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Системд хандах линк:

Бүртгүүлэх товч дарж бүртгүүлэх хуудас руу шилжинэ.

БҮРТГЭЛТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧ:

Хэрэв өмнө нь бүртгүүлсэн бол 
“Нэвтрэх нэр”- хэсэгт таны регистрийн дугаар

“Нууц үг” – Өөрийн бүртгүүлэхдээ үүсгэсэн 
нууц үгийг оруулах.

Шинэ хэрэглэгч та Заавар харах дарж заавартай танилцана уу
/Нэвтэрсний дараа “Тусламж” цэснээс бусад заавартай танилцаарай/



АЛХАМ НЭГ:
СИСТЕМД БҮРТГЭЛ ҮҮСГЭХ

АЛХАМ ХОЁР:
ШАЛГАЛТЫН ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

АЛХАМ ГУРАВ:
ШАЛГАЛТ ӨГӨХ, ҮР ДҮНГ ХАРАХ

www.hr.hdc.gov.mn

http://www.hr.hdc.gov.mn/


АЛХАМ НЭГ:

“Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн 
бүртгэл мэдээллийн сан”-д
СИСТЕМД БҮРТГЭЛ ҮҮСГЭХ

www.hr.hdc.gov.mn

http://www.hr.hdc.gov.mn/


Хэрэглэгч - Системд нэвтрэх

Зураг1

1. Нэвтрэх нэр:    Бүртгүүлэхдээ оруулсан 
таны регистр

2. Нууц үг: Бүртгүүлэхдээ үүсгэсэн
нууц үгийг оруулах

“Нэвтрэх” товч дарснаар системд 
нэвтэрнэ.

зураг1

зураг2

зураг2
Амжилттай нэвтэрсэн бол та дээрхи зурагт
харуулсан хуудсанд шилжсэн байх болно.

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

Шинэ хэрэглэгч та Заавар харах дарж заавартай 
танилцана уу. /Нэвтэрсний дараа “Тусламж” цэснээс 
бусад заавартай танилцаарай/



Хэрэглэгч - Нууц үгээ мартсан, Нууц үг сэргээх

Системд нэвтэрч чадаагүй бол
Зураг 1-т  харуулсан 
Анхааруулга харагдана.
-Та нэвтрэх нэр (регистрийн
дугаар), нууц үгээ шалгаад
дахин оролдоно уу.

Зураг 1

Та нууц үгээ мартсан бол
“Нууц үг сэргээх” товч дарж
регистр, и-мэйл хаяг оруулж и-
мэйлээр шинэ нууц үгээ авна уу

Зураг 2

Зураг 2

1. Регистрийн дугаар:    
Бүртгүүлэхдээ оруулсан 
таны регистр

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

Дээрхи талбаруудыг бөглөөд
“Илгээх” товч дарснаар таны и-
мэйл хаягруу нууц үг илгээгдэнэ.

2.

1.



Амжилттай нэвтэрлээ – Миний мэдээлэл

1.

2.

Зааврын дагуу нэвтрэхэд таны
хувийн мэдээллийг агуулсан
цонх нээгдэнэ



Миний мэдээлэл – Ерөнхий мэдээлэл – Нууц үг солих

Системийн аюулгүй байдал, хөндлөнгийн нөлөө орохоос сэрэмжлэн бусдаар нээлгэсэн болон сэжигтэй тохиолдолд НУУЦ ҮГИЙГ СОЛИНО уу.
Нууц үг солиогүйгээс гарсан аливаа эрсдлийг ЭМХТ хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Таны нууц үг зөвхөн таны өмч байх ёстой.

Нууц үгийг солих нүдийг
дарахад Зураг 2-т
харуулсан талбар
нээгдэх ба талбаруудыг
бөглөөд Солих товч
дарснаар солигдоно.

Зураг 2

Зураг 1



Миний мэдээлэл – Ерөнхий мэдээлэл

1.

2.

3.

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

2. Ургийн овог :
Өөрийн ургийн овгийг оруулах

3. И-мэйл хаяг:
Та нууц үг сэргээх, мэдээлэл авах 
зэрэгт ашиглах тул и-мэйлээ 
шалгаж алдаатай бол заавал
засаарай

4. Гэр бүлийн мэдээлэл:                  
- нэмэх товч дарахад 

мэдээлэл оруулах хүснэгт 
нэмэгдэнэ. Асуултын дагуу 
бөглөнө.

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

4.

Регистрийн дугаар овог нэрийг ХУР системээр
баталгаажуулахад алдаат гарсан бол улаан хүрээтэй
байна.
Мэдээлэл шинэчлэх товчийг дарж засна уу
/баталгаажихгүй тохиолдолд дахин шинээр бичиж
болно/.

5.



Миний мэдээлэл – Мэргэжил | Мэргэжил нэмэх
1. Мэргэжил, үндсэн мэргэшил,
төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил
дээшлүүлэх сургалтын харгалзах

- товчийг дараад Зураг 2-т харуулсан
цонх нээгдэх ба утгуудыг бөглөж, сонгоод
Хадгалах товч дарснаар мэргэжил
нэмэгдэнэ.

1.

Зураг 2

2. Мэргэжил: Эзэмшсэн мэргэжлээ сонгох
Тушаалын дугаар : Тушаалын дугаар оруулах /мэргэжилд заавал биш/
Тушаалын огноо: Тушаал гарсан огноог оруулах
Зардлын хэлбэр: Хувийн  | Улсын | Төсөл, хөтөлбөрийн гэсэн 3 сонголтоос сонгох
Суралцсан улс: Мэргэжил эзэмшсэн улсаа сонгох
Байгууллага: Байгууллага сонгох  /хэрэв гадаадад мэргэжил эзэмшсэн бол бичиж оруулах боломжтой./
Хавсралт: Таны мэргэжлийг нотлох хуулбар баримтыг PDF-ээр оруулах.
Дээрхи мэдээллүүдийг оруулснаар Хадгалах товч дарж таны мэдээлэл хадгалагдана.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

8.

Бөглөсөн мэдээллийн дагуу зөвхөн таны 
мэргэжил, мэргэшилтэй хамааралтай 
мэдээлэл харагдах тул мэргэшсэн байдлаа 
бүрэн бөглөнө үү

Зураг 1

Дипломын хуулбар, дүнгийн
хавсралт /гадаадад төгссөн
бол баталгаат орчуулгын
хамт/-ыг аттачилана.

Та сургалтаа дүүргээгүй тул үндсэн мэргэшил  мөрийг бөглөхгүй



АЛХАМ ХОЁР:

“Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн 
бүртгэл мэдээллийн сан”-д 
ШАЛГАЛТЫН ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ
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Зарлал – Шалгалтын зар / Шалгалтад бүртгүүлэх

Шалгалтанд бүртгүүлэх
Хувийн мэдээлэл цэс дээр мэргэжил оруулсан хэрэглэгчид тухайн мэргэжлийн 
шалгалтын зар нь Зарлал –> Шалгалтын зар цэс дээр харагдах болно.

Хувийн мэдэлэл -> Мэргэжил хуудсанд мэргэжил нэмээгүй бол шалгалтын 
зар харагдахгүй.
Та өөрийн төгсөж байгаа мэргэшлийн чиглэлээ андууралгүй зөв бөглөнө үүТа өөрийн бүртгүүлсэн

чиглэлийн шалгалтын нэр дээр
дарж “Шалгалтын ерөнхий
мэдээлэл” цонх руу шилжилнэ

1.

1.

Бүртгүүлэх
2. “Шалгалтын ерөнхий мэдээлэл”-ыг нягтлаад таны өгөх
шалгалт мөн бол бүртгүүлэх товч дээр дарснаар дараах шалгах
цонх нээгдэнэ. Ок дарснаар таны хүсэлт илгээгдэнэ.

2.

3.

3.

Хүүхэд судлалын үндсэн 
мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт

Мэс засал судлалын үндсэн 
мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт

Арьс судлалын үндсэн 
мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт



Зарлал – Шалгалтын зар / хүсэлт илгээгдсэн. Илгээмж
Шалгалтад бүртгүүлэх 
Хүсэлт 

Амжилттай илгээгдсэн бол хүсэлт
илгээх товч идэвхигүй болох ба
хүсэлтийг ЭМХТ хэрэглэгч таны
төгсөх чиглэл зөв эсэх, хүсэлт
давхардсан эсэх, төлбөр
төлөгдсөн эсэхийг шалгаад бүх
оролцогчдийг 10 дугаар сарын
11-ны өдөр баталгаажуулах
хүртэл түр хүлээнэ үү.

Шалгалтын товлосон цаг
өөрчлөгдөхгүй

Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа:
100 минут

Шалгалтын төлбөр: 10000₮

Шалгалт баталгаажихад илгээмж ирнэ
Шалгалтад бүртгүүлэх хүсэлт баталгаажсан бол
хэрэглэгчийн илгээмж цэсэнд илгээмж ирсэн
байх ба илгээмж дээр дарж шалгалтруу орж
болно.

Шалгалтад бүртгүүлэх хүсэлт илгээсэн бол та төлбөрөө төлсний дараа таны хүсэлт баталгаажихыг анхаарна уу!

Шалгалтын төлбөр: 10,000 төгрөг /илүү, дутуу төлөлттэй баримт хүлээн авахгүй/
Хүлээн авах банк: Төрийн сан
Дансны дугаар: 100900020020 /Төлбөрийг банкаар болон интернэт банк, ЭМХТ-ийн нэг давхарт 

автомат машинд төлөх боломжтой/
Хүлээн авах байгууллага: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
Зориулалт буюу утга: Шалгалтын төлбөр /Овог, нэр, регистрийн дугаар/

10000



АЛХАМ ГУРАВ:

“Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн 
бүртгэл мэдээллийн сан”-д 
ШАЛГАЛТ ӨГӨХ, ҮР ДҮНГ ХАРАХ
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Шалгалтын зар – Шалгалт өгөх

Шалгалт өгөх
Шалгалт авах огноо: 2021-07-09
14:51 цагаас байгаа тул шалгалт
тухайн цагт эхэлнэ.

Системд нэвтрэхэд шалгалт эхлэх цаг болоогүй бол шалгалтын
хуудас нээгдэхгүй ба эхлэх хугацааны мэдээлэл харагдана.
Хугацаа болсны дараа шалгалт эхлэхгүй тохиолдолд хуудсыг
дахин /Refresh/ ачааллана уу.

Шалгалт өгөх – товч дээр дарж шалгалт өгөх 
хуудсанд шилжинэ.

10000

- Техник хэрэгсэл, интернетийн гацалт
доголдлоос хамааран шалгалтаа
дуусгаж чадаагүй тохиолдолд ЭМХТ
хариуцлага хүлээхгүй тул интернэт
сүлжээ, төхөөрөмжийн чанарт
анхаарна уу.

- Дуудлага ирэх зэргээр шалгалтыг
тасалдуулах эрсдэлтэй тул компьютер
ашиглахыг зөвлөж байна



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

- Хариултыг бөглөсөн асуултын
дугаар ногоон өнгөтэй болно /Энэ
хэсэг гар утас зэрэг жижиг
төхөөрөмж дээр харагдахгүй
болно/.

- Асуултын харгалзах хариулт дээр
дарснаар зурагт харуулсан шиг
хариултын өнгө цэнхэр болно
/Хариулыг өөрчлөн сонгож
болно/.

- Шалгалт 100 сорилтой

Асуултыг бүрэн хариулсан эсэхээ
нягтлаад хамгийн дор байрлах
Дуусгах товч дээр дарж шалгалтыг
дуусгана.

- Шалгалтыг дуусгаснаар үр дүнг
харуулах цонх нээгдэнэ.

- Шалгалтын түүхтэй хэрхэн
танилцахыг дараагийн хуудсаас
харна уу.



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

Ингэснээр таны шалгалтын дүн програмд хадгалагдан үлдэнэ.

Хүүхэд судлалын үндсэн мэргэшлийн 
төгсөлтийн шалгалт

Үндсэн 
мэргэшлийн 
төгсөлт



Заавартай бүрэн танилцсан 
танд баярлалаа

ШАЛГАЛТАД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ

www.hr.hdc.gov.mn
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