
Тус нийгэмлэгийн дэргэдэх зэргийн 
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өдрийн хурлаар хэлэлцэж баталсан 
ÝÕ ÁÀÐÈÕ, ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÝÌ×ÈÄ ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ  

ÇÝÐÝÃ ÎËÃÎÕ ØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 
 
 

1. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчид ахлах зэрэг олгох шалгуур: 

1.1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байна. 

1.2. Мэргэжлээрээ 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх 

1.3. Эзэмшсэн мэргэжлээрээ судалгааны ажил хийж онол практикийн бага хуралд 

èëòãýë тавьсан байх 

1.4. Îíîøèëãîî ýì÷èëãýý, ¸ñ ç¿éí àëäàà ãàðãààã¿é áàéõ /áàéãóóëëàãûí 

òîäîðõîéëîëòîä òóñãàõ/ 

1.5. Õàìò îëíîîðîî õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí áàéõ /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

1.6. Êåñàð õàãàëãàà, óìàé òàéðàõ áîëîí óìàéí äàéâðûí õàãàëãààíóóäûí òåõíèêèéã 

á¿ðýí ýçýìøñýí áàéõ 

Àõëàõ çýðãèéí ýì÷ àæèëëàæ áàéãàà òàñàãòàà çºâëºãºº ºãºõ ýðõòýé áàéíà. 
 

2. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчид тэргүүлэх зэрэг олгох шалгуур: 

2.1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байна. 

2.2. Ахлах зэрэг олгогдсоноос хойш 5-аас доошгүй жил мэргэжлээрээ тасралтгүй      

ажилласан байх  

2.3. Áîëîâñðóóëñàí îíîøëîãîî ýì÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, áè÷ñýí íîì, óäèðäàìæ, ñóðàõ 

áè÷èãòýé áàéõ 

2.4. Сүүлийн 5 жилд 2-оос доошгүй эðäýì øèíæèëãýýíèé õóðаëд èëòãýë /ãàäààä áîëîí 

äîòîîä, èëòãýëèéí õóðààíãóé/ тавьсан байх 

2.5. Îíîøèëãîî ýì÷èëãýý, ¸ñ ç¿éí àëäàà ãàðãààã¿é áàéõ /áàéãóóëëàãûí 

òîäîðõîéëîëòîä òóñãàõ/ 

2.6. Õàìò îëíîîðîî õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí áàéõ /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

2.7. Эх барих эмэгтэйчүүдийн практикт хийгдэх мэс заслуудын тåõíèêèéã á¿ðýí төгс 

эзэмшсэн áàéõ 

2.8. Шавилан сургалтаар 3-аас доошгүй мэргэжлийн эмчийг дагалдуулан сургасан 

байх /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëòîор/ 

 
Òýðã¿¿ëýõ çýðãèéí ýì÷ ýð¿¿ë ìýíäèéí àëü ÷ áàéãóóëëàãàä çºâëºãºº ºãºõ ýðõòýé áàéíà. 

 
3. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчид зөвлөх зэрэг олгох шалгуур: 

3.1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байна. 

3.2. Боловсролын докторын зэрэгтэй байх 

3.3. Тэргүүлэх зэрэг олгогдсоноос хойш 5-аас доошгүй жил мэргэжлээрээ тасралтгүй      

ажилласан байх 

3.4. Мэргэжлээрээ 20 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх, одоо тухайн 

мэргэжлээрээ ажилладаг байх 
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3.5. Áîëîâñðóóëñàí îíîøëîãîî ýì÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, áè÷ñýí íîì, óäèðäàìæ, ñóðàõ 

áè÷èãòýé áàéõ 

3.6. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðëûí èëòãýë /ãàäààä áîëîí äîòîîä, èëòãýëèéí õóðààíãóé/ 

3.7. Îíîøèëãîî ýì÷èëãýý, ¸ñ ç¿éí àëäàà ãàðãààã¿é áàéõ /áàéãóóëëàãûí 

òîäîðõîéëîëòîä òóñãàõ/ 

3.8. Эх барих эмэгтэйчүүдийн практикт хийгддэг бүх төрлийн мэс заслуудын тåõíèêèéã 

á¿ðýí төгс эзэмшсэн áàéõ 

3.9. Õàìò îëíîîðîî õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí áàéõ /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

3.10. Тухайн мэргэжлээрээ сургалт, семинар, конференц, зөвлөгөөнийг зохион 

байгуулж удирддаг байх  

3.11. Ýõ áàðèõ ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýì÷èéí ìýðãýæèë îëãîõ, ìýðãýø¿¿ëýõ áîëîí 

äàäëàãàæóóëàõ ñóðãàëòûí ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîæ áàéñàí òóðøëàãàòàé  

3.12. Өөрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаагаараа эмчилгээ оношлогооны шинэ 

санаачлага, оновчтой санал гаргаж патент авсан байх 

Çºâëºõ çýðãèéí ýì÷ ýð¿¿ë ìýíäèéí àëü ÷ áàéãóóëëàãàä çºâëºãºº ºãºõ ýðõòýé áàéíà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÌÝÝÝÍ-ÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×                                     Ã.Ï¯ÐÝÂÑ¯ÐÝÍ 
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ÝÕ ÁÀÐÈÃ×, ÁÀÃÀ ÝÌ×ÈÄ ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ  
ÇÝÐÝÃ ÎËÃÎÕ ØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 

 
Эх баригч, бага эмч нарт ахлах болон тэргүүлэх зэрэг олгоно. 

 

1. Эх баригч, бага эмч нарт ахлах зэрэг олгох шалгуур: 

1.1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байна. 

1.2. Мэргэжлээрээ 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх 

1.3. Îíîøèëãîî ýì÷èëãýýíä ãàðñàí ãîìäîëã¿é /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

1.4. ̈ ñ ç¿éí àëäàà ãàðãààã¿é áàéõ /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

1.5. Áàãö öàãèéí áèåëýëòèéí øààðäëàãûã á¿ðýí õàíãàñàí áàéõ 

1.6. Òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíä íýâòð¿¿ëñýí øèíýëýã àðãà, òýðã¿¿í òóðøëàãàтай байна. 

 
2. Эх баригч, бага эмч нарт тэргүүлэх зэрэг олгох шалгуур: 

2.1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байна. 

2.2. Ахлах зэрэг олгогдсоноос хойш 5-аас доошгүй жил мэргэжлээрээ тасралтгүй      

ажилласан байх  

2.3. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðëûí èëòãýë /ãàäààä áîëîí äîòîîä, èëòãýëèéí õóðààíãóé/ 

2.4. Îíîøèëãîî ýì÷èëãýýíä ãàðñàí ãîìäîëã¿é /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

2.5. ̈ ñ ç¿éí àëäàà ãàðãààã¿é áàéõ /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

2.6. Áàãö öàãèéí áèåëýëòèéí øààðäëàãûã á¿ðýí õàíãàñàí áàéõ 

2.7. Òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíä íýâòð¿¿ëñýí øèíýëýã àðãà, òýðã¿¿í òóðøëàãà 

2.8. Ýõ áàðèã÷èéí ìýðãýæèë îëãîõ, ìýðãýø¿¿ëýõ áîëîí äàäëàãàæóóëàõ ñóðãàëòàíä 5-

îîñ äîîøã¿é õ¿í äàãàëäóóëñàí 

 
 
 
 
 

 
ÌÝÝÝÍ-ÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×                                     Ã.Ï¯ÐÝÂÑ¯ÐÝÍ 

 

 

 


