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Төлөвлөгөөг хянасан:    Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 
 

 
Эрүүл мэндийн сайд  ..............................         /С. Энхболд / 

 
........... оны ......... сарын ......... өдөр 

Тамга          

 

 
Төлөвлөгөө баталсан:   Төсвийн Шууд захирагч 

 
 

     БОЭТ-ийн захирал  ...............................  /П.Гэрэлсүрэн / 
 

......... оны ......... сарын ......... өдөр 
 

            Тамга                                                           
 

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН  

2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө болон 

үндэслэж байгаа бусад 

бодлогын баримт бичиг, 

хууль тогтоомж 

 

Төсөв 

 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

 
Суурь түвшин 

 
2021 оны хүрэх 

түвшин 
 

 
Хугацаа         

/I-IV 
улирал/ 

 
Хариуцах нэгж 

Зорилт 1. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой төлөвлөн, БҮТЭЭМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СИСТЕМИЙГ бий 

болгож,  байгууллагын санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ 

1.1 

Байгууллагын бүтэц, үйл 

ажиллагааг оновчтой зохион 

байгуулна 

Төсөв 

шаардагд

ахгүй 

 

Хөрвөж 

ажилласан 

сувилагч болон 

соёл, 

үйлчилгээний 

Сувилагч, 
үйлчлэгч нь 

зөвхөн тасгийн 
харьяанд 

ажилладаг 
байсан 

Бүтэц зохион 
байгуулалтыг 
мэргэжлийн 

багийн 
менежмент 

хийгдсэн байна 

III, IV 
улирал 

Хүний нөөцийн 
алба 
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албаны 

ажилчдын үйл 

ажиллагааны 

ажлын 

үзүүлэлтийн 

хувь 

1.2 
Бүтээмжийн урамшуулалыг 

эмч, ажилчдад олгодог болно 
130 сая 

Бүтээмжийн 

урамшууллын 

журмын 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Бүтээмжийн 
урамшууллын 

журам 
байддаггүй 

байсан 

Журмыг 100 хувь 
хэрэгжүүлсэн 

байна 

III, IV 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 

Хүний нөөцийн 
алба 

1.3 

Тасаг, нэгж бүрт 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР 

ҮЗҮҮЛЭЛТ (ТЕХНИКИЙН 

ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ДАГУУ) 

-ийг нэвтрүүлэн, бэхжүүлнэ 

6 сая 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙ

Н ШАЛГУУР 

ҮЗҮҮЛЭЛТ-ийн 

ТЕХНИКИЙН 

ТОДОРХОЙЛОЛ

ТЫГ 

боловсруулан, 

гаргасан тасаг, 

нэгжийн тоо 

Тасаг, нэгж 
бүрийн онцлогт 

тохирсон 
баталагдсан 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ 
байгаагүй 

Байгууллагын 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ-ийн 

дундаж хувь 
ахисан байна  

III, IV 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 

1.4 

Тусламж, үйлчилгээний 

“Хоногийн нэгдсэн мэдээ”-ний 

системийг нэвтрүүлнэ 

1,5 сая 
 

Хоногийн 

нэгдсэн мэдээнд 

дүгнэгдэх 

боломжтой 

болсон 

тусламж, 

үйчилгээний 

хувь  

Зөвхөн яаралтай 
тусламж, түргэн 

тусламж, 
эмнэлгийн 

хөдөлгөөний 
мэдээг дүгнэдэг 
ба байгууллагын 

дотоодод 
мэдээлэгддэггүй 

Тусламж, 
үйлчилгээний 

дүгнэлт өдөр бүр 
байгууллагын 

хэмжээнд 
мэдээлэгддсэн 

байна 
 

III 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 
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1.5 

Яаралтай тусламжийн 

тасгийн үйл ажиллагаанд 

Олон улсын ISO 9001:2016 

стандартыг  

 нэвтрүүлнэ 

20 сая 

Олон улсын ISO 

9001:2016 

стандартыг  

нэвтрүүлсэн 

тасгийн тоо 

Амбулатори 
цахим 

бүртгэлийн үйл 
ажиллагаанд 

ISO 9001:2016 
стандартыг 
нэвтрүүлсэн 

Яаралтай 
тусламжийн 
тасгийн үйл 

ажиллагаанд 
ISO 9001:2016 

стандартыг 
нэвтрүүлнэ 

 IV 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 

Зорилт 2. Эмч, эмнэлгийн  мэргэжилтэний төгсөлтийн дараах сургалтын тогтолцоог бэхжүүлэхэд төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн,  

ёс зүйтэй, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, судлаач эмч, мэргэжилтнийг тасралтгүй бэлдэх   

2.1 

БОЭТ-ийн 2021-2026 оны 

хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 

хийж, хэрэгжилтийг хангана 

1 сая 

Батлагдсан 

хүний нөөцийн 

2021-2026 оны 

төлөвлөлт 

 
Өмнөх хүний 

нөөцийн 
төлөвлөлтийн 
хэрэгжилтийн 

хувь 70% 

2021-2026 оны 
хүний нөөцийн 
төлөвлөлтийг 

хийж, 2021 оны 
хэрэгжилтийг 

хангасан байна 

I-IV 
улирал 

Хүний нөөцийн 
алба 

Сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, 

гадаад 
харилцааны 

алба 

2.2 

Тусламж, үйлчилгээний 

хэрэгцээнд үндэслэн 

шаардлагатай хүний нөөцөөр 

хангана  

ЭМХТ-ийн 

санхүүжил

т 

Үндсэн, 

төрөлжсөн 

мэргэжил, 

мэргэжил 

дээшлүүлсэн 

эмчийн эзлэх 

хувь 

Нийт эмч нарын 
96.5 хувь нь 

нарийн 
мэргэжил, 51 

хувь нь 
төрөлжсөн 

нарийн 
мэргэжилтэй 

байсан 

Нийт эмч нарын 
98 хувь нь 

нарийн 
мэргэжил, 60 

хувь нь 
төрөлжсөн 

нарийн 
мэргэжилтэй 
болсон байна 

I-IV 
улирал 

Хүний нөөцийн 
алба 

Сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, 

гадаад 
харилцааны 

алба 

2.3 

Эмнэлгийн мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

мэргэшүүлэх, сургалт эрхлэх 

байгууллага болох эрхийг 

авна 

3 сая 

ЭМС-ын 2017 

оны А/377 тоот 

тушаалын 

биелэлтийн 

хувь 

Эрх авах 
бэлтгэл үйл 
ажиллагаа 

45 хувь 

ЭМС-ын 2017 
оны А/377 тоот 

тушаалын 
биелэлтийг 70 

хувьтай 
хангасан байна 

I-IV 
улирал 

Сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, 

гадаад 
харилцааны 

алба 

2.4 
Төрөлжсөн мэрэгжлийн 

сургагч багш бэлтгэнэ 
2 сая 

ЭМС-ын 2017 

оны А/377 тоот 

тушаалын 

биелэлтийн 

 
2 багш 

бэлтгэгдсэн 

 
8-10  

бэлтгэгдсэн 
багштай болсон 

байна 

 
I-IV 

улирал 

 
Сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, 
гадаад 

харилцааны 



4 
 

хувь алба 

2.5 

Боловсролын зэрэгтэй эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтний тоог 

нэмэгдүүлнэ 

5 сая 

Нэмэгдүүлсэн 

эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

тоо 

Боловсролын 
зэрэгтэй эмч, 

сувилагч, тусгай 
мэргэжилтний 
эзлэх хувь 36,6 

Боловсролын 
зэрэгтэй эмч, 

эмнэлгийн 
мэргэжилтнийг 

80 хувьд 
хүргэсэн байна 

I-IV 
улирал 

Сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, 

гадаад 
харилцааны 

алба 

2.6 

Сувилахуйн мэргэжлийн 

багийн гишүүдийг магистрын 

сургалтанд дэмжлэг үзүүлэн, 

хамруулна 

5 сая 

Магистрын 

сургалтад 

хамрагдсан 

сувилахуйн 

мэргэжлийн 

багийн 

гишүүдийн 

эзлэх хувь 

Сувилахуйн 
мэргэжлийн 

багийн 
магистрын 
сургалтад 

хамрагдалтын 
хувь 16,6 

Магистрын 
сургалтад 

хамрагдалтыг 25 
хувьд хүргэсэн 

байна 

I-IV 
улирал 

Сувилахуйн алба 

2.7 

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтний тоог 

нэмэгдүүлнэ 

6 сая 

Нэмэгдүүлсэн 

мэргэжлийн 

зэрэгтэй эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

тоо 

Мэргэжлийн 
зэрэгтэй эмч, 

эмнэлгийн 
мэргэжилтний 

эзлэх хувь 56,6% 

Мэргэжлийн 
зэрэгтэй эмч, 

эмнэлгийн 
мэргэжилтнийг 

80 хувьд 
хүргэсэн байна  

I-IV 
улирал 

Сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, 

гадаад 
харилцааны 

алба 

2.8 

Байгууллагын дотоод сургалт 

хөгжлийн төлөвлөгөөтэй 

ажиллана 

3 сая 

Сургалтын 

хөгжлийн 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийн 

хувь 

2020 оны 
сургалт 

хөгжлийн 
төлөвлөгөөний 

биелэлтийн хувь 
87 хувь 

Сургалтын 
хөгжлийн 

төлөвлөгөөг 100 
хувь 

хэрэгжүүлсэн 
байна  

 
I-IV 

улирал 

Сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, 

гадаад 
харилцааны 

алба 

2.9 

Эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг урт болон 

богино хугацаагаар гадаадад 

сургах орчин бүрдүүлнэ 

 

 

Чадварлаг эмч, 

мэргэжилтэн 

дэд 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Орон нутгийн 
дэд хөтөлбөр 

хэрэгжиж 
байгаагүй 

 

Чадварлаг эмч, 
мэргэжилтэн дэд 

хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна 

I-IV 
улирал 

 
Сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, 
гадаад 

харилцааны 
алба 

2.10 Тусгай хэрэгцээтэй 90 сая Төслийн Хүүхдийн Төслийг бичиж II-IV Сургалт, эрдэм 
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хүүхдүүдийн “Хүүхэд 

хөгжлийн цогц үйл 

ажиллагаатай төв” байгуулна 

хэрэгжилтийн 

хувь 

яаралтай 
тусламжийн 
чиглэлээр 

хэрэгжүүлж 
байсан 

НТБ, Канад санд 
хүргүүлэн төсөл 

хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна 

улирал шинжилгээ, 
гадаад 

харилцааны 
алба 

2.11 Сувилахуйн төв байгуулна 50 сая 

Төсөл хөтөлбөр 

хэлбэрээр 

хэрэгжсэн байна 

Сувилахуйн арга 
зүйн өрөөний 

зохион 
байгуулалттай 

байсан 

Сувилахуйн 
тусламж, 

үйлчилгээний 
сургалтын 
төвийг бий 

болгосон байна 

III-IV 
улирал 

Сувилахуйн алба 

2.12 

Сувилахуйн судалгааны 

тэргүүлэх чиглэлд заасан 

сэдвээр эрдэм шинжилгээний 

хурал зохион байгуулна 

3 сая 

Сувилагч тусгай 

мэргэжилтний 

судалгаанд 

оролцогчдын 

тоо нэмэгдсэн 

байх 

Нийт сувилагч, 
тусгай 

мэргэжилтний 
оролцоо 18% 

хувь  

Нийт сувилагч, 
тусгай 

мэргэжилтний 
оролцоог 20%-д 

хүргэнэ 

II улирал Сувилахуйн алба 

2.13 
Сувилахуйн сургагч багш 

бэлтгэнэ 
2 сая 

Бэлтгэгдсэн 

сувилахуйн 

сургагч багшийн 

тоо 

Бэлтгэгдсэн 
сувилахуйн 

сургагч багш 
байдаггүй 

Бэлтгэгдсэн 
сургагч багш 

байхгүй 3 
сургагч багш 

бэлтгэнэ 

IV 
улирал 

Сувилахуйн алба 

2.14 

Сувилагч, тусгай 

мэргэжилтнүүдийг 

мэргэжлийн зэрэг 

хамгаалуулна 

2 сая 

Мэргэжлийн 

зэрэг 

хамгаалсан 

сувилагч, тусгай 

мэргэжилтний 

тоо 

Нийт сувилагч, 
тусгай 

мэргэжилтнээс 
мэргэжлийн 

зэрэгтэй 
сувилагч, тусгай 
мэргэжилтний 
эзлэх хувь 56,6 

Мэргэжлийн 
зэрэгтэй 

сувилагч, тусгай 
мэргэжилтнийг 

60 хувьд 
хүргэсэн байна 

III-IV 
улирал 

Сувилахуйн алба 

2.15 

Хүнд, хортой нөхцөлд 

ажилладаг эмч эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдийн  эрүүл 

мэндийг дэмжиж, 

эмчилгээний сувилалд 

явуулна 

5 сая 

Зорилтод 

бүлгийн 

сувилалд явсан 

хувь  

Зорилтод 
бүлгийн  
50% нь 

эмчилгээний 
сувилалд явсан 

Зорилтод 
бүлгийн  
80% -г 

хамруулна 

II-III 
улирал 

Хүний нөөцийн 
алба 
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2.16 

Байгууллагын нийт эмч, 

ажилчдыг урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт бүрэн 

хамруулан, эрүүлжүүлэх 

төлөвлөгөөг гарган ажиллана 

5 сая 

Нийт эмч, 

ажилчдын 

хамрагдалт, 

эрүүлжүүлэх 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь 

2020 онд 
урьчдилан 

сэргийлэх үзлэгт 
нийт ажилчдын 

50 хувь 
хамрагдсан 

Нийт эмч, 
ажилчдыг 100 

хувь хамруулсан 
байна. 

Эрүүлжүүлэх 
төлөвлөгөө 100 
хэрэгжсэн байна 

I-IV 
улирал 

Хүний нөөцийн 
алба 

2.17 
Эмнэлгийн ажилчдын орон 

сууц барина 
1 тэрбум 

Эмнэлгийн 

ажилчдын орон 

сууц барих 

төслийг 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Эмнэлгийн 
ажилчдын орон 
сууц баригдаж 

байгаагүй 

Төслийг 
хэрэгжүүлж 

эхэлсэн байна  

III-IV 
улирал 

Хүний нөөцийн 
алба 

2.18 Спорт залтай болно 1,5 тэрбум 

Төсөл 

хөтөлбөрийн 

боловсруулж 

хүргүүлсэн 

байдал 

Спорт заал 
байхгүй 

БОЭТ-ийн спорт 
заалтай 

холбоотой төсөл 
боловсруулж 

аймгийн ИТХ-д 
хүлгүүлсэн 

байна  

III 
улиралд 

Хүний нөөцийн 
алба 

2.19 

Эмч ажилчдад зориулж 

фитнесс болон гоо сайхан 

алжаал тайлах төвтэй болно 

60 сая 

Төсөл 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Ажилчдад 
зориулсан 

алжаал тайлах 
төв байдаггүй 

Төсөл 
хөтөлбөрийг 

50% 
хэрэгжүүлсэн 

байна 

IV 
улирал 

Хүний нөөцийн 
алба 

Зорилт 3. Клиник эм зүйн тусламжийг эмнэлгийн тусламж,үйлчилгээнд нэмэгдүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлэн,  иргэд, үйлчлүүлэгчдэд сонголтод суурилсан, ээлтэй, хүртээмжтэй, аюулгүй, тусламж, үйлчилгээг бий 

болгох 

3.1 

Бүсийн үйлчлүүлэгчдэд 

үзүүлэх тусламж, хүртээмийг 

нэмэгдүүлнэ 

Нарийн 

мэргэжлий

н 

тусламжи

йн 

зардалд 

БОЭТ-р 

үйлчлүүлэх 

бүсийн 

үйлчлүүлэгчийн 

эpлэх хувь   

Бүсийн 
үйлчлүүлэгчийн 
эзлэх хувь 6.5 

Бүсийн 
хэмжээнд нэн 
шаардлагатай 
буй тусламж, 
үйлчилгээг 

нэвтрүүлсэн 
байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 
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орсон 

3.2 

Тусламж, үйлчилгээг 
стандартын дагуу 

үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, 
аюулгүй, таатай орчинд 

үзүүлнэ 

6 тэрбум 

Төсөл 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Өргөтгөлийн 
барилга 

баригдах төсөл 
батлагдсан 

Бүсийн 
оношилгоо 

эмчилгээний 
өргөтгөлийн 

барилгын 
эрсдэлийн 

үнэлгээ 
хийгдсэн, ажлын 

хэсэг саналыг 
хүргүүлсэн 

байна 

III 
улиралд 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 
(Ажлын хэсэг) 

3.3 

Эрүүл мэндийг дэмжих төвийг 

байгуулан, тусламж, 

үйлчилгээг явуулна 

1,2 тэр 

бум 

Үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийн 

хувь 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

кабинетаар 
тусламж, 

үйлчилгээг 
үзүүлдэг байсан 

Үйл 
ажиллагааны 

биелэлтийн хувь 
100 байна 

I-II 
улиралд 

Дэмжих төвийн 
эрхлэгч эмч 

3.4 

Явуулын урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгийн багийг 

байгуулж, хөдөөгийн хүн амд 

үйлчилнэ 

5 сая 

Явууын 

урьдчилан 

сэргийлэх 

үзлэгийн багийн 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийн 

хувь 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

үзлэгийн хувь 
14,5 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

үзлэгийн хувийг 
41%-д хүргэнэ 

I-IV 
улирал 

Дэмжих төвийн 
эрхлэгч эмч 

3.5 

Хүүхдийн 50 ортой эмнэлгийг 

эмнэлгийн ор, зөөлөн 

эдлэлээр хангана 

63 сая 

Нийлүүлэгдсэн 
эмнэлгийн ор, 

зөөлөн 
эдлэлийн 

хүртээмжийн 
хувь 

Ор, зөөлөн 
эдлэлийн 

төлөвлөгдөөгүй 
байсан 

Эмнэлгийн ор, 
зөөлөн эдлэлээр 

100 хувь 
хангагдсан 

байна 

III 
улирал 

Санхүү 
бүртгэлийн алба 
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3.6 

Хүлээн авах, яаралтай 

тусламж, эрчимт эмчилгээг 

нэгтгэсэн тасгийг жишиг 

загварын дагуу байгуулна 

75 сая 

Яаралтай 
тусламж, эрчимт 

эмчилгээг 
нэгтгэсэн жишиг 

тасгийг 
байгуулсан 

байна 

Үйл 
ажиллагааны 

зохион 
байгуулалт 

тусдаа 

Засвар 
үйлчилгээ 

хийгдсэн, үйл 
ажиллагааны 

нэгдсэн системд 
орсон байна 

III, IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

3.7 

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

лабораторийн урвалж 

оношлуурын   тендерийг 

эмнэлзүйн стандарт 

удирдамж (uptodate 

платформ)-ийн хэрэгцээтэй 

уялдуулан зохион байгуулна 

 

1,5 тэрбум 

Худалдан авах 

ажиллагааны 

техникийн  

шалгуурыг 

хангасан хувь  

Худалдан авах 
ажиллагааны 

дагуу 35 
байгцаар эмийн 
төсвийн 67,1% 

тендер зарласан 
 

Эмнэлзүйн 
стандартын 

дагуу эм, 
эмнэлгийн 
хэрэгсэл, 

лабораторийн 
урвалжын  80% -

д тендерийг 
зохион 

байгуулна 

III, IV 
улирал 

Эм зүйн алба 
 

3.8 

Эмч, клиник эм зүйч 

үйлчлүүлэгч нарын хооронд 

эмийн мэдээлэл солилцох 

үйл ажиллагааг бэхжүүлнэ 

500 000 

ЭМийн 

мэдээллийг 

цахим 

хэлбэрээр 

хүргэсэн 

давтамж, тоо 

Цахим 
хэлбэрээр 
хүргэдэггүй 

Үйлчлүүлэгч, 
эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтэн 
бүрт эмийн 
мэдээллийг 

цахим хэлбэрээр 
хүргэдэг болно 

III-IV 
улирал 

Эм зүйн алба 

3.9 
Нэгж тунгийн систем 

нэвтрүүлэн, бэхжүүлнэ 
500 000 

Эмийн 5 зөвийн 

зарчимыг 

хэрэглээний 

хувь 

Эмийн 5 зөвийн 
зарчимын 

хэрэгжилт 40 
хувь 

Эмийн 5 зөвийн 
зарчимын 

хэрэгжилтийг 
60%-д хүргэнэ 

III, IV 
улирал 

Эм зүйн алба  

3.10 

Антибиотик эмийн хэрэглээ 
болон антибиотик мэдрэг 

чанарт судалгаа хийж үр дүнг 
тооцно 

 

500 000 

Антибиотикийн 
зохистой 

хэрэглээний 
шалгуур 

үзүүлэлтийн 
хувь  

23-25 нэр 
төрлийн 

антибиотик эм 
хэрэглэж жилдээ 

130 сая төгрөг 
зарцуулж байсан 

Антибиотикийн 
зохистой 

хэрэглээний 
шалгуур 
үзүүлэлт 

нэмэгдсэн байна 

Улирал 
бүр 

Эм зүйн алба 

3.11 
БОЭТ-ийн эмч нарын 

эмчилгээнд баримтлах 
500 000 

Журмын 

хэрэгжилтийн 

Байгууллагын 
хүрээнд даган 
мөрдөх журам 

Журам 
батлагдсан байх 
ба хэрэгжилтийн 

IV 
улиралд 

Эм зүйн алба 
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антибиотик эмчилгээний 

журамтай болгоно 

хувь  байхгүй улирлаар 
дүгнэсэн, 

дүгнэсэн хувь 
сайжирсан 

байна 

Зорилт 4. Орчин үеийн шинжлэх ухааны дэвшилтэт технологи инновацийг нэвтрүүлэх мэргэжилтнийг сургаж 
чадавхжуулах замаар технологи ур чадвар шаардсан тусламж үйлчилгээг бүсийн аймгуудын хүн амд үзүүлэн эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

4.1 

Зүрх болон тархины 

шигдээсийн үед бүлэн 

хайлуулах эмчилгээний 

нэвтрүүлэн, бэхжүүлнэ 

15 сая 

Бүлэн 
хайлуулах 
эмчилгээнд 
хамрагдсан 

үйлчлүүлэгчийн 
тоо  

Зүрхний 

шигдээсийн 

шалтгаант 

эмнэлгийн нас 

баралтын хувь 

Бүлэн хайлуулах 
эмчилгээ 

хийгддэггүй 
байсан 

Зорилтот 
тохиолдол бүрт 
хийгдсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.2 

Хүүхэд, нярайн мэс заслыг 

багийн тусламж, үйлчилгээг 

бэхжүүлнэ 

8 сая 

Мэс заслын 
тусламж 

үйлчилгээнд 
эзлэх хүүхэд 
нярайн мэс 

заслын эзлэх 
хувь  

 

Хүүхэд, нярайн 
мэс засал 
хийгддэг 

Зорилтот бүлэгт 
мэс заслын 
тусламж, 

үйлчилгээг 
үзүүлсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.3 
Түрүү булчирхайг дурангаар 

авна 
6 сая 

Хийгдсэн 

дурангийн мэс 

заслын төрөл, 

хувь 

Дурангийн мэс 
заслын 

хөгжүүлэлт 30 
хувь 

Дурангийн мэс 
заслын эзлэх 

хувь нэмэгдсэн 
байна. 

Дурангийн 
хагалгааны нэр 

төрөл нэмэгдсэн 
байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.4 
Цавины ивэрхий үдэж 

дурангаар нөхнө 
5 сая 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.5 
Давсагны салстын гаралтай 

5 сая 
I-IV 

улирал 
Эмчилгээ 

эрхэлсэн орлогч 
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хавдрыг дурангаар авна дарга 

4.6 
Шээлгүүрт стент  гуурс тавих, 
шээлгүүрээс стент гуурс авах 

хагалгаа хийнэ 

6 сая 
I-IV 

улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.7 
Шээлгүүрийн чулуу, бөөрний 

тэвшинцэрийн чулуу авах  
мэс заслыг хийнэ 

40 сая 
I-IV 

улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.8 

Эмэгтэйчүүдийн дурангийн 

мэс засал хөгжүүлнэ  

(Оношлогоо- эмчилгээний 

зорилгоор  наалдац салгах, 

биопсия авах, дайврын 

үүсгэвэрүүд авах) 

Төсөв 

шаардлаг

агүй 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.9 

Элэгний захын байрлалтай 

хавдар ходоод болон 

гэдэсний хавдар, хөхний 

хавдрын мэс засал эмчилгээг 

хийнэ 

10 сая 

Хийгдсэн 
хавдрын мэс 

заслын төрөл, 
хувь 

10% 

Хавдрын мэс 
засал 

эмчилгээний 
эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.10 

Эрэгтэйчүүдийн нөхөн 
үржихүйн эрхтэн тогтолцооны 

эмгэгийг эрт илрүүлэн, 
эмчилнэ 

 
 

 

Кабинетын 

хангалт, үйл 

ажиллагааны 

үзүүлэлт, хувь 

Төрөлжсөн 
андрологийн 

кабинет 
байдаггүй 

Андрологийн 
кабинет 

байгуулан 
шаардлагатай 

тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангасан байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.11 

Шээсний сүвний нарийслыг 
сэтлэх хагалгааг хийнэ 

(Уретротоми/ багажтай 

болно) 

35 сая 
Хагалгааны 

эзлэх хувь  
Хийгдэггүй 

байсан 

Хагалгааны 
эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 



11 
 

4.12 

PPH-р геморройдэктоми 
хагалгааг хийнэ 

PPH нэг удаагийн аппарат 

аар хангах 

10 сая 
Хагалгааны 

эзлэх хувь  
Хийгдэггүй 

байсан 

Хагалгааны 
эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.13 

Hall-RAR аппаратаар 

шамбарамын зангилаа боох 

мэс заслыг хийнэ 

42 сая 
Хагалгааны 

эзлэх хувь  
Хийгдэггүй 

байсан 

Хагалгааны 
эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.14 

Шулуун гэдэс, давсагны 

цорго,  үтрээ, шулуун 

гэдэсний цорго нөхөх мэс 

заслыг нэвтрүүлнэ 

10 сая 
Хагалгааны 

эзлэх хувь  
Хийгдэггүй 

байсан 

Хагалгааны 
эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.15 
Доод мөчдийн өргөссөн өнгөц 
вений судсыг тайрч авах мэс 

заслыг хийнэ 

6 сая 
Хагалгааны 

эзлэх хувь  
Хийгдэггүй 

байсан 

Хагалгааны 
эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.16 
Мэдрэл шилжүүлэх,мэдрэл 

чөлөөлөх мэс засал хийнэ 
6 сая 

Хагалгааны 
эзлэх хувь  

 
Дээд шатлалын 

эмнэлэгт 
шилжүүлсэн 

үйлчлүүлэгчийн 
тоо 

 

Зорилтод 
бүлгийн 10 хувьд 

хийгдсэн 

Хагалгааны 
эзлэх хувь 

нэмэгдсэн байна 
 

Дээд шатлалын 
эмнэлэгт 

шилжүүлэх 
үйлчлүүлэгчийн 

тоо буурсан 
байна 

 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.17 
Бүрэн давхраат арьс нөхөх 

мэс засал хийнэ 
25 сая 

Хийгдэггүй 
байсан 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.18 

Гавал тархины эдийн гүн дэх 

цус хуралтыг хуралттай авах 

мэс засал хийнэ 

10 сая 
Хийгдэггүй 

байсан 
I-IV 

улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.19 
Цээжний тогтворгүй хугарал 

бэхлэх мэс засал хийнэ 
6 сая 

Хийгдэггүй 
байсан 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.20 

Дунд чөмөгний хугарлыг 

Гамма хадаасаар хадаж 

бэхлэх мэс засал хийнэ 

4,5 сая 
Хийгдэггүй 

байсан 
I-IV 

улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 
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4.21 

Клиник , вирусологи, 

серологи лаброториудын 

шинжилгээний нэр төрлийн 

нэмэгдүүлнэ 

30 сая 

Төлөвлөлтийн 

дагуу 

нэвтрүүлсэн 

шинжилгээний 

тоо 

Зорилтод 
бүлгийн 70 хувьд 

хийгдсэн 

Ясны хэмийн 
шинжилгээ, 

Цусны хүчил 
шүлтийн хийн 

найрлага 
тодорхойлох, 
Гепатитын В 

вирусын 
антингенүүдийг 
тодорхойлох, 

TORCH 
халдварууд үзэх, 
Нөхөн үржихүйн 

дааврууд 
тодорхойлох, 

Харшил 
төрүүлэгчийг 

илрүүлэх, 
Арьсны 

мөөгөнцөр 
илрүүлэх зэрэг 

шинжилгээг 
нэвтрүүлсэн 

байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

4.22 
Хүчилтөрөгчийн ханын 

системийн гаралтын тоог 
нэмнэ 

5 сая 

Хүчилтөрөгчийн 

гаралтын тоо Хүчилтөрөгчийн 
60 гаралттай 

байсан 

Хүчилтөрөгчийн 
80 гаралттай 

болно 

III 
улирал 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн 

алба 

Зорилт 5. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тохиолдлын тасралтгүй мэдээллийн тогтолцоог бэхжүүлэн 
хүлээгдэгдэж буй эрсдэлийг бууруулж, тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал сайжруулах 

5.1 

Эрсдэлийг үнэлэх, эрэмбэлэх, 
хариу арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх, ажилтнуудыг 
сургана 

500 000 

Сургалтанд 

хамрагдсан эмч, 

ажилчдын тоо 

Эрсдэлийн 
удидлагын 

сургалтанд Эмч, 
ажилчдын 10.5 

хувь нь 
сургалтанд 
хамрагдсан  

Эрсдэлийн 
удидлагын 

сургалтанд Эмч, 
ажилчдын 100 

хувь нь 
сургалтанд 
хамрагдсан 

II-III 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 
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байна 

5.2 

Эрсдэл, эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний тохиолдлыг 

мэдээлэх тогтолцоог 

мэдээллийн технологийн 

шийдлээр БАТТАЙ, 

ШУУРХАЙ, ҮНЭН БОДИТ, 

ТАСРАЛТГҮЙ байдлаар 

бүртгэлжүүлдэг болно 

1 сая 

Эмч, ажилчдын 

мэдээлсэн 

тусламж, 

үйлчилгээний 

тохиолдлын тоо 

Эрсдэлийг 
мэдээлэх зөвхөн 

тасгийн ахлах 
сувилагч нар 

мэдээлдэг 
байсан 

Мэдээлсэн 
эмнэлгийн 
тусламж, 

үйлчилгээтэй 
холбоотой 

тохиодлыг тоо 
нэмэгдсэн байна 

I-IV 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 

5.3 

Эмнэлзүй эмгэг бүтцийн 

хурлаас гарсан шийдвэрийн 

биелэлтийг сайжруулна 

Тухайн 

хурлын 

шийдвэри

йн дагуу 

 

2020 оны 
эмнэлзүй эмгэг 

бүтцийн хурлаас 
гарсан 

шийдвэрийн 
биелэлтийн хувь 

65.7  

Эмнэлзүй эмгэг 
бүтцийн хурлаас 

гарсан 
шийдвэрийн 

биелэлтийн хувь 
100 биелүүлсэн 

байна 

I-IV 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 

5.4 

https://www.uptodate.com/cont

ents/search дотоодын сургагч 

багшийг бэлтгэнэ 

Төсөв 

шаардагд

ахгүй 

Дотоодын 

сургагч багшийн 

бэлтгэсэн байна 

https://www.uptod
ate.com/contents/
search дотоодын 

бэлтгэгдсэн 
сургагч багш 

байхгүй 

Төрөлжсөн 
мэргэшлийн 

багийн хүрээ, 
чиглэлийн дагуу 
сургагч багшийг 

бэлтгэн, 
https://www.uptod
ate.com/contents/
search-г эмнэл 
зүйн шийдвэр 
гаргалтандаа 

хэрлэдэг болно 

II-IV 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 

5.5 

Эмнэлзүйн стандарт, 
удирдамжийн хэрэгжилтийн 
түвшинд тасралтгүй үнэлгээ 

хийнэ 
 

Төсөв 

шаардагд

ахгүй 

Бүртгэгдсэн 

тохиолдлоос 

тусамж, 

үйлчилгээтэй 

холбоотой 

хожимдлын хувь 

Тусламж, 
үйлчилгээтэй 

холбоотой 
хожимдлын (III 
хожимдол) хувь 

76.9 

Тусламж, 
үйлчилгээтэй 

холбоотой  
хожимдлын III 

хожимдол) хувь 
10-д хүргэнэ 

I-IV 
улирал 

ЭМТҮЧАБ-ын 
алба 

5.6 Сувилахуйн тусламж Төсөв Хэлэлцсэн Эмнэлзүйн Зорилтот II-IV Сувилахуйн алба 

https://www.uptodate.com/contents/search
https://www.uptodate.com/contents/search
https://www.uptodate.com/contents/search
https://www.uptodate.com/contents/search-г
https://www.uptodate.com/contents/search-г
https://www.uptodate.com/contents/search-г


14 
 

үйлчилгээний эмнэл зүйн 
хэлэлцүүлэг хийнэ 

шаардагд
ахгүй 

хурлын тоо, 

хурлын 

тэмдэглэл 

хэлэлцүүлгийн 
хувь 15 байсан 

хүрээний 
эмнэлзүйн 

хэлэлцүүлгийг  
30 хувьд хийсэн 

байна 

улирал 

5.7 
Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн хангалт 
50 сая 

Тоног 

төхөөрөмжийн 

хангалтын хувь 

Тоног 
төхөөрөмжийн 

ханалт 86,4 хувь 
байсан 

Тоног 
төхөөрөмжийн 
хангалтыг 94 
хувьд хүргэнэ 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн 

алба 

5.8 

Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааг хангана 

10 сая 

Аюулгүй 

ажиллагааны 

мөрдөлтийн 

хувь 

Аюулгүй 

ажиллагааны 

заавартай тоног 

төхөөрөмжийн 

хувь 

Газардуулганд 

холбогдсон 

тоног 

төхөөрөмжийн 

хувь 

Эд хөрөнгийн 

хариуцлагын 

гэрээний 

биелэлтийн 

хувь 

Аюулгүй 
ажиллагааны 
мөрдөлтийн 
хувь 75 хувь 

Заавар байвал 
зохих аппарат 

тоног 
төхөөрөмжийн 

хувь 91 

Газардуулганд 
холбогдсон 

тоног 
төхөөрөмжийн 

хувь 36  

Хариуцлагын 
гэрээ хийгдэггүй 

Аюулгүй 
ажиллагааны 

мөрдөлтийг 75 
хувьд хүргэсэн 

байна 

Заавар байвал 
зохих аппарат 

тоног 
төхөөрөмжийг 

100 хувьд 
хүргэсэн 

байна 

Газардуулганд 
холбогдсон 

тоног 
төхөөрөмжийг 
47,5  хүргэсэн 

байна 

Эд хөрөнгийн 
хариуцлагын 

гэрээг 25 тасаг, 
нэгжид хийсэн, 

биелэлт 
сайжирсан 

байна 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн 

алба 
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5.9 

Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулга хийнэ 

ЭМЯ 

Шалгалт 

тохируулга 

хийлгэсэн тоног 

төхөөрөмжийн 

хувь 

Шалгалт 
тохируулга 
хийлгэсэн 

аппарат тоног 
төхөөрөмжийн 

хувь 39  

Шалгалт 
тохируулга 
хийлгэсэн 

аппарат тоног 
төхөөрөмжийн 

хувийг 45,8 
хувьд хүргэнэ 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн 

алба 

5.10 

Эмнэлгийн тоног 

төхөөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээ 

10 сая 

Өртөг өндөртэй 

тоног 

төхөөрөмжийн 

засвар 

үйлчилгээ, 

сэлбэг цаг 

хугацаанд 

хийгдсэн хувь 

Засвар 
үйлчилгээний 

хувь 55,5 

 
Завсар 

үйлчилгээний 
хувийг  95,6 

хувьд хүргэнэ 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн 

алба 

5.11 
Эмнэлгийн хийн хангамжийн 

системийг өргөжүүлнэ 
10 сая 

Нэмэлтээр хийн 

хангамжийн 

системийн 

холболт хийсэн 

тасгийн тоо 

Хийн 
хангамжийн 

системд 
холболтын хувь  
шаардлагатай 

70,5 хувь 

Хийн 
хангамжийн 

системд холбох 
шаардлагатай 

/85/ - 65 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн 

алба 

5.12 
Цацрагийн аюулгүй 

ажиллагаа 
10 сая 

Цацрагийн 

аюулгүй 

байдлын 

шалгуурын хувь 

МХЕГ-н тусгай 

зөвшөөрөлтэй  

аппартын тоо 

Цацрагийн 

аюулгүй 

байдлын 

шалгуурыг 79 

хувь хангасан 

байсан 

 
МХЕГ-н тусгай 

зөвшөөрөлтэй 8 
аппараттай 

Цацрагийн 

аюулгүй 

байдлын 

шалгуурыг 85 

хувьд хүргэсэн 

байна  

 
МХЕГ-н тусгай 
зөвшөөрөлтэй  
10 аппараттай 

болно 

I-IV 
улирал 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн 

алба 

5.13 

Яаралтай тусламжийн 

тэргэнцрийг эмнэлгийн 

заагдсан цэгүүдэд 

12 сая 

Цэгүүдэд 

байрлуулсан 

стандартын 

Яаралтай 
тусламжийн 

бэлэн байдлын 

Яаралтай 
тусламжийн 
цэгүүдийг 

I-IV 
улирал 

Сувилахуйн алба 
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байрлуулна тэргэнцэрийн 

тоо 

цэгүүд байдаггүй байгуулан, бэлэн 
байдлыг ханган 

ажилласан 
байна 

5.14 

Гар угаах, халдваргүйжүүлэх 

орчин, нөхцөл сайжруулах, 

хэрэглээг нэмэгдүүлнэ 

5 сая 

Ажилбар бүрийн 

өрөөнд 

тохойгоор 

онгойдог, 

мэдрэгчтэй 

угаалтуурын 

эзлэх хувь 

Тохойгоор 
онгойдог, 

мэдрэгчтэй 
угаалтуурын  
эзлэх хувь 60 

Тохойгоор 
онгойдог, 

мэдрэгчтэй 
угаалтуурын  

эзлэх хувийг 80-
д хүргэнэ 

I-IV 
улирал 

Халдварын 
сэргийлэлт 

хяналтын алба  

5.15 

ЭТҮХХ-ын  тандалт судалгаа 

хийж, халдварыг эрт 

илрүүлэн мэдээлж, хариу 

арга хэмжээ авна 

3 сая 

Халдварыг эрт 

илрүүлэлтийн 

хувь 
Эрт илрүүлэлт 

70 хувь 
Эрт лрүүлэлтийг 
80 хувьд хүргэнэ 

I-IV 
улирал 

Халдварын 
сэргийлэлт 

хяналтын алба 

5.16 

Гамшгийн бэлэн байдлын 

Төлөвлөгөөний тодотголын 

тухай бүрт нь хийн  

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллана 

Тухайн 

хийсэн 

тодотголы

н хүрээнд 

Төлөвлгөөний 

хэрэгжилтийн 

биелэлтийн 

хувь 

Төлөвлгөөний 
хэрэгжилтийг 
дүгнэдэггүй 

Төлөвлөгөөг 100 
хувь 

хэрэгжилсэн 
байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

5.17 

Бэлэн байдлын үеийн 

дадлагажуулах сургалтыг 

зохион байгуулна 

500 000 

Дадлагажуулах 

сургалтанд 

хамрагдсан 

ажилчдын тоо 

Дадлагажуулах 
сургалтанд нийт 
ажилчдын 20% 

хамргаддаг 
байсан 

Дадлагажуулах 
сургалтанд нийт 
ажилчдын 80% 

хамрагдсан 
байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

Зорилт 6. Цахим мэдээллийн тогтолцоог хөгжүүлэн, бэхжүүлж, ил тод байдлыг бий болгож, телемедицин, мэдээллийн 
технологийн давуу талыг ашиглан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хурдан шуурхай хүргэх, мэдээллийн сан үүсгэх 

6.1 

Телемедициний сүлжээг 
аймаг, сумдын түвшинд 

өргөтгөнө 
(Амбулаторийн эмчийн үзлэг, 

Телемдициний 

төхөөрөмжтэй) 

Төсөв 

шаардагд

ахгүй  

Дамжуулалт 

хийгдсэн тоо 

Холболтоос 
хойш 3 удаа 

хийгдсэн 

Телемедициний 
төрөөхөмжтэй 5 
сумын зөвлөгөөг  

дамжуулалт 
хийсэн байна 

I-IV 
улирал 

Эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч 

дарга 

6.2 Лицензтэй антивирусын ЭМЯ Лицензтэй Лицензтэй Лицензтэй I-IV Мэдээллийн 
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программыг байгууллагын 

компьютерт суурилуулна 

антивирусын 

программын 

суурилуулалтын 

хувь 

антивирусын 
программ 
байдаггүй 

антивирусын 
программыг 

байгууллагын 
бүх компьютерт 

суурилуулна 

улирал технологийн 
алба 

6.3 

PACS систем нэвтрүүлнэ 

(eHealth программыг дүрс 

оношилгооны лицензтэй 

төхөөрөмж дээр нь холбож 

шууд дамжуулах) 

25 сая 

Холболт 

хийгдэн, шууд 

дамжуулалт 

хийгдсэн дүрс 

оношилгооны 

лицензтэй 

төхөөрөмжийн 

хувь 

PACS системгүй 

eHealth 
программыг дүрс 

оношилгооны 
лицензтэй 

төхөөрөмж бүрт 
100 хувь 

холболт хийгдэн, 
шууд 

дамжуулалт 
хийгдсэн байна 

III 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 

6.4 

Тоон гарын үсэг нэвтрүүлнэ 

(eHealth программ болон 

албан бичигтэй холбох) 

24 сая 

eHealth 

программд 

орсон тоон 

гарын үсгийн 

хувь 

Тоон гарын үсэг 
нэвтрээгүй 

Эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний 

тоон гарын үсэг 
100 хувь орсон 

байна 

IV 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 

6.5 

eHealth цахим бүртгэлийн 
программыг хөгжүүлж, 

бэхжүүлнэ (eHealth support 
and service ХХК -тай гэрээ 

хийж үе шаттайгаар 
хөгжүүлэх) 

10,6 сая 

eHealth 

программын 

хөгжүүлэлтийн 

хувь 

eHealth 
программын 

хөгжүүлэлтийн 
хувь 70 

eHealth 
программын 

хөгжүүлэлт 100 
хувь хийгдсэн 

байна 

III 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 

6.6 

Цаг бүртгэлийн системийг  

цахимжуулж нэвтрүүлэн, 

бэхжүүлнэ 

10 сая 

Хүний нөөцийн 

бүртгэлийн 

системийг 

цахимжуулсан 

хувь 

Хүний нөөцийн 
бүртгэлийн 

цахимжуулсан 
систем байхгүй 

Хүний нөөцийн 
бүртгэлийн 
системийг 

цахимжуулан 
үйл ажиллагааг 
100 хувь хийнэ 

III-IV 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 
6.7 

Ажил үүргийн системийг  

цахимжуулж нэвтрүүлэн, 

бэхжүүлнэ 

6.8 

Баримт бичгийн системийг  

цахимжуулж нэвтрүүлэн, 

бэхжүүлнэ 
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6.9 

Хүний нөөцийн удирдлагын 

системийг  цахимжуулж 

нэвтрүүлэн, бэхжүүлнэ 

6.10 

Санхүү нягтлан бодох 

бүртгэлийн системийг  

цахимжуулж нэвтрүүлэн, 

бэхжүүлнэ 

Зорилт 7. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган, салбар дундын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 

7.1 

Үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг ханган, үр дүнг 

тооцно 

3 сая 

ЭМС-ын 2017 

оны 422 

тушаалын 6 

дугаар 

хавсралтын 

дагуу үнэлгээ 

хийж, бодит үр 

дүнгийн хувь  

Хөтөлбөрийн 
биелэлтийг 
тооцдоггүй 

Хөтөлбөрийн үр 
дүнг тооцож 

эхэлсэн байх ба 
үзүүлэлт 

сайжирсэн байна 

Жилийн 
туршид 

Нийгмийн 
ажилтан 

7.2 

Аймгийн дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг ханган, үр дүнг 

тооцно 

3 сая 
Жилийн 
туршид 

Нийгмийн 
ажилтан 

 

 


