

нийтэд хүргэх мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна. 

-Анхан шатлалын тусламж, 

үйлчилгээ, түүний ач 

холбогдлын талаар олон 

нийтэд хүргэх мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна. 

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээ, 

түүний ач холбогдлын 

талаар олон нийтэд 

хүргэх мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна. 

НЭМҮТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны 

ЭМТ  

ТББ, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага, 

мэргэжлийн  

холбоо

2.2.1.5 Бусад салбар, 

байгууллагад 

ажилладаг эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг 

бүртгэж,  

чадавхжуулах , 

салбарын үйл 

ажиллагаанд 

идэвхитэй 

оролцуулах 

2020-

2026

-Бусад салбар, 

байгууллагад 

ажилладаг  эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг 

чадавхжуулах  

сургалтын хэрэгцээг 

үнэлж, тогтоосон байна.  

- Бусад салбар, 

байгууллагын эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг 

чадавхжуулах сургалтыг 

орон нутгийн түвшинд 

зохион байгуулсан 

байна. 

-Бусад салбар, 

байгууллагад ажиллаж 

байгаа эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг чадавх 

дээшилсэн байна.

-Бусад салбар, 

байгууллагад ажиллаж 

байгаа эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг чадавх 

дээшилсэн байна.H80

-Бусад салбар, 

байгууллагад ажиллаж 

байгаа эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг чадавх 

дээшилсэн байна.

-Бусад салбар, 

байгууллагад ажиллаж 

байгаа эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг чадавх 

дээшилсэн байна.

-Бусад салбар, 

байгууллагад ажиллаж 

байгаа эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг чадавх 

дээшилсэн байна.

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, бусад 

салбар, 

байгууллага

, ЭМХТ  

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Зорилт 2.2: Өрх, 

сумын эрүүл 

мэндийн төв, 

нэгдсэн эмнэлэгт 

үзүүлэх эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

багцыг өргөжүүлэх, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

замаар иргэдийн 

чирэгдлийг 

багасгах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.2.1: Анхан шатлалд 

үзүүлэх эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

төрөл, багц, хүргэх арга 

замыг өргөжүүлж, 

чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэн иргэдийн 

чирэгдлийг багасгах.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.2.2.1 Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, аймаг, 

дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн 

оношилгоо, 

эмчилгээний чадавх 

сайжруулах, 

дурангийн мэс 

засал, өдрийн 

тусламж, үйлчилгээ 

болон бусад 

дэвшилтэт арга 

барил, технологийг  

хөгжүүлэх, 

амбулаторийн 

болон хэвтүүлэн 

эмчлэх хэсгийн 

уялдаа холбоог 

сайжруулах 

2020-

2026

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, аймаг, 

дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд дурангийн 

мэс засал, өдрийн 

тусламж, үйлчилгээ 

болон бусад дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлсэн 

байна.  

-Амбулаторийн болон 

хэвтүүлэн эмчлэх 

хэсгийн уялдаа холбоог 

хангасан байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээнд 

дурангийн мэс засал, 

өдрийн тусламж, 

үйлчилгээ болон бусад 

дэвшилтэт технологийн 

эзлэх хувь нэмэгдсэн 

байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээнд 

дурангийн мэс засал, 

өдрийн тусламж, 

үйлчилгээ болон бусад 

дэвшилтэт арга барил, 

технологийн эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд дурангийн мэс 

засал, өдрийн тусламж, 

үйлчилгээ болон бусад 

дэвшилтэт арга барил, 

технологийн эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээнд 

дурангийн мэс засал, 

өдрийн тусламж, үйлчилгээ 

болон бусад дэвшилтэт 

арга барил, технологийн 

эзлэх хувь нэмэгдсэн 

байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, аймаг, 

дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд дурангийн 

мэс засал, өдрийн 

тусламж, үйлчилгээ 

болон бусад дэвшилтэт 

арга барил, технологийн 

эзлэх хувь нэмэгдсэн 

байна.

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

аймаг 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

ДЭМТ

ЭМЯ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Мэргэжлийн  

холбоо, олон 

улсын 

байгууллага

2.2.2.2 Дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

төрлийг үе шаттай 

нэмэгдүүлэх 

2020-

2026

-Дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн  тусламж, 

үйлчилгээг өргөжүүлэх 

үйлчилгээний чиглэл 

тодорхойлогдсон  

байна.  

-Шинээр нэвтрүүлэх 

тусламж, үйлчилгээний 

чиглэлээр дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгийн эмч, 

мэргэжилтэнд сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

-Шинээр нэвтрүүлэх 

тусламж, үйлчилгээнд 

шаардагдах тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна.

-Өргөжүүлэх (шинээр 

нэвтрүүлэх)тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн эмч, 

мэргэжилтэнд сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Тусламж, үйлчилгээнд 

шаардагдах тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна.

-Дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн үзүүлэх 

тусламж, үйлчилгээний 

төрөл нэмэгдсэн байна. 

-Дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээний төрөл 

нэмэгдсэн байна.  

Нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг 

ЭМЯ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн  

эмнэлэг

Мэргэжлийн  

холбоо

Зорилт 2.2: Өрх, 

сумын эрүүл 

мэндийн төв, 

нэгдсэн эмнэлэгт 

үзүүлэх эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

багцыг өргөжүүлэх, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

замаар иргэдийн 

чирэгдлийг 

багасгах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.2.2: Амбулаторийн 

болон  хэвтүүлэн 

эмчлэх үйлчилгээний 

төрлийг нэмэгдүүлэх, 

өдрийн тусламж, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх, 

салангид тусламж, 

үйлчилгээг  нэгтгэх 

замаар нэгдсэн 

эмнэлгийн 

үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх. 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.2.2.3 Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн зүрхний 

шигдээс, тархины 

цус харвалтын 

оношилгоо, 

эмчилгээний чадавх 

бэхжүүлэх 

2020-

2025 -Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн зүрхний 

шигдээс, тархины цус 

харвалтын оношилгоо, 

эмчилгээнд шаардагдах 

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

-Зүрхний шигдээс, 

тархины цус харвалтын 

оношилгоо, 

эмчилгээний олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн  

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтөч 

ашиглаж эхэлсэн байна. 

--Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн зүрхний 

шигдээс, тархины цус 

харвалтын  нэгж 

байгуулсан байна.  

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн зүрхний 

шигдээс, тархины цус 

харвалтын оношилгоо, 

эмчилгээний багийг 

сургасан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн зүрхний 

шигдээс, тархины цус 

харвалтын оношилгоо, 

эмчилгээнд шаардагдах 

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

-Зүрхний шигдээс, 

тархины цус харвалтын 

оношилгоо, эмчилгээний 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, хөтөч 

ашиглаж эхэлсэн байна.

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлэгт харвалт, 

шигдээсийн нэгж 

байгуулагдаж зүрхний 

шигдээс, цус харвалтын 

оношилгоо, эмчилгээ 

үзүүлэх чадавх бүрдсэн 

байна.   

-Бүх аймгийн нэгдсэн 

эмнэлэгт харвалт, 

шигдлээсийн нэгж 

байгуулагдаж зүрхний 

шигдээс, цус харвалтын 

оношилгоо, эмчилгээ 

үзүүлэх чадавх бүрдсэн 

байна.   

-Бүх аймгийн нэгдсэн 

эмнэлэгт харвалт, 

шигдлээсийн нэгж 

байгуулагдаж зүрхний 

шигдээс, цус харвалтын 

оношилгоо, эмчилгээ 

үзүүлэх чадавх бүрдсэн 

байна.   

Аймгийн 

ЭМГ, 

нэгдсэн 

эмнэлэг

ЭМЯ, ЭМХТ, 

төрөлжсэн 

мэргэшлийн  

эмнэлэг 

Мэргэжлийн  

холбоо

2.3.1.1 Нийслэлд 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

нэгдсэн 

зохицуулалтай, 

бүсчилсэн сүлжээг 

байгуулж, 

тогтвортой үйл 

ажиллагааг хангах 

2020-

2026

-Сонгогдсон дүүрэгт  

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний нэгдсэн 

зохицуулалттай 

бүсчилсэн хэлбэрээр 

үзүүлэх сүлжээний 

зохион байгуулалтын 

ерөнхий зураглал, 

төлөвлөлтийн төсөл 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байна.

  

Төслийг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлнэ. 

 -Төслийн хэрэгжилтэд 

үнэлгээ хийж,  тайлан 

дүгнэлт зөвлөмж гарсан 

байна.  

-Төслийн нийслэлийн 

түвшинд хэрэгжүүлэх 

сүлжээний зохион 

байгуулалтын үзэл 

баримтлал, төлөвлөгөө, 

ерөнхий зураглал 

боловсруулсан байна.

- Бүсчилсэн хэобэрээр 

үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээний талаарх 

ухуулга нөлөөлийн арга 

хэмжээг иргэд болон 

бодлого боловсруулагч 

шийдвэр гаргагч нарын 

дунд хэрэгжүүлсэн байна.

-Нийслэлд бүсчилсэн 

зохион байгуулалтайгаар 

тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 

эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн 

байна.

- Бүсчилсэн хэобэрээр 

үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээний талаарх 

ухуулга нөлөөлийн арга 

хэмжээг шийдвэр 

гагргагчдын дунд зохион 

байгуулсан байна.

-Бүсчилсэн хэлбэрээр эрүүл 

мэндийн байгууллагууд 

тусламж, үйлчилгээ үзүүлж 

эхэлсэн байна.

-Нийслэлд эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээг 

нэгдсэн зохицуулалтай, 

бүсчилсэн сүлжээгээр 

үзүүлсэн байна. 

-Нийслэлд эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээг 

нэгдсэн зохицуулалтай, 

бүсчилсэн сүлжээгээр 

үзүүлсэн байна.

ЭМЯ, 

Нийслэлийн 

ЗДТГ, 

Нийслэлийн 

ЭМГ, 

Нийслэлийн 

ЭМГ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг

ДЭМТ, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

ӨЭМТ, 

тосгоны ЭМТ, 

хувийн 

хэвшлийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг

2.3.1.2 Төрийн өмчит 

эмнэлгийн ачаалал 

хуваалцах 

зорилгоор хувийн 

хэвшлийн эмнэлгийг 

ижил нөхцөлтэйгээр 

үйл ажиллагаа 

явуулах боломжийг 

бүрдүүлэх 

2020-

2026

-Хувийн хэвшлийн 

эмнэлгээс тусламж, 

үйлчилгээ худалдан 

авах тарифыг шинэчилж 

төрийн өмчийн 

эмнэлэгтэй ижил 

тарифаар санхүүжүүлж 

эхэлсэн байна. 

 -   Магадлан 

итгэмжлэлд хамрагдах 

хувийн хэвшлийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

тоо нэмэгдсэн байна.

-Хувийн хэвшлийн эрүүл 

мэндийн байгууллагаар 

үзүүлэх амбулаторийн 

үзлэг болон өдрийн 

эмчилгээний зардлыг 

Эрүүл мэндийн даатгалын 

сангаас санхүүжүүлж 

эхэлсэн байна.

 -   Магадлан итгэмжлэлд 

хамрагдах хувийн 

хэвшлийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын тоо 

нэмэгдсэн байна.

 -   Магадлан итгэмжлэлд 

хамрагдах хувийн хэвшлийн 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын тоо 

нэмэгдсэн байна.

 -   Магадлан итгэмжлэлд 

хамрагдах хувийн 

хэвшлийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын тоо 

нэмэгдсэн байна.

 -   Магадлан 

итгэмжлэлд хамрагдах 

хувийн хэвшлийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

тоо нэмэгдсэн байна.

ЭМЯ, 

ЭМДҮЗ

ЭМДЕГ, 

Хувийн 

хэвшлийн 

эмнэлгүүд

 СЯ

Зорилт 2.3: 

Өмчийн хэлбэрээс 

үл хамааран орон 

нутгийн эрүүл 

мэндийн 

байгууллагыг үйл 

ажиллагааны 

нэгдмэл байдлаар 

эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлдэг 

болгох

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.3.1: Нийслэл дэхь 

төрөлжсөн болон 

нэгдсэн эмнэлгийг 

хамрах хүрээ, 

холбогдох бусад 

шалгуурыг үндэслэн 

тусламж, үйлчилгээний 

сүлжээ болгон зохион 

байгуулж, нэгдсэн 

зохицуулалтаар хангах.

Зорилт 2.2: Өрх, 

сумын эрүүл 

мэндийн төв, 

нэгдсэн эмнэлэгт 

үзүүлэх эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

багцыг өргөжүүлэх, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

замаар иргэдийн 

чирэгдлийг 

багасгах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.2.2: Амбулаторийн 

болон  хэвтүүлэн 

эмчлэх үйлчилгээний 

төрлийг нэмэгдүүлэх, 

өдрийн тусламж, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх, 

салангид тусламж, 

үйлчилгээг  нэгтгэх 

замаар нэгдсэн 

эмнэлгийн 

үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх. 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.4.1.1 Үйлчлүүлэгчийг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

шатлал, 

байгууллага  

хооронд шилжүүлэх, 

эргэн хянах, 

мэдээлэл солилцох 

үндэсний тогтолцоо 

бүрдүүлэх, 

нэвтрүүлэх  

2020-

2026

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний шатлал 

болон байгууллагын  

хооронд үйлчлүүлэгчийг 

шилжүүлэх, эргэн хянах, 

мэдээлэл  солилцооны 

өнөөгийн байдлыг 

үнэлсэн байна.   

-Тогтолцоо сайжруулах, 

боловсронгуй болгох  

дүрэм, (журам, 

стандарт) баталсан 

байна. 

-Шинэчилсэн дүрэм 

(журам, стандарт)-ийг 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

эрүүл мэндийн 

ажилтнуудыг сургалтад 

хамруулсан байна.  

-Үйлчлүүлэгчид тусламж 

үйлчилгээний шатлал  

болон байгууллага 

хорронд шилжүүлэх 

тусламж үйлчилгээний 

талаар таниулах 

мэдээлэл, сургалт,  

сурталчилгаа  хийгдсэн 

байна.

-Үйлчлүүлэгчийг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний шатлал, 

байгууллагын  хооронд 

шилжүүлэх, эргэн хянах, 

мэдээлэл солилцох  

тогтолцоо хэрэгжиж 

эхэлсэн байна. 

-Үйлчлүүлэгчийг эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

шатлал, байгууллагын  

хооронд шилжүүлэх, эргэн 

хянах, мэдээлэл солилцох  

тогтолцоо хэрэгжсэн байна. 

-Үйлчлүүлэгчийг эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

шатлал, байгууллагын  

хооронд шилжүүлэх, эргэн 

хянах, мэдээлэл солилцох  

тогтолцоо хэрэгжиж 

жигдэрсэн байна. 

-Үйлчлүүлэгчийг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний шатлал, 

байгууллагын  хооронд 

шилжүүлэх, эргэн хянах, 

мэдээлэл солилцох  

тогтолцоо хэрэгжиж 

жигдэрсэн байна. 

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг,   

холбоо 

2.4.1.2 Үйлчлүүлэгчид цаг 

товлон үйлчлэх 

удирдамж (заавар) 

боловсруулж, эрүүл 

мэндийн 

байгууллагад 

нэвтрүүлэх 

2020-

2026

-Үйлчлүүлэгчид цаг 

товлон үйлчлэх 

удирдамж (заавар)  

баталсан байна. 

-Удирдамж (заавар)-ыг 

нэвтрүүлэх чиглэлээр 

эрүүл мэндийн 

ажилтнуудад  сургалт 

зохион байгуулсан 

байна. 

-Удирдамж (заавар)-ын 

дагуу эрүүл мэндийн 

байгууллагууд цаг товлох 

үйлчилгээг нэвтрүүлж 

эхэлсэн байна.

-Цаг товлох үйлчилгээг 

олон нийтэд таниулах 

мэдээлэл, харилцаа 

холбооны үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Нийт эмнэлэг 

үйлчлүүлэгчид цаг товлох 

үйлчилгээг  

стандартчилсан загварт 

түшиглэн нэвтрүүлж, 

үзүүлж эхэлсэн байна. 

-Нийт эмнэлэг 

үйлчлүүлэгчид 

стандартчилсан загварт 

түшиглэсэн  цаг товлох 

үйлчилгээг   үзүүлдэг 

болсон байна. 

-Нийт эмнэлгүүдэд

үйлчлүүлэгчид 

стандартчилсан загварт 

түшиглэсэн  цаг товлох 

үйлчилгээ тогтмолжсон 

байна. 

-Нийт эмнэлгүүдэд 

үйлчлүүлэгчид 

стандартчилсан загварт 

түшиглэсэн  цаг товлох 

үйлчилгээ тогтмолжсон 

байна. 

ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

2.5.1.1 Эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний чанар, 

аюулгүй байдлын 

зөвлөлийг 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоодын 

оролцоотой 

байгуулж, Эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

чанарын хөгжлийн 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 

үндэсний хэмжээнд 

мэргэжил арга зүйн 

удирдлага, 

зохицуулалтаар 

хангах 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

чанар, аюулгүй 

байдлын үндэсний 

болон салбар зөвлөл 

байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарын хөгжлийн 

хөтөлбөр боловсруулж, 

баталсан байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний чанарын 

хөгжлийн хөтөлбөр 

хэрэгжсэн байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний чанарын 

хөгжлийн хөтөлбөр 

хэрэгжсэн байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний чанарын 

хөгжлийн хөтөлбөрт явцын 

хяналт үнэлгээ хийсэн 

байна. 

- Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний чанарын 

хөгжлийн хөтөлбөр 

хэрэгжсэн байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний чанарын 

хөгжлийн хөтөлбөр 

хэрэгжсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарын хөгжлийн 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, төгсгөлийн 

үнэлгээ хийсэн байна.

ЭМЯ, 

мэргэжлийн  

холбоо

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

Эрүүл 

мэндийн  

байгууллага  

Зорилт 2.4: Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

хооронд 

үйлчлүүлэгчийг 

шилжүүлэх, 

мэдээлэл 

солилцох үйл 

ажиллагааны 

уялдаа холбоо, 

шуурхай байдлыг 

сайжруулан 

эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

чирэгдлийг 

бууруулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.4.1: Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

стандартчилсан, үр 

дүнтэй цаг товлох, 

үйлчлүүлэгчийг 

шилжүүлэх, эргэн 

хянах, мэдээлэл 

солилцох тогтолцоог 

яаралтай тусламж, 

түргэн тусламжийн 

үйлчилгээтэй 

уялдуулан нэвтрүүлэх.

Зорилт 2.5: 

Эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээ нь 

“үйлчлүүлэгч 

төвтэй” байж, 

тусламж, 

үйлчилгээний 

төрөл, 

гүйцэтгэлтэй 

уялдсан бие 

даасан магадлан 

итгэмжлэл  бүхий 

чанарын 

удирдлагыг 

нэвтрүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.5.1: Тусламж, 

үйлчилгээний төрөлд 

үндэслэсэн, үе шаттай, 

чанарын тасралтгүй 

хөгжлийг дэмжсэн 

магадлан итгэмжлэл 

бүхий чанарын нэгдсэн 

удирдлагыг 

хэрэгжүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.5.1.2 Магадлан 

итгэмжлэлийн 

тогтолцоог 

боловсронгуй 

болгон бие даасан,  

тогтолцоог 

бүрдүүлэх  үйл 

ажиллагааг үе 

шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын магадлан 

итгэмжлэлийн өнөөгийн 

байдалд үнэлгээ  хийж, 

бие даалгах асуудлаар 

шийдвэр гаргагчдад 

чиглэсэн нөлөөллийн 

үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх  

 -Эрүүл мэндийн 

байгууллагын магадлан 

итгэмжлэлийн хараат 

бус байгууллагад 

хариуцуулах   

асуудлаар шийдвэр 

гаргагч талууд хэлэлцэж 

зөвшилцөлд хүрсэн 

байна. 

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулдаг 

төрийн бус байгууллага, 

холбоо,  магадлан 

итгэмжлэлийн 

шинжээчийн чадавх 

бэхжүүлэх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулдаг 

төрийн бус байгууллага, 

холбоо,  магадлан 

итгэмжлэлийн 

шинжээчийн чадавх 

бэхжүүлэх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

 - Холбогдох хууль, дүрэм, 

журамд өөрчлөлт 

оруулсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагын магадлан 

итгэмжлэлийг бие даасан 

байгууллагад үе 

шаттайгаар шилжүүлэх үйл 

ажиллагааг эхлүүлнэ.  

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагын магадлан 

итгэмжлэлийг бие даасан 

байгууллагад үе 

шаттайгаар шилжүүлэх үйл 

ажиллагааг эхлүүлнэ.  

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагын магадлан 

итгэмжлэлийг бие 

даасан байгууллага 

хийсэн байна. 

ЭМЯ ЭМХТ, 

ЭМДЕГ, 

мэргэжлийн  

холбоо, 

олон улсын 

байгууллага 

Эрүүл 

мэндийн   

байгууллага

2.5.2.1 Чанарын 

удирдлагын 

стандарт, олон 

улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  бусад 

дэвшилтэт арга 

барилыг чанарын 

удирдлага, 

хяналтад 

нэвтрүүлэх 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад чанарын 

ISO 9001-2015 

стандарт, олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн   

чанарын удирдлагын 

бусад дэвшилтэд арга 

барилыг танилцуулах 

сургалт хийсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд чанарын 

ISO 9001-2015 

стандарт, олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн  

чанарын удирдлагын 

бусад дэвшилтэт арга 

барил нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад чанарын 

ISO 9001-2015 стандарт, 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн   чанарын 

удирдлагын бусад 

дэвшилтэд арга барилыг 

танилцуулах сургалт 

хийсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд чанарын 

ISO 9001-2015 стандарт, 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  чанарын 

удирдлагын бусад 

дэвшилтэт арга барил 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад чанарын 

ISO 9001-2015 стандарт, 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн   чанарын 

удирдлагын бусад 

дэвшилтэд арга барилыг 

танилцуулах сургалт 

хийсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд чанарын 

ISO 9001-2015 стандарт, 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  чанарын 

удирдлагын бусад 

дэвшилтэт арга барил 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад чанарын ISO 

9001-2015 стандарт, олон 

улсад хүлээн зөвшөөрсөн   

чанарын удирдлагын бусад 

дэвшилтэд арга барилыг 

танилцуулах сургалт хийсэн 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд чанарын ISO 

9001-2015 стандарт, олон 

улсад хүлээн зөвшөөрсөн  

чанарын удирдлагын бусад 

дэвшилтэт арга барил 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад чанарын ISO 

9001-2015 стандарт, олон 

улсад хүлээн зөвшөөрсөн   

чанарын удирдлагын бусад 

дэвшилтэд арга барилыг 

танилцуулах сургалт 

хийсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд чанарын ISO 

9001-2015 стандарт, олон 

улсад хүлээн зөвшөөрсөн  

чанарын удирдлагын бусад 

дэвшилтэт арга барил 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад чанарын 

ISO 9001-2015 

стандарт, олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн   

чанарын удирдлагын 

бусад дэвшилтэд арга 

барилыг танилцуулах 

сургалт хийсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд чанарын 

ISO 9001-2015 

стандарт, олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн  

чанарын удирдлагын 

бусад дэвшилтэт арга 

барил нэвтрүүлсэн 

байна. 

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

ЭМЯ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Мэргэжлийн  

холбоо

2.5.2.2 Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй 

холбоотой эрсдэл, 

халдвараас 

сэргийлэх, бүртгэх, 

мэдээлэх, хариу 

арга хэмжээ авах, 

хяналт тавих, 

аюулгүй байдлыг 

хангах тогтолцоог 

бэхжүүлэх 

2020-

2025

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй холбоотой 

эрсдэл, халдвараас 

сэргийлэх, бүртгэх, 

мэдээлэх, хариу арга 

хэмжээ авах, хяналт 

тавих, аюулгүй байдлыг 

хангах тогтолцоог 

бэхжүүлэхэд 

шаардлагатай 

удирдамж, дүрэм, 

зааврыг шинэчилж, 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй холбоотой 

эрсдэл, алдааг нэгдсэн 

санд бүртгэж, 

мэдээлсэн байна. 

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй холбоотой 

эрсдэл, халдвараас 

сэргийлэх, бүртгэх, 

мэдээлэх, хариу арга 

хэмжээ авах, хяналт 

тавих, аюулгүй байдлыг 

хангах  үйл ажиллагааг 

шинэчилсэн  удирдамж, 

дүрэм, зааврын дагуу 

явуулж, эрсдэл, алдааг 

нэгдсэн санд бүртгэж, 

мэдээлдэг болсон  байна.  

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй холбоотой 

эрсдэл, халдвараас 

сэргийлэх, бүртгэх, 

мэдээлэх, хариу арга 

хэмжээ авах, хяналт 

тавих, аюулгүй байдлыг 

хангах  үйл ажиллагааг 

шинэчилсэн  удирдамж, 

дүрэм, зааврын дагуу 

явуулж, эрсдэл, алдааг 

нэгдсэн санд бүртгэж, 

мэдээлж хэвшсэн байна.  

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй холбоотой 

эрсдэл, халдвараас 

сэргийлэх, бүртгэх, 

мэдээлэх, хариу арга 

хэмжээ авах, хяналт тавих, 

аюулгүй байдлыг хангах  

үйл ажиллагааг шинэчилсэн  

удирдамж, дүрэм, зааврын 

дагуу явуулж, эрсдэл, 

алдааг нэгдсэн санд 

бүртгэж, мэдээлж хэвшсэн 

байна.  

-Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй холбоотой 

эрсдэл, халдвараас 

сэргийлэх, бүртгэх, 

мэдээлэх, хариу арга 

хэмжээ авах, хяналт тавих, 

аюулгүй байдлыг хангах  

үйл ажиллагааг 

шинэчилсэн  удирдамж, 

дүрэм, зааврын дагуу 

явуулж, эрсдэл, алдааг 

нэгдсэн санд бүртгэж, 

мэдээлж хэвшсэн байна.  

ЭМЯ, ЭМХТ МХЕГ, 

ХӨСҮТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Мэргэжлийн  

холбоо

Зорилт 2.5: 

Эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээ нь 

“үйлчлүүлэгч 

төвтэй” байж, 

тусламж, 

үйлчилгээний 

төрөл, 

гүйцэтгэлтэй 

уялдсан бие 

даасан магадлан 

итгэмжлэл  бүхий 

чанарын 

удирдлагыг 

нэвтрүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.5.1: Тусламж, 

үйлчилгээний төрөлд 

үндэслэсэн, үе шаттай, 

чанарын тасралтгүй 

хөгжлийг дэмжсэн 

магадлан итгэмжлэл 

бүхий чанарын нэгдсэн 

удирдлагыг 

хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.5.2: Халдварын 

сэргийлэлт, хяналт, 

тусламж, үйлчилгээний 

эрсдэлийн сэргийлэлт, 

аюулгүй байдлыг 

хамарсан үйлчлүүлэгч 

төвтэй чанарын 

хяналтын бодлогыг 

хэрэгжүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.5.2.3 Эмнэлгийн чанарын 

албаны чадавх 

бэхжүүлж, үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах 

2020-

2026

-Эмнэлгийн чанарын 

менежерийн эрх, 

үүргийг нэмэгдүүлсэн 

удирдамж, дүрэм, 

журмыг баталсан байна.

- Чанарын албаны  

менежер, ажилтанд 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

- Чанарын албаны  

менежер, ажилтанд 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

- Чанарын албаны  

менежер, ажилтанд 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

- Чанарын албаны  

менежер, ажилтанд сургалт 

зохион байгуулсан байна. 

- Чанарын албаны  

менежер, ажилтанд 

сургалт зохион байгуулсан 

байна. 

- Чанарын албаны  

менежер, ажилтанд 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, төрийн 

өмчит болон 

хувийн 

хэвшлийн 

эмнэлэг

Мэргэжлийн  

холбоо

2.5.2.4 Үйлчлүүлэгчийн 

санал, шүүмжлэл, 

сэтгэл ханамжийг 

эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний чанар, 

аюулгүй байдлыг  

сайжруулах, 

эрсдэлээс 

сэргийлэхэд 

ашиглах үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах 

2020-

2026

-Үйлчлүүлэгчийн санал, 

гомдлыг хүлээн авах, 

хариу өгөх,  сэтгэл 

ханамжийн судалгаа 

авах үлгэрчилсэн загвар 

бүхий журмыг  

шинэчлэн баталсан 

байна.

- Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 

ханамжийн судалгааг 

шинэчилсэн журмын дагуу 

дотооддоо болон 

хөндлөнгийн 

байгууллагаар 

гүйцэтгэдэг болсон байна.

- Үйлчлүүлэгчийн  сэтгэл 

ханамжийн судалгааг 

шинэчилсэн журмын дагуу 

дотооддоо болон 

хөндлөнгийн 

байгууллагаар гүйцэтгэдэг 

болсон байна.

- Үйлчлүүлэгчийн  сэтгэл 

ханамжийн судалгааг 

шинэчилсэн журмын дагуу 

дотооддоо болон 

хөндлөнгийн байгууллагаар 

гүйцэтгэдэг болсон байна.

- Үйлчлүүлэгчийн  сэтгэл 

ханамжийн судалгааг 

шинэчилсэн журмын дагуу 

дотооддоо болон 

хөндлөнгийн 

байгууллагаар гүйцэтгэдэг 

болсон байна.

- Үйлчлүүлэгчийн  сэтгэл 

ханамжийн судалгааг 

шинэчилсэн журмын 

дагуу дотооддоо болон 

хөндлөнгийн 

байгууллагаар 

гүйцэтгэдэг болсон 

байна.

ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Мэргэжлийн  

холбоо, ТББ

2.5.2.5 Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн 

нэгдсэн эмнэлэг, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

чанарын түвшинг 

үнэлэн эрэмбэлж, 

нийтэд мэдээлэх 

тогтолцоог 

нэвтрүүлэх

2020-

2026

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн 

нэгдсэн эмнэлэг, 

төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний чанарын 

түвшинг үнэлэн 

эрэмбэлж, нийтэд 

мэдээлэх зохицуултыг 

боловсруулсан байна.

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн нэгдсэн 

эмнэлэг, төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарын түвшинг үнэлэн 

эрэмбэлж, нийтэд 

мэдээлсэн байна.

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн нэгдсэн 

эмнэлэг, төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарын түвшинг үнэлэн 

эрэмбэлж, нийтэд 

мэдээлсэн байна.

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн нэгдсэн 

эмнэлэг, төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарын түвшинг үнэлэн 

эрэмбэлж, нийтэд 

мэдээлсэн байна.

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн нэгдсэн 

эмнэлэг, төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарын түвшинг үнэлэн 

эрэмбэлж, нийтэд 

мэдээлсэн байна.

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн 

нэгдсэн эмнэлэг, 

төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний чанарын 

түвшинг үнэлэн 

эрэмбэлж, нийтэд 

мэдээлсэн байна.

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

МХЕГ, 

төрийн 

өмчит болон 

хувийн 

хэвшлийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг 

ХЭАХН, 

мэргэжлийн  

холбоо

2.5.2.6 Эрүүл мэндийн 

даатгалын 

байгууллагын 

тусламж, 

үйлчилгээний 

чанарт хяналт тавих 

чадавх бэхжүүлэх 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

даатгалын 

байгууллагын тусламж, 

үйлчилгээний чанарт 

хяналт тавих чадавх 

бэхжүүлэх сургалтыг 

зохион байгуулсан 

байна.   

-Эрүүл мэндийн 

даатгалын 

байгууллагын тусламж, 

үйлчилгээний чанарт 

хяналт хамтран тавих 

Мэргэжлийн нийгэмлэг, 

холбоог шалгаруулж, 

гэрээ байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

даатгалын байгууллага 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарт хяналт тавих үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоотой 

хамтран хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

даатгалын байгууллага 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарт хяналт тавих үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоотой 

хамтран хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн даатгалын 

байгууллага тусламж, 

үйлчилгээний чанарт 

хяналт тавих үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоотой 

хамтран хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн даатгалын 

байгууллага тусламж, 

үйлчилгээний чанарт 

хяналт тавих үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоотой 

хамтран хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

даатгалын байгууллага 

тусламж, үйлчилгээний 

чанарт хяналт тавих үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоотой 

хамтран хэрэгжүүлсэн 

байна.

ЭМЯ ЭМДЕГ, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо, ТББ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Зорилт 2.5: 

Эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээ нь 

“үйлчлүүлэгч 

төвтэй” байж, 

тусламж, 

үйлчилгээний 

төрөл, 

гүйцэтгэлтэй 

уялдсан бие 

даасан магадлан 

итгэмжлэл  бүхий 

чанарын 

удирдлагыг 

нэвтрүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.5.2: Халдварын 

сэргийлэлт, хяналт, 

тусламж, үйлчилгээний 

эрсдэлийн сэргийлэлт, 

аюулгүй байдлыг 

хамарсан үйлчлүүлэгч 

төвтэй чанарын 

хяналтын бодлогыг 

хэрэгжүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.6.1.1 Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

сонгон, зонхилон 

тохиолдох өвчний 

оношилгоо, 

эмчилгээ, хяналтад 

мөрдөж хэрэглэх

2020-

2026

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  цахим  

платформыг сонгон 

элсэж, өргөнөөр  

хэрэглэгддэг эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, 

хөтчийг ашиглах 

боломжийг бүрдүүлсэн 

байна. 

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, 

хөтчийг  Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоодын 

оролцоотой сонгосон 

байна.

-Зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээ, сувилгаа, 

хяналтад хэрэглэгдэх 

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийн 

үндэсний санг бүрдүүлж, 

эмч, мэргэжилтэн цахим 

хэлбэрээр өргөнөөр 

ашиглах боломж бүрдсэн 

байна.

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, хөтчийг  

зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээ, хяналтад 

ашигладаг болсон байна.  

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, хөтчийг  

зонхилон тохиолдох өвчний 

оношилгоо, эмчилгээ, 

хяналтад мөрдөж  

хэрэглэсэн байна. 

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, хөтчийг  

зонхилон тохиолдох өвчний 

оношилгоо, эмчилгээ, 

хяналтад мөрдөж  

хэрэглэсэн байна. 

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, 

хөтчийг  зонхилон 

тохиолдох өвчний 

оношилгоо, эмчилгээ, 

хяналтад мөрдөж  

хэрэглэсэн байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, МХЕГ, 

ЭМДЕГ

Эрүүл 

мэндийн  

байгууллага, 

мэргэжлийн  

холбоо

2.6.1.2 - Эмнэлгүүд 

оношилгоо, 

эмчилгээ, 

сувилгааны үр дүнг 

хянах, 

сайжруулахад 

мэргэжлийн  

холбоодын 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

2020-

2026

-Эмнэлгүүд оношилгоо, 

эмчилгээ, сувилгааны 

үр дүнг хянах, 

сайжруулах чиглэлээр 

мэргэжлийн нийгэмлэг, 

холбоогоор ажил 

гүйцэтгүүлэх гэрээ 

хийсэн байсан 

-Эмнэлгүүд оношилгоо, 

эмчилгээ, сувилгааны үр 

дүнг хянах, сайжруулах 

үйл ажиллагааг  

мэргэжлийн  нийгэмлэг, 

холбоотой хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эмнэлгүүд оношилгоо, 

эмчилгээ, сувилгааны үр 

дүнг хянах, сайжруулах 

үйл ажиллагааг  

мэргэжлийн  нийгэмлэг, 

холбоотой хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эмнэлгүүд оношилгоо, 

эмчилгээ, сувилгааны үр 

дүнг хянах, сайжруулах үйл 

ажиллагааг  мэргэжлийн  

нийгэмлэг, холбоотой 

хамтран хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эмнэлгүүд оношилгоо, 

эмчилгээ, сувилгааны үр 

дүнг хянах, сайжруулах үйл 

ажиллагааг  мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоотой 

хамтран хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эмнэлгүүд оношилгоо, 

эмчилгээ, сувилгааны үр 

дүнг хянах, сайжруулах 

үйл ажиллагааг  

мэргэжлийн  нийгэмлэг, 

холбоотой хамтран 

хэрэгжүүлсэн байна.

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

мэргэжлийн  

холбоо

МХЕГ  ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

2.7.1.1 Үндэсний хэмжээнд 

яаралтай тусламж, 

түргэн тусламжийн 

үйлчилгээг нэгдсэн 

зохицуулалтаар 

хангах төвийг 

байгуулах, чадавх 

бэхжүүлэх 

2020-

2026

-Үндэсний хэмжээнд 

яаралтай болон түргэн 

тусламжийн үйлчилгээг 

нэгдсэн зохицуулалтаар 

хангах төв байгуулах 

ажил эхэлсэн байна.

-Үндэсний хэмжээнд 

яаралтай болон түргэн 

тусламжийн үйлчилгээг 

нэгдсэн зохицуулалтаар 

хангах төв байгуулах 

ажил үргэлжилнэ

-Үндэсний хэмжээнд 

яаралтай болон түргэн 

тусламжийн үйлчилгээг 

нэгдсэн зохицуулалтаар 

хангах төв байгуулах 

ажил үргэлжилнэ

-Үндэсний хэмжээнд 

яаралтай болон түргэн 

тусламжийн үйлчилгээг 

нэгдсэн зохицуулалтаар 

хангах төв байгуулах ажил 

үргэлжилнэ

-Үндэсний хэмжээнд 

яаралтай болон түргэн 

тусламжийн үйлчилгээг 

нэгдсэн зохицуулалтаар 

хангах төв байгуулагдаж 

үйл ажиллагаагаа эхэлсэн 

байна.

-Үндэсний төвийн 

яаралтай тусламж, 

түргэн тусламжийн 

чиглэлээр  мэргэжил 

арга зүйгээр хангах, 

чадавх бэхжүүлэх үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна.

ЭМЯ, 

Нийслэлийн 

ЭМГ, НТТТ

Нийслэлийн 

ЗДТГ, Олон 

улсын 

байгууллага

МХЕГ

2.7.1.2 Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлэгт 

хүлээн авах, 

яаралтай тусламж, 

эрчимт эмчилгээг 

нэгтгэсэн тасгийг 

жишиг загварын 

дагуу байгуулах 

2020-

2024

-Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлэгт хүлээн 

авах, яаралтай 

тусламж, эрчимт 

эмчилгээг нэгтгэсэн 

тасгийн жишиг загвар 

батлан хэрэгэжүүлж 

эхэлсэн байна.

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлэг хүлээн авах, 

яаралтай тусламж, 

эрчимт эмчилгээг 

нэгтгэсэн тасгийг жишиг 

загварын дагуу 

байгуулсан байна. 

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлэг хүлээн авах, 

яаралтай тусламж, 

эрчимт эмчилгээг 

нэгтгэсэн тасгийг жишиг 

загварын дагуу байгуулж 

үйл ажиллагаа нь 

жигдэрсэн байна.

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлэг хүлээн авах, 

яаралтай тусламж, эрчимт 

эмчилгээг нэгтгэсэн тасгийг 

жишиг загварын дагуу 

байгуулж үйл ажиллагаа нь 

жигдэрсэн байна.

ЭМЯ, аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

ДЭМТ

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо 

МХЕГ

2.7.1.3 Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн нэгжийг 

бэхжүүлж, 

стандартын 

шаардлага хангасан  

автомашин, тоног 

төхөөрөмжөөр 

хангах 

2020-

2026

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн  ажилтанд 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн нэгжийг 

стандартын шаардлага 

хангасан түргэн 

тусламжийн автомашин, 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангасан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн  ажилтанд 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн нэгжийг 

стандартын шаардлага 

хангасан түргэн 

тусламжийн автомашин, 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангасан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн  ажилтанд 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн нэгжийг 

стандартын шаардлага 

хангасан түргэн 

тусламжийн автомашин, 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангасан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 

түргэн тусламжийн  

ажилтанд сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 

түргэн тусламжийн нэгжийг 

стандартын шаардлага 

хангасан түргэн 

тусламжийн автомашин, 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангасан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн  ажилтанд 

сургалт зохион байгуулсан 

байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн нэгжийг 

стандартын шаардлага 

хангасан түргэн 

тусламжийн автомашин, 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангасан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн  ажилтанд 

сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн түргэн 

тусламжийн нэгжийг 

стандартын шаардлага 

хангасан түргэн 

тусламжийн автомашин, 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангасан байна. 

ЭМЯ, 

аймгийн 

ЭМГ

Аймгийн  

нэгдсэн 

эмнэлэг 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо, олон 

улсын 

байгууллага

Зорилт 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.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.6.1: Олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн  

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчид 

суурилсан, оношилгоо, 

эмчилгээний үр дүн, 

тасралтгүй байдлыг 

хангасан, өвчний 

цаашдын хяналтыг 

баталгаажуулсан, 

мэргэжлийн  холбоодын 

оролцоотой хяналтын 

тогтолцоог  нэвтрүүлэх.

Зорилт 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.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.7.1: Яаралтай 

тусламж, түргэн 

тусламжийн 

үйлчилгээний 

төвлөрлийг сааруулж, 

үндэсний түвшинд 

мэргэжил арга зүйн 

нэгдсэн зохицуулалтаар 

ханган, түргэн 

тусламжийн 

үйлчилгээнд хувийн 

хэвшлийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх. 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.7.1.4

Осол гэмтэл их 

гардаг төв замууд, 

уул уурхай дагасан 

сумын ЭМТ-ийг 

чадавхжуулах 

2020-

2026

 Б зэрэглэлийн сумын 

ЭМТ-үүдэд  яаралтай 

тусламж болон осол, 

гэмтлийн тусламжийг 

үзүүлэх нэгжийг үе 

шаттайгаар  бий болгох 

эрхзүйн орчинг бий 

болгосон байна. 

 Б зэрэглэлийн сумын 

ЭМТ-үүдэд мобайл 

технологи нэвтрүүлж, 

тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэх чадавх 

бэхжүүлсэн байна. 

Б зэрэглэлийн сумын ЭМТ-

үүдэд мобайл технологи, 

телемедицин нэвтрүүлж,  

яаралтай болон осол, 

гэмтлийн үеийн тусламж 

үйлчилгээг  үзүүлэх 

боломж бүрдүүлсэн 

байна. 

Б зэрэглэлийн сумын ЭМТ-

ийг мобайл технологи, 

телемедицин нэвтрүүлж,  

яаралтай болон осол, 

гэмтлийн үеийн тусламж 

үйлчилгээг  үзүүлэх 

нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. 

Б зэрэглэлийн сумын ЭМТ-

ийг мобайл технологи, 

телемедициныг   

нэвтрүүлж,  яаралтай 

болон осол, гэмтлийн 

үеийн тусламж үйлчилгээг    

үзүүлж хэвшсэн байна.  

Б зэрэглэлийн сумын 

ЭМТ-дэд мобайл 

технологи, 

телемедициныг бүрэн  

нэвтрүүлж,  эмч, 

мэргэжилтний чадавх 

бэхжиж, яаралтай болон 

осол, гэмтлийн үеийн 

тусламж, үйлчилгээг 

газар дээр нь мэргэшсэн 

баг  үзүүлдэг болсон 

байна.  

ЭМЯ, Аймаг 

нийслэлийн 

ЭМГ

2.7.1.4 Хувийн хэвшлийн 

түргэн тусламжийн 

үйлчилгээний төв 

ажиллах нөхцлийг 

бүрдүүлэх 

2020-

2023

- Хувийн хэвшлийн 

түргэн тусламжийн 

үйлчилгээний төвд 

тусгай зөвшөөрөл 

олгох, үйл ажиллагаа 

явуулахад шаардагдах 

дүрэм, журмыг 

шинэчилж, 

боловсруулсан байна.

-Хувийн хэвшлийн түргэн 

тусламжийн үйлчилгээний 

төв байгуулагдан үйл 

ажиллагаа эрхлэх боломж 

бүрдсэн байна.  

Хувийн хэвшлийн түргэн 

тусламжийн төв үйл 

ажиллагаа явуулж 

эхэлсэн байна.

ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ

Хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага, 

ААН

2.8.1.1 Уламжлалт анагаах 

ухааны нотолгоонд 

суурилсан тусламж, 

үйлчилгээг анхан ба 

лавлагаа шатлалын 

багцад тусган 

үзүүлэх

2020-

2026

- Анхан ба лавлагаа 

шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний багцад 

уламжлалт анагаах 

ухааны тусламж, 

үйлчилгээг нэмж 

тусгасан байна.     

-Уламжлалт анагаах 

ухааны тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

анхан ба лавлагаа 

шатлалын шатлалын эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургасан байна.

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний 

байгууллагыг  уламжлалт 

анагаах ухааны тусламж, 

үйлчилгээний  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

анхан ба лавлагаа 

шатлалын шатлалын эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургасан байна.

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний 

байгууллагыг  уламжлалт 

анагаах ухааны тусламж, 

үйлчилгээний  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

анхан ба лавлагаа 

шатлалын шатлалын эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургасан байна.

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний байгууллагыг  

уламжлалт анагаах ухааны 

тусламж, үйлчилгээний  

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

анхан ба лавлагаа 

шатлалын шатлалын эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургасан байна.

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний байгууллагыг  

уламжлалт анагаах ухааны 

тусламж, үйлчилгээний  

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

анхан ба лавлагаа 

шатлалын шатлалын 

эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг сургасан 

байна.

-Анхан ба лавлагаа 

шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний 

байгууллагыг  

уламжлалт анагаах 

ухааны тусламж, 

үйлчилгээний  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Уламжлалт 

анагаах 

ухааны төв, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

ДЭМТ, ӨЭМТ, 

СЭМТ, 

тосгоны  

эрүүл 

мэндийн төв, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо 

2.8.1.2 Уламжлалт анагаах 

ухааны тусламж, 

үйлчилгээний бүтэц, 

үйл ажиллагааг 

холбогдох 

стандартын дагуу 

жигдрүүлж, чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулах

2020-

2023

-Уламжлалт анагаах 

ухааны төв, нэгдсэн 

эмнэлгийн нэгжийн 

бүтэц, үйл ажиллагааны 

үлгэрчилсэн загварыг 

баталсан байна. 

-Аймаг, дүүрэг уламжлалт 

анагаах ухааны төв, 

нэгдсэн эмнэлгийн 

нэгжийг үлгэрчилсэн 

загварын дагуу зохион 

байгуулсан байна. 

-Аймаг, дүүрэг уламжлалт 

анагаах ухааны төв, 

нэгдсэн эмнэлгийн 

нэгжийг үлгэрчилсэн 

загварын дагуу зохион 

байгуулсан байна. 

ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ДЭМТ, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг 

Мэргэжлийн  

холбоо

2.8.1.3 Уламжлалт анагаах 

ухааны эрдэм 

шинжилгээ, 

судалгааны чадавх 

бэхжүүлж, 

мэдээллийн эх 

сурвалжийн нэгдсэн 

санг бүрдүүлэх

2020-

2026

-Уламжлалт анагаах 

ухааны эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

мэдээллийн нэгдсэн 

санг байгуулсан байна.

-Уламжлалт анагаах 

ухааны эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны мэдээллийн 

нэгдсэн санг ном, судар, 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын 

тайлан болон бусад эх 

сурвалжаар баяжуулсан 

байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны мэдээллийн 

нэгдсэн санг ном, судар, 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын тайлан 

болон бусад эх 

сурвалжаар баяжуулсан 

байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны мэдээллийн 

нэгдсэн санг ном, судар, 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын тайлан 

болон бусад эх сурвалжаар 

баяжуулсан байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны мэдээллийн 

нэгдсэн санг ном, судар, 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын тайлан 

болон бусад эх сурвалжаар 

баяжуулсан байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

мэдээллийн нэгдсэн 

санг ном, судар, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

ажлын тайлан болон 

бусад эх сурвалжаар 

баяжуулсан байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ БСШУСЯ, 

УАУТХ, 

АУА, эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөө

р сургалт 

эрхэлдэг 

дээд 

боловсролы

н 

байгууллага 

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Зорилт 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.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.7.1: Яаралтай 

тусламж, түргэн 

тусламжийн 

үйлчилгээний 

төвлөрлийг сааруулж, 

үндэсний түвшинд 

мэргэжил арга зүйн 

нэгдсэн зохицуулалтаар 

ханган, түргэн 

тусламжийн 

үйлчилгээнд хувийн 

хэвшлийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх. 

Зорилт 2.8: 

Тусламж, 

үйлчилгээний 

анхан болон 

лавлагаа шатлалд 

уламжлалт 

анагаах ухааны 

оношилгоо, 

эмчилгээг орчин 

үеийн анагаах 

ухаантай 

хослуулан 

хөгжүүлэх, 

экспортод гаргах 

гарцыг дэмжин 

“брэнд” болгох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.8.1: Уламжлалт 

анагаах ухааны 

нотолгоонд суурилсан 

тусламж, үйлчилгээг 

анхан ба лавлагаа 

шатлалд өргөжүүлэх.  
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.8.1.4 Уламжлалт анагаах 

ухааны нотолгоонд 

суурилсан 

мэдээллийг орчин 

үеийн анагаах 

ухаантай уялдуулан 

таниулах мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн 

удирдлагатай цогц 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Уламжлалт анагаах 

ухааны нотолгоонд 

суурилсан мэдээллийг 

орчин үеийн анагаах 

ухаантай уялдуулан 

олон нийтэд хүргэх 

мэдээллийн үндсэн 

агуулгыг боловсруулсан 

байна. 

-Үндсэн агуулгыг 

баримтлан  мэдээлэл, 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна.  

-Уламжлалт анагаах 

ухааны нотолгоонд 

суурилсан мэдээллийг 

орчин үеийн анагаах 

ухаантай уялдуулан олон 

нийтэд хүргэх мэдээлэл, 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны нотолгоонд 

суурилсан мэдээллийг 

орчин үеийн анагаах 

ухаантай уялдуулан олон 

нийтэд хүргэх мэдээлэл, 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны нотолгоонд 

суурилсан мэдээллийг 

орчин үеийн анагаах 

ухаантай уялдуулан олон 

нийтэд хүргэх мэдээлэл, 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны нотолгоонд 

суурилсан мэдээллийг 

орчин үеийн анагаах 

ухаантай уялдуулан олон 

нийтэд хүргэх мэдээлэл, 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна. 

-Уламжлалт анагаах 

ухааны нотолгоонд 

суурилсан мэдээллийг 

орчин үеийн анагаах 

ухаантай уялдуулан 

олон нийтэд хүргэх 

мэдээлэл, сурталчилгаа 

хийгдсэн байна. 

НЭМҮТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага  

2.8.1.2. Уламжлалт анагаах 

ухааны судалгаа, 

шинжилгээний 

лабораторийн хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлж, 

багаж, техник тоног 

төхөөрөмжийг үе 

шаттай шинэчлэх

2020-

2026

- Уламжлалт анагаах 

ухааны судалгаа, 

шинжилгээний 

лабораторийн нөхцөл 

байдлын үнэлгээ хийсэн 

байна.

- Үнэлгээний зөвлөмжид 

нийцүүлэн уламжлалт 

анагаах ухааны судалгаа, 

шинжилгээний 

лабораторийн тоног 

төхөөрөмж, урвалжийг үе 

шаттай шинэчилнэ

- Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

- Үнэлгээний зөвлөмжид 

нийцүүлэн уламжлалт 

анагаах ухааны судалгаа, 

шинжилгээний 

лабораторийн тоног 

төхөөрөмж, урвалжийг үе 

шаттай шинэчилнэ

- Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

- Үнэлгээний зөвлөмжид 

нийцүүлэн уламжлалт 

анагаах ухааны судалгаа, 

шинжилгээний 

лабораторийн тоног 

төхөөрөмж, урвалжийг үе 

шаттай шинэчилнэ

- Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

- Үнэлгээний зөвлөмжид 

нийцүүлэн уламжлалт 

анагаах ухааны судалгаа, 

шинжилгээний 

лабораторийн тоног 

төхөөрөмж, урвалжийг үе 

шаттай шинэчилнэ

- Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

- Үнэлгээний зөвлөмжид 

нийцүүлэн уламжлалт 

анагаах ухааны 

судалгаа, шинжилгээний 

лабораторийн тоног 

төхөөрөмж, урвалжийг 

үе шаттай шинэчилнэ

- Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

ЭМЯ, УАУҮК Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Эрүүл 

мэндмйн 

байгууллага

2.9.1.1 Анхан шатлалд 

үзүүлэх сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээг 

бэхжүүлэх 

2020-

2026

- Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

багцад сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээ 

нэмж тусгасан байна.   

-Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээний 

чиглэлээр анхан 

шатлалын эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг сургасан 

байна.

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

байгууллагыг  сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

-Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээний 

чиглэлээр анхан 

шатлалын эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг сургасан 

байна.

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

байгууллагыг  сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

-Сэргээн засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

анхан шатлалын эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургасан байна.

-Анхан шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний байгууллагыг  

сэргээн засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан байна. 

-Сэргээн засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний чиглэлээр 

анхан шатлалын эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургасан байна.

-Анхан шатлалын тусламж, 

үйлчилгээний байгууллагыг  

сэргээн засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан байна. 

-Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээний 

чиглэлээр анхан 

шатлалын эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг сургасан 

байна.

-Анхан шатлалын 

тусламж, үйлчилгээний 

байгууллагыг  сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний  тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангасан 

байна. 

ЭМЯ, ӨЭМТ, 

СЭМТ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ,  

Мэргэжлийн  

холбоо

2.9.1.2 Эрүүл мэндийн урт 

хугацааны тусламж, 

үйлчилгээний 

загварыг гаргаж, 

аймаг, дүүрэгт 

сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн төв 

байгуулах  

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн урт 

хугацааны тусламж, 

үйлчилгээний загвар 

баталсан байна. 

-Аймаг, дүүрэгт сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн төв 

байгуулахад хувийн 

хэвшлийн эрүүл 

мэндийн байгууллагыг 

бодлогоор дэмжиж 

мэргэжил арга зүйн 

удирдлагаар хангасан  

байна. 

-Аймаг, дүүрэгт сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн төв 

байгуулсан байна.

-Аймаг, дүүрэгт сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн төв 

байгуулсан байна. 

-Аймаг, дүүрэгт сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн төв байгуулсан 

байна. 

-Аймаг, дүүрэгт сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн төв байгуулсан 

байна. 

-Аймаг, дүүрэгт сэргээн 

засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн төв 

байгуулсан байна.

ЭМЯ СЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ

Мэргэжлийн  

холбоо

Зорилт 2.9: 

Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн 

тусламж, 

үйлчилгээг 

төрөлжүүлэн 

хөгжүүлж, 

тусламж, 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулан олон 

улсын жишигт 

хүргэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.9.1: Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээг 

анхан шатлалд 

бэхжүүлэх, аймаг, 

дүүрэгт дагнасан 

төвүүдийг нэгдсэн 

эмнэлгийн сүлжээтэй 

уялдуулан байгуулах. 

Зорилт 2.8: 

Тусламж, 

үйлчилгээний 

анхан болон 

лавлагаа шатлалд 

уламжлалт 

анагаах ухааны 

оношилгоо, 

эмчилгээг орчин 

үеийн анагаах 

ухаантай 

хослуулан 

хөгжүүлэх, 

экспортод гаргах 

гарцыг дэмжин 

“брэнд” болгох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.8.1: Уламжлалт 

анагаах ухааны 

нотолгоонд суурилсан 

тусламж, үйлчилгээг 

анхан ба лавлагаа 

шатлалд өргөжүүлэх.  
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.9.1.3 Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн 

тусламж, 

үйлчилгээний олон 

улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

сонгон хэрэглэх, 

эмч, мэргэжилтний 

чадавх бэхжүүлэх 

2020-

2026

-Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээний 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, 

хөтчийг өөрийн оронд 

нутагшуулах үйл 

ажиллагаа хийгдсэн 

байна. 

-Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээний 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн эмнэлзүйн 

удирдамж, стандарт, 

хөтчийг үндэсний цахим 

санд байршуулсан байна. 

-Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээний 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, хөтчийг  

ашигладаг болсон байна.

-Сэргээн засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн  

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг  ашиглаж 

хэвшсэн байна.

-Сэргээн засах, хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн  

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг  ашиглаж 

хэвшсэн байна.

-Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээний 

олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, 

хөтчийг  ашиглаж 

хэвшсэн байна.

ЭМЯ, ЭМХТ,  

мэргэжлийн  

холбоо

МХЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

Эрүүл 

мэндийн  

байгууллага

2.9.1.4 Сувилахуйн 

дагнасан тусламж, 

үйлчилгээнд хүн 

төвтэй нотолгоонд 

суурилсан шинэ 

технологи, чанарын 

хяналтыг бэхжүүлэх 

2020-

2026

-Сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний 

удирдлага, чанарын 

хяналтыг бэхжүүлэх,  

шинэ технологи, арга 

барилыг нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Сувилахуйн хүний 

нөөцийг нэмэгдүүлэх, 

чадавхжуулах арга 

хэмжээ авсан байна.   

-Сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний удирдлага, 

чанарын хяналтыг 

бэхжүүлэх,  шинэ 

технологи, арга барилыг 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Сувилахуйн хүний 

нөөцийг нэмэгдүүлэх, 

чадавхжуулах арга 

хэмжээ авсан байна.   

-Сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний удирдлага, 

чанарын хяналтыг 

бэхжүүлэх,  шинэ 

технологи, арга барилыг 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Сувилахуйн хүний 

нөөцийг нэмэгдүүлэх, 

чадавхжуулах арга 

хэмжээ авсан байна.   

-Сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний удирдлага, 

чанарын хяналтыг 

бэхжүүлэх,  шинэ 

технологи, арга барилыг 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Сувилахуйн хүний нөөцийг 

нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах 

арга хэмжээ авсан байна.   

-Сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний удирдлага, 

чанарын хяналтыг 

бэхжүүлэх,  шинэ 

технологи, арга барилыг 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Сувилахуйн хүний нөөцийг 

нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах 

арга хэмжээ авсан байна.   

-Сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний 

удирдлага, чанарын 

хяналтыг бэхжүүлэх,  

шинэ технологи, арга 

барилыг нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Сувилахуйн хүний 

нөөцийг нэмэгдүүлэх, 

чадавхжуулах арга 

хэмжээ авсан байна.   

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөөр 

сургалт 

эрхэлдэг дээд 

боловсролын 

байгууллага, 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 
2.9.1.5 Сэтгэл зүйн 

тусламж, үйлчилгээг 

нэвтрүүлэх, 

өргөжүүлэх арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

-Сэтгэл зүйн тусламж, 

үйлчилгээний  заавар, 

стандарт, хөтчийг 

боловсронгуй болсон 

байна.  

-Сэтгэл зүйн тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

ажилтан сургаж 

бэлтгэсэн байна.  

-Сэтгэл зүйн тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

ажилтан сургаж бэлтгэсэн 

байна.

-Эмнэлгүүд 

үйлчлүүлэгчид сэтгэл 

зүйн тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлж эхэлсэн байна. 

-Сэтгэл зүйн тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх 

ажилтан сургаж бэлтгэсэн 

байна.

-Эмнэлгүүд 

үйлчлүүлэгчид сэтгэл зүйн 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлж эхэлсэн байна. 

-Эмнэлгүүд үйлчлүүлэгчид 

сэтгэл зүйн тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 

-Эмнэлгүүд үйлчлүүлэгчид 

сэтгэл зүйн тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 

-Эмнэлгүүд 

үйлчлүүлэгчид сэтгэл 

зүйн тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлж хэвшсэн байна. 

ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ,   

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

2.9.1.6 Иргэд, төрийн бус 

байгууллагын 

санаачилгаар 

хэрэгжиж буй 

нотолгоотой, 

нийгэм, хамт олонд 

суурилсан сэргээн 

засах, сэтгэл заслын 

тусламж, үйлчилгээг 

дэмжих 

2020-

2026

-Сэргээн засах, сэтгэл 

заслын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлж 

байгаа иргэдийн 

санаачилга, төрийн бус 

байгууллагын судалгаа 

хийгдсэн байна.  

-Сэргээн засах, сэтгэл 

заслын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлж 

байгаа иргэдийн 

санаачилга, төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 

дэмжлэг үзүүлж 

ажилласан байна.

-Сэргээн засах, сэтгэл 

заслын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлж байгаа 

иргэдийн санаачилга, 

төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 

дэмжлэг үзүүлж 

ажилласан байна.

-Сэргээн засах, сэтгэл 

заслын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлж байгаа 

иргэдийн санаачилга, 

төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 

дэмжлэг үзүүлж 

ажилласан байна.

  

-Сэргээн засах, сэтгэл 

заслын тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлж байгаа иргэдийн 

санаачилга, төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 

дэмжлэг үзүүлж ажилласан 

байна.

 

-Сэргээн засах, сэтгэл 

заслын тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлж байгаа иргэдийн 

санаачилга, төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 

дэмжлэг үзүүлж ажилласан 

байна.

-Сэргээн засах, сэтгэл 

заслын тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлж 

байгаа иргэдийн 

санаачилга, төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 

дэмжлэг үзүүлж 

ажилласан байна.

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг 

ТББ, 

иргэдийн 

бүлэг 

Олон улсын 

байгууллага 

2.10.1.1 Төрийн болон 

хувийн хэвшлийн 

эмнэлэгт ашиглаж 

байгаа оношилгоо, 

эмчилгээний 

технологийн 

жагсаалт, 

зураглалыг гаргах 

2020-

2021

-Төрийн болон хувийн 

хэвшлийн эмнэлэгт 

ашиглаж байгаа 

оношилгоо, 

эмчилгээний 

технологийн жагсаалт 

зураглал нэгтгэгдэн 

гарсан байна.

-Төрийн болон хувийн 

хэвшлийн эмнэлэгт 

ашиглаж байгаа 

оношилгоо, эмчилгээний 

технологийн жагсаалт 

зураглал шинэчлэн   гарсан 

байна.

 ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Төрийн өмчит 

болон хувийн 

хэвшлийн 

эмнэлэг, 

мэргэжлийн  

холбоо

Зорилт 2.9: 

Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, 

сувилахуйн 

тусламж, 

үйлчилгээг 

төрөлжүүлэн 

хөгжүүлж, 

тусламж, 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулан олон 

улсын жишигт 

хүргэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.9.1: Сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх, сувилахуйн 

тусламж, үйлчилгээг 

анхан шатлалд 

бэхжүүлэх, аймаг, 

дүүрэгт дагнасан 

төвүүдийг нэгдсэн 

эмнэлгийн сүлжээтэй 

уялдуулан байгуулах. 

Зорилт 2.10: 

Орчин үеийн 

шинжлэх ухааны 

дэвшилтэт 

технологи, 

инновацийг 

нэвтрүүлэх, өндөр 

хөгжилтэй орны 

эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг 

багаар нь урьж 

ажиллуулах, 

үндэсний 

мэргэжилтнийг 

сургаж 

чадавхжуулах  

замаар өндөр 

технологи, ур 

чадвар шаардсан 

тусламж, 

үйлчилгээг эх 

орондоо үзүүлдэг 

болох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.10.1: Орчин үеийн 

дэвшилтэт, нотолгоонд 

суурилсан эрүүл 

мэндийн болон бусад 

технологийг тусламж, 

үйлчилгээний шатлалд 

тохируулан,  

өргөжүүлэн хөгжүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.10.1.2 Оношилгоо, 

эмчилгээний 

технологийн 

жагсаалт, 

зураглалын дагуу 

орчин үеийн, тухайн 

шатлалд тохирсон 

дэвшилтэт 

технологийг хүн 

амын эрэлт 

хэрэгцээ, эдийн 

засгийн үр ашгийг 

тооцож, үе шаттай 

нэвтрүүлэх  

2020-

2026

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагад хүн амын 

эрэлт хэрэгцээ, эдийн 

засгийн үр ашиг, 

тусламж, үйлчилгээний 

шатлалыг тооцон 

боловсруулсан нэгдсэн 

төлөвлөгөөний дагуу 

оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи  нэвтрүүлсэн 

байна. 

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагад хүн амын 

эрэлт хэрэгцээ, эдийн 

засгийн үр ашиг, тусламж, 

үйлчилгээний шатлалыг 

тооцон боловсруулсан 

нэгдсэн төлөвлөгөөний 

дагуу оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи  нэвтрүүлсэн 

байна. 

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагад хүн амын 

эрэлт хэрэгцээ, эдийн 

засгийн үр ашиг, тусламж, 

үйлчилгээний шатлалыг 

тооцон боловсруулсан 

нэгдсэн төлөвлөгөөний 

дагуу оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи  нэвтрүүлсэн 

байна. 

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагад хүн амын 

эрэлт хэрэгцээ, эдийн 

засгийн үр ашиг, тусламж, 

үйлчилгээний шатлалыг 

тооцон боловсруулсан 

нэгдсэн төлөвлөгөөний 

дагуу оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи  нэвтрүүлсэн 

байна. 

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагад хүн амын 

эрэлт хэрэгцээ, эдийн 

засгийн үр ашиг, тусламж, 

үйлчилгээний шатлалыг 

тооцон боловсруулсан 

нэгдсэн төлөвлөгөөний 

дагуу оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи  нэвтрүүлсэн 

байна. 

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагад хүн амын 

эрэлт хэрэгцээ, эдийн 

засгийн үр ашиг, 

тусламж, үйлчилгээний 

шатлалыг тооцон 

боловсруулсан нэгдсэн 

төлөвлөгөөний дагуу 

оношилгоо, эмчилгээний 

дэвшилтэт технологи  

нэвтрүүлсэн байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

мэргэжлийн  

холбоо

2.10.1.3 Оошилгоо, 

эмчилгээний 

тэргүүний 

технологи, арга 

барилыг эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

хооронд солилцох, 

хөгжингүй улс орны 

ижил түвшний 

байгууллагаас 

суралцах 

2020-

2026

-Үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд 

оношилгоо, 

эмчилгээний тэргүүний 

технологи, арга барил  

солилцох үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна.  

-Оношилгоо, 

эмчилгээний тэргүүний 

технологи, арга 

барилыг  гадаад улсад  

судлах, эзэмших үйл 

ажиллагаанд эмч, 

мэргэжилтнийг 

хамруулсан байна. 

-Үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд 

оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, арга 

барил  солилцох үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна.  

-Оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, арга 

барилыг  гадаад улсад  

судлах, эзэмших үйл 

ажиллагаанд эмч, 

мэргэжилтнийг 

хамруулсан байна. 

-Үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд 

оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, арга 

барил  солилцох үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна.  

-Оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, арга 

барилыг  гадаад улсад  

судлах, эзэмших үйл 

ажиллагаанд эмч, 

мэргэжилтнийг 

хамруулсан байна. 

-Үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд 

оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, арга 

барил  солилцох үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна.  

-Оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, арга 

барилыг  гадаад улсад  

судлах, эзэмших үйл 

ажиллагаанд эмч, 

мэргэжилтнийг хамруулсан 

байна. 

-Үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд 

оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, арга 

барил  солилцох үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна.  

-Оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, арга 

барилыг  гадаад улсад  

судлах, эзэмших үйл 

ажиллагаанд эмч, 

мэргэжилтнийг хамруулсан 

байна. 

-Үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд 

оношилгоо, эмчилгээний 

тэргүүний технологи, 

арга барил  солилцох 

үйл ажиллагаа зохион 

байгуулсан байна.  

-Оношилгоо, 

эмчилгээний тэргүүний 

технологи, арга барилыг  

гадаад улсад  судлах, 

эзэмших үйл 

ажиллагаанд эмч, 

мэргэжилтнийг 

хамруулсан байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ ГХЯ, гадаад 

улс дахь 

ЭСЯ, ЭМХТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Төрийн өмчит 

болон хувийн 

хэвшлийн 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

2.11.1.1 Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвийн 

сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, 

судалгааны ажлыг 

гүйцэтгэх, үндэсний 

хэмжээнд мэргэжил, 

арга зүйгээр хангах 

чадавх бэхжүүлэх 

2020-

2026

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвийн 

сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

ажлыг гүйцэтгэх, 

үндэсний хэмжээнд 

мэргэжил, арга зүйгээр 

хангах чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвөөс 

эрүүл мэндийн бусад 

байгууллагад 

мэргэжлийн зөвлөгөө, 

лавлагаа өгч, сургалт 

явуулсан байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвийн 

сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

ажлыг гүйцэтгэх, үндэсний 

хэмжээнд мэргэжил, арга 

зүйгээр хангах чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвөөс эрүүл 

мэндийн бусад 

байгууллагад мэргэжлийн 

зөвлөгөө, лавлагаа өгч, 

сургалт явуулсан байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвийн 

сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

ажлыг гүйцэтгэх, үндэсний 

хэмжээнд мэргэжил, арга 

зүйгээр хангах чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвөөс эрүүл 

мэндийн бусад 

байгууллагад мэргэжлийн 

зөвлөгөө, лавлагаа өгч, 

сургалт явуулсан байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн 

төвийн сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

ажлыг гүйцэтгэх, үндэсний 

хэмжээнд мэргэжил, арга 

зүйгээр хангах чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн 

төвөөс эрүүл мэндийн 

бусад байгууллагад 

мэргэжлийн зөвлөгөө, 

лавлагаа өгч, сургалт 

явуулсан байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн 

төвийн сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

ажлыг гүйцэтгэх, үндэсний 

хэмжээнд мэргэжил, арга 

зүйгээр хангах чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн 

төвөөс эрүүл мэндийн 

бусад байгууллагад 

мэргэжлийн зөвлөгөө, 

лавлагаа өгч, сургалт 

явуулсан байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвийн 

сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

ажлыг гүйцэтгэх, 

үндэсний хэмжээнд 

мэргэжил, арга зүйгээр 

хангах чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвөөс 

эрүүл мэндийн бусад 

байгууллагад 

мэргэжлийн зөвлөгөө, 

лавлагаа өгч, сургалт 

явуулсан байна. 

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

Тусгай 

мэргэжлийн 

төв

ЭМЯ, ЭМХТ, 

БСШУСЯ, 

АУА

Мэргэжлийн  

холбоо

Зорилт 2.10: 

Орчин үеийн 

шинжлэх ухааны 

дэвшилтэт 

технологи, 

инновацийг 

нэвтрүүлэх, өндөр 

хөгжилтэй орны 

эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг 

багаар нь урьж 

ажиллуулах, 

үндэсний 

мэргэжилтнийг 

сургаж 

чадавхжуулах  

замаар өндөр 

технологи, ур 

чадвар шаардсан 

тусламж, 

үйлчилгээг эх 

орондоо үзүүлдэг 

болох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.10.1: Орчин үеийн 

дэвшилтэт, нотолгоонд 

суурилсан эрүүл 

мэндийн болон бусад 

технологийг тусламж, 

үйлчилгээний шатлалд 

тохируулан,  

өргөжүүлэн хөгжүүлэх.

Зорилт 2.11: 

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн 

төвүүд, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоодыг тухайн 

мэргэжлээрээ 

тусламж, 

үйлчилгээний 

хөгжлийг 

тодорхойлогч нь 

байж, улсын 

хэмжээний  

лавлагаа, дүгнэлт 

гаргах, эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, 

хөтөч  

боловсруулах, 

судалгаа, 

шинжилгээ хийх, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг 

сургах, бусад 

эрүүл мэндийн 

байгууллагуудыг 

мэргэжил аргазүйн 

удирдлагаар 

хангах, зохицуулах  

чадавхтай болгон 

хөгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.11.1: Төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмнэлэг, 

тусгай мэргэжлийн 

төвийг сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, эмнэлзүйн 

чиглэлээр үндэсний 

хэмжээнд мэргэжил 

арга зүйгээр хангах, 

олон улсын жишигт 

нийцсэн лавлагаа төв 

/center of excellence/ 

болгон хөгжүүлж, үүнд 

мэргэжлийн  холбоодын 

оролцоог хангах. 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

2.11.1.2 Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төв 

холбогдох 

мэргэжлийн  

холбоотой хамтран 

салбарын дунд 

хугацааны бодлого, 

төлөвлөгөө, олон 

улсын чиг хандлага, 

зөвлөмжийг 

баримтлан 

мэргэжлийн 

тодорхой чиглэлээр 

үйл ажиллагааны  

төлөвлөгөөг 

боловсруулан 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төв 

холбогдох мэргэжлийн  

холбоотой хамтран 

мэргэжлийн тодорхой 

чиглэлийг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөө 

боловсруулсан байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төв 

холбогдох мэргэжлийн  

холбоотой хамтран 

мэргэжлийн тодорхой 

чиглэлийг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн 

байна.  

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төв холбогдох 

мэргэжлийн  холбоотой 

хамтран мэргэжлийн 

тодорхой чиглэлийг 

хөгжүүлэх төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн 

төв холбогдох мэргэжлийн  

холбоотой хамтран 

мэргэжлийн тодорхой 

чиглэлийг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн 

төв холбогдох Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоотой 

хамтран мэргэжлийн 

тодорхой чиглэлийг 

хөгжүүлэх төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төв 

холбогдох мэргэжлийн  

холбоотой хамтран 

мэргэжлийн тодорхой 

чиглэлийг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг үнэлж, 

хэлэлцсэн байна. 

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

Тусгай 

мэргэжлийн 

төв

ЭМЯ, 

Мэргэжлийн

нийгэмлэг, 

холбоо 

2.12.1.1 Эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай  

тусламж, 

үйлчилгээний 

багцыг тодорхойлж, 

тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд 

ашиглах 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай  

тусламж, үйлчилгээний 

багц баталсан байна.

-Эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай тусламж 

үйлчилгээний багцыг 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна. 

Эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай тусламж, 

үйлчилгээний багцыг 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна.

Эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай тусламж, 

үйлчилгээний багцыг 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна.

Эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай тусламж, 

үйлчилгээний багцыг 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна.

Эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай тусламж, 

үйлчилгээний багцыг 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна.

Эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай тусламж, 

үйлчилгээний багцыг 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна.

ЭМЯ, Аймаг, 

дүүргийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Олон улсын 

байгууллага

2.12.1.2 Эрүүл мэндийн 

байгууллага үзүүлж 

байгаа тусламж, 

үйлчилгээний эрэлт 

хэрэгцээ, 

үйлчлүүлэгчийн 

урсгал, ачаалал, 

нөөцийн 

хуваарилалт, чанар 

хоорондын 

хамааралд тогтмол 

дүн шинжилгээ 

хийж, шаардлагатай 

зохион 

байгуулалтыг цаг 

алдалгүй хийж 

хэвших

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага үзүүлж буй 

тусламж, үйлчилгээний 

эрэлт хэрэгцээ, 

үйлчлүүлэгчийн урсгал, 

ачаалал, нөөцийн 

хуваарилалт, чанар 

хоорондын хамааралд 

тогтмол дүн шинжилгээ 

хийсэн байна.  

-Дүн шинжилгээнээс 

гарсан зөвлөмжийн 

дагуу шаардлагатай 

зохион байгуулалтыг 

хийсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага үзүүлж буй 

тусламж, үйлчилгээний 

эрэлт хэрэгцээ, 

үйлчлүүлэгчийн урсгал, 

ачаалал, нөөцийн 

хуваарилалт, чанар 

хоорондын хамааралд 

тогтмол дүн шинжилгээ 

хийж хэвшсэн байна.  

-Дүн шинжилгээнээс 

гарсан зөвлөмжийн дагуу 

шаардлагатай зохион 

байгуулалтыг хийсэн 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага үзүүлж буй 

тусламж, үйлчилгээний 

эрэлт хэрэгцээ, 

үйлчлүүлэгчийн урсгал, 

ачаалал, нөөцийн 

хуваарилалт, чанар 

хоорондын хамааралд 

тогтмол дүн шинжилгээ 

хийж хэвшсэн байна.  

-Дүн шинжилгээнээс гарсан 

зөвлөмжийн дагуу 

шаардлагатай зохион 

байгуулалтыг хийсэн 

байна. 

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

ЭМЯ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

Мэргэжлийн  

холбоо, МХЕГ

3.1.1.1 Эрүүл мэндийн  

мэргэжилтний 

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтын эрх зүйн 

орчинг 

боловсронгуй 

болгох 

2020-

2023

-Эрүүл мэндийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтын эрх зүйн 

орчинг үнэлж, зөвлөмж 

боловсруулсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

мэргэжилтний төгсөлтийн 

өмнөх сургалтын эрх зүйн 

орчинг боловсронгуй 

болгох чиглэлээр бодлого 

боловсруулагч, шийдвэр 

гаргагч нарт зориулсан 

нөлөөллийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Үнэлгээний зөвлөмжид 

үндэслэн холбогдох 

хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

орсон байна.

ЭМЯ, 

БСШУСЯ

 ХЗДХЯ

НХХЯ

Эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөөр 

сургалт 

эрхлэгч 

боловсролын 

байгууллага

Зорилт 3.1 : 

Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтыг 

салбарын бодлого, 

хүн амын эрүүл 

мэндийн эрэлт, 

хэрэгцээтэй 

уялдсан хүний 

нөөцийн 

төлөвлөлттэй 

нийцүүлэн эрүүл 

мэндийн болон 

боловсролын 

асуудал хариуцсан 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага 

хамтран 

шийдвэрлэдэг 

болох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.1.1: Эмнэлгийн 

мэргэжилтний  

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтыг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний эрэлт, 

хэрэгцээ, олон улсын 

жишиг, салбарын хүний 

нөөцийн бодлого, 

төлөвлөлттэй 

нийцүүлэн хэрэгжүүлэх.   

Зорилт 2.12: Хүн 

амын өвчлөл, нас 

баралтын 

тэргүүлэх 

шалтгаан болж 

байгаа өвчин, 

эмгэгийн 

оношилгоо, 

эмчилгээнд түлхүү 

анхаарч, тусламж, 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.12.1:  Хүн амын 

өвчлөл, нас баралтын 

тэргүүлэх шалтгаан 

болж байгаа өвчин, 

эмгэгийн оношилгоо, 

эмчилгээнд түлхүү 

анхаарч, тусламж, 

үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулах. 

Зорилт 2.11: 

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн 

төвүүд, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоодыг тухайн 

мэргэжлээрээ 

тусламж, 

үйлчилгээний 

хөгжлийг 

тодорхойлогч нь 

байж, улсын 

хэмжээний  

лавлагаа, дүгнэлт 

гаргах, эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, 

хөтөч  

боловсруулах, 

судалгаа, 

шинжилгээ хийх, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг 

сургах, бусад 

эрүүл мэндийн 

байгууллагуудыг 

мэргэжил аргазүйн 

удирдлагаар 

хангах, зохицуулах  

чадавхтай болгон 

хөгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

2.11.1: Төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмнэлэг, 

тусгай мэргэжлийн 

төвийг сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, эмнэлзүйн 

чиглэлээр үндэсний 

хэмжээнд мэргэжил 

арга зүйгээр хангах, 

олон улсын жишигт 

нийцсэн лавлагаа төв 

/center of excellence/ 

болгон хөгжүүлж, үүнд 

мэргэжлийн  холбоодын 

оролцоог хангах. 

Зорилго 3.  Эрүүл мэндийн салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий эмнэлгийн ажилтныг бэлтгэх, тасралтгүй сургах
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

3.1.1.2 Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр 

сургалт эрхлэгч 

боловсролын 

байгууллагын тусгай 

зөвшөөрөл, 

магадлан 

итгэмжлэлд 

тавигдах 

шаардлагыг олон 

улсын жишигт 

нийцүүлэн шинэчлэх 

чиглэлээр 

холбогдох 

байгууллагатай 

хамтран  ажиллах 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллагад олгох 

тусгай зөвшөөрөл, 

магадлан итгэмжлэлд 

тавигдах шаардлагыг 

холбогдох 

байгууллагатай хамтран 

боловсронгуй болгосон 

байна. 

- Шинэчилсэн 

шаардлагын дагуу тусгай 

зөвшөөрөл, магадлан 

итгэмжлэл олгож эхэлсэн 

байна. 

Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллагуудын чанар 

сайжрах нөхцөл бүрдсэн 

байна.

Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллагуудын чанар 

сайжрах нөхцөл бүрдсэн 

байна.

Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллагуудын чанар 

сайжрах нөхцөл бүрдсэн 

байна.

- Шинэчилсэн 

шаардлагын дагуу 

тусгай зөвшөөрөл, 

магадлан итгэмжлэл 

олгодог болсон байна.

ЭМЯ, 

БСШУСЯ

ЭМХТ, 

Боловсролы

н магадлан 

итгэмжлэх 

үндэсний 

зөвлөл

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо, олон 

улсын 

байгууллага 

3.1.1.3 Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр 

сургалт эрхлэгч 

боловсролын 

байгууллагын 

сургалтын  

хөтөлбөрийн 

магадлан 

итгэмжлэлийн 

нийтлэг шалгуур, 

шаардлагыг олон 

улсын жишигт 

нийцүүлэн өөрчлөх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллагын сургалтын  

хөтөлбөрийн магадлан 

итгэмжлэлийн нийтлэг 

шалгуур, шаардлагыг 

хамтрагч талуудыг 

оролцуулан үнэлж, 

шинэчлэх зөвлөмж 

боловсруулсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллагын сургалтын  

хөтөлбөрийн магадлан 

итгэмжлэлийн нийтлэг 

шалгуур, шаардлагыг 

холбогдох байгууллага 

шинэчлэн баталсан 

байна.

- Шинэчилсэн  нийтлэг 

шалгуур, шаардлагын 

дагуу эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллага хөтөлбөрөө 

шинэчилсэн  байна.

- Шинэчилсэн  нийтлэг 

шалгуур, шаардлагын дагуу 

эрүүл мэндийн хөтөлбөрөөр 

сургалт эрхлэгч 

боловсролын байгууллага 

хөтөлбөрөө шинэчилсэн  

байна.

- Шинэчилсэн  нийтлэг 

шалгуур, шаардлагын 

дагуу эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллага хөтөлбөрөө 

шинэчилсэн  байна.

- Шинэчилсэн  нийтлэг 

шалгуур, шаардлагын 

дагуу эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхлэгч боловсролын 

байгууллага хөтөлбөрөө 

шинэчилсэн  байна.

ЭМЯ БСШУСЯ, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөөр 

сургалт 

эрхлэгч 

боловсролын 

байгууллага 

3.1.2.1 Эрүүл мэндийн 

салбарын хүний 

нөөцийн 2020-2026 

оны төлөвлөлтийг 

тусламж, 

үйлчилгээний эрэлт, 

хэрэгцээнд 

тулгуурлан,  олон 

улсын жишигт 

нийцүүлэн хийх

2020-

2021

-Эрүүл мэндийн 

салбарын хүний 

нөөцийн 2020-2026 оны 

төлөвлөлт хийсэн 

байна.

Эрүүл мэндийн салбарын 

хүний нөөцийн 

төлөвлөлтийн дунд 

хугацааны үнэлгээ хийсэн 

байна. 

Эрүүл мэндийн 

салбарын хүний 

нөөцийн төлөвлөлтийн  

үнэлгээ хийсэн байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ Эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөө

р сургалт 

эрхлэгч 

боловсролы

н 

байгууллага

, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

БСШУСЯ, 

олон улсын 

байгууллага, 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

3.1.2.2 Төгсөлтийн өмнөх 

сургалтаар бэлтгэх 

эрүүл мэндийн 

мэргэжилтний тоо, 

төрлийг тусламж, 

үйлчилгээний эрэлт 

хэрэгцээ болон 

сургалт эрхлэгч 

байгууллагын хүчин 

чадалд нийцүүлэн 

дунд хугацаанд 

тодорхойлж, 

элсэлтэд баримтлах

2020-

2021

-Эрүүл мэндийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтын элсэлтийн 

хяналтын тоог тогтоож, 

батлах эрх зүйн орчин 

бүрдсэн байна.

-Дунд хугацаанд 

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтаар бэлтгэх эрүүл 

мэндийн мэргэжилтний 

тоог мэргэжил бүрээр 

тодорхойлсон байна.

-Элсэлтийн хяналтын тоог 

жил бүр мэргэжлээр 

баталж, элсэлтэд хяналт 

тавьдаг болсон байна.

-Элсэлтийн хяналтын тоог 

жил бүр мэргэжлээр 

баталж, элсэлтэд хяналт 

тавьдаг болсон байна.

-Элсэлтийн хяналтын тоог 

жил бүр мэргэжлээр 

баталж, элсэлтэд хяналт 

тавьдаг болсон байна.

-Элсэлтийн хяналтын 

тоог жил бүр 

мэргэжлээр баталж, 

элсэлтэд хяналт тавьдаг 

болсон байна.

ЭМЯ, 

БСШУСЯ

 ХЗДХЯ, 

ЭМХТ 

Эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөөр 

сургалт 

эрхлэгч 

боловсролын 

байгууллага, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Зорилт 3.1 : 

Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтыг 

салбарын бодлого, 

хүн амын эрүүл 

мэндийн эрэлт, 

хэрэгцээтэй 

уялдсан хүний 

нөөцийн 

төлөвлөлттэй 

нийцүүлэн эрүүл 

мэндийн болон 

боловсролын 

асуудал хариуцсан 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага 

хамтран 

шийдвэрлэдэг 

болох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.1.1: Эмнэлгийн 

мэргэжилтний  

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтыг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний эрэлт, 

хэрэгцээ, олон улсын 

жишиг, салбарын хүний 

нөөцийн бодлого, 

төлөвлөлттэй 

нийцүүлэн хэрэгжүүлэх.   

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.1.2: Салбарын болон 

байгууллагын түвшинд 

хүний нөөцийн эрэлт 

хэрэгцээг тодорхойлох, 

төлөвлөх арга зүйг 

нэвтрүүлэх.   
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

3.1.2.3 Аймаг, нийслэлийн 

түвшинд хүний 

нөөцийг төлөвлөх 

чадавх сайжруулах, 

хүний нөөцийн 

мэргэжилтнийг 

тогтвор 

суурьшилтай 

ажиллуулах

2020-

2026

-Аймаг, нийслэлийн 

түвшинд түвшинд хүний 

нөөцийг төлөвлөх 

чадавх үнэлсэн байна.

-Хүний нөөцийг 

төлөвлөх чадавх 

сайжруулах сургалт 

эрхлэх байгууллагыг 

сонгосон байна.

-Аймаг, нийслэлийн 

түвшинд түвшинд хүний 

нөөцийг төлөвлөх чадавх 

сайжруулах сургалтад 

хүний нөөцийн 

менежерүүдийг тогтмол 

хамруулдаг болсон байна.

-Аймаг, нийслэлийн 

түвшинд түвшинд хүний 

нөөцийг төлөвлөх чадавх 

сайжруулах сургалтад 

хүний нөөцийн 

менежерүүдийг тогтмол 

хамруулдаг болсон байна.

-Аймаг, нийслэлийн 

түвшинд түвшинд хүний 

нөөцийг төлөвлөх чадавх 

сайжруулах сургалтад 

хүний нөөцийн 

менежерүүдийг тогтмол 

хамруулдаг болсон байна.

-Аймаг, нийслэлийн 

түвшинд түвшинд хүний 

нөөцийг төлөвлөх чадавх 

сайжруулах сургалтад 

хүний нөөцийн 

менежерүүдийг тогтмол 

хамруулдаг болсон байна.

-Аймаг, нийслэлийн 

түвшинд түвшинд хүний 

нөөцийг төлөвлөх 

чадавх сайжруулах 

сургалтад хүний 

нөөцийн менежерүүдийг 

тогтмол хамруулдаг 

болсон байна.

ЭМЯ, ЭМХТ,

сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

3.1.2.4 Салбарын хүний 

нөөцийн мэдээний 

нэгдсэн сан, 

програм хангамжийг 

бий болгох

2020-

2026

-Салбарын хүний 

нөөцийн мэдээний 

нэгдсэн сан, програм 

хангамжийг 

боловсруулсан байна.

-Салбарын хүний нөөцийн 

мэдээний нэгдсэн санг 

ашигладаг болсон байна.

-Салбарын хүний нөөцийн 

мэдээний нэгдсэн сангийн 

үйл ажиллагаа 

тогтворжсон байна.

-Салбарын хүний нөөцийн 

мэдээний нэгдсэн сангийн 

үйл ажиллагаа тогтворжсон 

байна.

-Салбарын хүний нөөцийн 

мэдээний нэгдсэн сангийн 

үйл ажиллагаа тогтворжсон 

байна.

-Салбарын хүний 

нөөцийн мэдээний 

нэгдсэн сангийн үйл 

ажиллагаа тогтворжсон 

байна.

ЭМХТ ЭМЯ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

3.2.1.1 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын нэгдсэн 

удирдлагын 

тогтолцоог бий 

болгох

2020-

2022

-Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын үйл 

ажиллагааны 

зохицуулалт, 

удирдлагын механизмыг 

үнэлсэн байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын нэгдсэн 

удирдлагын тогтолцоог 

албажуулан 

баталгаажуулсан тушаал, 

шийдвэр гарсан байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын элсэлт, 

төгсөлт, үнэлгээг хуулиар 

эрх олгосон байгууллага 

нэгдсэн аргачлалаар   

хийдэг болсон байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Мэргэжлийн  

холбоо

Төгсөлтийн 

дараах 

сургалт 

эрхлэх 

байгууллага

3.2.1.2 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

мэргэшүүлэх 

сургалт эрхлэх 

байгууллагын 

сургалт эрхлэх, 

удирдах чадавх 

сайжруулах

2020-

2026

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

мэргэшүүлэх сургалт 

эрхлэх байгууллагын 

чадавх бэхжүүлэх 

хэрэгцээг тогтоосон 

байна.

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтний төгсөлтийн 

дараах мэргэшүүлэх 

сургалт эрхлэх 

байгууллагын чадавх 

бэхжүүлэх үйл 

ажиллагааг тогтмол 

явуулдаг болсон байна.

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтний төгсөлтийн 

дараах мэргэшүүлэх 

сургалт эрхлэх 

байгууллагын чадавх 

бэхжүүлэх үйл ажиллагааг 

тогтмол явуулдаг болсон 

байна.

- Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

мэргэшүүлэх сургалт эрхлэх 

байгууллагын чадавх 

бэхжүүлэх үйл ажиллагааг 

тогтмол явуулдаг болсон 

байна.

- Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

мэргэшүүлэх сургалт 

эрхлэх байгууллагын 

чадавх бэхжүүлэх үйл 

ажиллагааг тогтмол 

явуулдаг болсон байна.

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

мэргэшүүлэх сургалт 

эрхлэх байгууллагын 

чадавх бэхжүүлэх үйл 

ажиллагааг тогтмол 

явуулдаг болсон байна.

ЭМХТ ЭМЯ Төгсөлтийн 

дараах 

сургалт 

эрхлэх 

байгууллага, 

мэргэжлийн  

холбоо

3.2.1.3 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

мэргэшүүлэх 

сургалтын 

хөтөлбөрийг үе 

шаттай, тогтмол 

шинэчлэх

2020-

2024

-Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

мэргэшүүлэх сургалтын 

хөтөлбөрийг шинэчлэх 

заавар батлагдсан 

байна.

-Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

үндсэн мэргэшлийн 

хөтөлбөрийг шинэчлэх 

үйл ажиллагааг эхэлсэн 

байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах үндсэн 

мэргэшлийн хөтөлбөрийг 

шинэчилж дууссан байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

төрөлжсөн мэргэшлийн 

хөтөлбөрийг шинэчилж 

эхэлсэн байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

төрөлжсөн мэргэшлийн 

хөтөлбөрийг шинэчлэх үйл 

ажиллагаа хэрэгжсэн 

байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

төрөлжсөн мэргэшлийн 

хөтөлбөрийг шинэчлэх үйл 

ажиллагаа хэрэгжсэн 

байна.

-Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

төрөлжсөн мэргэшлийн 

хөтөлбөрийг шинэчлэх 

үйл ажиллагаа 

хэрэгжсэн байна.

ЭМХТ, 

мэргэжлийн  

холбоо

ЭМЯ, 

төгсөлтийн 

дараах 

сургалт 

эрхлэх 

байгууллага

Олон улсын 

байгууллага

3.2.2.1 Салбарын тэргүүлэх 

чиглэл, тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлт, сургалт 

эрхлэгч 

байгууллагын  хүчин 

чадалд нийцүүлэн 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын 

элсэлтийн хяналтын 

тоог баталж, 

мөрдүүлэх

2020-

2026

-Салбарын хүний 

нөөцийн төлөвлөлтийн 

дагуу эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын элсэлтийн 

хяналтын тоог 

тодорхойлж, баталсан 

байна.

-Тухайн жилийн хяналтын 

тооны дагуу элсэлт 

явагдсан байна.

-Тухайн жилийн хяналтын 

тооны дагуу элсэлт 

явагдсан байна.

-Тухайн жилийн хяналтын 

тооны дагуу элсэлт 

явагдсан байна.

-Тухайн жилийн хяналтын 

тооны дагуу элсэлт 

явагдсан байна.

-Тухайн жилийн 

хяналтын тооны дагуу 

элсэлт явагдсан байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Төгсөлтийн 

дараах 

сургалт 

эрхлэх 

байгууллага

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Зорилт 3.1 : 

Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн өмнөх 

сургалтыг 

салбарын бодлого, 

хүн амын эрүүл 

мэндийн эрэлт, 

хэрэгцээтэй 

уялдсан хүний 

нөөцийн 

төлөвлөлттэй 

нийцүүлэн эрүүл 

мэндийн болон 

боловсролын 

асуудал хариуцсан 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага 

хамтран 

шийдвэрлэдэг 

болох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.1.2: Салбарын болон 

байгууллагын түвшинд 

хүний нөөцийн эрэлт 

хэрэгцээг тодорхойлох, 

төлөвлөх арга зүйг 

нэвтрүүлэх.   

Зорилт 3.2: 

Эмнэлгийн 

мэргэжилтэн, 

эрүүл мэндийн 

бусад ажилтны 

төгсөлтийн 

дараахь сургалтын 

тогтолцоог олон 

улсын жишигт 

нийцүүлэн 

шинэчилж, 

сургалтын түшиц 

эмнэлгийн сүлжээг 

байгуулах, 

сургалтын үйл 

ажиллагаанд 

түшиц эмнэлэг, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоо, 

суралцагчийн 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.2.1: Салбарын эрэлт, 

хэрэгцээ, олон улсын 

жишигт нийцсэн, 

чадамжид суурилсан 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, 

мэргэжлийн  холбоо, 

суралцагчийн оролцоог 

нэмэгдүүлж, төвлөрлийг 

сааруулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.2.2: Салбарын эрэлт, 

хэрэгцээ, олон улсын 

жишигт нийцсэн, 

чадамжид суурилсан 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, 

мэргэжлийн  холбоо, 

суралцагчийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

3.2.2.2 Анагаах ухааны 

сургуулийг хүний их 

эмчээр төгсөгч 

үндсэн мэргэшлийн 

сургалтад 

хамрагдахаас өмнө 

ерөнхий 

мэргэшлийн 

сургалтад заавал 

сурах эрх зүйн 

орчинг бүрдүүлэх 

2020-

2021

-Анагаах ухааны 

сургуулийг хүний их 

эмчээр төгсөгч үндсэн 

мэргэшлийн сургалтад 

хамрагдахаас өмнө 

ерөнхий мэргэшлийн 

сургалтад заавал сурах 

эрх зүйн орчинг 

бүрдүүлсэн байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Мэргэжлийн  

холбоо

Төгсөлтийн 

дараах 

сургалт 

эрхлэх 

байгууллага

3.2.2.3 Эрүүл мэндийн 

ажилтны төгсөлтийн 

дараах сургалтын 

зохион 

байгуулалтад  

мэргэжлийн  

холбооны үүрэг, 

оролцоог үе шаттай 

нэмэгдүүлэх 

2020-

2026

- Эрүүл мэндийн 

ажилтны төгсөлтийн 

дараах сургалтын 

зохион байгуулалтад 

Мэргэжлийн нийгэмлэг, 

холбооны үүрэг, 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

үнэлгээ, зөвлөмж гарсан 

байна.

- Эрүүл мэндийн ажилтны 

төгсөлтийн дараах 

сургалтыг зохион 

байгуулахад  мэргэжлийн  

холбооны оролцоо  

нэмэгдсэн байна.

- Эрүүл мэндийн ажилтны 

төгсөлтийн дараах 

сургалтыг зохион 

байгуулахад  мэргэжлийн  

холбооны оролцоо  

нэмэгдсэн байна.

- Эрүүл мэндийн ажилтны 

төгсөлтийн дараах 

сургалтыг зохион 

байгуулахад  мэргэжлийн  

холбооны оролцоо  

нэмэгдсэн байна.

- Эрүүл мэндийн ажилтны 

төгсөлтийн дараах 

сургалтыг зохион 

байгуулахад  мэргэжлийн  

холбооны оролцоо  

нэмэгдсэн байна.

- Эрүүл мэндийн 

ажилтны төгсөлтийн 

дараах сургалтыг 

зохион байгуулахад  

мэргэжлийн  холбооны 

оролцоо  нэмэгдсэн 

байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Мэргэжлийн  

холбоо

Төгсөлтийн 

дараах 

сургалт 

эрхлэх 

байгууллага

3.2.2.4 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалт эрхлэх 

байгууллагын 

сүлжээг бий болгон, 

чадавх бэхжүүлэх

2020-

2026

-Нэгдсэн эмнэлэг төвтэй 

сургалт эрхлэх 

байгууллагын сүлжээг 

аймаг, нийслэлд  

тодорхойлж, баталсан 

байна. 

-5-аас доошгүй аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэгт 

сургалтын төв байгуулж, 

чадавх бэхжүүлсэн байна.

-3-аас доошгүй дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлэгт 

сургалтын төв байгуулж, 

чадавх бэхжүүлсэн байна.

-10-аас доошгүй аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэгт сургалтын 

төв байгуулж, чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-6-аас доошгүй дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлэгт сургалтын 

төв байгуулж, чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Аймаг, нийслэлийн бүх 

нэгдсэн эмнэлэгт  

сургалтын төв байгуулж, 

чадавх бэхжүүлсэн 

байна.

ЭМХТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ  

ЭМЯ СЯ, олон 

улсын 

байгууллага

3.2.2.5 ЭМХТ-ийн 

телемедицины 

төвийн болон 

аймгуудын зайн 

сургалтын хүчин 

чадлыг сайжруулах

2020-

2026

-ЭМХТ-ийн 

телемедицины төвийн 

хүчин чадлыг 

сайжруулсан байна.

-Аймгуудад зайн 

сургалтын дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэх 

ажлыг эхлүүлсэн байна.

-5-аас доошгүй нэгдсэн 

эмнэлэгт зайн сургалтын 

дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлсэн байна.

-10-аас доошгүй нэгдсэн 

эмнэлэгт зайн сургалтын 

дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлсэн байна.

-Бүх аймгийн  нэгдсэн 

эмнэлэгт зайн 

сургалтын дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлсэн 

байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Аймгийн 

ЭМГ

Олон улсын 

байгууллага

3.2.2.6 Мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрлийн болон 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын 

шалгалтыг 

цахимжуулах

2020-

2022

- Мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрлийн болон 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын шалгалтыг 

цахимжуулахад 

шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж, програм 

хангамж суурилуулсан 

байна.

-Мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрлийн болон 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын шалгалтыг 

цахимаар болон 

дэвшилтэт технологи 

ашиглан авдаг болсон 

байна.

ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

ЭМЯ

Зорилт 3.3: Нэн 

шаардлагатай 

мэргэшлээр 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэн 

бэлтгэх, орон 

нутгийг эмнэлгийн 

мэргэжилтнээр 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.3.1: Хүний нөөцийн 

дунд хугацааны 

төлөвлөлтийн дагуу нэн 

шаардлагатай 

мэргэшлээр эмнэлгийн 

мэргэжилтэн үе шаттай 

бэлтгэх, байршуулах, 

3.3.1.1 Нэн шаардлагатай 

мэргэшлээр 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг 

бэлтгэж, 

байршуулах

2020-

2026

-Нэн шаардлагатай 

мэргэшлээр эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг бэлтгэх 

хэрэгцээний судалгааг 

гаргасан байна.

-Төлөвлөгөөний дагуу нэн 

шаардлагатай 

мэргэшлээр эмнэлгийн 

мэргэжилтний сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Төлөвлөгөөний дагуу нэн 

шаардлагатай 

мэргэшлээр эмнэлгийн 

мэргэжилтний сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Төлөвлөгөөний дагуу нэн 

шаардлагатай мэргэшлээр 

эмнэлгийн мэргэжилтний 

сургалт зохион байгуулсан 

байна.

-Төлөвлөгөөний дагуу нэн 

шаардлагатай мэргэшлээр 

эмнэлгийн мэргэжилтний 

сургалт зохион байгуулсан 

байна.

-Төлөвлөгөөний дагуу 

нэн шаардлагатай 

мэргэшлээр эмнэлгийн 

мэргэжилтний сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Зорилт 3.2: 

Эмнэлгийн 

мэргэжилтэн, 

эрүүл мэндийн 

бусад ажилтны 

төгсөлтийн 

дараахь сургалтын 

тогтолцоог олон 

улсын жишигт 

нийцүүлэн 

шинэчилж, 

сургалтын түшиц 

эмнэлгийн сүлжээг 

байгуулах, 

сургалтын үйл 

ажиллагаанд 

түшиц эмнэлэг, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, холбоо, 

суралцагчийн 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.2.2: Салбарын эрэлт, 

хэрэгцээ, олон улсын 

жишигт нийцсэн, 

чадамжид суурилсан 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, 

мэргэжлийн  холбоо, 

суралцагчийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

3.4.1.1 Анагаахын шинжлэх 

ухаан, технологийн 

дэвшил, инновацийн 

тэргүүлэх чиглэлээр 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг  

гадаад улсад урт 

хугацааны эмнэл 

зүйн  мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамруулах

2020-

2026

-Эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг гадаад 

улсад сургах тэргүүлэх 

чиглэлийг тодорхойлж, 

Боловсролын зээлийн 

сангаас санхүүжүүлэх 

шийдвэр гарсан байна.

- Гадаад улсад сургах 

тэргүүлэх чиглэлийн дагуу  

сургалт зохион байгуулж 

эхэлсэн байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтэнг  

гадаад улсад сургах 

сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтэнг  

гадаад улсад сургах 

сургалт зохион байгуулсан 

байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтэнг  

гадаад улсад сургах 

сургалт зохион байгуулсан 

байна.

-Эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг  гадаад 

улсад сургах сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

ЭМЯ, СЯ, 

БСШУСЯ

 ЭМХТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

3.4.1.2 Гадаадад төгсч, 

ажиллаж буй 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмч, 

мэргэжилтний 

судалгааг гаргаж, эх 

орондоо ирж 

ажиллах, тусламж, 

үйлчилгээний 

дэвшилтэт 

технологийг 

нэвтрүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх

2020-

2026

-Гадаадад төгсч, 

ажиллаж буй төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмч, 

мэргэжилтний судалгаа 

гаргасан байна.

-Гадаадад төгсч, ажиллаж 

буй төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмч, 

мэргэжилтнийг эх 

орондоо ирж ажиллахад 

санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэх арга замуудыг 

талууд хэлэлцэн тохирсон 

байна.

- Эх орондоо өөрийн 

ажлын байран дээр 

ажиллаж буй гадаад 

улсад бэлтгэгдсэн 

мэргэжилтний тоо 

нэмэгдсэн байна.

- Эх орондоо өөрийн ажлын 

байран дээр ажиллаж буй 

гадаад улсад бэлтгэгдсэн 

мэргэжилтний тоо 

нэмэгдсэн байна.

- Эх орондоо өөрийн 

ажлын байран дээр 

ажиллаж буй гадаад улсад 

бэлтгэгдсэн мэргэжилтний 

тоо нэмэгдсэн байна.

- Эх орондоо өөрийн 

ажлын байран дээр 

ажиллаж буй гадаад 

улсад бэлтгэгдсэн 

мэргэжилтний тоо 

нэмэгдсэн байна.

ЭМЯ, ЭМХТ, 

СЯ

ГХЯ, 

БСШУСЯ,  

Гадаад 

орон дахь 

ЭСЯ, ТББ

Төр, хувийн 

хэвшлийн 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

3.5.1.1 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс 

зүйг сайжруулах, 

харилцаа 

хандлагын зөрчлөөс 

сэргийлэх, соён 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаанд Ёс 

зүйн салбар, 

хэсгийн хороодын 

үйл ажиллагаа, 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх

2020-

2026

- Ёс зүйн салбар 

хороодын  

мэргэжилтнүүдийн  ёс 

зүйг сайжруулах, 

харилцаа хандлагын 

зөрчлөөс сэргийлэх, 

соён гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө, төсөв  

батлагдсан байна.

- Ёс зүйн салбар хороод 

төрөл бүрийн сургалт, 

арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлдэг болсон 

байна.

- Ёс зүйн салбар хороод 

төрөл бүрийн сургалт, 

арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлдэг болсон 

байна.

- Ёс зүйн салбар хороод 

төрөл бүрийн сургалт, арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг 

болсон байна.

- Ёс зүйн салбар хороод 

төрөл бүрийн сургалт, арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг 

болсон байна.

- Ёс зүйн салбар хороо 

төрөл бүрийн сургалт, 

арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлдэг болсон 

байна.

ЭМЯ-ны Ёс 

зүйн 

Хяналтын 

хороо

ЭМХТ Эрүүл 

мэндийн  

байгууллага

3.5.1.2 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс 

зүйн харилцаан 

дахь эрүүл мэндийн 

байгууллага, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэн, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбооны 

оролцооны эрх зүйн 

орчинг 

боловсронгуй 

болгох

2020-

2022

- Холбогдох эрх зүйн 

орчны үнэлгээ хийгдсэн 

байна.

- Холбогдох хуульд 

өөрчлөлт оруулсан байна.

ЭМЯ ХЗДХЯ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Зорилт 3.4: 

Анагаахын 

шинжлэх ухаан, 

технологийн 

дэвшил, 

инновацийг 

нэвтрүүлэх  

зорилгоор эрүүл 

мэндийн ажилтныг 

өндөр хөгжилтэй 

оронд бэлтгэх, 

гадаад улсад 

бэлтгэгдсэн эмч, 

мэргэжилтэн 

өөрийн мэдлэг 

туршлагаа түгээн 

дэлгэрүүлэхийг 

дэмжих 

платформыг 

нэвтрүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.4.1: Эрүүл мэндийн 

болон эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг урт 

хугацаагаар гадаадад 

сургах, мэргэшүүлэх 

дэмжлэгт орчинг бий 

болгох.

Зорилт 3.5: 

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 үйл 

ажиллагааг 

тасралтгүй зохион 

байгуулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.5.1: Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүйг 

тасралтгүй сайжруулах 

үйл ажиллагаанд эрүүл 

мэндийн байгууллага, 

эмнэлгийн мэргэжилтэн, 

Мэргэжлийн нийгэмлэг, 

холбооны эрх, үүрэг, 

оролцоог хангасан, 

төвлөрөл саарсан 

бүтэц, үйл ажиллагааны 

эрх зүйн орчинг бий 

болгож, хэрэгжүүлэх 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

3.5.1.3 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс 

зүйн хэм хэмжээ, 

горимыг 

мэргэшлийн 

онцлогоор 

шинэчлэн 

боловсруулах

2020-

2022

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүйн 

хэм хэмжээ, горимыг  

мэргэшлийн онцлогоор 

нь  үе шаттай шинэчлэн 

боловсруулж, баталсан 

байна.

- Эрүүл мэндийн 

байгууллага эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүйн хэм 

хэмжээ, горимыг ажлын 

байрны тодорхойлолтод 

тусган хэрэгжүүлдэг 

болсон байна.

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо, 

эрүүл 

мэндийн  

байгууллага

ЭМЯ, ЭМХТ

3.5.1.4 Төгсөлтийн өмнөх 

ба дараах 

сургалтын 

хөтөлбөрт  эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс 

зүй, харилцаа, 

хандлагыг 

эзэмшүүлэх 

хичээлийн цаг, 

сэдвийг нэмэгдүүлэх

2020-

2022

-Төгсөлтийн өмнөх 

болон дараах сургалтын 

хөтөлбөрт  эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүй, 

харилцаа, хандлагыг 

эзэмшүүлэх хичээлийн 

цаг, сэдвийг 

нэмэгдүүлэх хэрэгцээ, 

шаардлагыг 

тодорхойлсон байна.

-Төгсөлтийн өмнөх болон 

дараах сургалтын 

хөтөлбөрт  эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүй, харилцаа, 

хандлагыг эзэмшүүлэх 

хичээлийн цаг, сэдвийг 

нэмэгдүүлсэн байна.

Эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөөр 

сургалт 

эрхлэгч 

боловсролы

н 

байгууллага, 

төгсөлтийн 

дараах 

сургалт 

эрхлэх 

байгууллага

БСШУСЯ, 

ЭМЯ

Мэргэжлийн  

холбоо

3.5.2.1 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

мэргэжлийн ёс зүй 

болон хандлагыг 

өөрчлөх соён 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаа 

хэрэгжүүлэх  

2020-

2026

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг ёс зүйн 

болон хандлагыг 

өөрчлөх соён 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаанд эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг тогтмол 

хамруулдаг болсон 

байна. 

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг ёс зүйн 

болон хандлагыг өөрчлөх 

соён гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаанд эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг тогтмол 

хамруулдаг болсон байна. 

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг ёс зүйн 

болон хандлагыг өөрчлөх 

соён гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаанд эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг тогтмол 

хамруулдаг болсон байна. 

- Эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

ёс зүйн болон хандлагыг 

өөрчлөх соён гэгээрүүлэх 

үйл ажиллагаанд эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг тогтмол 

хамруулдаг болсон байна. 

- Эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

ёс зүйн болон хандлагыг 

өөрчлөх соён гэгээрүүлэх 

үйл ажиллагаанд 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

тогтмол хамруулдаг болсон 

байна. 

- Эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг ёс зүйн 

болон хандлагыг 

өөрчлөх соён 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаанд эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг тогтмол 

хамруулдаг болсон 

байна. 

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

 ТББ, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Эрүүл 

мэндийн  

байгууллага

3.5.2.2 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс 

зүй болон 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

эрхийг хамгаалах 

асуудлаар олон 

нийтэд чиглэсэн 

мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

үйл 

ажиллагаахэрэгжүү

лэх

2020-

2026

-Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүй 

болон эмнэлгийн 

мэргэжилтний эрхийг 

хамгаалах асуудлаар 

олон нийтэд чиглэсэн 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл 

ажиллагааг төлөвлөж, 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүй болон эмнэлгийн 

мэргэжилтний эрхийг 

хамгаалах асуудлаар 

олон нийтэд чиглэсэн 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагаа 

тогтмолжсон байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүй болон эмнэлгийн 

мэргэжилтний эрхийг 

хамгаалах асуудлаар 

олон нийтэд чиглэсэн 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл ажиллагаа 

тогтмолжсон байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүй болон эмнэлгийн 

мэргэжилтний эрхийг 

хамгаалах асуудлаар олон 

нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон 

байна.

-Эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүй болон эмнэлгийн 

мэргэжилтний эрхийг 

хамгаалах асуудлаар олон 

нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон 

байна.

-Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүй 

болон эмнэлгийн 

мэргэжилтний эрхийг 

хамгаалах асуудлаар 

олон нийтэд чиглэсэн 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон 

байна.

НЭМҮТ ЭМЯ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага

Зорилт 3.5: 

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 үйл 

ажиллагааг 

тасралтгүй зохион 

байгуулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.5.1: Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүйг 

тасралтгүй сайжруулах 

үйл ажиллагаанд эрүүл 

мэндийн байгууллага, 

эмнэлгийн мэргэжилтэн, 

Мэргэжлийн нийгэмлэг, 

холбооны эрх, үүрэг, 

оролцоог хангасан, 

төвлөрөл саарсан 

бүтэц, үйл ажиллагааны 

эрх зүйн орчинг бий 

болгож, хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.5.2: Эмнэлгийн 

мэргэжилтэн болон 

олон нийтэд чиглэсэн 

мэргэжлийн ёс зүй 

болон зан үйлийг 

өөрчлөх өргөн хүрээтэй 

чадавх бэхжүүлэх 

болон мэдээлэл, 

сургалт, 

сурталчилгааны арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх.

36



2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

Зорилт 3.6: Эрүүл 

мэндийн ажилтны 

цалингийн шатлал, 

албан тушаалын 

ангилал, 

зэрэглэлийг ажлын 

ачаалал, 

гүйцэтгэл, 

хариуцлага, үзүүлж 

байгаа тусламж, 

үйлчилгээний 

төрөл, онцлогтой 

уялдуулан тогтоох,  

хөдөлмөрийн 

норм, нормативыг  

шинэчлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.6.1: Эрүүл мэндийн 

ажилтны цалингийн 

тогтолцоог олон улсын 

аргачлалд суурилсан 

ажлын байрны 

үнэлгээнд тулгуурлан 

шинэчилж, хэрэгжүүлэх.

3.6.1.1 Эрүүл мэндийн 

ажилтны ур 

чадварын болон үр 

дүнгийн  

урамшуулал тооцох 

аргачлал 

боловсруулж, 

нэвтрүүлэх

2020-

2021

- Эрүүл мэндийн 

ажилтны ур чадварын 

болон үр дүнгийн 

урамшуулал тооцох 

аргачлал боловсруулж, 

баталсан байна.

Эрүүл мэндийн ажилтны 

ур чадварын болон үр 

дүнгийн урамшуулал 

тооцох аргачлал 

нэвтрүүлсэн байна.

ЭМЯ ЗГХЭГ, СЯ, 

ХНХЯ, ТАЗ 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

3.7.1.1 Эрүүл мэндийн 

байгууллага бүр 

эрүүл мэндийн 

ажилтны ажлын 

байрнаас 

шалтгаалсан 

халдвар, гэмтэл 

авах нөхцөл, ажлын 

байрны эрсдлийн 

байдалд нэгдсэн 

аргачлалаар 

үнэлгээ хийх 

2020-

2022

- Ажлын байрны 

эрсдэлт  нөхцөл 

байдалд үнэлгээ хийх 

нэгдсэн аргачлалыг 

боловсруулсан байна.

-Ажлын байрны эрсдэлт  

нөхцөл байдалд үнэлгээ 

хийх нэгдсэн 

аргачлалын талаарх 

сургалтад эрүүл 

мэндийн байгууллагыг 

хамруулсан байна. 

- Төрөлжсөн мэргэшлийн 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төв  ажлын 

байрны эрсдлийн 

байдалд үнэлгээ хийж, 

ажлын байрны аюулгүй 

байдлыг сайжруулах 

хөтөлбөртэй болсон 

байна.

- Аймаг, нийслэлийн 

эрүүл мэндийн 

байгууллага  ажлын 

байрны эрсдлийн 

байдалд үнэлгээ хийж, 

ажлын байрны аюулгүй 

байдлыг сайжруулах 

хөтөлбөртэй болсон 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага ажлын байрны 

аюулгүй байдлыг 

сайжруулах үйл ажиллагааг 

тогтмол хэрэгжүүлдэг 

болсон байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага ажлын байрны 

аюулгүй байдлыг 

сайжруулах үйл 

ажиллагааг тогтмол 

хэрэгжүүлдэг болсон 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажлын 

байрны аюулгүй 

байдалд үнэлгээ хийсэн 

байна.

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

ЭМЯ, ЭМХТ, 

аймаг,  

нийслэлийн 

ЭМГ

МХЕГ, 

үйлдвэрчний 

эвлэл 

3.7.1.2 Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

ажлын байрны 

аюулгүй байдлын 

талаар  баримталж 

буй стандартад 

үнэлгээ хийж, 

шаардлагатай олон 

улсын стандартыг 

сонгон, нэвтрүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажлын 

байрны аюулгүй 

байдлын талаар 

баримталж буй 

стандартад үнэлгээ 

хийсэн байна.

-Үнэлгээнд үндэслэн 

шаардлагатай олон 

улсын стандартыг сонгон, 

нэвтрүүлэх шийдвэр 

гарсан байна.

- Баталсан стандартыг 

хэрхэн ашиглах талаар 

эрүүл мэндийн 

байгууллагыг сургасан 

байна.

- Баталсан стандартыг 

эрүүл мэндийн 

байгууллага мөрддөг 

болсон байна. 

-Стандартын хэрэгжилтэд  

холбогдох хяналтын 

байгууллага тогтмол 

хяналт тавьдаг болсон 

байна.

- Баталсан стандартыг 

эрүүл мэндийн байгууллага 

мөрддөг болсон байна. 

-Стандартын хэрэгжилтэд  

холбогдох хяналтын 

байгууллага тогтмол хяналт 

тавьдаг болсон байна.

- Баталсан стандартыг 

эрүүл мэндийн байгууллага 

мөрддөг болсон байна. 

-Стандартын хэрэгжилтэд  

холбогдох хяналтын 

байгууллага тогтмол 

хяналт тавьдаг болсон 

байна.

- Баталсан стандартыг 

эрүүл мэндийн 

байгууллага мөрддөг 

болсон байна. 

-Стандартын 

хэрэгжилтэд  холбогдох 

хяналтын байгууллага 

тогтмол хяналт тавьдаг 

болсон байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

МХЕГ, олон 

улсын 

байгууллага,  

үйлдвэрчний 

эвлэл, ТББ

3.7.1.3 Эрүүл мэндийн 

ажилтны ажлын 

нөхцлийн 

жагсаалтыг 

шинэчлэх

2020 -Эрүүл мэндийн 

ажилтны ажлын 

нөхцлийн шинэчилсэн 

жагсаалтыг баталсан 

шийдвэр гарсан байна.

ЭМЯ НХХЯ Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо, 

үйлдвэрчний 

эвлэл

3.8.1.1 Эрүүл мэндийн 

ажилтны нийгмийн 

хамгааллын 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэд орон 

нутгийн захиргааны 

болон эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, бусад 

салбар, хувийн 

хэвшлийн оролцоог 

хангах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

ажилтны нийгмийн 

хамгааллын 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэд орон 

нутгийн захиргааны 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллага, бусад 

салбарын оролцоог 

нэмэгдүүлэх арга 

хэмжээ авсан байна.

-Эрүүл мэндийн ажилтны 

нийгмийн хамгааллын 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 

орон нутгийн захиргааны 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллага, бусад 

салбарын оролцоог 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 

авсан байна.

-Эрүүл мэндийн ажилтны 

нийгмийн хамгааллын 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 

орон нутгийн захиргааны 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллага, бусад 

салбарын оролцоог 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 

авсан байна.

-Эрүүл мэндийн ажилтны 

нийгмийн хамгааллын 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 

орон нутгийн захиргааны 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллага, бусад 

салбарын оролцоог 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 

авсан байна.

-Эрүүл мэндийн ажилтны 

нийгмийн хамгааллын 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 

орон нутгийн захиргааны 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллага, бусад 

салбарын оролцоог 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 

авсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

ажилтны нийгмийн 

хамгааллын 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэд орон 

нутгийн захиргааны 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллага, бусад 

салбарын оролцоог 

нэмэгдүүлэх арга 

хэмжээ авсан байна.

ЭМЯ, аймаг 

нийслэлийн 

ЭМГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, олон 

улсын 

байгууллага

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

үйлдвэрчний 

эвлэл

Зорилт 3.8: Эрүүл 

мэндийн ажилтны 

нийгмийн 

хамгааллыг 

сайжруулах 

чиглэлээр 

хөтөлбөр 

боловсруулж хамт 

олон, нутгийн 

захиргааны 

байгууллагын 

оролцоо, хамтын 

ажиллагаа болон 

салбарын 

хөдөлмөр, 

нийгмийн 

түншлэлд 

тулгуурлан 

хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.8.1: Эрүүл мэндийн 

ажилтны нийгмийн 

хамгааллыг 

сайжруулахад нутгийн 

захиргааны болон 

эрүүл мэндийн 

байгууллага, бусад 

талын оролцоог 

тодорхойлж, 

хөтөлбөрийн хүрээнд 

хамтын ажиллагааг 

хангах.

Зорилт 3.7: Эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын 

хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйг хангах, 

эрүүл мэндийн 

ажилтныг ажлын 

байрны эрсдлээс 

хамгаалах, 

мэргэжлээс 

шалтгаалсан 

өвчин, нас 

баралтыг 

бууруулах

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.7.1: Эрүүл мэндийн 

ажилтны ажлын байрны 

аюулгүй байдлын арга 

хэмжээг байгууллагын 

магадлан итгэмжлэлтэй 

уялдуулан хэрэгжүүлэх. 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

3.8.1.2 Орон нутагт 

эмнэлгийн ажилтанг 

тогтвор 

суурьшилтай 

ажиллуулах 

урамшуулал бий 

болгож, нэвтрүүлэх 

2020-

2026

-Орон нутгийн засаг 

захиргаа, эрүүл 

мэндийн байгууллага 

эмнэлгийн ажилтанг 

тогтвор суурьшилтай 

ажиллуулах 

урамшууллын арга зам 

бий болгосон байна.

-Орон нутагт  эмнэлгийн 

ажилтан тогтвор 

суурьшилтай ажиллах 

урамшууллын арга  зам 

хэрэгжүүлдэг болсон 

байна.

-Орон нутагт  эмнэлгийн 

ажилтан тогтвор 

суурьшилтай ажиллах 

урамшууллын арга  зам 

хэрэгжүүлдэг болсон 

байна.

-Орон нутагт  эмнэлгийн 

ажилтан тогтвор 

суурьшилтай ажиллах 

урамшууллын арга  зам 

хэрэгжүүлдэг болсон байна.

-Орон нутагт  эмнэлгийн 

ажилтан тогтвор 

суурьшилтай ажиллах 

урамшууллын арга  зам 

хэрэгжүүлдэг болсон 

байна.

-Орон нутагт  эмнэлгийн 

ажилтан тогтвор 

суурьшилтай ажиллах 

урамшууллын арга  зам 

хэрэгжүүлдэг болсон 

байна.

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

ЭМЯ, 

үйлдвэрчний 

эвлэл

4.1.1.1 -Эрүүл мэндийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх нь 

үндэсний аюулгүй 

байдал, улс орны 

хөгжил, хүн амын 

эрүүл мэндэд чухал 

болохыг УИХ, 

Засгийн газарт 

ухуулан таниулах  

2021 -Эрүүл мэндийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

нь үндэсний аюулгүй 

байдал, улс орны  

хөгжил, хүн амын эрүүл 

мэндэд чухал болохыг 

УИХ, Засгийн газарт 

таниулах, ухуулах арга 

хэмжээ зохион 

байгуулсан байна.

ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

ЭМХТ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

ЭМДЕГ, ҮХГ, 

СЯ, Улсын Их 

Хурал

4.1.1.2 -Эрүүл мэндийн 

салбарын улсын 

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлэх 

боломж, 

хувилбаруудыг 

тодорхойлж, 

хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

даатгалын шимтгэлийг 

нэмэгдүүлэх,   архи, 

тамхи, эмийн онцгой 

албан татвараас Эрүүл 

мэндийг дэмжих санд 

төвлөрүүлэх хувь 

хэмжээг нэмэгдүүлэх 

арга хэмжээ үе шаттай 

авсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

даатгалын шимтгэлийг 

нэмэгдүүлэх,   архи, 

тамхи, эмийн онцгой 

албан татвараас Эрүүл 

мэндийг дэмжих санд 

төвлөрүүлэх хувь хэмжээг 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 

үе шаттай авсан байна.

-Чихэрлэг ундаа болон 

бусад эрүүл мэндэд 

сөргөөр нөлөөлдөг бараа, 

бүтээгдэхүүний татвараас 

Эрүүл мэндийг дэмжих 

санд төвлөрүүлэх 

боломжийг судалсан 

байна.

-Чихэрлэг ундаа болон 

бусад эрүүл мэндэд 

сөргөөр нөлөөлдөг бараа, 

бүтээгдэхүүний татвараас 

Эрүүл мэндийг дэмжих санд 

төвлөрүүлэх талаар 

шийдвэр гаргагч нарт 

ухуулан таниулах арга 

хэмжээг авсан байна.

-Чихэрлэг ундаа болон 

бусад эрүүл мэндэд 

сөргөөр нөлөөлдөг бараа, 

бүтээгдэхүүний татвараас 

Эрүүл мэндийг дэмжих 

санд төвлөрүүлэх арга 

хэмжээг үе шаттай авсан 

байна.

-Чихэрлэг ундаа болон 

бусад эрүүл мэндэд 

сөргөөр нөлөөлдөг 

бараа, бүтээгдэхүүний 

татвараас Эрүүл 

мэндийг дэмжих санд 

төвлөрүүлэх арга 

хэмжээг үе шаттай 

авсан байна.

СЯ, ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

ЭМДЕГ, 

ЭМХТ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

4.1.1.3 -Улсын нэгдсэн 

төсвөөс эрүүл 

мэндийн салбарт 

зарцуулах зардлыг 

Төрөөс эрүүл 

мэндийн талаар 

баримтлах 

бодлогод заасан 

хувь, хэмжээнд 

хүртэл өсгөх 

байдлаар Засгийн 

газрын мөрийн 

хөтөлбөр, жил 

бүрийн 

төлөвлөгөөнд тусган 

батлуулах

2020-

2026

-Улсын нэгдсэн төсөвт 

эзлэх эрүүл мэндийн 

зардлын хэмжээг  12%-д 

хүргэсэн байна. /Суурь 

түвшин 2018 онд 8%/

- ДНБ-д эзлэх эрүүл 

мэндийн улсын зардлын 

хэмжээг 3.7%-д хүргэсэн 

байна. 

/Суурь түвшин 2018 онд 

2.5%/

-Улсын төсөвт эзлэх эрүүл 

мэндийн зардлын хэмжээг 

13.4%-д хүргэсэн байна.

-ДНБ-д эзлэх эрүүл 

мэндийн улсын зардлын 

хэмжээг 4%-д хүргэсэн 

байна.

-Улсын нэгдсэн төсөвт 

эзлэх эрүүл мэндийн 

зардлын хэмжээг 14.6%-д 

хүргэсэн байна.

-ДНБ-д эзлэх эрүүл 

мэндийн улсын зардлын 

хэмжээг 4.3%-д хүргэсэн 

байна.

-Улсын нэгдсэн төсөвт 

эзлэх эрүүл мэндийн 

зардлын хэмжээг 14.8%-д 

хүргэсэн байна.

-ДНБ-д эзлэх эрүүл 

мэндийн улсын зардлын 

хэмжээг 4.6%-д хүргэсэн 

байна.

-Улсын нэгдсэн төсөвт 

эзлэх эрүүл мэндийн 

зардлын хэмжээг 15.7%-д 

хүргэсэн байна.

-ДНБ-д эзлэх эрүүл 

мэндийн улсын зардлын 

хэмжээг 4.8%-д хүргэсэн 

байна.

СЯ, ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

ЭМДЕГ, 

ЭМХТ, эрүүл 

мэдийн 

байгууллага, 

Улсын их 

хурал, ЗГХЭГ

4.1.2.1 -Сангийн яамтай 

хамтран улсын 

нэгдсэн төсвөөс 

эрүүл мэндийн 

салбарт зарцуулах 

санхүүжилтийн 

хэмжээг тогтоох 

шинэ аргачлалыг 

боловсруулан 

турших, цаашид 

шинэчлэн 

боловсронгуй 

болгож, нэвтрүүлэх

2020-

2026

- Сангийн яам болон 

ЭМЯ-ны хамтарсан 

ажлын хэсэг улсын 

нэгдсэн төсвөөс эрүүл 

мэндийн салбарт 

зарцуулах 

санхүүжилтийн хэмжээг 

тогтоох, үр дүнг тооцох  

шинэ аргачлал 

боловсруулсан байна.

-Улсын нэгдсэн төсвөөс 

эрүүл мэндийн салбарт 

зарцуулах санхүүжилтийн 

хэмжээг тогтоох,  үр дүнг 

тооцох шинэ аргачлал 

турших бэлтгэл ажил, 

судалгаа шинжилгээ 

хийгдсэн байна. 

--Улсын нэгдсэн төсвөөс 

эрүүл мэндийн салбарт 

зарцуулах санхүүжилтийн 

хэмжээг тогтоох,  үр дүнг 

тооцох шинэ аргачлалыг 

туршсан байна.

--Туршилтын үр дүнд 

үндэслэн улсын нэгдсэн 

төсвөөс эрүүл мэндийн 

салбарт зарцуулах 

санхүүжилтийн хэмжээг 

тогтоох,  үр дүнг тооцох  

аргачлалыг боловсронгуй 

болгох арга хэмжээ авсан 

байна. 

-Улсын нэгдсэн төсвөөс 

эрүүл мэндийн салбарт 

зарцуулах санхүүжилтийн 

хэмжээг шинэ аргачлалаар 

тогтоож, санхүүжилтийн үр 

дүн, үр ашгийг тооцох үйл 

явцыг боловсронгуй 

болгох, чадавх бэхжүүлэх 

арга хэмжээ авсан байна.

-Улсын нэгдсэн төсвөөс 

эрүүл мэндийн салбарт 

зарцуулах 

санхүүжилтийн хэмжээг 

шинэ аргачлалаар 

тогтоож, санхүүжилтийн 

үр дүн, үр ашгийг 

тооцох үйл явцыг 

боловсронгуй болгох, 

чадавх бэхжүүлэх арга 

хэмжээ авсан байна.

СЯ, ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

ЭМДЕГ, 

ЭМХТ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Зорилт 4.1 Улсын 

нэгдсэн төсвөөс 

эрүүл мэндийн 

салбарт зарцуулах 

зардлыг 12 хувь, 

ДНБ-ний 5-аас 

доошгүй хувьд 

хүргэж  

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.1.1: Засгийн газрын 

мөрийн хөтөлбөр, 

түүнийг хэрэгжүүлэх 

жил бүрийн 

төлөвлөгөөнд тусгах 

замаар эрүүл мэндийн 

салбарын төсөвт 

төсөвлөх улсын 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийн доод хувь 

хэмжээг Засгийн газрын 

нийт зардалд эзлэх 

хувь 12% болон ДНБ-д 

эзлэх хувь 5% ба 

түүнээс дээш байхаар 

түвшинд хүртэл өсгөж, 

эрүүл мэндийн 

салбарын улсын 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийн төрөл, 

хэмжээг нэмэгдүүлэх 

арга хэмжээ авах

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.1.2: Бүх нийтийн 

эрүүл мэндийн 

хамралтанд хүрэх 

зорилтын хүрээнд эрүүл 

мэндийн салбарыг  хүн 

амын эрэлт хэрэгцээнд 

нийцүүлэн хөгжүүлэх 

зорилгоор Засгийн 

газраас хуваарилах 

санхүүжилтийн 

төлөвлөлтийн аргыг үе 

шаттай нэвтрүүлэх

Зорилт 3.8: Эрүүл 

мэндийн ажилтны 

нийгмийн 

хамгааллыг 

сайжруулах 

чиглэлээр 

хөтөлбөр 

боловсруулж хамт 

олон, нутгийн 

захиргааны 

байгууллагын 

оролцоо, хамтын 

ажиллагаа болон 

салбарын 

хөдөлмөр, 

нийгмийн 

түншлэлд 

тулгуурлан 

хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

3.8.1: Эрүүл мэндийн 

ажилтны нийгмийн 

хамгааллыг 

сайжруулахад нутгийн 

захиргааны болон 

эрүүл мэндийн 

байгууллага, бусад 

талын оролцоог 

тодорхойлж, 

хөтөлбөрийн хүрээнд 

хамтын ажиллагааг 

хангах.

Зорилго 4. Ард иргэдийг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахтай холбоотой санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах, нөөцийг үр ашигтай зарцуулах 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

4.1.2.2 -Дунд хугацааны 

төсвийн төсөөлөл 

боловсруулах, 

санхүүжилтийн 

хэрэгцээ болон 

зарцуулалтын 

тооцоо гаргах, нөөц 

ашиглалтын үр 

ашгийг 

нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн Эрүүл 

мэндийн салбарын 

төсвийн 

төлөвлөлтийн 

аргачлал, дүрэм 

журмыг 

боловсруулан 

хэрэгжүүлэх

2021-

2026

-Эрүүл мэндийн 

салбарт хуваарилсан 

төсвийг дунд хугацааны 

төсвийн төсөөлөл, 

санхүүжилтийн хэрэгцээ 

болон зарцуулалтын 

тооцоо, судалгаанд 

үндэслэн үр дүнтэй 

зарцуулах 

төлөвлөлтийн арга, 

аргачлал, дүрэм журмыг 

боловсруулсан байна.

-Эрүүл мэндийн салбарт 

хуваарилсан төсвийг дунд 

хугацааны төсвийн 

төсөөлөл, санхүүжилтийн 

хэрэгцээ болон 

зарцуулалтын тооцоо, 

судалгаанд үндэслэн үр 

дүнтэй зарцуулах 

төлөвлөлтийн арга, 

аргачлалыг ашиглан 

салбарын төсвийн 

төслийг боловсруулах 

чадавх бэхжүүлэх арга 

хэмжээ авсан байна.

- Шинэ аргаар эрүүл 

мэндийн салбарын дунд 

хугацааны төсвийн 

төсөөлөл, санхүүжилтийн 

хэрэгцээ болон 

зарцуулалтын тооцоог 

гаргадаг болсон байна.

- Эрүүл мэндийн салбарын 

жилийн төсвийн төслийг 

төлөвлөлтийн шинэ аргаар 

боловсруулдаг болсон 

байна.

- Эрүүл мэндийн салбарын 

жилийн төсвийн төслийг 

төлөвлөлтийн шинэ аргаар 

боловсруулдаг болсон 

байна.

- Эрүүл мэндийн 

салбарын төсвийн 

төлөвлөлтийн аргыг 

үнэлж, үр дүнг нь тооцон 

сайжруулах арга хэмжээ 

авсан байна.

ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

СЯ, ЭМДЕГ, 

ЭМХТ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

4.2.1.1 -Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээ 

авахаас үүдэн ард 

иргэдэд учирч буй 

санхүүгийн эрсдэл, 

түүнд нөлөөлөх 

хүчин зүйлийн 

судалгааг тогтмол 

хийж, нотолгоонд 

суурилсан бодлого 

боловсруулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээ 

авахаас үүдэн ард 

иргэдэд учирч буй 

санхүүгийн эрсдэл, 

түүнд нөлөөлөх хүчин 

зүйлийн судалгааны 

төлөвлөгөө, төсвийг 

баталж, судалгааг 

эхлүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ авахаас үүдэн 

ард иргэдэд учирч буй 

санхүүгийн эрсдэл, түүнд 

нөлөөлөх хүчин зүйлийн 

судалгаа хийсэн байна. 

-Судалгааны үр дүнг 

холбогдох талууд 

хэлэлцэж, авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг 

хамтран боловсруулсан 

байна.

-Ядуу, эмзэг бүлгийн хүн 

амд нэн шаардлагатай 

тусламж, үйлчилгээг 

авахтай холбоотой учирч 

буй санхүүгийн эрсдэлийг 

бууруулах арга хэмжээ 

авсан байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ авахаас үүдэн 

иргэнд учирч буй 

санхүүгийн эрсдэл, түүнд 

нөлөөлөх хүчин зүйлийг 

бууруулах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, 

үр дүнд хяналт шинжилгээ 

хийсэн байна.  

-Ядуу, эмзэг бүлгийн хүн 

амыг тусламж, 

үйлчилгээний төлбөр, 

хамтарсан төлбөр,  өндөр 

үнэтэй эмийн үнээс 

чөлөөлөх, хөнгөлөх 

зохицуулалтыг бий 

болгосон байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ авахаас үүдэн 

иргэнд учирч буй 

санхүүгийн эрсдэл, түүнд 

нөлөөлөх хүчин зүйлийг 

бууруулах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, үр 

дүнд хяналт шинжилгээ 

хийсэн байна.  

-Ядуу, эмзэг бүлгийн хүн 

амыг тусламж, 

үйлчилгээний төлбөр, 

хамтарсан төлбөр,  өндөр 

үнэтэй эмийн үнээс 

чөлөөлөх, хөнгөлөх 

зохицуулалтыг хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ авахаас үүдэн 

иргэнд учирч буй 

санхүүгийн эрсдэл, түүнд 

нөлөөлөх хүчин зүйлийг 

бууруулах арга хэмжээний 

үр дүн, үр нөлөөг үнэлэх 

судалгаа хийсэн байна. 

-Ядуу, эмзэг бүлгийн хүн 

амыг тусламж, 

үйлчилгээний төлбөр, 

хамтарсан төлбөр,  өндөр 

үнэтэй эмийн үнээс 

чөлөөлөх, хөнгөлөх 

зохицуулалтын үр дүнг 

үнэлсэн байна.

--Судалгааны үр дүнг 

холбогдох талууд 

хэлэлцэж, авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг 

хамтран боловсруулсан 

байна.

-Үнэлгээний үр дүнд 

үндэслэн шаардлагатай 

бол ядуу, эмзэг бүлгийн 

хүн амыг тусламж, 

үйлчилгээний төлбөр, 

хамтарсан төлбөр, 

өндөр үнэтэй эмийн 

үнээс чөлөөлөх, 

хөнгөлөх зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох 

арга хэмжээ авсан 

байна.

ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

ЭМДЕГ, 

ЭМХТ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

4.2.1.2 -Улсын төсөв болон 

ЭМД-аас санхүүждэг 

тусламж, 

үйлчилгээнд хувь 

хүний халааснаас 

гарах албан ба 

албан бус 

төлбөрийн хэмжээг 

бууруулах

2020-

2026

- Улсын төсөв болон 

ЭМД-аас санхүүждэг 

тусламж, үйлчилгээнд 

хувь хүний халааснаас 

гарах албан ба албан 

бус төлбөрийн хэмжээ, 

нөхцөл байдалд 

судалгаа, үнэлгээг улс 

болон хувийн эрүүл 

мэндийн байгууллагыг 

хамруулан хийсэн 

байна. 

- Судалгаа, үнэлгээний үр 

дүнд үндэслэн улс болон 

хувийн салбарын эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

албан ба албан бус 

төлбөрийн хэмжээг 

бууруулах арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

холбогдох талууд 

хамтран боловсруулсан 

байна.

- Судалгаа, үнэлгээний үр 

дүнд үндэслэн улс болон 

хувийн салбарын эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

албан ба албан бус 

төлбөрийн хэмжээг 

бууруулах арга хэмжээний 

төлөвлөгөө холбогдох 

талууд хамтран 

боловсруулсан байна.

- Судалгаа, үнэлгээний үр 

дүнд үндэслэн улс болон 

хувийн салбарын эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

албан ба албан бус 

төлбөрийн хэмжээг 

бууруулах арга хэмжээний 

төлөвлөгөө холбогдох 

талууд хамтран 

боловсруулсан байна.

- Судалгаа, үнэлгээний үр 

дүнд үндэслэн улс болон 

хувийн салбарын эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

албан ба албан бус 

төлбөрийн хэмжээг 

бууруулах арга хэмжээний 

төлөвлөгөө холбогдох 

талууд хамтран 

боловсруулсан байна.

- Улс болон хувийн 

салбарын эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

албан ба албан бус 

төлбөрийн хэмжээг 

бууруулах арга 

хэмжээний 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд үнэлгээ 

хийж, төлөвлөгөөг 

шинэчлэн 

боловсруулсан байна.

ЭМЯ СЯ, ЭМДЕГ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

ТББ

Зорилт 4.1 Улсын 

нэгдсэн төсвөөс 

эрүүл мэндийн 

салбарт зарцуулах 

зардлыг 12 хувь, 

ДНБ-ний 5-аас 

доошгүй хувьд 

хүргэж  

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.1.2: Бүх нийтийн 

эрүүл мэндийн 

хамралтанд хүрэх 

зорилтын хүрээнд эрүүл 

мэндийн салбарыг  хүн 

амын эрэлт хэрэгцээнд 

нийцүүлэн хөгжүүлэх 

зорилгоор Засгийн 

газраас хуваарилах 

санхүүжилтийн 

төлөвлөлтийн аргыг үе 

шаттай нэвтрүүлэх

Зорилт 4.2 Эрүүл 

мэндийн салбарын 

нийт зардалд 

иргэний шууд 

төлөх төлбөрийн 

эзлэх хэмжээг 25 

хувиас 

хэтрүүлэхгүй байх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.2.1: Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээ 

авахаас үүдэн гарч 

болзошгүй санхүүгийн 

дарамтаас хүн амыг 

хамгаалахын тулд ЭМД-

ын хамралтыг 

сайжруулах, улсын 

төсөв болон ЭМД-аас 

санхүүжүүлдэг тусламж, 

үйлчилгээний багцыг 

өргөжүүлэх, хамтын 

болон иргэний шууд 

төлөх төлбөрийн 

хэмжээг бууруулах, 

эмийн үнийн 

зохицуулалтыг 

сайжруулах арга 

хэмжээ авах
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Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

4.2.1.3 -Хүн амын эрүүл 

мэндийн даатгалын 

хамралтыг 

нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн мэдээлэл, 

харилцааны үр 

дүнтэй нь 

нотлогдсон арга 

хэмжээг тогтмол 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

- ЭМД-ын хамралтыг 

нэмэгдүүлэх компанит 

ажил зохион байгуулсан 

байна.

-ЭМД-ын хүн амын 

хамралт нэмэгдсэн 

байна.

- ЭМД-ын хамралтыг 

нэмэгдүүлэх компанит 

ажил зохион байгуулсан 

байна.

-ЭМД-ын хүн амын 

хамралт нэмэгдсэн байна.

- ЭМД-ын хамралтыг 

нэмэгдүүлэх компанит 

ажил зохион байгуулсан 

байна.

-ЭМД-ын хүн амын 

хамралт нэмэгдсэн байна.

- ЭМД-ын хамралтыг 

нэмэгдүүлэх компанит ажил 

зохион байгуулсан байна.

-ЭМД-ын хүн амын хамралт 

нэмэгдсэн байна.

- ЭМД-ын хамралтыг 

нэмэгдүүлэх компанит 

ажил зохион байгуулсан 

байна.

-ЭМД-ын хүн амын хамралт 

нэмэгдсэн байна.

- ЭМД-ын хамралтыг 

нэмэгдүүлэх компанит 

ажил зохион байгуулсан 

байна.

-ЭМД-ын хүн амын 

хамралт нэмэгдсэн 

байна.

ЭМЯ, Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ЭМДЕГ

Хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага

ТББ, НЭМХ

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.3.1: Төрөөс хүн амд 

хүргэх нийгмийн эрүүл 

мэндийн болон 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээг 

санхүүжүүлэх улсын 

төсвийн болон эрүүл 

мэндийн даатгалын 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг үндэсний 

түвшинд төвлөрүүлэх 

ажлыг үе шаттай 

хэрэгжүүлэх

4.3.1.1 -Эрүүл мэндийн бүх 

нийтийн хамралтад 

хүрэхэд чиглэсэн 

стратегийн 

худалдан авалтын 

оновчтой загвар, 

бүтцийг 

тодорхойлох

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн бүх 

нийтийн хамралтад 

хүрэхэд чиглэсэн 

стратегийн худалдан 

авалтын оновчтой 

загвар, бүтцийг 

тодорхойлж, үйл 

ажиллагааны хүрээг 

тогтоосон байна.

-Стратегийн худалдан 

авалтын загварын 

хүрээнд стратегийн 

худалдан авалтын 

механизмыг нэвтрүүлэх, 

хэрэгжүүлэх замын 

зураглал боловсруулсан 

байна.

- Урт хугацаанд бүх 

нийтийн эрүүл мэндийн 

хамралтад хүрэх 

хөтөлбөр боловсруулсан 

байна.

-Стратегийн худалдан 

авалтын загварын 

хүрээнд стратегийн 

худалдан авалтын 

механизмыг нэвтрүүлэх, 

хэрэгжүүлэх замын 

зураглалыг хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна. 

- Урт хугацаанд бүх 

нийтийн эрүүл мэндийн 

хамралтад хүрэх 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна. 

-Стратегийн худалдан 

авалтын загварын хүрээнд 

стратегийн худалдан 

авалтын механизмыг 

нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх 

замын зураглалыг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн 

байна. 

- Урт хугацаанд бүх нийтийн 

эрүүл мэндийн хамралтад 

хүрэх хөтөлбөр үргэлжлэн 

хэрэгжсэн байна.

-Стратегийн худалдан 

авалтын загварын хүрээнд 

стратегийн худалдан 

авалтын механизмыг 

нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх 

замын зураглалыг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн 

байна. 

- Урт хугацаанд бүх 

нийтийн эрүүл мэндийн 

хамралтад хүрэх хөтөлбөр 

үргэлжлэн хэрэгжсэн 

байна.

-Стратегийн худалдан 

авалтын загварын 

хүрээнд стратегийн 

худалдан авалтын 

механизмыг нэвтрүүлэх, 

хэрэгжүүлэх замын 

зураглалыг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлсэн байна. 

- Урт хугацаанд бүх 

нийтийн эрүүл мэндийн 

хамралтад хүрэх 

хөтөлбөр үргэлжлэн 

хэрэгжсэн байна.

СЯ, ЭМЯ, 

ЭМДЕГ

Олон улсын 

байгууллага

ЭМХТ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

4.3.2.1 -Эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

стратегийн 

худалдан авалт, 

зардлын үр ашгийг 

сайжруулах талаар 

холбогдох 

байгууллага, 

мэргэжилтний 

чадавх бэхжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

стратегийн худалдан 

авалт, зардлын үр 

ашгийг сайжруулах 

талаар холбогдох 

байгууллага, 

мэргэжилтнийг сургасан 

байна.

-ЭМДЕГ-ын эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний худалдан 

авалтын гэрээлэлт, 

хяналт, үнэлгээ хийх 

чадавх бэхжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулж баталсан 

байна. 

-ЭМДЕГ-ын эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний худалдан 

авалтын гэрээлэлт, 

хяналт, үнэлгээ хийх 

чадавх бэхжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд 

хяналт шинжилгээ хийсэн 

байна.

-ЭМДЕГ-ын эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

худалдан авалтын 

гэрээлэлт, хяналт, үнэлгээ 

хийх чадавх бэхжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд 

хяналт шинжилгээ хийсэн 

байна.

-ЭМДЕГ-ын эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

худалдан авалтын 

гэрээлэлт, хяналт, үнэлгээ 

хийх чадавх бэхжүүлэх 

арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, 

хэрэгжилтэд хяналт 

шинжилгээ хийсэн байна.

-ЭМДЕГ-ын эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний худалдан 

авалтын гэрээлэлт, 

хяналт, үнэлгээ хийх 

чадавхд үнэлгээ хийж, 

авах арга хэмжээ 

төлөвлөсөн байна.

ЭМЯ, 

ЭМДЕГ 

Олон улсын 

байгууллага

СЯ, ЭМХТ

Бодлогын зорилт 

4.3: Эрүүл мэндийн 

чанартай тусламж, 

үйлчилгээг 

худалдан авч 

байхаар эрүүл 

мэндийн 

даатгалын үр дүн, 

үр ашиг бүхий 

санхүүжилтэд 

бүрэн шилжүүлж 

бүх нийтийг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд 

хамруулах

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.3.2: Салбарын санхүү, 

хөрөнгө нөөцийн үр 

ашигтай хуваарилалт, 

хүн амд газар зүйн 

хувьд тэгш хүртээмжтэй 

тусламж, үйлчилгээ, 

зардлын үр ашгийг 

харгалзсан худалдан 

авалтын гэрээлэлт, 

чанар болон үр ашгийн 

гүйцэтгэлийн тодорхой 

зорилтууд, худалдан 

авагч болон тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэгч, 

үйлчилгээ үзүүлэгчид 

хооронд хамгийн 

шилдэг боломжит 

тохиролцоог эрмэлзсэн 

стратегийн худалдан 

авалтыг бэхжүүлэх

Зорилт 4.2 Эрүүл 

мэндийн салбарын 

нийт зардалд 

иргэний шууд 

төлөх төлбөрийн 

эзлэх хэмжээг 25 

хувиас 

хэтрүүлэхгүй байх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.2.1: Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээ 

авахаас үүдэн гарч 

болзошгүй санхүүгийн 

дарамтаас хүн амыг 

хамгаалахын тулд ЭМД-

ын хамралтыг 

сайжруулах, улсын 

төсөв болон ЭМД-аас 

санхүүжүүлдэг тусламж, 

үйлчилгээний багцыг 

өргөжүүлэх, хамтын 

болон иргэний шууд 

төлөх төлбөрийн 

хэмжээг бууруулах, 

эмийн үнийн 

зохицуулалтыг 

сайжруулах арга 

хэмжээ авах
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

4.3.2.2 -ЭМДЕГ-ын 

стратегийн 

худалдан авалтын 

үйл ажиллагааг 

тогтмол 

сайжруулах, 

боловсронгуй 

болгох

2020-

2026

-ЭМДЕГ-ын тусламж, 

үйлчилгээг худалдан 

авах дүрэм, журмыг 

боловсруулж, баталсан 

байна.

- ЭМДЕГ-ын худалдан 

авах үйл ажиллагааны 

ил тод байдлыг хангах, 

хариуцлагыг 

сайжруулах механизмыг 

тодорхойлсон байна.

- Худалдан авах 

тусламж, үйлчилгээний 

өртөг зардлыг тооцох, 

үнэ тарифыг тогтоох 

механизмыг 

мэдээллийн 

тогтолцоонд үндэслэн 

бүрдүүлэх чадавх 

бэхжүүлэх арга хэмжээ 

авсан байна.

-ЭМДЕГ нь тусламж, 

үйлчилгээг батлагдсан  

дүрэм, журмын дагуу 

явуулдаг болсон байна. 

- ЭМДЕГ-ын худалдан 

авах үйл ажиллагаанд ил 

тод байдлыг хангах, 

хариуцлагыг сайжруулах 

механизмыг хэрэгжүүлсэн 

байна.

- Худалдан авах тусламж, 

үйлчилгээний өртөг 

зардлыг тооцох, үнэ 

тарифыг тогтоох 

механизмыг мэдээллийн 

тогтолцоонд үндэслэн 

бүрдүүлэх ажлыг 

эхлүүлсэн байна.

-ЭМДЕГ нь тусламж, 

үйлчилгээг батлагдсан  

дүрэм, журмын дагуу 

явуулж буй эсэхэд 

тогтмол хяналт тавьж, 

сайжруулах арга хэмжээ 

авсан байна. 

- ЭМДЕГ-ын худалдан 

авах үйл ажиллагааны ил 

тод, хариуцлагатай  

байдалд тогтмол хяналт 

тавьж, сайжруулах арга 

хэмжээ авсан байна. 

- Худалдан авах тусламж, 

үйлчилгээний өртөг 

зардлыг тооцох, үнэ 

тарифыг тогтоох 

механизмыг мэдээллийн 

тогтолцоонд үндэслэн  

хийдэг болсон байна.

-ЭМДЕГ нь тусламж, 

үйлчилгээг батлагдсан  

дүрэм, журмын дагуу 

явуулж буй эсэхэд тогтмол 

хяналт тавьж, сайжруулах 

арга хэмжээ авсан байна. 

- ЭМДЕГ-ын худалдан авах 

үйл ажиллагааны ил тод, 

хариуцлагатай  байдалд 

тогтмол хяналт тавьж, 

сайжруулах арга хэмжээ 

авсан байна. 

- Худалдан авах тусламж, 

үйлчилгээний өртөг 

зардлыг тооцох, үнэ 

тарифыг тогтоох 

механизмыг мэдээллийн 

тогтолцоонд үндэслэн  

хийдэг болсон байна.

-ЭМДЕГ нь тусламж, 

үйлчилгээг батлагдсан  

дүрэм, журмын дагуу 

явуулж буй эсэхэд тогтмол 

хяналт тавьж, сайжруулах 

арга хэмжээ авсан байна. 

- ЭМДЕГ-ын худалдан авах 

үйл ажиллагааны ил тод, 

хариуцлагатай  байдалд 

тогтмол хяналт тавьж, 

сайжруулах арга хэмжээ 

авсан байна. 

- Худалдан авах тусламж, 

үйлчилгээний өртөг 

зардлыг тооцох, үнэ 

тарифыг тогтоох 

механизмыг мэдээллийн 

тогтолцоонд үндэслэн  

хийдэг болсон байна.

-ЭМДЕГ-ын худалдан 

авах үйл ажиллагаа нь 

хүн амын тусламж, 

үйлчилгээний хэрэгцээ, 

хүртээмж, санхүүгийн 

эрсдэлээс хамгаалах 

зорилгод нийцэж буй 

байдалд дүн шинжилгээ 

хийж, сайжруулах 

зөвлөмж боловсруулсан 

байна.

- ЭМДЕГ-ын худалдан 

авах үйл ажиллагаанд 

ил тод байдлыг хангах, 

хариуцлагын механизмд 

үнэлгээ хийж, 

сайжруулах зөвлөмж 

боловсруулсан байна. 

- Худалдан авах үйл 

ажиллагааны 

мэдээллийн 

тогтолцоонд үнэлгээ 

хийж, сайжруулах 

зөвлөмж боловсруулсан 

байна. 

ЭМЯ, СЯ, 

ЭМДЕГ

Олон улсын 

байгууллага

ТББ

4.4.1.1 -ЭМЯ-нд төрөөс 

хариуцах тусламж, 

үйлчилгээг 

худалдаж авах 

бүтэц, чадавх бий 

болгох 

2020-

2021

-Нэгжийн бүтэц, ажил 

үүргийн хуваарийг 

боловсруулсан байна.

-Нэгжийн ажилтнуудыг 

сонгон шалгаруулж, 

сургасан байна.

-Нэгжийн ажиллах 

заавар, журмыг 

боловсруулсан 

байна.B163

ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

СЯ

4.4.1.2 -Улсын төсвийн 

болон эрүүл 

мэндийн даатгалын 

санхүүжилтээр 

худалдан авах 

эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний үр 

дүнг ЭМЯ, СЯ, 

ЭМДЕГ-т тайлагнах 

гүйцэтгэлд 

суурилсан 

тайлангийн 

тогтолцоог 

мэдээлэл, харилцаа 

холбооны 

технологийг 

ашиглан 

боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэгчдийн 

гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийг талууд 

тохиролцсон байна.

-Шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу мэдээ цуглуулах 

програм хангамжийг 

боловсруулсан байна.

- Мэдээ тайланг зөв 

бодитой цуглуулах арга 

аргачлалд эмнэлгүүдийг 

сургасан байна.

-Худалдан авагчийн 

мэдээнд дүн шинжилгээ 

хийх чадавх бэхжүүлсан 

байна.

-ЭМЯ-ны Цахим эрүүл 

мэнд төслийн мэдээний 

сантай худалдан авах 

үйл ажиллагааны 

мэдээлийн тогтолцоог 

уялдуулах, тогтвортой 

байдлыг хангах арга 

хэмжээ авсан байна.

-Улсын төсвийн болон 

эрүүл мэндийн даатгалын 

санхүүжилтээр худалдан 

авах эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний үр 

дүнг ЭМЯ, СЯ, ЭМДЕГ-т 

тайлагнах гүйцэтгэлд 

суурилсан тайлангийн 

тогтолцоог мэдээлэл, 

харилцаа холбооны 

технологийг ашиглан  

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байна.

-Улсын төсвийн болон 

эрүүл мэндийн даатгалын 

санхүүжилтээр худалдан 

авах эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний үр 

дүнг ЭМЯ, СЯ, ЭМДЕГ-т 

тайлагнах гүйцэтгэлд 

суурилсан тайлангийн 

тогтолцоог мэдээлэл, 

харилцаа холбооны 

технологийг ашиглан  

хэрэгжүүлдэг болсон  

байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний гүйцэтгэлд 

тулгуурласан төлбөрийн 

аргын үр нөлөөг үнэлж, 

шаардлагатай 

өөрчлөлтийг оруулдаг 

болсон байна.

-Улсын төсвийн болон 

эрүүл мэндийн даатгалын 

санхүүжилтээр худалдан 

авах эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний үр 

дүнг ЭМЯ, СЯ, ЭМДЕГ-т 

тайлагнах гүйцэтгэлд 

суурилсан тайлангийн 

тогтолцоог мэдээлэл, 

харилцаа холбооны 

технологийг ашиглан  

хэрэгжүүлдэг болсон  

байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний гүйцэтгэлд 

тулгуурласан төлбөрийн 

аргын үр нөлөөг үнэлж, 

шаардлагатай өөрчлөлтийг 

оруулдаг болсон байна.

-Улсын төсвийн болон 

эрүүл мэндийн даатгалын 

санхүүжилтээр худалдан 

авах эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний үр 

дүнг ЭМЯ, СЯ, ЭМДЕГ-т 

тайлагнах гүйцэтгэлд 

суурилсан тайлангийн 

тогтолцоог мэдээлэл, 

харилцаа холбооны 

технологийг ашиглан  

хэрэгжүүлдэг болсон  

байна.

-Эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний гүйцэтгэлд 

тулгуурласан төлбөрийн 

аргын үр нөлөөг үнэлж, 

шаардлагатай өөрчлөлтийг 

оруулдаг болсон байна.

-Улсын төсвийн болон 

эрүүл мэндийн 

даатгалын 

санхүүжилтээр 

худалдан авах эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний үр дүнг 

ЭМЯ, СЯ, ЭМДЕГ-т 

тайлагнах гүйцэтгэлд 

суурилсан тайлангийн 

тогтолцоог мэдээлэл, 

харилцаа холбооны 

технологийг ашиглан  

хэрэгжүүлдэг болсон  

байна.

-Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

гүйцэтгэлд тулгуурласан 

төлбөрийн аргын үр 

нөлөөг үнэлж, 

шаардлагатай 

өөрчлөлтийг оруулдаг 

болсон байна.

СЯ, ЭМЯ, 

ЭМДЕГ

Олон улсын 

байгууллага

ЭМХТ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Бодлогын зорилт 

4.3: Эрүүл мэндийн 

чанартай тусламж, 

үйлчилгээг 

худалдан авч 

байхаар эрүүл 

мэндийн 

даатгалын үр дүн, 

үр ашиг бүхий 

санхүүжилтэд 

бүрэн шилжүүлж 

бүх нийтийг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд 

хамруулах

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.3.2: Салбарын санхүү, 

хөрөнгө нөөцийн үр 

ашигтай хуваарилалт, 

хүн амд газар зүйн 

хувьд тэгш хүртээмжтэй 

тусламж, үйлчилгээ, 

зардлын үр ашгийг 

харгалзсан худалдан 

авалтын гэрээлэлт, 

чанар болон үр ашгийн 

гүйцэтгэлийн тодорхой 

зорилтууд, худалдан 

авагч болон тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэгч, 

үйлчилгээ үзүүлэгчид 

хооронд хамгийн 

шилдэг боломжит 

тохиролцоог эрмэлзсэн 

стратегийн худалдан 

авалтыг бэхжүүлэх

Зорилт 4.4 Эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын 

санхүүжилтийн 

улсын төсвийн 

орцод 

тулгуурласан аргыг 

үр дүн, үр ашигт 

чиглэсэн, эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагааны 

гүйцэтгэлд 

суурилсан эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

хөшүүрэг бүхий 

санхүүжилтийн 

төлбөрийн аргад 

шилжүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.4.1: Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

гүйцэтгэлд 

тулгуурласан 

төлбөрийн аргaaр 

санхүүжүүлэх 

тогтолцоог нэвтрүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.4.2: Эрүүл мэндийн 

байгууллагын гүйцэтгэл 

(үр дүн)-г сайжруулахад 

чиглэсэн ажиллагсдын 

цалин, урамшуулал 

тогтоох 

тогтолцоо/аргачлалыг 

хэрэгжүүлэх    

4.4.2.1 -Эрүүл мэндийн 

ажилтны гүйцэтгэлд 

суурилсан цалин, 

урамшууллын 

тогтолцоог бий 

болгох 

2020-

2026

- Эрүүл мэндийн 

ажилтны цалин, 

урамшууллыг  

гүйцэтгэлтэй уялдуулах 

шинэчлэлийн төслийг 

боловсруулж, 

зөвшилцсөн байна.

- Эрүүл мэндийн ажилтны 

цалин, урамшууллыг  

гүйцэтгэлтэй уялдуулах 

хууль эрх зүйн орчныг бий 

болгох арга хэмжээ авсан 

байна.

- Эрүүл мэндийн ажилтны 

цалин, урамшууллыг  

гүйцэтгэлтэй уялдуулах 

хууль эрх зүйн орчныг бий 

болгох арга хэмжээ авсан 

байна.

-Гүйцэтгэлд суурилсан 

цалин урамшууллын 

тогтолцоогоор цалинжих 

ажилтны тоо нэмэгдсэн 

байна.

- Гүйцэтгэлд суурилсан 

цалин урамшууллын 

тогтолцооны үр нөлөөг 

үнэлж, боловсронгуй 

болгодог болсон байна.

-Гүйцэтгэлд суурилсан 

цалин урамшууллын 

тогтолцоогоор цалинжих 

ажилтны тоо нэмэгдсэн 

байна.

- Гүйцэтгэлд суурилсан 

цалин урамшууллын 

тогтолцооны үр нөлөөг 

үнэлж, боловсронгуй 

болгодог болсон байна.

-Гүйцэтгэлд суурилсан 

цалин урамшууллын 

тогтолцоогоор цалинжих 

ажилны тоо нэмэгдсэн 

байна.

- Гүйцэтгэлд суурилсан 

цалин урамшууллын 

тогтолцооны үр нөлөөг 

үнэлж, боловсронгуй 

болгодог болсон байна.

ЭМЯ, ТАЗ Улсын Их 

Хурал, 

ЗГХЭГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

ТББ, 

Үйлдвэрчний 

эвлэл

4.5.1.1 -Тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлтийн 

хүрээний дагуу 

анхан шатны 

тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн нийт 

болон нэг иргэнд 

ноогдох зардлыг 

шинэчлэн тооцох

2020-

2025

-Анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээний өртгийг 

тооцож, нэг иргэнээр 

тооцсон санхүүжилтийн 

тарифыг 2 жил тутам 

шинэчлэн тооцдог 

болсон байна.

-Анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээний өртгийг 

тооцож, нэг иргэнээр 

тооцсон санхүүжилтийн 

тарифыг 2 жил тутам 

шинэчлэн тооцдог болсон 

байна.

-Анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээний өртгийг 

тооцож, нэг иргэнээр 

тооцсон санхүүжилтийн 

тарифыг 2 жил тутам 

шинэчлэн тооцдог болсон 

байна.

ЭМЯ, СЯ Олон улсын 

байгууллага

ТББ, ЭМХҮТ

4.5.1.2 -Эрүүл мэндийн 

нийт зардалд эзлэх 

анхан шатны 

тусламж 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн  

хувийг тогтмол 

нэмэгдүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн нийт 

зардалд эзлэх анхан 

шатны тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн хувь 

нэмэгдсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн нийт 

зардалд эзлэх анхан 

шатны тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн хувь 

нэмэгдсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн нийт 

зардалд эзлэх анхан 

шатны тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн хувь 

нэмэгдсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн нийт 

зардалд эзлэх анхан шатны 

тусламж, үйлчилгээний 

санхүүжилтийн хувь 

нэмэгдсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн нийт 

зардалд эзлэх анхан 

шатны тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн хувь 

нэмэгдсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн нийт 

зардалд эзлэх анхан 

шатны тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн хувь 

нэмэгдсэн байна. 

ЭМЯ, СЯ Улсын Их 

Хурал, 

ЗГХЭГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

4.6.1.1 -ЭМД-аас 

санхүүжүүлж буй 

өрх, сум, тосгоны 

ЭМТ- ийн тусламж, 

үйлчилгээний тоо, 

төрлийг 

нэмэгдүүлэх

2020-

2022

-ЭМД-аас санхүүжүүлж 

буй өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 

тусламж, үйлчилгээний 

тоо, төрлийг 

нэмэгдүүлэхээр Эрүүл 

мэндийн даатгалын 

хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулахаар өргөн 

барьсан байна.

-ЭМД-аас санхүүжүүлж 

буй өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 

тусламж, үйлчилгээний 

тоо, төрлийг 

нэмэгдүүлэхээр Эрүүл 

мэндийн даатгалын 

хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

орсон байна.

ЭМДЕГ, 

ЭМЯ

СЯ Улсын их 

хурал

4.6.1.2 -ЭМД-аас 

санхүүжүүлж буй 

өрх, сум, тосгоны 

ЭМТ-ийн тусламж, 

үйлчилгээний 

өртгийг тооцож, 

тарифыг тогтмол 

шинэчлэх

2020-

2026

-ЭМД-аас санхүүжүүлж 

буй өрх, сум, тосгоны 

ЭМТ-ийн тусламж, 

үйлчилгээний өртгийг 

тооцож, тарифыг 

шинэчлэн баталсан 

байна.

-ЭМД-аас санхүүжүүлж 

буй өрх, сум, тосгоны 

ЭМТ-ийн тусламж, 

үйлчилгээний өртгийг 

тооцож, тарифыг 

шинэчлэн баталсан 

байна.

-ЭМД-аас санхүүжүүлж 

буй өрх, сум, тосгоны 

ЭМТ-ийн тусламж, 

үйлчилгээний 

төлбөрийн арга, 

тарифыг үнэлж, 

шаардлагатай 

өөрчлөлтийг хийсэн 

байна.

ЭМДЕГ ЭМЯ, СЯ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

ЭМХТ

Зорилт 4.6: Өрх, 

сумын эрүүл 

мэндийн төвийн 

санхүүжилтэд 

улсын төсвөөс 

гадна эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

санхүүжилтийг 

оруулах

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.6.1: ЭМД-аас 

санхүүжүүлж буй өрх 

болон сумын ЭМТ- ийн 

тусламж, үйлчилгээний 

төрлийг нэмэгдүүлэх, 

тарифыг тогтоох 

аргачлалыг сайжруулах  

Зорилт 4.4 Эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын 

санхүүжилтийн 

улсын төсвийн 

орцод 

тулгуурласан аргыг 

үр дүн, үр ашигт 

чиглэсэн, эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагааны 

гүйцэтгэлд 

суурилсан эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

хөшүүрэг бүхий 

санхүүжилтийн 

төлбөрийн аргад 

шилжүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.5.1: Эрүүл мэндийн 

анхан шатны тусламж, 

үйлчилгээг тэргүүлэх 

чиглэл болгож, 

хуваарилах 

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлэх эх 

үүсвэрийн төрлийг 

өргөжүүлэх, нэг иргэний 

тарифыг хэмжээг 

гүйцэтгэлийн үр дүнтэй 

уялдуулан тогтоох, 

тогтмол шинэчлэх 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.7.1: Нийгмийн эрүүл 

мэнд болон эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

санхүүжилтийн 

механизмын үр нөлөөг 

тогтмол үнэлж, хяналт 

шинжилгээ хийдэг, цаг 

тухайд нь сайжруулах 

арга хэмжээ авдаг 

тогтолцоог бий болгож, 

төлбөрийн аргаас үүдэх 

зөрчилтэй сонирхлоос 

сэргийлэх, эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

гүйцэтгэл (хүртээмж, үр 

ашиг болон тусламж, 

үйлчилгээний чанар)-

ийг сайжруулах

4.7.1.1 -Нийгмийн эрүүл 

мэндийн болон 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн 

механизмын үр 

нөлөөг үнэлж, 

боловсронгуй 

болгох

2021-

2026

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн болон 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн аргын үр 

нөлөөг үнэлэх талаар 

холбогдох байгууллага, 

мэргэжилтний чадавх 

бэхжүүлэх арга хэмжээ 

авсан байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

болон эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний 

санхүүжилтийн аргын үр 

нөлөөг үнэлэх талаар 

холбогдох байгууллага, 

мэргэжилтний чадавх 

бэхжүүлэх арга хэмжээ 

авсан байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

санхүүгийн тогтвортой эх 

үүсвэртэй болгох, 

гүйцэтгэлийг хэмжих, үр 

дүнг тооцох тогтолцоог 

бий болгох арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулсан байна.

- Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн үр нөлөөг 

үнэлж, сайжруулдаг 

болсон байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

санхүүгийн тогтвортой эх 

үүсвэртэй болгох, 

гүйцэтгэлийг хэмжих, үр 

дүнг тооцох тогтолцоог бий 

болгох арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна.

- Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн үр нөлөөг 

үнэлж, сайжруулдаг болсон 

байна.

-Нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээг 

санхүүгийн тогтвортой эх 

үүсвэртэй болгох, 

гүйцэтгэлийг хэмжих, үр 

дүнг тооцох тогтолцоог бий 

болгох арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлсэн  байна.

- Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн үр нөлөөг 

үнэлж, сайжруулдаг болсон 

байна.

-Нийгмийн эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг санхүүгийн 

тогтвортой эх үүсвэртэй 

болгох, гүйцэтгэлийг 

хэмжих, үр дүнг тооцох 

тогтолцоог бий болгох 

арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд үнэлгээ 

хийж, зөвлөмж гарсан 

байна.

- Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний 

санхүүжилтийн үр 

нөлөөг үнэлж, 

сайжруулдаг болсон 

байна.

ЭМЯ, СЯ, 

ЭМДЕГ

Олон улсын 

байгууллага

ЭМХТ, НЭМХ

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.7.2: Тусламж 

үйлчилгээний 

гүйцэтгэлд суурилсан 

санхүүжилттэй уялдсан 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

санхүүгийн 

тайлагналтыг 

нэвтрүүлэх

4.7.2.1 -Эрүүл мэндийн 

салбарын 

санхүүгийн тайланг 

Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай 

хууль, Төсвийн 

тухай хууль, олон 

улсын стандартын 

дагуу тайлагнахын 

зэрэгцээ Эрүүл 

мэндийн үндэсний 

тооцооны 

тайлангийн 

ангиллыг 

нэвтрүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

салбарын санхүүгийн 

тайланг Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль, 

Төсвийн тухай хууль, 

олон улсын стандартын 

дагуу тайлагнахын 

зэрэгцээ Эрүүл мэндийн 

үндэсний тооцооны 

тайлангийн ангиллыг 

нэвтрүүлэх арга 

аргачлалыг 

боловсруулсан байна.

-Эрүүл мэндийн салбарын 

санхүүгийн тайлангийн 

шинэчилсэн арга 

аргачлалыг туршиж, 

боловсронгуй болгосон 

байна.

-Эрүүл мэндийн салбарын 

санхүүгийн тайлангийн 

шинэчилсэн арга 

аргачлалыг баталж, 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн салбарын 

санхүүгийн тайлангийн 

шинэчилсэн арга 

аргачлалыг ашиглах 

сургалтыг холбогдох 

байгууллага, мэргэжилтнийг 

оролцуулан зохион 

байгуулсан байна.

- Шинэчилсэн арга 

аргачлалын дагуу эрүүл 

мэндийн салбарын 

санхүүгийн тайланг 

гаргадаг болсон байна.

- Шинэчилсэн арга 

аргачлалын дагуу эрүүл 

мэндийн салбарын 

санхүүгийн тайланг 

гаргадаг болсон байна.

ЭМЯ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

СЯ, ЭМХТ, 

ЭМДЕГ

4.7.3.1 -Эрүүл мэндийн 

үндэсний тооцоо 

болон тусламж, 

үйлчилгээний тариф 

тогтооход ашиглах 

зорилгоор тусламж, 

үйлчилгээний 

өртгийн бүртгэлийн 

цахим тогтолцоог 

эрүүл мэндийн 

байгууллагуудад 

нэвтрүүлэх

2020-

2026

- Тусламж, 

үйлчилгээний өртгийн 

бүртгэлийн гарын 

авлагыг эмнэлгүүдэд 

зориулан 

боловсруулсан байна.

- Тусламж, үйлчилгээний 

өртгийн бүртгэлийн цахим 

програм хангамжийг 

эмнэлгүүдэд 

суурилуулсан байна.

- Тусламж, үйлчилгээний 

өртгийн бүртгэлийн цахим 

програм хангамжийг 

эмнэлгүүдэд 

суурилуулсан байна.

- Тусламж, үйлчилгээний 

өртгийн бүртгэл хийх 

талаар эмнэлгүүд 

сургагдсан байна.

- Тусламж, үйлчилгээний 

өртгийн бүртгэлийг 

эмнэлгүүд хийж эхэлсэн 

байна. 

- Тусламж, 

үйлчилгээний өртгийн 

бүртгэлийг эмнэлгүүд 

хийдэг болсон байна.

ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

ЭМХТ, 

ЭМДЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

4.7.3.2 -Эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

өртгийн бүртгэлийн 

салбарын 

хэмжээний тайланг 

Эрүүл мэндийн 

үндэсний тооцоотой 

уялдуулж гаргах

2023-

2026

-2022 оны эрүүл мэндийн 

салбарын санхүүгийн 

тайланг өртгийн бүртгэл 

дээр үндэслэн гаргаж, дүн 

шинжилгээ хийн, 

санхүүгийн төлөвлөлтөд 

ашигласан байна.

-2023 оны эрүүл мэндийн 

салбарын санхүүгийн 

тайланг өртгийн бүртгэл 

дээр үндэслэн гаргаж, дүн 

шинжилгээ хийн, санхүүгийн 

төлөвлөлтөд ашигласан 

байна.

-2024 оны эрүүл мэндийн 

салбарын санхүүгийн 

тайланг өртгийн бүртгэл 

дээр үндэслэн гаргаж, дүн 

шинжилгээ хийн, 

санхүүгийн төлөвлөлтөд 

ашигласан байна.

-2025 оны эрүүл 

мэндийн салбарын 

санхүүгийн тайланг 

өртгийн бүртгэл дээр 

үндэслэн гаргаж, дүн 

шинжилгээ хийн, 

санхүүгийн төлөвлөлтөд 

ашигласан байна.

ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

ЭМХТ, 

ЭМДЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Зорилт 4.7: 

Нийгмийн эрүүл 

мэнд болон 

эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

чиглэлтэй уялдсан 

төлбөрийн 

механизм, 

санхүүгийн 

тайлагналыг 

оновчтой болгох

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.7.3: Эрүүл мэндийн 

салбарын хэмжээнд 

санхүүжилтийн 

хэрэгцээг тооцоолох, 

төлбөрийн аргыг 

оновчтой болгох 

зорилгоор тусламж 

үйлчилгээний шатлал, 

байгууллагын 

онцлогтой уялдсан 

эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

өртгийн бүртгэлийн 

тогтолцоог нэвтрүүлэх, 

санхүүгийн удирдлагыг 

сайжруулах 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

4.7.3.3 -Эрүүл мэндийн 

салбарын дунд 

хугацааны зардлын 

хүрээ, Дунд 

хугацааны төсвийн 

төсөөллийг 

боловсруулж, 

ашиглах  

2023-

2026

-Эрүүл мэндийн салбарын 

дунд хугацааны зардлын 

хүрээ, Дунд хугацааны 

төсвийн төсөөллийг өртөг, 

үр дүн, гүйцэтгэлийн 

тайланд үндэслэн 

боловсруулж, ашигладаг 

болсон байна.  

-Эрүүл мэндийн 

салбарын дунд 

хугацааны зардлын 

хүрээ, Дунд хугацааны 

төсвийн төсөөллийг 

өртөг, үр дүн, 

гүйцэтгэлийн тайланд 

үндэслэн боловсруулж, 

ашигладаг болсон 

байна.  

ЭМЯ, СЯ Олон улсын 

байгууллага

ЭМХТ, 

ЭМДЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

4.8.1.1 -Эрүүл мэндийн 

тусламж, 

үйлчилгээний эрэлт, 

хэрэгцээ болон 

эрүүл мэндийн 

дэвшилтэт 

технологийг 

харгалзсан эрүүл 

мэндийн салбарын 

Дунд хугацааны 

хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх

2021-

2026

-Хөрөнгө оруулалтын үр 

дүн, үр ашгийг тооцох, 

эрэмбэлэх талаар 

холбогдох байгууллага, 

мэргэжилтнийг сургасан 

байна.

-Дунд хугацааны хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөө 

(2023-2025) батлагдсан 

байна.

-Дунд хугацааны хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөө 

(2024-2026) батлагдсан 

байна.

-Дунд хугацааны хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөө 

(2025-2027) батлагдсан 

байна.

-Дунд хугацааны хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөө 

(2026-2028) батлагдсан 

байна.

-Дунд хугацааны 

хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөө (2027-2030) 

батлагдсан байна.

ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

СЯ, ЭМХТ

4.8.1.2 Эрүүл мэндийн 

барилга, 

байгууламж, дэд 

бүтэц, тоног 

төхөөрөмжийн 

хөрөнгө оруулалтын 

хэрэгцээг тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлтийн 

хүрээнд нийцүүлэн 

тодорхойлж, дунд 

хугацааны хөрөнгө 

оруулалтын 

төлөвлөгөө 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

барилга, байгууламж, 

дэд бүтэц, тоног 

төхөөрөмжийн хөрөнгө 

оруулалтын хэрэгцээг 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтийн хүрээнд 

нийцүүлэн 

тодорхойлсон байна.

 -Хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөө 

боловсруулсан байна.

-Хөрөнгө оруулалтын 

дунд хугацааны 

төлөвлөгөөг жил бүрийн 

төлөвлөгөөнд тусгаж 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Хөрөнгө оруулалтын 

дунд хугацааны 

төлөвлөгөөг жил бүрийн 

төлөвлөгөөнд тусгаж 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Хөрөнгө оруулалтын дунд 

хугацааны төлөвлөгөөг жил 

бүрийн төлөвлөгөөнд 

тусгаж хэрэгжүүлсэн байна.

-Хөрөнгө оруулалтын дунд 

хугацааны төлөвлөгөөг жил 

бүрийн төлөвлөгөөнд 

тусгаж хэрэгжүүлсэн байна.

-Хөрөнгө оруулалтын 

дунд хугацааны 

төлөвлөгөөг жил бүрийн 

төлөвлөгөөнд тусгаж 

хэрэгжүүлсэн байна.

ЭМЯ, ЭМХТ СЯ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

4.8.1.3. Олон улсын жишигт 

нийцсэн хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог бий 

болгох

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн үйл явц, 

механизмын нөхцөл 

байдлын үнэлгээ хийсэн 

байна.

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн 

тогтолцооны үндсэн 

бүрэлдэхүүн хэсэг, үе 

шат, дизайн, аргачлалыг 

олон улсын жишигт 

нийцүүлэн боловсруулсан 

байна.

-Хөрөнгийн  төлөвлөлтийн 

тогтолцоог байгуулах 

тухай эрх бүхий 

байгууллагын  тушаал 

шийдвэр гарсан байна.

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн тогтолцоо 

бүрдсэн байна.  

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн тогтолцоо 

бүрдсэн байна.  

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн тогтолцоо 

бүрдсэн байна.  

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн 

тогтолцооны 

хэрэгжилтэд үнэлгээ 

хийж, боловсронгуй 

болгох зөвлөмж гарсан 

байна. 

ЭМЯ СЯ, БХБЯ, 

ТӨБЗГ, ҮХГ,  

ЭМХТ, олон 

улсын 

байгууллага

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Зорилго 5. Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцсэн, эмнэлзүйн нотолгоонд суурилсан,   дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх замаар тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах

Зорилт 4.7: 

Нийгмийн эрүүл 

мэнд болон 

эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

чиглэлтэй уялдсан 

төлбөрийн 

механизм, 

санхүүгийн 

тайлагналыг 

оновчтой болгох

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.7.3: Эрүүл мэндийн 

салбарын хэмжээнд 

санхүүжилтийн 

хэрэгцээг тооцоолох, 

төлбөрийн аргыг 

оновчтой болгох 

зорилгоор тусламж 

үйлчилгээний шатлал, 

байгууллагын 

онцлогтой уялдсан 

эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

өртгийн бүртгэлийн 

тогтолцоог нэвтрүүлэх, 

санхүүгийн удирдлагыг 

сайжруулах 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

4.8.1: Хүн амын эрүүл 

мэндийн хэрэгцээ болон 

эрүүл мэндийн 

технологийн 

дэвшилтүүдийг 

харгалзсан эрүүл 

мэндийн салбарын 

хөрөнгө оруулалтын 

хөтөлбөрийг төлөвлөх 

тогтолцоог бий болгож, 

хэрэгжилтийн үе шат 

бүрт улсын төсөв болон 

бусад эх үүсвэрүүдээс 

санхүүжилтийг хангах 

ажлыг зохион байгуулах

Зорилт 4.8: 

Салбарын хөрөнгө 

оруулалтын 

нэгдсэн 

төлөвлөлтийг 

эрүүл мэндийн 

салбарын 

технологийн 

үнэлгээ, салбарын 

тэргүүлэх чиглэл, 

хүн амын эрүүл 

мэндийн эрэлт, 

хэрэгцээнд 

суурилан 

хэрэгжүүлэх

44



2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

5.1.1.1 Эрүүл мэндийн 

технологийн 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог үнэлж, 

сайжруулах 

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

технологийн 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог үнэлж, 

сайжруулах зөвлөмж 

боловсруулсан байна.

-Үнэлгээний зөвлөмжийг 

үе шатттай хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

технологийн төлөвлөлт, 

хэрэгжилт, 

зохицуулалтын 

чиглэлээрх  сургалтын 

хэрэгцээг тодорхойлсон 

байна.

-Үнэлгээний зөвлөмжийг 

үе шатттай хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна.

Сургалт эрхлэгч 

байгууллагыг сонгосон 

байна.

- Сургалтын хөтөлбөр 

төлөвлөгөө,  сургалтын 

арга, аргачлал, 

сургалтын материал 

боловсруулагдсан байна.

-Үнэлгээний зөвлөмжийн 

хэрэгжилт 40%

- Эрүүл мэндийн 

технологийн төлөвлөлт, 

хэрэгжилтийн 

зохицуулалтын чиглэлээр 

сургалт зохион байгуулсан 

байна. /Хамралт-20%/

-Үнэлгээний зөвлөмжийн 

хэрэгжилт 60%

-Эрүүл мэндийн 

технологийн төлөвлөлт, 

хэрэгжилтийн 

зохицуулалтын чиглэлээр 

сургалт зохион байгуулсан 

байна. /Хамралт -50%/

- Үнэлгээний 

зөвлөмжийн хэрэгжилт 

100%

- Эрүүл мэндийн 

технологийн төлөвлөлт, 

хэрэгжилтийн 

зохицуулалтын 

чиглэлээр сургалт 

зохион байгуулсан 

байна. /Хамралт -100%/

ЭМЯ, 

ЭМХТ, 

сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

Мэргэжлийн 

 нийгэмлэг, 

холбоо, 

олон улсын 

байгууллага

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн нийт 

байгууллага 

5.1.1.2  Эрүүл мэндийн 

технологийн 

үнэлгээний журмыг 

олон улсын жишигт 

нийцүүлэн 

боловсруулж, эрүүл 

мэндийн 

технологийн цогц 

үнэлгээ хийх

2020-

2026

-Олон улсын жишигт 

нийцсэн эрүүл мэндийн 

технологийн 

үнэлгээний журам, арга 

хэрэгсэл, протокол 

боловсруулсан байна.

- Шинэчилсэн журам, 

арга хэрэгслийг ашиглан 

эрүүл мэндийн 

технологийн үнэлгээ хийх 

баг бүрдүүлж, сургалтад 

хамруулсан байна.  

- Шинэчилсэн журам, 

арга хэрэгсэл, протокол 

ашиглан  эрүүл мэндийн 

технологийн үнэлгээ хийж 

эхэлсэн байна.

- Шинэчилсэн журам, арга 

хэрэгслийг ашиглан  эрүүл 

мэндийн технологийн 

үнэлгээ хийж гарсан 

зөвлөмжийг тусламж, 

үйлчилгээнд  хэрэгжүүлнэ

-Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэхэд хүндрэлтэй 

байгаа өвчний технологийн 

үнэлгээ хийсэн байна.

- Шинэчилсэн журам, арга 

хэрэгслийг ашиглан  эрүүл 

мэндийн технологийн 

үнэлгээ хийж гарсан 

зөвлөмжийг тусламж, 

үйлчилгээнд  хэрэгжүүлнэ

-Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэхэд хүндрэлтэй 

байгаа өвчний 

технологийн үнэлгээ 

хийсэн байна.

- Шинэчилсэн журам, 

арга хэрэгслийг 

ашиглан  эрүүл 

мэндийн технологийн 

үнэлгээ хийж 

зөвлөмжийг :тусламж, 

үйлчилгээнд  

хэрэгжүүлнэ

-Монгол Улсад 

оношлох, эмчлэхэд 

хүндрэлтэй байгаа 

өвчний технологийн 

үнэлгээг хийж, 

дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлсэн байна.

ЭМЯ, 

ЭМХТ, олон 

улсын 

байгууллага, 

 эрүүл 

мэндийн 

технологийн 

үнэлгээ 

Мэргэжлийн 

 нийгэмлэг, 

холбоо

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн нийт 

байгууллага 

5.1.1.3 Эрүүл мэндийн 

технологийн 

мэдээллийн 

нэгдсэн сан 

байгуулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

технологийн 

мэдээллийн нэгдсэн 

сангийн програм 

хангамж боловсруулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

технологийн мэдээллийн 

нэгдсэн сангийн програм 

хангамжийг ашиглаж 

эхэлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

технологийн мэдээллийн 

нэгдсэн санд мэдээлэл 

оруулсан байна. /50%/

-Эрүүл мэндийн 

технологийн мэдээллийн 

нэгдсэн санд мэдээлэл 

оруулсан байна. /80%/

-Эрүүл мэндийн 

технологийн мэдээллийн 

нэгдсэн санд мэдээлэл 

оруулсан байна. /100%/

-Эрүүл мэндийн 

технологийн 

мэдээллийн нэгдсэн 

санг тогтмол баяжуулж 

хэвшсэн байна.

ЭМЯ, 

ЭМХТ, 

Цахим 

эрүүл мэнд 

төсөл

Мэргэжлийн 

 нийгэмлэг, 

холбоо

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн нийт 

байгууллага 

5.2.1.1 Монгол Улсад 

оношлох, эмчлэхэд 

хүндрэлтэй өвчний 

оношилгоо, 

эмчилгээний 

дэвшилтэт 

технологи 

нэвтрүүлэлтийг  

бодлогоор дэмжих

2020-

2026

- Монгол Улсад 

оношлох, эмчлэхэд 

хүндрэлтэй өвчний 

оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэх, 

татварын хөнгөлөлт 

үзүүлэх чиглэлээр  

салбар хоорондын 

зөвлөлдөх үүлзалт, 

хэлэлцүүлгүүд зохион 

байгуулсан байна.

- Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэхэд хүндрэлтэй 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэхэд 

санхүүгийн дэмжлэг, 

татварын хөнгөлөлт 

үзүүлэх чиглэлээр 

холбогдох 

байгууллагуудын 

шийдвэр гарсан байна.

-Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэхэд хүндрэлтэй 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэх 

чиглэл гарсан байна.

- Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэхэд хүндрэлтэй 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэхэд 

үзүүлсэн  бодлогын 

дэмжлэг (төсөв, татвар 

гэх мэт)

- Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэхэд хүндрэлтэй 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэхэд 

үзүүлсэн  бодлогын 

дэмжлэг (төсөв, татвар гэх 

мэт)

- Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэхэд хүндрэлтэй 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэхэд 

үзүүлсэн  бодлогын 

дэмжлэг (төсөв, татвар гэх 

мэт)

- Монгол Улсад 

оношлох, эмчлэхэд 

хүндрэлтэй өвчний 

оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

технологи нэвтрүүлэхэд 

үзүүлсэн  бодлогын 

дэмжлэг (төсөв, татвар 

гэх мэт)

ЭМЯ, ЭМХТ СЯ, ХЗДХЯ, 

ХХААХҮЯ, 

ТЕГ, ГЕГ, 

банк 

санхүүгийн 

байгууллага

, хувийн 

хэвшил

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн нийт 

байгууллага 

Зорилт 5.1: Хүн 

амын эрүүл 

мэндийн эрэлт 

хэрэгцээ, эрүүл 

мэндийн 

технологийн 

үнэлгээнд 

үндэслэсэн эрүүл 

мэндийн 

технологийн 

нэгдсэн 

төлөвлөлтийг бий 

болгох

Хэрэгжүүлэх арга зам 

5.1.1: Хүн амын эрүүл 

мэндийн эрэлт 

хэрэгцээ, технологийн 

цогц үнэлгээнд 

суурилсан салбарын 

хэмжээний эрүүл 

мэндийн технологийн 

төлөвлөлтийн нэгдсэн 

тогтолцоог шинэчлэн 

зохион байгуулж, 

бэхжүүлэх 

Зорилт 5.2:  

Монгол Улсад 

оношилж 

эмчлэхэд 

хүндрэлтэй байгаа 

зарим өвчнийг 

оношлох, эмчлэх 

дэвшилтэт 

технологийг 

нэвтрүүлэх 

асуудлыг 

санхүүжилтийн 

болон татварын 

бодлогоор дэмжих 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

5.2.1: Эрүүл мэндийн 

технологийн төлөвлөлт 

дээр тулгуурлан 

санхүүгийн үр ашигтай 

оношилгоо, шинжилгээ, 

эмчилгээний технологи 

нэвтрүүлэх салбар 

хоорондын 

зохицуулалт бий болгох 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

5.2.1.2 Нэн шаардлагатай 

дэвшилтэт 

технологи 

нэвтрүүлэхэд 

хэрэгцээтэй өндөр 

өртөгтэй тоног 

төхөөрөмжийг 

үйлдвэрлэгчээс 

шууд худалдан 

авах эрх зүйн 

зохицуулалтыг 

боловсронгуй 

болгох

2020-

20206

-Нэн шаардлагатай 

дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлэхэд 

хэрэгцээтэй, өндөр 

өртөгтэй тоног 

төхөөрөмжийг 

үйлдвэрлэгчээс шууд 

худалдан авах эрх зүйн 

зохицуулалт бий болгох 

талаар уулзалт, 

хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулсан байна.

-Нэн шаардлагатай 

дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлэхэд 

хэрэгцээтэй, өндөр 

өртөгтэй тоног 

төхөөрөмжийг 

үйлдвэрлэгчээс шууд 

худалдан авах эрх зүйн 

зохицуулалт бий болгох 

талаар уулзалт, 

хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулсан байна.

-Нэн шаардлагатай 

дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлэхэд 

хэрэгцээтэй, өндөр 

өртөгтэй тоног 

төхөөрөмжийг 

үйлдвэрлэгчээс шууд 

худалдан авах эрх зүйн 

зохицуулалт бий болсон 

байна.

-Нэн шаардлагатай 

дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлэхэд хэрэгцээтэй, 

өндөр өртөгтэй тоног 

төхөөрөмжийг 

үйлдвэрлэгчээс шууд 

худалдан авах эрх зүйн 

зохицуулалт бий болсон 

байна.

- Үйлдвэрлэгчийг судлах, 

гэрээ хэлэлцээр байгуулах 

үйл ажиллагаа эхэлсэн 

байна. 

- Үйлдвэрлэгчтэй гэрээ 

хэлэлцээр байгуулсан 

байна.

ЭМЯ СЯ, ТӨБЗГ, 

ЭМХТ, олон 

улсын 

байгууллага

, хувийн 

хэвшил

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн нийт 

байгууллага 

5.2.1.3 Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

лабораторид олон 

улсын стандартыг 

нэвтрүүлэх

2020-

2026

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

лабораторид олон 

улсын ISO, CLSI 

стандартыг 

нутагшуулах үйл 

ажиллагаа хийгдсэн 

байна.

 Олон улсын ISO 15189 

стандартын шаардлага 

хангасан лаборатори бий 

болсон байна.  

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

лабораторийн 

мэргэжилтнүүдэд 

батлагдсан стандартыг 

хэрэгжүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

лабораторийн 

мэргэжилтнүүдэд 

батлагдсан стандартыг 

хэрэгжүүлэх сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Төрийн өмчийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

лабораторийн 50% олон 

улсын стандартыг 

нэвтрүүлэн, магадлан 

итгэмжлэгдсэн байна.

-Төрийн өмчийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

лабораторийн 100% 

олон улсын стандартыг 

нэвтрүүлэн, магадлан 

итгэмжлэгдсэн байна.

ЭМЯ, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Төрийн 

өмчийн эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

5.2.1.4 Олон улсын 

стандартад 

нийцсэн био 

аюулгүй 

ажиллагааны III 

зэрэглэлийн 

лаборатори 

ашиглалтад 

оруулах, хүчин 

чадлыг бэхжүүлэх

2020-

2026

-Олон улсын 

стандартад нийцсэн 

био аюулгүй 

ажиллагааны III 

зэрэглэлийн 

лабораторийн 

барилгын ажлыг 

эрчимжүүлж, хөрөнгө 

санхүүгийн асуудлыг 

шийдвэрлэсэн байна.

-Олон улсын стандартад 

нийцсэн био аюулгүй 

ажиллагааны III 

зэрэглэлийн 

лабораторийн барилгыг 

ашиглалтад оруулсан 

байна.

-Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

-Био аюулгүй 

ажиллагааны III 

зэрэглэлийн 

лабораторийн үйл 

ажиллагаа эхэлсэн байна.

-Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

-Био аюулгүй ажиллагааны 

III зэрэглэлийн 

лабораторийн үйл 

ажиллагааг  

тогтмолжуулсан байна.

-Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

-Био аюулгүй 

ажиллагааны III 

зэрэглэлийн лабораторийн 

үйл ажиллагааг  

тогтмолжуулсан байна.

-Мэргэжилтнүүдийг 

сургасан байна.

-Био аюулгүй 

ажиллагааны III 

зэрэглэлийн 

лаборатори олон улсын 

гэрчилгээ авсан байна.

ЭМЯ, 

ХӨСҮТ

СЯ Олон улсын 

байгууллага, 

сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

5.2.1.5 Үндэсний түвшинд 

лавлагаа 

лаборатори бүхий 

нэгдсэн сүлжээ бий 

болгох

2020-

2026

-Лавлагаа 

лабораторийн нэгдсэн  

сүлжээний механизм, 

холбогдох заавар, 

журам боловсруулсан 

байна. 

- Лавлагаа лабораторийн 

нэгдсэн  сүлжээний 

механизм хэрэгжиж 

эхэлсэн байна.

- Нэгдсэн сүлжээнд 

хамрагдсан 

лабораторйин хувь-20%

-Нэгдсэн сүлжээнд 

хамрагдсан 

лабораторийн хувь -40%

-Нэгдсэн сүлжээнд 

хамрагдсан лабораторийн 

хувь -60%

-Нэгдсэн сүлжээнд 

хамрагдсан лабораторийн 

хувь -80%

-Нэгдсэн сүлжээнд 

хамрагдсан 

лабораторийн хувь -

100%

ЭМЯ, 

үндэсний 

лавлагаа 

лаборатори

Мэргэжлийн  

  холбоо

Нийт эрүүл 

мэнийн 

байгууллага

5.3.1.1 Эрүүл мэндийн 

барилга, 

байгууламж, дэд 

бүтэц, тоног 

төхөөрөмжийн 

хөрөнгө 

оруулалтын 

хэрэгцээг тусламж, 

үйлчилгээний 

төлөвлөлтийн 

хүрээнд нийцүүлэн 

тодорхойлж, дунд 

хугацааны хөрөнгө 

оруулалтын 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

барилга, байгууламж, 

дэд бүтэц, тоног 

төхөөрөмжийн хөрөнгө 

оруулалтын хэрэгцээг 

тусламж, үйлчилгээний 

төлөвлөлтийн хүрээнд 

нийцүүлэн 

тодорхойлсон байна.

 -Хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөө 

боловсруулсан байна.

-Хөрөнгө оруулалтын 

дунд хугацааны 

төлөвлөгөөг жил бүрийн 

төлөвлөгөөнд тусгаж 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Хөрөнгө оруулалтын 

дунд хугацааны 

төлөвлөгөөг жил бүрийн 

төлөвлөгөөнд тусгаж 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Хөрөнгө оруулалтын дунд 

хугацааны төлөвлөгөөг жил 

бүрийн төлөвлөгөөнд 

тусгаж хэрэгжүүлсэн байна.

-Хөрөнгө оруулалтын дунд 

хугацааны төлөвлөгөөг 

жил бүрийн төлөвлөгөөнд 

тусгаж хэрэгжүүлсэн байна.

-Хөрөнгө оруулалтын 

дунд хугацааны 

төлөвлөгөөг жил 

бүрийн төлөвлөгөөнд 

тусгаж хэрэгжүүлсэн 

байна.

ЭМЯ, ЭМХТ СЯ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Зорилт 5.3: Олон 

улсын жишигт 

нийцсэн 

эмнэлгийн дэд 

бүтцийн 

стандартыг 

боловсруулан 

мөрдүүлэх

Зорилт 5.2:  

Монгол Улсад 

оношилж 

эмчлэхэд 

хүндрэлтэй байгаа 

зарим өвчнийг 

оношлох, эмчлэх 

дэвшилтэт 

технологийг 

нэвтрүүлэх 

асуудлыг 

санхүүжилтийн 

болон татварын 

бодлогоор дэмжих 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

5.2.1: Эрүүл мэндийн 

технологийн төлөвлөлт 

дээр тулгуурлан 

санхүүгийн үр ашигтай 

оношилгоо, шинжилгээ, 

эмчилгээний технологи 

нэвтрүүлэх салбар 

хоорондын 

зохицуулалт бий болгох 
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

5.3.1.2 Олон улсын жишигт 

нийцсэн хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог бий 

болгох

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн үйл явц, 

механизмын нөхцөл 

байдлын үнэлгээ 

хийсэн байна.

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн 

тогтолцооны үндсэн 

бүрэлдэхүүн хэсэг, үе 

шат, дизайн, аргачлалыг 

олон улсын жишигт 

нийцүүлэн 

боловсруулсан байна.

-Хөрөнгийн  

төлөвлөлтийн тогтолцоог 

байгуулах тухай эрх 

бүхий байгууллагын  

тушаал шийдвэр гарсан 

байна.

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн тогтолцоо 

хэрэгжсэн байна. 

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн тогтолцоо 

хэрэгжcэн байна. 

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн тогтолцоо 

хэрэгжсэн байна. 

- Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн 

тогтолцооны 

хэрэгжилтэд үнэлгээ 

хийж, боловсронгуй 

болгох зөвлөмж гарсан 

байна. 

ЭМЯ СЯ, БХБЯ, 

ТӨБЗГ, 

ҮХГ,  

ЭМХТ, олон 

улсын 

байгууллага

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

5.3.1.1 Эрүүл мэндийн 

барилга, 

байгууламжийн дэд 

бүтцийн стандарт 

боловсруулах

2020-

2026

-Үндэсний болон олон 

улсын эрүүл мэндийн 

барилга, 

байгууламжийн дэд 

бүтцийн стандартын 

харьцуулсан үнэлгээ 

хийсэн байна.

-Үнэлгээний зөвлөмжид 

үндэслэн эрүүл мэндийн 

барилга, байгууламжийн 

дэд бүтцийн стандарт 

боловсруулах ажлыг 

эхлүүлсэн байна.

-Үнэлгээний зөвлөмжид 

үндэслэн эрүүл мэндийн 

барилга, байгууламжийн 

дэд бүтцийн стандарт 

боловсруулж дууссан 

байна.

-Эрүүл мэндийн барилга, 

байгууламжийн дэд 

бүтцийн стандарт практикт 

нэвтэрсэн байна.

-Эрүүл мэндийн барилга, 

байгууламжийн дэд 

бүтцийн стандарт практикт 

нэвтэрсэн байна.

ЭМЯ, ЭМХТ БХБЯ,  

СХЗҮТ, 

Барилгын 

хөгжлийн 

төв 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо, олон 

улсын 

байгууллага

5.3.1.2 Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

хөрөнгийн 

удирдлагын цахим 

мэдээллийн санг 

бий болгох, 

програм хангамж 

нэвтрүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд 

хөрөнгийн удирдлагын 

цахим мэдээллийн 

сангийн програм 

хангамж ашигладаг 

болсон байна.-20%

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд хөрөнгийн 

удирдлагын цахим 

мэдээллийн сангийн 

програм хангамж 

ашигладаг болсон байна. 

-30%

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд хөрөнгийн 

удирдлагын цахим 

мэдээллийн сангийн 

програм хангамжтай 

болсон байна.-50%

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд хөрөнгийн 

удирдлагын цахим 

мэдээллийн сангийн 

програм хангамжтай 

болсон байна.-80%

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд хөрөнгийн 

удирдлагын цахим 

мэдээллийн сангийн 

програм хангамжтай 

болсон байна.-100%

ЭМЯ, ЭМХТ Олон улсын 

байгууллага

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

5.3.1.3 Эрүүл мэндийн 

барилга, 

байгууламж, дэд 

бүтэц, эмнэлгийн 

архитектур, 

дизайны чиглэлээр 

хүний нөөц бэлтгэх, 

чадвахижуулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

барилга, байгууламж, 

дэд бүтэц, эмнэлгийн 

архитектур, дизайны 

чиглэлээр хүний нөөц 

бэлтгэх төлөвлөгөө, 

төсөв боловсруулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн барилга, 

байгууламж, дэд бүтэц, 

эмнэлгийн архитектур, 

дизайны чиглэлээр  

мэргэжилтэн сургаж 

эхэлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн барилга, 

байгууламж, дэд бүтэц, 

эмнэлгийн архитектур, 

дизайны чиглэлээр  

тасралтгүй сургалт 

зохион байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн барилга, 

байгууламж, дэд бүтэц, 

эмнэлгийн архитектур, 

дизайны чиглэлээр  

тасралтгүй сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн барилга, 

байгууламж, дэд бүтэц, 

эмнэлгийн архитектур, 

дизайны чиглэлээр  

тасралтгүй сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

5.4.1.1  Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн 

засвар үйлчилгээг 

бодит зардлаар 

санхүүжүүлдэг 

болох

2020-

2026

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээний зардлыг 

эмнэлгийн төсөвт 

суулгах талаар СЯ-тай 

яриа хэлэлцээр хийж, 

шийдвэр гаргасан 

байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээний зардлыг 

хэрхэн төлөвлөх талаар 

эрүүл мэндийн 

байгууллагын удирдах 

ажилтнууд сургагдсан 

байна. 

-Эмнэлгийн нийт төсөвт 

туссан  тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээний зардлын 

хувь, хэрэгцээтэй нийцсэн 

байдал

-Эмнэлгийн нийт төсөвт 

туссан  тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээний зардлын 

хувь, хэрэгцээтэй нийцсэн 

байдал

-Эмнэлгийн нийт төсөвт 

туссан  тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээний зардлын 

хувь, хэрэгцээтэй нийцсэн 

байдал

-Эмнэлгийн нийт төсөвт 

туссан  тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээний зардлын 

хувь, хэрэгцээтэй 

нийцсэн байдал

ЭМЯ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

СЯ Cургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

5.4.1.2  Эрүүл мэндийн 

тоног 

төхөөрөмжийн 

шалгалт, 

тохируулга, 

баталгаажилтын 

лаборатори 

байгуулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн тоног 

төхөөрөмжийн 

шалгалт, тохируулга, 

баталгаажилтын  

нөхцөл байдлын 

үнэлгээ хийсэн байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт, 

тохируулга, 

баталгаажилтын 

лаборатори байгуулахад 

шаардлагатай дэд бүтэц, 

хүний нөөц, тоног 

төхөөрөмж, төсөв, 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

хэлэлцсэн байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт, 

тохируулга, 

баталгаажилтын 

лаборатори байгуулах 

талаар шийдвэр гарч, 

хөрөнгө санхүүгийн эх 

үүсвэр тодорхойлогдсон 

байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт, 

тохируулга, 

баталгаажилтын 

лаборатори байгуулах 

ажил эхэлсэн байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт, 

тохируулга, 

баталгаажилтын 

лаборатори байгуулах 

ажил үргэлжилнэ

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт, 

тохируулга, 

баталгаажилтын 

лаборатори байгуулах 

ажил үргэлжилнэ

ЭМЯ ЭМХТ СЯ

Зорилт 5.3: Олон 

улсын жишигт 

нийцсэн 

эмнэлгийн дэд 

бүтцийн 

стандартыг 

боловсруулан 

мөрдүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

5.3.1:  Эмнэлэг, эрүүл 

мэндийн 

байгууламжийн дэд 

бүтцийг төлөвлөх, 

барьж байгуулахад 

хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн олон 

улсын жишгийг 

нэвтрүүлэх

Зорилт 5.4: Эрүүл 

мэндийн 

технологийн 

үнэлгээ, 

эмнэлгийн тоног, 

төхөөрөмжийн 

засвар үйлчилгээ, 

чанарын хяналт 

шалгалт 

тохируулга, 

баталгаажуулалты

н тогтолцоог 

бэхжүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

5.4.1: Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээ, бүртгэл 

мэдээлэл, шалгалт 

тохируулга, 

баталгаажуулалтын 

тогтолцоог үндэсний 

хэмжээнд хувийн 

хэвшил, салбар 

дундын 

оролцоотойгоор 

бүрдүүлж, бэхжүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

5.4.1.3  Орон нутагт 

эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн 

засвар, 

үйлчилгээний 

мэргэшсэн явуулын 

баг ажиллуулах

2020-

2026

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар, 

үйлчилгээний 

мэргэшсэн инжененр, 

техникчээс бүрдсэн 

явуулын баг байгуулсан 

тушаал, ажлын 

төлөвлөгөө, төсөв 

батлагдсан байна.

-Явуулын багийн 

гишүүд  сургалтад 

хамрагдсан байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар, 

үйлчилгээний мэргэшсэн 

явуулын баг аймагт 

төлөвлөгөөний дагуу 

ажилласан байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар, 

үйлчилгээний мэргэшсэн 

явуулын баг аймагт 

төлөвлөгөөний дагуу 

ажилласан байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар, 

үйлчилгээний мэргэшсэн 

явуулын баг аймагт 

төлөвлөгөөний дагуу 

ажилласан байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар, 

үйлчилгээний мэргэшсэн 

явуулын баг аймагт 

төлөвлөгөөний дагуу 

ажилласан байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар, 

үйлчилгээний 

мэргэшсэн явуулын баг 

аймагт төлөвлөгөөний 

дагуу ажилласан байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

Аймгийн 

ЭМГ, нэгдсэн 

эмнэлэг, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо, 

хувийн 

хэвшил

5.4.1.4 Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн 

шалгалт 

тохируулгын 

симулятор, 

анализаторын нэр 

төрлийг 

нэмэгдүүлэх

2020-

2026

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулгын 

симулятор, 

анализаторын 

хэрэгцээг  аймаг,  орон 

нутгийн түвшинд 

судалж, хэрэгцээг 

тогтоосон байна. 

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулгын симулятор, 

анализатороор  аймаг,  

орон нутгийг хангах 

төлөвлөгөө, төсөв 

боловсруулсан байна. 

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулгын симулятор, 

анализатороор  

хангагдсан аймгийн хувь-

20%

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулгын симулятор, 

анализатороор  хангагдсан 

аймгийн хувь-40%

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулгын симулятор, 

анализатороор  

хангагдсан аймгийн хувь-

60%

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулгын 

симулятор, 

анализатороор  

хангагдсан аймгийн 

хувь-80%

ЭМЯ  Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

ЭМХТ

5.4.1.5 Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн 

суурилуулалт, 

ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ, 

хэрэглээнээс гаргах 

үе шат бүхий 

мөчлөгийн дагуу 

хийгдэх үйл 

ажиллагааг 

зохицуулсан журам, 

заавар 

боловсруулж, 

мөрдөх

2020-

2026

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн 

суурилуулалт, 

ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ, 

хэрэглээнээс гаргах үе 

шат бүхий мөчлөгийн 

дагуу хийгдэх үйл 

ажиллагааг 

зохицуулсан журам, 

заавар боловсруулсан 

байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн 

суурилуулалт, ашиглалт, 

засвар үйлчилгээ, 

хэрэглээнээс гаргах үе 

шат бүхий мөчлөгийн 

дагуу хийгдэх үйл 

ажиллагааг зохицуулсан 

журам, зааврыг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн суурилуулалт, 

ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ, хэрэглээнээс 

гаргах үе шат бүхий 

мөчлөгийн дагуу хийгдэх 

үйл ажиллагааг 

зохицуулсан журам, 

зааврыг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн суурилуулалт, 

ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ, хэрэглээнээс 

гаргах үе шат бүхий 

мөчлөгийн дагуу хийгдэх 

үйл ажиллагааг 

зохицуулсан журам, 

зааврыг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн суурилуулалт, 

ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ, хэрэглээнээс 

гаргах үе шат бүхий 

мөчлөгийн дагуу хийгдэх 

үйл ажиллагааг 

зохицуулсан журам, 

зааврыг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн 

суурилуулалт, 

ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ, хэрэглээнээс 

гаргах үе шат бүхий 

мөчлөгийн дагуу 

хийгдэх үйл ажиллагааг 

зохицуулсан журам, 

зааврыг хэрэгжүүлсэн 

байна.

ЭМЯ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

ЭМХТ

5.4.1.6 Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн 

аюулгүй 

ажиллагааны олон 

улсын стандартыг 

сонгож, хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх

2020-

2026

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн 

аюулгүйн ажиллагааны 

өнөөгийн стандарт, 

заавар, журмыг нягтлан 

хянаж, олон улсын 

стандартад нийцүүлэн 

шинэчлэх зөвлөмж 

гарсан байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүйн 

ажиллагааны стандарт, 

заавар, журмыг 

үнэлгээний зөвлөмижйн 

дагуу шинэчлэх үйл 

ажиллагаа эхэлсэн байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүйн 

ажиллагааны стандарт, 

заавар, журмыг 

үнэлгээний зөвлөмжийн 

дагуу шинэчилсэн байна.

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүйн 

ажиллагааны шинэчилсэн 

стандарт, заавар, журмыг 

хэрэгжүүлэх талаар 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургасан байна. /Хамралт -

50%/

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүйн 

ажиллагааны шинэчилсэн 

стандарт, заавар, журмыг 

хэрэгжүүлэх талаар 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургасан байна. /Хамралт -

100%/

-Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн 

аюулгүйн ажиллагааны 

шинэчилсэн стандарт, 

заавар, журмыг 

хэрэгжүүлж, 

хэрэгжилтэнд хяналт 

тавьдаг болсон байна.

ЭМХТ, олон 

улсын 

байгууллага 

ЭМЯ, 

СХЗҮТ

Сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

5.5.1.1 Эрүүл мэндийн 

салбарын 

судалгааны 

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлж, 

нотолгоонд 

суурилсан шийдвэр 

гаргалтыг дэмжих

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

салбарын судалгааны 

ажлын тэргүүлэх 

чиглэлийг 5 жилээр 

тогтоож, эрх зүйн 

орчинг боловсронгуй 

болгож, санхүүжилтийн 

эх үүсвэрийг шийдсэн 

байна.

-Судалгаа хийх 

байгууллага, хувь хүнийг 

сонгон шалгаруулж, гэрээ 

хийсэн байна.

-Судалгааны үр дүнг 

бодлого боловсруулах, 

шийдвэр гаргахад 

ашигласан байна.

-Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний сэтгүүлд 

хэвлэгдсэн судалгааны 

ажлын тоо нэмэгдсэн 

байна. 

-Санхүүжилт нэмэгдсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

салбарын судалгааны 

ажлын тэргүүлэх 

чиглэлийн дагуу 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлсэн 

байна.

-Судалгаа хийх 

байгууллага, хувь хүнийг 

сонгон шалгаруулж, гэрээ 

хийсэн байна.

-Судалгааны үр дүнг 

бодлого боловсруулах, 

шийдвэр гаргахад 

ашигласан байна.

-Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний сэтгүүлд 

хэвлэгдсэн судалгааны 

ажлын тоо нэмэгдсэн 

байна. 

-Санхүүжилт нэмэгдсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн салбарын 

судалгааны ажлын 

тэргүүлэх чиглэлийн дагуу 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлсэн 

байна.

-Судалгаа хийх 

байгууллага, хувь 

хүнийг сонгон 

шалгаруулж, гэрээ 

хийсэн байна.

-Судалгааны үр дүнг 

бодлого боловсруулах, 

шийдвэр гаргахад 

ашигласан байна.

-Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний сэтгүүлд 

хэвлэгдсэн судалгааны 

ажлын тоо нэмэгдсэн 

байна. 

-Санхүүжилт нэмэгдсэн 

байна.

ЭМЯ, ШУТЗ, 

БСШУСЯ, 

Эрдэм 

шинжилгээн

ий 

байгууллага, 

 олон улсын 

байгууллага 

ШУА-

Монголын 

анагаах 

ухааны 

академи, 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

, ШУТС, 

эрдэм 

шинжилгээн

ий 

байгууллага

Судлаачид, 

ТББ

Зорилт 5.5: Эрүүл 

мэндийн 

салбарын эрдэм 

шинжилгээ, 

судалгааны 

ажлын 

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлэх, 

салбарын 

инноваци, эрдэм 

шинжилгээ, 

судалгааны 

ажлын тэргүүлэх 

чиглэлийг 

тодорхойлж, 

судалгааны 

ажлын үр дүнг 

практикт өргөнөөр 

нэвтрүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

5.5.1: Эрүүл мэндийн 

салбарын инноваци, 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын үр 

дүнг практикт 

нэвтрүүлэхэд 

санхүүгийн эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

механизм бий болгох

Зорилт 5.4: Эрүүл 

мэндийн 

технологийн 

үнэлгээ, 

эмнэлгийн тоног, 

төхөөрөмжийн 

засвар үйлчилгээ, 

чанарын хяналт 

шалгалт 

тохируулга, 

баталгаажуулалты

н тогтолцоог 

бэхжүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

5.4.1: Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээ, бүртгэл 

мэдээлэл, шалгалт 

тохируулга, 

баталгаажуулалтын 

тогтолцоог үндэсний 

хэмжээнд хувийн 

хэвшил, салбар 

дундын 

оролцоотойгоор 

бүрдүүлж, бэхжүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

5.5.1.2 Эрүүл мэндийн 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны төсөл 

боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх чадавх 

бэхжүүлэх

2020-

2026

-Анагаах ухааны их 

дээд, сургуулиудын 

магистр, докторын 

сургалтын хөтөлбөрт 

судалгааны ёс зүйн 

удирдамжуудыг 

тусгасан байна.

-Сургагч багш нарыг 

сургаж бэлтгэсэн байна.

-Магистр, докторын 

сургалтын хөтөлбөр 

шинэчилэн батлагдсан 

байна.

-Сургалтад хамрагдсан 

суралцагчдын тоо 

-Сургалтад хамрагдсан 

суралцагчдын тоо 

-Сургалтад хамрагдсан 

суралцагчдын тоо 

-Сургалтад хамрагдсан 

суралцагчдын тоо 

-Сургалтад хамрагдсан 

суралцагчдын тоо 

Анагаах 

ухааны 

судалгааны 

ёс зүйн 

хяналтын 

хороо, 

салбар 

хороо,

мэргэжлийн  

холбоо

Эрдэм 

шинжилгээн

ий 

байгууллага

, олон 

улсын 

байгууллага

Судлаачид, 

ТББ

5.6.1.1  Эрүүл мэндийн 

салбарын 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх 

тэргүүлэх чиглэлийг 

үндэслэн төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн 

хүрээнд хамтарсан 

үйлдвэр байгуулах 

(Вакцин, 

биобэлдмэл, 

тариур, эм, 

эмнэлгийн 

хэрэгслийн үйлдвэр 

гэх мэт)

2020-

2026

- Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн дотоодын 

үйлдвэрлэлийн 

өнөөгийн байдлыг 

үнэлж, хүн амын эрүүл 

мэндийн болон 

тусламж, үйлчилгээний 

эрэлт, хэрэгцээтэй 

нийцүүлэн тэргүүлэх 

чиглэлийг 

тодорхойлсон байна.

-Тэргүүлэх чиглэлийг 

үндэслэн эрүүл мэндийн 

салбарт жижиг, дунд 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

хөтөлбөр, шаардагдах 

төсөв батлагдсан байна.

-Төр дангаар барих, 

хувийн хэвшилтэй 

хамтарч барих 

үйлдвэрийн жагсаалт 

гарсан байна.

-Төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

батлагдсан чиглэл, 

жагсаалтын дагуу 

үйлдвэр байгуулах 

хамтран ажиллах хувийн 

хэвшлийн байгууллагыг 

сонгож, гэрээ байгуулсан 

байна.

-Төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

батлагдсан чиглэл, 

жагсаалтын дагуу үйлдвэр 

байгуулах ажил эхэлсэн 

байна.

-Төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

батлагдсан чиглэл, 

жагсаалтын дагуу үйлдвэр 

байгуулах ажил үргэлжилнэ

-Төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

батлагдсан чиглэл, 

жагсаалтын дагуу 

үйлдвэр байгуулах 

ажил үргэлжилнэ

ЭМЯ, 

хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага

СЯ, ҮХГ Олон улсын 

байгууллага

5.6.1.2  Аймаг, орон нутагт 

эмнэлгийн 

зориулалттай 

хүчилтөрөгчийн 

бэсрэг үйлдвэр 

байгуулах

2020-

2026

-Сонгосон аймгуудад 

эмнэлгийн 

зориулалттай 

хүчилтөрөгчийн бэсрэг 

үйлдвэр байгуулах 

ажил эхэлсэн байна.

-Сонгосон аймгуудад 

эмнэлгийн зориулалттай 

хүчилтөрөгчийн бэсрэг 

үйлдвэр байгуулах ажил 

эхэлсэн байна.

-Сонгосон аймгуудад 

эмнэлгийн зориулалттай 

хүчилтөрөгчийн бэсрэг 

үйлдвэр байгуулах ажил 

эхэлсэн байна.

-Сонгосон аймгуудад 

эмнэлгийн зориулалттай 

хүчилтөрөгчийн бэсрэг 

үйлдвэр байгуулах ажил 

эхэлсэн байна.

-Сонгосон аймгуудад 

эмнэлгийн зориулалттай 

хүчилтөрөгчийн бэсрэг 

үйлдвэр байгуулах ажил 

эхэлсэн байна.

-Сонгосон аймгуудад 

эмнэлгийн 

зориулалттай 

хүчилтөрөгчийн бэсрэг 

үйлдвэр ашиглалтад 

орсон байна.

ЭМЯ Аймгийн 

ЗДТГ, 

аймгийн 

ЭМГ, 

нэгдсэн 

эмнэлэг

СЯ

6.1.1.1 Эрүүл мэндийн 

салбарын хариуцаж 

байгаа эмийн 

зохицуулалтын үйл 

ажиллагааг нэгтгэн 

төвлөрүүлж, 

шаардлагатай 

зохицуулалтыг  

шинээр нэвтрүүлэх 

2020-

2022

-Эрүүл мэндийн 

салбарын эмийн 

зохицуулалтын үйл 

ажиллагааг  Эрүүл 

мэндийн хөгжлийн төвд 

төвлөрүүлсэн байна.  

-Эрүүл мэндийн хөгжлийн 

төвийн Эмийн 

зохицуулалтын албанд  

чанарын удирдлагын 

тогтолцоог нэвтрүүлсэн 

байна.

-Эмийн зохицуулалтын 

үйл ажиллагааг 

нэмэгдүүлсэн байна.  

ЭМЯ ЭМХТ, 

ЭМДЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

Олон улсын 

байгууллага

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

Зорилт 6.1: Эм 

зүйн салбарын ил 

тод хариуцлагатай 

байдлыг 

бэхжүүлж, эмийн 

нэгдсэн 

зохицуулалтын 

байгууллагыг 

байгуулан 

тогтвортой үйл 

ажиллагааг хангах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.1.1:. Эмийн 

зохицуулалтын 

салангид үйл 

ажиллагааны уялдаа 

холбоог сайжруулах, 

“Эмийн зохицуулалтын 

байгууллага”-д 

төвлөрүүлэн  нэгдсэн 

тогтолцоог бий болгож, 

эм зүйн салбарын ил 

тод, хариуцлагатай 

байдлыг бэхжүүлэх 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх.

БОАЖЯЭрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 

төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 

төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалыг 

хөгжүүлэхэд төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.

ЭМЯ, 

хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага

Мэргэжлийн 

 нийгэмлэг, 

холбоо 

 Эрүүл мэндийн 

аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэхэд төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн 

хүрээнд үндэсний 

болон 

байгууллагын 

түвшинд 

уламжлалт эм, 

үйлчилгээний 

чиглэлээр явуулж 

буй үйл 

ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлэх

2020-

2026

Эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалыг 

хөгжүүлэхэд төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.

Эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 

төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 

төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Зорилт 5.5: Эрүүл 

мэндийн 

салбарын эрдэм 

шинжилгээ, 

судалгааны 

ажлын 

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлэх, 

салбарын 

инноваци, эрдэм 

шинжилгээ, 

судалгааны 

ажлын тэргүүлэх 

чиглэлийг 

тодорхойлж, 

судалгааны 

ажлын үр дүнг 

практикт өргөнөөр 

нэвтрүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

5.5.1: Эрүүл мэндийн 

салбарын инноваци, 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын үр 

дүнг практикт 

нэвтрүүлэхэд 

санхүүгийн эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

механизм бий болгох

5.6.1.3

49



2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

6.1.1.2 Сайн засаглал, ил 

тод,  хариуцлагатай 

байдлыг бэхжүүлэх 

ажлын хүрээнд эм 

зүйн салбарын эрх 

зүйн зохицуулалтыг 

сайжруулж, 

холбогдох дүрэм, 

журмыг шинэчлэн 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх 

2020-

2023

-Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн тухай  

хуулийн шинэчилсэн 

найруулгатай 

уялдуулан эм зүйн 

салбарын дүрэм, 

журмыг шинэчлэх, 

шинээр боловсруулах 

ажил эхэлсэн байна. 

-Эм зүйн салбарын 

дүрэм, журам, 

холбогдох бусад эрх 

зүйн баримт бичгийг  

цахим мэдээллийн 

нэгдсэн санд ил тодоор 

байршуулсан байна.  

-Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн тухай  

хуулийн шинэчилсэн 

найруулгатай уялдуулан 

эм зүйн салбарын дүрэм, 

журмыг шинэчлэх, 

шинээр боловсруулах 

ажил үргэлжилсэн  

байна. 

-Цахим мэдээллийн 

нэгдсэн санг эм зүйн 

салбарын дүрэм, журам, 

холбогдох бусад эрх зүйн 

баримт бичгээр 

баяжуулсан байна. 

-Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн тухай  

хуулийн шинэчилсэн 

найруулгатай уялдуулан 

эм зүйн салбарын дүрэм, 

журмыг шинэчилж, 

шинээр боловсруулсан 

байна. 

-Цахим мэдээллийн 

нэгдсэн санг эм зүйн 

салбарын дүрэм, журам, 

холбогдох бусад эрх зүйн 

баримт бичгээр 

баяжуулсан байна. 

ЭМЯ ЭМХТ,  

ЭМДЕГ, 

МХЕГ, 

ХАБҮЛЛ, 

ГЕГ, 

ШӨХТГ,  

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Мэргэжлийн  

холбоо, ТББ, 

олон улсын 

байгууллага 

6.1.1.3 Эмийн 

зохицуулалтын 

байгууллагыг 

байгуулж, эмийн 

зохицуулалтын үйл 

ажиллагааг улсын 

хэмжээнд нэгдсэн 

удирдлага, зохион 

байгуулалтаар 

хангах 

2022-

2026

-Эмийн зохицуулалтын 

үйл ажиллагааг 

уялдуулах салбар  

хоорондын төлөвлөгөөг 

баталсан байна.

-Эмийн зохицуулалтын 

нэгдсэн удирдлага, 

зохион байгуулалт, 

түүний тогтвортой үйл 

ажиллагааны ач 

холбогдлыг шийдвэр 

гаргагч, холбогдох 

мэргэжлийн байгууллага, 

албан тушаалтан, олон 

нийтэд таниулах 

нөлөөлөл, мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн удирдлагатай 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эмийн зохицуулалтын 

нэгдсэн удирдлага, 

зохион байгуулалт, 

түүний тогтвортой үйл 

ажиллагааны ач 

холбогдлыг шийдвэр 

гаргагч, холбогдох 

мэргэжлийн байгууллага, 

албан тушаалтан, олон 

нийтэд таниулах 

нөлөөлөл, мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны 

нэгдсэн удирдлагатай 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлсэн байна.    

-Эмийн зохицуулалтын 

байгууллагын үйл 

ажиллагааны стратеги, 

бүтцийн төсөл 

боловсруулсан байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

байгууллагыг байгуулсан 

байна. 

-Тус байгууллагад ДЭМБ-

ын зөвлөмж болгодог 

эмийн зохицуулалтын,  

үүнд мэргэжлийн хяналтын 

үйл ажиллагааг нэгтгэсэн 

байна.

-Эмийн зохицуулалтын 

байгууллагын ажилтныг 

чадавхжуулах сургалтыг 

зохион байгуулсан байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

байгууллагын ажилтныг 

чадавхжуулах сургалтыг 

зохион байгуулсан байна.

-Бусад улсын эмийн 

зохицуулалтын 

байгууллагатай  хамтын 

ажиллагааны гэрээ, 

харилцан ойлголцлын 

санамж бичгийг 

байгуулсан байна.  

-Эмийн зохицуулалтын 

олон улсын сүлжээтэй   

хамтын ажиллагааны 

гэрээ, харилцан 

ойлголцлын санамж бичигг 

байгуулсан байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

байгууллагын ажилтныг 

чадавхжуулах 

сургалтыг зохион 

байгуулсан байна.

-Бусад улсын эмийн 

зохицуулалтын 

байгууллагатай  

хамтын ажиллагааны 

гэрээ, харилцан 

ойлголцлын санамж 

бичгийг байгуулсан 

байна.  

-Эмийн зохицуулалтын 

олон улсын сүлжээтэй   

хамтын ажиллагааны 

гэрээ, харилцан 

ойлголцлын санамж 

бичиг  байгуулсан 

байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ СЯ, МХЕГ, 

ХАБҮЛЛ, 

ГЕГ, 

ШӨХТГ, 

ОӨГ, 

ЭМДЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Мэргэжлийн   

холбоо, эм 

хангамжийн  

байгууллага, 

хэвлэл, 

мэдээллийн 

байгууллага, 

бусад улсын 

ЭЗБ, эмийн 

зохицуулалты

н олон улсын 

сүлжээ, олон 

улсын 

байгууллага  

6.2.1.1 Эрүүл мэнд, хөдөө 

аж ахуйн салбарт 

хэрэглэж байгаа 

нянгийн эсрэг 

эмийн хэрэглээний 

байдалд тогтмол 

судалгаа хийх

2020-

2026

-Эрүүл мэнд, хөдөө аж 

ахуйн салбарын 

нянгийн эсрэг эмийн 

хэрэглээний байдалд 

судалгаа хийсэн байна. 

-Эрүүл мэнд, хөдөө аж 

ахуйн салбарын нянгийн 

эсрэг эмийн хэрэглээний 

байдалд хийсэн 

судалгааны зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэнд, хөдөө аж 

ахуйн салбарын нянгийн 

эсрэг эмийн хэрэглээний 

байдалд хийсэн 

судалгааны зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэнд, хөдөө аж 

ахуйн салбарын нянгийн 

эсрэг эмийн хэрэглээний 

байдалд судалгаа хийсэн 

байна. 

-Эрүүл мэнд, хөдөө аж 

ахуйн салбарын нянгийн 

эсрэг эмийн хэрэглээний 

байдалд хийсэн 

судалгааны зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэнд, хөдөө аж 

ахуйн салбарын 

нянгийн эсрэг эмийн 

хэрэглээний байдалд 

хийсэн судалгааны 

зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

ЭМХТ ХХААХҮЯ,  

МХЕГ, 

НЭМҮТ, 

ЭМДЕГ 

Эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөөрс

ургалт 

эрхэлдэг 

дээд 

боловролын 

байгууллага,  
6.2.1.2 Эмийн зохистой 

хэрэглээг 

төлөвшүүлэх, 

нянгийн тэсвэржилт 

үүсэхээс сэргийлэх, 

хянах салбар 

хоорондын 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Эмийн зохистой 

хэрэглээг төлөвшүүлэх, 

нянгийн тэсвэржилт 

үүсэхээс сэргийлэх, 

хянах салбар 

хоорондын төлөвлөгөө 

баталсан байна.   

-Эмийн зохистой 

хэрэглээг төлөвшүүлэх, 

нянгийн тэсвэржилт 

үүсэхээс сэргийлэх, 

хянах салбар хоорондын 

төлөвлөгөөт үйл 

ажиллагаа хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Эмийн зохистой 

хэрэглээг төлөвшүүлэх, 

нянгийн тэсвэржилт 

үүсэхээс сэргийлэх, хянах 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөөт үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Эмийн зохистой хэрэглээг 

төлөвшүүлэх, нянгийн 

тэсвэржилт үүсэхээс 

сэргийлэх, хянах салбар 

хоорондын төлөвлөгөөний 

үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эмийн зохистой хэрэглээг 

төлөвшүүлэх, нянгийн 

тэсвэржилт үүсэхээс 

сэргийлэх, хянах салбар 

хоорондын төлөвлөгөөний 

үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эмийн зохистой 

хэрэглээг төлөвшүүлэх, 

нянгийн тэсвэржилт 

үүсэхээс сэргийлэх, 

хянах салбар 

хоорондын 

төлөвлөгөөний үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлж, төгсгөлийн 

үнэлгээг хийсэн байна.

ЭМЯ ХХААХҮЯ, 

МХЕГ, 

ЭМХТ 

Мэргэжлийн  

холбоо, хүн 

болон мал 

эмнэлгийн 

байгууллага, 

эм 

хангамжийн 

байгууллага

6.2.1.3 Нянгийн 

тэсвэржилтийн 

эсрэг хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх 

2020-

2026 Хөтөлбөрийг эрүүл 

мэндийн байгууллагууд  

 хэрэгжүүлсэн байна.

Хөтөлбөрийг эрүүл 

мэндийн байгууллагууд  

хэрэгжүүлсэн байна.

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж 

зөвлөмж гарсан байна. 

Хөтөлбөрийг эрүүл 

мэндийн байгууллагууд  

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлсэн байна.

Хөтөлбөрийг эрүүл 

мэндийн байгууллагууд  

хэрэгжүүлсэн байна.

Хөтөлбөрийг эрүүл 

мэндийн байгууллагууд  

хэрэгжүүлсэн байна.

Хөтөлбөрийг эрүүл 

мэндийн байгууллагууд  

хэрэгжүүлсэн байна.

ЭМЯ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

 эмнэлэг, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

хувийн 

нэгдсэн  

эмнэлэг

Зорилт 6.1: Эм 

зүйн салбарын ил 

тод хариуцлагатай 

байдлыг 

бэхжүүлж, эмийн 

нэгдсэн 

зохицуулалтын 

байгууллагыг 

байгуулан 

тогтвортой үйл 

ажиллагааг хангах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.1.1:. Эмийн 

зохицуулалтын 

салангид үйл 

ажиллагааны уялдаа 

холбоог сайжруулах, 

“Эмийн зохицуулалтын 

байгууллага”-д 

төвлөрүүлэн  нэгдсэн 

тогтолцоог бий болгож, 

эм зүйн салбарын ил 

тод, хариуцлагатай 

байдлыг бэхжүүлэх 

салбар хоорондын 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх.

Зорилт 6.2: Эрүүл 

мэндийн болон 

хөдөө аж ахуйн 

салбарт 

хэрэглэгдэж 

байгаа 

антибиотикт 

нянгийн 

тэсвэржилт 

үүсэхээс 

сэргийлэх, хянах, 

эмийн зохистой 

хэрэглээг 

төлөвшүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.2.1: Эрүүл мэндийн 

болон хөдөө аж ахуйн 

салбарт эм, ялангуяа 

антибиотикийг олон 

улсын судалгаа, 

нотолгоонд суурилан 

сонгох, жор бичилт, 

олголтын зохистой 

дадлыг хэвшүүлэх. 
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Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

6.2.1.4 Эмчилгээний өндөр 

үр дүнтэй эмийг 

хэрэглэх, нянгийн 

тэсвэржилтээс 

сэргийлэх асуудлыг 

тусгасан, олон 

улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн эмнэл 

зүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

сонгож, оношилгоо, 

эмчилгээнд мөрдөх 

2020-

2026

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн  цахим  

платформыг сонгон 

элсэж, эмчилгээний 

өндөр үр дүнтэй эмийг 

хэрэглэх, нянгийн 

тэсвэржилтээс 

сэргийлэх асуудлыг 

тусгасан  эмнэл зүйн 

заавар, стандарт, 

хөтчийг хэрэглэх 

боломжийг бүрдүүлсэн 

байна. 

-Эмчилгээний өндөр үр 

дүнтэй эмийг хэрэглэх, 

нянгийн тэсвэржилтээс 

сэргийлэх асуудлыг 

тусгасан, олон улсад 

хүлээн зөвшөөрсөн 

эмнэл зүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

мэргэжлийн нийгэмлэг, 

холбоодын оролцоотой 

сонгосон байна. 

-Зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээ, сувилгаа, 

хяналтад хэрэглэгдэх 

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийн 

үндэсний санг бүрдүүлж, 

эмч, мэргэжилтэн цахим 

хэлбэрээр өргөнөөр 

ашиглах боломжийг 

бүрдүүлсэн байна.   

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн, эмчилгээний 

өндөр үр дүнтэй эмийг 

хэрэглэх, нянгийн 

тэсвэржилтээс сэргийлэх 

асуудлыг тусгасан 

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг  

зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээ, хяналтад 

мөрдөж  хэрэглэсэн 

байна.

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн, эмчилгээний 

өндөр үр дүнтэй эмийг 

хэрэглэх, нянгийн 

тэсвэржилтээс сэргийлэх 

асуудлыг тусгасан 

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг  

зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээ, хяналтад 

мөрдөж  хэрэглэсэн байна.

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн, эмчилгээний 

өндөр үр дүнтэй эмийг 

хэрэглэх, нянгийн 

тэсвэржилтээс сэргийлэх 

асуудлыг тусгасан 

эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг  

зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээ, хяналтад 

мөрдөж  хэрэглэсэн байна.

-Олон улсад хүлээн 

зөвшөөрсөн, 

эмчилгээний өндөр үр 

дүнтэй эмийг хэрэглэх, 

нянгийн тэсвэржилтээс 

сэргийлэх асуудлыг 

тусгасан эмнэлзүйн 

заавар, стандарт, 

хөтчийг  зонхилон 

тохиолдох өвчний 

оношилгоо, эмчилгээ, 

хяналтад мөрдөж  

хэрэглэсэн байна.

ЭМЯ,   

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

тусгай 

мэргэжлийн 

төв

МХЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

мэргэжлийн  

холбоо

6.2.1.5 Жороор олгох 

эмийг эмнэл зүйн 

заавар, стандарт, 

хөтчийн дагуу 

бичих, олгох 

дадлыг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ 

үзүүлэгчдэд 

төлөвшүүлэх 

2020-

2026

-Эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

баримтлан жор бичих 

зохистой дадлыг 

хэвшүүлэх  сургалтыг 

зохион байгуулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эмийн жор 

бичилт, олголтод бар 

код ашиглалтыг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

баримтлан жор бичих 

зохистой дадлыг 

хэвшүүлэх  сургалтыг 

зохион байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эмийн жор 

бичилт, олголтод бар код 

ашиглалтыг хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

баримтлан жор бичих 

зохистой дадлыг 

хэвшүүлэх  сургалтыг 

зохион байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эмийн жор 

бичилт, олголтод бар код 

ашиглалтыг хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

баримтлан жор бичих 

зохистой дадлыг 

хэвшүүлэх  сургалтыг 

зохион байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эмийн жор 

бичилт, олголтод бар код 

ашиглалтыг хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

баримтлан жор бичих 

зохистой дадлыг 

хэвшүүлэх  сургалтыг 

зохион байгуулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эмийн жор 

бичилт, олголтод бар код 

ашиглалтыг хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Эмнэлзүйн заавар, 

стандарт, хөтчийг 

баримтлан жор бичих 

зохистой дадлыг 

хэвшүүлэх  сургалтыг 

зохион байгуулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллага эмийн жор 

бичилт, олголтод бар 

код ашиглалтыг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

ЭМХТ МХЕГ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

ЭМДЕГ

Төрийн 

өмчит болон 

хувийн 

хэвшлийн 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

мэргэжлийн  

холбоо

6.2.2.1 Тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэгч 

байгууллага болон 

олон нийтийн дунд 

эмийн зохистой 

хэрэглээний 

талаарх ойлголтыг 

нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн 

мэдээлэл,сурталчил

гааны  цогц арга 

хэмжээ хэрэгжүүлэх  

2020-

2026

-Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаар 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэгчид болон олон 

нийтэд хүргэх 

мэдээллийн үндсэн 

агуулгыг боловсруулж, 

мэдээлэл,сурталчилгаа 

хийгдсэн байна. 

-Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаар 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэгчид болон олон 

нийтэд чиглэсэн 

мэдээлэл 

сурталчилгааны үйл 

ажиллагаа тасралтгүй 

үргэлжлэн хэрэгжсэн 

байна. 

-Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаар 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэгчид болон олон 

нийтэд чиглэсэн 

мэдээлэл 

сурталчилгааны үйл 

ажиллагаа тасралтгүй 

үргэлжлэн хэрэгжсэн 

байна. 

-Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаар 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэгчид болон олон 

нийтэд чиглэсэн мэдээлэл 

сурталчилгааны үйл 

ажиллагаа тасралтгүй 

үргэлжлэн хэрэгжсэн байна. 

-Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаар 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэгчид болон олон 

нийтэд чиглэсэн мэдээлэл 

сурталчилгааны үйл 

ажиллагаа тасралтгүй 

үргэлжлэн хэрэгжсэн 

байна. 

-Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаар 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэгчид болон олон 

нийтэд чиглэсэн 

мэдээлэл 

сурталчилгааны үйл 

ажиллагаа тасралтгүй 

үргэлжлэн хэрэгжсэн 

байна. 

ЭМЯ, 

ЭМХТ, 

НЭМҮТ

Aймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

ДЭМТ, 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

, хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллага

Мэргэжлийн  

холбоо

Зорилт 6.2: Эрүүл 

мэндийн болон 

хөдөө аж ахуйн 

салбарт 

хэрэглэгдэж 

байгаа 

антибиотикт 

нянгийн 

тэсвэржилт 

үүсэхээс 

сэргийлэх, хянах, 

эмийн зохистой 

хэрэглээг 

төлөвшүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.2.1: Эрүүл мэндийн 

болон хөдөө аж ахуйн 

салбарт эм, ялангуяа 

антибиотикийг олон 

улсын судалгаа, 

нотолгоонд суурилан 

сонгох, жор бичилт, 

олголтын зохистой 

дадлыг хэвшүүлэх. 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.2.2: Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаарх 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны цогц арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх.  
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

6.2.2.2 Эм, биологийн 

идэвхит 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгааны 

зохицуулалт, 

хяналтыг 

сайжруулах 

2020-

2026

-Эм, биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгаанд тавих 

хяналт, зохицуулалтыг 

хэлэлцэх зөвлөлдөх 

уулзалтуудыг зохион 

байгуулж, зөвлөмж 

гаргасан байна.  

-Эм, биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгааг 

зохицуулах  асуудлыг 

холбогдох  хуульд 

тусгаж, холбогдох дүрэм, 

журмыг шинэчлэх,  

шинээр боловсруулах 

ажил эхэлсэн байна.  

 -Эм, биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгааг 

зохицуулах  дүрэм, 

журмыг шинэчилж, ,  

шинээр боловсруулсан 

байна. 

-Эм, биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгаанд  тогтмол 

тандалт судалгаа хийдэг 

болсон байна. 

-Хэвлэл мэдээллийн 

байгууллага эм, биологийн 

идэвхит бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгааны 

зохицуулалтын хэм 

хэмжээг  мөрдсөн байна.

-Эм, биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгаанд  тогтмол 

тандалт судалгаа хийдэг 

болсон байна. 

-Хэвлэл мэдээллийн 

байгууллага эм, биологийн 

идэвхит бүтээгдэхүүний 

зар сурталчилгааны 

зохицуулалтын хэм 

хэмжээг  мөрдсөн байна.

-Эм, биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгаанд  

тогтмол тандалт 

судалгаа хийдэг болсон 

байна. 

-Хэвлэл мэдээллийн 

байгууллага эм, 

биологийн идэвхит 

бүтээгдэхүүний зар 

сурталчилгааны 

зохицуулалтын хэм 

хэмжээг  мөрдсөн 

байна.

ЭМЯ, 

ЭМХТ, 

НЭМҮТ 

ХЗДХЯ, 

МХЕГ, 

ХХМТГ, 

ШӨХТГ, 

ОӨГ, ЦЕГ

Хэвлэл, 

мэдээллийн 

байгууллага, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

6.3.1.1 Эмийн үндэсний 

үйлдвэрлэгч, 

импортлогч зах 

зээлд гарсан эмийн 

чанар, аюулгүй 

байдлын тандалт, 

судалгааны 

чадавха бэхжүүлэх, 

хариуцлагыг 

нэмэгдүүлэх, эмийн 

зохицуулалт 

хариуцсан 

байгууллагад 

тогтмол мэдээлдэг 

болох 

2020-

2026

-Эмийн үндэсний 

үйлдвэрлэгч, 

импортлогчийн зах 

зээлд гарсан эмийн 

чанар, аюулгүй 

байдлын тандалт, 

судалгааны чадавх 

бэхжүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

-Зах зээлд гарсан 

эмийн чанар, аюулгүй 

байдлын тандалт, 

судалгааг тогтмол 

хийж, зөвлөмжийг 

-Зах зээлд гарсан эмийн 

чанар, аюулгүй байдлын 

тандалт, судалгааг 

тогтмол хийж, 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Зах зээлд гарсан эмийн 

чанар, аюулгүй байдлын 

тандалт, судалгааг 

тогтмол хийж, 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн 

байна. 

-Зах зээлд гарсан эмийн 

чанар, аюулгүй байдлын 

тандалт, судалгааг тогтмол 

хийж, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Зах зээлд гарсан эмийн 

чанар, аюулгүй байдлын 

тандалт, судалгааг 

тогтмол хийж, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Зах зээлд гарсан 

эмийн чанар, аюулгүй 

байдлын тандалт, 

судалгааг тогтмол 

хийж, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна.

Эм 

хангамжийн 

байгууллага

ЭМХТ, 

МХЕГ, 

мэргэжлийн  

 холбоо

6.3.1.2 Эмийн үндэсний 

фармакопейг 

шинэчилж, 

Монголын 

уламжлалт анагаах 

ухааны эмийн 

фармакопейг 

боловсруулж, 

мөрдөх  

2020-

2026

-Үндэсний фармакопейг   

  боловсронгуй болгох, 

шинэчлэн 

боловсруулах 

чиглэлээр үнэлгээ 

хийсэн байна.  

-Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

фармакопейг  

боловсруулах 

чиглэлээр үнэлгээ 

хийсэн байна. 

-Үндэсний фармакопейг 

шинэчлэх ажил эхэлсэн 

байна. 

-Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

фармакопейг 

боловсруулах ажил 

эхэлсэн байна.   

-Үндэсний шинэчилсэн 

фармакопейг баталсан 

байна. 

-Үндэсний шинэчилсэн 

фармакопейг ашиглах 

чиглэлээр сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

фармакопейг 

боловсруулах ажил 

үргэлжилнэ

-Үндэсний шинэчилсэн 

фармакопейг мөрдөнө  

-Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

фармакопейг баталсан 

байна. 

-Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

фармакопейг ашиглах 

чиглэлээр сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Үндэсний шинэчилсэн 

фармакопейг мөрдсөн 

байна.  

-Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

фармакопейг мөрдсөн 

байна.

-Үндэсний шинэчилсэн 

фармакопейг мөрдсөн 

байна.  

-Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

фармакопейг мөрдсөн 

байна.

ЭМЯ ЭМХТ, 

УАУТХ, 

эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөө

р сургалт 

эрхэлдэг 

дээд 

боловролын 

 

байгууллага

, 

уламжлалт 

анагаах 
6.3.1.3 Эмийн хяналтын 

лабораторийн 

чадавх 

бэхжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх 

2020-

2026

-Эмийн хяналтын 

лабораторийн чадавх 

бэхжүүлэх сургалтыг 

зохион байгуулсан 

байна.   

-Эмийн хяналтын 

лаборатори олон улсын 

ISO17025 стандартын 

шаардлага хангасан 

байна. 

-Эмийн хяналтын 

лаборатори олон улсын 

ISO17025 стандартын 

шаардлага хангасан 

байна. 

-Эмийн хяналтын 

лаборатори олон улсын 

ISO17025 стандартын 

шаардлага хангасан 

байна. 

-Эмийн хяналтын 

лаборатори олон улсын 

ISO17025 стандартын 

шаардлага хангасан байна. 

-Эмийн хяналтын 

лаборатори олон улсын 

ISO17025 стандартын 

шаардлага хангасан байна. 

-Эмийн хяналтын 

лаборатори олон улсын 

ISO17025 стандартын 

шаардлага хангасан 

байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ МХЕГ, 

ХАБҮЛЛ

Олон улсын 

байгууллага

Зорилт 6.3: Зах 

зээлд гарсан 

эмийн чанар, 

аюулгүй байдлын 

тандалт, 

судалгааг тогтмол 

хийх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.3.1.: Үйлдвэрлэгч 

болон холбогдох бусад 

байгууллага  зах зээлд 

гарсан эмийн чанар, 

аюулгүй байдлын 

тандалт, судалгааг 

холбогдох хууль 

тогтоомж, эмийн 

зохицуулалтын 

байгууллагын үйл 

ажиллагааны хүрээнд 

тогтмол гүйцэтгэх, 

хариуцлагын 

тогтолцоог сайжруулах. 

Зорилт 6.2: Эрүүл 

мэндийн болон 

хөдөө аж ахуйн 

салбарт 

хэрэглэгдэж 

байгаа 

антибиотикт 

нянгийн 

тэсвэржилт 

үүсэхээс 

сэргийлэх, хянах, 

эмийн зохистой 

хэрэглээг 

төлөвшүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.2.2: Эмийн зохистой 

хэрэглээний талаарх 

мэдээлэл, харилцаа, 

холбооны цогц арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх.  
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

6.3.1.4 Дэлхийн эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын 

албан ёсны 

мэдээллийн 

сүлжээнд нэгдэж, 

эмийн гаж нөлөө, 

хуурамч эмийн 

талаар тогтмол 

тайлагнаж, 

мэдээлэл 

солилцдог болох  

2020-

2026

-Дэлхийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын 

албан ёсны 

мэдээллийн сүлжээнд 

нэгдсэн байна.

-Эмийн гаж нөлөөний 

талаар улсын 

хэмжээний мэдээллийг 

бүртгэсэн байна.

-Олон улсын сүлжээний 

хүрээнд эмийн гаж 

нөлөө, хуурамч эмийн 

талаар мэдээлэл 

солилцсон байна.  

-Эмийн гаж нөлөөний 

талаар улсын хэмжээний 

мэдээллийг бүртгэсэн 

байна.

-Олон улсын сүлжээний 

хүрээнд эмийн гаж нөлөө, 

хуурамч эмийн талаар 

мэдээлэл солилцсон 

байна.  

-Эмийн гаж нөлөөний 

талаар улсын хэмжээний 

мэдээллийг бүртгэсэн 

байна.

-Олон улсын сүлжээний 

хүрээнд эмийн гаж нөлөө, 

хуурамч эмийн талаар 

мэдээлэл солилцсон 

байна.  

-Эмийн гаж нөлөөний 

талаар улсын хэмжээний 

мэдээллийг бүртгэсэн 

байна.

-Олон улсын сүлжээний 

хүрээнд эмийн гаж нөлөө, 

хуурамч эмийн талаар 

мэдээлэл солилцсон байна.  

-Эмийн гаж нөлөөний 

талаар улсын хэмжээний 

мэдээллийг бүртгэсэн 

байна.

-Олон улсын сүлжээний 

хүрээнд эмийн гаж нөлөө, 

хуурамч эмийн талаар 

мэдээлэл солилцсон 

байна.  

-Эмийн гаж нөлөөний 

талаар улсын 

хэмжээний мэдээллийг 

бүртгэсэн байна.

-Олон улсын сүлжээний 

хүрээнд эмийн гаж 

нөлөө, хуурамч эмийн 

талаар мэдээлэл 

солилцсон байна. 

ЭМХТ ЭМЯ, 

МХЕГ, 

ХАБҮЛЛ 

ДЭМБ

6.3.1.5 Эм зүйн салбарт 

мөрддөг 

стандартын 

хэрэгжилтэнд 

тогтмол үнэлгээ 

хийх 

2020-

2026 

-Эм зүйн салбарт 

мөрддөг 

MNS5524:2011, MNS 

5530:2014, бусад 

стандартын жил тутмын 

хяналт, үнэлгээ хийж, 

шийдвэр, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эм зүйн салбарт 

мөрддөг MNS5524:2011, 

MNS 5530:2014, бусад 

стандартын жил тутмын 

хяналт, үнэлгээ хийж, 

шийдвэр, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эм зүйн салбарт 

мөрддөг MNS5524:2011, 

MNS 5530:2014, бусад 

стандартын жил тутмын 

хяналт, үнэлгээ хийж, 

шийдвэр, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эм зүйн салбарт мөрддөг 

MNS5524:2011, MNS 

5530:2014, бусад 

стандартын жил тутмын 

хяналт, үнэлгээ хийж, 

шийдвэр, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эм зүйн салбарт мөрддөг 

MNS5524:2011, MNS 

5530:2014, бусад 

стандартын жил тутмын 

хяналт, үнэлгээ хийж, 

шийдвэр, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

-Эм зүйн салбарт 

мөрддөг 

MNS5524:2011, MNS 

5530:2014, бусад 

стандартын жил тутмын 

хяналт, үнэлгээ хийж, 

шийдвэр, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

ЭМЯ, 

ЭМХТ, МХЕГ

 Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Мэргэжлийн  

холбоо

6.3.1.6 Эмийн биохүрэхүйн 

үнэлгээг эмийг 

бүртгэх, зах зээлд 

гаргах зөвшөөрөл 

олгох, эмнэл зүйн 

үйл ажиллагаанд 

хэрэглэх чадавх 

бүрдүүлэх

2020-

2026

-Эмийн биохүрэхүйн  

талаарх мэдээллийг  

үнэлэх чадавх 

сайжруулах, тус чадавх 

эмийг бүртгэх, зах 

зээлд гаргах 

зөвшөөрлийг олгох үйл 

ажиллагаанд хэрэглэх 

талаар сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

-Эмнэлгийн эмийн  

эмчилгээг зохицуулах  

хорооны гишүүдийг 

эмийн биохүрэхүйн 

талаарх мэдээллийг 

олж авах, эмнэл зүйн 

үйл ажиллагаанд 

хэрэглэхэд  сургасан 

байна. 

    

-Эмийг бүртгэх, зах зээлд 

гаргах зөвшөөрлийг 

олгох ажилтнууд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан,өөрийн 

үйл ажиллагаанд 

хэрэглэдэг болсон байна. 

-Эмнэлгийн эмийн 

эмчилгээг зохицуулах 

хорооны гишүүд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан, эмийг 

эмнэл зүйн үйл 

ажиллагаанд сонгох, 

зохистой хэрэглээг 

хэвшүүлэхэд ашигладаг 

болсон байна.    

-Эмийг бүртгэх, зах зээлд 

гаргах зөвшөөрлийг 

олгох ажилтнууд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан,өөрийн 

үйл ажиллагаанд 

хэрэглэдэг болсон байна. 

-Эмнэлгийн эмийн 

эмчилгээг зохицуулах 

хорооны гишүүд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан, эмийг 

эмнэл зүйн үйл 

ажиллагаанд сонгох, 

зохистой хэрэглээг 

хэвшүүлэхэд ашигладаг 

болсон байна.    

-Эмийг бүртгэх, зах зээлд 

гаргах зөвшөөрлийг олгох 

ажилтнууд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан,өөрийн 

үйл ажиллагаанд 

хэрэглэдэг болсон байна. 

-Эмнэлгийн эмийн 

эмчилгээг зохицуулах 

хорооны гишүүд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан, эмийг 

эмнэл зүйн үйл 

ажиллагаанд сонгох, 

зохистой хэрэглээг 

хэвшүүлэхэд ашигладаг 

болсон байна.    

-Эмийг бүртгэх, зах зээлд 

гаргах зөвшөөрлийг олгох 

ажилтнууд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан,өөрийн 

үйл ажиллагаанд 

хэрэглэдэг болсон байна. 

-Эмнэлгийн эмийн 

эмчилгээг зохицуулах 

хорооны гишүүд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан, эмийг 

эмнэл зүйн үйл 

ажиллагаанд сонгох, 

зохистой хэрэглээг 

хэвшүүлэхэд ашигладаг 

болсон байна.    

-Эмийг бүртгэх, зах 

зээлд гаргах 

зөвшөөрлийг олгох 

ажилтнууд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр 

сурсан,өөрийн үйл 

ажиллагаанд 

хэрэглэдэг болсон 

байна. 

-Эмнэлгийн эмийн 

эмчилгээг зохицуулах 

хорооны гишүүд эмийн 

биохүрэхүйг үнэлэх 

чиглэлээр сурсан, 

эмийг эмнэл зүйн үйл 

ажиллагаанд сонгох, 

зохистой хэрэглээг 

хэвшүүлэхэд ашигладаг 

болсон байна.    

ЭМХТ ЭМЯ, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

 эмнэлэг, 

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг  

Мэргэжлийн  

холбоо

6.4.1.1 Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

хангасан үндэсний 

эм үйлдвэрлэгчид 

тусгай зөвшөөрөл 

олгох

2020-

2026

-Шинээр байгуулагдах 

үндэсний эм 

үйлдвэрлэгч  эм 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

хангасан байна. 

-Шинээр байгуулагдах 

үндэсний эм үйлдвэрлэгч  

 эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

хангасан байна. 

-Шинээр байгуулагдах 

үндэсний эм үйлдвэрлэгч  

эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

хангасан байна. 

-Шинээр байгуулагдах 

үндэсний эм үйлдвэрлэгч  

эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг хангасан 

байна. 

-Шинээр байгуулагдах 

үндэсний эм үйлдвэрлэгч  

эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг хангасан 

байна. 

-Шинээр байгуулагдах 

үндэсний эм 

үйлдвэрлэгч  эм 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

хангасан байна. 

ЭМЯ ЭМХТ, 

МХЕГ, 

ШӨХТГ

Мэргэжлийн  

холбоо, 

эмийн 

үйлдвэр 

6.4.1.2 Одоо ажиллаж 

байгаа орчин үеийн 

болон Монголын  

уламжлалт анагаах 

ухааны эмийн 

үйлдвэрт эм 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг үе 

шаттай, бүрэн 

нэвтрүүлэх

2020-

2026

-Орчин үеийн болон 

уламжлалт анагаах 

ухааны эмийн үйлдвэрт 

эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

эзэмшүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.   

-Орчин үеийн болон 

уламжлалт анагаах 

ухааны эмийн үйлдвэрт 

эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

эзэмшүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан байна.  

  

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

хангасан үндэсний эм 

үйлдвэрлэгчийн тусгай 

зөвшөөрлийг сунгадаг 

болсон байна. 

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг хангасан 

үндэсний эм 

үйлдвэрлэгчийн тусгай 

зөвшөөрлийг сунгадаг 

болсон байна. 

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг хангасан 

үндэсний эм 

үйлдвэрлэгчийн тусгай 

зөвшөөрлийг сунгадаг 

болсон байна. 

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг 

хангасан үндэсний эм 

үйлдвэрлэгчийн тусгай 

зөвшөөрлийг сунгадаг 

болсон байна. 

ЭМЯ ЭМХТ, 

МХЕГ, 

ШӨХТГ

Мэргэжлийн  

холбоо, 

эмийн 

үйлдвэр 

Зорилт 6.3: Зах 

зээлд гарсан 

эмийн чанар, 

аюулгүй байдлын 

тандалт, 

судалгааг тогтмол 

хийх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.3.1.: Үйлдвэрлэгч 

болон холбогдох бусад 

байгууллага  зах зээлд 

гарсан эмийн чанар, 

аюулгүй байдлын 

тандалт, судалгааг 

холбогдох хууль 

тогтоомж, эмийн 

зохицуулалтын 

байгууллагын үйл 

ажиллагааны хүрээнд 

тогтмол гүйцэтгэх, 

хариуцлагын 

тогтолцоог сайжруулах. 

Зорилт 6.4: 

Эмийн үйлдвэрт 

“Эм 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадал”-

ыг бүрэн 

нэвтрүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.4.1: Үндэсний эмийн  

үйлдвэрлэлд “Эм 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадал”-ыг үе 

шаттайгаар бүрэн 

нэвтрүүлэх.
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Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

6.4.1.3  Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлаар 

мэргэшсэн 

шинжээч, 

байцаагчийг 

бэлтгэх, 

чадавхжуулах 

2020-

2026

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлаар 

мэргэшсэн шинжээч, 

байцаагчийг 

чадавхжуулах сургалт 

зохион байгуулсан 

байна. 

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлаар 

мэргэшсэн шинжээч, 

байцаагчийг 

чадавхжуулах сургалт 

зохион байгуулсан байна. 

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлаар 

мэргэшсэн шинжээч, 

байцаагчийг 

чадавхжуулах сургалт 

зохион байгуулсан байна. 

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлаар 

мэргэшсэн шинжээч, 

байцаагчийг чадавхжуулах 

сургалт зохион байгуулсан 

байна. 

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлаар 

мэргэшсэн шинжээч, 

байцаагчийг чадавхжуулах 

сургалт зохион байгуулсан 

байна. 

-Эм үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлаар 

мэргэшсэн шинжээч, 

байцаагчийг 

чадавхжуулах сургалт 

зохион байгуулсан 

байна. 

ЭМХТ МХЕГ, 

мэргэжлийн  

 холбоо

Олон улсын 

байгууллага

6.5.1.1 Эмнэлзүйн эм зүйн 

тусламжийн 

өнөөгийн нөхцөл 

байдалд үнэлгээ 

хийх 

2020-

2021

Эмнэлзүйн эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээний 

нөхцөл байдлын 

үнэлгээ хийж, үр дүнг 

холбогдох талуудад  

танилцуулсан байна. 

ЭМЯ ЭМХТ, 

мэргэжлийн  

 холбоо, 

эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөө

рсургалт 

Эрүүл  

мэндийн 

байгууллага 

6.5.1.2 Эмнэлзүйн эм зүйн 

тусламж, 

үйлчилгээ, 

лавлагаа шатлалын 

эмнэлгийн эм зүйн 

албыг бэхжүүлэх 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх 

2020-

2026

-Эмнэлгийн эм зүйн 

албыг бэхжүүлэх 

төлөвлөгөөг баталсан 

байна. 

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн 

эмнэлэг төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байна. 

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн эмнэлэг 

эм зүйн албыг бэхжүүлэх 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эмч, эм зүйч, 

үйлчлүүлэгчийн хооронд 

эмийн мэдээллийг 

солилцох үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна.  

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн эмнэлэг 

эм зүйн албыг бэхжүүлэх 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эмч, эм зүйч, 

үйлчлүүлэгчийн хооронд 

эмийн мэдээллийг 

солилцох үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна.  

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн эмнэлэг 

эм зүйн албыг бэхжүүлэх 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эмч, эм зүйч, 

үйлчлүүлэгчийн хооронд 

эмийн мэдээллийг 

солилцох үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна.  

-Төрийн өмчит болон 

хувийн хэвшлийн эмнэлэг 

эм зүйн албыг бэхжүүлэх 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эмч, эм зүйч, 

үйлчлүүлэгчийн хооронд 

эмийн мэдээллийг 

солилцох үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлсэн байна.  

-Эмнэлгийн эм зүйн 

албыг бэхжүүлэх 

төлөвлөгөөг үнэлж, үр 

дүнг хэлэлцсэн байна.  

ЭМЯ, 

ЭМХТ, 

төрийн 

өмчит 

болон 

хувийн 

хэвшлийн 

эмнэлэг

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

6.5.1.3 Эмч, эм зүйч 

бэлтгэх төгсөлтийн 

өмнөх болон 

дараах сургалтын 

хөтөлбөрийн 

эмнэлзүйн эм зүйн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

агуулгыг  

сайжруулах 

2020-

2026

-Эмч, эм зүйч бэлтгэх 

төгсөлтийн өмнөх 

болон дараах 

сургалтын хөтөлбөрийн  

 эмнэлзүйн эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээний 

агуулгад үнэлгээ хийж, 

үр дүнг танилцуулсан 

байна. 

-Эмч, эм зүйч бэлтгэх 

төгсөлтийн өмнөх 

болон дараах 

сургалтын  

хөтөлбөрийн эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээний 

агуулгыг шинэчлэх 

ажил эхэлсэн байна. 

-Эмч, эм зүйч бэлтгэх 

төгсөлтийн өмнөх болон 

дараах сургалтын  

хөтөлбөрийн эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээний 

агуулгыг шинэчилсэн 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхэлдэг дээд 

боловсролын 

байгууллага, төгсөлтийн 

дараах сургалт эрхэлдэг 

эмнэлэг эмч, эм зүйч 

бэлтгэх төгсөлтийн өмнөх 

болон дараах сургалтын  

хөтөлбөрийн эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээний 

шинэчилсэн агуулгыг 

мөрдсөн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхэлдэг дээд 

боловсролын байгууллага, 

төгсөлтийн дараах сургалт 

эрхэлдэг эмнэлэг эмч, эм 

зүйч бэлтгэх төгсөлтийн 

өмнөх болон дараах 

сургалтын  хөтөлбөрийн эм 

зүйн тусламж, 

үйлчилгээний шинэчилсэн 

агуулгыг мөрдсөн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхэлдэг дээд 

боловсролын байгууллага, 

төгсөлтийн дараах сургалт 

эрхэлдэг эмнэлэг эмч, эм 

зүйч бэлтгэх төгсөлтийн 

өмнөх болон дараах 

сургалтын  хөтөлбөрийн 

эм зүйн тусламж, 

үйлчилгээний шинэчилсэн 

агуулгыг мөрдсөн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрөөр сургалт 

эрхэлдэг дээд 

боловсролын 

байгууллага, 

төгсөлтийн дараах 

сургалт эрхэлдэг 

эмнэлэг эмч, эм зүйч 

бэлтгэх төгсөлтийн 

өмнөх болон дараах 

сургалтын  

хөтөлбөрийн эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээний 

шинэчилсэн агуулгыг 

мөрдсөн байна. 

ЭМХТ, 

эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөөр 

 сургалт 

эрхэлдэг 

дээд 

боловсролы

н 

байгууллага, 

 төгсөлтийн 

дараах 

сургалт 

эрхэлдэг 

эмнэлэг

ЭМЯ, 

БСШУСЯ 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Зорилт 6.4: 

Эмийн үйлдвэрт 

“Эм 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадал”-

ыг бүрэн 

нэвтрүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.4.1: Үндэсний эмийн  

үйлдвэрлэлд “Эм 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадал”-ыг үе 

шаттайгаар бүрэн 

нэвтрүүлэх.

Зорилт 6.5:   

Клиникийн эм зүйн 

тусламжийг 

эмнэлгийн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

шатлалд 

тохируулан 

нэвтрүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.5.1: Олон улсын  

стандартад нийцсэн 

клиник эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээг 

эмнэлгийн лавлагаа 

шатлалын  тусламж, 

үйлчилгээнд бүрэн 

нэвтрүүлэх.
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Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

Зорилт 6.6:  

Эмийн аюулгүй 

байдлын цахим 

бүртгэл, хяналтыг 

эрүүл мэндийн 

салбарт 

нэвтрүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.6.1: Эмийн бүртгэл, 

импорт, түгээлт, гаж 

нөлөө, хяналтын цахим 

мэдээллийн нэгдсэн 

тогтолцоог бүрдүүлэх.

6.6.1.1 Эрүүл мэндийн 

салбарын цахим 

мэдээллийн 

тогтолцоонд эмийн 

зохицуулалтын үйл 

ажиллагааг 

уялдуулан 

хөгжүүлэх, 

бэхжүүлэх

2020-

2026 

-Эрүүл мэндийн салбарын 

цахим мэдээллийн 

тогтолцоонд тус салбарт 

харьяалагдах эмийн 

зохицуулалтын үйл 

ажиллагааг төвлөрүүлж, 

тусгасан байна. 

-Эмийн зохицуулалтын  

ажилтныг цахим 

мэдээллийн тогтолцоог 

ашиглах чиглэлээр 

чадавхжуулах сургалт 

зохион байгуулсан байна.  

- Эрүүл мэндийн  

ажилтныг цахим 

мэдээллийн тогтолцоог 

ашиглах чиглэлээр 

чадавхжуулах сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Эмийн зохицуулалтын 

цахим мэдээллийн 

тогтолцооны олон нийтэд 

зориулсан хэсгийн талаар 

олон нийтийн ойлголт, 

хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн мэдээлэл, 

харилцаа, холбооны арга 

хэмжээг хэрэгжүүлсэн 

байна.   

-Эрүүл мэндийн 

салбарын цахим 

мэдээллийн нэгдсэн 

сангийн Эмийн 

зохицуулалтын цахим 

мэдээллийн тогтолцоог 

эмийн зохицуулалтын 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажилтан, 

олон нийт ашигладаг 

болсон байна. 

-Эрүүл мэндийн 

салбарын цахим 

мэдээллийн нэгдсэн 

сангийн Эмийн 

зохицуулалтын цахим 

мэдээллийн тогтолцоог 

эмийн зохицуулалтын 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажилтан, 

олон нийт ашигладаг 

болсон байна. 

-Эрүүл мэндийн салбарын 

цахим мэдээллийн нэгдсэн 

сангийн Эмийн 

зохицуулалтын цахим 

мэдээллийн тогтолцоог 

эмийн зохицуулалтын 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажилтан, 

олон нийт ашигладаг 

болсон байна. 

-Эрүүл мэндийн салбарын 

цахим мэдээллийн нэгдсэн 

сангийн Эмийн 

зохицуулалтын цахим 

мэдээллийн тогтолцоог 

эмийн зохицуулалтын 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажилтан, 

олон нийт ашигладаг 

болсон байна. 

-Эрүүл мэндийн 

салбарын цахим 

мэдээллийн нэгдсэн 

сангийн Эмийн 

зохицуулалтын цахим 

мэдээллийн тогтолцоог 

эмийн зохицуулалтын 

болон эрүүл мэндийн 

байгууллагын ажилтан, 

олон нийт ашигладаг 

болсон байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ МХЕГ, ГЕГ, 

ЭМДЕГ, 

эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

, эм 

хангамжийн 

байгууллага

,  

Мэргэжлийн 

 нийгэмлэг, 

холбоо, 

Цахим 

эрүүл мэнд 

төсөл 

Хэвлэл, 

мэдээллийн 

байгууллага 

6.7.1.1 Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийг эмнэл 

зүйн үр дүн, эдийн 

засгийн үр ашгийн 

тооцоололд 

үндэслэн ерөнхий 

гэрээний дагуу 

нэгтгэн худалдан 

авах тогтолцоог 

бүрдүүлж, 

хөгжүүлэх

2021-

2026

-Ерөнхий гэрээний 

дагуу худалдан авах 

эмийн нэр төрлийг 

нэмэгдүүлж, нийтлэг 

хэрэглэдэг эмнэлгийн 

хэрэгсэл, урвалж, 

оношлуурыг 

хамруулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагын эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж, оношлуурын 

бодит хэрэгцээг тооцох, 

цахим дэлгүүрийг 

ашиглах ур чадварыг 

бэхжүүлсэн байна.  

-Төрийн өмчит эмнэлгийн 

эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж, оношлуурыг 

ерөнхий гэрээний дагуу 

нэгдсэн байдлаар 

худалдан авдаг болсон 

байна.

-Төрийн өмчит эмнэлгийн 

эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж, оношлуурыг 

ерөнхий гэрээний дагуу 

нэгдсэн байдлаар 

худалдан авдаг болсон 

байна.

-Төрийн өмчит эмнэлгийн 

эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж, оношлуурыг 

ерөнхий гэрээний дагуу 

нэгдсэн байдлаар 

худалдан авдаг болсон 

байна.

-Төрийн өмчит эмнэлгийн 

эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж, оношлуурыг 

ерөнхий гэрээний дагуу 

нэгдсэн байдлаар 

худалдан авдаг болсон 

байна.

-Төрийн өмчит 

эмнэлгийн эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж, оношлуурыг 

ерөнхий гэрээний дагуу 

нэгдсэн байдлаар 

худалдан авдаг болсон 

байна.

ЭМЯ СЯ, ТӨБЗГ, 

ЭМХТ, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

тусгай 

мэргэжлийн 

төв, аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, эм 

хангамжийн 

байгууллага 

6.7.1.2 Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийг эмнэл 

зүйн үр дүн, эдийн 

засгийн үр ашгийн 

тооцоололд 

үндэслэн худалдан 

авах

2020-

2026

-Төрийн өмчит 

эмнэлгүүдийг эм, 

эмнэлгийн хэрэгслэл, 

урвалж, оношлуурыг 

эмнэл зүйн үр дүн, 

эдийн засгийн үр 

ашгийн тооцоололд 

үндэслэн сонгож, 

худалдан авах 

чиглэлээр 

чадавхжуулсан байна.  

-Төрийн өмчит эмнэлгүүд 

үр дүнтэй, эдийн засгийн 

үр ашигтай эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж, оношлуурыг 

тооцоололд үндэслэн 

сонгож, худалдан авдаг 

болсон байна. 

-Төрийн өмчит эмнэлгүүд 

үр дүнтэй, эдийн засгийн 

үр ашигтай эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, урвалж, 

оношлуурыг тооцоололд 

үндэслэн сонгож, 

худалдан авдаг болсон 

байна. 

-Төрийн өмчит эмнэлгүүд 

үр дүнтэй, эдийн засгийн 

үр ашигтай эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, урвалж, 

оношлуурыг тооцоололд 

үндэслэн сонгож, худалдан 

авдаг болсон байна. 

-Төрийн өмчит эмнэлгүүд 

үр дүнтэй, эдийн засгийн 

үр ашигтай эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, урвалж, 

оношлуурыг тооцоололд 

үндэслэн сонгож, худалдан 

авдаг болсон байна. 

-Төрийн өмчит 

эмнэлгүүд үр дүнтэй, 

эдийн засгийн үр 

ашигтай эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, урвалж, 

оношлуурыг 

тооцоололд үндэслэн 

сонгож, худалдан авдаг 

болсон байна. 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг, 

төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

эмнэлэг, 

тусгай 

мэргэжлийн 

төв

ЭМЯ, 

ТӨБЗГ, 

ЭМХТ

Эрүүл 

мэндийн 

хөтөлбөрөөрс

ургалт 

эрхэлдэг 

дээд 

боловролын 

байгууллага, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Зорилт 6.7: Эм, 

эмнэлгийн 

хэрэгсэл, 

эмнэлгийн тоног, 

төхөөрөмж 

худалдан авах 

ажиллагааны үр 

ашгийг 

сайжруулах арга 

хэмжээг үе шаттай 

хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.7.1: Эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, оношлуур, 

тоног төхөөрөмжийн 

худалдан авах 

ажиллагаатай 

холбоотой  

мэдээллийн солилцоо, 

ил тод байдлыг 

сайжруулах,  зайлшгүй 

шаардлагатай эмийг 

нэгтгэн худалдан авах 

аргыг үе шаттай 

нэвтрүүлэх.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

6.8.1.1 Эмийн үнийн 

зохицуулалтын эрх 

зүйн орчинг бий 

болгох 

2020-

2021

-Эмийн үнийн 

зохицуулалтын эрх 

зүйн орчны үнэлгээг 

хийж, үр дүнг 

хэлэлцсэн байна.  

- Хууль, эрх зүйн 

баримт бичигт эмийн 

үнийн зохицуулалтын 

талаар өөрчлөлт орсон 

байна. 

ЭМЯ СЯ, ХЗДХЯ, 

ЭМДЕГ, 

ЭМХТ

ШӨХТГ, 

мэргэжлийн  

холбоо

6.8.1.2 Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн зах зээл 

дэхь үнийн 

ажиглалт, 

судалгаа, хяналт, 

үнэлгээг 

хариуцсанчиг 

үүргийг бий болгож 

эмийн үнийг 

зохицуулах, ил тод 

мэдээлэх

2020-

2026

-ЭМХТ-ийн эмийн 

зохицуулалтын албаны 

харьяанд эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн 

зах зээл дэхь үнийн 

ажиглалт, судалгаа, 

хяналт, үнэлгээг 

хариуцсан чиг үүргийг  

бий болгоно 

-Зайлшгүй шаардлагатай 

эмийн бөөний болон 

жижиглэнгийн үнийн 

нэмэгдэх дээд хэмжээг  

тогтоож, хянадаг болсон  

байна. 

-Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн үнийг ил тод, 

тогтмол мэдээлсэн байна. 

-Зайлшгүй шаардлагатай 

эмийн бөөний болон 

жижиглэнгийн үнийн 

нэмэгдэх дээд хэмжээг  

тогтоож, хянадаг болсон  

байна. 

-Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн үнийг ил тод, 

тогтмол мэдээлсэн байна. 

-Зайлшгүй шаардлагатай 

эмийн бөөний болон 

жижиглэнгийн үнийн 

нэмэгдэх дээд хэмжээг  

тогтоож, хянадаг болсон  

байна. 

-Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

үнийг ил тод, тогтмол 

мэдээлсэн байна. 

-Зайлшгүй шаардлагатай 

эмийн бөөний болон 

жижиглэнгийн үнийн 

нэмэгдэх дээд хэмжээг  

тогтоож, хянадаг болсон  

байна. 

-Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

үнийг ил тод, тогтмол 

мэдээлсэн байна. 

-Зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

бөөний болон 

жижиглэнгийн үнийн 

нэмэгдэх дээд хэмжээг  

тогтоож, хянадаг 

болсон  байна. 

-Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн үнийг ил 

тод, тогтмол мэдээлсэн 

байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ СЯ, ТӨБЗГ, 

МХЕГ, ГЕГ,  

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, 

ШӨХТГ

Мэргэжлийн  

холбоо, эм 

хангамжийн 

байгууллага 

6.8.1.3 Эрүүл мэндийн 

даатгалын сангаас 

хөнгөлөлттэй үнээр 

олгох зайлшгүй 

шаардлагатай 

эмийн нэр төрөл, 

үнийн дээд хязгаар, 

хөнгөлөх хэмжээг 

тогтооход 

дэвшилтэт арга 

барилыг 

үргэлжлүүлэн 

нэвтрүүлж, 

боловсронгуй 

болгох

2020-

2026

-Хөнгөлөлттэй үнээр 

олгох зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

жагсаалтыг 

боловсруулахад 

ашиглах гадаад, 

дотоодын  жишиг үнийг 

тогтоодог болсон 

байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

болон гаалийн ерөнхий 

газрын цахим мэдээний 

сангийн мэдээллийг 

ашигладаг болсон 

байна.  

-Хөнгөлөлттэй үнээр 

олгох зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

жагсаалтыг 

боловсруулахад ашиглах 

гадаад, дотоодын  жишиг 

үнийг тогтоодог болсон 

байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

болон гаалийн ерөнхий 

газрын цахим мэдээний 

сангийн мэдээллийг 

ашигладаг болсон байна.  

-Хөнгөлөлттэй үнээр 

олгох зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

жагсаалтыг 

боловсруулахад ашиглах 

гадаад, дотоодын  жишиг 

үнийг тогтоодог болсон 

байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

болон гаалийн ерөнхий 

газрын цахим мэдээний 

сангийн мэдээллийг 

ашигладаг болсон байна.  

-Хөнгөлөлттэй үнээр олгох 

зайлшгүй шаардлагатай 

эмийн жагсаалтыг 

боловсруулахад ашиглах 

гадаад, дотоодын  жишиг 

үнийг тогтоодог болсон 

байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

болон гаалийн ерөнхий 

газрын цахим мэдээний 

сангийн мэдээллийг 

ашигладаг болсон байна.  

-Хөнгөлөлттэй үнээр олгох 

зайлшгүй шаардлагатай 

эмийн жагсаалтыг 

боловсруулахад ашиглах 

гадаад, дотоодын  жишиг 

үнийг тогтоодог болсон 

байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

болон гаалийн ерөнхий 

газрын цахим мэдээний 

сангийн мэдээллийг 

ашигладаг болсон байна.  

-Хөнгөлөлттэй үнээр 

олгох зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

жагсаалтыг 

боловсруулахад 

ашиглах гадаад, 

дотоодын  жишиг үнийг 

тогтоодог болсон 

байна. 

-Эмийн зохицуулалтын 

болон гаалийн ерөнхий 

газрын цахим мэдээний 

сангийн мэдээллийг 

ашигладаг болсон 

байна.  

ЭМДЕГ ЭМЯ, 

ЭМХТ, ГЕГ

 Эм 

хангамжийн 

байгууллага

6.8.1.4 Амбулаторийн 

үйлчлүүлэгчид 

үйлчлэх эмийн санг 

төрийн болон орон 

нутгийн өмчит 

эмнэлэгт байгуулах 

2020-

2026

-Эмнэлгийн 

амбулаторийн эмийн 

санг төрийн өмчит 

эмнэлэгт байгуулсан 

байна. 

-Эмнэлгийн 

амбулаторийн эмийн 

санг төрийн өмчит 

эмнэлэгт байгуулсан 

байна. 

-Эмнэлгийн 

амбулаторийн эмийн санг 

төрийн өмчит эмнэлэгт 

байгуулсан байна. 

-Эмнэлгийн амбулаторийн 

эмийн санг төрийн өмчит 

эмнэлэгт байгуулсан байна. 

-Эмнэлгийн амбулаторийн 

эмийн санг төрийн өмчит 

эмнэлэгт байгуулсан байна. 

-Эмнэлгийн 

амбулаторийн эмийн 

санг төрийн өмчит 

эмнэлэгт байгуулсан 

байна. 

ЭМЯ,  

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

Төрөлжсөн 

мэргэшлийн 

 эмнэлэг,  

аймаг, 

дүүргийн 

нэгдсэн 

эмнэлэг

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.8.2: Сумын түвшинд 

үзүүлэх эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээг 

сайжруулах.

6.8.2.1 Сумын эрүүл 

мэндийн төвийн 

бүтцэд эмийн сан 

ажиллуулах 

2020-

2022

Сумын эрүүл мэндийн 

төвийн бүтцэд эмийн сан 

ажиллуулах хууль эрх 

зүйн орчин бүрдүүлэх 

өнхцөл байдлын дүн 

шинжилгээ, бодлогын 

нөлөөллийн үнэлгээ хийх 

Хууль эрх зүйн орчинг 

боловсронгуй болгох, 

бодлогын хувилбарт 

төсөл хэрэгжүүлэх

-Сумын эрүүл мэндийн  эм 

зүйн тусламж үйлчигээг 

сайжруулах  шийдвэр 

гарсан байна.  

Шийдвэрийн дагуу сумын 

эрүүл мэндийн  эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээ 

сайжирсан байна.

Шийдвэрийн дагуу 

сумын эрүүл мэндийн 

төвийн эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээ 

сайжирсан байна.

ЭМЯ Аймгийн 

ЗДТГ, ЭМГ, 

СХЗГ

Мэргэжлийн  

холбоо, эм 

хангамжийн 

байгууллага 

Зорилт 6.8: Эм, 

эмнэлгийн 

хэрэгслийн үнийг 

зохицуулах 

замаар хангамж, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.8.1: Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн үнийг 

зохицуулах тогтолцоог 

холбогдох хууль, 

журмын дагуу эмийн 

аюулгүй байдлын 

болон холбогдох бусад 

цахим мэдээллийн 

сантай холбон, ил тод 

байдлыг сайжруулах.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

6.9.1.1 Импортыг 

орлуулахуйц, 

экспортлох 

боломжтой орчин 

үеийн болон 

Монголын 

уламжлалт анагаах 

ухааны эмийн 

үйлдвэрлэл, 

бүтээгдэхүүнийг 

бодлогоор дэмжих 

2020-

2026 

-Импортыг 

орлуулахуйц, 

экспортлох боломжтой 

орчин үеийн эмийн 

үйлдвэрлэлийн дэмжих 

хууль эрх зүйн орчинг 

боловсронгуй болгох

-Импортыг оруулахуйц 

экспортлох боломжтой 

орчин үеийн болон 

Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

үйлдвэрлэл, шинэ 

бүтээгдэхүүний 

технологи нэвтрүүлэх 

явцыг дэмжих, 

сурталчлах

-Монголын  уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

үр дүнг нотолсон 

судалгааны үр дүнг 

олон улсын сэтгүүлд 

хэвлэсэн, хуралд 

танилцуулсан байна.  

-Импортыг оруулахуйц 

экспортлох боломжтой 

орчин үеийн болон 

Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

үйлдвэрлэл, шинэ 

бүтээгдэхүүний 

технологи нэвтрүүлэх 

явцыг дэмжих, 

сурталчлах

-Монголын  уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн үр 

дүнг нотолсон 

судалгааны үр дүнг олон 

улсын сэтгүүлд хэвлэсэн, 

хуралд танилцуулсан 

байна. 

-Импортыг оруулахуйц 

экспортлох боломжтой 

орчин үеийн болон 

Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

үйлдвэрлэл, шинэ 

бүтээгдэхүүний технологи 

нэвтрүүлэх явцыг 

дэмжих, сурталчлах

-Монголын  уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн үр 

дүнг нотолсон 

судалгааны үр дүнг олон 

улсын сэтгүүлд хэвлэсэн, 

хуралд танилцуулсан 

байна. 

-Импортыг оруулахуйц 

экспортлох боломжтой 

орчин үеийн болон 

Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

үйлдвэрлэл, шинэ 

бүтээгдэхүүний технологи 

нэвтрүүлэх явцыг дэмжих, 

сурталчлах

-Монголын  уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн үр 

дүнг нотолсон судалгааны 

үр дүнг олон улсын 

сэтгүүлд хэвлэсэн, хуралд 

танилцуулсан байна. 

-Импортыг оруулахуйц 

экспортлох боломжтой 

орчин үеийн болон 

Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

үйлдвэрлэл, шинэ 

бүтээгдэхүүний технологи 

нэвтрүүлэх явцыг дэмжих, 

сурталчлах

-Монголын  уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн үр 

дүнг нотолсон судалгааны 

үр дүнг олон улсын 

сэтгүүлд хэвлэсэн, хуралд 

танилцуулсан байна. 

-Импортыг оруулахуйц 

экспортлох боломжтой 

орчин үеийн болон 

Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

үйлдвэрлэл, шинэ 

бүтээгдэхүүний 

технологи нэвтрүүлэх 

явцыг дэмжих, 

сурталчлах

-Монголын  уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн 

үр дүнг нотолсон 

судалгааны үр дүнг 

олон улсын сэтгүүлд 

хэвлэсэн, хуралд 

танилцуулсан байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ СЯ, ХЗДХЯ, 

БСШУСЯ, 

ШУТС, ТЕГ, 

ЖДҮДС, 

МҮХАҮТ 

Мэргэжлийн  

холбоо, эм 

хангамжийн 

байгууллага 

6.9.1.2 Үндэсний эм, 

эмнэлгийн 

хэрэгслийн   

үйлдвэрлэгчийн 

бүтээгдэхүүний 

экспортыг дэмжих

2020-

2026 

-Эм ханган нийлүүлэх 

байгууллага олон 

улсын түвшинд 

үндэсний 

бүтээгдэхүүнийг 

сурталчлах арга 

хэмжээнд оролцсон 

байна. 

-Монголын  уламжлалт 

анагаах ухааны эмийн үр 

дүнг нотолсон 

судалгааны үр дүнг олон 

улсын сэтгүүлд хэвлэсэн, 

хуралд танилцуулсан 

байна. 

-Эм ханган нийлүүлэх 

байгууллага олон улсын 

түвшинд үндэсний 

бүтээгдэхүүнийг 

сурталчлах арга 

хэмжээнд оролцсон 

байна. 

-Эм ханган нийлүүлэх 

байгууллага олон улсын 

түвшинд үндэсний 

бүтээгдэхүүнийг 

сурталчлах арга хэмжээнд 

оролцсон байна. 

-Эм ханган нийлүүлэх 

байгууллага олон улсын 

түвшинд үндэсний 

бүтээгдэхүүнийг 

сурталчлах арга хэмжээнд 

оролцсон байна. 

-Эм ханган нийлүүлэх 

байгууллага олон 

улсын түвшинд 

үндэсний 

бүтээгдэхүүнийг 

сурталчлах арга 

хэмжээнд оролцсон 

байна. 

ЭМЯ, 

ЭМХТ,  эм 

хангамжийн 

байгууллага 

ГХЯ, 

гадаад улс 

дахь ЭСЯ, 

МҮХАҮТ

Мэргэжлийн  

холбоо

Зорилт 7.1 Эрүүл 

мэндийн 

салбарын 

энтэрпрайз 

архитектурыг 

үндэсний 

энтэрпрайз 

архитектурт 

нийцүүлэн 

боловсруулж 

хөгжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.1.1: Эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, мэдээллийн 

удирдлагын 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

нэгтгэн, үндэсний 

энтэрпрайз 

архитектурт нийцсэн 

эрүүл мэндийн 

салбарын нэгдсэн 

энтэрпрайз 

архитектурыг бий 

болгон хөгжүүлэх.

7.1.1.1 Эрүүл мэндийн 

салбарын 

энтэрпрайз 

архитектур 

боловсруулах

2020 -Эрүүл мэндийн 

салбарын энтэрпрайз 

архитектур 

боловсруулж, баталсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

салбарын энтэрпрайз 

архитектур 

хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай 

программ хангамж, 

мэдээллийн 

технологийн тоног 

төхөөрөмжийн 

хэрэгцээг тооцсон 

байна.

Цахим 

эрүүл мэнд 

төсөл

ЭМХТ ЭМЯ

7.1.1.2 Эрүүл мэндийн 

салбарын 

энтэрпрайз 

архитектурыг 

сонгосон эрүүл 

мэндийн 

байгууллагад 

туршиж, эцэслэн 

сайжруулах 

2021-

2022

-Эрүүл мэндийн 

салбарын энтэрпрайз 

архитектурыг сонгосон 

эрүүл мэндийн 

байгууллагад туршсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

салбарын энтэрпрайз 

архитектурыг туршилтын 

үр дүнд суурилан 

боловсронгуй болгосон  

байна.

Цахим 

эрүүл мэнд 

төсөл, ЭМХТ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

олон улсын 

байгууллага

Зорилго 7. Эрүүл мэндийн салбарт мэдээллийн технологийг нотолгоонд суурилсан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, шийдвэр гаргахад үр дүнтэй ашиглах

Зорилт 6.9:  

Үндэсний эм, 

эмнэлгийн 

хэрэгслийн 

үйлдвэрлэлийг 

олон улсын  

түвшинд хүргэж, 

ургамал, амьтан, 

эрдсийн гаралтай 

уламжлалт эм, 

импортыг орлох 

зайлшгүй 

шаардлагатай 

эмийн 

үйлдвэрлэл, 

экспортыг дэмжих.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

6.9.1: Үндэсний эм, 

эмийн хэрэгслийн 

үйлдвэрлэлд зохистой 

дадлыг  бүрэн 

нэвтрүүлж, импортыг 

орлох зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

үйлдвэрлэл, Монголын  

уламжлалт анагаах 

ухааны эмийн 

экспортыг дэмжих.
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

7.1.1.3 Эрүүл мэндийн 

салбарын 

энтэрпрайз 

архитектурыг нийт 

эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

хэрэгжүүлэх

2022-

2026

-Эрүүл мэндийн 

салбарын энтэрпрайз 

архитектурыг нийт эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

салбарын энтэрпрайз 

архитектурыг нийт эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн салбарын 

энтэрпрайз архитектурыг 

нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад хэрэгжүүлсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн салбарын 

энтэрпрайз архитектурыг 

нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

хэрэгжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

салбарын энтэрпрайз 

архитектурыг нийт 

эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

хэрэгжүүлсэн байна.

ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

олон улсын 

байгууллага

Зорилт 7.2  

Салбарын 

мэдээллийн 

технологийн 

удирдлага, зохион 

байгуулалт, үйл 

ажиллагааны 

тасралтгүй 

байдлыг хангах 

чиг үүрэг бүхий 

мэдээлэл, 

технологийн төв 

байгуулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.2.1: Салбарын 

мэдээллийн 

технологийн 

удирдлага, зохион 

байгуулалт, үйл 

ажиллагааны 

тасралтгүй байдлыг 

хангах чиг үүрэг бүхий 

мэдээлэл, технологийн 

төв байгуулах

7.2.1.1 Эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, 

технологийн төв 

байгуулж, чадавх 

бэхжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, технологийн 

үйл ажиллагааг 

салбарын хэмжээнд 

нэгдсэн удирдлагаар 

хангах төвийн бизнес 

төлөвлөгөө 

боловсруулж, баталсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн технологийн 

төв байгуулсан байна.

- Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн технологийн 

төвийн чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

- Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн технологийн 

төвийн чадавх бэхжүүлсэн 

байна.

- Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн технологийн 

төвийн чадавх бэхжүүлсэн 

байна.

ЭМЯ ЭМХТ Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

олон улсын 

байгууллага

7.3.1.1 Эрүүл мэндийн 

мэдээний 

өгөгдлийн тайлбар 

толь боловсруулах

2020 -Эрүүл мэндийн 

мэдээний өгөгдлийн 

тайлбар толь 

боловсруулсан байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд өгөгдлийн 

тайлбар толь ашиглаж 

эхэлсэн байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд өгөгдлийн 

тайлбар толь ашиглаж 

эхэлсэн байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд өгөгдлийн 

тайлбар толь ашиглаж 

хэвшсэн байна.

Эрүүл мэндийн 

байгууллагууд өгөгдлийн 

тайлбар толь ашиглаж 

хэвшсэн байна.

ЭМХТ ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

7.3.1.2 Эрүүл мэндийн 

өгөгдлийн болон 

мэдээллийн 

технологийн 

заавар, журам 

боловсруулах,  эрх 

зүйн орчинг 

боловсронгуй 

болгох

2020-

2021

-Эрүүл мэндийн 

өгөгдлийн болон 

мэдээллийн 

технологийн заавар, 

журам баталгаажуулах 

эрхийг ЭМЯ-нд олгох 

эрх зүйн орчинг 

бүрдүүлэх чиглэлээр 

холбогдох 

байгууллагатай 

хамтран ажиллаж 

шийдэлд хүрсэн байна. 

ЭМЯ ХЗДХЯ ЭМХТ

7.3.1.3 Эрүүл мэндийн 

өгөгдлийн болон 

мэдээллийн 

технологийн олон 

улсын заавар, 

журмыг өөрийн 

орны онцлогт 

нийцүүлэн 

нутагшуулах

2020-

2021

- Эрүүл мэндийн 

өгөгдлийн болон 

мэдээллийн 

технологийн олон 

улсын заавар, журмыг 

сонгож, өөрийн орны 

онцлогт нийцүүлэн 

нутгашуулах үйл 

ажиллагаа хийгдсэн 

байна.

Заавар, журам эрүүл 

мэндийн 

байгууллагуудад 

хэрэгжиж эхэлсэн байна.

Заавар, журам эрүүл 

мэндийн байгууллагуудад 

хэрэгжиж эхэлсэн байна.

Заавар, журам эрүүл 

мэндийн байгууллагуудад 

хэрэгжиж хэвшсэн байна. 

байна.

Заавар, журам эрүүл 

мэндийн байгууллагуудад 

хэрэгжиж хэвшсэн байна. 

байна.

ЭМХТ ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, олон 

улсын 

байгууллага

7.3.1.4 Мэдээллийн 

технологийн 

заавар, журмыг 

таниулах, 

хэрэглээний 

сургалт зохион 

байгуулах

2021-

2026

-Мэдээллийн 

технологийн заавар, 

журмыг таниулах, 

хэрэглээний сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

-Мэдээллийн 

технологийн заавар, 

журмыг таниулах, 

хэрэглээний сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Мэдээллийн технологийн 

заавар, журмыг таниулах, 

хэрэглээний сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Мэдээллийн технологийн 

заавар, журмыг таниулах, 

хэрэглээний сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Мэдээллийн технологийн 

заавар, журмыг таниулах, 

хэрэглээний сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Мэдээллийн 

технологийн заавар, 

журмыг таниулах, 

хэрэглээний сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

ЭМХТ ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

олон улсын 

байгууллага

7.4.1.1 Эмнэлэг, өвчтөн, 

үйлчлүүлэгчийн 

порталыг 

боловсруулах

2020 -Эмнэлэг, өвчтөн, 

үйлчлүүлэгчийн 

порталыг хэрэгжүүлэх 

дүрэм(журам, заавар) 

баталсан байна.

-Эмнэлэг, өвчтөн, 

үйлчлүүлэгчийн порталыг 

хэрэгжүүлэх 

дүрэм(журам, заавар) 

хэрэгжиж эхэлсэн байна.

-Эмнэлэг, өвчтөн, 

үйлчлүүлэгчийн порталыг 

хэрэгжүүлэх 

дүрэм(журам, заавар) 

хэрэгжсэн байна.

ЭМХТ ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

Зорилт 7.3  

Мэдээллийн 

технологийн олон 

улсын зайлшгүй 

шаардлагатай 

стандартыг  

өөрийн орны 

онцлогтой 

уялдуулан 

нутагшуулж 

мөрдүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.3.1: Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн 

технологийн стандарт, 

техникийн үзүүлэлт, 

зааврыг олон улсын 

жишигт нийцүүлэн 

боловсруулж, мөрдөх

Зорилт 7.4 Эрүүл 

мэндийн салбарт 

мэдээлэл 

солилцох, 

удирдах үйл 

ажиллагааг 

нэгтгэсэн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл 

солилцооны 

платформыг 

нэвтрүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.4.1: Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

стандартчилсан, үр 

дүнтэй цаг товлох, 

өвчтөн шилжүүлэх, 

эргэн хянах, мэдээлэл 

солилцох тогтолцоог 

яаралтай тусламж, 

түргэн тусламжийн 

үйлчилгээтэй 

уялдуулан нэвтрүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

7.4.1.2 Цахим жор, 

өвчтөний 

шилжүүлэг, 

дүгнэлт, дүрс 

мэдээлэл цахимаар 

хүлээн авах, илгээх 

мэдээллийн 

технологийн тоног 

төхөөрөмж, 

програм 

хангамжийг өрх, 

сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвд 

суурилуулах

2020-

2021

-Цахим жор, өвчтөний 

шилжүүлэг, дүгнэлт, 

дүрс мэдээлэл 

цахимаар хүлээн авах, 

илгээх мэдээллийн 

технологийн тоног 

төхөөрөмж, програм 

хангамжийг өрх, сум, 

тосгоны эрүүл мэндийн 

төвд суурилуулсан 

байна.

-Цахим жор, өвчтөний 

шилжүүлэг, дүгнэлт, дүрс 

мэдээлэл цахимаар 

хүлээн авах, илгээх 

мэдээллийн технологийн 

тоног төхөөрөмж, 

програм хангамжийн 

сургалт  өрх, сум, 

тосгоны эрүүл мэндийн 

төвд зохион 

байгуулагдсан байна.

-Цахим жор, өвчтөний 

шилжүүлэг, дүгнэлт, дүрс 

мэдээлэл цахимаар 

хүлээн авах, илгээх 

мэдээллийн технологийн 

тоног төхөөрөмж, 

програм хангамжийн 

сургалт  өрх, сум, 

тосгоны эрүүл мэндийн 

төвд зохион 

байгуулагдсан байна.

-Цахим жор, өвчтөний 

шилжүүлэг, дүгнэлт, дүрс 

мэдээлэл цахимаар хүлээн 

авах, илгээх мэдээллийн 

технологийн тоног 

төхөөрөмж, програм 

хангамжийн сургалт  өрх, 

сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвд зохион 

байгуулагдсан байна.

-Цахим жор, өвчтөний 

шилжүүлэг, дүгнэлт, дүрс 

мэдээлэл цахимаар хүлээн 

авах, илгээх мэдээллийн 

технологийн тоног 

төхөөрөмж, програм 

хангамжийн сургалт  өрх, 

сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвд зохион 

байгуулагдсан байна.

-Цахим жор, өвчтөний 

шилжүүлэг, дүгнэлт, 

дүрс мэдээлэл 

цахимаар хүлээн авах, 

илгээх мэдээллийн 

технологийн тоног 

төхөөрөмж, програм 

хангамжийн сургалт  

өрх, сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвд зохион 

байгуулагдсан байна.

Цахим 

эрүүл мэнд 

төсөл

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

олон улсын 

байгууллага

7.4.1.3 Сонгосон эрүүл 

мэндийн 

байгууллагад 

мэдээлэл 

солилцооны 

платформ турших,  

салбарын хэмжээнд 

нэвтрүүлэх

2020-

2026

-Сонгосон эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

мэдээлэл солилцооны 

платформ туршсан 

байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл 

солилцооны платформ 

ашиглан эрүүл мэндийн 

мэдээлэл хүлээн авч, 

дамжуулдаг болсон 

байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл 

солилцооны платформ 

ашиглан эрүүл мэндийн 

мэдээлэл хүлээн авч, 

дамжуулдаг болсон 

байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл 

солилцооны платформ 

ашиглан эрүүл мэндийн 

мэдээлэл хүлээн авч, 

дамжуулдаг болсон байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл 

солилцооны платформ 

ашиглан эрүүл мэндийн 

мэдээлэл хүлээн авч, 

дамжуулдаг болсон байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллага мэдээлэл 

солилцооны платформ 

ашиглан эрүүл мэндийн 

мэдээлэл хүлээн авч, 

дамжуулдаг болсон 

байна.

ЭМХТ ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

7.5.1.1 Цахим эрүүл 

мэндийн 

зохицуулалт, эрүүл 

мэндийн  

мэдээллийн 

нууцлал, аюулгүй 

байдлын талаарх 

эрх зүйн орчин бий 

болгох

2020 -Цахим эрүүл мэндийн 

зохицуулалт, эрүүл 

мэндийн  мэдээллийн 

нууцлал, аюулгүй 

байдлын талаарх эрх 

зүйн орчин бүрэлдсэн 

байна.

ЭМЯ ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

7.5.1.2 Эрүүл мэндийн  

мэдээллийн 

нууцлал, аюулгүй 

байдлын  дүрэм, 

журам 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн  

мэдээллийн нууцлал, 

аюулгүй байдлын  

дүрэм, журам 

боловсруулж, баталсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн  

мэдээллийн нууцлал, 

аюулгүй байдлын 

талаарх дүрэм, журам 

таниулах сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн  

мэдээллийн нууцлал, 

аюулгүй байдлын 

талаарх дүрэм, журам 

таниулах сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Эрүүл мэндийн  

мэдээллийн нууцлал, 

аюулгүй байдлын 

талаарх дүрэм, журам 

таниулах сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Эрүүл мэндийн  

мэдээллийн нууцлал, 

аюулгүй байдлын талаарх 

дүрэм, журам таниулах 

сургалт зохион байгуулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн  

мэдээллийн нууцлал, 

аюулгүй байдлын талаарх 

дүрэм, журам таниулах 

сургалт зохион байгуулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн  

мэдээллийн нууцлал, 

аюулгүй байдлын 

талаарх дүрэм, журам 

таниулах сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

ЭМЯ ЭМХТ, 

Цахим 

эрүүл мэнд 

төсөл

Аймаг, 

нйислэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

7.6.1.1 Дүрс архивлан 

хадгалах, харилцан 

солилцоход 

шаардлагатай 

програм хангамж 

боловсруулах

2020 -Дүрс архивлан 

хадгалах, харилцан 

солилцоход 

шаардлагатай програм 

хангамж боловсруулсан 

байна.

ЭМХТ, 

Цахим 

эрүүл мэнд 

төсөл

ЭМЯ Олон улсын 

байгууллага

Зорилт 7.5 Эрүүл 

мэндийн 

мэдээллийн 

нууцлал, аюулгүй 

байдлыг хангах 

эрх зүйн орчныг 

холбогдох эрх 

зүйн баримт 

бичигтэй 

нийцүүлэн 

боловсронгуй 

болгох

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.5.1: Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн нууцлал, 

аюулгүй байдлыг 

хангах эрх зүйн орчныг 

холбогдох эрх зүйн 

баримт бичигтэй 

нийцүүлэн 

боловсронгуй болгох.

Зорилт 7.6  

Телемедицин, 

цахим эрүүл 

мэндийн 

дэвшилтэт 

технологийг 

ашиглан эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулах үйл 

ажиллагааг 

өргөжүүлэх. 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.6.1: Телемедицин 

болон цахим эрүүл 

мэндийн дэвшилтэт, 

орчин үеийн, өндөр 

хүчин чадалтай 

технологийг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд 

өргөжүүлэн нэвтрүүлэх

Зорилт 7.4 Эрүүл 

мэндийн салбарт 

мэдээлэл 

солилцох, 

удирдах үйл 

ажиллагааг 

нэгтгэсэн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл 

солилцооны 

платформыг 

нэвтрүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.4.1: Эрүүл мэндийн 

байгууллагын 

стандартчилсан, үр 

дүнтэй цаг товлох, 

өвчтөн шилжүүлэх, 

эргэн хянах, мэдээлэл 

солилцох тогтолцоог 

яаралтай тусламж, 

түргэн тусламжийн 

үйлчилгээтэй 

уялдуулан нэвтрүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

7.6.1.2 Дүрс архивлан 

хадгалах, харилцан 

солилцоход 

шаардлагатай 

программ хангамж, 

тоног төхөөрөмжийг 

сонгосон эрүүл 

мэндийн 

байгууллагад 

суурилуулах, 

турших

2020-

2021

-Дүрс архивлан 

хадгалах, харилцан 

солилцоход 

шаардлагатай 

программ хангамж, 

тоног төхөөрөмжийг 

сонгосон эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

суурилуулж, туршсан 

байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад дүрс 

архивлан хадгалах, 

харилцан солилцох 

тогтолцоо нэвтрүүлсэн 

байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад дүрс 

архивлан хадгалах, 

харилцан солилцох 

тогтолцоо нэвтрүүлсэн 

байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад дүрс 

архивлан хадгалах, 

харилцан солилцох 

тогтолцоо нэвтрүүлсэн 

байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад дүрс 

архивлан хадгалах, 

харилцан солилцох 

тогтолцоо нэвтрүүлсэн 

байна.

-Нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад дүрс 

архивлан хадгалах, 

харилцан солилцох 

тогтолцоо нэвтрүүлсэн 

байна.

ЭМХТ ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

7.6.1.3 Телемедициныг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд 

өргөжүүлэн ашиглах 

2020-

2026

-Телемедициныг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд ашиглаж 

байгаа байдалд 

үнэлгээ өгч, хэрэгцээг 

тодорхойлсон байна.

-Телемедициныг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд 

өргөжүүлэн ашиглахад 

шаардагдах тоног 

төхөөрөмжийн 

хэрэгцээг тодорхойлсон 

байна.

-Телемедициныг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд өргөжүүлэн 

нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад ашиглахад 

шаардагдах тоног 

төхөөрөмжөөр хангаж, 

сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Телемедициныг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд өргөжүүлэн 

нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад ашиглахад 

шаардагдах тоног 

төхөөрөмжөөр хангаж, 

сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Телемедициныг эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээнд 

өргөжүүлэн нийт эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

ашиглахад шаардагдах 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангаж, сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Телемедициныг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд өргөжүүлэн 

нийт эрүүл мэндийн 

байгууллагад ашиглахад 

шаардагдах тоног 

төхөөрөмжөөр хангаж, 

сургалт зохион байгуулсан 

байна.

-Телемедициныг 

эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээнд 

өргөжүүлэн нийт эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

ашиглахад шаардагдах 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангаж, сургалт зохион 

байгуулсан байна.

ЭМХТ ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

7.7.1.1 Үндэсний түвшинд 

тооцох эрүүл 

мэндийн үндсэн 

үзүүлэлтийн 

тодорхойлолт, 

тооцох аргачлалыг 

Тогтвортой 

хөгжлийн зорилт, 

Бүх нийтийн эрүүл 

мэндийн хамралт 

болон хүн амын 

эрүүл мэндийн 

үзүүлэлттэй 

уялдуулан 

шинэчлэх, мөрдөх 

2020-

2026

-Үндэсний түвшинд 

тооцох эрүүл мэндийн 

үндсэн үзүүлэлтийн 

тодорхойлолт, тооцох 

аргачлалыг Тогтвортой 

хөгжлийн зорилт, Бүх 

нийтийн эрүүл мэндийн 

хамралт болон хүн 

амын эрүүл мэндийн 

үзүүлэлттэй уялдуулан 

шинэчилж, баталсан 

байна.

Үндэсний түвшинд тооцох 

эрүүл мэндийн үндсэн 

үзүүлэлтийн 

тодорхойлолт, тооцох 

шинэчилсэн аргачлалыг 

ашиглах сургалтыг 

зохион байгуулсан байна.

Үндэсний түвшинд тооцох 

эрүүл мэндийн үндсэн 

үзүүлэлтийн 

тодорхойлолт, тооцох 

шинэчилсэн аргачлалыг 

ашиглах сургалтыг 

зохион байгуулсан байна.

Үндэсний түвшинд тооцох 

эрүүл мэндийн үндсэн 

үзүүлэлтийн тодорхойлолт, 

тооцох шинэчилсэн 

аргачлалыг ашиглах 

сургалтыг зохион 

байгуулсан байна.

Үндэсний түвшинд тооцох 

эрүүл мэндийн үндсэн 

үзүүлэлтийн 

тодорхойлолт, тооцох 

шинэчилсэн аргачлалыг 

ашиглах сургалтыг зохион 

байгуулсан байна.

Үндэсний түвшинд 

тооцох эрүүл мэндийн 

үндсэн үзүүлэлтийн 

тодорхойлолт, тооцох 

шинэчилсэн аргачлалыг 

ашиглах сургалтыг 

зохион байгуулсан 

байна.

ЭМХТ ЭМЯ, олон 

улсын 

байгууллага

Үндэсний 

статистикийн 

хороо, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

7.7.1.2 Эрүүл мэндийн 

удирдах ажилтны 

статитистик мэдээ, 

мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, 

ашиглах чадавх 

бэхжүүлэх

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

удирдлагын нотолгоонд 

суурилсан шийдвэр 

гаргахад зайлшгүй 

шаардлагатай 

мэдээллийн багцыг 

тодорхойлж, баталсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

удирдах ажилтны 

статитистик мэдээ, 

мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, 

ашиглах чадавх 

бэхжүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн удирдах 

ажилтны статитистик 

мэдээ, мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, ашиглах 

чадавх бэхжүүлэх 

сургалтыг зохион 

байгуулсан байна.F253

-Эрүүл мэндийн удирдах 

ажилтны статитистик 

мэдээ, мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, ашиглах 

чадавх бэхжүүлэх 

сургалтыг зохион 

байгуулсан байна.

-Эрүүл мэндийн удирдах 

ажилтны статитистик 

мэдээ, мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, ашиглах 

чадавх бэхжүүлэх 

сургалтыг зохион 

байгуулсан байна.

-Эрүүл мэндийн удирдах 

ажилтны статитистик 

мэдээ, мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, ашиглах 

чадавх бэхжүүлэх 

сургалтыг зохион 

байгуулсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

удирдах ажилтны 

статитистик мэдээ, 

мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, 

ашиглах чадавх 

бэхжүүлэх сургалтыг 

зохион байгуулсан 

байна.

ЭМХТ ЭМЯ, олон 

улсын 

байгууллага

, 

мэргэжлийн  

 холбоо

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ,  эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Зорилт 7.6  

Телемедицин, 

цахим эрүүл 

мэндийн 

дэвшилтэт 

технологийг 

ашиглан эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний 

чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулах үйл 

ажиллагааг 

өргөжүүлэх. 

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.6.1: Телемедицин 

болон цахим эрүүл 

мэндийн дэвшилтэт, 

орчин үеийн, өндөр 

хүчин чадалтай 

технологийг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд 

өргөжүүлэн нэвтрүүлэх

Зорилт 7.7 Эрүүл 

мэндийн мэдээ, 

мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, 

эрүүл мэндийн 

үзүүлэлтийн 

цаашдын чиг 

хандлагыг 

тодорхойлох 

чадавх бэхжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.7.1: Эрүүл мэндийн 

удирдлагын 

нотолгоонд суурилсан 

шийдвэр гаргахад 

зайлшгүй 

шаардлагатай 

мэдээллийн багцыг 

тодорхойлж, статистик 

мэдээ, мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, 

ашиглах, эрүүл 

мэндийн үзүүлэлтийн 

чиг хандлагыг 

тодорхойлох чадавх 

бэхжүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

7.7.1.3 Эрүүл мэндийн 

ажилтныг 

компьютерийн 

хэрэглээ болон 

мэдээллийн 

сүлжээний 

ашиглалтын анхан 

болон ахисан 

түвшний сургалтад 

хамруулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

ажилтныг 

компьютерийн хэрэглээ 

болон мэдээллийн 

сүлжээний ашиглалтын 

анхан болон ахисан 

түвшний сургалтад 

хамруулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

ажилтныг компьютерийн 

хэрэглээ болон 

мэдээллийн сүлжээний 

ашиглалтын анхан болон 

ахисан түвшний 

сургалтад хамруулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндийн 

ажилтныг компьютерийн 

хэрэглээ болон 

мэдээллийн сүлжээний 

ашиглалтын анхан болон 

ахисан түвшний 

сургалтад хамруулсан 

байна. 

-Эрүүл мэндийн ажилтныг 

компьютерийн хэрэглээ 

болон мэдээллийн 

сүлжээний ашиглалтын 

анхан болон ахисан 

түвшний сургалтад 

хамруулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн ажилтныг 

компьютерийн хэрэглээ 

болон мэдээллийн 

сүлжээний ашиглалтын 

анхан болон ахисан 

түвшний сургалтад 

хамруулсан байна. 

-Эрүүл мэндийн 

ажилтныг 

компьютерийн хэрэглээ 

болон мэдээллийн 

сүлжээний ашиглалтын 

анхан болон ахисан 

түвшний сургалтад 

хамруулсан байна. 

ЭМХТ ЭМЯ, олон 

улсын 

байгууллага

, 

мэргэжлийн  

 холбоо

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ,  эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

7.7.1.4 Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн 

технологийн 

мэргэжилтнийг 

мэдээллийн 

сүлжээ, аюулгүй 

байдал, өгөгдлийн 

сангийн удирдлага, 

мэдээллийн дүн 

шинжилгээний 

сургалтад 

хамруулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн 

технологийн 

мэргэжилтнийг 

мэдээллийн сүлжээ, 

аюулгүй байдал, 

өгөгдлийн сангийн 

удирдлага, мэдээллийн 

дүн шинжилгээний 

сургалтад хамруулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн технологийн 

мэргэжилтнийг 

мэдээллийн сүлжээ, 

аюулгүй байдал, 

өгөгдлийн сангийн 

удирдлага, мэдээллийн 

дүн шинжилгээний 

сургалтад хамруулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн технологийн 

мэргэжилтнийг 

мэдээллийн сүлжээ, 

аюулгүй байдал, 

өгөгдлийн сангийн 

удирдлага, мэдээллийн 

дүн шинжилгээний 

сургалтад хамруулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн технологийн 

мэргэжилтнийг мэдээллийн 

сүлжээ, аюулгүй байдал, 

өгөгдлийн сангийн 

удирдлага, мэдээллийн дүн 

шинжилгээний сургалтад 

хамруулсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн технологийн 

мэргэжилтнийг 

мэдээллийн сүлжээ, 

аюулгүй байдал, 

өгөгдлийн сангийн 

удирдлага, мэдээллийн 

дүн шинжилгээний 

сургалтад хамруулсан 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн 

технологийн 

мэргэжилтнийг 

мэдээллийн сүлжээ, 

аюулгүй байдал, 

өгөгдлийн сангийн 

удирдлага, мэдээллийн 

дүн шинжилгээний 

сургалтад хамруулсан 

байна.

ЭМХТ ЭМЯ, олон 

улсын 

байгууллага

, 

мэргэжлийн  

 холбоо

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ,  эрүүл 

мэндийн 

байгууллага 

Зорилт 8.1: Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

ажилтны эрх, 

үүргийн 

давхардлыг 

арилгах, 

зохицуулах, хянах 

эрх зүйн 

зохицуулалтыг 

сайжруулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.1.1: Салбарын болон 

байгууллагын 

засаглал, удирдлагын 

бүтэц, үйл ажиллагааг 

бодлогын болон 

хэрэгжүүлэх түвшний 

үүрэг, хариуцлагатай 

уялдуулан зохион 

байгуулж, хэрэгжүүлэх, 

хяналтыг сайжруулах.

8.1.1.1 Эрүүл мэндийн 

салбарын засаглал, 

удирдлага, чиг 

үүрэг, үйл 

ажиллагаа, 

төвлөрлийг 

сааруулах 

чиглэлээр үнэлгээ 

хийх 

2020 -Эрүүл мэндийн 

салбарын чиг үүрэг, 

дахин хуваарилалтын 

чиглэлээр эрх зүйн 

орчны үнэлгээ хийж, 

санал дүгнэлт гарсан 

байна.

Үнэлгээнээс гарсан 

дүгнэлт зөвлөмжийн 

хүрээнд холбогдох уулт 

эрх зүйн баримт бичигт 

өөрчлөлт  оруулах санал 

боловсруулж холбогдох 

байгууллагуудад 

хүргүүлэн шийдвэрлэсэн 

байна. 

Үнэлгээнээс гарсан 

дүгнэлт зөвлөмжийн 

хүрээнд холбогдох уулт 

эрх зүйн баримт бичигт 

өөрчлөлт  оруулах санал 

боловсруулж холбогдох 

байгууллагуудад 

хүргүүлэн шийдвэрлэсэн 

байна. 

Үнэлгээнээс гарсан дүгнэлт 

зөвлөмжийн хүрээнд 

холбогдох уулт эрх зүйн 

баримт бичигт өөрчлөлт  

оруулах санал 

боловсруулж холбогдох 

байгууллагуудад хүргүүлэн 

шийдвэрлэсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

салбарын чиг үүрэг, 

дахин хуваарилалтын 

байдалд дахин үнэлгээ 

хийх

ЭМЯ ЗГХЭГ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ,  эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

8.2.1.1 Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит 

эмнэлгийн бие 

даасан байдлыг 

хангасан 

засаглалыг 

хэрэгжүүлэх үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулах, эрх 

зүйн орчинг 

боловсронгуй 

болгох

2020 -Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит 

эмнэлгийн бие даасан 

байдлыг хангасан 

засаглалыг хэрэгжүүлэх 

холбогдох журам, 

заавар баримт бичиг 

гарсан байна.

Дүрэм, журам, заавар 

хэрэгжсэн байна

ЭМЯ ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ 

8.2.1.2 Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит 

сонгосон 

эмнэлгүүдэд 

эмнэлгийн бие 

даасан байдлыг 

хангасан 

засаглалын үзэл 

баримтлалыг 

хэрэгжүүлэх

2022-

2026

-Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит сонгосон 

эмнэлгүүдэд эмнэлгийн 

бие даасан байдлыг 

хангасан засаглалын 

үзэл баримтлалын 

хэрэгжилтэд хяналт 

тавих Зөвлөл хороо  

байгуулсан байна. 

-Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит сонгосон 

эмнэлэгт бие даасан 

байдлыг хангасан 

засаглал сонгогдсон 

эмнэлэгт хэрэгжиж 

эхэлсэн байна.

Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит 

эмнэлгийн бие даасан 

байдлыг хангасан 

засаглалын 

хэрэгжилтийг үнэлсэн 

байна.

ЭМЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ

СЯ, ТӨБЗГ, 

ЭМДЕГ

Төрийн 

болон орон 

нутгийн 

өмчит 

эмнэлэг

Зорилго 8. Эрүүл мэндийн салбарын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой болгон, сайн засаглал, ил тод байдлыг дэмжих

Зорилт 8.2:  

Төрийн болон 

орон нутгийн 

өмчит эмнэлгийг 

улс төрөөс хараат 

бус,  хамтын 

удирдлагатай, 

хагас бие даасан 

засаглалтай 

болгох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.2.1: Төрийн болон 

орон нутгийн өмчит 

эмнэлгийн ил тод, 

хариуцлагатай, хамтын 

удирдлагын 

засаглалын хэлбэрийг 

салбарын хэмжээнд үе 

шаттай  хэрэгжүүлэх, 

чадавх бэхжүүлэх

Зорилт 7.7 Эрүүл 

мэндийн мэдээ, 

мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, 

эрүүл мэндийн 

үзүүлэлтийн 

цаашдын чиг 

хандлагыг 

тодорхойлох 

чадавх бэхжүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

7.7.1: Эрүүл мэндийн 

удирдлагын 

нотолгоонд суурилсан 

шийдвэр гаргахад 

зайлшгүй 

шаардлагатай 

мэдээллийн багцыг 

тодорхойлж, статистик 

мэдээ, мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, 

ашиглах, эрүүл 

мэндийн үзүүлэлтийн 

чиг хандлагыг 

тодорхойлох чадавх 

бэхжүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

8.2.1.3 Сонгогдсон 

эмнэлгийн 

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн 

гишүүдийн чадавхи 

бэхжүүлэх дэмжлэг 

үзүүлэх

2020-

2026

-Сонгогдсон эмнэлгийн 

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн гишүүдэд 

сургалт явуулах 

байгууллагыг сонгон, 

сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулсан байна.

-Сонгогдсон эмнэлгийн 

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн гишүүдэд 

сургалт (үе шаттай) 

зохион байгуулсан байна.

-Сонгогдсон эмнэлгийн 

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн гишүүдэд 

сургалт (үе шаттай) 

зохион байгуулсан байна.

-Сонгогдсон эмнэлгийн 

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн гишүүдэд 

сургалт (үе шаттай) зохион 

байгуулсан байна.

-Сонгогдсон эмнэлгийн 

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн гишүүдэд 

сургалт (үе шаттай) зохион 

байгуулсан байна.

-Сонгогдсон эмнэлгийн 

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн гишүүдэд 

сургалт (үе шаттай) 

зохион байгуулсан 

байна.

ЭМХТ, 

сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

Төрийн 

болон орон 

нутгийн 

өмчит 

эмнэлэг

ЭМЯ, олон 

улсын 

байгууллага

8.2.1.4 Сонгогдсон 

эмнэлгийн 

удирдлагын багийн 

(засаглал, хүний 

нөөц, санхүүгийн 

удирдлагын) 

чадавхийг 

бэхжүүлэх

2020-

2026

- Сонгогдсон эмнэлгийн 

удирдлагын багт 

сургалт зохион 

байгуулах сургалтын 

хөтөлбөр 

боловсруулсан байна.  

-Сонгогдсон эмнэлгийн 

удирдлагын багт сургалт  

(үе шаттай) зохион 

байгуулсан байна.

-Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит эмнэлгийн 

удирдлагын багт сургалт 

(үе шаттай) зохион 

байгуулсан байна.

-Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит эмнэлгийн 

удирдлагын багт сургалт   

(үе шаттай) зохион 

байгуулсан байна.

-Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит эмнэлгийн 

удирдлагын багт сургалт   

(үе шаттай) зохион 

байгуулсан байна.

-Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит 

эмнэлгийн удирдлагын 

багт сургалт   (үе 

шаттай) зохион 

байгуулсан байна.

ЭМХТ, 

сургалт 

эрхлэгч 

байгууллага

ЭМЯ, олон 

улсын 

байгууллага

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага

8.3.1.1 Эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

төвлөрсөн 

зохицуулалттай 

тусгай зөвшөөрөл 

олгох эрх зүйн 

орчинг бий болгох

2020-

2021

Эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

төвлөрсөн 

зохицуулалттай тусгай 

зөвшөөрөл олгох эрх 

зүйн орчин бүрдсэн 

байна.

ЭМЯ ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ

8.3.1.2 Эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

тусгай зөвшөөрөл 

олгох төвлөрсөн 

зохицуулалттай  

болох  

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад тусгай 

зөвшөөрөл олгох 

төвлөрсөн 

зохицуулалтад 

шаардагдах программ 

хангамж, журмын 

зохицуулалт 

боловсруулсан байна.

-Тусгай зөвшөөрлийн 

төвлөрсөн 

зохицуулалттай 

тогтолцоог байгуулсан 

байна.  

-Тусгай зөвшөөрлийн 

төвлөрсөн 

зохицуулалттай нэгдсэн 

цахим мэдээллийн 

тогтолцоог бий болгосон 

байна.  

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад төвлөрсөн 

зохицуулалттай тусгай 

зөвшөөрөл олгох  чадавх 

нэмэгдсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад төвлөрсөн 

зохицуулалттай тусгай 

зөвшөөрөл олгох  чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад төвлөрсөн 

зохицуулалттай тусгай 

зөвшөөрөл олгох  чадавх 

бэхжүүлсэн байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагад 

төвлөрсөн 

зохицуулалттай тусгай 

зөвшөөрөл олгох  

чадавх бэхжүүлсэн 

байна.

ЭМЯ ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ, ЭМГ, 

ТББ, 

мэргэжлийн  

холбоо

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.3.2: Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг шинээр 

байгуулах, хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлэхэд 

эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

эрэлт хэрэгцээ, 

төлөвлөлт, эмнэлгийн 

бүтэц, үйл ажиллагааг 

оновчтой болгох 

бодлогод үндэслэсэн 

аргачлал, шалгуурыг 

баримтлах

8.3.2.1 Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг 

шинээр байгуулах, 

хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэхэд 

баримтлах 

аргачлал, шалгуур 

бүхий Хэрэгцээний 

тодорхойлолт олгох 

журмыг тусламж, 

үйлчилгээний эрэлт 

хэрэгцээ, 

төлөвлөлт, 

салбарын бүтэц, 

үйл ажиллагааг 

оновчтой болгох 

үйл ажиллагаанд 

нийцүүлэн 

боловсруулах,  

ашиглах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг шинээр 

байгуулах, хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлэхэд 

баримтлах аргачлал, 

шалгуур бүхий 

Хэрэгцээний 

тодорхойлолт олгох 

журам боловсруулж, 

баталсан байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг шинээр 

байгуулах, хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэхэд 

Хэрэгцээний 

тодорхойлолт олгодог 

болсон байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг шинээр 

байгуулах, хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэхэд 

Хэрэгцээний 

тодорхойлолт олгодог 

болсон байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг шинээр 

байгуулах, хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэхэд Хэрэгцээний 

тодорхойлолт олгодог 

болсон байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг шинээр 

байгуулах, хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэхэд 

Хэрэгцээний тодорхойлолт 

олгодог болсон байна.

-Эрүүл мэндийн 

байгууллагыг шинээр 

байгуулах, хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлэхэд 

Хэрэгцээний 

тодорхойлолт олгодог 

болсон байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

ТББ, 

Мэргэжлийн 

нийгэмлэг, 

холбоо

Зорилт 8.3: Эрүүл 

мэндийн 

байгууллагыг 

шинээр байгуулах, 

хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэхдээ 

хүн амын тоо, 

газар зүйн 

байршил, нутаг 

дэвсгэрийн 

онцлог, эрүүл 

мэндийн эрэлт 

хэрэгцээний 

үнэлгээ, 

судалгаанд 

тулгуурлан зохион 

байгуулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.3.1: Салбарын 

хэмжээнд эрүүл 

мэндийн байгууллагад 

тусгай зөвшөөрөл 

олгох төвлөрсөн 

тогтолцоог бий болгох

Зорилт 8.2:  

Төрийн болон 

орон нутгийн 

өмчит эмнэлгийг 

улс төрөөс хараат 

бус,  хамтын 

удирдлагатай, 

хагас бие даасан 

засаглалтай 

болгох.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.2.1: Төрийн болон 

орон нутгийн өмчит 

эмнэлгийн ил тод, 

хариуцлагатай, хамтын 

удирдлагын 

засаглалын хэлбэрийг 

салбарын хэмжээнд үе 

шаттай  хэрэгжүүлэх, 

чадавх бэхжүүлэх
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2020-2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 2026

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх байгууллага

ОролцогчХамтрагчҮндсэн

Зорилт № Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хэрэгжи

х 

хугацаа

          Хүрэх түвшин, үр дүнАрга зам 

Зорилт 8.4: Хоёр 

талт болон олон 

талт хамтын 

ажиллагааг 

салбарын 

бодлого, тэргүүлэх 

чиглэлтэй 

уялдуулан 

хөгжүүлэх, 

гадаадын хөрөнгө 

оруулалт, зээл, 

тусламжийг 

тулгамдсан 

асуудлыг 

шийдвэрлэхэд 

зарцуулах.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.4.1: Гадаадын зээл, 

тусламжийг зохицуулах 

үйл ажиллагааг 

салбарын урт, дунд 

хугацааны бодлого, 

төлөвлөлттэй 

нийцүүлэн хэрэгжүүлэх.

8.4.1.1 Эрүүл мэндийн 

салбарын Зээл, 

тусламжийг 

зохицуулах 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагааг 

тогтмолжуулж, 

олон улсын 

байгууллагын зээл, 

тусламжийг 

уялдуулан зохион 

байгуулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

салбарын Зээл, 

тусламжийг зохицуулах 

зөвлөлийн ажиллах 

журмыг салбарын урт 

хугацааны төлөвлөлт, 

эрэлт хэрэгцээтэй 

нийцүүлэн шинэчилсэн 

байна.

-Эрүүл мэндийн 

салбарын зээл, 

тусламжийн төслийн 

зураглал гаргасан 

байна.

-Зураглалын дагуу зээл, 

тусламжийн төслийн 

төлөвлөлт, хэрэгжилтийг 

уялдуулан зохион 

байгуулдаг болсон байна.

-Зураглалын дагуу зээл, 

тусламжийн төслийн 

төлөвлөлт, хэрэгжилтийг 

уялдуулан зохион 

байгуулдаг болсон байна.

-Зураглалын дагуу зээл, 

тусламжийн төслийн 

төлөвлөлт, хэрэгжилтийг 

уялдуулан зохион 

байгуулдаг болсон байна.

-Эрүүл мэндийн салбарын 

зээл, тусламжийн төслийн 

зураглалыг гаргасан байна.

-Зураглалын дагуу 

зээл, тусламжийн 

төслийн төлөвлөлт, 

хэрэгжилтийг 

уялдуулан зохион 

байгуулдаг болсон 

байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, олон 

улсын 

хамтрагч 

байгууллага

СЯ

8.5.1.1 Төр ба хувийн 

хэвшлийн 

түншлэлийн 

хүрээнд хувийн 

хэвшлээр 

гүйцэтгүүлэх, ажил, 

үйлчилгээний 

чиглэлийг дунд 

хугацаанд 

тодорхойлох

2020 -Төр ба хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн 

хүрээнд хувийн 

хэвшлээр гүйцэтгүүлэх, 

ажил, үйлчилгээний 

чиглэлийг дунд 

хугацаанд 

тодорхойлсон байна.

ЭМЯ Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Хувийн 

хэвшил

8.5.1.3 Төр ба хувийн 

хэвшлийн 

түншлэлийн 

чиглэлээр төсөл 

боловсруулах, 

зардал, үр ашгийн 

тооцоо хийх, ТЭЗҮ 

боловсруулах 

чадавх бэхжүүлэх

2020-

2026

-Төр ба хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн 

чиглэлээр төсөл 

боловсруулах, зардал, 

үр ашгийн тооцоо хийх, 

ТЭЗҮ боловсруулах 

чадавх бэхжүүлэх 

сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Төр ба хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн чиглэлээр 

төсөл боловсруулах, 

зардал, үр ашгийн 

тооцоо хийх, ТЭЗҮ 

боловсруулах чадавх 

бэхжүүлэх сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Төр ба хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн чиглэлээр 

төсөл боловсруулах, 

зардал, үр ашгийн 

тооцоо хийх, ТЭЗҮ 

боловсруулах чадавх 

бэхжүүлэх сургалт зохион 

байгуулсан байна.

-Төр ба хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн чиглэлээр 

төсөл боловсруулах, 

зардал, үр ашгийн тооцоо 

хийх, ТЭЗҮ боловсруулах 

чадавх бэхжүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Төр ба хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн чиглэлээр 

төсөл боловсруулах, 

зардал, үр ашгийн тооцоо 

хийх, ТЭЗҮ боловсруулах 

чадавх бэхжүүлэх сургалт 

зохион байгуулсан байна.

-Төр ба хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн 

чиглэлээр төсөл 

боловсруулах, зардал, 

үр ашгийн тооцоо хийх, 

ТЭЗҮ боловсруулах 

чадавх бэхжүүлэх 

сургалт зохион 

байгуулсан байна.

ЭМЯ, ЭМХТ Хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, ТББ

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.6.1: Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

ил тод байдлыг хангах, 

шийдвэр гаргахад 

иргэн, төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллагын оролцоог 

нэмэгдүүлэх арга 

замыг тодорхойлж, 

хэрэгжүүлэх

8.6.1.1 Эрүүл мэндийн 

салбарт нийгмийн 

эгэх хариуцлагыг 

нэмэгдүүлэх, 

нутагшуулах

2020-

2026

-Эрүүл мэндийн 

салбарт нийгмийн эгэх 

хариуцлагыг 

хэрэгжүүлэхэд 

баримтлах заавар, 

журмыг баталсан байна.

-Эрүүл мэндийн салбарт 

нийгмийн эгэх 

хариуцлагын сайн 

туршлагыг шалгаруулж, 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн салбарт 

нийгмийн эгэх 

хариуцлагын сайн 

туршлагыг шалгаруулж, 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн салбарт 

нийгмийн эгэх хариуцлагын 

сайн туршлагыг 

шалгаруулж, нэвтрүүлсэн 

байна. 

-Эрүүл мэндийн салбарт 

нийгмийн эгэх 

хариуцлагын сайн 

туршлагыг шалгаруулж, 

нэвтрүүлсэн байна. 

-Эрүүл мэндийн 

салбарт нийгмийн эгэх 

хариуцлагын сайн 

туршлагыг шалгаруулж, 

нэвтрүүлсэн байна. 

ЭМЯ, ЭМХТ Аймаг, 

нийслэийн 

ЭМГ

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллага, 

ТББ, олон 

улсын 

байгууллага

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.6.2: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын 

нийгмийн хариуцлагын 

хүрээнд нийтийн эрүүл 

мэндийг сайжруулахад 

чиглэсэн санал, 

санаачлагыг дэмжин 

өргөжүүлэх  

8.6.2.1. Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын 

нийгмийн 

хариуцлагын 

хүрээнд нийтийн 

эрүүл мэндэд 

эерэгээр нөлөөлөх 

бараа, бүтээгдэхүүн 

бий болгох болон 

ажил, үйлчилгээг 

хэрэгжүүлэх 

санаачлагыг 

дэмжих эрх зүйн 

орчин бүрдүүлэх  

2020-

2026

-Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нийгмийн 

хариуцлагын хүрээнд 

нийтийн эрүүл мэндэд 

эерэгээр нөлөөлөх 

бараа, бүтээгдэхүүн 

бий болгох болон ажил, 

үйлчилгээг хэрэгжүүлэх 

санаачлагыг дэмжих 

эрх зүйн орчин 

бүрдүүлсэн байна.  

-Нийтийн эрүүл мэндэд 

эерэгээр нөлөөлөх 

бараа, бүтээгдэхүүн бий 

болгох болон ажил, 

үйлчилгээг хэрэгжүүлж 

буй аж ахуйн нэгж 

байгууллагад дэмжлэг 

үзүүлж хамтран 

ажилласан байна.

-Нийтийн эрүүл мэндэд 

эерэгээр нөлөөлөх 

бараа, бүтээгдэхүүн бий 

болгох болон ажил, 

үйлчилгээг хэрэгжүүлж 

буй аж ахуйн нэгж 

байгууллагад дэмжлэг 

үзүүлж хамтран 

ажилласан байна.

-Нийтийн эрүүл мэндэд 

эерэгээр нөлөөлөх бараа, 

бүтээгдэхүүн бий болгох 

болон ажил, үйлчилгээг 

хэрэгжүүлж буй аж ахуйн 

нэгж байгууллагад дэмжлэг 

үзүүлж хамтран ажилласан 

байна.

-Нийтийн эрүүл мэндэд 

эерэгээр нөлөөлөх бараа, 

бүтээгдэхүүн бий болгох 

болон ажил, үйлчилгээг 

хэрэгжүүлж буй аж ахуйн 

нэгж байгууллагад 

дэмжлэг үзүүлж хамтран 

ажилласан байна.

-Нийтийн эрүүл мэндэд 

эерэгээр нөлөөлөх 

бараа, бүтээгдэхүүн 

бий болгох болон ажил, 

үйлчилгээг хэрэгжүүлж 

буй аж ахуйн нэгж 

байгууллагад дэмжлэг 

үзүүлж хамтран 

ажилласан байна.

ЭМЯ, 

НЭМҮТ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ, олон 

улсын 

байгууллага, 

ТББ

Зорилт 8.5: Бүх 

нийтийг эрүүл 

мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд 

хамруулахад төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэлийг 

өргөжүүлэх, 

хувийн хэвшлийн 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх.

Хэрэгжүүлэх арга зам 

8.5.1: Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний 

хамралтыг 

нэмэгдүүлэхэд төр ба 

хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн үр дүнтэй 

арга, хэлбэрийг ил тод, 

нэгдсэн зохицуулалт, 

хяналттай хэрэгжүүлэх 

Зорилт 8.6: 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.
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