
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эрхэм хүндэт үе үеийн сувилагч, тусгай  

мэргэжилтнүүдээ 

Эрүүл мэндийн салбарын анхны ажилтан 

санитариас эхлэн сувилагч, сувилахуйн 

мэргэжилтэн болтлоо түүхэн хөгжлийн 93 жилийн 

хугацаанд үе шат бүхэндээ өсөн дэвжиж ард 

иргэдийнхээ эрүүл мэндийг сахин хамгаалах 

үйлсэд гүйцэтгэх үүргээ нэр төртэй биелүүлэн 
ажиллаж буй сувилагчдын үүрэг асар их билээ. 



 Монголын ахмад сувилагч нарын холбоо нь 

ахмад сувилагч Халтарын санаачилгаар 

2015.01.07-ны өдөр  удирдах зөвлөлийн 15 

гишүүнтэй байгуулагдсан. 

 Албан бус судалгаагаар 6000 гаруй ахмад 

сувилагч байдаг ба МАСХ-ны гишүүнчлэлтэй 

1025 ахмад сувилагч тусгай мэргэжилтэн 

бүртгэлтэй байна.  



 МАСХолбоо нь 3 хот 18 аймагт салбар 

зөвлөлөө байгуулан үйл ажиллагаагаа явуулж 

одоогоор 12 салбар зөвлөл байгуулагдан 

ажиллаж байна. 

 Дорнод аймгийн БОЭТ-ийн ахмадын зөвлөл нь 

МАСХ-ны УЗГишүүн Д.Хүрээтийн санаачлагаар 

МАСХ-ны 9 дэхь гишүүнчлэлд бүртгэгдэн 

салбар зөвлөлөө 2018.05.12 нд  байгуулан нэг 

дэхь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

 







Дорнод аймгийн салбар зөвлөлийн үйл 

ажиллагааны үндсэн чиглэл нь: 

 Ахмадын талаархи төрөөс баримталж буй 

бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх. 

 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд 

ахмад сувилагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх. 

 Үе үеийн сувилагчдын түүхэн замнал, ажил 

үйлсийг олны хүртээл болгон сурталчилах, 

урлаг, соёл, спорт, танин мэдэхүйн үйл 

ажиллагааг зохион байгуулах. 

 



 Ахмад настны эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг 

шиидвэрлэхэд оролцон туслалцаа дэмжлэг 

үзүүлэхэд бусад байгууллагад хандан хамтран 

ажиллах 

 Төр болон төрийн бус байгуулагуудтай хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэх 

 Үндсэн чиглэлийнхээ хүрээнд 7 удирдах 

зөвлөлийн гишүүн, хяналтын зөвлөлийн 2 

гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 













 Монгол улсын эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэх тухай хуулийн 12-р зүйл, Эрүүл 

мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9-р 

зүйлийн 9.1.9 дэхь заалт, 

 Ахмад настны тухай хуулийн 9-р зүйл, 

  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 

6,1 дэхь заалт  

  Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 

тогтоолоор хэрэгжиж байгаа “Ахмад” 

мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ, хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”ийн хүрээнд : 

 



 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын “Ахмад 

мэргэжилтний зөвлөх” үйлчилгээ  төсөл, 

хөтөлбөрт хамрагдах ахмад мэргэжилтэнгүүд 

Зөвлөн туслах дуутай хөтөч, гэрийн эргэлт, 
асаргаа сувилгаа хийх хүсэлтээ хүргүүлээд 

байна. 



 БОЭТ-ийн захиргаа, удирдлагын зөвлөл, 

сувилахуйн албатай хийсэн төлөвлөгөө 

удирдамжийн дагуу бүртгэгдсэн ахмад 

мэргэжилтэнгүүд, сувилахуйн зөвлөн туслах 

үйл ажиллагааг байгууллагын дотоод журамд 

уялдуулан эмч,эмнэлэгийн ажилтны  ёс зүйн 

хэм хэмжээг баримтлан халдвар хамгаалалын 

дэглэм баримтлан стандартын дагуу 

гүйцэтгэнэ.                                         

 Ачаалал ихтэй байсан нэг сарын хугацаанд 

дуутай хөтөч хийж хамтран ажилласан ахмад 

мэргэжилтэнгүүддээ баярлалаа. 

 





     

 

     Хөдөлмөр тэтгэвэрт гардаггүй 

        Хийж  бүтээх арвин туршлагатай  

Та нартаа  

Ажлын их амжилт хүсье. 

           Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 


