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“ДОРНОД АЙМГИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 
(Эрүүл мэндийн газар) 

 
2023.01.08.                                                                                                                                                                                 Чойбалсан хот 

  
№ Аймгийн 

2021-
2025 онд 
хөгжүүлэ
х таван 
жилийн 
үндсэн 
чиглэл  

Д/д Агуулга Төсөв, 
Хэмжих 

нэгж  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь 
түвшин 

Зорил
тот 

түвши
н 

(2025 
он) 

Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн 
хувь (хүрээгүй бол шалтгаан нөхцөл, 

тайлбар 

Хэрэг
жил 
тийн 
хувь  

НЭГ. “КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО 
1 Зорилт 1.1 “Ковид-19” халдварт цар 

тахлын улмаас эдийн засаг, 
нийгмийн хүндрэлийг даван 
туулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэн тогтвортой 
хөгжлийг хангана.  

тоо  Халдварлас
ан 

тохиолдол 

19075 0 Коронавируст халдвар тайлант онд 
7158 тохиолдол бүртгэгдсэн. Нийт 
өссөн дүнгээр 26234 тохиолдол 
батлагдсан.  
Аймгийн Онцгой комиссын 
шийдвэрийн дагуу 2022 оны 04 сарын 
19-ний өдрөөс хилийн нэвтрэх цэгт  
халдвараас урьдчилан сэргийлэх, 
хяналт тандалтыг идэвхжүүлж, 8 
сарын байдлаар Эрээнцав боомтоор 
1112, Ульхан боомтоор 786 иргэн 
Монгол улс руу нэвтэрч шинж 
тэмдгийн тандалтаар  амьсгалын 
замаар дамжих халдварт өвчний 
шинж тэмдэг илрээгүй байна. БШУГ-
тай хамтран 7 хоног тутам Мягмар 
гарагт аймгийн хэмжээний 26 
сургууль, 36 цэцэрлэгүүдийн 
тандалтын багуудтай 11 удаа цахим 
хурлыг зохион байгуулж өвчлөлийн 
нөхцөл байдал, зөвлөгөө мэдээлэл 
өгч ажиллаж байна. БОЭТ, ӨЭМТ, 
СЭМТ-тэй 7 хоног тутам Баасан 
гарагт 8 удаа цахим хурлыг зохион 
байгуулан эмнэлгийн нөхцөл байдал, 
өвчлөлийн нөхцөл байдлын талаар 
мэдээлэл солилцон, зөвлөгөө 
мэдээлэл өгч ажиллаж байна. 
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2 Арга 
хэмжээ 

1.1.1 ”Ковид-19” халдварт цар 
тахлын үед аж ахуйн нэгж, 
хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдэд ажлын байраа 
хадгалах, орлоготой 
байлгах үүднээс 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, ариун цэвэр, 
халдваргүйн горимыг 
хангахад шаардлагатай 
мэдээлэл, сурталчилгаа 
хийх, сургалтыг тогтмол 
зохион байгуулна. 

тоо  Сургалт, 
сурталчилга

а, 
нөлөөллийн 

ажил 

78 100 Хэрлэн сумын 11 багийн 144 хэсгийн 
ахлагч, улаан загалмайн хорооны 66 
сайн дурын ажилтнуудтай гэрээ 
байгуулж,  мэргэжил арга зүйгээр 
ханган, аж ахуйн нэгж, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид, иргэдэд 
мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг  
зохион байгуулсан.  
Хэрлэн сумын ЗДТГ, МХГ, Цагдаагийн 
газартай хамтран хүн ам олноор 
цуглардаг худалдаа үйлчилгээ, хоол 
үйлдвэрлэл,  үсчин, гоо сайхны газар, 
караоке, саун, кофе шоп, хүнсний 
дэлгүүр зэрэг 128 аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагаанд халдвар 
хамгааллын дэглэм сахиулах, 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
хяналтыг хийж, мэргэжил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлсэн. Коронавируст 
халдвар /COVID-19/-аас  урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр цахим хуудсанд 
давхардсан тоогоор 815 зөвлөмж 
байршуулсан, хандалт 45762, 
давхардсан тоогоор 3127 төрлийн,  
18621 ширхэг гарын авлага, 
зөвлөмжийг иргэдэд түгээсэн. 
https://www.dornod.moh.gov.mn 
https://www.facebook.com/dornodemgaz
ar 
Аймгийн төвийн 12 сургууль, 21 
цэцэрлэгүүдийн 315 багш, ажилчид 
723 эцэг эхчүүдэд Томуу, томуу төст 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
томуугийн дархлаажуулалттай 
холбоотой сургалт зохион байгуулж, 
өвчлөлийн нөхцөл байдал, зөвлөгөө 
мэдээлэл өгч ажиллаж байна. 
Төр болон орон нутгийн өмчит 35 аж 
ахуй нэгж байгууллагуудын 737 
ажилтан, албан хаагчдад сургалт 
зохион байгуулсан.  
Томуу, томуу төст өвчин болон Ковид-
19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөгөө мэдээллийг Орон нутгийн 4 
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тоо  Хамрагдсан 
хүн 

28730 30000 
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телевизээр эмчийн зөвлөгөө, 
мэдээлэл,  контент, 18 эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын пэйж  хуудсаар 
дамжуулан иргэдэд тасралтгүй 
мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна. 
Тайлант онд сургалт нөлөөллийн 
ажил 141. 
Хамрагдсан хүний тоо 67510 

4 1.1.3 Хязгаарлалтын дэглэмийн 
үед аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын саналд 
үндэслэн хот хооронд 
болон сумдын хүнс, эм 
эмнэлгийн хэрэгсэл, түлш 
шатахууны татан авалт, 
тээвэрлэлт, түгээлтийг 
оновчтой хэлбэрээр зохион 
байгуулж, нөөц бүрдүүлнэ. 

0 
1  

Тээвэрлэл 
тийн бэлэн 

байдлыг 
хангасан 

эсэх 

1 1 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангалт, 
нийлүүлэлт журмын дагуу хэвийн 
явагдаж байна. Эм хангамжийн 
байгууллагуудад худалдаалагдаж 
байгаа коронавиурст халдварыг 
эмчлэх вирусын эсрэг эмийн нөөцийн 
мэдээллийг 7 хоног бүр нэгтгэн, 
дотоодын албан хэрэгцээнд мэдээ, 
мэдээллээр ханган ажилласан.     
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хамгаалах 
хувцас, урвалж оношлуурын нөөцийн 
мэдээллийг 7 хоногт 3-4 удаа  
burtgel.mohs.mn программд бүртгэж 
баталгаажуулан, холбогдох 
байгууллагуудыг шаардлагатай тоон 
мэдээллээр хангаж байна. 

100 

8 1.1.7 Шинэ болон сэргэн тархаж 
байгаа халдвараас 
сэргийлэх, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний 
хариу арга хэмжээний 
болон нөөцийн бэлэн 
байдлыг хангана.  

үнэлгээ Эрсдлийн 
үнэлгээний  

түвшин 

Өндөр 
эрсдэлт

эй 

Бага 
эрсдэ
лтэй  

”Ковид-19” халдварт цар тахлын 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн 
байдлыг хангахтай холбоотой эрүүл 
мэндийн байгууллагууд коронавируст 
халдварын эмчилгээнд шаардлагатай 
эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хамгаалах 
хувцас хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлэн 
ажиллаж байна. 
Үүнд: 
-Вирусын эсрэг эм 8 нэр төрөл 39795 
ширхэг 
-Антибиотик эм 8 нэр төрөл, 45213 
ширхэг 
-Дуслын шингэн 8 нэр төрөл 51620 
-Амилуулах тусламж үйлчилгээнд 
шаардлагатай эм бэлдмэл 5 нэр 
төрөл 343 ширхэг 
-Эмнэлгийн хэрэгсэл 11 нэр төрөл 
68900 ширхэг 
-Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 10 нэр 

100 
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төрөл 302000 ширхэг 
-ПГУ ялгах  2879, тодорхойлох 1958 , 
түргэвчилсэн тест шүлс 1890, хамар 
залгиур 2600 ширхэгийн нөөц 
бүрдүүлэн эмчилгээ, оношилгоонд 
хэрэглэж байна. 

9 1.1.8 Зоонозын өвчин судлалын 
төв байгуулж, хилийн 
боомтуудад тусгаарлах 
байр, ариутгалын пункт, 
тандалтын нэгж байгуулна.  

0 
1 

Нэгж 
байгуулагдс

ан эсэх 

0 1 Дорнод аймагт “Зоонозын өвчин 
судлалын төв” байгуулах үндэслэл, 
хүсэлтийг Эрүүл мэндийн сайд 
С.Энхболд, УИХ-ын гишүүн 
Ц.Сэргэлэн, Зооноз өвчин судлалын 
үндэсний төвийн захирал, 
удирдлагуудад албан бичгээр 
хүргүүлсэн.           Коронавируст 
халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх 
эрсдлийг үнэлэн аймгийн хэмжээнд  5 
хилийн боомтын нэвтрэх цэгт  
тусгаарлах байр, ариутгалын пунктийг 
түр хугацаагаар  байгуулан бэлэн 
байдлыг ханган ажиллаж байна. 
 ЗӨСҮТ-өөс МУЗГ-ын 2020 оны 203 
дугаар тогтоолоор баталсан МУЗГ-ын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний 1.1.3.2-т заасан арга 
хэмжээний хүрээнд 2022 онд 
“Зоонозын өвчин судлалын төв 
/ЗӨСТ/-ийг 4 аймагт, хил дагуух 10 
боомтод тандалтын нэгж байгуулах”-
аар тусгагдсаны дагуу Дорнод 
аймгийн төвд ЗӨСТ болон Тандалтын 
нэгжийг Хилийн Хавирга авто замын 
боомтод байгуулахаар 2023 онд 
Засгийн газрын тогтоол гаргуулж 
байгуулахаар  төлөвлөн ажиллаж 
байна. Тайлант онд нэгж 
байгуулагдаагүй.  

70 

ГУРАВ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ 
Боловсрол 

24 Зорилго 3 Хүн амын дундаж 
наслалтыг 72-т хүргэж, 
боловсролын чанар 
хүртээмжийг нэмэгдүүлж, 
сургуулийн өмнөх 

индекс Хүний 
хөгжлийн 
үзүүлэлт 

0.726 0.77 Хүний хөгжлийн индекс 2021 оны 
байдлаар 0,740 болж өмнөх оныхоос 
0,002 –оор нэмэгдсэн байна. 
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боловсролын хамран 
сургалтыг 90,0 хувьд 
хүргэж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.  

Эрүүл мэнд 
32 Зорилт 3.2. Хүн амын дундаж наслалт 

2020 онд 69.6 жил байгааг 
2025 онд 72,0 жилд хүргэнэ. 

тоо Хүн амын 
дундаж 
наслалт 

69,6 72 Хүн амын дундаж наслалт 2021 оны 
жилийн эцсийн байдлаар 70.23 болж 
өмнөх оныхоос 0,45 насаар,  
эрэгтэйчүүд 0,41 эмэгтэйчүүд 0,47 
насаар нэмэгдсэн байна.  
Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн дундаж 
наслалтын зөрүү 8,66 болж 0,6 насаар 
нэмэгдсэн тул зөрүүг бууруулах, 
эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалтыг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүд зохион 
байгуулагдаж байна. 

100 

33 Арга 
хэмжээ 

3.2.1 Нийгмийн эрүүл мэндийн 
тогтолцоог бэхжүүлж, 
иргэдийг амьдралын хэв 
маягаас үүдэлтэй өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, эрүүл 
таатай орчинд ажиллаж, 
амьдрах нөхцлийг 
бүрдүүлэхэд салбар дундын 
хамтын ажиллагааг 
нэмэгдүүлнэ. 

тоо Хамтран 
ажилласан 

байгууллага 

10 20 Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулж 
буй төрийн болон орон нутгийн өмчит 
аж, ахуйн нэгж, хувийн 
байгууллагуудад халдварт болон 
халдварт бус өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх  сургалтыг давхардсан 51 
байгууллагын  2000 орчим ажилтан, 
албан хаагчдад мэдээлэл өгч, 11 
төрлийн 2100   гарын авлага түгээсэн.  
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/23 
захирамжаар хэрэгжиж буй “Нийгмийн 
цогц явуулын үйлчилгээ” 2022 оны 6-9  
сарын хугацаанд  13 сумдад 
ажиллахдаа амьдралын буруу хэв 
маягаас үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан 
сэргиийлэх 6 төрлийн нийт 3000 гаруй 
мэдээлэл, сурталчилгааны  
материалыг  иргэдэд түгээсэн. Тайлант 
онд хамтран ажилласан байгууллага 
51. 

100 

34 3.2.2. Иргэдийн урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлэх 
үзлэг, оношилгоо 
шинжилгээнд  хамрагдалты
г нэмэгдүүлж, сэргийлж 
болох нас баралтын 
түвшинг бууруулна. 

хувь 
 
 

Промил
ь 

Эрт 
илрүүлэг 
үзлэгийн 

хамрагдалт 
 

Нас 
баралтын 

түвшин 

72.0 
 
 

5.3 

80.0 
 
 

5.0 

Тайлант онд иргэдийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт давхардсан тоогоор 
125464  иргэн хамрагдаж 30.2 хувьтай 
байгаа бөгөөд хамрагдсан иргэдийн 
тоо өнгөрсөн оныхоос 69571 иргэнээр 
нэмэгдсэн байна.  Үүнд: артерийн 
гипертензийн хамрагдалт 96.3, 
чихрийн шижин 95.3 өмнөх оны мөн 
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үеэс 26.7 хувиар, хөхний өмөнгийн 
илрүүлэг 89.8 өмнөх оны мөн үеэс 34 
хувиар, умайн хүзүүний өмөнгийн 
илрүүлэг 42.2 өмнөх оноос 8.5 хувиар 
тус тус нэмэгдсэн байна.  
ЭМС-ын 139 дүгээр тушаалаар “Хүн 
амын нас, хүйс, эрсдэлд суурилсан 
зонхилон тохиолдох халдварт болон 
халдварт бус өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлэг”-ийн арга 
хэмжээний хүрээнд хамрагдвал зохих 
иргэдийн 55,8 хувийг хамруулахаар 
төлөвлөсөн бөгөөд тайлант хугацаанд 
0-17 насны хүүхдийн 17060 буюу 54.1, 
18-аас дээш насны иргэдийн 3331 
буюу 21.1 хувь, 2022 онд хамрагдвал 
зохих иргэдийн нийт 43.1 хувь нь 
хамрагдаад байна. Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын цахим хаягаар 
иргэдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
шинжилгээнд хамрагдахын ач 
холбогдол болон бусад мэдээллийг 
түгээн ажиллаж байна. Үзлэгт 
хамрагдсан иргэдийн хувь 43.1 
Хүн амын сэргийлж болох нас баралт 
тайлант хугацаанд  399 тохиолдол 
бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс  100 
тохиолдолоор буурч 1000 хүн амд 4,7 
промиль байна. 

35 3.2.3. Оношилгоо, эмчилгээний 
уламжлалт болон орчин 
үеийн анагаах ухааны 
дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлж, иргэд орон 
нутагтаа бүрэн оношлогдох, 
эмчлэгдэх боломжийг 
бүрдүүлнэ. 
 

тоо Шинээр 
нэвтрүүлсэн 
технологи 

2 5 БОЭТ-д  зүрхний титэм судсан доторх 
оношилгоо эмчилгээг хийх лаборатори 
байгуулагдаж  4 сарын хугацаанд 50 
гаруй иргэдэд  оношилгоо хийж 
судсанд тэлэгчийг амжилттай 
байршуулан ажилласан. 
Улсын I, II, III төв эмнэлгийн эмч 
мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй 
судсан дотуурх мэс заслын  
мэргэшлийн үндэсний баг БОЭТ-д 
ажиллаж тус төвд суурилагдсан 
Ангиографийн аппаратын бүрэн 
ажиллагааг шалган танилцахын 
зэрэгцээ элэгний НСС хавдартай таван 
тохиолдолд хавдрын судас бөглөх 

100 



35 
 

эмчилгээг,  зургаан тохиолдолд  
зүрхний титэм судасны  катетерт  
оношилгоо, архаг шигдээстэй хоёр 
тохиолдолд титэм судасны нарийслыг 
тэлэх судсан дотуурх стент 
ангиопласти мэс засал эмчилгээг 
тархины судасны эмгэгтэй  болон 
тархины цус харвалтын оноштой нийт 
30 өвчтөнд  үзлэг зөвлөгөө өгснөөс 
тархины судасны цүлхэнтэй дөрөв, 
судасны бөглөрөлтэй хоёр, тархины 
мэс заслын дараах хяналтын хоёр, 
сэхээн амьдруулах тасагт эмчлүүлж 
буй хоёр тохиолдол, нийт 13 
тохиолдолд тархины судсан дотуурх 
катетерт ангиографийн оношилгоо 
хийн, газар дээр нь цаг алдалгүй 
тусламж үзүүлсэн. Шинээр 
нэвтрүүлсэн технологи 3. 

36 3.2.4. Орон нутагт яаралтай 
тусламжийн нэгжийг 
байгуулан тусламж 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж, чадавхыг 
сайжруулж, парк 
шинэчлэлийг хийнэ. 

тоо Парк 
шинэчлэлт 

3 8 ЭМС-ын 2022 оны А/502 тушаалаар 
“Яаралтай тусламжийн жишиг цэгт 
нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн 
жагсаалт”-аар Баян-Уул сумын Эрүүл 
мэндийн төвд 4  нэр төрлийн 9,950 сая 
төгрөгийн үнэ бүхий яаралтай 
тусламжийн тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэгдсэн. Гурванзагал, Сэргэлэн 
сум, Асралт-Үйлс өрхийн эрүүл 
мэндийн төвүүдийн түргэн тусламжийн 
автомашиныг 2022 онд аймгийн 
ОНТөсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
шинэчлэхээр төлөвлөж худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулагдсан 
боловч "Төрийн хэмнэлтийн тухай" 
хуулийн дагуу төрийн байгууллагуудын 
хориглох заалтаар нөөцөд бүртгэгдэж 
буй  автомашинаас шийдвэрлээд 
байна. 

100 

37 3.2.5. Эрүүл мэндийн салбарт 
цахим үйлчилгээг 
өргөжүүлэн, оношлогоо, 
үйлчилгээнд алсын зайн 
технологийг бүрэн 
нэвтрүүлнэ. 

 
 

тоо 

 
Алсын зайн 
оношилгоо 

 
 
2 

 
 

5 

Алсын зайн оношилгоог ашиглан 
үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө авах, 
эмчилгээний асуудлыг шийдвэрлэхээр 
насанд хүрэгчдэд УХТЭ, хүүхдэд 
ЭХЭМҮТ-тэй хамтран ажиллаж байна. 
Жилийн эцсийн байдлаар 14 удаа 
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зөвлөгөө авсан бөгөөд аймгийн 
хэмжээний 13 сумын эмнэлэгтэй утсан 
холбоогоор харилцаж хүнд өвчтний 
эмчилгээний асуудалд зөвлөгөө өгч 
ажилласан. 

38 3.2.6. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 
чанар аюулгүй байдлыг 
ханган, хангамж 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэн 
бүртгэл хяналтыг 
сайжруулна.  
 

хувь   Эмийн 
хангалт 

80  88 БОЭТ-д 2022 онд шаардлагатай эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах 
ажиллагааг ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 
дагуу нээлттэй тендер шалгаруулалтын 
журмаар зохион байгуулж, эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн хангалт, нийлүүлэлт сар бүрийн 
тогтмол хугацаанд хийгдэж байна. 
Үнэлгээний хороо нь эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн үнэ болон чанарын үзүүлэлтийн 
оноог үндэслэн улсын бүртгэлд 
бүртгэгдсэн, эмчилгээний өндөр идэвхитэй, 
аюулгүй, боломжийн үнэтэй эм нийлүүлэх 
16 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ 
байгуулан эмийн бүртгэл, хангалт, 
нийлүүлэлтийн байдалд, зарцуулалтад 
хяналт тавин ажиллаж байна.  Эмийн 
хангалт 90 хувьтай байна 

100 

39 3.2.7 Орон нутгийн эрүүл 
мэндийн салбарын  хүний 
нөөцийг төлөвлөх, сургах, 
урамшуулах, ур чадвар, 
нийгмийн хамгааллыг 
сайжруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. 
 

тоо Хэрэгжүүлсэ
н арга 
хэмжээ 

2 5 Орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын 
хүний нөөцийн төлөвлөгөөг 3 жилийн 
хугацаатай төлөвлөж,  нэн 
шаардлагатай эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнийг үе шаттай сургаж хүний 
нөөцийг бүрдүүлж байна. 2022 онд 23 
эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн үндсэн, 
мэргэшүүлэх болон мэргэжил олгох 
сургалтад суралцаж байна. 
Тайлангийн хугацаанд анхан шатны 
нэгжид ажиллаж байгаа  78 эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдэд 39 сая төгрөгийн 
дэмжлэг үзүүлсэн.  
Дашбалбар сумаас зохион байгуулж 
буй Сумын залуучуудын орон сууц 
хөтөлбөрт Эрүүл мэндийн төвийн 5 
ажилтан хамрагдаж  амьдрах нөхцлөө 
сайжруулсан. Хөлөнбуйр, Баян-Уул, 
Булган, Дашбалбар, Сэргэлэн сумдууд 
малжуулах төслийг 2006 оноос хойш  
хэрэгжүүлж, тайлант онд нийт 5 
ажилтанд  50 гаруй бог малыг 1-2 
жилийн хугацаатайгаар эзэмшүүлэн үр 
төл ашиг шимийг хүртээх боломжоор 
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хангаж байна.    
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/222 
дугаар захирамжаар   "Би сувилагч" 
төсөлт уралдааныг  3 үе шаттай 
зохион байгуулж, эхний 3 байранд 
шалгарсан Баянтүмэн сумын сувилагч 
Б.Оюунжаргал, БОЭТ-ийн сувилагч 
С.Батчимэг, Хэрлэн сумын Ягаанцээнэ 
ӨЭМТ-ийн сувилагч Ч.Энхзаяа нарыг 
орон сууц худалдан авахад нь орон 
нутгийн төсвөөс дэмжлэг үзүүлж тус 
бүр 20.0 сая төгрөгөөр, уралдааны 
гуравдугаар шатанд шалгарсан 9 
сувилагчийг тус бүр 400000 төгрөгөөр 
шагнаж  шагнаж урамшуулсан. 
Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 3. 

40 3.2.8 Нийтийн биеийн тамирыг 
эрүүл, идэвхтэй амьдралын 
хэв маяг, аж төрөх ёсны 
салшгүй хэсэг болгох үйл 
ажиллагаа хэрэгжүүлнэ.  

хувь Спортоор 
хичээллэж 

буй 
иргэдийн 

нийт хүн амд 
эзлэх хувь   

нийт 
иргэдий

н 1.3 
хувь нь 

өдөр 
тутам 

30 
минутаа
с дээш 
спортоо

р  
хичээл 

лэж 
байна. 

20 МУ-ын Ерөнхий сайдын санаачилгаар 
“Илүүдэл жингүй эртэч Монгол” аянаар 
аймгийн хэмжээнд давхардсан тоогоор 
18 мянга гаруй иргэд тогтмол оролцож 
129 иргэн жингийн илүүдлээс гарсан 
байна.                                          
“Алхангаа ярилцья” аянаар  салбар 
дундын оролцоог идэвхжүүлэн 
хөдөлгөөн дасгалын челенж зарлан 
салбарын хэмжээнд “УУХАЙ”  бүжгийн 
хөдөлгөөнт дасгалыг хийж иргэдэд 
сурталчилсан.                                 
Аймгийн хэмжээнд нийт төрийн болон 
төрийн бус байгууллагын алба 
хаагчдын биеийн жингийн индексийг 
3310 иргэнд тодорхойлж, нас, ажлын 
онцлогт тохирсон ажлын байрны 
дасгал хөдөлгөөн, эрүүл идэвхтэй 
амьдралын хэв маягт хэрхэн суралцах 
талаар сургалт сурталчилгааг зохион 
байгуулсан. Өмнөх оноос сорилд 
хамрагдсан иргэдийн тоо 6.2, 
сургалтад орлолцогчид 5.8 хувиар тус 
тус өссөн байна. 
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/780 
дугаар тушаалаар “Эрүүл идэвхтэй 
амьдрал” арга хэмжээ батлагдаж, 
аймгийн эрүүл мэндийн салбарт 

70 



38 
 

хэрэгжүүлэх 5 зорилт бүхий 43 заалт 
арга хэмжээний төлөвлөгөөг бүх 
шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад 
ЭМГ-ын даргын 1/308 албан тоотоор 
хүргүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавин 
мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн 
ажилласан. 

Монгол хүний удмын сан 
44  3.3.2 Цус ойртолтоос сэргийлж, 

удамшлын өвчин болон 
төрөлхийн согогтой 
хүүхдийн эрт оношилгооны 
чадавхыг дээшлүүлж, хүн 
амын удмын сан, нөхөн 
үржихүйг хамгаална.  
 

түвшин 
 

түвшин 
тоо 

Амьгүй 
төрөлт  

 
Нярайн эрт 

үеийн 
эндэгдэл 

 
Төрөлхийн 
гажигтай 
хүүхэд 

 
 

     4,7 
 
 
 

2,6 
 
 
 

13 

 
 

3,0 
 
 
 

2,0 
 
 
 

2 
тохио
лдол    
буурс

ан 

Аймгийн хэмжээнд 5 хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдэл 19 тохиолдол 
бүртгэгдэж 1000 амьд төрөлтөд 12 
промиль ногдож, өмнөх оны мөн үеэс 
1.9 промилиор нэмэгдсэн 
Нялхсын эндэгдэл 13 тохиолдол 
бүртгэгдсэн нь 1000 амьд төрөлтөд 
8,2 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 0,5 
промилиор нэмэгдсэн байна.  
Амьгүй төрөлтийн 9 тохиолдол 
бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 6 
тохиолдоор буурсан байна. 
Төрөлхийн хөгжлийн гажгийн 26 
тохиолдол бүртгэгдээд байна.   
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ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 94.0 
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