
 

Ховд аймгийн  Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний Төвийн 

Сувилахуйн  албаны түүхэн замналаас 

 

Сувилахуй бол энэрэхүйн ухаан 

Сувилагч бол энэрэлийн бурхад  
 

Сувилахуйн албаны алсын  хараа: Хүн амын  эрүүл сайн сайхан  амьдралыг 

дээшлүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, чанартай сувилахуйн тусламж үйлчилгээг  

үзүүлснээр  салбарын хэмжээнд   тэргүүлэх сувилгааны алба болох 

Эрхэм зорилго: Үйлчлэх хүрээний хүн амд  сувилахуйн тусламж үйлчилгээг жигд 

хүртээмжтэй, чанартай хүргэх, сувилагч тусгай мэргэжилтэний  мэдлэг, чадвар, хандлагыг 

дээшлүүлэх 

Уриа: Таны итгэл - Бидний зүтгэл  

1986 - 2006 он хүртэл сувилагч тусгай мэргэжилтэний асуудал  хариуцсан  ерөнхий 

сувилагчаар  Л. Цэцэгсүрэн ажиллаж  байсан ба 2006-2007 он хүртэл Бүсийн оношлогоо 

эмчилгээний  төвийн захиралын 2006 оны  1 сарын  03 –ны 01 тоот тушаалаар сувилгаа 

эрхэлсэн орлогч  даргын албыг эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга М. Дунгаамаа хавсран, 

ерөнхий сувилагчаар Ц. Солонго, Г. Цэцэгсүрэн, Л. Цэцэгсүрэн  нар ажиллаж анхны 

сувилгааны алба байгуулагдсан түүхтэй.  

2006-2010 он хүртэл сувилгаа  эрхэлсэн орлогч даргаар Б. Алтанчимэг, мэс заслын 

сектор хариуцсан ерөнхий сувилагчаар Ц. Солонго, дотрын сектор хариуцсан ерөнхий 

сувилагчаар Г. Цэцэгсүрэн, параклиник хариуцсан ерөнхий сувилагчаар П. Мажигсүрэн 

нар  ажиллаж байсан.  

 2010 оноос  ЭМС-ын 2009 оны 132 тоот тушаалыг  үндэслэн  БОЭТ-ийн захиралын 

2010 оны  09 сарын  20-ны өдрийн  195 тоот тушаалаар  сувилгаа эрхэлсэн орлогч даргаар 

П. Мажигсүрэн,  сувилахуйн тусламж үйлчилгээ хариуцсан ерөнхий сувилагчаар О. Нина, 

сувилахуйн   сургалт хариуцсан ерөнхий сувилагчаар Х. Навчаа, хүний нөөц хариуцсан 

ерөнхий сувилагчаар Л. Цэцэгсүрэн, мэс заслын сектор хариуцсан  сувилгааны 

сувилагчаар Т. Энхтуяа, дотрын сектор хариуцсан сувилгааны сувилагчаар Д. Оюун  гэсэн 

6 хүний бүрэлдэхүүнтэй  бүтэц зохион байгуулалтаа  шинэчлэн ажилласан ба сувилгааны 

албаны бүрэлдэхүүний хүний нөөцийн чадавхийн хувьд бакалаврийн боловсролтой 3, 

тэргүүлэх зэрэгтэй 2, ахлах зэрэгтэй 2 сувилагч байлаа.  

2012 онд ЭМС-ын 2012 оны 04 сарын 09-ний өдрийн тоот тушаалын дагуу äàãóó 

Сувилахуйн албаны даргаар П. Мажигсүрэн, Мэс заслын сектор хариуцсан арга зүйч 

сувилагчаар Т. Энхтуяа, Дотрын сектор хариуцсан арга зүйч сувилагчаар Х. Навчаа, 



Параклиник хариуцсан арга зүйч сувилагчаар Д. Оюун нар ажиллаж байсан. 

 

2010 оны Сувилахуйн албаны дарга П. Мажигсүрэн ахлагчтай сувилахуйн албаны хамт 

олон   

2014 оны 08 сараас Сувилахуйн албаны даргаар М. Бадамцэцэг, Мэс заслын сектор 

хариуцсан арга зүйч сувилагчаар Т. Энхтуяа, Дотрын сектор хариуцсан арга зүйч 

сувилагчаар Д. Нямдаваа нар ажиллаж байсан. 

 

2016 оны Сувилахуйн албаны дарга М. Бадамцэцэг ахлагчтай             сувилахуйн 

албаны хамт олон 

 



 2017 оны 4 сараас Сувилахуйн албаны даргаар Д. Ариунаа, Мэс заслын сектор 

хариуцсан арга зүйч Т. Энхтуяа, Дотрын сектор хариуцсан  арга зүйч Д. Нямдаваа нар 

ажиллаж байна.  

Сувилахуйн албаны даргаар ажиллаж байсан хүмүүс: 

М. Дунгаамаа -2006 

Б. Алтанчимэг -2006-2010 

П. Мажигсүрэн -2010- 2014 

М. Бадамцэцэг- 2014-2017 оны 4 сар хүртэл 

Д. Ариунаа  2017 оны 4 сараас одоог хүртэл  

 

Сувилахуйн алба нь байгууллагын  үндсэн зорилготой уялдуулан : 

• Сóâèëàõóéí àñóóäëààðõ áîäëîãî, øèéäâýðèéã áàéãóóëëàãûí  ò¿âøèíä 
õýðýãæ¿¿ëýõ,  

• Сóâèëàõóé, ýìíýëãèéí òóñãàé ìýðãýæëèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýã 
îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ,  

• Х¿íèé íººöèéí  õºãæèë, òºãñºëòèéí  äàðààõ  ìýðãýø¿¿ëýõ  áîëîí 
äàâòàí  ñóðãàëòûã  çîõèîí áàéãóóëàõ,  

• Сóâèëàõóé, ýìíýëãèéí òóñãàé ìýðãýæëèéí  òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé 
ñòàíäàðò, àñàðãàà, ñóâèëãààíû óäèðäàìæèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ, 

•  Сóâèëàã÷, ýìíýëãèéí òóñãàé ìýðãýæèëòíèé õºãæèë, íèéãìèéí àñóóäëûã 
áàéãóóëëàãûí  ò¿âøèíä øèéäâýðëýõ  чиг ¿¿ðгийг  хэрэгжүүлэн  ажиллаж 
байна.  

Амжилтаас дурдвал:   

2011 оны Олон улсын сувилагч нарын баярын өдрийг угтаж “Улсын шилдэг 

сувилгааны алба” шалгаруулах болзолт уралдаанд Ховд аймгийн БОЭТ-ийн  сувилгааны 

алба  ажил үйлсээрээ шалгарч  “Улсын шилдэг сувилгааны алба”-аар шалгарч  хамт 

олноо баярлуулж багаараа Хөх хотод  туршлага солилцох эрхийн бичгээр шагнагдаж 

байсан. 

ЭМЯ болон “Сувилахуйн амьдрал төв” 

төрийн бус  байгууллагатай хамтран  Улсын аварга 

шалгаруулах  сувилагчдын ажил мэргэжлийн 

уралдааныг Улаанбаатар хотноо  2011 оны 04 

сарын 29-өөс 05 сарын 02-ний өдрүүдэд зохион  

явуулсан ба уралдаанд 22 байгууллагын 108 

сувилагч оролцсоноос Ховд аймгийн БОЭТ-ийн 

“Мэдрэмж” багийнхан бүсээсээ шалгарч  улсад  II 

байранд орж  “Мөнгөн медаль” хүртэж байсан. 

2011 оны V сард Улсын аварга шалгаруулах 

сувилагчдын ажил мэргэжлийн уралдаанд Мөнгөн 

медаль хүртсэн М.Бадамцэцэг ахлагчтай "Мэдрэмж 

баг"  Ц.Болдтуяа, Т.Энхтуяа, О.Нина, Ш.Зээхүү нар   



Завхан аймагт 2014 онд зохион байгуулагдсан Баруун бүсийн сувилагчдын 3-р 

чуулга уулзалтанд  БОЭТ-ийн сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн  төлөөлөл 

амжилттай оролцож  спортын тэмцээнээс баг тамирчид  “Хүрэл” медаль хүртэж байсан.  

 

МСН ээс нийт сувилагч, тусгай мэргэжилтний дунд 2 жил тутам зохион байгуулдаг  

спортын 4 төрөлт тэмцээнээс: 

 

 

 

 

2015 оны Улсын аварга 

шалгаруулах 4 төрөлт спортын 

тэмцээнд баруун бүсээс  багийн 

дүнгээрээ III-р байр эзлэв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 онд  Баруун бүсийн аварга шалгаруулах  4 төрөлт спортын тэмцээнээс  

 Гар бөмбөг   1-р байр Алтан медиаль 

 Сагсан бөмбөг  1-р байр Алтан медиальтус тус,  

Улсын аварга шалгаруулах  4 төрөлт спортын тэмцээнээс  

 Гар бөмбөг   “ТЭРГҮҮН БАЙР,,  Алтан медиаль  

 Сагсан бөмбөг хагас шигшээд шалгарч ,  

 Багийн довтлогч Ц. Отгонцэцэг  “ШИЛДЭГ ТОГЛОГЧ,-оор 

шалгарч багийн дүнгээр улсад 3-р байр эзэпж амжилттай оролцлоо. 

 

 



 

БОЭТ-ийн Сувилахуйн алба нь тасаг нэгжийг хариуцсан 23 ахлах сувилагчтайгаар бүс 

нутгийнхаа ард иргэдэд сувилахуйн тусламж үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй  

үзүүлэхээр ажиллаж байна. 

 Сувилахуйн албаны дарга – Д.Ариунаа 

Сувилахуйн албаны арга зүйч – Т.Энхтуяа 

Сувилахуйн албаны арга зүйч – Д.Нямдаваа  нар ажилладаг. 

2017 онд сувилагч , тусгай мэргэжилтэн нийт 196 ажиллаж байгаа. Үүний 146 нь сувилагч, 

50 нь тусгай мэргэжилтэн байдаг .  Мөн нийт сувилагч , тусгай мэргэжилтний 

боловсролын түвшинг авч үзвэл  

 Дипломын боловсролтой149 ба 76%,  

 Бакалаврын боловсролтой  43 ба 22%,  

 Магистрын боловсролтой  4 ба 2% нь  байна. 

Мэргэжлийн зэргээр нь : 

 Ахлах зэрэг хамгаалсан   59 ба 30% 

 Тэргүүлэх зэрэг хамгаалсан 14 ба 7% байна. 

2017 оны зэргийн шалгалтанд оролцсон  сувилагч,  тусгай мэргэжилтнээс Ахлах -1 , 

Тэргүүлэх -1 Ахлах эм зүйч -2 зэрэг хамгаалсан. 

. 

Ховд аймгийн БОЭТ-ийн Сувилахуйн 

алба/2017 он/ 

Албаны дарга – Д.Ариунаа 

Арга зүйч – Т.Энхтуяа 

Арга зүйч – Д.Нямдаваа   

 



                        Даваажавын Ариунаа 

 

/Ховд аймгийн БОЭТ-ийн Сувилахуйн албаны дарга/ 

Мэргэжлийн сургалтууд  

   1996-1999 онд ГАА-н Анагаах ухааны 

коллежийг Бага эмч - сувилагч мэргэжилээр суралцаж төгссөн. 

    2007 онд Улсын клиникийн төв эмнэлэгийн 

Яаралтай тусламж сургалт арга зүйн төвд Мэдээгүйжүүлгийн 

олгох курс 

    2013 онд Улсын клиникийн төв эмнэлэгт  

Мэдээгүйжүүлгийн дээшлүүлэх  курс 

   2014 онд Монголын сувилахуйн  мэргэшлийн 

Ахлах зэрэг хамгаалсан. 

   2016 Тайваны  Тайбей хотын эмнэлэгт    

Гемодиализын олгох курс тус тус төгссөн. 

 2009-2011 онд Ховд их сургуулийн НХУС-ийг Нягтлан бодогч Бакалавр 

 2014-2015 онд Улаанбаатар Эрдэм Их Сургуулийг Бизнесийн удирдлагын 

Магистрийн зэрэг хамгаалсан. 

 

Ажлын туршлага: 

 1999-2000 онуудад Ховд аймгийн Чандмань сумын хүн эмнэлэгт бага-эмч, сувилагч 

  2002-2003 онд УБ хот “АЧТАН- ЭЛИТ” эмнэлэгт сувилагч 

 2003 оноос Ховд аймгийн БОЭТ- ийн Сэхээн амьдруулах мэдээгүйжүүлгийн тасагт 

мэдээгүйжүүлгийн сувилагч  

 2015 оноос  Сэхээн амьдруулах мэдээшүйжүүлгийн тасгийн ахлах сувилагчаар 

ажиллаж байсан.  

 2017 оны 04 сараас эхлэн Сувилахуйн албаны даргаар томилогдон ажиллаж байна.  

Улсад нийтдээ 16 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. 

 

Шагналууд: 

 2011 онд ЭМЯ-ны " ЖУУХ" тэмдэгээр, 

 2015 онд Ховд аймгийн Жаргалант сумын “Хүндэт тэмдэг”  

 2015 онд “ Алдарт эх”  одонгоор 

 2016 онд ЭМЯ- ны "ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН" цол  

 2016 онд МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медиаль цол тэмдэгээр шагнагдсан. 

 

Бүтээлүүд: 

 2006 онд “Тарилгын стандартын хэрэгжилт” 

 2007 онд “Сувилагчийн үйлчилгээнд үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжын байдалд 

хийсэн судалгаа 

 2015 онд “ Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” илтгэл 

тавьж хэлэлцүүлж байлаа. 

 

 

 

 

 

 



   Түмэнжаргалын  Энхтуяа 

   /Сувилахуйн албаны арга зүйч/ 

1994 онд  Говь-Алтай аймгийн анагаах ухааны дунд сургуулийг 

сувилагч бага эмч мэргэжлээр,  

1996 онд  Мэс заслын сувилагчийн олгох курс,  

2007-2009  онд Олон улсын сувилахуйн удирдлага манлайлал 

2010 он Монголын сувилахуйн  мэргэшлийн тэргүүлэх зэрэгтэй. 

2014-2016 онд АШУҮИС-ийн Дархан Анагаахын Сургуулийн 

сувилахуйн бакалавр 

2016-2017 онд  ХИС-д Боловсрол судлалын ухааны магистр зэрэг 

хамгаалсан   

Ажлын туршлага: 

  1994 – 2000 он хүртэл  төрөх тасгийн хагалгааны сувилагч  

2000 – 2010 он хүртэл төрөх, эмэгтэйчүүдийн тасгийн 

ахлах сувилагч 

2010 оноос одоог хүртэл  Сувилахуйн албаны арга зүйчээр  ажиллаж байна.   

 

Ажлын амжилт :  

 

1996 онд аймгийн Сувилагч нарын ажил мэргэжлийн уралдааны тэргүүн байрын шагнал 

1996 онд Сувилагч нарын ажил мэргэжлийн улсын  уралдааны тусгай байр  

2003 онд ЭМГ-ын  өргөмжлөл  

2005 онд МЗХ-ны Хөдөлмөрийн алдар алтан медаль 

2008 онд  ЭМЯ-ны Хүндэт жуух бичиг   

2011 онд Баруун бүсийн Сувилагч нарын ажил мэргэжлийн анхдугаар  уралдааны хүрэл 

медаль  

2011 онд Улсын аварга шалгаруулах  Сувилагчдын ажил мэргэжлийн анхдугаар  

уралдаанд амжилттай оролцож  мөнгөн медаль 

2011 онд  Жаргалант сумын  “Хүндэт тэмдэг” –ээр тус тус шагнагдсан 

2015 онд Эрүүлийн хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр  

2016 онд Ховд аймгийн хүндэт иргэн тэмдгээр тус тус шагнагдсан. 

 

Бүтээл: 

 Ховд аймгийн Төрөх тасгийн нярайн дулаан алдалтанд хийгдсэн судалгаа /2003 он/ 

 Ховд аймгийн төрөх тасгийн нярайн перенаталь эндэгдэлд хийсэн судалгаа /2005 

он/ 

 Ховд аймгийн БОЭТ-ийн эх хүүхдийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанарт 

тулгамдаж буй асуудал 2014 он /Эмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын Сэтгүүл-

тусгай дугаар цуврал 6, Дугаар 3, 2015 оны 8 сар/ 

 Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагтай тусламж үйлчилгээний зарим асуудалд /МСН-

20 жил- 2016 Сувилахуйн эрдэм шинжилгээний хуралд “Шилдэг аман илтгэл”-ээр 

шалгарч тус тус хэвлэгдсэн. 

 

 

 

 



Дамдинсүрэнгийн Нямдаваа  

/Сувилахуйн албаны  арга зүйч/ 

2005 – 2009 онд Д.Оюунцэцэг багштай Сувилахуйн ангид 

суралцаж төгссөн. Улсад 7 дахь жилдээ ажиллаж байна.   

Ховд аймаг БОЭТ-ийн төрөх тасагт 2010 – 2015 онд нярайн 

сувилагчаар, БОЭТ-ийн Сувилахуйн албанд 2015 оны 02 

сараас одоог хүртэл сувилахуйн арга зүйчээр ажиллаж 

байна.  

Ажиллах хугацаандаа:  

2009 онд нярайн олгох курсс 

2014 онд Удирдлага хөгжлийн академи – Хүний нөөцийн 

менежер  

2017 онд Ховд их сургууль - Боловсролын 

магистрантаар суралцаж байна.  

Ажлын амжилт: БОЭТ-ийн 2014 оны сувилагчийн баярын ажил мэргэжлийн уралдаанд I-

р байр, Онол практикийн баг хуралд II-р байр 

2014 онд ЭМГ-аас зохион байгуулсан Ажил мэргэжлийн уралдаанд III-р байр, Онол 

практикийн баг хуралд II-р байр 

 

 

 


