




 

Эрүүл мэндийн сайдын 
 2017 оны ....  сарын ...-ны өдрийн  

... дугаар  тушаалын хавсралт 
 
 
 

“ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2017-2020 ОН/ 

 
 

Зорилго: Халдварт өвчнийг тандах, сэргийлэх, дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээг уян хатан, чанартай, хүртээмжтэй, 
шуурхай зохион байгуулах чадавхийг бэхжүүлэхэд бусад салбарын оролцоог нэмэгдүүлэх, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах замаар халдварт өвчний тархалтыг бууруулахад оршино. 

 
№ Үйл ажиллагааны чиглэл № Арга хэмжээ Шалгуур 

үзүүлэлт 
Хэрэгжилтийг 

хариуцах 
байгууллага 

Хамтран 
хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хугацаа 

Зорилт 1. Дархлаажуулалт бүхий халдварт өвчний тандалтыг эрчимжүүлэх, дархлаажуулалтын хамралтыг нэмэгдүүлэх замаар 
тарилгаар сэргийлэгддэг халдварт өвчний тохиолдол, эндэгдлийг бууруулна 
Үйл ажиллагааны чиглэл 1. Дархлаажуулалтын хамралтын цахим бүртгэлийг нэвтрүүлж, хүн амын дархлал тогтцын түвшинг 
тогтоох, хүний нөөц, санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг хангах замаар товлолын дархлаажуулалтын хамралтыг нэмэгдүүлэх талаар 
дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.1.1.1 

Дархлаажуулалтын 
нэгдсэн цахим бүртгэлийг 
сум, өрхийн эрүүл 
мэндийн төв, дүүргийн 
эрүүл мэндийн төв, 
аймгийн нэгдсэн 
эмнэлгийн төрөх тасаг, 
нийслэлийн амаржих 
газар, аймаг, нийслэлийн 
эрүүл мэндийн газарт 
нэвтрүүлэх 

 

1 

Хамралтын цахим 
бүртгэлийн программыг үе 
шаттайгаар  нэвтрүүлэх, 
цахим сан бий болгох 

Цахим сан ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

2 

Эрүүл мэндийн ажилтан, 
гадаадад үүрэг гүйцэтгэх 
цэргийн багийн 
дархлаажуулалтын 
мэдээллийн  цахим сан бий 
болгох 

Цахим сан 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ,  

ЗХЖШ  

БХЯ 
ХӨСҮТ 
ЭМЯ 

 

2017-
2019 

1 
 



3.1.1.2 

Дархлаажуулалтын 
хамралт, дархлал тогтцын 
түвшинг тогтоох судалгааг 
хийх  

1 
Товлолын 
дархлаажуулалтын 
хамралтын судалгаа хийх 

Судалгааны дүн ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2018- 
2020 

 
 

2 
Дархлаажуулалтын дараах 
дархлал тогтцын түвшингийн 
судалгаа хийх 

Судалгааны дүн 
ХӨСҮТ 

Үндэсний 
статистикийн 
хороо /ҮСХ/ 

ЭМЯ 
ОУБ 2020 

3 

Дархлаажуулалтын хөгжлийн 
мэдээлэл, харилцааны 
төлөвлөгөө боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх 
 
 

Батлагдсан 
төлөвлөгөө 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
ОУБ 

2017 

4   
Мэдээлэл, сурталчилгааны 
үйл ажиллагаанд үнэлгээ 
хийх 
 

Үнэлгээний 
тайлан НЭМҮТ 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 

ОУБ 
2017 

3.1.1.3 

Дархлаажуулалтын үйл 
ажиллагааг эрүүл 
мэндийн болон бусад 
салбарын хөтөлбөртэй 
уялдуулах 

1 Дархлаажуулалтын 
хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх  

Үнэлгээний 
тайлан 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ 

 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 
ОУБ 

2017 

2 

 “Сум дүүрэг бүрт хүрч 
үйлчилье” стратегийн үндсэн 
зарчимд тулгуурлан орон 
нутгийн эрүүл мэндийн 
тогтолцоог бэхжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлэх  

Хэрэгжилтийн 
тайлан 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ЭМЯ 
ОУБ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 

2017-
2020 

3 
“Хот, суурин газрын 
дархлаажуулалт” 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх  

Хэрэгжилтийн 
тайлан 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ЭМЯ 
ОУБ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 

2017-
2020 

4 

Цэцэрлэг, ерөнхий 
боловсролын сургуульд 
элсэгчдийн товлолын 
дархлаажуулалтын 

Үнэлгээний 
тайлан  

БСШУСЯ 
ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ,БССГ 

2017-
2020 

2 
 



хамралтад үнэлгээ хийх, 
нөхөн дархлаажуулах 
тогтолцоо бүрдүүлэх 

5 

Сургуулийн өмнөх болон 
ерөнхий боловсролын 
сургууль, их, дээд сургуулийн 
вакцинд хамрагдвал зохих 
суралцагчийн талаарх 
мэдээллийг статистикт 
үндэслэн гаргаж өгөх, бүрэн 
хамруулах чиглэлээр аймаг, 
орон нутгийн боловсролын 
байгууллагад чиглэл 
хүргүүлэх  

Тайлан  БСШУСЯ 
ХӨСҮТ, 
Аймаг, 

нийслэлийн 
БССГ 

2017-
2020 

3.1.1.4 

Бүх шатны эрүүл мэндийн 
байгууллагын вакцин, 
биобэлдмэлийн хүйтэн 
хэлхээний тоног 
төхөөрөмжийн 
багтаамжийг нэмэгдүүлж, 
үе шаттайгаар төсөвт 
тусгах замаар хангамж, 
засвар, үйлчилгээний 
зардлыг нэмэгдүүлэх 

1 Вакцин, биобэлдмэлийн төв 
агуулахад өргөтгөл хийх  

Өргөтгөл 
хийгдсэн 

санхүүжилтын 
дүн 

ХӨСҮТ 
ЭМЯ 
СЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

2 
Хүйтэн хэлхээний тоног 
төхөөрөмжийн засварын 
мэргэжилтэн бэлтгэх 

Мэргэжилтний  
тоо 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 

Хүйтэн хэлхээний засварын 
мэргэжилтэн бэлтгэх 
сургалтын хөтөлбөр, гарын 
авлагыг боловсруулах, 
сургалт хийх 

Гарын авлага, 
сургалтын тоо 

ХӨСҮТ 
ЭМХТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

4 
Аймаг, дүүргийн 
дархлаажуулалтын нэгжийн 
хүйтэн хэлхээний  хөргөгчийн 
10%-ийг жил бүр шинэчлэх 

Шинэчлэгдсэн 
хөргөгчний тоо 

ЭМЯ 
СЯ 

ХӨСҮТ 
 

ОУБ 
 Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

  

3.1.1.5 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагын анхан 
шатны нэгжид 
дархлаажуулалтын 
чиглэлээр ажиллах хүний 
нөөцийг тасралтгүй 

1 Хүний нөөцийн тогтвортой 
байдалд үнэлгээ хийх  Үнэлгээний дүн  

ХӨСҮТ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ЭМЯ 

2017-
2020 

2 Хүний нөөцийг тасралтгүй 
бэлтгэх сургалтын 

Батлагдсан 
төлөвлөгөө  

ХӨСҮТ 
ЭМХТ ЭМЯ 2017-

2020 

3 
 



бэлтгэх, давтан сургах төлөвлөгөө, модуль 
боловсруулах  

3 
Интерактив сургалтын 
материал боловсруулах, 
түгээх 

Сургалтын 
материал  

ХӨСҮТ 
 

ЭМЯ  
ОУБ 

2017-
2020 

4 
Тэнхимийн болон ажлын 
байрны сургалт зохион 
байгуулах   

Сургалтын тоо, 
сургагдсан хүний 

тоо  

 ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

 
ОУБ 

2017-
2020 

5 

Эмнэлгийн мэргэжилтнийг 
бэлтгэх боловсролын 
стандартад 
дархлаажуулалтын асуудлыг 
тусгах 

Шийдвэр БСШУСЯ ХӨСҮТ 
ОУБ 

2018-
2019 

Үйл ажиллагааны чиглэл 2. Дэлхий нийтээр халдварт саа өвчнийг устгах хүртэл “Халдварт саа өвчнийг устгасан байдал”-аа 
хадгалах талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.1.2.1 

Халдварт саа өвчин бусад 
улс орноос зөөвөрлөгдөн 
орж ирэхээс урьдчилан 
сэргийлэх, тандах, хянах, 
хариу арга хэмжээний 
бэлэн байдлыг хангах 

1 
Хүн амын дундах 
полиовирүсийн эргэлтийг 
лабораториор тандах 

Тандалтын 
мэдээ 

НЭМҮТ 
 ХӨСҮТ 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
ОУБ 

2017-
2020 

2 

Халдварт саа өвчнийг 
тандалтын журмыг шинэчлэх, 
Халдварт саа өвчин гарахаас 
сэргийлэх  бэлэн байдал, 
хариу арга хэмжээний 
үндэсний төлөвлөгөөг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 
төлөвлөгөө, 

журам 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
 

2017-
2020 

3 

Голомтлон гарч байгаа улс 
орноос ирж буй зорчигчдод 
тархвар судлалын тандалт, 
хяналт хийх 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

МХЕГ 
ХӨСҮТ 
ЗТХЯ 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 
 ОУБ 

2017-
2020 

4 
Эрсдэлт бүлгийн хүн амд 
шаардлагатай тохиолдолд 
нэмэлт дархлаажуулалт хийх 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ХӨСҮТ 
МХЕГ 

ЭМЯ 
СЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 
ОУБ 

2017-
2020 

3.1.2.2 Дархлаажуулалтын 
товлолд халдварт саагийн 1 Халдварт саагийн эсрэг 

идэвхигүйжүүлсэн вакциныг 
Батлагдсан 
төлөвлөгөө  ХӨСҮТ ЭМЯ 2017-

2020 

4 
 



эсрэг идэвхгүйжүүлсэн 
вакциныг үе шаттайгаар 
нэвтрүүлэх  

нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг 
хангах  төлөвлөгөө 
боловсруулах  

2 
Халдварт саагийн эсрэг 
идэвхигүйжүүлсэн вакциныг 
дархлаажуулалтад үе 
шаттайгаар нэвтрүүлэх  

Товлолд 
хэрэглэсэн тун 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
ОУБ 

2017-
2020 

3.1.2.3 

Халдварт саа болон 
улаанбурханы үндэсний 
лабораториудыг 
оношлуур, урвалж 
бодисоор тасралтгүй 
хангаж, оношилгооны 
төрөл, цар хүрээг 
нэмэгдүүлэх 

1 Оношлуур, урвалж бодисоор 
хангах 

Хангасан тоо, 
төрөл 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
ОУБ 
ГЕГ 

2017-
2020 

2 

Халдварт саа, улаанбурхан 
өвчний сорьцыг 
лабораторийн сорьц 
тээвэрлэлтийн нэгдсэн 
тогтолцоогоор тээвэрлэх  

Тогтолцоонд 
холбогдоно 

ЭМЯ 
СЯ 

 ЗТХЯ 
ХӨСҮТ 

 

НЭМҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 
Хүн амын дундах эргэлтэд 
байгаа улаанбурханы 
вирүсийн генотипийг 
тодорхойлох 

Шинжилгээний 
үр дүн ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ  
ОУБ 

2017-
2020 

3.1.2.4 

Дархлаажуулалтын 
товлолд халдварт саагийн 
эсрэг идэвхгүйжүүлсэн 
вакциныг үе шаттайгаар 
нэвтрүүлэх  

1 

Эрүүл мэндийн ажилтнуудад 
зориулсан сургалтын 
хөтөлбөр, модуль 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Сургалтын 
модуль  ХӨСҮТ НЭМҮТ 

ОУБ 
2017-
2020 

  2 
Халдварт саа өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
сургалт, сурталчилгаа зохион 
байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

НЭМҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 3. Улаанбурхан, улаанууд өвчний тандалт, хяналтыг сайжруулах талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.1.3.1 

Хүүхэд бүрийг 
улаанбурхан, улаануудын 
эсрэг товлолын 
дархлаажуулалтын бүрэн 
тунд хамруулах, эрсдэлт 
бүлгийн хүн амыг 4 жил 
тутам улаанбурхан, 
улаанууд өвчний эсрэг 

1 
Дархлаажуулалтаас 
хоцорсон хүүхдийн судалгааг 
гаргаж нөхөн дархлаажуулах 

Хамралтын хувь 

БСШУСЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
Боловсрол, 

соёл, 
спортын 

газар (БССГ) 

 
2017-
2020 

 
 
 
 
 

5 
 



вакцинаар дархлаажуулах 

2 
Эрсдэлт бүлгийн хүн амын 
дунд 4 жил тутамд нэмэлт 
дархлаажуулалт хийх 

Хамралтын хувь 
Аймаг, 

нийслэл, 
дүүргийн ЭМГ 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ 
ОУБ 

 
2020 

3 
Халууралт, тууралттай хам 
шинж илэрсэн тохиолдол 
бүрийг лабораториор тандах 

Хамрагдсан 
хүний тоо ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017-
2020 

4 

Нөхөн үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүдийн дунд 
улаанбурхан, улаануудын 
эсрэг дархлал тогтцын 
түвшинг  судлах 

Судалгааны дүн ХӨСҮТ 
ОУБ 

ЭМЯ 
ҮСХ 

2017-
2018 

3.1.3.2 
Эх, нярайн эрүүл мэндийн 
тандалтын тогтолцоогоор 
төрөлхийн улаануудын 
хамшинжийг тандах 

1 

Эх, нярайн эрүүл мэндийн 
тандалтын тогтолцоогоор 
төрөлхийн улаануудын 
хамшинжийг танддаг болох, 
дэмжлэгт хяналт хийх 

Илэрсэн тоо 
ЭМЯ 

ЭХЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017-
2020 

2 

Эрүүл мэндийн байгууллагын 
төрөх, эмэгтэйчүүдийн 
тасгийн эмч, ажиллагсдыг 
улаануудын эсрэг вакцинаар 
дархлаажуулах  

Дархлаажуулсан 
хүний тоо  

ЭМЯ 
ЭХЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017-
2020 

3.1.3.3 

Улаанбурхан, улаанууд, 
төрөлхийн улаанууд зэрэг 
дархлаажуулалт бүхий 
халдварт өвчнийг тандах, 
илрүүлэх, оношлох, 
эмчлэх чиглэлээр эмч, 
эмнэлгийн мэргэжилтнийг 
давтан сургах, уг асуудлыг 
төгсөлтийн өмнөх болон 
өрх, хүүхдийн эмч бэлтгэх 
төгсөлтийн дараах 
сургалтын хөтөлбөрт 
тусгах 

1 

Дипломын сургалтын 
хөтөлбөрт “Улаанбурхан, 
улаанууд, төрөлхийн 
улаанууд зэрэг 
дархлаажуулалт бүхий 
халдварт өвчнийг тандах, 
илрүүлэх, оношлох, эмчлэх” 
хичээлийг тусгах   

Судалгааны дүн  

БСШУСЯ 
АШУҮИС 

ЭМХТ  
ХӨСҮТ  

ЭМЯ  2017-
2020 

2 

Эрүүл мэндийн ажилтныг 
сургах чиглэлээр мэргэжлийн 
нийгэмлэг, холбоодтой 
хамтран ажиллах 

Сургагдсан эмч, 
мэргэжилтний 

тоо 

ХӨСҮТ 
Мэргэжлийн 
нийгэмлэг, 
холбоод 

Эрүүл 
мэндийн 

байгууллагууд 
 

2017-
2020 

3.1.3.4 
 

Улаанбурхан өвчин бусад 
улс орноос зөөвөрлөгдөн 
орж ирэхээс урьдчилан 
сэргийлэх, тандах, хариу 

1 
Улаанбурхан өвчний хариу 
арга хэмжээний бэлэн 
байдлын стандарт 
ажиллагааны аргачлал 

Батлагдсан 
аргачлал 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
МХЕГ 

ОБЕГ 
ОУБ 

 

 
2017-
2020 
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арга хэмжээний бэлэн 
байдлыг хангах 

боловсруулан хэрэгжүүлэх  

2 

Улаанбурхан өвчний дэгдэлт 
гарч байгаа улс орноос ирж 
байгаа зорчигчдод тархвар 
судлалын тандалт, хяналт 
хийх 

Хяналт хийсэн 
хүний тоо 

ХМХГ 
МХЕГ 

Аймгийн 
МХГ 

 ХМХА 

2017-
2020 

3 
Хил залгаа улс оронтой 
өвчлөлийн талаар мэдээлэл 
солилцох 

Мэдээллийн тоо 
МХЕГ  

ХӨСҮТ 
 

ОУБ 2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 4. Заавал хийх товлолын дархлаажуулалтад шинэ вакцин нэвтрүүлэх талаар дараах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ 

3.1.4.1 

Бактерийн шалтгаант 
инвазив өвчний суурь 
болон өргөтгөсөн 
тандалтын судалгаанд 
үндэслэн пневмококкийн 
эсрэг вакциныг улсын 
хэмжээнд үе шаттайгаар 
нэвтрүүлэх 

1 
Бактерийн шалтгаант 
инвазив өвчний суурь болон 
өргөтгөсөн тандалт хийх 

Тандалтын 
тайлан ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

2 
Пневмококкийн эсрэг 
вакциныг дархлаажуулалтад 
үе шаттай нэвтрүүлэх 

Хамрагдсан 
хүүхдийн тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 

НЭМГ 
2017-
2020 

3 Дархлаажуулалтын үндэсний 
товлолыг шинэчлэх ЗГ-ын тогтоол ЭМЯ  

 
ХӨСҮТ 
НЭМГ 

2018-
2019 

4 
Шинэ вакциныг нэвтрүүлэхэд 
шаардлагатай санхүүжилтийг 
үе шаттай шийдвэрлэх 

Төсөвт 
тусгагдсан  

ЭМЯ 
СЯ ХӨСҮТ 2017-

2020 

3.1.4.2 

Бага насны хүүхдийн дунд 
ротавирүсийн шалтгаант 
халдварын эмнэлэгт 
суурилсан харуулдан 
тандалт хийж, вакцин 
нэвтрүүлэхэд шаардагдах 
нийгэм, эдийн засгийн үр 
нөлөөг судлах 

1 
Эмнэлэгт суурилсан 
ротавирүсийн харуулдан 
тандалт судалгаа хийх 

Судалгааны 
тайлан ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2018 

2 
Ротавирүсийн эсрэг вакциныг 
нэвтрүүлэхэд олон улсын 
байгууллагад төсөл 
хүргүүлэх 

Батлагдсан 
төсөл ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2018-
2020 

3.1.4.3 
Дархлаажуулалтын 
дараах урвал, хүндрэлийн 
мэдээллийг цахим 
бүртгэлд шилжүүлэх 

1 

Дархлаажуулалтын дараах 
урвал, хүндрэлийн 
тохиолдлыг эмийн гаж 
нөлөөний цахим бүртгэлд 
оруулах 

Бүртгэгдсэн 
тохиолдлын тоо ХӨСҮТ 

ЭМХТ 
Аймаг 

дүүргийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

2 

Вакцины чанар, аюулгүй 
байдлыг лабораториор хянах 
боломжийг судлах (хөрш 
зэргэлдээ улс, бүсэд илгээх) 

Судалгааны 
тайлан  

ЭМЯ  
ХӨСҮТ МХЕГ 2019-

2020 
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Зорилт 2. Хепатитийн вирүст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдварыг эрт илрүүлэх, хүн амын дундах вирүсийн халдварын 
тархалтыг хязгаарлах, өвчлөл, нас баралтыг бууруулна 
Үйл ажиллагааны чиглэл 1. Хүн амыг хепатитийн вирүст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэдний эрсдэлт зан үйлийг өөрчилж, 
хепатитийн А, В вирүст халдварын эсрэг дархлаажуулалтыг өргөжүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн цахим сан бий болгох замаар 
халдварын сэргийлэлт, хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.2.1.1 
 
 

Хүн ам, эрсдэлт бүлгийн 
дунд хепатитийн вирүст 
халдварын талаар болон 
эрсдэлт зан үйлийг 
өөрчлөх чиглэлээр 
сургалт сурталчилгааг 
өргөжүүлэн зохион 
байгуулах 

1 
Хүн амын дунд сургалт, 
сурталчилгаа зохион 
байгуулах 

Сургалт, 
сурталчилгааны 

тоо 
ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

2 “Дэлхийн хепатитийн өдөр”-
ийг тэмдэглэх Тайлан ХӨСҮТ 

НЭМҮТ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

3 Үе тэнгийн сургагч багш 
бэлтгэх 

Сургагч багшийн 
тоо 

НЭМҮТ 
БСШУСЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЭМГ, БССГ 

2017-
2020 

4 
Үндэсний форум болон 
бүсчилсэн хурал, уулзалт 
зохион байгуулах 

Тайлан 
ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
ХСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 

2017-
2020 

 
 
 
 

3.2.1.2 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагад халдвараас 
сэргийлэх хяналтын 
тогтолцоог бэхжүүлэн 
халдваргүйтгэл, 
ариутгалын орчин үеийн 
тоног төхөөрөмжөөр үе 
шаттай хангах, эмнэлгийн 
хог хаягдлын сүүлийн 
үеийн дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлэх 

1 
Эмнэлгийг халдваргүйтгэл, 
ариутгалын орчин үеийн 
тоног төхөөрөмжөөр үе 
шаттайгаар хангах 

Тоног 
төхөөрөмжийн 

тоо, 
санхүүжилтийн 

дүн  

СЯ 
ЭМЯ  

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

2 
Эмнэлгийн хог хаягдлыг 
устгах чиглэлээр сүүлийн 
үеийн дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлэх 

Нэвтрүүлсэн 
технологийн тоо 

СЯ 
 ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

3 

Эмчилгээний болон гоёлын 
гоо заслын үйлчилгээнд 
мөрдөх халдвар хамгааллын 
дүрмийн боловсруулж, 
мөрдүүлэх 

Шинэчилсэн 
эрхзүйн орчны 

тоо 

ЭМЯ 
МХЕГ 

ХӨСҮТ 

Мэргэжлийн 
нийгэмлэг, 

холбоо 
ТББ 

2017-
2020 

3.2.1.3 
 

Эрсдэлт бүлгийн хүн ам, 
эрүүл мэндийн ажилтан, 
цусны донор, анагаах 

1 
Хепатитийн А вирүст 
халдварын эсрэг вакцинаар 
дархлаажуулах 

Хамралтын хувь 
ХӨСҮТ  
Аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМЯ  
 

2017-
2020 
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ухааны чиглэлээр 
мэргэжилтэн бэлтгэх их, 
дээд сургууль, коллежийн 
оюутнуудыг хепатитийн В 
вирүст халдварын эсрэг 
вакцинаар дархлаажуулах 

ЭМГ 

2 

HBsAg, HBeAg эерэг эхээс 
төрсөн нярайд 24 цагийн 
дотор хепатитийн В вирүст 
халдварын эсрэг вакциныг 
иммуноглобулин (HBIg), 
тенофоверын аль нэгтэй 
хавсарч хэрэглэх 

Хамралтын хувь ХӨСҮТ 

ЭМЯ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

3 

Эрсдэлт бүлгийн хүн ам, 
ЭМБ-ын ажилтанг 
хепатитийн В вирүст 
халдварын эсрэг вакцинаар  
дархлаажуулах 

Хамралтын хувь 
ХӨСҮТ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ЭМЯ  
БСШУСЯ 

БХЯ 
ХЗДХЯ 
ОБЕГ 
МХЕГ 

2017-
2020 

4 

Хепатитийн В вирүст 
халдварын эсрэг дархлал 
тогтцын түвшинг тогтоох 
судалгаа хийх  

Судалгааны 
тайлан 

ХӨСҮТ      
ҮСХ 

ЭМХТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ОУБ 2020 

5 

Хепатитийн вирүст 
халдварын халдварын эсрэг 
сайн дурын 
дархлаажуулалтыг 
өргөжүүлэх 

Хамралтын хувь 
ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
ОУБ 

2017, 
2020 

3.2.1.4 
 

Вирүст хепатитийн 
мэдээллийн цахим санг 
бүрдүүлэхдээ хувь хүний 
нууцыг хамгаалах 

1 Цахим мэдээллийн нэгдсэн 
санг байгуулах 

Мэдээллийн 
нэгдсэн сан ХӨСҮТ 

ЭМЯ  
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

2 
Шинэ болон архаг 
тохиолдлын эмчилгээний үр 
дүнг судлах 

Тайлан ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 2. Хүн амын дунд хепатитийн вирүст халдварын эрт илрүүлэх, оношилгоо, эмчилгээний нотолгоонд 
суурилсан чанартай, багц тусламж, үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд тэгш хүртээмжтэй, үр дүнтэй үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, төр 
хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.2.2.1  
 Хүн ам, эрсдэлт бүлгийн 
дунд хепатитийн вирүст 
халдварыг илрүүлэх үйл 

1 
Хепатитийн вирүст 
халдварын илрүүлэлт, 
оношилгоо, 

Алгоритмыг 
нэвтрүүлсэн 

аймаг, дүүргийн 
ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 

2017-
2020 
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ажиллагааг үе шаттай 
зохион байгуулан  
тархалтыг тогтоох 

баталгаажуулалтын 
алгоритмыг боловсруулж, 
мөрдүүлэх 

тоо Лабораториу
д 

2 
Хүн ам, эрсдэлт бүлгийн дунд 
хепатитийн В,С вирүст 
халдварын илрүүлгийг үе 
шаттайгаар хийх   

Хамрагдсан 
хүний тоо ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
Лабораториу

д 

2017-
2020 

3 

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг 
хепатитийн В, С вирүст 
халдварыг илрүүлэх 
шинжилгээнд хамруулж, 
вирүс илэрсэн тохиолдолд 
Дельта вирүсийн шинжилгээ 
хийх 

Шинжилгээнд 
хамрагдсан 
хүний тоо 

ХӨСҮТ 
Хувийн 

хэвшлийн 
лаборатор 
Амаржих 
газрууд 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017-
2020 

4 

Хепатитийн вирүсийн 
халдвартай эхээс төрсөн 
хүүхдэд халдварыг тогтоох 
шинжилгээ хийх, хяналтад 
авах 

Халдварыг 
тогтоох 

шинжилгээ 
хийсэн хүүхдийн 

тоо  

ХӨСҮТ 
ЭХЭМҮТ 
Амаржих 
газрууд 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017-
2020 

5 
Хүн ам, эмнэлгийн ажилтны 
дунд  хепатитийн вирүст 
халдварын тархалтыг судлах 

Судалгааны 
тайлан 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

Хувийн 
хэвшлийн 

лаборатори 

ЭМХТ 
ОУБ 

2017, 
2020 

 

6 

Цэргийн албан хаагчдыг 
хепатитын В, С вирүсийн эрт 
илрүүлэгт хамруулах 

 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

БХЯ 
ЗХЖШ 

 
ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
2017-
2020 

3.2.2.2 

Хепатитийн вирүст 
халдварын шинжилгээ, 
оношилгоо, эмчилгээний 
тандалтын тогтолцоог 
үндэсний хэмжээнд 
нэвтрүүлэх  

1 

Эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээний анхан шатны 
түвшинд хурдавчилсан 
оношилгооны  аргыг 
нэвтрүүлэх 

Нэвтрүүлсэн 
сум, өрхийн 
ЭМТ-ийн тоо 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн  

ЭМГ 

2017-
2020 

 

2 Аймаг, дүүргийн нэгдсэн Шинжилгээний ЭМЯ Аймаг,  2017-
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эмнэлэгт фермент холбох 
эсрэг биеийн  урвалын  
шинжилгээ, төв эмнэлэг, 
тусгай  мэргэжлийн  төвд 
химолюминисценци, бодит 
хугацааны ПГУ, генотипийг 
тодорхойлох шинжилгээний 
аргыг нэвтрүүлэх 

аргыг 
нэвтрүүлсэн 
ЭМБ-ын тоо 

 ХӨСҮТ нийслэлийн 
ЭМГ 

2020 

3 

Төрийн болон хувийн 
хэвшлийн лабораторт 
дотоод, гадаадын чанарын 
хяналтын тогтолцоог 
нэвтрүүлж үнэлэх 

Нэвтрүүлсэн 
лабораторийн 

тоо 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 

2017-
2020 

4 
 
 
 
 

Хепатитийн вирүст 
халдварын оношилгооны 
тоног төхөөрөмжийг 
баталгаажуулан, засвар, 
үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоог 
бий болгох 

Тогтолцоо бий 
болсон байна 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017-
2020 

3.2.2.3 
 

Хепатитийн вирүст 
халдварыг илрүүлэх 
лабораторийн 
оношилгоонд ДЭМБ болон 
олон улсын стандартын 
шаардлага хангасан 
урвалж, оношлуурыг 
хэрэглэдэг болох 

1 

Хепатитийн вирүст 
халдварын оношилгоо, 
эмчилгээний тусламж, 
үйлчилгээний эмнэлзүйн 
зааврыг шинэчлэх 

Эмнэлзүйн 
шинэчилсэн 

заавар  
ЭМЯ 

Мэргэжлийн 
нийгэмлэг, 
холбоод 

2017-
2020 

2 
Хепатитийн В, С вирүсийн 
эсрэг эмчилгээнд шинэ эмийг 
нэвтрүүлэх 

Хамрагдсан 
хүний тоо ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
ТББ 

Хувийн 
хэвшлийн 

ЭМБ 

2017-
2020 

3 

Хепатитийн вирүст 
халдвартай иргэдэд 
лабораторийн тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх эмч нарыг 
сургах 

Хамрагдсан 
мэргэжилтний 

тоо 

ЭМЯ 
ЭМХТ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

4 
Хепатитийн вирүст 
халдварын оношилгоо, 
эмчилгээний урвалж 
оношлуур, эм, эмнэлгийн 

Санхүүжилтийн 
дүн 

СЯ 
ЭМЯ 

 

ХӨСҮТ 
ГЕГ 

 ОУБ 
 

2017-
2020 
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хэрэгслийг тасралтгүй, 
хүртээмжтэй нийлүүлэх  

5 

Хепатитийн вирүст 
халдвартай иргэнд учрах 
санхүүгийн эрсдлийг 
бууруулах ажлыг үе 
шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх, 
эрүүл мэндийн даатгалд 
хамруулах  

Батлагдсан 
тушаал 

ЭМЯ 
ХНХЯ 
НДЕГ 

СЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

6 

Хепатитийн вирүст 
халдварын эм, эмчилгээний 
шинэ технологийн зардал 
болон үр ашиг, үр дүнгийн 
эдийн засгийн тооцоо, 
судалгааг хийх 

Судалгааны 
тайлан 

ЭМЯ 
СЯ 

НДЕГ 
ОУБ 

2017-
2020 

7 

Хепатитийн вирүст 
халдварын эмчилгээнд 
хэрэглэх шинэ эм, 
бэлдмэлийг улсын бүртгэлд 
бүртгэж нэвтрүүлэх 

Улсын бүртгэлд 
орсон шинэ 
эмийн тоо 

ЭМХТ ХӨСҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

8 

Эмнэлгийн мэргэжилтэн 
бэлтгэх төгсөлтийн өмнөх 
болон дараах сургалтын 
хөтөлбөрт вирүст хепатитаас 
сэргийлэх, оношлох, 
эмчилгээний шинэчилсэн 
заавар, стандартыг оруулах 

Шинэчилсэн 
заавар, 

стандартын тоо 

ЭМХТ 
БСШУСЯ 
АШУҮИС 

ХӨСҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

3.2.2.4 

Хепатитийн вирүст 
халдварын эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээг хүн 
амд үзүүлэх загварыг өрх, 
сумын эрүүл мэндийн төв, 
аймаг дүүргийн эрүүл 
мэндийн байгууллагад бий 
болгох  
 

1 

Хепатитийн вирүст 
халдварын тусламж, 
үйлчилгээний чиглэлээр өрх, 
сум, аймаг, дүүргийн эрүүл 
мэндийн төвүүдэд 
хэрэгжүүлэх удирдамж 
боловсруулах 

Батлагдсан 
удирдамж  ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
Аймаг, 

дүргийн сум, 
өрхийн ЭМТ 

2017 

2 
 
 

Жишиг өрх, сум, аймаг, 
дүүрэгт жишиг нэгжийг 
байгуулах 

Нэгжийн тоо  ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

дүргийн сум, 
өрхийн ЭМТ 

 

2017-
2020 
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3.2.2.5 

Хепатитийн вирүст 
халдварт өртөгсдийг 
оношлох, эмчлэх, 
сэргийлэх тусламж 
үйлчилгээнд төр, хувийн 
хэвшлийн эрүүл мэндийн 
байгууллагуудыг татан 
оролцуулж, хамтран 
ажиллах 

1 
 
 
 
 

Төр, хувийн хэвшлийн 
лабораториудад чанарын 
хяналтын баталгаажилт өгч 
хамтран ажиллах 
 

Нэгдсэн 
мэдээллийн 
сүлжээ бий 

болох 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
Хувийн 

хэвшлийн 
лаборато-

риуд 

2017-
2020 

 
2 
 
 
 
 
 

Төр, хувийн хэвшлийн 
лабораторит дотоод, 
гадаадын чанарын хяналтын 
тогтолцоог нэвтрүүлэх 

 

Батлагдсан 
чанарын 
хяналтын 

тогтолцооны 
зааварчилгаа 

ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
Хувийн 

хэвшлийн 
лаборато-

риуд 

2017-
2020 

  

  
Үйл ажиллагааны чиглэл 3. Хепатитийн вирүст халдварын талаарх эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрчимжүүлж, үр дүнг 
эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.2.3.1 

Хепатитийн вирүст 
халдварын чиглэлээр 
эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны тэргүүлэх 
чиглэлийг тодорхойлох 

1 

Хепатитийн вирүст 
халдварын судалгааны 
тэргүүлэх чиглэлийг 
тодорхойлж, судалгааны 
ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулах 

Судалгааны тоо ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

ЭМЯ  
ОУБ  

2017-
2020 

2 

Эмчилгээний болон гоёлын 
гоо заслын арьс, салст 
гэмтээх, цоолох үйлдлээр 
халдвар дамжих эрсдэлийг 
тогтоох судалгаа хийх 

Судалгааны 
тайлан 

 
МХЕГ 

ХӨСҮТ 
 

 
 

ОУБ 2017-
2020 

3 

Хепатитийн вирүст 
халдварын эрт илрүүлэг, 
оношилгоо, эмчилгээний үр 
дүнд эмнэл зүйн туршилтат, 
кохорт судалгаа, зардал-
өртөг болон зардал–үр 

Судалгааны 
тайлан 

 
ЭМЯ 
ХНХЯ 

ХӨСҮТ 
АШУҮИС 

 
 

НДЕГ 
ОУБ 

2017, 
2020 
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ашгийн судалгаа хийх  

 

 

4 

Хепатитийн вирүст 
халдварын эмчилгээнд 
нэвтрүүлж байгаа шинэ 
эмийн үр дүн, эсрэг биеийн 
тэсвэржилт, гаж нөлөөг 
судлах  

Судалгааны 
тайлан 

ЭМХТ 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ОУБ 

2017, 
2019 

5 
Хепатитийн вирүст 
халдвартай хавсарсан бусад 
эмгэгийн тархалтын судалгаа 
хийх 

Судалгааны 
тайлан 

ЭМЯ 
ЭМХТ 
ХӨСҮТ 

ОУБ 2017 
 

6 

Хүүхдийн байгууллагын 
ариун цэвэр, эрүүл ахуйн 
стандартын хэрэгжилтэд 
үнэлгээ хийж, хепатитийн А 
вирүст халдварт нөлөөлөх 
эрсдлийг тогтоох 

Үнэлгээний 
тайлан 

БСШУСЯ 
НЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

МХЕГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017, 
2020 

3.2.3.2 

Шинжлэх ухаан 
технологийн сан, олон 
улсын байгууллагын 
санхүүжилтээр эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны 
ажил хийх, үр дүнг 
эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээний стандарт, 
удирдамжид тусган 
хэрэгжүүлэх 

1 

Хепатитийн вирүст 
халдварын оношилгоо, 
эмчилгээний удирдамж, 
стандартыг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх  

Батлагдсан 
удирдамж, 

стандартын тоо 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ  
НЭМҮТ 

СХҮТ 
ОУБ 
ТББ 

2017-
2020 

 

 

2 

Хепатитийн вирүсийн архаг 
халдвартай хүмүүсийг 
илрүүлэх, оношлох, 
уламжлалт болон орчин 
үеийн шинэ эмээр эмчлэх, 
эмчилгээний үр дүнг хянах 

Нэвтрүүлсэн 
байгууллагын 

тоо 
ХӨСҮТ 

 
ЭМЯ 
ОУБ 
ТББ 

2017-
2020 

 

 

3 

Хепатитийн вирүст 
халдварын оношилгоо, 
эмчилгээ, хяналт, тандалтын 
мэдээллийн цахим сүлжээнд 
хувийн хэвшлийн 

Хамрагдсан 
байгууллагын 

тоо 
ХӨСҮТ 

 
ЭМЯ 
ОУБ 
ТББ 

2017-
2020 
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байгууллагыг хамруулах 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Хепатитийн вирүст 
халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх, эмчлэх чиглэлээр 
хувийн хэвшил, төрийн бус 
байгууллагуудын санал, 
санаачилгыг дэмжих, 
хамтарсан зөвлөгөөн, 
уулзалт, сургалт зохион 
байгуулах 

Зөвлөгөөн, 
сургалтын тоо 

ХӨСҮТ 
 

ЭМЯ 
ОУБ 
ТББ 

2017-
2020 

Зорилт 3. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвар, цартахал, томуу, томуу төст өвчний тандалтыг өргөжүүлэх замаар хариу арга 
хэмжээний бэлэн байдлыг ханган, орчны бохирдолтой холбоотой халдварт өвчний дэгдэлтээс сэргийлэх, тандах цогц арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ 
Үйл ажиллагааны чиглэл 1. ДЭМБ-ын Ази, Номхон далайн баруун бүсийн “Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвартай тэмцэх 
стратеги (III)”-ийн бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлтэй уялдуулан шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдварын тандалт, хяналт, 
хариу арга хэмжээний бэлэн байдлын чадавхийг нэмэгдүүлэх талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.3.1.1 

Олон улсын эрүүл 
мэндийн дүрэм (2005)-ийг 
хэрэгжүүлэх  үндэсний 
чадавхийг нэмэгдүүлж, 
салбар дундын болон 
салбар хоорондын үйл 
ажиллагааны эрхзүйн 
орчныг боловсронгуй 
болгон үйл ажиллагааг нь 
уялдуулах 

1 

Шинэ болон сэргэн тархаж 
байгаа халдварын Ази, 
номхон далайн бүсийн 
стратеги III-ийг хэрэгжүүлэх 
үндэсний төлөвлөгөө 
боловсруулах 

 Батлагдсан 
төлөвлөгөө 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 

 

ОБЕГ 
МХЕГ 

ХХААХҮЯ 
БХЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 

2017 

2 
Халдварт өвчний тандалтын 
мэдээ, мэдээллийн нэгдсэн 
тогтолцоо бий болгох 

Цахим 
тогтолцоо 

ЭМЯ 
ЭМХТ 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

НЭМҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

3 Халдварт өвчний 2030 он 
хүртэлх төлвийг гаргах 

Тооцооллын 
эмхтгэл   

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

ЭМЯ 
ЭМХТ 
ОУБ 

2017 

4 ОУЭМД-ийн хэрэгжилтийг 
үнэлэх Үнэлгээний дүн 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

 

ОБЕГ 
МХЕГ 

ХХААХҮЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 

2017-
2020 
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3.3.1.2 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагад шуурхай 
удирдлагын нэгжийг үе 
шаттайгаар байгуулан 
мэдээлэл солилцоог 
тогтмолжуулах, нийгмийн 
эрүүл мэндийн онцгой 
байдлын үеийн 
удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх 

1 
Сонгогдсон аймгуудад 
Шуурхай удирдлагын нэгжийг 
байгуулах 

Шуурхай 
удирдлагын 
нэгжийн тоо 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ 

ОБЕГ 
МХЕГ 

ХХААХҮЯ 
ОУБ 

2018-
2020 

2 

“Шуурхай удирдлагын төв, 
нэгжийн үйл ажиллагааны 
нийтлэг журам”, эрсдэлийн 
түргэвчилсэн үнэлгээний 
аргачлалыг боловсруулах 

Батлагдсан 
журам 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
НЭМҮТ 

МХЕГ 
ОБЕГ 
Аймаг, 

нийслэлийн  
ЭМГ 

2017-
2020 

  3 
Салбар хоорондын мэдээлэл 
солилцох, хариу арга хэмжээ 
авах журам боловсруулах 

Батлагдсан 
журам 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
НЭМҮТ 

 

МХЕГ 
ОБЕГ 

ХХААХҮЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн  
ЭМГ 

2017 

3.3.1.3. 
 

Халдварт өвчний дэгдэлт, 
нийгмийн эрүүл мэндийн 
онцгой  байдлын үед 
эрсдлийн үнэлгээ хийх 
болон халдварт өвчнөөс 
сэргийлэх, хянах 
чиглэлээр хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээг 
тогтмолжуулах, 
чанаржуулах, 
мэргэжилтнүүдийг давтан 
сургах 

1 

Нийгмийн эрүүл мэндийн 
онцгой байдлын үед хийх 
эрсдлийн хамтарсан 
үнэлгээний журмыг шинэчлэх 

Батлагдсан 
журам 

ХӨСҮТ  
ЗӨСҮТ 
НЭМҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн  

ЭМГ 
2018 

2 

Тохиолдлын удирдлагын 
тогтолцооны талаар 
салбарын болон салбар 
хоорондын байгууллагын 
ажилтнуудад дасгал 
сургуулилт хийх 

Дасгал 
сургуулилтын 
тоо 

ЭМЯ 
ШУТ 
ШУН 

 

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн  
ЭМГ 

2017-
2020 

3 
Үйл явдлыг үнэлэх, 
баталгаажуулах, эрсдлийн 
үнэлгээний талаар ширээний 
дасгал сургуулилт хийх 

Дасгал 
сургуулилтын 
тоо 

ЭМЯ 
ШУТ 
ШУН 

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн  
ЭМГ 

2017-
2020 

4 

Шинэ болон сэргэн тархаж 
байгаа халдварын Ази, 
номхон далайн бүсийн 
стратеги III-ийг хянах хяналт-
үнэлгээний журам 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 
журам 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

 2018 

16 
 



3.3.1.4. 

Дэгдэлтийн үеийн хариу 
арга хэмжээний эрсдлийн 
нөөцийн санг (санхүүгийн 
болон эм, урвалж, 
оношлуур, ариутгал, 
халдваргүйтгэлийн бодис, 
тоног төхөөрөмж, г.м) бий 
болгож, жил бүр нөхөн 
хангалт хийх 

1 

ЗӨСҮТ дэх “Халдварт өвчний 
дэгдэлтийн бэлэн байдлын 
нөөц”-д үнэлгээ хийх, 
шийдвэр гаргах 

Үнэлгээний 
тайлан ЭМЯ ЗӨСҮТ 2017 

2 
Нийгмийн эрүүл мэндийн 
онцгой байдлын үед 
шаардагдах эрсдлийн 
нөөцийг үе шаттай бүрдүүлэх 

Эрсдэлийн 
нөөцийн сан 

ЭМЯ 
МХЕГ 

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн  
ЭМГ 

2018 

3 
Эрсдлийн нөөцийн санг бий 
болгох талаар ухуулга 
нөлөөллийн ажлыг зохион 
байгуулах 

Хийгдсэн ажлын 
төсөл, тоо 

ХӨСҮТ 
 ЗӨСҮТ  

ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 2. Томуугийн тандалтын тогтолцоог бэхжүүлэх, болзошгүй цартахал болон шинэ халдварын үед авах 
хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.3.2.1 

Томуугийн болзошгүй 
цартахал, шинэ болон 
сэргэн тархаж байгаа 
халдварт өвчний 
дэгдэлтийн үеийн бэлэн 
байдал, хариу арга 
хэмжээний чадавхийг  
үнэлж, хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг төлөвлөх  

1 Үнэлгээний аргачлалыг 
боловсруулах, үнэлгээ хийх 

Батлагдсан 
аргачлалын тоо 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 

2018 

2 Тандалтын нэгжийн эмч, 
мэргэжилтнүүдийг сургах 

Бэлтгэгдсэн 
мэргэжилтнүүди

йн тоо 

ХӨСҮТ 
ЭМХТ 

 
 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
БХЯ ЗХЖШ 

ОБЕГ 
МХЕГ  
ОУБ 

2017-
2020 

3 
Томуугийн бэлэн байдлын 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
үнэлэх 

Үнэлгээний дүн 
ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
 

ОБЕГ 
 Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 

2017-
2020 

 
3.3.2.2 

Томуугийн эсрэг 
вакцинаар дархлаажуулах 
зорилтот бүлгийн хүн 
амын хүрээг нэмэгдүүлэх, 
хүн амд чиглэсэн 
мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгааг өргөтгөх 

1 
Томуугийн 
дархлаажуулалтын 
хамралтыг өргөжүүлэх 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 

 

БСШУСЯ 
МХЕГ 
СЯ 
ГЕГ 

 ОУБ 

2017-
2020 

2 
Сургалт, сурталчилгааны 
материал боловсруулах, 
хэвлэх, түгээх 

Сургалт, 
сурталчилгааны 
материалын тоо 

ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

 
ЭМЯ  

2017-
2020 
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3.3.2.3 

Томуугийн тандалтын 
олон улсын сүлжээнд 
нэгдсэн улс орнуудтай 
хамтын ажиллагаагаа 
өргөжүүлэх, мэдээлэл 
солилцох, хамтарсан 
эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил хийх  

1 

Томуугийн вирүсийн нутгийн 
омгийн төлөөллийг ОУБ-ын 
томуугийн лавлагаа төвүүдэд 
илгээж, генийн дарааллыг 
олон улсын ген банкинд 
тогтмол байршуулах 

Илгээсэн сорьц, 
байршуулсан 

геийн тоо 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ОУБ 
ГЕГ 

2017-
2020 

2 

Молекул биологийн болон 
вирус өсгөвөрлөх 
шинжилгээгээр гадаад 
чанарын хяналтад хамрагдах 

Үнэлгээнд 
хамрагдсан тоо ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ОУБ 
ГЕГ 

 

2017-
2020 

3 

Дэлхийн мэдээллийн 
“FluNET” “FluID” сүлжээнд 
вируслогийн болон 
тандалтын мэдээллийг 
байршуулах 

Мэдээллийн тоо ХӨСҮТ 
 

ЭМЯ 
ОУБ 

 

2017-
2020 

3.3.2.4 
Томуугийн вирусын эсрэг 
эм, бэлдмэлийн нөөцийн 
бэлэн байдлыг хангах 

1 

Томуу, томуу төст өвчний 
дэгдэлтийн хариу арга 
хэмжээний бэлэн байдлын 
төлөвлөгөөг боловсруулах 

Төлөвлөгөө ХӨСҮТ ЭМЯ 2018-
2020 

2 
Томуу, шинэ болон сэргэн 
тархаж байгаа халдварын 
эсрэг эм бэлдмэлийн нөөцийг 
бүрдүүлэх, түгээх 

Эмийн нөөц, 
нөөцийн 

батлагдсан 
жагсаалт 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ  

 

СЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

3.3.2.5 

Цартахлын болон 
улирлын томуугийн 
өвчлөлийн улмаас эрүүл 
мэндийн салбарт учрах 
дарамт, ачааллыг тооцох 

1 
Эрүүл мэндийн байгууллагад 
үзүүлэх томуугийн дарамтын 
судалгааг хийх аргачлал 
боловсруулах 

Судалгааны 
тайлан 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ 

 

НЭМҮТ 
МХЕГ 

БСШУСЯ 

2017-
2020 

2 Судалгааны арга аргачлалд 
эмч мэргэжилтнийг сургах  Сургалтын тоо 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ 

 

НЭМҮТ 
Аймаг 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 3. Орчны бохирдолтой холбоотой халдварт өвчнөөс сэргийлэх, тандах, хоол, хүнс, усаар дамжих 
халдварын дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээг бэхжүүлэх талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.3.3.1 

Орчны бохирдлын 
халдварт өвчинд 
нөлөөлөх нөлөөллийг 
судалж, хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг төлөвлөхөд 
байгаль орчин, дэд 

1 

Хот суурин газрын хаягдал ус 
цэвэрлэх байгууламжийг үе 
шаттайгаар шинэчлэх, 
шинээр барьж ашиглалтад 
оруулах 

Шинэчилсэн 
байгууламжийн 

тоо 
БОАЖЯ ЭМЯ 

БХБЯ 
2017-
2020 

2 Орчны бохирдолтын Судалгааны дүн НЭМҮТ ЭМЯ 2017-
18 

 



бүтцийн салбарын 
байгууллагатай хамтран 
ажиллах 

нөлөөллийн судалгааг хийх ХӨСҮТ 2020 

3.3.3.2 

Хоолны хордлогот 
халдварын тандалт, хариу 
арга хэмжээг зохион 
байгуулахад эрүүл 
мэндээс бусад салбарын 
байгууллагын гүйцэтгэх 
чиг үүргийг тодорхойлж, 
хамтран ажиллах эрхзүйн 
орчинг боловсронгуй 
болгох  

1 Эрхзүйн  баримтуудад 
үнэлгээ хийх, шинэчлэх 

Үнлэгээний дүн 
Шинэчлэгдсэн 
эрзхүйн баримт 
бичгийны тоо 

МХЕГ  
ХӨСҮТ 

 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

2 

Гэдэсний халдварт өвчний 
тандалт, оношилгоо, 
эмчилгээний стандартыг 
шинэчлэх 

Батлагдсан 
стандартын тоо 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017 

3.3.3.3 

Хоол, хүнс, усаар дамжих 
халдварын дэгдэлтийн 
үеийн эрсдлийг үнэлэх, 
хариу арга хэмжээг 
шуурхай зохион байгуулах 
удирдамж боловсруулан 
мөрдүүлэх 

1 

Дэгдэлтийн шуурхай хариу 
арга хэмжээний бэлэн 
байдалд үнэлгээ хийх, 
зөвлөмж гаргах 

Үнэлгээний дүн 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 
МХЕГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ХХААХҮЯ 
ОБЕГ 
Мал 

эмнэлэг, 
үржлийн 

газар 

2017- 
2018 

3.3.3.4 
 
 

Хоол, хүнс, усаар дамжих 
халдварын тархалтад 
нөлөөлөх эрсдлийг 
бууруулах, стандартын 
шаардлага хангасан 
ундны усаар хүн амыг 
хангах, хот суурин газрын 
бохир усыг цэвэрлэж 
байгаа түвшинд үнэлгээ 
хийх, хүүхдийн 
байгууллагад ариун цэвэр,  
эрүүл ахуйн стандартыг 
мөрдүүлэхэд мэргэжил, 
арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 

2 

Хүнсний аюулгүй байдлын 
үндэсний лавлагаа 
лабораториудад үнэлгээ 
хийж, шинжилгээний 
итгэмжлэлийн хүрээг 
өргөжүүлэх 

Үнэлгээний дүн МХЕГ  ЭМЯ 
ХХААХҮЯ 

2017-
2020 

3 

Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын тандалт 
судалгаа, шинжилгээний дүнг 
нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

Мэдээний сан  МХЕГ  ЭМЯ 
ХХААХҮЯ 

2017-
2020 

4 

Стандартын шаардлага 
хангасан ундны усаар хүн 
амыг хангах, хот, суурин 
газрын хаягдал ус цэвэрлэх 
байгууламжийг үе 
шаттайгаар шинэчлэх  

Тайлан 

БХБЯ 
УСУГ 
ЭМЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 

МХЕГ 
БОАЖЯ 
Хувийн 

хэвшлийн 
байгуул 

лага 

2017-
2020 

3 Хүүхдийн байгууллагын 
ариун цэвэр, эрүүл ахуйн Стандартын тоо БСШУСЯ 

ЭМЯ 
МХЕГ 
СХҮТ 

2017-
2020 
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стандартыг боловсруулж, 
мөрдүүлэх 

 НЭМҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

  5 
Эрүүл ахуйч, тархвар 
судлаачдын үндэсний 4,5 
дугаар чуулганыг зохион 
байгуулах 

Тайлан 
ЭМЯ 
МХЕГ 

 

НЭМҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

Холбогдох 
байгууллагуу

д 

2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 4. Халдварт өвчний лабораторийн оношилгоо, хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх талаар дараах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.3.4.1 

Биоаюулгүй ажиллагааны 
3 дугаар зэрэглэлийн 
лаборатори шинээр 
байгуулах, үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа 
лабораториудад 
биоаюулгүй ажиллагаа, 
биохамгааллын эрсдлийн 
үнэлгээ хийж, түүний үр 
дүнд суурилсан төлөвлөлт 
хийх 

1 
Биоаюулгүй ажиллагааны III 
зэрэглэлийн лабораторийг 
ашиглалтад оруулах 

Барилгыг хүлээн 
авсан байна 

ЭМЯ 
СЯ ХӨСҮТ 2018 

2 
I, II-р  шатлалын 
лабораториудын биоаюулгүй 
зэрэглэлд нийцүүлэх 

Ахиц гарсан 
лабораторийн 

тоо 

Аймаг 
нийслэлийн 

ЭМГ 

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
ХХААҮЯ  

2018-
2020 

3 
Биоаюулгүй ажиллагааны 
талаар эрүүл мэндийн 
байгууллагын ажилтнуудад 
сургалт зохион байгуулах 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
хүнийтоо 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

ГХЯ 

БХЯ 
ЗӨСҮТ 
НЭМГ 
ЗХЖШ 

2017-
2020 

4 
 

Биоаюулгүйн кабинетын 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх  

 

Баталгаажсан 
кабинетын тоо 

 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

СЯ  
БОАЖЯ 

Аймаг 
нийслэлийн 

ЭМГ 
 

2018 

 

3.3.4.2 

Лабораторийн 
шинжилгээний чанарын 
удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх 

1 
Олон улсын чанарын гадаад 
хяналтын хөтөлбөрт 
хамрагдах 

Хамрагдсан 
лабораторийн 

тоо 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 
ОУБ 

ХХААҮЯ 

2017-
2020 

2 Чанарын гадаад үнэлгээний 
хөтөлбөрийг сайжруулах Тайлан ЭМЯ 

ХХААҮЯ 
ХӨСҮТ 
ЦССҮТ 
УIIIТЭ 

2017-
2018 

20 
 



3 
Бие даасан чанарын 
хяналтын лабораторийг 
байгуулах 

Лабораторийн 
тоо ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
СЯ 

 

2019-
2020 

  

3.3.4.3 
 
 

Лабораторийн 
шинжилгээний чанарын 
удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх 

1 
Орчин үеийн оношилгооны 
технологи нэвтрүүлж, 
оношлуур, урвалж, тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

Тоног 
төхөөрөмж, 

оношлуурын тоо 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ  
ЗӨСҮТ 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
ОУБ 

2017-
2020 

2 

Шинэболонсэргэжбайгаахалд
варынүүсгэгчийнлабораторий
ноношилгоог сайжруулах, 
бэлэн байдлыг хангах  

Илрүүлэлтийнху
вь 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 
лаборатори 

2017-
2018 

3 Нянгийн тэсвэржилтийн 
судалгаа хийх  Судалгааны дүн  

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

 

Мал 
эмнэлгийн 

хүрээлэн(МЭ
Х) 

ОУБ 

2017-
2020 

4 
Антибиотикт тэсвэржилтийн 
лабораторийн тандалтын 
тогтолцоог өргөжүүлэн 
сүлжээнд хамруулах 

Сүлжээнд 
хамрагдсан 

лабораторийн 
тоо 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

 

МЭХ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ХХААҮЯ 

2017-
2019 

3.3.4.4 

Халдварт өвчний 
лабораторийн сүлжээ 
байгуулж, оношилгооны 
дэвшилтэт арга, 
технологийн шинэчлэлийг 
тодорхой үе шаттайгаар 
нэвтрүүлэх 

1 
Инженерүүдийг орчин үеийн  
тоног төхөөрөмжийг 
засварлах сургалтад 
хамруулах 

Сургалтын тоо 
ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017-
2020 

2 

Лабораторийн тоног 
төхөөрөмжийн нэгдсэн 
тооллогыг жил бүр хийж, 
тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэл хийх 

Санхүүжилтийн 
дүн 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
2017-
2018 

3.3.4.5 

Халдварт өвчин 
үүсгэгчийн эмийн 
тэсвэржилтийг тандах 
нэгдсэн сүлжээнд 
хамрагдах лабораторийн 

1 

Халдварт өвчин үүсгэгчийн 
эмийн тэсвэржилтийг тандах 
нэгдсэн сүлжээнд хамрагдах 
лабораторийн тоог 
нэмэгдүүлэх 

Лабораторийн 
тоо 

ХӨСҮТ 
 

ЭМЯ 
ОУБ 

2018-
2020 

21 
 



тоог нэмэгдүүлэх, 
Халдварт өвчин судлалын 
үндэсний төвийн 
микробиологийн 
лабораторийг олон улсын 
тандалтын тогтолцоонд  
хамруулах 

3.3.4.6. 

Лабораторийн эмч, 
мэргэжилтнүүдийн 
мэргэжлийн ур чадварыг  
дээшлүүлэх чиглэлээр 
сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 

1 
Лабораторийн эмч, 
мэргэжилтнүүдийн 
мэргэшүүлэх сургалт зохион 
байгуулах 

Оролцсон 
мэргэжилтний 

тоо 
ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 

ЭМХТ 
ОУБ 

2017-
2020 

3.3.4.7 

Биологийн халдвартай 
байж болзошгүй сорьцийг 
тээвэрлэх үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болгож 
жигдрүүлэх 

1 Сорьц тээвэрлэлтийн журмыг 
шинэчлэх 

Батлагдсан 
журам 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ  
ЗТХЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
 

2018 

Зорилт 4. Сүрьеэ өвчний илрүүлэлт, оношилгоо, эмчилгээнд шинэлэг аргыг нэвтрүүлж, салбар хоорондын олон талт хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэн үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж үйлчилгээг цогц байдлаар үзүүлнэ 
Үйл ажиллагааны чиглэл 1. Хүн амын дунд сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлж, төгс эмчлэх замаар халдварын тархалтыг хязгаарлах 
талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.1 

 
 
 
 
 
Эрсдэлт бүлгийн хүн 
амын дунд хийж байгаа 
сүрьеэг илрүүлэх 
идэвхтэй үзлэгийг 
тогтмолжуулах 

1 

Орон нутгийн эрүүл мэндийн 
байгууллага, эмч 
мэргэжилтнийг сүрьеэгийн 
идэвхтэй илрүүлэг хийх 
чиглэлээр чадавхижуулах  

Сургалтад 
хамрагдсан 

мэргэжилтэнийт
оо  

ЭМЯ  
ХӨСҮТ  

ОУБ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

2017-
2019 

2 
Сүрьеэд өртөх  эрсдэлт 
бүлгийн хүн амд идэвхтэй 
илрүүлгийн үзлэг зохион 
байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ,ЭМГ 

ОУБ 
ТББ 

ХӨСҮТ 
2017-
2020 

3 

Сүрьеэгийн сорьц зөөвөрлөх 
тогтолцоог өргөжүүлж 
төвлөрсөн хорих ангиудыг 
сүрьеэгийн сорьц зөөвөрлөх 
тогтолцоонд хамруулах  

Нэгжийн тоо ЭМЯ 
ЗТХЯ 

ХЗДХЯ 
ШШГЕГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ 
ЭМГ 

2017-
2020 
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4 

Хавьтлын ирүүлэлтэд гэрээр 
хүрч очих үйл ажиллагааг 
туршилт байдлаар 
нэвтрүүлэх  

Хамрагдсан 
аймаг, дүүргийн 

тоо  ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ, 
ОУБ 

2017-
2020 

5 

Хүүхдээс шинжилгээний 
сорьц цуглуулах (string test) 
аргыг судлах, нэвтрүүлэх 

Нэвтрүүлсэн 
арга 

ХӨСҮТ ОУБ 
 Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2018 

3.4.1.2 
Сүрьеэгийн оношилгоо, 
эмчилгээнд шинэ техник, 
технологи нэвтрүүлэх 

1 

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн 
эмнэлэг, БОЭТ-ийн эд эсийн 
шинжилгээний 
лабораторийн  чадавхийг 
нэмэгдүүлж урвалж 
бодисоор хангах 

Батлагдсан 
оношийн тоо 

ЭМЯ 
 

СЯ 
ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

2017-
2020 

2 

Сонгогдсон орон нутагт  
өсгөврийн шинжилгээний 
лаборатори байгуулах, 
хурдавчилсан оношилгооны 
аппаратаар хангах 
 

Хангагдсан 
аппаратын тоо, 
санхүүжилтийн 

дүн 

ЭМЯ 
СЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ  

ОУБ 

2017-
2020 

3 
Сүрьеэгийн үндэсний лавлах 
лабораторит молекул 
биологийн шинжилгээний 
төрлийг нэмэгдүүлэх  

Нэмэгдсэн 
шинжилгээний 

төрөл  
ХӨСҮТ 

 
ОУБ  

 
2017, 
2018 

4 
ХӨСҮТ-ийн сүрьеэгийн 
клиникийн тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх 

Шинэчлэгдсэн 
тоног 

төхөөрөмжийн 
тоо 

ХӨСҮТ 
ЭМЯ  
СЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

5 

Олон эмэнд тэсвэртэй 
сүрьеэгийн богино 
хугацааны эмчилгээг 
нэвтрүүлэх  

Эмчилгээнд 
хамрагдсан 

өвчтөний тоо  

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ  

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ  
ОУБ 

2017-
2020 

6 

Тусламж, үйлчилгээний 
стандарт, удирдамж, 
зааврыг шинэчлэн 
боловсруулах 

Шинэчилсэн 
стандарт, 
удирдамж, 

зааврын тоо 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ 

СХҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2018 

23 
 



7 

Сүрьеэтэй өвчтөнүүдэд 
үйлчилгээ үзүүлэгчийн 
санаачлагаар хийгдэх  ХДХВ 
илрүүлэх шинжилгээг 
тогтмол хийх  

ХДХВ илрүүлэх 
шинжилгээ 
хийлгэсэн 

өвчтөний хувь  

ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 

2017-
2020 

3. 4.1.3 

Сүрьеэ өвчний 
оношилгоо, эмчилгээг 
чанарын шаардлага 
хангасан эм, урвалж 
бодис, оношлуураар 
тасралтгүй хангах  

1 
Сүрьеэгийн лабораториудыг 
урвалж бодис, тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

Хангагдсан 
лабораторийн 

тоо 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
СЯ  

ОУБ 

2017-
2020 

2 

Сүрьеэгийн 2-р эгнээний 
эмийг улсын төсвөөр 
санхүүжүүлэх арга хэмжээ 
авах, эмээр тасралтгүй 
хангах 

Эмийн төрөл, 
санхүүжилтийн 

дүн 

ЭМЯ  
СЯ  

ХӨСҮТ 
 
 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 

2017-
2020 

3 
Сүрьеэгийн эмийг гадаад 
чанарын хяналтанд 
хамруулах  

Чанарын 
хяналтын 
гэрчилгээ 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

МХЕГ 
ОУБ 

2017-
2020 

4 Сүрьеэгийн эмийн агуулах 
барих Төв агуулах  

ХӨСҮТ  
ЭМЯ 
СЯ 

ОУБ 2018-
2020 

3.1.4.4. 

Сүрьеэгийн чиглэлээр 
эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх эмч, 
мэргэжилтэн, хүний 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, 
тэднийг тогтвор 
суурьшилтай ажиллах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх 

1 

Анагаах ухааны чиглэлээр 
мэргэжилтэн бэлтгэдэг 
сургуулийн сургалтын 
сүрьеэгийн цөм хөтөлбөрийг 
шинэчлэх 

Шинэчилсэн 
хөтөлбөрийн тоо 

БСШУСЯ 
АШУҮИС 

ЭМХТ 

ЭМЯ  
ХӨСҮТ 
 ОУБ 

 

2017-
2018 

2 

Сүрьеэгийн эмч, 
мэргэжилтнийг гадаад, 
дотоодын сургалтад 
тасралтгүй хамруулах 
 

Хамрагдсан эмч, 
мэргэжилтний 

тоо 
ЭМЯ  
ЭМХТ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ,  
ОУБ 

2017-
2020 

3 

Өрх, сумын эмч 
мэргэжилтнийг сүрьеэгийн 
эмчилгээний мэргэшүүлэх 
сургалт зохион байгуулах 

Мэргэжилтний 
тоо 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

 

ЭМХТ  
ТББ 
ОУБ 

2017-
2020 

 
 
 

Сүрьеэгийн тандалтын 
тогтолцоог бэхжүүлж, 
эрдэм шинжилгээ, 

1 
Тархвар судлал болон 
сүрьеэгийн мэдээлэлд дүн 
шинжилгээ хийх, ашиглах 

Хийгдсэн 
судалгаа, 

нэвтрүүлсэн 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
АШУҮИС 

 

2017-
2020 
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3.4.1.5 

судалгааны ажлыг 
өргөжүүлэх 

талаар эмч, 
мэргэжилтнүүдийг 
чадавхижуулах 

санаачлагын тоо 

2 
“Сүрьеэгийн эмчилгээний үр 
дүн буурахад нөлөөлж 
байгаа хүчин зүйлийг 
судлах” судалгаа хийх 

Хийгдсэн 
судалгааны  тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

3 
Маш олон эмэнд тэсвэртэй 
сүрьеэгийн эмчилгээний үр 
дүнг дагаж судлах, үр дүнг 
тооцох 

Хийгдсэн 
судалгааны тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2021 

4 
Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 
дундах сүрьеэгийн 
илрүүлэлтийн байдалд 
харьцуулсан судалгаа хийх 

Хийгдсэн 
судалгааны тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2021 

5 
Интерферон гаммаг (IGRA) 
аргаар   сүрьеэгийн 
халдварыг илрүүлэх  аргыг 
нэвтрүүлэх 

Нэвтрүүлсэн 
аргаар 

илрүүлсэн 
тохиолдлын тоо 

ХӨСҮТ ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

6 
Сүрьеэгийн тандалт, бүртгэл 
мэдээллийн цахим 
тогтолцоог нэвтрүүлэх 

Батлагдсан 
тушаал ХӨСҮТ ЭМЯ 

ЭМХТ 
2017-
2020 

  7 
Сүрьеэтэй өвчтөнүүдийн 
тусламж үйлчилгээнд 
зарцуулж буй зардлын дүн 
шинжилгээ хийх 

Судалгааны 
тайлан ХӨСҮТ НЭМҮТ 2018-

2019 

Үйл ажиллагааны чиглэл 2.  Олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж үйлчилгээг цогц байдлаар 
үзүүлэх талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.4.2.1 

Сүрьеэгийн өвчлөлийг 
бууруулах чиглэлээр 
үндэсний болон орон 
нутгийн түвшинд бодлого 
боловсруулагч, шийдвэр 
гаргагч нарт зориулсан 
сурталчилгаа нөлөөллийн 
ажил зохион байгуулах  

1 
Сүрьеэтэй өвчтөнийг 
албадан эмчлэх хууль эрх 
зүйн баримт бичиг 
боловсруулж батлуулах 

Батлагдсан 
тушаал 

ЭМЯ 
ХЗДХЯ 

ХНХЯ 
ШШБЕГ 
ХӨСҮТ 

2018 

2 

Бодлого боловсруулагч, 
шийдвэр гаргагч нарт 
зориулсан ухуулга 
нөлөөллийн ажил зохион 
байгуулах 

Тайлан 
ЭМЯ  

НЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

 

ХНХЯ 
БСШУСЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

2017, 
2019 
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3 

Сүрьеэгийн тусламж 
үйлчилгээнд шаардагдах 
зардлыг улсын төсвөөр 
санхүүжлүүлэх асуудлыг 
судлан шийдвэрлэх 

Тайлан ЭМЯ 
СЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 
ЭМГ 

2017-
2018 

3.4.2.2 

Үйлчлүүлэгчдэд нийгэм, 
сэтгэл зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх ажилд төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллагуудыг татан 
оролцуулах 

1 

Нийгмийн хамгаалал, 
халамж үйлчилгээний 
байгууллагуудтай 
сүрьеэгийн чиглэлээр  олон 
талт хамтын ажиллагааны 
баг ажиллуулах 

Үйл 
ажиллагааны 

тоо 

ЭМЯ  
ХНХЯ 

 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ 

2017-
2020 

2 

Энэрэл эмнэлэг, халамжийн 
төвүүд, ТББ-ийг түшиглэн 
эмзэг бүлгийн сүрьеэтэй 
өвчтөнийг эмчлэх, хооллох 
нэгж байгуулах 

Эмчлүүлсэн 
сүрьеэтэй 

өвчтөний тоо 

ХӨСҮТ 
ХНХЯ 
НЭМГ 

 

ТББ 
ЭМЯ 

НЗДТГ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 

Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй 
өвчтөнийг нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээнд 
хамруулах 

Хамрагдсан  
өвчтөний тоо 

ЭМЯ 
ХНХЯ 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

2017-
2020 

4 
Аймаг, дүүргийн сүрьеэгийн 
байгууллагад сэтгэл зүйн 
кабинет байгуулах, тогтмол 
ажиллуулах   

Байгуулагдсан 
сэтгэл зүйн 

кабинетын тоо  
ХӨСҮТ 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 
ТББ 

2018 

3.4.2.3 

Олон нийтэд суурилсан 
үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх замаар 
сүрьеэгийн тусламж, 
үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  

1 

Хувийн хэвшлийн эрүүл 
мэндийн байгууллагын эмч, 
мэргэжилтэнд сүрьеэгийн 
оношилгоо, эмчилгээний 
чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулах  

Байгууллагын 
тоо 

ХӨСҮТ 
МХХЭМБХ  

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 

2017-
2020 

2 

Иргэний нийгмийн 
байгууллага болон олон 
нийтийн байгууллагыг 
эрсдэлт бүлгийн хүн амд 
сургалт, сурталчилгаа 
зохион байгуулах ажилд 
татан оролцуулах 

Сургалт, 
мэдээллийн тоо 

ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

ТББ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 

2017-
2020 

3 Өдрийн эмчилгээний цэгийн Нэмэгдсэн  Аймаг, ЭМЯ ХӨСҮТ 2017-
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тоог нэмэгдүүлэх цэгийн тоо нийслэлийн 
ЗДТГ, ЭМГ 

ОУБ 2020 

4 

Сүрьеэтэй өвчтөнд нөхөн 
сэргээх, хөнгөвчлөх тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх сувилал 
байгуулах 

Байгуулсан 
сувилал 

Үйлчлүүлсэн 
иргэдийн тоо 

ЭМЯ  
СЯ 

 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 
ОУБ 

2020 

3.4.2.4 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагын халдварын 
сэргийлэлт хяналтыг 
сайжруулан 
үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй 
орчин бүрдүүлэх 

1 

Халдварын сэргийлэлт, 
хяналтыг сайжруулах 
чиглэлээр эмч, 
мэргэжилтнүүдэд тасралтгүй 
сургалт зохион байгуулах 

Сургагдсан 
мэргэжилтний 

тоо 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 
ОУБ 

2017-
2020 

2 

 
Эрүүл мэндийн ажилтныг 
хувийн хамгаалах 
хэрэгслээр хангах 
 
 

Хамралтын хувь 
ХӨСҮТ 
 Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

  ОУБ  2017-
2020 

3 

ХӨСҮТ, сонгогдсон аймаг 
дүүргийн сүрьеэгийн тасаг, 
кабинетэд механик 
агааржуулалтын систем 
шинээр суурилуулах, 
системийн засвар, 
үйлчилгээг тогтмол хийх  

Суурилагдсан  
байгууллагын 

тоо  

ЭМЯ  
ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

  ОУБ 2017-
2020 

4 
Эмч, мэргэжилтэнд хувийн 
хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх 
сургалт зохион байгуулах 
 

Хамрагдсан эмч, 
мэргэжилтний 

тоо  

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

 

ОУБ 2017-
2020 

3. 4.2.5 

Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагатай хамтран 
иргэдэд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох, зөв 
мэдлэг дадал, хандлага 
төлөвшүүлэх үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх 

1 

Хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр нийт хүн амд 
сүрьеэгийн талаар зөв 
мэдлэг олгох санамжийг 
тасралтгүй өгөх 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

НЭМҮТ 
 

ХӨСҮТ 
ТББ 

2017-
2020 

2 

Сүрьеэгийн тохиолдлын 
түвшин өндөр аймгийн 
мэргэжлийн сургалтын төв, 
их дээд сургуулийн сурагч 

Ухуулга 
нөлөөллийн 
багийн тоо  

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 

НЭМҮТ 
БСШУЯ  

2017-
2020 
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оюутнуудаас ухуулга 
нөлөөллийн баг зохион 
байгуулж ажиллуулах 

3 

Улаанбаатар хотын 
дүүргүүдийн хорооны сайн 
дурын идэвхтэн, нийгмийн 
ажилтнуудыг хүн амын дунд 
ухуулга мэдээллийн ажил 
хийх чиглэлээр 
чадавхжуулах 

Чадавхижсан 
ажилтны тоо  

ХӨСҮТ  
Нийслэлийн 

ЭМГ 
НЗДТГ 2017-

2020 

Зорилт 5. БЗДХ, ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн цогц, чанартай тусламж, үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлж, халдварын тархалтыг бууруулна 
Үйл ажиллагааны чиглэл 1. Хүн ам, ялангуяа эрсдэлт бүлгийн хүн амд БЗДХ, ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, халдварын тархалтыг бууруулах, ХДХВ-ийн халдвараас үүдэлтэй тэгш бус байдал, ялгаварлан 
гадуурхалтыг бууруулах талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.5.1.1 

БЗДХ, ХДХВ-ийн 
халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 
эрчүүдтэй бэлгийн 
хавьталд ордог эрэгтэй, 
трансжендэр болон 
эмэгтэй биеэ үнэлэгч, 
мансууруулах бодис 
судсаар тарьж 
хэрэглэгчдэд чиглэсэн 
нотолгоонд суурилсан 
сургалт, сурталчилгааг 
шинэлэг хэлбэрээр 
зохион байгуулах 

1 

ЭБЭ, Трансжендэр олон 
нийтийг сайн дурын 
зөвлөлгөө, шинжилгээнд 
хамруулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо ТББ ХӨСҮТ 

ОУБ 
2017-
2020 

2 

Нуугдмал шинэ ЭБҮ олон 
нийтийг илрүүлэх, 
халдвараас сэргийлэх 
хөтөлбөрт хамруулах, сайн 
дурын зөвлөгөө, 
шинжилгээнд хамруулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ТББ 
МГБССН 

МУЗН 
ХӨСҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 
Өндөр эрсдэлт бүлгийн хүн 
амд зан үйлийг өөрчлөлтийн 
талаарх цахим мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх 

Цахим 
мэдээлийн сан 

ТББ 
 

НЭМҮТ 
ЭМХТ 
ХӨСҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

4 

Хар тамхи, мансууруулах 
бодис хэрэглэгчдэд эрсдэлт 
зан үйлийг өөрчлөх 
сургалтуудыг зохион 
байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

Хар тамхи 
мансууруулах 

бодисоос 
иргэдийг 

хамгаалах 
нийгэмлэг 

ТББ 

ХӨСҮТ 
ЭМЯ 

ХЗДХЯ 
ХНХЯ 

СЭМҮТ 

2017-
2020 

5 Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ, 
ЭМГ, Цагдаагийн 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ТББ 
НЭМҮТ 

ЭМЯ 
ХНХЯ  

2017-
2020 
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байгууллагуудын алба 
хаагчдад нөлөөллийн 
уулзалт зохион байгуулах 

ХӨСҮТ 
 

ЦЕГ 
Хүний эрхийн 

үндэсний 
комисс 

6 

ХДХВ-ийн халдвартай 
хүмүүс, тэдний гэр бүлийн 
гишүүдэд сэтгэл зүйн 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
бүлгийн ярилцлага, уулзалт 
зохион байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ХӨСҮТ 
ХНХЯ 

СЭМҮТ 
ТББ 

2017- 
2020 

3.5.1.2 

БЗДХ, ХДХВ-ийн 
халдварын тархалтыг 
бууруулахад иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын 
хуулиар хүлээсэн үүрэг, 
оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор ажлын байран 
дахь урьдчилан сэргийлэх 
сургалт, мэдээллийг 
өргөжүүлэх 

1 
Дэлхийн ДОХ-той тэмцэх 
өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

Зохион 
байгуулсан үйл 
ажиллагааны 
тоо, тайлан 

ЭМЯ 
НЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

Хүний эрхийн 
үндэсний 
комисс 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 
ТББ 

2017-
2020 

2 

Ял эдлэгсдийн дунд  БЗДХ, 
ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх 
үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ХӨСҮТ 
ШШГЕГ 

ТББ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 

Ерөнхий боловсролын 
сургууль, их дээд сургуулийн 
эрүүл мэндийн боловсролын 
сургалтын хөтөлбөрт нөхөн 
үржихүй, БЗДХ, ХДХВ-ийн 
халдвараас сэргийлэх 
агуулгыг тусгаж, шинэчлэн 
боловсруулах  

Батлагдсан 
хөтөлбөр 

БСШУСЯ 
ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
АШУҮИС 

ТББ 
2017-
2020 

4 Багш нарын дунд сургалт 
зохион байгуулах 

Хамрагдсан 
багш нарын тоо 

ХӨСҮТ 
БСШУСЯ 
АШУҮИС 
НЭМҮТ 

ЭМЯ 
ХНХЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

5 

Нийгмийн маркетинг, 
мэдээллийн дэвшилтэт 
технологи ашиглан хүн амд 
бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд, БЗДХ, 
ХДХВ-ийн халдвараас 
сэргийлэх мэдээлэл түгээх 

Хамрагдсан 
байгууллагын 

тоо 
НЭМҮТ ХӨСҮТ 

ТББ 
2017-
2020 
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6 

БЗДХ, ХДХВ-ээс сэргийлэх 
ажлын байрны хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхэд хувийн 
хэвшлийн байгууллагуудад 
мэргэжил арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх 

Хамрагдсан 
байгууллагын тоо 

ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

ХНХЯ 
ЭМЯ 

АОЭНХ 
2017-
2020 

7 

Цагдаа, цэргийн алба 
хаагчдыг ажил үүргээ 
гүйцэтгэх үед халдварт 
өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх хөтөлбөр 
боловсруулах, сургагч багш 
нар бэлтгэх 

Батлагдсан 
хөтөлбөр 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ЭМЯ 
ХЗДХЯ 
НЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ  
БХЯ 
ТББ 

2017-
2020 

8 

Үндэсний хэмжээнд БЗДХ, 
ХДХВ, ДОХ-оос сэргийлэх 
тусламж үзүүлэгчдийн дунд 
ялгаварлан гадуурхалтыг 
бууруулах сургалт зохион 
байгуулах 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
хүний тоо 

ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 
ХНХЯ 

 

Хүний эрхийн 
үндэсний 
комисс 

ТББ 

2017-
2020 

9 

ЕБС-ийн сурагчид, Их, дээд 
сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн 
оюутнуудыг үе тэнгийн 
сургагчаар бэлтгэх сургалт 
зохион байгуулах 

Бэлтгэгдсэн 
сургагчийн тоо 

НЭМҮТ 
БСШУСЯ 

ХНХЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 
ТББ 

Хүүхэд гэр 
бүлийн 

хөгжлийн 
хэлтэс 
МУЗН 

АШУҮИС 
МГБССН 

ОУБ 

2017-
2020 

3.5.1.3 

БЗДХ, ХДХВ-ийн халдвар, 
бэлгийн болон хүйсийн 
чиг баримжааны 
илэрхийллээс үүдэлтэй 
ялгаварлан 
гадуурхалтаас сэргийлэх 
чиглэлээр тухайн 
салбарын онцлогт 
тохирсон сургалт, 
мэдээллийн ажлыг 
эрчимжүүлэх 

1 

Эрүүл мэндийн салбарт 
хүний эрхийг дээдэлж, 
ялгаварлан 
гадуурхалтгүйгээр тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх чадавхи 
бэхжүүлэх ажлын байрны 
хөтөлбөр боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх 

Боловсрогдсон 
хөтөлбөр  

Хэрэгжилтийн 
тайлан 

НЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

 

ЭМЯ 
АШУҮИС 

ТББ 
2017-
2020 

2 
Бэлгийн чиг баримжаа, 
хүйсийн баримжаа 
илэрхийллийн чиглэлээр 
мэдээлэл, сургалт, 

Түгээсэн 
сургалт, 

сурталчилгааны 
материалын тоо 

ТББ  
НЭМҮТ 

 
ХӨСҮТ 
ЭМЯ 

2017-
2020 

30 
 



сурталчилгааны материал 
боловсруулж түгээх 

3 

Хэвлэл мэдээллийн 
ажилтнуудад зөв мэдээлэл 
олгох сургалт, уулзалтууд 
зохион байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ТББ 
ХӨСҮТ 

БСШУСЯ 
ХНХЯ 

Хүний эрхийн 
комисс 

2017-
2020 

4 

Бэлгийн цөөнхийн эрхийг 
хамгаалах, тэдний оролцоог 
нэмэгдүүлэх, ЛГБТ 
хүмүүсийн дундах эрхийн 
нөхцөл байдлын үнэлгээ 
хийх   

Үнэлгээний дүн ТББ 
ХНХЯ 

Хүний эрхийн 
комисс 

2017-
2020 

5 

Хууль эрх зүйн орчин, 
бодлогын баримт бичгийн 
үнэлгээ хийх, нөлөөллийн 
үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах 

Нэмэлт орсон 
эрхзүйн орчны 

тоо 
ТББ 

ЭМЯ 
ХЗДХЯ 
ХӨСҮТ 

2017-
2020 

6 

Төр, хууль сахиулах 
байгууллагын албан 
хаагчдын дунд хүний эрх, 
нийгмийн эрүүл мэндийн 
сайн бодлого, ЭБЭ ба 
трансжендэр хүмүүсийн 
онцлог, хэрэгцээ 
шаардлагыг таниулах 
сургалтууд зохион байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

Хүний эрхийн 
үндэсний 
комисс 

Хууль зүйн 
үндэсний 
хүрээлэн 

ТББ 

ХЗДХЯ 
ХНХЯ 
ЭМЯ 

2017-
2020 

7 

ХДХВ, ДОХ-той хүний эрхийг 
хамгаалах хандлагыг 
дээшлүүлэх, зорилтот 
уулзалтуудыг зохион 
байгуулах 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

ТББ 
ХЗДХЯ 
ХНХЯ 

ХӨСҮТ 
ИНБ 

2017-
2020 

3.5.1.4 
Эрсдэлт бүлгийн хүн 
амтай ажилладаг төрийн 
бус байгууллагын 

1 
Улаанбаатар хотод МБХ-д 
цогц үйлчилгээ үзүүлэх 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

Тогтвортой үйл 
ажиллагаатай 

ТББ 
СЯ 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

2017-
2020 

31 
 



ажилтнуудыг сургалтад 
хамруулах, үйл 
ажиллагааны тогтвортой 
байдлыг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх 

байгууллагын ажилтнуудын 
чадавхийг сайжруулж, үйл 
ажиллагааны тогтвортой 
байдлыг хангах 

ТББ-ын тоо ОУБ 

2 

Улаанбаатар хотод МБХ-д 
цогц үйлчилгээ үзүүлэх 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
байгууллагын тогтвортой 
байдлыг хангах  

Тогтвортой үйл 
ажиллагаатай 
ТББ-ын тоо 

ТББ 

 

СЯ 
ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 

ХДХВ-ийн халдвартай 
амьдарч байгаа хүмүүст 
үйлчилгээ үзүүлдэг ТББ-
уудын ажилтнуудын 
чадавхийг сайжруулж, үйл 
ажиллагааны тогтвортой 
байдлыг хангах 

Тогтвортой үйл 
ажиллагаатай 
ТББ-ын тоо 

ТББ 
СЯ 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

4 

Иргэний нийгмийн болон 
төрийн бус байгууллагуудын 
оролцоог дэмжих, 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор үнэлгээ хийх  

Хамрагдсан  
байгууллагын 

тоо 
Үнэлгээний дүн 

ЭМЯ  
ХНХЯ 

ХӨСҮТ 

ТББ 
ОУБ 

 
2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 2. БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын үед үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
дээшлүүлэх талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.5.2.1 
 
 

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын 
нууцлал, хамгаалалт 
бүхий бүртгэл, 
мэдээллийн нэгдсэн сан 
бүрдүүлэх, төр, төрийн 
бус болон хувийн 
хэвшлийн эрүүл мэндийн 
байгууллагын үйл 
ажиллагааг уялдуулах 

1 

Төр, төрийн бус болон 
хувийн хэвшлийн эрүүл 
мэндийн байгууллагуудын 
БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын 
бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн 
сан бий болгох 

Нэгдсэн сан ХӨСҮТ ЭМЯ 
ЭМХТ 

2017-
2020 

2 

Нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн суурь тусламж 
болох гэр бүл төлөвлөлт, 
жирэмслэлт, төрөлт, 
төрсний дараах тусламж, 
үргүйдэл, умайн хүзүүний 
хавдрын илрүүлэг, үр 
хөндөлтийн тусламж, 
үйлчилгээтэй уялдуулах 
бодлогын баримт бичиг 

Боловсруулсан 
бичиг баримтын 

тоо 
ЭМЯ 

ХӨСҮТ 
ЭХЭМҮТ 

ЭМХТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2018 
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боловсруулах 

3 

Төрөлхийн тэмбүү, 
жирэмсний хяналт, нөхөн 
үржихүйн цогц тусламж 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагын 

тоо 

ЭХЭМҮТ 
ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ЭМЯ 
ОУБ 

2018-
2020 

4 
БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын 
идэвхтэй илрүүлгийн 
компанит ажлыг зохион 
байгуулах 

Идэвхитэй 
үзлэгт 

хамруулсан 
хүний тоо 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 

ХӨСҮТ  
ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

5 

БЗДХ, ХДХВ-ийн халдвар 
илрүүлэх шинжилгээ 
үйлчилгээг өсвөр үе, 
залуучуудын хэрэгцээнд 
тохируулан хүргэх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

үзлэгийн тоо 

Өсвөр үеийн 
төвүүд  

ЭМЯ 
ЭХЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

2017-
2020 

6 
ХДХВ-ын халдвартай 
хүмүүст үзүүлэх сүрьеэгийн 
халдварын үеийн тусламж 
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 

Хавсарсан 
халдвартай 
хүний тоо 

ХӨСҮТ 
 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

2017-
2020 

7 

Цусаа хандивлахаар хандаж 
байгаа бүх хүний эрсдэлийн 
мэдээг бүртгэж, эрсдэлийн 
асуулгаар тэнцээгүй 
хүмүүсээс санамсаргүй 
түүврээр сонгож 
шинжилгээнд хамруулах 

Эрсдэлийн 
мэдээний 
бүртгэл 

ЦССҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 

ЭМЯ 
 ХӨСҮТ 

2017-
2020 

 
8 

Өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл 
мэндийн байгууллагуудад 
үзүүлж байгаа БЗДХ, ХДХВ-
ын  тусламж үйлчилгээний 
чанарт үнэлгээ хийх 
 
 
 

Үнэлгээний дүн ХӨСҮТ 
МХЕГ 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЭМГ Хувийн 
хэвшлийн 

ЭМБ  
ТББ 

2017-
2020 

3.5.2.2 

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын 
эмчилгээнд 
шаардлагатай эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 
урвалж, оношлуурын 

1 

БЗДХ, Ретровирүсийн эсрэг 
эмчилгээ, дагалдах 
халдварын эсрэг, дархлаа 
дэмжих, өртөлтийн өмнөх 
болон дараах сэргийлэлтийн 

Батлагдсан 
тушаал 

ЭМЯ 
СЯ  

ХӨСҮТ 
Аймаг 

нийслэлийн 

ОУБ 2017-
2020 
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хангамжийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор 
санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлэх 

урвалж, оношлуур, эм 
бэлдмэлийг нэгдсэн ханган 
нийлүүлэлтийн эрхзүйн 
орчинг бүрдүүлэх 

ЭМГ 

3.5.2.3 

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын 
чиглэлээр эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлэх эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний нөөцийг 
нэмэгдүүлэн сургалтад 
хамруулах 

1 

БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын эмч, 
хавьтал судлаач, эмнэлгийн 
мэргэжилтнийг орон тоогоор 
ажиллуулах, тогтмол сургалт 
зохион байгуулах  

Стандартын 
дагуу нэмэгдсэн 

орон тоо  
Сургагдсан 
хүний тоо 

ЭМХТ 
АШУҮИС 
ХӨСҮТ 

СЯ 
 ЭМЯ 

2017-
2020 

3.5.2.4 

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын 
лабораторийг 
шаардлагатай урвалж, 
оношлуур, тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж, 
эмч мэргэжилтнүүдийг 
сургах 

1 
Орчин үеийн оношилгооны 
технологи нэвтрүүлж, 
оношлуур, урвалж, тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

Тоног 
төхөөрөмж, 

оношлуурын тоо 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЭМГ 
ОУБ 

2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 3. Үндэсний түвшинд салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хангасан нэгдсэн зохицуулалт бүхий бүтэц 
бий болгох талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.5.3.1 

Үндэсний түвшинд салбар 
хоорондын хамтын 
ажиллагааг хангах 
нэгдсэн удирдлага, 
төлөвлөлт, хяналт бүхий 
Үндэсний хороо (зөвлөл) 
байгуулах 

1 

Үндэсний түвшинд салбар 
хоорондын хамтын 
ажиллагааг хангасан зөвлөл 
байгуулах 

Батлагдсан 
тушаал 

ЭМЯ 
 ХЗДХЯ 
ХНХЯ 

БСШУСЯ 
БХЯ 

 

Хувийн 
хэвшлийн 

байгууллагуу
д 

ТББ 

2017-
2020 

2 

БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын 
Үндэсний хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний төлөвлөгөө 
боловсруулж, мөрдөн 
ажиллах 

Батлагдсан 
төлөвлөгөө ЭМЯ 

ЭМХТ 
ХӨСҮТ 

ТББ 
2017-
2020 

3.5.3.2 

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-оос 
сэргийлэх, тандах, 
хянахад шаардагдах 
хөрөнгийг хэрэгцээнд 
тулгуурлан үе шаттайгаар 
нэмэгдүүлэх 

1 

Сүрьеэгийн тусламж 
үйлчилгээнд шаардагдах 
зардлыг улсын төсвөөр 
санхүүжлүүлэх асуудлыг 
судлан шийдвэрлэх 

Тайлан ЭМЯ 
СЯ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 
ЭМГ 

2017-
2018 
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3.5.3.3 

БЗДХ, ХДХВ-ийн 
халдварын чиглэлээр 
эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлыг 
нэмэгдүүлэн өргөжүүлэх 

1 

Тэмбүүгийн үүсгэгчийн 
молекул биологийн 
судалгаа, ХДХВ-ийн 
молекул биологийн 
судалгааг хийх 

Судалгаа, эрдэм 
шинжилгээний 

ажлын тоо 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
НЭМҮТ 

АШУҮИС 
ТББ 

2017-
2020 

Зорилт 6. Зоонозын шалтгаант болон дамжуулагчаар дамжих, зоонозын анзаарагддаггүй зарим өвчний тандалтын тогтолцоог 
өргөжүүлэх, дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээний чадавхийг сайжруулна 
Үйл ажиллагааны чиглэл 1. Зоонозын өвчний байгалийн голомтын тандалтын тогтолцоог бэхжүүлэх, идэвхжлийн зэргийг тогтоох, 
хяналтыг тогтмолжуулах талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.6.1.1. 

Нутагшмал,  шинээр 
болон сэргэн тархаж 
байгаа зоонозын өвчний 
байгалийн голомтыг 
илрүүлэх, тандах, хянах 

1 

Нутагшмал болон шинээр 
сэргэж буй зоонозын 
халдварт өвчний байгалийн 
голомтын тандалт 
судалгааны аргачлалыг 
батлуулах  

Батлагдсан аргачлал ЗӨСҮТ 
ЭМЯ 

ХХААХҮЯ 
 

2017-
2019 

2 

Зоонозын өвчний байгалийн 
голомт болон хүн амын 
дундэрт илрүүлэг, тандалт 
хийх 

Тандалтын тайлан ЗӨСҮТ 
ЭМЯ 

ХХААХҮЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 

Хил дамнасан бүс нутагт 
зоонозын өвчний хамтарсан 
тандалт судалгаа хийх, 
мэдээлэл солилцох 
тогтолцоо бий болгох 

Тандалтын тайлан,  
Мэдээний давтамж  

ЗӨСҮТ 
ГХЯ 

МХЕГ 

ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

4 
Байгалийн голомтын тандалт 
судалгааны үр дүнгийн 
нэгдсэн мэдээллийн сан бий 
болгох 

Мэдээний сан ЗӨСҮТ 
 

ЗӨСТ 2017-
2020 

3.6.1.2. 

Зоонозын өвчний 
байгалийн голомтын 
эрсдэлийн зураглалд 
үндэслэн урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх 

1 
Зоонозын өвчний эрсдэлийн 
зэрэглэлийг тогтоох судалгаа 
хийх 

Судалгааны тайлан 
ЗӨСҮТ 

 
ЗӨСТ 2017-

2020 

2 
Зоонозын өвчний байгалийн 
голомтын эрсдлийг тогтоон, 
зураглал гарган шинэчлэх 

Эрсдэлийн зураг, 
өвчин тус бүрээр ЗӨСҮТ ЗӨСТ 2017-

2020 

3 
Зоонозын өвчний байгалийн 
голомтын хяналт-тандалтын 
нарийвчилсан төлөвлөгөөг 

Төлөвлөгөө ЗӨСҮТ ЗӨСТ 2017-
2020 
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жил бүр боловсруулан 
хэрэгжүүлэх 

3.6.1.3. 

Зоонозын өвчний 
байгалийн голомтод 
мэрэгч, шимэгч, шавьж 
устгалт хийхэд 
шаардагдах хөрөнгийг үе 
шаттай шийдвэрлэснээр 
уг үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах 

1 

Эрсдэлт бүс нутаг, хот 
суурин газарт мэрэгчгүйтгэл, 
шимэгчгүйтгэл, шавжгүйтгэл 
хийх төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Хамрагдсан талбайн 
хэмжээ 

ЗӨСҮТ 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ХХААХҮЯ 

2017-
2020 

2 
Дамжуулагчаар дамжих 
халдвараас сэргийлэх 
бэлдмэлийг сурталчлах, 
сэргийлэлтэд нэвтрүүлэх  

Хэрэглээний тоо  ЗӨСҮТ 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ХХААХҮЯ 

2017-
2020 

Үйл ажиллагааны чиглэл 2. Дамжуулагчаар дамжих халдвар болон зоонозын анзаарагддаггүй зарим өвчний тандалтыг өргөжүүлэх 
талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.6.2.1. 

Дамжуулагчаар дамжих 
зоонозын зарим өвчнийг 
тогтмол тандах өвчний 
жагсаалтад оруулан 
тандалтыг жигдрүүлэх 

1 

Дамжуулагчаар дамждаг 
халдварт өвчнүүдийн хяналт, 
сэргийлэлтийн удирдамжийг 
боловсруулах 

Батлагдсан 
удирдамж 

ЗӨСҮТ 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ХХААХҮЯ 
БОНХЯ 

ОУБ 

2017-
2019 

2 

Дамжуулагчийн тархалтыг 
тогтоох хамтарсан судалгаа 
хийх, эрсдлийн зураглал 
гаргах  

Судалгааны тайлан  ЗӨСҮТ 
ХХААХҮЯ 

ОБЕГ 
МХЕГ 

2018-
2020 

3 
Дамжуулагчаар дамжих 
халдварт өвчний эмнэлэгт 
болон хүн амд суурилсан 
тандалт хийх 

Судалгааны тайлан  ЗӨСҮТ 
ХХААХҮЯ 

ОУБ 
 

2018-
2020 

3.6.2.2. 

Анзаарагддаггүй зоонозын 
өвчний тандалтын 
тогтолцоог улсын 
хэмжээнд нэвтрүүлэх, 
оношилгооны чадавхийг 
сайжруулах чиглэлээр 
эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдийг сургах 

1 
Анзаарагддаггүй зарим 
зоонозын өвчнүүдийн хяналт, 
сэргийлэлтийн удирдамжийг 
боловсруулах 

Батлагдсан 
удирдамж 

ЗӨСҮТ 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ХХААХҮЯ 
БОНХЯ 

ОУБ 

2017-
2019 

2 
Зарим анзаарагддаггүй 
зоонозын өвчний эмчилгээ, 
оношилгоо, тандалтын 
стандарт боловсруулах 

Батлагдсан журам ЗӨСҮТ 
ЭМЯ 

Аймаг, 
нийслэлий

н ЗӨСТ 

2018-
2019 

3 
Бэтэг, лептоспироз өвчний 
үүсгэгчийг ялгах, дүйн 
тодорхойлох аргыг 
нэвтрүүлэх 

Нэвтрүүлсэн аргын 
тоо ЗӨСҮТ 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлий
н ЗӨСТ 

2018-
2019 

4 Анзаарагддаггүй зоонозын 
өвчнүүдийг тандах, эрт Судалгааны тайлан   

ЗӨСҮТ 
ЭМЯ 

ХХААХҮЯ 
2018-
2019 

36 
 



илрүүлэх, тархалтыг тогтоох 
судалгаа хийх 

 
 

ОУБ  

Үйл ажиллагааны чиглэл 3. Зоонозын өвчний эрт сэрэмжлүүлэг, дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх 
талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.6.3.1. 

Зоонозын өвчний тандалт, 
хяналтын тогтолцоог олон 
салбарын оролцоонд 
тулгуурлан зохион 
байгуулах 

1 
Тэргүүлэх чиглэлийн 
зоонозын өвчний жагсаалтыг 
шинэчлэх  

Батлагдсан тушаал 
ЭМЯ 

ХХААХҮЯ 
ЗӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлий

н ЭМГ 
2017,2

019 

2 

Зоонозын өвчний хяналт, 
сэргийлэлтийн эрх зүйн 
баримт бичгийг боловсронгуй 
болгох 

Батлагдсан 
стандарт,журам, 

заавар 

ЗӨСҮТ 
 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлий
н ЭМГ 

2017-
2020 

3 
Тарваган тахал, боом, галзуу 
зэрэг нутагшмал өвчний 
эрсдлийн зэрэглэлийг 
тогтоох 

Эрсдлийн зураглал  ЗӨСҮТ 

ХХААХҮЯ 
ЭМЯ 

Аймаг, 
нийслэлий

н ЗӨСТ 

2017-
2019 

4 
Зоонозын өвчний 
мэдээллийн нэгдсэн цахим 
тогтолцоог бий болгох 

Мэдээллийн 
тогтолцоо 

ЭМЯ 
ЗӨСҮТ 

ХХААХҮЯ 
Аймаг, 

нийслэлий
н ЗӨСТ 

2019-
2020 

5 
Нийгмийн эрүүл мэндийн 
онцгой байдлын үеийн 
хамтарсан дадлага сургууль 
зохион байгуулах 

Сургалтанд 
оролцогчдын тоо ЗӨСҮТ ЭМЯ 

НЭМҮТ 
2018-
2020 

6 
“Нэг эрүүл мэнд” салбар 
хоорондын зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, ажиллах 
удирдамжийг шинэчлэх 

Батлагдсан тушаал 
ЭМЯ 

ЗӨСҮТ 
ОБЕГ 
МХЕГ 

ХХААХҮЯ 2017 

7 
Байгалийн голомт болон 
зоонозын шалтгаант үйл 
явдалд эрсдлийн 
түргэвчилсэн үнэлгээ хийх 

Үнэлгээний дүн ЭМЯ 
ЗӨСҮТ 

ХӨСҮТ 
УМЭҮГ 

2017-
2020 

8 
Судалгаа, шинжилгээний 
ажлын тэргүүлэх чиглэлийг 
тогтоож, төсөл боловсруулан 
хэрэгжүүлэх 

Судалгааны тайлан  ЗӨСҮТ 
ЭМЯ 

АШУҮИС 
 

2017-
2020 

  9 
Шинэ болон сэргэн тархаж 
байгаа халдварт өвчнийг уур 
амьсгалын өөрчлөлт, 

Судалгааны тайлан ЭМЯ 
БОАЖЯ 

ХӨСҮТ 
ЗӨСҮТ 
Аймаг, 

2018 
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байгаль орчны хүчин зүйлтэй 
уялдуулан судлах 

нийслэлий
н ЭМГ 

3.6.3.2 

Зорилтот бүлгийн хүн амд 
чиглэсэн зоонозын өвчний 
өвөрмөц болон өвөрмөц 
бус сэргийлэлтийн арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх 

1 
Өвөрмөц сэргийлэлтэд 
хамрах зорилтот бүлгийг 
өвчний нэршил, хүн амын 
суурьшлаар бүсчилж тогтоох 

Тушаал ЗӨСҮТ ЭМЯ 2018-
2020 

2 

Зоонозын шалтгаант 
халдвараас сэргийлэх 
санамж, зурагт хуудасны эх 
боловсруулах, хэвлүүлэх, 
түгээх 

Сурталчилгааны 
материалын тоо ЗӨСҮТ 

ЭМЯ 
НЭМҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 
Тарваган тахал, боом өвчний 
эсрэг вакцины эдийн засгийн 
үр ашгийн судалгаа хийх 

Судалгааны тайлан ЗӨСҮТ ЭМЯ 
ОУБ 

2018-
2020 

4 
Зоонозын халдвараас 
сэргийлэх мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгааны ажлыг 
зохион байгуулах  

МСС-ны 
материалууд ЗӨСҮТ 

ЭМЯ 
НЭМҮТ 
ОУБ 

2017-
2020 

3.6.3.3 

Зоонозын өвчний 
дэгдэлтийн үеийн хариу 
арга хэмжээний бэлэн 
байдлыг хангах зорилгоор 
эрсдлийн нөөцийн сан 
бүрдүүлэх 

1 

Дэгдэлтийн үеийн бэлэн 
байдлын нөөцийн жагсаалтыг 
шинэчлэх, нөхөн хангалт 
хийх 

Батлагдсан тушаал ЗӨСҮТ ЭМЯ 
ОБЕГ,  

2017-
2020 

2 Орон нутгийн эмч нарыг 
сургах, дадлагажуулах  

Сургагдсан 
мэргэжилтний тоо ЗӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлий

н ЗӨСТ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 

Зоонозын халдварын 
оношилгооны лабораторийг 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, урвалж, 
оношлуураар хангах 

Хангагдсан тоног 
төхөөрөмжийн тоо 

ЭМЯ 
ЗӨСҮТ 

 
ОУБ 2017-

2020 

4 
Хариу арга хэмжээний 
хамтарсан баг байгуулах, 
сургах  

Сургагдсан 
мэргэжилтний тоо  ЗӨСҮТ 

ХХААХҮЯ 
ОБЕГ 
МХЕГ 

УМЭҮГ 

2018-
2019 

3.6.3.4 
Үндэсний болон орон 
нутгийн зоонозын өвчин 
судлалын төвийн 
лабораторид биоаюулгүй 

1 
Биологийн эрсдэлтэй бичил 
биетний эрсдлийн үнэлгээ 
хийх, зэрэглэлийг шинэчлэн 
тогтоох 

Үнэлгээний дүн ЗӨСҮТ ЭМЯ 
 

2017-
2019 
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байдал, биоэрсдлийн 
менежментийг үе 
шаттайгаар нэвтрүүлэх 

2 

Биоаюулгүй байдал, 
биохамгааллын арга 
хэмжээний талаар эрүүл 
мэндийн ажилтнуудад 
зориулсан гарын авлага, 
зөвлөмж боловсруулах, 
түгээх 

Гарын авлагын тоо ЗӨСҮТ ЭМЯ 
НЭМҮТ 

2017-
2019 

3 
Лабораторийн чанарын 
хяналтын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх  

Гарын авлага 
Баталгаажуулсан 

сорьцын тоо 
 

ЗӨСҮТ 
 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлий
н ЭМГ, 
ЗӨСТ 
ОУБ 

2017-
2019 

4 
Зоонозын зарим өвчний 
үүсгэгчийг орон нутагт 
тодорхойлох шинжилгээ хийх 

Шинжилгээний 
төрөл, тоо ЗӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлий

н ЗӨСТ 
ОУБ 

2017-
2020 

5 Лабораторийн эмч нарыг 
сургах, чадавхжуулах  

Сургагдсан 
мэргэжилтний тоо  

ЗӨСҮТ 
ХӨСҮТ 
ЭМХТ 

ОУБ 2017-
2018 

3.6.3.5 

Зоонозын шалтгаант 
хүний өвчлөлийн 
тохиолдлыг эрт илрүүлэх, 
мэдээлэх, оношлох, 
эмчлэх, хянах, сэргийлэх 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

1 

Зоонозын өвчний хүний 
өвчний тохиолдлын 
оношилгоо-эмчилгээ, 
тандалт хариу арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

Хариу арга хэмжээ 
хэрэгжүүлсэн хүний 
өвчний тохиолдлын 

тоо 

ЗӨСҮТ 
 ЗӨСТ  

2017- 
2020 

 

2 
Зоонозын шалтгаант үйл 
явдалд эрсдэлийн 
түргэвчилсэн үнэлгээ хийх  

Эрсдэлийн 
үнэлгээний тайлан 

ЗӨСҮТ 
 ЗӨСТ  

2017- 
2020 

 

3 
Үүсгэгчийн молекул-
эпидемиологийн судалгааг 
хийх 

Судалгааны тайлан ЗӨСҮТ 
ХХААХҮЯ 

ЭМЯ 
Аймаг, 

нийслэлий
н ЭМГ, 
ЗӨСТ 
ОУБ 

2017-
2019 

4 

Ужиг явцтай зоонозын 
шалтгаант халдваруудын 
хүний өвчлөлийн эдгэрэлтэд 
хяналт тавих удирдамж 
боловсруулах 

Удирдамж ЗӨСҮТ 
 

ЭМЯ 
 

2018 
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5 
Зоонозын өвчний 
лабораторийн оношилгооны 
баталгаажуулах  

Батлагдсан 
тохиолдлын тоо ЗӨСҮТ ЗӨСТ 2017-

2020 
Зорилт 7. Талбарын тархвар судлалын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах,  эрсдлийн үеийн мэдээлэл, харилцаа холбооны 
чадавхийг бэхжүүлнэ  
Үйл ажиллагааны чиглэл 1.  Талбарын тархвар судлалын сургалтын хөтөлбөрийг өргөжүүлснээр нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой 
байдлын үеийн хариу арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

3.7.1.1 
Талбарын тархвар 
судлалын сургалтын 
бүсийн нэгж байгуулах  

1 
Орон нутагт талбарын тархвар 
судлалын сургалтын нэгжийг 
бүсчлэн байгуулах  

Салбар нэгжийн 
тоо 

ЭМЯ 
 

ХӨСҮТ 
ОУБ 2017 

2 

Салбар нэгжид ажиллах 
мэргэжилтнийг сонгон 
шалгаруулж хүний нөөцийн 
зохистой бүрдүүлэлт хийж, 
сургалтад хамруулах 

Хамрагдсан 
мэргэжилтний тоо 

ХӨСҮТ 
ЭМХТ 
НЭМҮТ 

ЭМЯ  
ОУБ 

2017-
2018 

3 Сургалтын техник тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

Санхүүжилтийн 
дүн 

ЭМЯ 
СЯ 

ХӨСҮТ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ 
ОУБ 

2017 

4 
Талбарын тархвар судлал 
сургалтын салбар нэгжийн үйл 
ажиллагааны удирдамж, 
аргачлал боловсруулах 

Батлагдсан 
удирдамж,  
аргачлал 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

СХҮТ 
ОУБ 

2018-
2020 

5 
Салбар нэгжийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт 
хийх 

Хяналтын тоо  
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

6 

Салбар нэгжийн буюу талбарын 
тархвар судлал  сургалтын дунд 
түвшний сургалтыг зохион 
байгуулах 

Хамрагдсан 
мэргэжилтний тоо 

 
ХӨСҮТ 

 
ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

3.7.1.2 

Талбарын тархвар 
судлалын сургалтын 
хөтөлбөрийг 
боловсронгуй болгох, 
багш нарыг чадавхжуулах 
сургалтад хамруулах 

1 

Талбарын тархвар судлалын 
чиглэлээр урт болон богино 
хугацааны сургалтад сургагч 
багш нарыг хамруулах   

Бэлтгэгдсэн 
мэргэжилтний тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

2 
Сургагч багш болон талбарын 
судалгааны удирдагчдыг  
багшлах ур чадварын сургалтад 

Хамрагдсан 
мэргэжилтний тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 
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хамруулах 

  3 

Талбарын судлаачдаар 
суралцагчдын дадлага ажлыг  
удирдуулах хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Удирдсан дадлага 
ажлын тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 2017-

2020 

3.7.1.3 

Халдварт өвчний дэгдэлт, 
гамшиг, нийгмийн эрүүл 
мэндийн онцгой байдлын 
үед талбарын тархвар 
судлаачдыг дайчлан 
ажиллуулах,  
чадавхижуулах 
төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлэх 

1 

Халдварт өвчний дэгдэлт, 
гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн 
онцгой байдлын үед талбарын 
тархвар судлаачдыг дайчлан 
ажиллуулах, чадавхижуулах 
төлөвлөгөөг Шуурхай 
удирдлагын төв, нэгжтэй 
хамтран боловсруулах 

Батлагдсан 
төлөвлөгөө 

ХӨСҮТ 
ЭМЯ 

ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

2 

Салбар хоорондын шуурхай 
хариу арга хэмжээ авах баг 
зохион байгуулалтад талбарын 
тархвар судлаачдыг оруулах, 
багт зориулсан сургалт зохион 
байгуулах 

Сургагдсан баг, 
мэргэжилтний тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

3 

Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой 
байдлын үед хариу арга хэмжээг 
зохион байгуулах, дэгдэлтийн 
судалгаа хийн, үр дүнг 
танилцуулах  

Дэгдэлтийн 
тайлан ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

  

3.7.1.4 

Талбарын тархвар зүй, 
дэгдэлтийн судалгааны 
арга зүйд сургах ажлын 
байран дээрх сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулж 
орон нутгийн мэргэжлийн 
байгууллагын 
мэргэжилтнүүдийг 
сургалтад хамруулах 

1 

Тандалтын үйл ажиллагаанд 
оролцдог мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан богино хугацааны, 
анхан шатны сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулах, сургалт 
зохион байгуулах 

Батлагдсан 
сургалтын 
хөтөлбөр 

Хамрагдсан хүний 
тоо 

ХӨСҮТ ЭМЯ  
ОУБ 

2017-
2020 

3.7.1.5 
Зонхилон тохиолдох 
халдварт, халдварт бус 
өвчнийг тандах, судлах, 

1 
Халдварт өвчний дэгдэлт, 
эрсдэлийн үнэлгээ, халдварт 
болон халдварт бус өвчний 

Үнэлгээний дүн, 
дүн 

шинжилгээний 
ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 
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хэтийн төлвийг 
тооцоолох, нотолгоонд 
тулгуурласан арга 
хэмжээний зөвлөмж 
боловсруулахад 
талбарын тархвар 
судлаачдыг татан 
оролцуулах, гаргасан 
зөвлөмжийг шийдвэр 
гаргагчид хүргүүлэх 

тандалт, бүртгэл, тоо мэдээнд 
дүн шинжилгээ хийх 

тайлан, сургалт, 
судалгааны тоо 

2 
Тоон мэдээнд үндэслэн 10-20 
жилийн хандлага төлөв байдлыг 
тооцоолох  

Хандлага  ХӨСҮТ ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 

3 
Судалгааны үр дүн, зөвлөмжийг  
олон улсын болон үндэсний 
хурал, зөвлөгөөнд танилцуулах 

Үр дүнг 
танилцуулсан тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

3.7.1.6. 

Олон улсын болон 
үндэсний байгууллагатай 
хамтран төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, талбарын 
тархвар судлаачдыг татан 
оролцуулах 

1 

Салбар дундын болон салбар 
хоорондын байгууллагуудтай 
хамтран “Талбарын тархвар 
судлал” үндэсний чуулган 
зохион байгуулах 

 
Тайлан 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ 

 

АШУҮИС 
МХЕГ 

ХХААХҮЯ 
ЗӨСҮТ 

2018 

2 

Дотоод болон гадаадын 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө, санамж 
бичиг боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 
төлөвлөгөө, 

санамж бичиг 
ХӨСҮТ ЭМЯ 

ОУБ 
2017-
2020 

3 

Салбар дундын болон бусад 
байгууллагуудтай хамтран 
шуурхай мэдээлэл, хариу арга 
хэмжээний долоо хоног тутмын 
сэтгүүлийн журам боловсруулан 
батлуулж, сэтгүүлийг гаргах 

Гаргасан 
сэтгүүлийн дугаар 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ ОУБ 2017-

2020 

4 
“Талбарын тархвар судлалын 
сургалтын 10 жилийн ойг 
тэмдэглэх  

Арга хэмжээний 
тайлан 

ЭМЯ 
ХӨСҮТ ОУБ 2019 

Үйл ажиллагааны чиглэл 2. Эрсдлийн үеийн мэдээлэл, харилцаа холбооны чадавхийг нэмэгдүүлэх талаар дараах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ 

3.7.2.1 

Нийгмийн эрүүл мэндийн 
онцгой байдал үүссэн үед 
эрсдлийн нөхцөл байдлын 
талаар нэгдсэн мэдээлэл 
өгөх, мэдээлэл солилцох 

1 
Тандалт, хариу арга хэмжээний 
багийг сургах, дадлагажуулах 

Хамрагдсан  
мэргэжилтний тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 2017, 

2020 
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механизм бүрдүүлэх, 
аймаг орон нутагт 
эрсдлийн мэдээлэл, 
харилцааны баг 
байгуулан үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах 

2 
Эрсдэлийн үеийн харилцаа 
холбооны мэргэжилтэн бэлтгэх 
сургалт зохион байгуулах 

Мэргэжилтний тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 
 

2017-
2018 

3.7.2.2 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагад эрсдлийн 
мэдээллийн чиглэлээр 
мэргэжилтэн сургах, 
дадлагажуулах 

1 
Эрүүл мэндийн сэтгүүлчдийг 
бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр, 
модуль боловсруулах 

Батлагдсан 
хөтөлбөр ХӨСҮТ ЭМЯ 

 
2017-
2018 

2 
Эрүүл мэндийн сэтгүүлчдийг 
бэлтгэх сургалтыг Үндэсний 
болон орон нутгийн түвшинд 
бэлтгэх 

Мэргэжилтний тоо ХӨСҮТ ЭМЯ 
 

2017-
2018 

3.2.2.3 

Эрсдлийн үеийн 
мэдээлэл, харилцаа 
холбооны чиглэлээр 
салбар хоорондын 
хамтын ажиллагааг 
сайжруулах, хэвлэл 
мэдээллийн 
ажилтнуудтай хамтран 
ажиллах 

1 
Эрсдэлийн үеийн мэдээлэл, 
харилцаа холбооны журмыг 
шинэчлэн боловсруулах  

Батлагдсан 
журам ЭМЯ ХӨСҮТ 

ЗӨСҮТ 
2018-
2019 

2 
 “Мэдээлэл харилцааны 
төлөвлөгөө”-г боловруулан 
хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 
төлөвлөгөө, 

тайлан 

ХӨСҮТ 
НЭМҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЗДТГ 
ОУБ 

2017-
2019 

  3 

Эрсдэлийн үеийн мэдээлэл 
харилцаа холбооны багийн 
гишүүдийг чадавхжуулах 
ширээний дасгал сургуулилт 
хийх 

Хамрагдсан 
мэргэжилтний тоо ХӨСҮТ 

Аймаг, 
нийслэлийн 

ЭМГ 

2017-
2019 

  4 Нийгмийн сэтгэлзүйд тандалт 
хийх цахим тогтолцоотой болох Цахим тогтолцоо ХӨСҮТ 

ХӨСҮТ 
ОБЕГ 
МХЕГ 
ТББ 

2018-
2019 

  5 

Хүн амын дундах хандлагын 
байдлыг судалж, нотолгоонд 
суурилсан зөвлөмж, мэдээлэл 
бэлтгэн сурталчлах  

МСС-ны тоо НЭМҮТ 
ХӨСҮТ 

ЭМЯ 
ОУБ 

2017-
2020 
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