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ХОВД  ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭ ТӨВИЙН  

2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ       
 

                    Жаргалант сум 
  

№ Хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 
 

Төсөв 
Мян/төг 

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт  
/тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин 

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 

Нэг. Бүтэц зохион байгуулалтыг  боловсронгуй болгож, засаглалын бие даасан тогтолцоог хөгжүүлэх  зорилтын хүрээнд: 

1.1 Удирдлагын 
багийг 
чадавхижуулах 

1.1.1 Байгууллагын бүх шатны удирдах ажилтануудад 

албан хэрэг хөтлөлтийн болон удирдлагын 

чиглэлээр эрх бүхий байгууллагаас сургалт авах 

Удирдах ажилтнуудын мэдлэг, ур 
чадвар сайжирсан байна.  

7500.0 

1.1.2 Удирдлагын багийн гишүүдээс ажлын байрны  

туршлага судлах гадаад болон дотоодын аялал, 

сургалтанд хамруулах 

Удирдах ажилтнуудын мэдлэг, ур 
чадвар сайжирсан байна. 

6800.0 
 

1.1.3 Тасаг албадын дарга, эрхлэгч нартай үр дүнгийн 

гэрээ байгуулж, дүгнэж ажиллах 

Дарга эрхлэгч нарын ажлын 
хариуцлага сайжирна. 

 
 

500.0 

1.2 Удирдлагын 
менежментийг 
сайжруулах 
талаар 

1.2.1. ЭМЯ, АХБанкны дэмжлэгээр баригдах эмнэлэгийн 

барилгын ажлын  төслийн бэлтгэл хангах 

БОЭТ-ийн тусламж үйлчилгээний 
чанар хүртээмж сайжирна. 

2500.0 

1.2.2. Байгууллагын албад, тасаг нэгжүүдийн ажлын 
мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг  сайжруулах, 
цахим сүлжээнд мэдээллэх  

Мэдээллийн нээлттэй ил тод 
байдал сайжирна  

2.000.0 

1.2.3  2018 оны төсвийн төсөөллийг БОЭТ-ийн Зөв үндэслэл гаргаж Төсвийн 500.0 



стандартыг хангаж ажиллахад чиглүүлэн 
боловсруулж хүргүүлэх 

төсөөллийг холбогдох дээд 
байгууллагад хүргүүлсэн байна. 

1.2.4 Байгууллагын 2015-2017 оны стратеги  үнэлж 
2017-2020 он хүртэлх дунд хугацааны  хөгжлийн  
стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

Стратеги төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувь 

 
5.000.0 

1.2.5 Засгийн газрын,   ЭМЯамны  бодлого, Аймаг 
орон нутгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 

Мөрийн хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн хувь 

Дотоод 
нөөц 

1.2.6 Эмч нарын мэргэжлийн зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулж зөвлөх гавьяат эмч нартай 
гэрээ байгуулж хамтран ажиллах 

Тусламж үйлчилгээний чанар 
сайжирсан байна 

4320.0 

1.2.7 Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журмыг 
шинэчлэн боловсруулан гаргаж мөрдөх 

Байгууллагын өөрийн орлого 
нэмэгдүүлэн зарцуулалтын зөв 

менежмент сайжирна 

500.0 

1.3 Санхүү аж ахуйн 
удирдлагын 
тогтолцоог 
боловсронгуй 
болгох 

1.3.1 Төсвийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 
болон төсөл, хөтөлбөрийн тендерийн гүйцэтгэлийг 
ил тод мэдээллэх, шилэн дансны тухай хуулийг 
хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах 
 

Мэдээллийн ил тод байдлын 
ХШҮ-ний дүн 

2.000.0 

1.3.2  Төсөв, санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангаж ажиллах, хяналт тавих хамтын  үйл 
ажиллагааг бүрдүүлж ажиллах  

Санхүүгийн үйл ажиллагааны  ил 
тод, үнэн бодит мэдээлэл бий 
болно. 

500.0  

1.3.3 Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг дүрэм, 
журмын дагуу зохион байгуулах,  хадгалалт 
хамгаалалт, хувиарлалт, зарцуулалтанд хяналт 
тавьж, Байгууллагын эд хөрөнгийг үрэгдүүлсэн, 
эвдсэн тохиолдолд хариуцлага тооцох 
 

Эд хөрөнгийн хадгалалт 
хамгаалалт сайжирна, 
ажиллагсдын хариуцлага 
нэмэгдэнэ.  

500.0  



1.3.4  Албан бус төлбөрийг бууруулах арга хэмжээ 
зохион байгуулах,  үр дүнг тооцох 
Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ болон төлбөртэй ор  
ажиллуулдаг тасаг нэгжүүдэд графикийн дагуу 
хяналт хийх 

Авилгаас урьдчилан сэргийлнэ.  500,0 

1.3.5 Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт, санхүү, 
хэлбэлзлийн тайланг улирал, хагас, бүтэн жилээр 
гарган байгууллагын цахим хуудас,  мэдээллийн 
самбарт  байрлуулах  

Санхүүгийн үйл ажиллагааны  ил 
тод, үнэн бодит мэдээлэл бий 
болно. 

 Дотоод 
нөөц  

1.3.6 Гадаадын зээл, тусламж, хандивлагч олон 
улсын байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлж буй төсөл, 
хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 
ажиллах 

 Үндсэн хөрөнгө нэмэгдсэн байна. 
Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж 
сайжирна 
  

500,0  

1.3.7 Аудит болон санхүүгийн эрх бүхий 
байгууллагаас тогтоож ирүүлсэн акт, зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах  
 

Байгууллагын санхүүгийн сахилга 
бат сайжирсан байна.    

1000,0 

Хоёр. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд  шинэ дэвшилтэт арга, техник технилоги нэвтрүүлж,  тусламж үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулан ээлтэй орчин бүрдүүлэн ажиллах зорилтын хүрээнд: 

2.1  Эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээнд шинэ 
дэвшил 
нэвтрүүлж,  дээд 
шатлалд 
шилжүүлэх 
үйлчлүүлэгчийн 
тоог бууруулах 

2.1.1 Цээжний хөндийн мэс заслын нэр төрлийг 
нэмэгдүүлж, бамбай булчирайн мэс заслыг  хийх 

Шинээр хэвтрүүлсэн хагалгааны 
тоо стандарт хангалтын хувь 
нэмэгднэ 

2.000.0 

2.1.2 Нурууны мэдрэлийн  өвдөлт намдаах 
менежмент боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Боловсруулсан удирдамж, 
үйлчлүүлэгчийн тоо 

500.0 

2.1.3 Гэмтлийн тусламж үйлчилгээнд бичил мэс 
засал хийх нөхцөл бүрдүүлэн түлэнхийн шарх нөхөх, 
арьс шилжүүлэн суулгах  эмчилгээний арга 
нэвтрүүлнэ 

Ашиглагдах багаж төхөөрөмжийн 
хангалт, үйлчлүүлэгчийн тоо, 

үйлчүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн 
судалгааны дүн 

5.000.0 

2.1.4 Доод мөчдийн ЭМОС, тархины гэмтлийн үеийн 
мэс заслыг тусламжийн хүртээмийг нэмэгдүүлэх 

Мэс ажилбар, үйлчлүүлэгчийн тоо 
Тусламж үйлчилгээний чанарын 

үзүүлэлтийн дүн 

5000.0 

2.1.5 Хүүхдийн түнхний үений мултралыг түнхний 
ЭХО-оор оношлон дөрөөвч эмчилгээгээр засах  

Тусламж үйлчилгээнд хамрагдсан 
хүүхдийн тоо, дээд шатлалд 

шилжүүлэлт багасна. 

2.000.0 



2.1.6 Эрүү нүүрний эмгэгүүдийн тусламжийг 
өргөжүүлж уруулын анхдагч хагалгаа хоншоорын 
хугарал засах, Гаймаростомия, Эрүү хадах мэс 
засал, Реимплантация хийх 

Мэс ажилбар, үйлчлүүлэгчийн 
тоо. Тусламж үйлчилгээний 

стандарт хангалтын дүн 

2.000.0 

2.1.7 Клиник лабораторийн  оношлогооны нэр 
төрлийг нэмэгдүүлэх  /вируслоги бактериологийн 
ялган дүйлт, дельта вирус илрүүлэх, хавдрын бүх 
маркер, Thorch, тропонин А,  шүүдэс шингэнд уургийг 
анализаторын аргаар тодорхойлох  г.м/ 

Шинээр нэвтрүүлсэн 
шинжилгээний тоо, үйлчүүлэгчийн 

сэтгэл ханамжийн судалгааны 
дүн 

20.000.0 

2.1.8 Хамрын хөндийн  хагалгаа, хамрын таславчийн 
муруйлтыг засах, чихний бичил мэс засал хийх 
/хэнгэрэгийн хальс нөхөх/   

Мэс ажилбар, үйлчлүүлэгчийн тоо 5.000.0 

2.1.9 Уян дурангийн шинжилгээгээр хеликобактерийг 
тестээр оношлох, будагч бодисоор улаан хоолой, 
ходоодыг будаж харах, ходоодны хөөс дарагч 
уусмалыг ашиглах, улаан хоолойн өргөссөн судсанд 
bаnd эмчилгээ хийх  

Үйлчүүлэгчийн тоо, 
үйлчүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн 

судалгааны дүн 

1.000.0 

2.1.10 Эмэгтэйчүүдийн практикт дурангийн эмчилгээ, 
оношилгоо нэвтрүүлэх 

Ажилбарын нэр төрөл, 
үйлчүүлэгчийн тоо. Тусламж 

үйлчилгээний стандарт хангалтын 
дүн 

5.000.0 

2.2 Эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
чанарыг 
сайжруулж, 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

2.2.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар 
сайжруулах 2014-2017 оны  хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг үнэлж Магадлан итгэмжлэлийн 
зөвшөөрлийн сунгах үнэлгээ хийлгэн зөвлөмжийн 
дагуу  хөтөлбөр шинэчлэн боловсруулах  

Чанарын хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн хувь. Магадлан 

итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа 

2.000.0 

2.2.2 Тусламж үйлчилгээний чанарын нээлттэй 
хаалганы өдөр,  өдөрлөгийг төлөвлөлтийн дагуу 
зохион байгуулах 

Зохион байгуулсан арга 
хэмжээний тайлан, үр дүн 

1.000.0 

2.2.3 Чанарын багийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, 
чанар сайжруулах олон талт аргыг  хэрэгслийг 
хэвшүүлэн ажиллах 

Тусламж үйлчилгээний чанарын 
үзүүлэлт, хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тайлан 

500.0 

2.2.4 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаарх 
сэтгэл ханамжийн судалгааг тогтмолжуулан, 

Сайжирсан сэтгэл ханамжийн 
судалгааны дүн. Хэрэгжүүлсэн 

5.000.0 



хүртээмжийг нэмэгдүүлж, санал зөвлөмжийг тусган 
хэрэгжүүлж ажиллах  

арга хэмжээний тоо, тайлан 

2.2.5 Түгээмэл үйлдэл, зонхилон тохиолдох эмчилгээ 
оношлогооны болон бусад стандартын  мөрдөлтийг 
сайжруулан,  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 
мөрдөгдөх  стандарт удирдамж,  журмын тоог 
нэмэгдүүлэн ажиллах  

Стандарт хангалтын хувь, шинээр 
боловсруулсанжурам 

удирдамжийн тоо 

Дотоод 
нөөц  

2.3 Эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээнд 
үйлчлүүлэгчдэд 
ээлтэй орчин 
бүрдүүлэх 

2.3.1 Мэс засал, төрөх тасгийн хагалгааны орчинг 
сайжруулах, камержуулах 

Стандарт хангалт. Тайлан 10000.0 

2.3.2 Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 
хэрэглээний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах 
 

Тайлан, сэтгэл ханамжийн 
судалгааны дүн 

60000.0 

2.3.3 Цахим  эмнэлэг  хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, 
байгууллагын дотоод сүлжээг ашиглан эрүүл 
мэндийн  мэдээллийн  нэг цэгийн үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх 

Тайлан, сэтгэл ханамжийн 
судалгааны дүн 

6000.0 

2.3.4 Эмчилгээний хоолны  тасгийн орчинг 
сайжруулан, эмчилгээний хоолны нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх 

Тайлан, сэтгэл ханамжийн 
судалгааны дүн 

70000.0 

2.3.5 Тасгуудын хатуу зөөлөн эдлэлийг дэс 
дараатайгаар шинэчлэх 

Тайлан, сэтгэл ханамжийн 
судалгааны дүн 

8000.0 

2.3.6 Үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдлийг бууруулах 
зорилгоор амбулаторийн тасгийн эмч бүрийн үүдэнд 
дуудлагын дэлгэц ажиллуулах  

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж 
сайжирна.  

2000.0 

2.4 
 
 

Эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн 
хангалт, хяналт, 
эмийн зохистой 
хэрэглээг 
төлөвшүүлэх 
талаар 

2.4.1 Эм, эмнэлгийн  хэрэгслэлийн тендерийн 
нийлүүлэлтийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах 

Тендерийн хангалтын хувь, 
чанар,  үр дүн 

90000.0 

2.4.2 Эмийн эмчилгээний зохицуулах хорооны ажлыг 
тогтмолжуулж, эмийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлэн ажиллах 

ЭЭЗХорооны  ажлын тайлан Дотоод 
нөөц  

2.4.3 Иргэдээс эм эмнэлгийн хэрэгслийн судалгаа 
авч үр дүнг тооцож, зайлшгүй шаардлагатай эм 
эмнэлгийн хэрэгслийн хангалтыг  нэмэгдүүлэх 

Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 
хангалтын хувь, сэтгэл 

ханамжийн судалгааны дүн 

20000.0 



2.4.4 Эмч эмнэлгийн ажилчид, иргэдэд чиглэсэн 
шинэ эм эмнэлгийн хэрэгслийн болон эмийн 
зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалт, суртчилгааг 
тогтмолжуулах 

Тайлан  2000.0 

2.4.5 Эмзүйн тасгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн 
болон төлөвлөгөөт үнэлгээ хийх 

Зөвлөмжийн биелэлтийн тайлан Дотоод 
нөөц  

Гурав. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийг сайжруулж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулан иргэдийн 
эрүүл мэндийн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд 

3.1 
 

НЭМ-ийн 
хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийг 
сайжруулах 
 

3.1.1 НЭМ-ийн үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийг хангаж, хагас бүтэн жилээр тайланг 
хүргүүлж аж 

Хөтөлбөр хэрэгжилтийн шалгуур 
үзүүлэлтийн дүн 

500.0 

 
3.2 

Хүн амын дунд 
эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох, 
эрүүл мэндийг 
дэмжих 
хөдөлгөөн 
өрнүүлэх 

3.2.1 Засгийн газрын 2001 оны  224 дүгээр  
тогтоолын дагуу хүн амд эрүүл зан үйлийг 
төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
сургалт суртчилгааг тогтмолжуулах ажлын 
төлөвлөгөө гарган мөрдөх 

Хүн амын эрүүл мэндийн 
боловсрол сайжирна. 

500.0 

3.2.2 Халдварын бус өвчлөлийн эрсдэлд хүчин 
зүйлээс сэргийлэх, зан үйлийг өөрчлөх НҮЭМ-ийн 
боловсрол олгох, сэртгэцийн эрүүл мэндийг 
хамгаалах чиглэлээр албан байгууллага хамт олон, 
зорилтод бүлгийн хүмүүст эрүүл мэндийн боловсрол 
олгох сургалт зохион байгуулах  

Хүн амын эрүүл мэндийн 
боловсрол сайжирна 

1.000.0 

3.2.3 Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэл 
/Ховд TV/ төлөвлөгөөний дагуу хүн амд эрүүл 
мэндийн боловсрол олгох сургалт тогтмол хийж 
өөрсдийн үйл ажиллагааг суртачилах  

Хүн амын эрүүл мэндийн 
боловсрол сайжирна 

1.000.0 

3.3 Салбар 
хоорондын 
хамтын 

3.3.1 Эх, хүүхдийн хяналтын тогтолцоог 
сайжруулахад анхан шатны  ЭМБ-уудтай хамтран 
ажиллах 

Эх хүүхдийн тусламж 
үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт 

сайжирна. 

500.0 



ажиллагааг 
уялдуулах 

3.3.2  Үндсэн мэргэжлүүдийн чиглэлээр анхан шатны 
ЭМБ-уудын эмч мэргэжилтэнг ажлын байранд сургаж 
дадлагажуулан мэргэжил арга зүйгээр хангаж 
ажиллах 

Эмч мэргэжилтний ур чадвар 
сайжирна, эмнэлгийн тусламж  

үйлчилгээний хүртээмж 
нэмэгдэнэ. 

4.000.0 

3.3.3 Олон улсын хандивлагч байгууллага, төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч  төрийн бус 
байнууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх. 

Гадаад харилцаа сайжирч, төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжилтийн үр ашиг 

нэмэгдэнэ. 

3.000.0 

Дөрөв. Хүний нөөцийн төлөвлөлт, чадавхижуулалт, эрүүл мэндийн салбарын ёсзүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах 
зорилтын хүрээнд: 

 

4.1 Эмнэлгийн 
мэргэжилтнийг  
бэлтгэх үйл 
ажиллагааг эрүүл 
мэндийн салбарын 
хүний нөөцийн 
бодлоготой 
уялдуулах 
 

4.1.1 БОЭТ-ийн стандарт, бүтэц орон тоо, зохион 
байгуулалттай уялдуулан хүний нөөцийн төлөвлөлт 
хийх 

Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт 
тасралтгүй хангагдана. 

500.0 

4.1.2 Байгууллагад эрэлт хэрэгцээтэй байгаа 
төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч 
мэргэжилтнүүдийн судалгаа  гаргаж төлөвлөх 
 

Байгууллагад эрэлт хэрэгцээнд 
нийцсэн мэргэжлийн хүний 

нөөцөөр хангагдана. 
Үйлчүүлэгчдэд хүрч үйлчлэх эмч 

мэргэжилтний тоо 

 

4.1.3 Ажилд орохыг хүссэн, мэргэжлийн ур 
чадвартай хүмүүсийг хүний нөөцийн санд  бүртгэн 
авч сул чөлөөтэй  орон тоонд ажлын байрны сонгон 
шалгаруулалт хийж мэдлэг туршлагыг шалгаж  
эрэмбэлж хүний нөөцийн санд бүртгэж материалд 
хавсаргах 

Ур чадвартай мэдлэгтэй, 
харилцааны соѐлтой багаар 
ажиллах чадвартай, хэлний 

тодорхой мэдлэгтэй хүний нөөцөөр 
хангагдана 

500.0 

4.2 Хүний нөөцийн 
удирдлагын 
нэгдмэл тогтолцоог 
бэхжүүлэн, гадаад 
хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх, хөрвөх 
чадавхитай 
мэргэжилтнүүдийг  
үе шаттайгаар 
чадавхжуулах 

4.2.1 Гадаад, дотоодын хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх  замаар дэс дараатай, үе шаттай, 
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжилтэнг сургаж 
мэргэшүүлэх 

Хамтын ажиллагаа өргөжин, 
мэргэшсэн мэргэжилтнүүд 

нэмэгдсэн байна. 

5.000.0 

4.2.2 Шаардлагатай тохиолдолд бие биесээ орлон 
ажиллах, хөрвөн ажиллах чадавхи бүхий эмнэлгийн 
мэргэжилтэнг байгууллагын хэрэгцээ  хүний 
нөөцийн шаардлагын дагуу  шавилан сургалтаар 
бэлтгэх  

Бэлтгэгдсэн мэргэжилтний тоо 2.000.0 



4.3 Хүний нөөцийн 
хөгжлийг хангах 
зорилгоор  
эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдийг 
тасралтгүй сургах 

4.3.1 Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжил хөтөлбөрийн 
дагуу нарийн болон төрөлжсөн нарийн  мэргэжлийн 
олгох, дээшлүүлэх сургалтанд  эмнэлийн 
мэргэжилтнүүдийг төрийн болон байгууллагын 
санхүүжилтээр суралцуулах  

Мэргэшсэн мэргэжилтний тоо 
нэмэгдсэн байна. 

5.000.0 

4.3.2  Санхүү болон инженер техникийн ажилчид гэх 
мэт эмнэлгийн бусад мэргэжилтнүүдийг 
чадавхижуулах  зорилгоор мэргэшүүлэх, олгох 
сургалтанд хамруулах   
 

Мэргэшсэн мэргэжилтний тоо 
нэмэгдсэн байна 

500.0 

4.3.3. Байгууллагын дотоод сургалтыг жил, 
улирлаар төлөвлөн тогтмол зохион байгуулах  
 

Эмнэлгийн мэргэжилтний ур 
чадавхи  сайжирна  

3500.0 

4.4 Эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд, 
ажилтнуудад  
мэргэжлийн бус 
сургалтуудыг 
чиглэл бүрээр 
зохион байгуулах 

4.4.1 Үйлчилгээний ажилчдын мэдлэг  мэргэжлийг 
дээшлүүлэх зорилгоор шаталсан сургалтыг эрх 
бүхий байгууллагатай хамтран зохион байгуулах  

Байгууллагын соѐл үйлчилгээний 
чанар  сайжирна 

500.0 

4.4.2. Цахим сургалтыг хуваарын дагуу тасралтгүй 
зохион байгуулах  

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг, 
ур чадвар сайжирна  

500.0 

4.4.3 Үйлчилгээний ажилчдад   халдвар хамгаалал, 
гамшгийн үеийн сургалтыг зохион байгуулах  

Эмнэлгийн халдвар хамгаалал, 
аюулгүй байдал дээшлэнэ. 

500.0 

4.4.4 Эрүүл мэндийн төрөлжсөн программ хангамж 
ашиглахад байгууллагын техник хэрэгслийн чадамж  
болон эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур, 
чадварыг сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулах  

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг, 
ур чадвар сайжирна 

1800.0 

4.5.  Эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлыг 
дэмжих  

4.5.1. Байгууллагын хэмжээнд эрдэм шинжилгээний 
онол практикийн хурал зохион байгуулах /дэлхийн 
эмч нарын өдөр, олон улсын сувилагчийн өдөр/ 

Судлаач эмч,  мэргэжилтний тоо 
нэмэгдэнэ.  

500.0 

4.5.2. Эмч мэргэжилтнүүдийн эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл, судалгааны ажлуудыг хэвлэн 
нийтлүүлэхэд мэргэжлийн нийгэмлэгүүдтэй хамтран 
ажиллах  
 

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлууд хэвлэн нийтлэгдсэн байна.  

1.000.0 

4.5.3 Эмч мэргэжилтэнүүдийг онлайн сургалтанд Эмч мэргэжилтэнүүдийн сурч 800.0 



хамрагдахад байгууллагаас дэмжлэг үзүүлэх  
 

боловсрох боломж  хангагдсан 
байна.  

4.6 Эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний 
нийгмийн 
баталгааг хангах 
талаар  

4.6.1 Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах  
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган, ажиллагсадын 
ажиллах нөхцөл сайжруулах, эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоонд хамруулж, 
өвчлөлийн түвшинг тогтоох, эрүүлжүүлэх   

Ажилчид эрүүл аюулгүй орчинд 
ажиллах нөхцөл хангагдана.   

Ажилчдын сэтгэл ханамж 
сайжирна.  

1.000.0 

4.6.2 Эмч ажилчдад улирал бүр хийсэн ажлыг нь 
дүгнэж урамшуулдаг механизмыг боловсронгуй 
болгох  

Эмч ажилчдын ажиллах идэвхи 
сайжирна, хөдөлмөрийн бүтээмж 

дээшилнэ 

50.000.0 

4.6.3. Улсын мэргэжлийн ерөнхий газрын холбогдох 
мэргэжилтнээр ажлын байрны хөдөлмөрийн 
нөхцөлд үнэлгээ хийлгэх, мэргэжлийн чиглэл 
бүрээр ажлын байрны зураглал гаргах  /статистикч 
эмчтэй хамтран/   

Ажилчид эрүүл аюулгүй орчинд 
ажиллах нөхцөл бололцоогоор 

хангагдана. 

500.0 

4.7 Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ѐс 
зүй, харилцаа 
хандлагыг 
сайжруулах талаар  

4.7.1 Эмнэлгийн ѐс зүйн салбар  хорооны үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулах, тайлагнаж ажиллах  
 

Эмнэлгийн ажилчдын ѐс зүйн 
байдал сайжирсан байна. 

1.000.0 

4.7.2 Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн асуудалтай 
холбоотой  эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд болон 
ажилчдад ѐс зүй, харилцаа, хандлага, 
байгууллагын соѐлтой холбоотой сургалт зохион 
байгуулах 

Байгууллага болон хувь хүний 
биеэ авч явах соѐл сайжирсан 

байна. 

500.0 

Тав. Халдвар хамгааллын дэглэм, эрсдлийн менежментийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 

5.1 
 

 Халдварын 
сэргийлэлт 
хяналтын 
удирдлага зохион 

5.1.1 ХСХ-ын багийн 2017 онд хийх  ажлын 
төлөвлөгөөг ЭМЯ-ны сайдын 186,187, А/121 дугаар 
тушаалуудтай уялдуулан боловсруулж,  батлуулан,  
хэрэгжүүлж ажиллах.  

ЭТҮХХ ын чиглэлээр хийх ажлууд 
тодорхой болсноор ХСХ ын багууд 
үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж 
ажиллана 

- 



байгуулалтын 
талаар 

5.1.2 ЭТҮХХ ын мэдээллийг улирал бүр хэлэлцэх, 
хяналт тандалтын үр дүнг тооцон, халдвар гарах 
нөхцөл бүрдүүлэх зөрчлүүдийг шуурхай илрүүлэн 
хариу арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлэх  

Халдвар хамгааллын дэглэм 
сайжирч, ХХ ын асуудалтай 
холбоотой зөрчил багасна. 

- 

5.1.3  ХСХ-ын багийн гишүүдэд байгууллагын тасаг 
нэгж бүрийг хариуцуулан тулгамдсан асуудлуудыг 
шийдвэрлүүлэх зорилготой ажиллуулж идэвхижүүлэх  

ХСХ-ын багийн үйл ажиллагаа 
сайжирч, бүх гишүүд жилийн 
хугацаанд тасаг бүрд хүрч 
үйлчилнэ 

- 

5.1.4 Шинээр ажилд орж буй эмч, эмнэлгийн 
ажилтанд халдвар хамгааллын дэглэмийн талаар 
зөвлөмж боловсруулж өгөх 

ЭТҮХХ-аас сэргийлнэ. - 

5.1.5 ХСХ-ын чиглэлээр улиралд нэг бүтээлч ажил 
зохион байгуулан ажиллах 

ХСХ-ын үйл ажиллагаанд тасаг, хүн 
бүрийн оролцоо нэмэгдэнэ 

- 

 
5.2 

 ЭТҮХХ-н 
сэргийлэлт 
хяналтын талаар 

5.2.1 Стандартын шаардлага хангасан хриун цэврийн 
байгууламжийн тоо нэмэгдүүлэх 

Ариун цэврийн байгууламжийн тоо 
нэмэгдэж, эрүүл ахуйн байдал 
сайжирна. 

- 

5.2.2 Ажилчдын ажлын хувцас угаах төвлөрсөн 
газрыг тохижуулж үйлчлүүлэгчдийн хэсгээс 
тусгаарлах  

Ажилчдын хувцас ажлын хувцас 
угаах стандарт хангагдана. 

- 

5.2.3 Эмнэлгийн хог хаягдлыг түр хадгалах байрыг 
ашиглалтанд оруулж хэвийн ажиллагааг ханган 
ажиллах  

ЭМБХХ аас байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх 
асуудал багасна 

150.000.0 

5.2.4 Төрөх тасгийн эх, нярайд ХС-ийн тандалт хийж,  
халдварын сэжиг илэрсэн тохиолдол болгоныг 
яаралтай тусгаарлан голомтонд авах арга хэмжээг 
шуурхай зохион байгуулан ажиллаж мэдээллийн 
үнэн бодит байдлыг хангах 

Халдвар бүртгэгдээгүй байна, 
ЭТҮХХ ын мэдээлэл урьд оныхоос 
ахисан байна. 

500,0 

5.2.5  Шүдний эмчилгээнд хэрэглэж буй  усыг 
шүүлтүүртэй болгох асуудлыг судлаж шийдвэрлэх 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
чанар сайжирна. 

300,0 



5.2.6 Угаалга цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх ариун 
цэврийн хэрэглэл, ариутгал, халдваргүйтгэлийн 
бодисын хэрэглээнд судалгаа хийж, эрүүл ахуйн 
стандарт хангасан бодисоор тасралтгүй хангах үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах. 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
чанарын үзүүлэлт сайжирна.  

500.0 

5.3 
 
 

 Эрсдлийн үеийн 
менежмент бэлэн 
байдлыг хангах 
талаар 

5.3.1 Тасаг нэгж бүрийн эрсдлийн байдлын үнэлгээ 
хийж, бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөө гарган 
мөрдөж ажиллах Эрсдлийн бэлэн байдлыг хангахад 
шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх 
 

Эрсдлийн үеийн бэлэн байдал 
сайжирч эрсдэл гаргахгүй 

ажилласан байна. 

1.000.0 

5.3.2 Эрсдлийн багийн үйл ажиллагааг сайжруулах  
 

Эрсдлийн үеийн бэлэн байдал 
сайжирна. 

500.0 

5.3.3 Байгууллагын гамшгийн үеийн бэлэн байдлын 
төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах  
 

Төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь 500.0 

5.3.4 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор эмнэлгийн газардуулгын 
системийг боловсронгуй болгох төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах, тогтмол хяналт 
тавих  
 

Эрсдэлгүй, аюулгүй тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл 

хангагдана  

2.000.0 

Зургаа.  Сувилахуйн тусламжийг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 
 

6.1 
 
 

Сувилахуйн 
тусламж 
үйлчилгээний 
удирдлага, 
зохион 
байгуулалт, 
чанар 
сайжруулах 
талаар  
 

6.1.1 Сувилагчийн постуудыг компьютер болон бусад 
дагалдах хэрэгслээр хангаж, цахим сүлжээнд холбох  

Орчин  үеийн мэдээ мэдээллийг 
авч  тэдний  ур чадвар нэмэгдсэн 

байна.   

5000.0 

6.1.2 Олон улсын сувилагчийн өдрийг тэмдэглэн  
өнгөрүүлэх 

ЭМС-ын тушаалын хэрэгжилт, 
тайлан 

1.000.0 

6.1.3 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд ЭМС-ын 189  
дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллах  Тушаалын хэрэгжилт хангагдана.  

2.000.0 

6.1.4 Монгол улсын стандарт MNS6330-4:2012 –ын 
дагуу сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар, 

Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний чанар сайжирна. 

10.000.0 



 хүртээмжийг сайжруулах Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж 
дээшилнэ.  

6.1.5   Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд шинэ 
технологи, сайн туршлага нэвтрүүлэх  
 

Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний чанар сайжирна. 

2.000.0 

6.1.6 Эх хүүхдийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд 
хяналтын хуудас нэвтрүүлж, хяналт тавьж ажиллах 
 

Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний чанар сайжирна. 

10.000.0 

6.2 
 

Нотолгоонд 
суурилсан 
тусламж 
үйлчилгээг 
хөгжүүлэх 

6.2.1 Байгууллагын тусламж, үйлчилгээний өвөрмөц 
чиглэлээр нотолгоо шаардлагатай сэдэв, судалгааны 
чиглэл зарлаж, судалгааны ажилд мэргэжилтнүүдийг 
оролцуулах 

Сувилагч нарын судлагааны арга 
зүйн талаарх мэдлэг дээшилсэн 
байна. Илтгэлүүдийг эмхэтгэсэн 
номтой болсон байна.  

2.000.0 

 6.2.2 Гадаад, дотоодын зөвлөх мэргэжилтэнг урьж, 
туршлага солилцох, хамтарч ажиллах 

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд 
шинээр нэвтрүүлсэн туршлага 
нэмэгдсэн байна. 

3.000.0 

6.3  Мэргэжилтнийг 
хөгжүүлэх  

6.3.1 “Шинэ сувилагч”  хөтөлбөрийг тогтмолжуулж 
хүний нөөцийг чадавхижуулах  

 Шинэ сувилагч нарын мэдлэг, ур 
чадвар сайжирна. 

1.000.0 

6.3.2 Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний ур 
чадварт үнэлгээ өгөх, урамшууллын системийг 
боловсронгуй болгох  

Сувилагч, эмнэлгийн тусгай 
мэргэжилтний ур чадвар 
сайжирна. 

2.000.0 

6.3.3 Мэргэжлийн болон боловсролын цол зэрэгтэй 
мэргэжилтнүүдийн сувилахуйн зөвлөх баг байгуулж 
үйл  ажиллагааг эхлүүлэх  
  

Зөвлөх багийн ЭМБ-д зөвлөгөө 
өгөх, сургалт зохион байгуулсан 
байна. 

2.000.0 
 

Долоо. Харьяалах бүс нутгийн аймгуудын хэмжээнд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
зорилтын хүрээнд: 

7.1 Бүс нутгийн хүн 
амд үзүүүлэх 
эмнэлгийн болон 
нийгмийн эрүүл 
мэндийн 

7.1.1 Шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламжийг 
үзүүлэн мэргэжил аргазүйгээр хангаж ажиллах 

Тусламж үйлчилгээний тоон 
үзүүлэлт 

Дотоод 
нөөц  

7.1.2 Бүсийн аймгуудын хөдөөгийн хүн амд эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион 
байгуулах 

Тайлан  5.000.0 



тусламжийн 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхэд 
санаачлагатай 
ажиллах 

7.1.3 Бүсийн аймгуудын ЭМБ-ын эмч мэргэжилтэнг 
чадавхижуулах богино хугацааны ажлын байрны 
сургалт, НЭМ-ийн форум, туршлага солилцох 
уулзалт  зохион байгуулах 

Тайлан  5.000.0 

7.1.4 Хүн амын дунд эрүүл мэндийн байдал, эрсдэлт 
хүчин зүйлийн  талаар судалгаа хийж, үр дүнг  
танилцуулан ажиллах 

Судалгааг үндэслэн эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээ сайжирсан 

байна. 

2.000.0 

Найм.Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитыг боловсронгуй болгож, иргэдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулан ажиллах 
зорилтын хүрээнд: 

 

8.1 Хяналт 
шинжилгээ 
үнэлгээг 
тогтмолжуулах 
талаар 
 
 
 
 

8.1.1 Тасаг нэгж, албадын үйл ажиллагаанд   
1.  Магадлан итгэмжлэл 
2. АМХГ-ийн хяналт үнэлгээ   
3. ЭМГ-ийн хяналт үнэлгээ  
4. Хэрэглэгчдийн хяналт үнэлгээг  хийлгэж үр дүнг 

тооцож ажиллана. 

Үнэлгээний дүн, зөвлөмжийн 
тайлан 

3.000.0 

8.1.2 Чанарын алба удирдлагын багтай  хамтран 
тасаг нэгжид  улиралд бүр хяналт үнэлгээ хийнэ.  

Хяналт үнэлгээний дүн. 
Зөвлөмжийн биелэлтийн тайлан 

1000.0 

8.1.3 Дотоод хяналт, аудитын тогтолоцоог тасаг, нэгж 
бүр дээр ажиллуулна. 

Тайлан  500.0 

8.1.4 Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 13 дугаар 
тушаалын дагуу Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийж тайланг 
ХШҮ, дотоод аудитын газар хүргүүлэх 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний 
тайлангийн дүн 

1.000.0 

8.1.5 Клиник болон вируслогийн  лаборатори, сүрьеэ, 
эмгэг судлал зэрэг тасгуудын үйл ажиллагаанд 
Үндэсний төвүүдээр хяналт үнэлгээ хийлгэх  

Хяналт үнэлгээний дүн. 
Зөвлөмжийн биелэлтийн тайлан 

500.0 

8.1.6 Иргэдээс болон ЗГ-ын 1111 төвд ирсэн санал, 
гомдол, шүүмжлэл, талархал, зөвлөмж мэдээллийг 
нээлттэйгээр танилцуулан ажиллах 

Иргэдийн сэтгэл ханамжийн 
судалгааны дүн 

1.000.0 
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