
1
Газар зүйн байршил онцлог, эрүүл мэндийн эрэлт 
хэрэгцээнд тулгуурлан хэнийг ч орхигдуулахгүй 
байх зарчмыг нэвтрүүлж, явуулын хөдөлгөөнт 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний жишиг 
тогтолцоог хөгжүүлэх, иргэдийг урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг оншилгоонд хамруулах.

2,3,4-р 
улирал

Улсын 
төсөв

2 Хүн амын эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг 
хандлагыг дээшлүүлэх МСС-г тасаралтгүй зохион 
байгуулах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 7,5 сая 

3

Төрийн албан хаагчдын дундах халдварт бус 
өвчний эрсдэлт хүчин зүйлсийн мэдлэг, хандлага, 
дадлын судалгааг хийж үр дүнд үндэслэн сургалт 
зохион  байгуулах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 1.0 сая

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СЗДҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Хэрэгжих 
хугацаа Эх үүсвэр

Нийт 
хөрөнгийн 
хэмжээ(с
ая төгрөг)

  ӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЖ, ОРЧИН ҮЕИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТЕ         

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

   
  

   
    
    

   
   

   
   

  
 



4

Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, адиктологийн багийг 
мэргэжлийн жишиг баг болгох, сумын төвийн 
архины хамааралтай иргэдийг эмчилгээнд 
хамруулах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0.5 сая

5
Архи тамхины хэрэглээг бууруулж, элэгний 
хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх Элэг бүтэн 
монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Жилийн турш Улсын 
төсөв 2.0 сая

6 Сайн дурийн идэвхтнүүдийн бий болгох Жилийн турш
улсын 

төсөв, орон 
нутгын сан

1.0 сая

7 Эрүүл мэндийг дэмжигч өрх, байгууллагуудын тоог 
нэмэгдүүлэх 

2-3-р 
улиралд улсын төсөв 0.1 сая

Иргэдийн эрүүл мэндийн 
боловсролыг дээшлүүлэх 

сургалт, сурталчилгааг зохион 
байгуулж, иргэн бүр урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл 
мэндийн үзлэг, оношилгоонд 
тогтмол хамрагдах нөхцөлийг 
сайжруулж, эрүүл, идэвхтэй 

амьдралын хэв маягийг 
төлөвшүүлэх арга 

хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.



9 Сургуулийн болон сургуулийн өмнөх насны 
хүүхдүүдийн  дунд эрүүл аж төрөх зан үйлийг 
төлөвшүүлэх хөдөлгөөн, аяныг өрнүүлэх, эмч 
клубын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж , сургуулийн  
эрүүл аюулгүй орчныг бий болгох.

2, 3,4-р 
улирал улсын төсөв 0.1 сая

10 Артерийн гипертензийн эрт илэрүүлэгийн үзлэгийг 
зохион байгуулах Жилийн турш Улсын 

төсөв 0.5 сая

11 Чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлэгийн үзлэгийг 
зохион байгуулах Жилийн турш Улсын 

төсөв

12
Эрт илрүүлэг эмчилгээ, хяналт, тусламж 
үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах ажлыг 
зохион байгуулах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 1.5 сая

13
Хөдөлмөрийн чадвар алдалтад хүргэж байгаа 
халдварын бус архаг өвчний оношлогоо, 
эмчилгээний үр дүнг тооцох

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0.5 сая

   
  

    
    

   
   

   

   
  

   
    
    

   
   

   
   

  
 



14

Осол гэмтлээс сэргийлэх аймаг, сумын салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмждэг үзүүлэн 
ажиллах, осол гэмтлээс шалгаалсан нас баралтын 
түвшинг бууруулах 1-р улирал Улсын 

төсөв 0.2 сая

15
Элэгний эсийн хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгт 
зорилтот хүн амыг хамруулах, элэгний хавдраас 
шалтгаалсан нас баралтыг бууруулах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 2.5 сая 

16
Умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн 
үзлэгт зорилтот хүн амыг хамруулах, үр дүнг 
тооцох 

Жилийн турш Улсын 
төсөв 1 сая

Иргэн бүрийг өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор хорт хавдрын 7 
төрөл, артерийн даралт ихсэх, 

чихрийн шижингийн эрт 
илрүүлгийн эрүүл мэндийн 

үзлэг, оношилгоонд тогтмол 
хамруулна.



17 Хөхний хавдрын эрт илэрүүлгийн үзлэгийг Жилийн турш Улсын 
төсөв 1 сая

18

Цэргийн насны залуучуудын үзлэгийг удирал бүр 
зохион байгуулж, тэдгээрийг үзлэг шинжилгээнд 
идэвхтэй хамруулах, эмчлэн эрүүлжүүлсэн үр дүнг 
тооцох

1,2,3-р 
улирал улсын төсөв 2.0 сая

19

Иргэдийн дунд эрүүл зөв хооллолтийг 
төлөвшүүлэх, идэвхтэй хөдөлгөөнийг 
тогтмолжуулах, иргэд, аж ахуй нэгжийн татан 
оролцуулах, ажлын байрны таргалалтыг 
бууруулах

Жилийн турш улсын төсөв 1.0 сая 

   
  

    
    

   
   

   

    
   
   

   
    

   
   

    
   

   
   
   

   
    

   
  

      
 



20

Халдварт бус өвчин ялангуяа өвчлөл нас 
баралтаар тэргүүлж буй зүрх судасны өвчин, 
тархины цус харвалт зэрэг өвчлөл, нас баралтад 
судалгаа хийх, хариу цогц арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх

Жилийн турш Улсын 
төсөв

21

Иргэдийг жил бүр урьдчилан сэргийлэх урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, 
хяналтанд авах, идэвхтэй хянах, онош тодруулах 
шаардлагтай иргэдийг төрөлжсөн мэргэжлийн 
эмчийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах

Жилийн турш улсын төсөв 3.0 сая

22

Байнгийн асаргаа сувилгаа шаардах ахмад 
настан, архаг өвчтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнийг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, сэргээн 
засах, гэрээг үзүүлэх тусламж үйлчилгээг өргөтгөх

Жилийн турш улсын төсөв 1.5 сая

23

 Давcны хэрэглээг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх, артерийн гипертензи 
оноштой иргэдийн давсний хэрэглээг бууруулах 
тал дээр хамтран ажиллах

Жилийн турш улсын төсөв 0.30сая

Иргэдийн дунд эрүүл идэвхтэй 
амьдралын хэв маягийг 

төлөвшүүлэх, халдварт бус 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор хүн амын зохистой 

хооллолт, илүүдэл жин, 
таргалалттай тэмцэх, давcны 
хэрэглээг бууруулах хүн амын 

сэтгэцийн эрүүл мэндийг 
дэмжих, хамгаалах, хорт 

зуршил, мансууралтай тэмцэх 
арьс, харшлын өвчнийг 

бууруулах, осол, гэмтлээс 
сэргийлэх хэрх, хэрх төст 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ “Хеликобактер”-
гүй гэр бүл арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ 



24

Сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах 
хөтөлбөрийн үргэлжлүүлэх, эмчийн хяналтанд 
байгаа иргэд болон нэмэгдсэн өвчлөлийг 
бүртгэлийг хөлтлөх, эмийг тогтмол уулгах  

Жилийн турш улсын төсөв 0.2 сая

25 арьс, харшлын өвчнийг бууруулах Жилийн турш улсын төсөв 1.0 сая

26 Хэрх, хэрх төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ Жилийн турш улсын төсөв 1.0 сая

27 “Хеликобактер”-гүй гэр бүл арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ Жилийн турш улсын төсөв 2.0 сая

28

Сумын эрүүл мэндийн төв дээр үзүүлэх өдрийн 
эмчилгээ, сэргээн засах, хөнөвчлөх, үйлчилгээ, 
гэрээр үзүүлэх асаргаа, сувилгаа, сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх, даатгалаас 
санхүүжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх

Жилийн турш
улсын 

төсөв+E31:
E57

15 сая

    
   
   

   
    

   
   

    
   

   
   
   

   
    

   
  

      
р үү  



29 Эрүүл шүд эрүүл иргэн арга хэмжээг зохион 
байгуулах Жилийн турш Улсын 

төсөв 1.5 сая

32

Хүнсний худалдаа , үйлдвэрлэл эрхэлдэг 
байгууллагуудын хүнсний бүтээгдэхүүний  
зохистой, аюулгүй байдалд тавих хяналтын 
тогтолцоог сайжруулах, үр дүнг тооцох

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0.1 сая 

31
Хүүхдийн байгууллага хоолны газруудад зохистой 
хоололтыг нэвтрүүлэх шаардлага хүргүүлж 
хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавьж ажиллах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0,05сая

32
Жингийн илүүдэлтэй хүмүүсийн судалгааг гаргаж, 
хоол тэжээлийн байдалтай нь уялдуулан,тохирсон 
жороор эмчлэх, зөвлөх үйлчилгээг бий болгох

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0,1 сая 

33
Хүн амын дунд эрүүл зохистой хооллолтын 
талаарх мэдлэг хандлага , дадлыг төлөвшүүлэх 
цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0,2 сая

34
Олон нийтэд түшиглэсэн нялх балчир хүүхдийн 
хоол тэжээлийг сайжруулах төсөл арга хэмжээг 
дэмжих ажиллах 

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0,5 сая

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 

бууруулна.



35

Жирэмсэн болон, 0-2 насны хүүхэдтэй эцэг 
эхчүүдэд хүүхдийн эхний 1000 хоног сэдэвт 
сургалтыг тогтмол зохион байгуулж мэдэг 
хандлага, дадлыг төлөвшүүл бага насны хүүхдийн 
хоололтыг сайжруулна.

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0,2 сая

36 жирэмсний эрт үеийн хяналтыг сайжруулах, эрт 
үеийн хяналтын хувийг нэмэгдүүдэх Жилийн турш Улсын 

төсөв 0,5 сая 

37 жирэмсний эрт болон хожүү үеийн эндэгдлийг 
бууруулах Жилийн турш Улсын 

төсөв 0,5 сая

38 Өсвөрийн жирэмслэлтийн түвшинг бууруулах Жилийн турш Улсын 
төсөв 0,5 сая

39 пренаталь, неонаталь эндэгдлийн түвшинг 
бууруулах Жилийн турш Улсын 

төсөв 0

Эх хүүхдэд ээлтэй, эрүүл 
мэндийн тусламж үйличлгээг 

тасралтгүй үзүүлэх 



40 0-5 насны хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг сэргийлэх Жилийн турш Улсын 
төсөв 0.5 сая

41

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; МСС-г тасралтгүй 
зохион байгуулах, үр дүнг тооцох

Жилийн турш Улсын 
төсөв 1.0 сая

42

Эх хүүхдийн асуудал хариуцаж буй эмчийг богино 
хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 
хамруулах, хүүхэд, нярайн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх сувилагчыг бэлтгэх

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0.5 сая

43 НҮНЭ-ийн дундах ЖСА-ын хэрэглээг нэмэгдүүлэх Жилийн турш Улсын 
төсөв 4.0 сая 

Хүн амын дунд нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, 

хандлаг дадлыг сайжруулах 
мэдээлэл сургалт 

сурталчилгааг өргөжүүлэх



44
Өсвөр үеийн сургагч багшийг бэлтгэн, насны 
онцлогт тохирсон эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
тусламж хайх мэдлэгийг дээшлүүлэх

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0.2сая 

45

Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих тэдэнд 
зөвөлгөө өгөх арга барилыг эмч мэргэжилтнүүдэд 
олгох шаардлагатай тохиолдолд БОЭТ-ийн 
эрэгтэйчүүдэд зөвөлгөө өгөх кабинеттэй хамтарч 
ажиллах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0.5 сая

46

Шинээр гэр бүл болж байгаа залуу хосыг эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд 
хамруулж , үрэвсэлт өвчнийг оношлох, эмчлэх 
чадавхийг сайжруулан, тэдэнд нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн боловсрол олгох

Жилийн турш Улсын 
төсөв 1.0 сая

48
Элэгний В,С вирусын шинжилгээнд зорилтот 
бүлгийн иргэдийг хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Жилийн турш Улсын 
төсөв 3.0 сая

     
    

   
  
 

   
   

  
     

    
   

    
    
  

  
    



49

Шинэ болон сэргэн тархаж буй халдварт өвчний 
эрсдэлт хүчин тандах, судлах,хянах,сэргийлэх үйл 
ажиллагааг цогцоор нь хийж, хариу арга хэмжээг 
оновчтой зохион байгуулах, иргэдийг 60% хүртэл 
дархлаажуулах 

Жилийн турш Улсын 
төсөв 10.0 сая

50

Шинэ болон сэргэн тархаж буй халдварт өвчний 
дэгдэлтийн үед хариу арга хэмжээ авах бэлэн 
байдлын өрөөг бий болгон нөөцийг бүрдүүлж, эмч 
мэргэжилтнүүдийг чадвхижуулах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 10 сая

51 БЗДХ, тэмбүүгийн халдварын түвшинг бууруулах Жилийн турш Улсын 
төсөв 1.5 сая

52
Сүрьеэ өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт зорилтот 
бүлгийн иргэдийг бүрэн хамруулах, өвчлөлийг 
бууруулах 

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0.5 сая

53
Хеликобакрерийн шинжилгээнд иргэн бүрийг 
хамруулан эмчлэг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Жилийн турш Улсын 
төсөв 2.0 сая

54

Сайн дурын дархлаажуулалтыг нэмэгдүүлж, 
дархлаажуулалтын хамрагдалтын байдалд 
тандалт судалгаа хийж, нотолгоонд суурилсан үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах.

Жилийн турш Улсын 
төсөв 1.0 сая

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх 
хянах үндэсний хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжлүүлэх, 

шинэ болон сэргэн тархаж буй 
халварт өвчний үед үзүүлэх 

тусламж үйлчилгээний бэлэн 
байдлыг хангах, БЗДХ, сүрьеэ, 

элэгний В,С вирусын эрт 
илрүүлэг, дархлаажуулалтын 

үйл ажиллагаагзохион 
байгуулж, үр дүнг тооцох 



ЗОРИЛТ 2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЧИН ҮЕИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭ

Тусламж үйлчилгээнд нэн 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн тоог 

нэмэгдүүлэх 

55 Автомат дохируулагатай Дефибрилятор, шээсний 
анализатор, поток, вакцины хөргөгч, мотор Жилийн турш

Улсын 
төсөв, орон 
нутгын сан 

хандив

13.5 сая

Эрүүл мэндийн салбарт
эмнэлзүйн олон улсын
стандарт UpToDate систем,
бүртгэл, хяналтын цахим
тогтолцоог нэвтрүүлэн, эм,
эмнэлгийн хэрэгслийн чанар,
аюулгүй байдлыг хангаж,
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

56
Систем нэвтрүүлэхэд шаардлага хангасан техник 
хэрэгсэлийг бүрдүүлсэн, боловсон хүчинг 
бэлтгэсэн байх

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0

Эрүүл мэндийн төвийг
зөөврийн хүчилтөрөгчийн
баллонтой болгох

57 Хүн амын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн зөөврийн 
хүчилтөрөгчийн баллонтой болсон байх Жилийн турш Улсын 

төсөв 5.0 сая

Эрүүл мэндийн төв, багийн эмч
нарыг шаардлагатай эмчилгээ,
оношлогооны тоног
төхөөрөмжөөр хангах

Глюкометр
Амьсгал тоологч
Хүүхдийн өндөр жин хэмжигч
Даралтны аппарат, чагнуур
Туузан мерт 

Жилийн турш Улсын 
төсөв 1.0 сая

ЗОРИЛТ 3. ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ, ЭРГЭН ДУУДАХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЖ, ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ЧАН     



Сумын Эрүүл мэндийн төвд
мобайл технологийг
нэвтрүүлнэ.

59
Оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи 
ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах 
тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0

Диспансерийн хянлатыг цахим
хэлбэрт шилжүүлэх 60 багийн эмч, болон эмчлэгч эмч нар өвчөнийг хянах 

боломж бүрдсэн байх Жилийн турш Улсын 
төсөв 1.5 сая

Жирэмсний нэрийн хяналт,
цэргийн үзлэг, эрүүл мэндийн
хяналт, бэлгийн замын
халдварт өвчний хяналтын
программуудыг нэвтрүүлнэ.

61 Эмч, мэргэжилтнүүдийг богино хугацааны 
сургалтанд хамруулах Жилийн турш Улсын 

төсөв 0

Яаралтай тусламж үзүүлдэг
боловсон хүчний тоог
нэмэгдүүлнэ.

Яаралтай тусламж үзүүлдэг боловсон хүчний тоог 
нэмэгдлүүлэх урт богино хугацааны сургалтанд 
тасралтгүй хамруулах

Жилийн турш Улсын 
төсөв 0,3 сая

ЗОРИЛТ 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЖ, МЭРГЭШҮҮЛЭН, ЧАДАВХИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, НИЙГМИЙ   

Эрүүл мэндийн салбарын
хүний нөөцийн хангалт, сургалт
хөгжил, нийгмийн баталгааг
дэмжих хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлнэ.

63 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг улирал бүр дүгнэн, үр 
дүнг тооцон ажиллана Жилийн турш Улсын 

төсөв 0,4 сая



Эрүүл мэндийн
байгууллагуудад шаардлагатай
орон тоог үе шаттайгаар
нэмэгдүүлнэ.

65

Уласжлалт анагаах ухааны эмч, вакцинаторыг 
орон тоогоор бэлтгэх

1,2-р 
улиралд

Улсын 
төсөв 0,5 сая

Эмч, мэргэжилтнүүдийн
мэргэжил, боловсролыг
дээшлүүлэх цахим зайн
сургалтын системийг хөгжүүлж,
тэдгээрийн 70-аас доошгүй
хувийг зайн сургалтад
хамруулна.

Багц цагийн бүрдэлтэнд анхаарах, урт богино 
хугацааны сургалтанд тасралтгүй хамрагдах Жилийн турш Улсын 

төсөв 1.0 сая

Эрүүл мэндийн төвийн эмчийн
байрын засварын ажлыг
гүйцэтгэж, дулааны шугамд
холбох

67 Барилгын засвар хийгдэж, дулааны шугамд 
холбогдсон байна

3-р улиралд улсын төсөв 25.0 сая

Эрүүл мэндийн төвийн гадаад
орчныг эко-ногоон байдлаар
тохижуулж, бусад салбаруудыг
манлайлан үлгэрлэх ажлыг
зохион байгуулах

68 Гадаа талбайд тэргэнцэртэй иргэн ороход 
тохиромжтой налуу замыг бий болгох, ногоон 
байгууламжинд сандал ширээг байрлуулах 

2-р улиралд хандив 
тусламж 1.5 сая 

Мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгааны танхимыг 
тохижуулах

сургалтын дэлгэц, поректор 2-р улиралд улсын төсөв 4.0 сая

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: Б.ДОЛГОРСҮРЭН 

ЗОРИЛТ 5. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ДЭД БҮТЦИЙГ САЙЖРУУЛАН, СТАНДАРТ, ЧАНАРЫН Ш         
БҮРДҮҮЛНЭ.



Хүрэх түвшин, үр дүнгийн 
үзүүлэлт

Төсөв Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

Хүн амын 40% Хүн амын 50% 9 Тарагт  
ЭМТ

БОЭТ , 
Багийн 

эмч, 
багийн 
засаг 

дарга нар

Багийн 
иргэд

Хүн амын 50 хувь Хүн амын 60 хувь Тарагт  
ЭМТ

Төрийн 
болон 
хувийн 
хэвшил

Иргэд, 
олон нийт 

30% 35% 1.0 сая Тарагт  
ЭМТ

Төрийн 
өмчийн 

байгуулаг
ууд 

Албан 
хаагчид 

  

Суурь түвшин Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт

             ЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙ  

Хэрэгжүүлэх байгууллага



0.50% 15% 0.5 сая Тарагт  
ЭМТ

төр, 
хувийн 
хэвшил

зорилтот 
бүлгийн 

иргэд

65% 85% 2.0 сая Тарагт  
ЭМТ ЗДТГ

зорилтот 
бүлгийн 

иргэд

сумын төвийн иргэд 0% 5% 1.0 сая Тарагт  
ЭМТ

ЗДТГ, 
ахмадын 

хороо 

Сумын 
төвийн 
иргэд

0.50% 10% 0.1 сая Тарагт  
ЭМТ

Төрийн 
өмчийн 

байгуулаг
ууд 

нийт өрх



СӨББ, ЕБС-н нийт 
хүүхдүүдийн 10% 20% 0.1 сая Тарагт  

ЭМТ
СӨББ 
ЕБС

СӨББ 
ЕБС

Артерийн даралт ихсэх 
өвчний эрт илрүүлгэнд 
хамрагдсан 40 ба түүнээс 
дээш насны хүн амын 
эзлэх хувь

улсын 
төсөв ЭМТ багийн 

эмч нар

зорилтот 
насны 
иргэд

Чихрийн шижин хэв шинж-2 
өвчний эрт илрүүлгэнд 
хамрагдсан 40 ба түүнээс 
дээш насны хүн амын 
эзлэх эзлэх хувь

улсын 
төсөв ЭМТ багийн 

эмч нар

зорилтот 
насны 
иргэд

нийт хүн ам 30% Улсын 
төсөв ЭМТ багийн 

эмч нар

эрсдэлт 
бүлгийн 
иргэд

ХЧТАХувь ХЧТАХувь 0.5 сая ЭМТ эмчлэгч 
эмч, СМА 

өвчлөлий
н 4, 5-р 
бүлгийн 
иргэд

Артерийн гепиртензийн 
эрт илрүүлгийн үзлэг 97 
%,                      Чихрийн 

шижингийн эрт 
илрүүлгийн үзлэг 98.6 % 
хүн амын дунд зонхилон 
тохиолдох халдварт бус 
өвчин 10 хувиар буурах



Ослын нас баралт 10000 
хүн амд 9.6 6.4% 0% ЭМТ НЭМА багийн 

эмч нар 

10 000 хүн амд 9.6
Элэгний хорт хавдрын эрт 

илрүүлгийн үзлэгийн 
хамрагдалт 70 хувьд хүрч, 

2.5 сая ЭМТ багийн 
эмч нар БОЭТ

Умайн хүзүүний өмөнгийн 
эрт илрүүлгэнд хамрагдсан 
30 ба түүнээс дээш насны 

эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь-
69.0 

Умайн хүзүүний өмөнгийн 
эрт илрүүлгэнд хамрагдсан 
30 ба түүнээс дээш насны 

эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь-
73.0

ЭМТ
Багийн 

эмч нар, 
БОЭТ 

Зорилтот 
насны 
иргэд



Хөхний өмөнгийн эрт 
илрүүлгийн үзлэгт 
хамрагдсан 30 ба түүнээс 
дээш насны 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь-
99.3

Хөхний өмөнгийн эрт 
илрүүлгийн үзлэгт 
хамрагдсан 30 ба түүнээс 
дээш насны 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
99.5

ЭМТ
Багийн 

эмч нар, 
БОЭТ 

Зорилтот 
насны 
иргэд

Өвчлөлтэй гарсан цэргийн 
насны залуучуудын 

эрүүлжүүлэлтийн 30%

Өвчлөлтэй гарсан цэргийн 
насны залуучуудын 

эрүүлжүүлэлтийн 35%
2.0 сая Тарагт  

ЭМТ

2,3-р 
шатлалын 
эмнэлэг

Багийн 
эмч, 

цэргийн 
насны 

өвчлөлтэй 
залуучууд

Жингийн илүүдэлтэй 
иргэдийн 20%

Жингийн илүүдэлтэй 
иргэдийн 30% 1.0 сая Тарагт  

ЭМТ

Багийн 
эмч нар, 
багийн 
дарга



Зүрх судасны өвчлөлөөс 
шалтгаалсан нас баралтын 
түвшин-9.6/промель/

6.4 20 ЭМТ ЭТҮЧАББ
эрсдэлт 
бүлгийн 
иргэд

нийт хүн ам, 38% 50% 3.0 сая Тарагт  
ЭМТ

2,3-р 
шатлалын 
эмнэлэг

сумын 
нийт 
иргэд 

зорилтот бүлгийн иргэдийн 
У/С үзлэгийн хамрагдалт,  

25%
30% 1.5 сая Тарагт  

ЭМТ
багийн 
эмч нар

зорилтот 
хүн ам

зорилтот бүлгийн иргэд,  
25% 30% 0.30сая Тарагт  

ЭМТ

НЭМА 
багийн 
эмч нар

зорилтот 
хүн ам



зорилтот бүлгийн иргэд,  
45% 60% 0.2 сая Тарагт  

ЭМТ
2,3-р 

шалтат
зорилтот 
хүн ам

зорилтот бүлгийн иргэд,  
30% 40% 1.0 сая Тарагт  

ЭМТ
2,3-р 

шалтат
өвчлөлтэй 

иргэд

зорилтот бүлгийн иргэд,  
10% 30% 1.0 сая Тарагт  

ЭМТ
2,3-р 

шалтат

зорилтот 
бүлгийн 

иргэд

зорилтот бүлгийн иргэд,  
20% 50% 2.0 сая Тарагт  

ЭМТ
2,3-р 

шалтат

зорилтот 
бүлгийн 

иргэд

3,4,5-р бүлгийн иргэд, 20% 30% 15 сая Тарагт  
ЭМТ

2,3-р 
шалтат

Зорилтот 
бүлгийн 

иргэд



өвчлөлтэй иргэд 30% 50% 1.5 сая Тарагт  
ЭМТ

2-р 
шатлал, 

хувий 
хэвшил

Өвчлөлтэ
й илэрсэн 

иргэд 

Худалдаа үйлчилгээний 
төвүүд, 30% 60% 0.1 сая Тарагт  

ЭМТ ЗДТГ

Худалдаа 
үйлчилгээ

ний 
төвүүд 

СӨББ, ЕБС, 30% 60% 0,05сая Тарагт  
ЭМТ ЗДТГ

Худалдаа 
үйлчилгээ

ний 
төвүүд 

төрийн албан хаагчид 30% 35% 0,1 сая Тарагт  
ЭМТ ЗДТГ

Төрийн 
өмчийн 

байгуулла
гын албан 
хаагчид

нийт хүн ам 10% 20% 0,2 сая Тарагт  
ЭМТ

Зорилтот бүлгийн 0-5 
насны хүүхэд 30% 40% 0,5 сая Тарагт  

ЭМТ
Багийн 

эмч 

Зорилтот 
бүлгийн 
хүүхдүүд 



Зорилтот бүлгийн иргэд, 
70% 90% 0,2 сая Тарагт  

ЭМТ
Багийн 

эмч

Зорилтот 
бүлгийн 

иргэд 

жирэмсэн эсмэгтэйчүүдийн, 
88% 95% 0,5% Тарагт  

ЭМТ
Багийн 

эмч

Зорилтот 
бүлийн 

эмэгтэйчү
үд

жирэмсэн эсмэгтэйчүүдийн, 
80% 95% 0,5 сая Тарагт  

ЭМТ
Багийн 

эмч

Зорилтот 
бүлийн 

эмэгтэйчү
үд

Жирэмслэлтийн 8% 5% 0,5 сая Тарагт  
ЭМТ

Багийн 
эмч

Зорилтот 
бүлийн 

эмэгтэйчү
үд

Амьгүй төрөлтийн түвшин, 
1000 төрөлтөд-0.0

0 Тарагт  
ЭМТ

2,3-р 
шатлал, 
Багийн 

эмч

Зорилтот 
бүлийн 

эмэгтэйчү
үд



Нярайн эндэгдлийн
түвшин(1000 амьд төрөлт
тутамд) , Тав
хүртэлх насны хүүхдийн
эндэгдлийн түвшин(1000
амьд төрөлт тутамд)

0.0 0.5 сая Тарагт  
ЭМТ

2,3-р 
шатлал, 
Багийн 

эмч

0-5 насны 
хүүхдүүд 

зорилтот бүлгийн хүн ам
50% 60% 1.0 сая Тарагт  

ЭМТ

Эх 
баригч, 
багийн 

эмч нар, 
НЭМА

Зорилтот 
бүлгийн 
хүн ам

50% 100% 0.5 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМХТ, 
ЭМГ эмч нар 

НҮНЭ-ийн ЖСА 
хэрэглээний хувь, 50% 80% 4.0 сая Тарагт  

ЭМТ

Эх 
баригч, 
багийн 
эмч нар

Зорилтот 
бүлгийн 
хүн ам



ирээдүйн доктор клубийн 
гишүүд, 0% 50% 0.2сая Тарагт  

ЭМТ

Эх 
баригч, 
багийн 

эмч нар, 
НЭМА

Зорилтот 
бүлгийн 
хүн ам

эмч мэргэжилтнүүд, 0% 50% 0.5 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМГ, 
БОЭТ

эмч, 
мэргэжилт

нүүд

зорилтот хүн ам 50% 80% 1.0 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМГ, 
БОЭТ

зорилтот 
хүн ам

В,С вирүүс илрүүлэх 
шинжилгээнд хамрагдсан 

иргэдийн хувь                                                   
Вирүст гепатитийн 

өвчлөлийн түвшин(10 000 
хүн амд)-3.2

В,С вирүүс илрүүлэх 
шинжилгээнд хамрагдсан 

иргэдийн хувь                      
Вирүст гепатитийн 

өвчлөлийн түвшин(10 000 
хүн амд)0.0

3.0 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМГ, 
БОЭТ

зорилтот 
хүн ам



Нэмэлт 
Дархлаажуулалтанд 

хамрагдсан иргэдийн хувь, 
0%

60% 10.0 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМГ, 
БОЭТ

зорилтот 
хүн ам

Халдварт өвчний 
тохиолдлын тоо/10000/ хүн 

амд

Халдварт өвчний 
тохиолдлын тоо/10000/ хүн 

амд
10 сая Тарагт  

ЭМТ
ЭМГ, 
БОЭТ

зорилтот 
хүн ам

БЗДХалдварын түвшин 
10000 хүн амд   , шинээр 
илэрсэн тэмбүүгийн 
халдварын түвшин/10000 
хүн амд/

БЗДХалдварын түвшин 
10000 хүн амд   , 
тэмбүүгийн халдварын 
түвшин/10000 хүн амд/

1.5 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМГ, 
БОЭТ

зорилтот 
хүн ам

Сүрьеэгийн өвчлөлийн 
түвшин(10 000 хүн амд) 3.2

3.2 0.5 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМГ, 
БОЭТ

зорилтот 
хүн ам

хеликобактерийн 
шиннжилгээнд хамрагдсан 

иргэдийн хувь, 

хеликобактерийн 
шиннжилгээнд хамрагдсан 

иргэдийн хувь, 30%
2.0 сая Тарагт  

ЭМТ
багийн 
эмч нар 

нийт хүн 
ам

Сайн дурын 
дархлаажуулалтын 

хамралтын хувь 70%

Сайн дурын 
дархлаажуулалтын 

хамралтын хувь 90%
1.0 сая Тарагт  

ЭМТ
багийн 
эмч нар 

зорилтот 
хүн ам



           ЭВТРҮҮЛНЭ.

Лабораторийн тоног 
төхөөрөмжийн хангалтын 

хувь 70%

Лабораторийн тоног 
төхөөрөмжийн хангалтын 

хувь, 100%
13.5 сая Тарагт  

ЭМТ
ЗДТГ,  
ЭМГ ЭМТ 

Сургалтанд хамрагдсан 
эмч мэргэжилтний хувь-0

Сургалтанд хамрагдсан 
эмч мэргэжилтний хувь-

100%
0 Тарагт  

ЭМТ

ЭМЯ, 
ЭМХТ, 
ЭМГ 

Эмч 
мэрэгжилт

энгүүд 

Яаралтай тусламжийн 
тоног төхөөрөмжийн 
ханалтын хувь, 50%

Яаралтай тусламжийн 
тоног төхөөрөмжийн 
ханалтын хувь 75%

5.0 сая Тарагт  
ЭМТ

ЗДТГ,  
ЭМГ ЭМТ 

Багийн эмчийн оношилгоо 
эмчилгээний тоног 

төхөөрөмжийн хангалтын 
хувь, 50%

Багийн эмчийн оношилгоо 
эмчилгээний тоног 

төхөөрөмжийн хангалтын 
хувь, 80%

1.0 сая Тарагт  
ЭМТ

тоног 
төхөөрөм

ж 
нийлүүлэг

ч

багийн 
эмч нар 

             АР, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛНЭ.  



Яаралтай тусламжийн 
орчин үеитйн хүчин чадал 

бүхий  тоног төхөөрөмжийн 
ханалтын хувь, 0%

Яаралтай 
тусламжийнорчин үеитйн 
хүчин чадал бүхий  тоног 
төхөөрөмжийн ханалтын 

хувь, 100%

0 Тарагт  
ЭМТ ЭМГ 

Эмч 
мэрэгжилт

энгүүд 

Идэвхтэй хяналтанд 
хамрагдаж буй иргэдийн 

бүртгэл судалгааны 
шинэчлэлтийн хувь, 
хяналтын хувь 30%

Идэвхтэй хяналтанд 
хамрагдаж буй иргэдийн 

бүртгэл судалгааны 
шинэчлэлтийн хувь, 
хяналтын хувь 70%

1.5 сая Тарагт  
ЭМТ

багийн 
эмч нар 

зорилтот 
бүлгийн 

иргэд

Цахим программд орсон 
бүртгэл судалгааны тоо, 

ашиглалтын хувь 0%

Цахим программд орсон 
бүртгэл судалгааны тоо, 
ашиглалтын хувь 50% 

0 Тарагт  
ЭМТ ЭМГ 

Эмч 
мэрэгжилт

энгүүд 

Сургалтанд хамрагдсан 
эмч, мэргэжилтний тоо 20%

Сургалтанд хамрагдсан 
эмч, мэргэжилтний тоо 50% 0.3 сая Тарагт  

ЭМТ ЭМГ 
Эмч 

мэрэгжилт
энгүүд 

           ЙН ХАМГААЛЛЫГ ДЭМЖИНЭ.

30% 60% 0,4 сая Тарагт  
ЭМТ

эмч, 
эмнэлгийн 
ажилчид 



91% 100% 0,5 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМЯ, 
ЭМХТ, 
ЭМГ 

нийт эмч, мэргэжилтэн 95% 100% 1.0 сая Тарагт  
ЭМТ

ЭМЯ, 
ЭМХТ, 
ЭМГ 

Эмч 
мэргэжилт

энгүүд 

0% 100% 25.0 сая Тарагт  
ЭМТ АЗТГ,ЭМГ

50% 70% 1.5 сая тусах 
ажилчид

өмчийн 
зөвлөл

30% 60% 4.0 сая Тарагт  
ЭМТ

өмчийн 
зөвлөл

            ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ОРЧНЫГ 



2021

Зорилт 1. Өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог 
бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, 

1

Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг
дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг
зохион байгуулж, иргэн бүр урьдчилан
сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл
мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол
хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж,
эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв
маягийг төлөвшүүлэх арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.

хувь 50 50

1.2.ЭРҮҮЛ МЭНД

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Суурь 
түвшин

 



2

Иргэн бүрийг өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор хорт хавдрын 7
төрөл, артерийн даралт ихсэх, чихрийн
шижингийн эрт илрүүлгийн эрүүл
мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол
хамруулна.

хувь 70 70

Иргэдийн дунд эрүүл идэвхтэй
амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх,
халдварт бус өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор хүн амын
зохистой хооллолт, илүүдэл жин,
таргалалттай тэмцэх, давcны хэрэглээг
бууруулах хүн амын сэтгэцийн эрүүл
мэндийг дэмжих, хамгаалах, хорт
зуршил, мансууралтай тэмцэх арьс,
харшлын өвчнийг бууруулах, осол,
гэмтлээс сэргийлэх хэрх, хэрх төст
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ “Хеликобактер”-гүй гэр бүл
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ 

 

3 хувь 30 50



4

Халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, хянах, бууруулах зорилгоор
орчны эрүүл мэндийг сайжруулах,
сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх,
БЗХӨ/ДОХ/тэмбүү өвчнийг
бууруулах, томуу, томуу төст өвчнийг
бууруулах, “Элэг бүтэн-Монгол” арга
хэмжээ, Хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй
байдлыг хангах арга хэмжээтус тус
авч хэрэгжүүлнэ

хувь 30 50



Зорилт 
2. Эрүүл 

5

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг
дэмжих чиглэлээр эх, хүүхэд, нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийг хамгаалах
эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих
өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэндийг
хамгаалах, дэмжих арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.



2

Эрүүл мэндийн салбарт эмнэлзүйн
олон улсын стандарт UpToDate
систем, бүртгэл, хяналтын цахим
тогтолцоог нэвтрүүлэн, эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдлыг
хангаж, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

хувь 0 30

1

Эрүүл мэндийн төвд хэт авиан
оношлогооны аппарат, AED
төхөөрөмж, шээсний анализатор,
сэргээн засах эмчилгээний тоног
төхөөрөмжөөр хангах 



3 Эрүүл мэндийн төвийг зөөврийн
хүчилтөрөгчийн баллонтой болгох хувь 0 50

4

Эрүүл мэндийн төв, багийн эмч нарыг
шаардлагатай эмчилгээ, оношлогооны
тоног төхөөрөмж, унаагаар хангаж
иргэдийг эрүүл мэндийн үйлчилгээнд
жил бүр үнэ төлбөргүй хамруулна.

хувь 0 30

Зорилт 
3. Цахим 
эрүүл 

Сумын Эрүүл мэндийн төвд мобайл
технологийг нэвтрүүлнэ.
Оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн
технологи ашиглан, цахим эрт
илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог
бүрдүүлнэ.

1



3 Яаралтай тусламж үзүүлдэг боловсон
хүчний тоог нэмэгдүүлнэ.

Зорилт 
4  Эрүүл 

2

Жирэмсний нэрийн хяналт, цэргийн
үзлэг, эрүүл мэндийн хяналт, бэлгийн
замын халдварт өвчний хяналтын
программуудыг нэвтрүүлнэ.

1

Эрүүл мэндийн салбарын хүний
нөөцийн хангалт, сургалт хөгжил,
нийгмийн баталгааг дэмжих
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ.



2

Эрүүл мэндийн салбарын
ажилтнуудын улирлын урамшуулал, ур
чадварын нэмэгдлийг тэдгээрийн
мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, хандлага,
ёс зүйн үнэлгээтэй уялдуулан олгодог
тогтолцоонд шилжүүлнэ.

хувь 30 50



4

Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил,
боловсролыг дээшлүүлэх цахим зайн
сургалтын системийг хөгжүүлж,
тэдгээрийн 70-аас доошгүй хувийг
зайн сургалтад хамруулна.

Зорилт 
5. Зарим 
төрөлжс
өн 

1 Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийг
барих

3
Эрүүл мэндийн байгууллагуудад
шаардлагатай орон тоог үе шаттайгаар
нэмэгдүүлнэ.

хувь 50 50

2
Эрүүл мэндийн төвийн түргэн
тусламжийн авто машины тоог
нэмэгдүүлэх



3 Мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны
танхимыг тохижуулах



2022 2023 2024

70 70 90

Үйлчлэх 
хүрээний 
хүн амын 
өвчнөөс 
урьдчила

н 
сэргийлэх
, эрүүл аж 

төрөх 
талаарх 
мэдлэг 

хандлага 
дээшилж, 
урьдчила

н 
сэргийлэх 
үзлэгийн 
хамрагда

лт 
нэмэгдсэн 

байна.

1 удаа ЭМТөв

Мэдээлэл 
цуглуула

х 
давтамж

Хариуцах 
байгуулла

га

 

Хүрэх түвшин
Шалгуур 
үзүүлэлти

йн 
тайлбар



90 90 90

Эрд 
илрүүлги
йн үзлэг 
шинжилг

ээний 
хамрагда
лтын хувь 
нэмэгдэж, 
хавдрын 
шалтгаан

т нас 
баралтын 

хувь 
буурсан 
байна

2 удаа ЭМТөв

70 90 90

Халдварт 
бус өвчин 

түүний 
эрт 

илрүүлэг 
үзлэг 

шинжилг
ээний 

хамрагда
лт, 

илрүүлэл
т, сургалт 
мэдээлэлд 
хамрагдса

н 
иргэдийн 

тоо 
нэмэгдсэн 

байх. 
Хөтөлбөх 

үйл 
ажиллага

аны 
биелэлт 
70%аас 

дээш  
байна

2 удаа ЭМТөв



70 90 100

Халварт 
өвчнийг 
илрүүлэх 

хянах 
үндэсний 
хөтөлбөр

ийн 
хэрэгжил
т 70% аас 

дээш 
байх. 

Илрүүлэг 
үзлэг 

шинжилг
ээнд 

зорилтот 
бүлгийн 
хүн амыг 

100% 
хамруулс
ан байна

2 удаа ЭМТөв





50 70 90

UpToDate 
Цахим 

тогтолцоо
г 

нэвтрүүлэ
н, эм 

эмнэлгий
н 

хэрэгслий
н чанар 
аюулгүй 
байдлыг 
хангаж 

хүрээтжи
йг 

нэмэгдүү
лсэн 

байна 

2 удаа ЭМТөв



50 - -

Зөөврийн 
хүчилтөр
өгчийн 

баллонто
й болсон 

байна

1 удаа ЭМТөв

50 70 90

Эрдэм 
шинжилг

ээн 
судалгаан
ы ажлыг 
өрөгүүлэ

н, 
прагктик 
хэрэглээг 
нэвтүүлэн

, 
тасралтгү

й 
суралтцах
, судлах 
боломж 

нөхцөлөө
р 

хангагдса
н байна.

1 удаа ЭМТөв





70 90 100

Мөнгөн 
урамшлуу

лалыг 
бодит 

үзүүлэлт 
үндэслэн 

олгох 
тогтолцоо

нд 
шилжсэн 

байна.

2 удаа ЭМТөв



70 70 90

Тусламж 
үйлчилгээ

г 
тасралтгү
й үзүүлэх 
боломжи
йг хангах, 

хүний 
нөөцийн 

тогтвотро
й 

байдлыг 
ханган 

ажиллах, 
шаардлаг

атай 
хүний 

нөөцөөр 
хангагдса
н байна.

1 удаа ЭМТөв
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