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Захиргааны албаны дарга 

НЭМ-ийн магистр, тархвар судлаач Ц.Энхбаяр

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН 

ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН  2022-2025 ОНЫ 

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 оны 03 сарын 11



ЗООНОЗЫН САЛБАРЫНХАН 

БИД ХЭН БЭ ? ХААНА БАЙНА ВЭ ?
ХАА ХҮРЭХ ВЭ ?

Зоонозын салбарын 

Статус 

Өнөөгийн байдал

Хөгжлийн чиг хандлага



- Олон улсын эрүүл мэндийн дүрэм

- APSED-III- ZOONOZ-Дэд бүлэг

- ОХУ-тай хамтарсан хөтөлбөр, Тарваган тахал 2019-2021

- ОХУ-МОНГОЛ-БНХАУ-Гэрээ, 2 улсын 3 мэргэжлийн байгууллага

Олон 

улс

- Засгийн газрын 11 дүгээр тогтоол ХӨСХҮХ, 2017-2020

- МУ-ын Шадар сайдын 08 дугаар тушаал, 2017

- Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, 2017

- Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2020-2024

- Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр -2050

- ЭМЯ-ХХААХҮЯ, Хүн-Мал эмнэлгийн нэг эрүүл мэнд зөвлөлийн тушаал 2012, 2013

Засгийн 

газар

- Эрүүл мэндийн тухай хууль,

- Гамшгийн тухай хууль

- Терроризмтой тэмцэх тухай хууль

- Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль

Салбарын 

түвшинд

- 2017 он: ЗХӨ-А/160, Дэглэм-А/161

- 2018 он:  Заавар-А/360-Шүлхий

- 2019 он: ЗӨСҮТ-ийн дүрэм, бүтэц батлах тухай

- Удирдлага зохион байгуулалт, идэвхижүүлэлт – 25

- Мэргэжлийн үйл ажиллагааны заавар, журам – 131

- Ажилчдын нийгмийн асуудал, хүний нөөц – 65

- Орон нутагт чиглэсэн – 15

- Байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр – 2

- Сургалт, эрдэм шинжилгээ – 11

Зоонозын 

салбар

Эрх зүйн орчин 



1. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ХӨТӨЛБӨР
1. 1.1.3.Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн

тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана:

2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН 2021 оны А/502 тоот ТУШААЛ
1. НЭМТХ-ийн төсөл боловсруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулахыгг НЭМҮТ-д 

даалгасан байна

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ 
ХУУЛЬ  



3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт  

3.1.11 Эрт илрүүлэг

+ Зоонозын халдвар өвчин гэж

+Байгалийн голомт гэж

+ЗӨСТөв гэж

+ БНЭМХ гэж

+НЭГ ЭРҮҮЛ МЭНД гэж 

+ HEALT IN ALL POLICE гэж

гм

Төсөл



Хоёрдугаар бүлэг

Нийгмийн эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт

Гуравдугаар бүлэг

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ

Дөрөвдүгээр бүлэг

Нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүрэг



Стратеги төлөвлөгөө тухайн байгууллагын дунд хугацааны хөгжлийн
бодлогын баримт бичиг тул салбарын бодлогыг дэмжиж уялдсан, танай
байгууллагын хэтийн хөгжлийг дэмжсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжих
боломж, нөөцийг зөв тооцож оруулна. Жил бүр хийгддэг байнгын
ажлуудыг оруулах хэрэггүй.

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 216 дугаар
тогтоолоор баталсан “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах
журам”

2. Монгол Улсын ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Аргачлал,
загвар батлах тухай” 100 дугаар тушаалын Хавсралт №1, 2. (Стратеги төлөвлөгөө
боловсруулах аргачлал, загвар)

3. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн баримт бичиг

4. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө

5. Эрүүл мэндийн салбарын УАЗ гарсан НЭМ-ийн талаар бодлогын чиглэл

6. Зоонозын салбарын хөгжлийн хөтөлбөр 2020-2024 /Roadmap/

Стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулах чиглэл, удирдамж  



1.1.2.4.ЗӨСҮТ-ийн /салбарын/ эмч, ажилчдад олгох цалин, урамшуулал, 
дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ.

1.1.3.1.хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг бүрдүүлнэ.

1.1.3.2.шаардлагатай аймгуудад зоонозын өвчин судлалын төв, хил дагуух
боомтод тандалтын нэгж байгуулна.

1.1.3.3.шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх мэдээлэл, 
сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулна.

1.1.3.4.нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн нөөцийн агуулах
шинэчлэн барьж, ашиглалтад

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 
ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР



1. Улсын хэмжээнд зоонозын халдварт өвчнүүдийг тандах, хянах, урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

2. Чиг үүргийн хүрээнд хүн амын дунд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээг оновчтой зохион байгуулах, зоонозын өвчний тархалтын 
тандалт судалгааг хийх, хүн амыг уг халдварт өртөх эрсдэлээс сэргийлэх

3. Зоонозын халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулж, төрийн 
захиргааны төв байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;

4. Монгол Улсын хэмжээнд зоонозын өвчний байгаль дахь тархалт цар хүрээ, 
идэвхжлийг тогтоож, эрсдэлийн дагуу бүсчлэх;

5. Зоонозын өвчний дэгдэлтийн үед голомтод эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга 
хэмжээг оновчтой зохион байгуулах;

6. Чиг үүргийн хүрээнд орон нутгийн харьяа байгууллагууд болон бусад 
эрүүл мэндийн байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

7. Чиг үүргийн хүрээнд лабораторийн лавлагаа тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, 
улсын хэмжээнд зоонозын халдварт өвчний мэдээллийн сан бүрдүүлэх. 

Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан ЗӨСҮТ-
ийн дүрэмд заасан үндсэн чиг үүрэг: 2019.6.27   А/310



1. Коронавируст халдвар /ковид-19/-аас сэргийлэх бэлэн байдлын төлөвлөгөөг тодотгон хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн 
анги, тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог идэвхижүүлэх;

2. Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын үед суурин болон явуулын вирус судлалын лабораторийн бэлэн байдлыг 
хангаж, лабораторийн шинжилгээ хийх;

3. Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын хүн амын дундах өргөжүүлсэн тандалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай 
хамтран хийх;

4. Коронавируст халдвар /ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх болон голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийх 
талаар тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллах, зохицуулалт хийх;

5. Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын голомтод шуурхай хариу арга хэмжээний багийг томилон ажиллуулах;

6. Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын халдварын дайчлагдан ажиллах хүний нөөцийг чадавхжуулах;

7. Коронавируст халдвар /ковид-19/-аас сэргийлэх биоаюулгүй ажиллагаа, халдваргүйжүүлэлтийн сургалт зохион 
байгуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах;

8. Төв эмнэлэг, тусгай мэргэшлийн төв, аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэндийн байгууллагуудад 
коронавируст халдвар /ковид-19/-ын голомтын болон эцсийн халдваргүйжүүлэлтийн давтан болон 
дадлагажуулах сургалт хийх;

9. Мал эмнэлгийн болон холбогдох байгууллагатай хамтран коронавируст халдвар /ковид-19/-ын судалгааг мал, 
амьтдын дунд улирал тутам тандан судлах;

10. Ариутгал, халдваргүйжүүлэх бодисын нөөцийн судалгааг гарган, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;

11. Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын үед хийгдэх халдваргүйжүүлэлтийн талаар эрүүл мэндийн болон салбар 
хоорондын байгууллагыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, цаашдын стратеги боловсруулах;

12. Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх 70284393 утсыг 7/24 цагаар ажиллуулж, 
иргэдээс ирүүлж буй мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийн, ташаа мэдээллийг тухай бүр залруулах.

ЗӨСҮТ-ийн Цар тахлын үеийн чиг үүрэг 
ЭМС-н 2021. 07.08 А/456
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Зоонозын салбарын  дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр (2021-2024)

Хүрэх үр дүн2024202320222021

Нотолгоонд суурилсан нийгмийн эрүүл

мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлж

замаар зоонозын халдварын эрсдэлийг

бууруулах;

Салбарын эрх зүйн орчинг

боловсронгуй болгосноор мэргэшсэн

хүний нөөцөөр хангагдсан мэргэжлийн

нэгдсэн удирдлага бүхий тогтолцоо

бүрдэнэ.

Цалин, урамшууллын оновчтой тогтолцоо, өвөрмөц шатлалыг нэвтрүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэх;

Салбар төвүүдийг удирдлагын нэгдсэн тогтолцоотой

болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.

Халдварт өвчний тухай хуулийн төслийг боловсруулж, 

батлуулах асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

Зоонозын халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой 

3 төрлийн технологийг нэвтрүүлнэ.

Дархан-Уул, Дорнод, Орхон, Дорноговь аймагт ЗӨСТ болон хилийн нэвтрэх хэсэгт хяналтын цэг байгуулна.

Зоонозын халдварын тусламж,

үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэж,

нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой

байдлын үеийн шуурхай хариу арга

хэмжээний чадавхи сайжирна.
Зоонозын өвчний ZIS програмыг эрүүл мэндийн цахим 

мэдээлэл технологийн бодлоготой уялдуулан 

хөгжүүлж, салбарын хэмжээнд нэвтрүүлнэ.

Орон нутгийн ЗӨСТ-үүдийг молекул биологийн PCR машинаар үе шаттайгаар хангаж, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлнэ

Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Дундговь, Хөвсгөл, Хэнтий, Нийслэл, Сэлэнгэ аймгийн ЗӨСТ-ийг хурдавчилсан 

оношилгооны Quick Mobile төхөөрөмжөөр хангана.

Вирусын зарим халдваруудад эс өсгөвөрлөх аргыг 

нэвтрүүлж, тогтмолжуулна

Вирус судлал, Молекул биологийн туршилт, судалгааны 

лабораторийг бие даан хөгжүүлнэ.
Эрдмийн зэрэгтэй эмч, мэргэжилтнүүдийн эзлэх хувийг 

10%-д хүргэнэ.

Эмнэл зүйн бус зоонозын мэргэшүүлэх сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулан, батлуулна
НЭМ-ийн онцгой байдлын сургалтын төвийг байгуулж, 

тасралтгүй сургалтын тогтолцоог бэхжүүлнэ.

Нийт эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 30%-ийг эмнэл зүйн бус хөтөлбөрөөр үндсэн болон төрөлжсэн мэргэшлийн сургалтад 

хамруулсан байна.

Бүсчилсэн болон лавлагаа түвшинд

зоонозын халдварын онош зүйн

тусламж, үйлчилгээг чанарын өндөр

түвшинд шуурхай зохион байгуулах

тогтолцоо бүрдсэн байна.

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа өргөжиж

олон улсын түвшинд хүрч, сургалтын

төв байгуулагдсанаар салбарын болон

эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний чадавх

сайжирна.

Салбар хоорондын оролцоог хангасан эрх зүйн 

орчинг бий болгоно;

Хэнтий, Завхан, Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ-ийг магадлан итгэмжлэлд хамруулсан байна.

BSL-3 зэрэглэлийн лабораторийн барилга, тоног 

төхөөрөмжийн хангалтыг шийдвэрлүүлнэ.

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах бие даасан хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

Эрсдэлт бүлгийн хүн амын дундах тандалт судалгаанд 

цахим технологи болон урьдчилан сэргийлэх өвөрмөц 

хяналт нэвтрүүлнэ.

Хүний 

нөөцийн 

хөгжил

Урьдчилан сэргийлэлт, 

эрсдэлт хүчин зүйлийг 

бууруулах, бэлэн байдал

Онош зүйн тусламж 

үйлчилгээг 

хөгжүүлэх

Сургалт, эрдэм 

шинжилгээг олон 

улсын түвшинд хүргэх

Байгууллагын засаглал, 

санхүүгийн тогтвортой 

байдлыг сайжруулах

Дэгдэлтийн үеийн шуурхай хариу арга хэмжээний тогтолцоог гамшгийн менежменттэй уялдуулна.

Гельминтийн лабоораторийг бэхжүүлж, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх.

Биоүйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр туршилт судалгаанд үндэслэн оношлуур, урвалжийг үе шаттай үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлнэ.

Дархан-Уул, Дорнод, Орхон, Дорноговь аймагт ЗӨСТ болон хилийн нэвтрэх хэсэгт хяналтын цэг байгуулна.



- Зоонозын өвчний эрсдэл дэлхий дахинд:

- Зоонозын өвчний эрсдэл Монгол улсад:

- Зоонозын өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх бодлого, тогтолцоо:

Иймд Зоонозын өвчний дэлхий дахинд болон Монгол улс, .... Аймгийн ард 
иргэдэд учруулж буй эрсдэл нэмэгдсээр байгаа өнөөгийн нөхцөлд Зоонозын 
өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх тогтолцоог шинэчлэх, сайжруулах Монгол улсын 

Засгийн газар, Эрүүл мэндийн яамны бодлогын шийдвэр гарч байгаатай 
болон Төвийн дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө хэрэгжиж дууссантай 

уялдуулан ... Аймгийн ЗӨСТ-ийн 2022-2025 оны стратеги төлөвлөгөөг 
шинэчлэн боловсруулах зайлшгүй шаардлагаар энэхүү төлөвлөгөөг 

боловсрууллаа. 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл



Мандат нь салбар болон засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн
удирдлага, байгууллагад хуулиар олгосон чиг үүрэг, эрх хэмжээний
хүрээгээр тодорхойлогдоно. Энэ нь алсын хараа, эрхэм зорилгыг
тодорхойлох ажлын хүрээг тогтоож өгнө. Мандатыг тодорхойлохдоо Монгол
Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль, Олон Улсын гэрээ конвенцоор тухайн
салбар болон засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага,
байгууллагад хуулиар олгосон чиг үүргийг хамруулан авч үзэх бөгөөд
дараахь гурван алхамын хүрээнд шинжилгээг хийнэ. Үүнд:

1. Хууль тогтоомжоос тухайн салбар, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн
нэгжийн удирдлага, байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарах чиг үүргийг
тодорхойлох;

2. Тухайн чиг үүргүүдийг үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилах;

3. Салбар хоорондын болон засаглалын түвшин хоорондын холбогдогч
талуудын оролцоог тодорхойлох;

4. Чиг үүргийн хэрэгжилтийн байдлыг тодорхойлох;

МАНДАТЫН ШИНЖИЛГЭЭ



Мандатыг тодорхойлохдоо чиг үүргийн шинжилгээ хийж, Эрүүл мэндийн 
салбарт хамаатай нийт 109 хуулиас Зоонозын салбарт шууд хамаарах 10 

хууль, нийтлэг хамаарах 17 хуулинд дараах дөрвөн алхамын хүрээнд 
шинжилгээг хийсэн. Үүнд:  

Хууль тогтоомжоор олгогдсон чиг үүргийг тодорхойлох

Тухайн чиг үүргүүдийг үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилах 

Салбар хоорондын болон засаглалын түвшин хоорондын холбогдогч 
талуудын оролцоог тодорхойлох 

Чиг үүргийн хэрэгжилтийн байдлыг тодорхойлох зэрэг ажлууд орсон. 

Мандатын шинжилгээний үр дүнд ерөнхий чиг үүрэг 3 үндсэн чиг үүрэг 5
дэд чиг үүрэг 17- г тодорхойлож, доорх хүснэгтээр үр дүнг нэгтгэв. 

Мандатын шинжилгээ



Ерөнхий чиг үүрэг-1:

Зоонозын халдварт өвчний хүн амын эрүүл мэндийн байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, эрүүл мэндийг

дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагаа.

Үндсэн чиг үүрэг Дэд чиг үүрэг Хамтран хэрэгжүүлэх чиг үүрэг,

оролцогчид

ҮЧҮ-1: Монгол Улсын
хэмжээнд Зоонозын
халдварт өвчнийг
тандах, судлах, хянах,

1. Төвийн хууль эрх зүйн орчнийг боловсронгуй болгох,

2. Зоонозын өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх хууль эрх зүйн орчныг

боловсронгуй болгох,

3. Зоонозын халдварт өвчний хүн амын дундах тархалтыг тогтоох

тандалт, судалгаа хийх эрсдлийн түвшинг тогтоох,

4. Зоонозын өвчин үүсгэгч бичил биетний өсгөвөр, омог (нян, вирус,

эгэл биетэн)-г оношлох, онош баталгаажуулах,

5. Зоонозын өвчин үүсгэгч бичил биетэн, (эсрэгтөрөгч, эсрэгбие)-ыг

оношлох, оношлуур үйлдвэрлэх Био үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх,

6. Зоонозын өвчний байгаль дахь тархалт цар хүрээ, идэвхжлийг

тогтоож, эрсдэлийн дагуу бүсчлэх;

Эрүүл мэндийн яам /ЭМЯ/

Дэлхийн эрүүл мэндийн

байгууллага ДЭМБ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам,

/ХХААЯ/

НЭМҮТ, ХӨСҮТ,

Мал эмнэлгийн хүрээлэн /МЭХ/

Аймаг нийслэлийн эрүүл

мэндийн газар /ЭМГ/

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар

/МЭЕГ/

Экологийн хүрээлэн, /ЭХ/

Нийгмийн эрүүл мэндийн төвүүд

/НЭМТ/

ҮЧҮ-2: Үндэсний

хэмжээнд зоонозын

өвчин, эмгэгээс

урьдчилан сэргийлэх, хүн

амд эрүүл мэндийн

боловсрол олгох,

дэмжих

1. Хүн амыг зоонозын халдварт өртөх, өвчлөх эрсдэлээс урьдчилан

сэргийлэх мэдээлэл сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах,

2. Хүн амын дунд зоонозын өвчнөөс сэргийлэх өвөрмөц урьдчилан

сэргийлэлтийн ажлыг зохион байгуулах:

ЭМЯ,

ДЭМБ

ХХААЯ

НЭМҮТ,

ХӨСҮТ,

/МЭХ/

Аймаг нийслэлийн ЭМГ

Төрийн болон төрийн бус



Ерөнхий чиг үүрэг-2:

Зоонозын халдварт өвчний дэгдэлтийн үед голомтыг хязгаарлах, цомхотгох, хохирлыг багасгахад чиглэсэн

зоонозын салбарын дангаар болон төр, олон нийт, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдтэй хамтран үзүүлэх

эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах үйл ажиллагаа.

ҮЧҮ-3:

Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үеийн 

бэлэн байдлыг 

хангах, хариу арга 

хэмжээг шуурхай 

зохион байгуулах 

3.1 Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед хэрэглэх

нөөцийн бэлэн байдлыг хангах

3.2 Зоонозын өвчний аюул, эрсдлийн үед авах салбар

дундын хариу арга хэмжээний багийн бэлэн байдал,

чадавхийг сайжруулах.

3.3 Зоонозын халдварын хүний өвчлөл бүртгэгдсэн болон

өвчний дэгдэлт гарсан үед бэлэн байдлыг хангаж хариу арга

хэмжээг зохион байгуулах

ЭМЯ,

ДЭМБ

ХХААЯ

НЭМҮТ,

ХӨСҮТ,

/МЭХ/

Аймаг нийслэлийн эрүүл 

мэндийн газар



Ерөнхий чиг үүрэг-3:

- Улсын хэмжээнд зоонозын төрөлжсөн мэргэшлээр лавлагаа тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх, сургалт, судалгаа, эрдэм

шинжилгээний ажил эрхлэх, эрүүл мэндийн бусад байгууллагыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах үйл ажиллагаа.

ҮЧҮ-4: Улсын

хэмжээнд зоонозын 

халдварын чиглэлээр 

сургалт, судалгаа, 

эрдэм шинжилгээ

судалгааг хийж, эрүүл

мэндийн бусад

байгууллагыг

мэргэжил, арга

зүйгээр хангаж

ажиллах. 

4.1 Харьяа ЗӨСТөвүүд, эрүүл мэндийн болон холбогдох бусад

байгууллагуудыг зоонозын халдварт өвчний чиглэлээр мэргэжил

арга зүйн удирдлагаар хангах

4.2 Зоонозын халдварт өвчний чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгаа
хийх.

ЭМЯ,

ДЭМБ

ХХААЯ

НЭМҮТ,

ХӨСҮТ,

/МЭХ/

Аймаг нийслэлийн эрүүл 

мэндийн газар

МЭЕГ,

Экологийн хүрээлэн,

ҮЧҮ-5. Зоонозын 

өвчин судлалын 

үндэсний төв, 

зоонозын салбарын 

удирдлага, зохион 

байгуулалтыг 

боловсронгуй болгох.

5.1. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдлыг хангах,

5.2. Төвийн бүтэц, удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй

болгох,

5.3. Эрх зүйн орчинг сайжруулах замаар ажилчдын нийгмийн

баталгааг хангах,

5.4. Карьер хөгжлийн бодлого, залгамж халааг бэлтгэх тогтолцоог

бий болгох.

5.5. Хамтын ажиллагааны төв сургалт, эрдэм, шинжилгээг хөгжүүлэх

ЭМЯ,

ДЭМБ,

Олон улсын байгуулага

СЭЗЯ

НЭ-ийн Төвүүд



АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ҮНЭТ 

ЗҮЙЛ

ТҮҮХЭН 

ЗАМНАЛ, СОЁЛ, 

УЛАМЖЛАЛ“Зоонозын өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх 

чиглэлээр номхон далайн баруун бүсийн хэмжээнд 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамтын 
ажиллагааны төв болно”

“Зоонозын өвчнийг тандах, хянах, эрт 

сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээг судалгаа, 

нотолгоонд тулгуурлан оновчтой зохион 

байгуулах замаар зоонозын өвчний эрсдэлийг 

бууруулах”



Орчны шинжилгээ SWOT
Давуу тал Сул тал

1. Зоонозын халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга 

хэмжээг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх дадлага туршлагатай.

2. Зоонозын халдварт өвчний шинжилгээ, оношилогоо, 

судалгаа хийх Биоаюулгүйн II зэрэглэлийн лабораторитой.

4. Нянгийн тэжээлт орчин, будаг урвалж, оношлуур үйлдвэрлэн 

төвийн болон  орон нутгийн төвүүдийн оношилгоо, судалгаа, 

шинжилгээний үйл ажиллагааг тасралтгүй хангадаг.

5. 15  аймагт зоонозын өвчин судлалын салбар төвүүдтэй

6. ОХУ, Казакстан, БНХАУ, ХБНГУ, Япон, Солонгос АНУ-ын 

мэргэжил нэгт байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны 

гэрээтэй, хамтын ажиллагааны хүрээнд төсөл хөтөлбөр 

хэрэгжүүлдэг

7. Зоонозын халдварт өвчний чиглэлээр эрдэм шинжилгээ 

судалгааны туршлагатай

8. Хоёр жил тутамд олон улсын эрдэм шинжилгээний  хурал 

зохион байгуулдаг. 

.

1. Төвийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны талаар хууль эрх зүй, бодлогын баримтад
тодорхой тусгагдаагүй,

2. Эрх зүйн баримт бичиг (стандарт, заавар, журам, удирдамж, гарын авлага,
стандарт ажиллагааны заавар)-ийн нэр төрөл, шинэчлэл хангалтгүй,

3. Төвийн лаборатори нь олон улсын магадлан итгэмжлэлгүй,

4. Биоүйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөлгүй

5. Дархлаажуулалтын дараах дархлаа тогтоцын судалгааг бүрэн хийгдэдгүй,

6. Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн тохиолдолд тэмцэх, сэргийлэх
хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах нөөц хангалтгүй,

7. Эрдэм шинжилгээ судалгаа, тогтвортой хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх бодлого
хангалтгүй,

8. Төвийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, цахим шилжилт хийх нэгдсэн бодлого,
тогтолцоогүй,

9. Зоонозын өвчин судлал үндсэн мэргэшил, мэргэшүүлэх сургалтын хүрээ
хязгаарлагдмал,

10. Зоонозын өвчний эрсдэлтэй орчинд тандалт, хяналт хийх, халдварын
голомтонд ажиллах томилолтын зардал хэт бага,

11. Олон улсын байгууллага, ДЭМБ болон НҮБ-ийн төрөлжсөн байгууллагуудтай
хамтын ажиллагаа хангалтгүй,

12. Төвд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнууд (Биологич, биотехнологич,
мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн)-ыг давтан сургалтанд хамруулах



ГАДААД ОРЧИН

Боломж Эрсдэл

1. Хөрш орнуудын хувьд шинжлэх ухааны суурь 
хөгжил сайн,

2. Хил дагуух  зоонозын өвчний хамтарсан судалгаа 
шинжилгээ хийдэг,  

3. Гуравдагч орнуудтай зоонозын өвчний чиглэлээр 
хамтарсан судалгаа, шинжилгээг өргөжүүлэх 
боломжтой,

4. Олон улсын байгууллагуудтай хамтран төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, 

5. Төвийн хүний нөөцийг чадавхжуулах, туршлага 
судлах, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ авдаг.   

1. Зоонозын зонхилон тохиолдох халдварт өвчнөөс гадна
зөөвөрлөгдөх эрсдэлтэй, анзаарагдадгүй судлах
шаардлагатай халдварт өвчний тоо нэмэгдэх хандлагатай,

2. Дэлхийн дулаарал, байгаль цаг уурын өөрчлөлтөнд
нутагшмал, болон шинэ зоонозын халдварт өвчин сэргэн
тархах нөхцөлийг бүрдүүлэх эрсдэлтэй,

3. Хамтарсан тандалт судалгаагаар цуглуулсан дээж, сорьцод
хийсэн судалгааны мэдээ мэдээллийн хамгаалалт сул,
хяналтгүй,

4. Бодлого боловсруулагч шийдвэр гаргагч нарын Зоонозын
салбарын талаар мэдээлэл, ойлголт дутмаг,

5. Үндэсний уламжлалт зан үйл зоонозын халдварт өвчин
буурахгүй байх нөхцөл болдог.



Стратегийн зорилго

“Зоонозын халдварт өвчнийг тандах, хянах, эрт 
сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээг эмч мэрэгжилтнүүдийн 

туршлага, чадавхид үндэслэн, судалгаа, шинжилгээ, 
нотолгоонд тулгуурлан, оновчтой бүтэц, эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэн  халдварын эрсдэлийг бууруулах замаар хүн 

амыг өвчлөл, эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх” 



СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГЫГ ХЭМЖИХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

• Eрөнхий чиг үүрэг – 3

• Үндсэн чиг үүрэг-5

• Дэд чиг үүрэг-15 

• Арга хэмжээ -58 хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлон 
тусгасан  



8. Стратегийн зорилго ба салбар, нутаг дэвсгэрийн нэгж,

байгууллагын бүтцийн уялдаа, зураглал



Ерөнхий захирал

Эрдмийн 

зөвлөл

Дэд захирал

Удирдлагын 

зөвлөл

Санхүү, 

хангамж, 

үйлчилгээний 

алба

Орон тооны 

бус 

мэргэжлийн 

зөвлөл

Нийгмийн эрүүл 

мэнд, тандалт, 

шуурхай 

удирдлагын алба

Захиргааны 

алба

Чанар аюлгүй 

байдлын  алба

Мэдээлэл,

технологи, эрдэм

шинжилгээний

алба

Лавлагаа, 

лабораторийн 

алба

Ариутгал, 

халдваргүйтгэл, 

биоүйлдвэрлэлийн 

алба

Нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үеийн 

нөөцийн алба

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН БҮТЭЦ



Ерөнхий захирал 

Нийгмийн эрүүл мэнд, 
тандалт, шуурхай 
удирдлагын алба

Лавлагаа 
лабораторийн тасаг

Ариутгал 
халдваргүйтгэл, 

биоүйлдвэрлэлийн тасаг

Удирдлагын зөвлөлЭрдмийн зөвлөл
Орон тооны бус 

мэргэжлийн зөвлөл

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн бүтэц

Дэд захирал

Санхүү, хангамж, 
үйлчилгээний алба

Нэгдсэн лабораторийн 
алба

Захиргааны алба
Эрдэм шинжилгээ, сургалт, 
мэдээлэл технологийн алба

Чанарын алба



Ес. Хавсралт

Стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах үйл явцын хүрээнд 
хийсэн мандатын шинжилгээ, дотоод, гадаад орчны 
шинжилгээний холбогдох материал, өмнөх стратегийн 
төлөвлөгөөний тайлан, төсвийн төлөвлөгөөг хавсаргана.



ЗМА-ТУТ-Н ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА-
НЫ ТОВЧОО 



1. 2020.01.21 ЗӨСҮТ-ийн ШУН-н мэдээ, тандалтаар, НЭМНБ 
үүсч болзошгүй нөхцөл байна гэж үзсэн

- Төвийн захирлын А/05 дугаар 
тушаал: Гамшгаас хамгаалах 
мэргэжлийн ангийн бүтэц, 
удирдах бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
томилох тухай

- 282-278-тай-2, Яп-1 Кор-1



2. 2020.01.22 Салбар хоорондын Үйл явдлын эрсдлийн 
үнэлгээгээр ДУНД ЭРСДЭЛТЭЙ/

-ЭМС-ын19 албан даалгавар

-Төвийн захирлын А/05-а дугаар тушаал 
/2020.01.22/: ЗӨСҮТ-ийн ТУТ идэвхжлийн 
НЭГДҮГЭЭР ЗЭРЭГТ шилжиж, 
төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж эхэлсэн

-314-309-2-1-1



3. 2020.01.25 Салбар хоорондын Үйл явдлын эрсдлийн 
үнэлгээгээр ӨНДӨР ЭРСДЭЛТЭЙ

Төвийн захирлын А/07 дугаар тушаал 
2020.01.26 

ЗӨСҮТ-ийн ТУТ-г идэвхжлийн 
ХОЁРДУГААР ЗЭРЭГТ шилжиж, 
төлөвлөгөөний дагуу ажиллаа 
эрчимжүүлсэн



4. 2020.02.12 Салбар хоорондын Үйл явдлын эрсдлийн 
үнэлгээгээр МАШ ӨНДӨР эрсдэлтэй

- 2020.02.13 ЭМС-ын А/93 тоот ӨББ-ийн зэрэгт 
шилжүүлэх тухай тушаал 

- Төвийн захирлын А/08 дугаар тушаал 2020.02.13: 
ЗӨСҮТ-ийн ТУТ-г  ИДЭВХЖЛИЙН ГУРАВДУГААР
зэрэгт шилжүүлж, ТУТ-ны төлөвлөгөөг тодотгон 
баталсан



5. 2020.03.25 Салбар хоорондын Үйл явдлын эрсдлийн 
үнэлгээгээр МАШ ӨНДӨР эрсдэлтэй гэж давтан үнэлэгдсэн 

- 2020.03.18 ЭМЯ/ОБЕГ Хариу арга хэмжээний 
стратеги төлөвлөгөө,

- Төвийн захирлын А/23 дугаар тушаал 2020.03.26: 
“ЗӨСҮТ-ийн ТУТ-ний тодотгосон төлөвлөгөө”



КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАРТАХЛЫН ҮЕИЙН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА, 

ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ” Дадлага сургалт

- “2020.04.23 Шадар сайдын 33 дугаар 
тушаал “Бэлэн байдлын дадлага сургууль 
зохион байгуулах тухай”

- 2020.04.24 ОБЕГ-ын дарга, хошууч 
генерал Т. Бадрал  “Дадлага сургуулийн 
бэлтгэл ажлын ерөнхий төлөвлөгөө” 

-2020.04.25 ны өдөр ЗӨСҮТ-ийн ТУТ-

ны зохицуулагч “Дадлага 

сургуулилтад оролцох бэлтгэл 

ажлын төлөвлөгөө” баталсан

2020.04.28 ЭМС-ын “Дадлага 

сургуулилт зохион байгуулах тухай” 

А/266 тоот  тушаал

Дадлага сургалтанд 5 сарын 6, 7, 8 

амжилттай оролцож зохион 

байгуллагдлаа. 



ЭМСайдын А/269 тоот тушаал ЗӨСҮТ

1. 2020 оны 4 сарын 29 –д дотоодоо халдвар алдаагүй үед бэлэн байдлаа 
хангах, коронавирүст халдвар /Ковид19/тархахаас сэргийлэх  зорилгоор 
гарсан. Одоо “КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ЦАР ТАХЛЫН 
ҮЕИЙН ТАНДАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ЗААВАР” гэх

2. Нэгдүгээр хавсралтын 1.3.3  ЗӨСҮТ-ийн чиг үүргийг цар тахлын үед 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болгон өөрчилсөн. Тухайлбал Молекул биологийн 
Явуулын болон болон суурийн лаборатори, Бүх түвшинд байгууллагдаад 
байгаа шуурхай хариу арга хэмжээний багуудын чадвахийг ажлын байранд 
нь болон алсын зайн сургалтаар сайжруулах гм

3. Цар тахлын үед эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэл улам нэмэгдэж 
байгаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн байгууллагуудын чиг үүргийг 
тодорхой болгож өгөх санал 



4. Цар тахлын үед ажиллах бүх бүх чиглэлийн байгуулагуудын 
Халдварын хяналт сэргийлэлтийн талаар хэрэгжүүлэх
байгууллагын чиг үүрэг-г тодотгож оруулсан

5. “КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД

ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР” 4 дүгээр хавралтыг 
боловсруулж баталсан.   



“ЗӨСҮТ-ийн ТУТ-ний тодотгосон төлөвлөгөө”

Төвийн захирлын А/35 дугаар тушаал 2020.05.16: 



ЗООНОЗЫН МЭРГЭЖЛИЙН АЛБА, ТОХИОЛДЛЫН 
УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО   ЗМА-ТУТ

2020 оны 8 дугаар 
сарын 28 А/418 Эрүүл 
мэндийн Улсын алба, 
Тохиолдлын 
удирдлагын 
тогтолцооны 
бүрэлдэхүүн ажиллах 
журам, заавар



ЗМА-ТУТ зохицуулагчийн тушаал 
• ЗМА-ТУТ-ны мэнэежерийн тушаал тухай бүр гарч хариу арга 

хэмжээний багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн зохион байгуулж үүрэг 
даалгавар өгч ажиллаж байгаа 



ҮНДСЭН  5 ЗОРИЛГО, 36 үйл ажиллагаа

НЭГ. САЛБАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ, ӨРГӨЖҮҮЛЭХ 

ХОЁР. ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БАГИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ БҮРДҮҮЛЭХ

2.1. ЗӨСҮТ-ИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАГИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ

2.2. АЙМАГ, ОРОН НУТГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАГИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ

ГУРАВ. ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ НӨӨЦИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ

ДӨРӨВ. МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫГ

ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ

ТАВ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ, ХОЛБОГДОХ ГАЗРЫГ МЭДЭЭ,   МЭДЭЭЛЛЭЭР 
ХАНГАХ 



"Стратегигүй тактик бол ялагдлын өмнөх бужигнаан, харин тактикгүй 
стратеги бол явах хамгийн удаан зам"



1. Харьяалах нутаг дэвгэрийн хэмжээнд зоонозын халдварт өвчнүүдийг тандах,

хянах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах,

2. Чиг үүргийн хүрээнд хүн амын дунд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг

оновчтой зохион байгуулах,

3. Харьяалах нутаг дэвгэрт зоонозын халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх эрх зүйн

орчинг боловсронгуй болгох талаар шийдвэрийн төсөл, санал боловсруулж нутгийн

захиргааны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх,

4. Харьяалах нутаг дэвгэрийн хүрээнд зоонозын өвчний байгаль дахь тархалт цар

хүрээ, идэвхжилийг тогтоож, эрсдэлийн дагуу бүсчлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх,

5. Харьяалах нутаг дэвгэрт зоонозын өвчний дэгдэлтийн үед голомтод эрт

сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээг оновчтой шуурхай зохион байгуулах,

6. Чиг үүргийн хүрээнд бусад байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх,

7. Чиг үүргийн хүрээнд дархлаажуулалт, лабораторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх.

ЗӨСТ төвийн үндсэн чиг үүрэг 


