Эрүүл мэндийн газарт төрийн захиргааны албан хаагч 14, төрийн
үйлчилгээний албан хаагч 12 хүнээс ахлах түшмэлийн тэргүүн зэрэгтэй 1, ахлах
түшмэл дөтгөөр зэрэгтэй 1, дэс түшмэлийн дөтгөөр зэрэгтэй 4, дэс түшмэлийн
гутгаар зэрэгтэй 1, Дэд зэрэг дэс түшмэл 1 нийт 8 зэрэг дэвтэй төрийн албан хаагч,
Тэргүүлэх зэрэгтэй 2 эмч, Эрүүл мэндийн удирдлагын ахлах зэрэгтэй эмч 1, эрүүл
мэндийн статистикч ахлах зэрэгтэй 2 мэргэжилтэн, ахлах зэрэгтэй 1 бага эмч,
клиникийн профессор 3 эмч, анагаах ухааны магистр 2 эмч ажиллаж байна.
Насны ангилалаар нь авч үзвэл 20-29 насны 4, 30-39 насны 10, 40-49 насны
7, 50-59 насны 4, 60-аас дээш-1 хүн байна.
Сүүлийн 5 жилд эрэгтэйчүүдийн эмчийн олгох 1, тархвар судлалын олгох 2,
эмэгтэйчүүдийн эмчийн ЭХО-ийн олгох 2, эрүүл мэндийн удирдлагын олгох 1 нийт
6 эмч, мэргэжилтэнг төрөлжсөн мэргэжилд, архивын мэргэжил дээшлүүлэхэд 1, эм
зүйн удирдлагын дээшлүүлэхэд 2 эм зүйчийг, одоо хүүхэд, лабортари чиглэлээр 2
их эмчийг үндсэн мэргэжлээр сургаж байна. Эрүүл мэндийн газрын төрийн
захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчид 18 хүнээс 61,1% нь
төрөлжсөн болон мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байна.
Жил бүр эмнэлгийн мэргэжилтнүүд улс, бүс болон орон нутгийн
хэмжээний мэргэжлийн чиглэлээр болон богино хугацааны сургалтанд бүрэн
хамрагдаж багц цагийн биелэлтийг 100%-д хүргэж ажилладаг.
2017 онд Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр Сингапур улсад 7-14 хоногийн
мэргэшүүлэх
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хэлстийн

дарга

болон

мэргэжилтэн 2 хүнийг хамруулсан.
Төрийн байгууллагын чанар, үр өгөөж нь тухайн байгууллагад ажиллаж
байгаа төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, хандлага, тэдний шинэ бүтээлч
санал санаачлагаас ихээхэн хамаарна.
Аймгийн эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагааг үр нөлөө, үр ашигтай
явуулах гол нөөц нь албан хаагчид бөгөөд байгууллагын гадаад, дотоод
сургалтанд цаг үргэлжид явж мэдлэг чадвараа хөгжүүлж байхыг шаардаж байна.
Энэхүү төрийн албаны зорилт, өсөн нэмэгдэж байгаа шинэ шаардлагыг
гагцхүү өндөр мэдлэг чадвар бүхий, мэргэшсэн төрийн албан хаагчдын идэвх,
санаачилгатай, бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд амжилттай хэрэгжүүлж чадна.
Иймд Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1 дүгээр
заалтыг
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дээшлүүлэх зорилгоор төрийн албан хаагчдын сургалт ба
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болгох хөтөлбөрийг боловсруулж, түүнд шаардагдах зардлыг төсөвт тусган жил
улирлын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж ажиллах явдал болж байна.
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засгийн газрын 1999 оны 96 дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр”, 2017
оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах
бодлого” зэрэг нь энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулах эрх зүйн үндэслэл болно.
1.2 Хамрах хүрээ:
Энэ хөтөлбөрт аймгийн эрүүл мэндийн газрын нийт албан хаагчдад
хамрагдана.
ХОЁР. ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ:
2.1.Зорилго:
Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдын хүрээнд мэдлэг чадвар бий болгох,
сургаж хөгжүүлэхэд оршино.
2.2 Зорилт:
2.2.1

Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдыг сургах үйл явцыг ил тод

байдлаар хэрэгжүүлэх
2.2.2

Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдыг өндөр мэдлэг, ур чадвартай

болгох, сургах хөгжүүлэх, суралцагч байгууллага болсон байх
ГУРАВ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУГАЦАА, САНХҮҮЖИЛТ:
3.1. Хугацаа: 2018-2020
3.2 Хөтөлбөрийн санхүүжилтийг дараах эх үүсвэрээс бүрдүүлнэ:
3.2.1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө
3.2.2 Төрийн сан, ЭМГазрын төсөв
3.2.3 Бусад эх үүсвэр, төсөл хөтөлбөр, сан
ДӨРӨВ. БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ, ХЭЛБЭР:
4.1. Сургалтын баримтлах зарчим.
4.1.1.

Сургалт нь албан хаагчдаас ирүүлсэн эрэлт хэрэгцээ, захиалганд

тулгуурлана.

4.1.2. Сургалт зохион байгуулахдаа сургалт зохион байгуулагч төрийн болон
төрийн бус байгууллагууд, ЭМЯ, ЭМХТөвтэй нягт хамтран ажиллана.
4.1.3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ЭМГ-ын хүний нөөцийн мэргэжилтэн
чиглүүлж ажиллана.
4.1.4. Сургалтад хамрах бололцооноос хамааруулан суралцагчдыг ажлаас нь
чөлөөлөхгүйгээр эсвэл ажиллахын зэрэгцээ суралцах хувилбараар сургалтыг
зохион байгуулна.
4.2. Сургалтын хэлбэр.
4.2.1. Мэргэжил олгох, нарийн мэргэжил эзэмшүүлэх
4.2.2. Зайны сургалт
4.2.3. Ажлын байрны сургалт
4.2.4. Мэргэжлийн богино хугацааны сургалт
4.2.5 Хууль эрх зүйн сургалт
4.2.6. Бусад сургалт
ТАВ. ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ХҮРЭХ ҮР
ДҮН:
5.1. Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл:
5.1.1 Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдад мэргэшүүлэх, давтан сургах,
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах
5.1.2. Албан хаагчдад гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхэд анхаарч
сургалтанд хамрагдахад нь дэмжлэг үзүүлэх
5.1.3 Мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх зорилгоор өөрийн хөрөнгөөр давтан
сурах,
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чөлөөлөхгүйгээр, эрхэлж байгаа албан тушаалын цалин хөлсийг олгох зэргээр
дэмжлэг үзүүлэх
5.1.4. Шинээр ажилд томилогдсон албан хаагчдыг тухайн байгууллагын чиг
үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, байгууллагын соёл, дотоод журам болон ёс
зүйн дүрэм зэрэг шаардлагатай мэдээллээр хангах
5.2. Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн:
5.2.1.
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5.2.2. Хувь хүний мэдлэг чадвар, туршлагыг байгууллагын мэдлэг чадвар,
туршлага болгож хөгжүүлэх бөгөөд ингэснээр эрүүл мэндийн газрыг суралцагч
байгууллага болгон хөгжүүлнэ.
5.2.3. Өндөр

мэдлэг, ур чадвар, туршлага бүхий мэргэжилтнийг бий

болгосноор чанартай, хүртээмжтэй бодлого хөтөлбөр боловсруулдаг болно.
5.2.4. Албан хаагчдад итгэх итгэл, эрүүл мэндийн газрын нэр хүнд өснө.
5.2.5. Эрүүл мэндийн газрын дотоод нөөцийг ашиглаж, ажлын байран дээрх
сургалтыг хөгжүүлнэ.
ЗУРГАА. ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ХЯНАЛТ:
4.6.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг хагас бүтэн жилээр гаргах
4.6.2 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар албан хаагчдаас санал, хүсэлт,
хөтөлбөрт тодотгол нэмэлт өөрчлөлт оруулах
4.6.3 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг жилд 1 удаа ЭМГ-ын удирдлагын багт
тайлагнах
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