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Хамтын ажиллагаа-2020) 



ЧИГ ҮҮРЭГ 

• МИ-үйлчилгээний өдөр дутмын ү/а-
г зохион байгуулах (11чиг үүрэг)  

• ЧАБ-ын асуудал хариуцсан нэгж 
(11 чиг үүрэг) 

• Эмнэлгийн мэргэжилтэнд 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны 
(17 чиг үүрэг+гадаадын 
мэргэжилтний) 

 

 

МИЛА-”Ажлын 
алба”,    

(ЭМСТ А/503, 
2017.12.11, ЭМСТ 

98, 2015.03.16; 
А/566, 2019.12.12) 

 
• Харъяалах нутаг дэвсгэртээ МИ-ү/а-г 

удирдлага, зохицуулалтаар хангах (9 чиг 
үүрэг) 

• Багц цагийн биелэлтийн мэдээ; сургалтын 
төлөвлөгөө; гадаадын мэргэжилтэн урих 

• ЧАБ-чиг үүрэг+ 

АНЭМГ 



Агуулга 

 

- Ямар асуудал байна? 

- Цаашид юун дээр анхаарах вэ? 



 

 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 

эрхлэх зөвшөөрлийг багц 

цагаар сунгахад анхаарах 

асуудлууд 



Зөвшөөрөл: 

ЭМС-ын 2019.11.05-ны өдрийн А/492 дугаар 

тушаалын 1 дэх заалт буюу .....”Эрүүл мэндийн 

байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа МУ-

ын Ардын эмч, Хүний гавъяат эмч, Эрүүлийг 

хамгаалахын гавъяат эмч, тухайн мэргэжлээрээ 

25 ба түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа 

эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын газрын 

тодорхойлолт, ажлын тайланг үндэслэн 

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 

сунгана”.... гэсэн заалтыг 2019 оны 12 дугаар 

сараас эхлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  



25 ба түүнээс дээш жил ажиллаж 

байгаа эмнэлгийн мэргэжилтний  

ажлын тайлан бичих загвар 

 

 • http://www.hdc.gov.mn/page/31/ 

http://www.hdc.gov.mn/page/31/


Сүүлийн 5 жилийн ажлын тайлан-

ӨГҮҮЛБЭРЭЭР БИЧИХ!+БАТАЛГААЖУУЛАЛТ! 
№ Үзүүлэлтүүд 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

1 Тусламж үйлчилгээний тоон 
үзүүлэлт 
 

     

2 Эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил-тоо, 
төрөл, нэр 
 

     

3 Практикт нэвтрүүлсэн шинэ 
санал, санаачлага 
 
 

     

4 Мэргэжлээрээ сургалтад 
хамрагдсан байдал-тоо, 
төрөл 
 

     

5 Иргэдэд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох, мэдээлэл 
сургалт сурталчилгааны 
ажлын тоон үзүүлэлт 
 

     

6 Бусад ажил 
 
 
 

     

 
БАТАЛГААЖУУЛСАН: 
(Байгууллагын дарга, захирал)     (Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн) 
 
...................................................     ............................................................................... 
               гарын үсэг         гарын үсэг 



 
 
 
 
 



 



ЭМСТ-төсөл хүргэх хугацаатай 

уялдуулж материалыг ирүүлэх: 

1. Багц цагаар сунгах 

2. Шалгалтаар сунгах 

 Багц цагаар: Сард 1 удаа, сар бүрийн 3 
   дахь 7 хоногийн сүүлээр 
   ЭМЯ-руу + /15-наас өмнө 
   ирүүлвэл зохимжтой/ 

 

Шалгалтаар: Сард 2 удаа /эхний 7 хоног, 
   3 дахь 7 хоногт/ 



Зөвшөөрлийн шалгалт 

2020 ОНД:  

 Цаасан хэлбэрээр сард 1 удаа;  

 Цахим хэлбэрээр 7 хоног бүр ЭМХТ-ийн байранд;  

 Хүсэлт өгсөн газар телемидицина-аар эсвэл очиж тус тус 
 зохион  байгуулагдана. 

 

БҮРТГЭЛ: http://www.hdc.gov.mn/page/51/ 

Цахим  7 хоног бүрийн МЯГМАР гараг бүр   

Цаас  Сар бүрийн эхний 7 хоногийн Пүрэв гараг бүр  
  (хязгаартай!) 

 

ШАЛГАЛТ: 

Цахим   7 хоног бүрийн БААСАН гараг бүр 

Цаас   Сар бүрийн 2 дахь 7 хоногийн Пүрэв гараг бүр 
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Бидэнтэй холбоо барих: 

 

Өрөө:    № 105; 205   

Ажлын утас:  9818-1106 

   461529 /Зүүн байр/ 

   7012-8806 

ЭМХТ-ийн Цахим хуудас-аар өдөр бүр зочилж 
байх    http://www.hdc.gov.mn/ 
 
Албаны булангаар тогтмол зочлох:  

МИ:   http://www.hdc.gov.mn/page/91/ 

Чанар:  http://www.hdc.gov.mn/page/90/ 
Зөвшөөрөл:  http://www.hdc.gov.mn/page/31/ (дотоод) 
  http://www.hdc.gov.mn/page/28/ (гадаад) 
Шалгалт:  http://www.hdc.gov.mn/page/97/ 

Жишиг сорил: http://www.hdc.gov.mn/page/47/ 
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АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА 
  

  

  
 


