Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн
бүртгэлийн сан программ–
Мэргэшлийн зэргийн шалгалт гарын
авлага
Системд хандах линк:

http://hr.hdc.gov.mn/
Бүртгэлтэй хэрэглэгч:
Хэрэв өмнө нь бүртгүүлчихсэн бол
“Нэвтрэх нэр”- хэсэгт регистрийн дугаар
“Нууц үг” – Өөрийн бүртгүүлэхдээ үүсгэсэн нууц үгийг оруулах.

Бүртгүүлэх товч дарж бүртгүүлэх хуудас руу шилжинэ.

Хэрэглэгч - Системд бүртгүүлэх

1. Иргэншил:

Сонгох

3. Эцэг/эхийн нэр:

Овог оруулах

4. Өөрийн нэр:

Хэрэглэгчийн нэр

5. Утасны дугаар:

Тоогоор оруулах

6. Имейл хаяг:

Зөв хаяг оруулах

1.

Нэвтрэх нэр нь цаашид регистр байна.

3.

4.

5.

6.

7.
8. Үйлчилгээний нөхцөл зөвшөөрөх :
Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаад
Зөвшөөрсөн тэмдэглэгээтэй болгох.

2.

2. Регистрийн дугаар:
Регистрийн дугаар оруулна.

8.

7.

7. Нууц үг :
5-с дээш орон бүхий тоо, үсэг, тэмдэгт
оролцуулан үүсгэх
Нууц үг баталгаажуулах:
Үүсгэсэн нууц үгийг давтан оруулна

9. “Бүртгүүлэх” товч дарснаар бүртгэл
амжилттай болсныг харуулах цонхонд
шилжилнэ.

Системд бүртгүүлэх – Амжилттай бүртгэгдлээ !
1. Таны бүртгэл амжилттай болсон
бол зураг дээрх хуудас харагдана.

Системд нэвтрэх нэр
Таны
бүртгүүлсэн
регистрын
дугаар нь системд нэвтрэх нэр
болохыг анхаарна уу!
Нэвтрэх
нэр
нь
цаашид
регистрийн дугаар байна.

“Нэвтрэх” товч дарж нэвтрэх хуудсанд
шилжилнэ үү.

Хэрэглэгч - Системд нэвтрэх
зураг1

зураг2
Зураг 1

1.

1. Нэвтрэх нэр: Бүртгүүлэхдээ оруулсан
таны регистр

2.

2. Нууц үг:

Зураг 2
Амжилттай нэвтэрсэн бол та дээрхи зурагт
харуулсан хуудсанд шилжсэн байх болно.

Бүртгүүлэхдээ үүсгэсэн
нууц үгийг оруулах

“Нэвтрэх” товч дарснаар системд
нэвтэрнэ.

Хэрвээ нэвтэрч чадаагүй бол хэрхэн нууц үг
сэргээх тухай дараагийн хуудсанд тайлбар
оруулав.

Хэрэглэгч - Нууц үгээ мартсан, Нууц үг сэргээх
зураг1

зураг2

зураг2
1. Регистрийн дугаар:
Бүртгүүлэхдээ оруулсан
таны регистр

Системд нэвтэрч чадаагүй бол
Зураг 3-т харуулсан
Анхааруулга
харагдана.
-Та нэвтрэх нэр(регистрийн
дугаар), нууц үгээ шалгаад
дахин оролдоно уу.

2. И-мейл хаяг:
Бүртгүүлэхдээ оруулсан
мейл хаягаа бичих

1.
2.
Дээрхи талбаруудыг бөглөөд
“Илгээх” товч дарснаар таны
мейл хаягруу нууц үг илгээгдэнэ.

Та нууц үгээ мартсан бол
“Нууц үг сэргээх” товч дарж
регистр, имейл хаяг оруулж
мейлээр шинэ нууц үгээ авна уу

Амжилттай нэвтэрлээ – Миний мэдээлэл
1.
2.

Мэдээлэл цэс:
Системд нэвтэрсэн хэрэглэгч-д мэдээлэл хуудас
харагдах хэрэглэгч системтэй холбоотой асуулт
асуух, бусад хэрэглэгч нарын оруулсан
мэдээллийг харах боломтой.

Хувийн мэдээллээ оруулах
1. Баруун буланд харагдах өөрийн нэр дээр
дарах.
2. Миний мэдээлэл цэс дээр дарснаар миний
мэдээлэл хуудсанд шилжинэ.

Миний мэдээлэл – Ерөнхий мэдээлэл
1. Гэрийн хаяг:
Аймаг/Нийслэл сонгох
Сум/Дүүрэг сонгох
Баг/Хороо сонгох
Гэрнийн хаяг хэсэгт Хашаа/Байр,
тоот хаяг бичиж оруулах.

4. Гэр бүлийн мэдээлэл:

- нэмэх товч дарж мэдээлэл оруулах хүснэгт үүсгээд харгалзах баганад утгуудыг бөглөх.

5. Та өөрчлөлт хийсэн, мэдээлэл оруулсан бол ХАДГАЛАХ товч дарна уу.

2. Ургийн овог :
Өөрийн ургийн овгийг оруулах

1.

3. Нууц үг солих :
Нууц үгийг солих идэвхижүүлвэл
доорхи зурагт харуулсан шиг
талбарууд нээгдэх ба бөглөснөөр
солих товч дарснаар солигдоно.

Регистрийн дугаар нь
нэвтрэх нэрээр ашиглаж
байгаа
тул
хэрэглэгч
өөрчлөх боломжгүй юм

2.

3.

5.
4.

Мэргэшлийн зэргийн шалгалт

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад бүртгүүлэхдээ “Миний мэдээлэл”
цэсний дараах талбаруудыг заавал бөглөнө.
МИНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦЭС

ТАЙЛБАР

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

регистрийн дугаар ХУР системээс татсантай таарч байгаа эсэхийг шалгах

МЭРГЭЖИЛ

мэргэжил, үндсэн мэргэшил, төрөлжсөн мэргэшлийн мэдээллийг оруулж, хавсралтаар
дипломын хуулбарыг оруулна

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

өмнө ажиллаж байсан ба одоо ажиллаж байгаа ажлын газрын мэдээлэл
/Хавсралт хэсэгт Нийгмийн даатгалын дэвтрийн тушаалын хэсгийн хуулбарыг заавал
оруулна/

БОЛОВСРОЛ

эзэмшсэн боловсролын мэдээлэл, элссэн, төгссөн он зэрэг мэдээллүүдийг оруулна.
/Бакалавр, доктор, магистр г.мэт/

ЛИЦЕНЗ

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн мэдээлэл системээс татагдаж орж ирэх тул
бөглөх шаардлагагүй

ЗЭРЭГ

өмнө авсан зэргийн мэдээллийг оруулах ба хавсралтаар гэрчилгээний хуулбарыг оруулна.
/Хэрвээ мэргэшлийн зэргийг анх удаагаа горилж байгаа бол бөглөх шаардлагагүй/.

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

сэргэшлийн зэргийн шалгалт өгөх холбогдох Мэргэжлийн нийгэмлэг, Холбоо, Салбар
зөвлөлд гишүүнчлэл үүсгэнэ

Анхаарах зүйлс
ГИШҮҮНЧЛЭЛ цэс рүү орж шалгалт өгөх Мэргэжлийн Нийгэмлэг, Холбоо, Салбар зөвлөлийн мэдээллийг
сонгоно.

Жишээ нь: дотрын анагаах судлалаар шалгалт өгөх бол Дотрын анагаах судлалын мэргэжлийн салбар
зөвлөл гэснийг сонгоно.
2022 онд мэргэшлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах Мэргэжлийн нийгэмлэг, Холбоо, Салбар
зөвлөлийн мэдээллийг доорхи линкээр авна уу.
http://hdc.gov.mn/page/111/
ЗАРЛАЛ- ШАЛГАЛТЫН ЗАР цэс рүү орж харьяалах чиглэлээр мэргэшлийн зэргийн шалгалтад бүртгүүлнэ
Шалгалтын бүртгэлийг үүсгэхдээ шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй сайтар танилцана: шалгалтын
бүртгэл эхлэх дуусах хугацаа, шалгалт авах огноо г.мэт
Шалгалтын бүртгэлийг Мэргэжлийн нийгэмлэг, Холбоо, Салбар зөвлөлөөс 2022.03.25-ны дотор
баталгаажуулна.
Хэрвээ та нийтлэг болон тусгай шаардлагыг дутуу бүрдүүлж өгсөн тохиолдолд шалгалтад орох хүсэлтийг
баталгаажуулахгүй бөгөөд буцаах боломжтой.

Миний мэдээлэл – Мэргэжил | мэргэжил нэмэх
1. Мэргэжил:

1.

- товч дараад Зураг2-т харуулсан цонх
нээгдэх ба харгалзах утгуудыг бөглөж,
сонгоод Хадгалах дарснаар мэргэжил
нэмэгдэнэ.

зураг2
2.

3.
4.
5.

6.
2. Мэргэжил:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Эзэмшсэн мэргэжлээ сонгох
Тушаалын дугаар :
Тушаалын дугаар оруулах /заавал биш/
Тушаалын огноо:
Тушаал гарсан огноог оруулах
Зардлын хэлбэр:
Хувийн | Улсын | Төсөл, хөтөлбөрийн гэсэн сонголтоос сонгох
Суралцсан улс:
Мэргэжил эзэмшсэн улсаа сонгох.
Байгууллага:
Байгууллага сонгох /хэрэв гадаадад мэргэжил эзэмшсэн бол бичиж оруулах боломжтой./
Хавсралт:
Таны мэргэжлийн зэргийг нотлох хуулбар баримтыг PDF-ээр оруулах.
дээрхи мэдээллүүдийг оруулснаар Хадгалах товч дарснаар таны мэдээлэл хадгалагдана.

7.
8.

Миний мэдээлэл- Ажлын туршлага

1. Байгууллага
2. Алба, тасаг
3. Албан тушаал
4. Ажиллаж эхэлсэн огноо
5. Ажлаас гарсан огноо- хэрвээ
одоог хүртэл ажиллаж байгаа бол
энэ талбарыг бөглөх шаардлагагүй
6. Хавсралт- ажилд орсон болон
ажлаас гарсан тушаал, нийгмийн
даатгалын дэвтрийн тушаал-ын
хэсгийг хавсаргах

Миний мэдээлэл- Боловсрол

1. Суралцсан улс- төгссөн улсын нэр
2. Сургуулийн нэр- төгссөн сургуулийн нэр
3. Мэргэжил- эзэмшсэн мэргэжил /Хүний их эмч,
шүдний их эмч, сувилагч г.мэт/
4. Зэрэг- Боловсролын зэрэг /Бакалавр, магистр, доктор
г.мэт/
5. Дипломны дугаар
6. Элссэн огноо
7. Төгссөн огноо
8. Хамгаалсан сэдэв
9. Хавсралт- хавсралтаар дипломны хуулбарыг оруулна

Миний мэдээлэл- Зэрэг
Системийн бус зэрэг цэсэнд өмнө авсан буюу одоо эзэмшиж байгаа Мэргэшлийн зэргийн мэдээллийг оруулна, хэрвээ байхгүй
бол оруулах шаардлагагүй
Системийн зэрэг цэсэнд тус программаар авсан зэргийн мэдээлэл орно /Энэ талбарыг зэрэг горилогч өөрөө бөглөх
боломжгүй тул орхино/

Алхам: 1

Алхам: 2

Миний мэдээлэл – Зэрэг цэсрүү
орох.
Системийн бус зэрэг хүснэгтийн
ард байрлах нэмэх товч дээр
дарснаар мэргэжлийн зэрэг
нэмэх цонх нээгдэх ба одоо
эзэмшиж байгаа буюу өмнө
авсан
зэргийн
мэдээллийг
оруулна.

-

Мэргэжлийн зэргийн төрлөө сонгох Ахлах | Тэргүүлэх | Зөвлөх
Зэргийн гэрчилгээний дугаарыг бичиж оруулах
Зэрэг хамгаалсан огноог оруулах
Зэрэг хамгаалсан чиглэлийг тодорхой бичиж оруулах
Өөрийн зэрэг хамгаалсан Мэргэжил | Үндсэн мэргэшил | Төрөлжсөн
мэргэшилээс сонгох
- Хавсралтаар зэргийн гэрчилгээний хуулбарыг оруулах
Хадгалах товч дарснаар таны системийн бус зэргийн бүртгэл нэмэгдэх
болно.

Миний мэдээлэл – Гишүүнчлэл сонгох

Алхам: 1
Миний мэдээлэл – Гишүүнчлэл цэсрүү орох.
Гишүүнчлэл
нэмэх
товч
дээр
дарснаар
Нийгэмлэг/Салбар зөвлөлийн гишүүнчлэл сонгох
цонх нээгдэнэ.

Алхам: 2
Мэргэжлийн Нийгэмлэг/ Холбоо/ Салбар зөвлөлийн нэр
сонгох дарснаар таны гишүүнчлэлтэй МЭРГЭЖЛИЙН
НИЙГЭМЛЭГ, ХОЛБОО, САЛБАР ЗӨВЛӨЛ түүнд хамаарах
мэргэжлүүд бүхий жагсаалт нээгдэнэ. Та өөрийн
гишүүнлчлэлтэй байгууллагаа сонгоод Хадгалах дарснаар
таны гишүүнчлэл нэмэгдэнэ.
ГИШҮҮНЧЛЭЛ-ийг нэмснээр та мэргэшлийн зэргийн
шалгалтад бүртгүүлэх эхний алхамаа хийсэн гэсэн үг.

Системийн зэргийн шалгалтанд бүртгүүлэх
ЗАРЛАЛ -ШАЛГАЛТЫН ЗАР хэсэгт Мэргэшлийн зэргийн- шалгалтад бүртгүүлэх цэс гарч ирнэ. Хэрвээ шалгалтын зар цэсд
мэргэшлийн зэргийн шалгалтын тов тодорхой болохоор ШАЛГАЛТЫН ЗАР хэсэгт орох ба 2022.02.11-ний дотор үүсэх тул та
тус хугацаанд эргэн хандаарай.

Алхам: 1
Зарлал – Шалгалтын зар цэс дээр дарж та
өөрийн гишүүнчлэлтэй байгууллагаас
зарласан мэргэшлийн зэрэг олгох
шалгалтын
жагсаалт
харагдах
ба
шалгалтын нэр дээр дарж ерөнхий
мэдээлэл цонхруу орно.

Алхам: 2
Шалгалтын ерөнхий мэдээлэл хэсгээс шалгалтын
бүртгэл эхлэх дуусах хугацаа, шалгалтын үргэлжлэх
хугацаа, төлбөр, шалгалт авах огноо, санамж гэх мэт
дээрхи мэдээллүүдийг нягтлаад бүртгүүлэх товч дээр
дарснаар хүсэлт илгээгдэнэ.

Алхам 1: Зарлал – Шалгалтын зар цэс
дээр дарж та өөрийн гишүүнчлэлтэй
байгууллагаас зарласан мэргэшлийн
зэрэг олгох шалгалтын жагсаалт
харагдах ба шалгалтын нэр дээр дарж
ерөнхий мэдээлэл цонхруу орно
Алхам 3:
Бүртгүүлэх
ногоон
товчин
дээр
дарснаар шалгалтад бүртгүүлэх ба
шалгалтад
бүртгүүлэхдээ
МИНИЙ
МЭДЭЭЛЭЛ цэсэн дэх мэдээллийг дутуу
бөглөсөн тохиолдолд Мэргэжлийн
нийгэмлэг, холбоо, салбар зөвлөлөөс
бүртгэл буцаагдана.

Алхам 2. Шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана
Шалгалтын нэр- Ямар нийгэмлэг, холбоо, салбар зөвлөлөөс шалгалт зарлаж
байгаа болон ямар чиглэлийн шалгалт авах талаарх мэдээлэл харагдана
Шалгалтын төрөл: Мэргэшлийн зэргийн шалгалт- шатлал /Ахлах, Тэргүүлэх/
Шалгалтын бүртгэл эхлэх хугацаа: шалгалтын бүртгэл эхэлсэн огноо
Шалгалтын бүртгэл дуусах хугацаа: шалгалтын бүртгэл дуусах огноог
анхааралтай харна
Зарласан байгууллага: Тус онд мэргэшлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах
эрх бүхий мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, салбар зөвлөлийн нэр
Шалгалт авах огноо: 2022.04.20-2022.05.20-ны дотор аль нэг өдөр шалгалтын
өдөр тавигдсан байна
/Шалгалтын төлбөр- энэ талбар зэргийн шалгатад хамаарахгүй/

Шалгалтын хүсэлт баталгаажилт

Алхам: 3
Шалгалтанд бүртгүүлэх хүсэлт илгээгдсэн бол таны
бүртгүүлэх товч солигдсон байна.
Таны хүсэлтийг хүлээн авсан тохиолдолд таньд
илгээмж ирсэн байх ба дээр нь дарвал таны зэргийн
шалгалтанд бүртгүүлэх хүсэлтийг зөвшөөрсөн тухай
илгээмжийг харах боломжтой.

Шалгалтад
бүртгүүлэх
хүсэлт
2022.03.25-ны
дотор баталгаажна

Шалгалтын зар – Шалгалт өгөх
Шалгалт эхлэхэд дараах цонх
нээгдсэн байна.
-

Хариулт бөглөсөн асуултын дугаар
ногоон өнгөтэй болно.

-

Асуултын харгалзах хариулт дээр
дарснаар зурагт харуулсан шиг
хариултын өнгө цэнхэр болно.

Бүх асуултын хариултыг сонгосон бол
Хамгийн дор байрлах Дуусгах товч
дээр дарж шалгатыг дуусгана.

Хувийн мэдээлэл – Шалгалтын түүх
Шалгалт өгсөн хэрэглэгч
шалгалтын түүх харах бол
Минийн мэдээлэл -> Шалгалт цэс дээр
дарж Системийн шалгалт хүснэгтээс
систем дээр өгсөн шалгалтын үр дүн,
өгөх шалгалтын мэдээллийг харах
боломжтой.
Үүнд :
- Шалгалтын нэр
- Төрөл
- Дэд төрөл
- Авсан оноо
- Босго оноо
- Тэнцсэн эсэх
- Огноо

Системийн бус шалгалт
Зэргийн дадлага шалгалтын мэдээллийг нэмэх товч
дарснаар мэдээлэл оруулах цонх нээгдэхэд
харгалзах мэдээллүүдийг бөглөж хадгалах дарснаар системийн бус шалгалтын бүртгэл үүснэ.

Шалгалтад тэнцсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн
шалгалтын дараа
Миний мэдээлэл цэсний – Ерөнхий мэдээлэл,
Ажлын туршлага, Боловсрол хэсгүүдийн мэдээллийг
бүрэн бөглөсөн байх хэрэгтэй.

Зэрэг, зэргийн хүсэлт

Шалгалтанд бүртгүүлээд, шалгалтыг амжилттай дүүргэсэн
бол Мэргэжлийн нийгэмлэг/ холбоо/ салбар зөвлөлөөс таны
өмнөөс зэргийн хүсэлтийг ажлын алба буюу ЭМХТ-рүү
илгээсэн байх болно.
Та /системийн/ зэргийн хүсэлтийг хэзээ илгээснийг харах
боломжтой.

Тодорхой хугацаанд таны зэргийн хүсэлт хянагдаад хүсэлт
баталгаажсан бол дараах байдлаар харагдана.

Заавартай бүрэн танилцсан
танд баярлалаа
ЦАХИМ ПЛАТФОРМ
БАТАЛГААЖСАН МЭДЭЭЛЭЛ
• www.hr.hdc.gov.mn

