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Дүрмийн тайлбар 

ИНД – 67 нь дараах шаардлагыг тогтооно: 

 нисэх багийн гишүүд болон нислэгийн хөдөлгөөний удирдагч нарт Эрүүл мэндийн гэрчилгээ 

олгохтой холбоотой журам, дүрэм; ба 

 Эрүүл мэндийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байдал, түүний шаардлага; ба  

 нисэх багийн гишүүд болон нислэгийн хөдөлгөөний удирдагч нарын мөрдөх Эрүүл мэндийн 

стандарт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Сайдын баталсан ИНД-67-ийн цахим хувилбар 

бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-67, түүний өөрчлөлтийн 

хуулбарыг ИНЕГ-аас, эсхүл www.mcaa.gov.mn веб сайтаас татаж авах боломжтой. 



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 67 

 

 

2016.04.01  3 ИНЕГ 

Мэдээлэл 

Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн салбарт нэгдсэн нэг 

дүрмийн зохицуулалтад шилжих тухай Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/ -ын 1992 оны 

29-р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын 

хооронд 1999 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж 

Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол Улсын Иргэний нисэхийн багц дүрмийг Шинэ Зеландын Иргэний нисэхийн 

дүрэмд нийцүүлэн гаргасан болно.   

ИНД- 67 нь анх 2001 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон ба дараах өөрчлөлтүүдийг 

багтаасан болно:   

Өөрчлөлтийн дугаар  Хүчин төгөлдөр болсон огноо 

Өөрчлөлт 1   2002 оны 1-р сарын 30  

Өөрчлөлт 2   2005 оны 9-р сарын 14  

Өөрчлөлт 3   2006 оны 5-р сарын 01  

Өөрчлөлт 4   2009 оны 9-р сарын 16 

Өөрчлөлт 5   2010 оны 5-р сарын 07 

Өөрчлөлт 6   20     оны ...сарын ... 

 

ИНД-67-ийн 6 дахь Өөрчлөлтийг Шинэ Зеландын Part 67, 2007 оны 10-р сарын 25-ны өдрийн Өөрчлөлт 

3-т үндэслэн боловсруулсан. 

 

Тэмдэглэл: ИНД-67-г англи болон монгол хэл дээр боловсруулсан ба эдгээрийн хооронд зөрүү гарсан 

тохиолдолд англи хувилбар нь давамгайлна.                     .   
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A Бүлэг – Ерөнхий зүйл 

67.1 Зорилго 

Энэ бүлэгт дараах үйл ажиллагааны журмыг тогтооно  - 

- нисэх багийн гишүүд болон нислэгийн хөдөлгөөний удирдагч нарт Эрүүл 

мэндийн гэрчилгээ (цаашид ЭМГ гэх) олгох, түүнийг эзэмших; 

- ЭМГ авахад шаардагдах эрүүл мэндийн стандарт; 

- Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ болон үйл ажиллагаанд тавигдах 

шаардлага; болон 

- Энэ дүрмийн шаардлагад нийцсэн Эрүүл мэндийн шалгагчийг тодорхойлоход 

тавигдах шаардлага. 

67.3 Тодорхойлолт 

(a) Энэ бүлэгт:  

Эрүүл мэндийн байдал гэж шаардлагатай үед бие даасан, оновчтой шийдвэр гаргах, 

эсхүл Эрүүл мэндийн гэрчилгээний шаардлагад заагдсан үндсэн чиг үүргийг аюулгүй 

гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй нисэхийн 

эрүүл мэндийн онцлох шаардлагыг;   

Зүрхний электрон төхөөрөмж гэж биед байршуулах боломжтой зүрхний хэмнэлийг 

сайжруулагч автомат төхөөрөмжийг; 

Эрүүл мэндийн гэрчилгээ эзэмшигч гэж дараах этгээдийг хэлнэ-  

(1)    Нисэхийн баримт бичиг эзэмшигч, эсхүл нисгэгч; 

(2)  ЭМГ эзэмшдэг, эсхүл дүрмийн дагуу эзэмших шаардлагатай этгээд. 

Эрүүл мэндийн үзлэгийн дүгнэлтийн үнэлгээ гэж энэ дүрмийн 67.59–ийн дагуу 

гаргасан Даргын үнэлгээг.  

Эрүүл мэндийн нөхцөл байдалд дараах  зүйлүүд багтана:  

(1)  их, багаас үл хамааран дараах зүйлс: 

(i) аливаа өвчлөл, бэртэл гэмтэл; 

(ii) бие мах бодийн аливаа төрөлхийн, эсхүл олдмол гажиг, согог; 

(iii) бүх төрлийн сэтгэцийн архаг, эсхүл хурц эмгэг, согог; 

(iv) дээрх (i), (ii) болон (iii) дугаарт заасан бүх төрлийн өвчин, эмгэг, 

согогоос үүдэлтэй хүндрэл, үр нөлөө;    
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(2)  аливаа төрлийн сэтгэцийн, эсхүл зан төлөвийн өөрчлөлт, хэвийн бус 

байдал, эсхүл танин мэдэхүйн согог; болон   

(3)  согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг, эсхүл түүнээс хамааралтай 

байдалд орсон;  

(4)  эмэгтэйчүүдийн хувьд – жирэмслэлт болон жирэмслэлтээс, эсхүл 

жирэмслэлтийг зогсоосноос үүдэлтэй бие физиологийн болон сэтгэхүйн 

өөрчлөлт.  

Эрүүл мэндийн заавар гэж Даргын баталсан, энэ дүрэмд заагдсан ерөнхий 

чиглэлүүдийг агуулсан баримт бичгийг; 

Сэтгэцэд нөлөөлөх бэлдмэлүүд гэж архи, хар тамхи, мансууруулах эм, сэтгэцэд 

нөлөөлөх бодис, каннабис, кокайн болон бусад психостимулятор, хий үзэгдэл үүсгэдэг 

бодисууд, хий шингэн уусмалууд (үүнд тамхи болон кофе хамаарахгүй). 

(b) Ажил үүрэг гүйцэтгэх бүрэн чадамжгүй болох, эсхүл үүнд нөлөөлж болзошгүй 

гэнэтийн, эсхүл гэнэтийн бус эрүүл мэндийн нөхцөл байдал нь Нисэхийн эрүүл 

мэндийн онцлох шаардлага (цаашид НЭМ онцлох шаардлага гэх)-д тооцогдоно.  

67.4 Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 

(a) Дарга аливаа этгээдийг энэ дүрмийн  В Бүлгийн шаардлагуудаас чөлөөлөхгүй.   

(b) Дарга бүрэн эрхийнхээ хүрээнд, энэ дүрмийн дагуу аливаа этгээдэд ЭМГ олгоход  

энэ зүйлийн (a) заалт нөлөөлөхгүй. 

Б Бүлэг – Эрүүл мэндийн гэрчилгээжүүлэлт 

67.51 Зорилго 

Энэ бүлэгт дараах зүйлд хамаарах журмыг тогтооно –  

(a) Дор дурьдсан зорилгоор шаардагдах өргөдлийн маягт болон мэдээллүүд:  

(1) ЭМГ хүсэх өргөдөл гаргах;  

(2) ЭМГ хүсэж өргөдөл гаргагчийн эрүүл мэндийн байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;  

(b) ЭМГ-ний ангилал, хүчин төгөлдөр байдал;   

(c) ЭМГ олгох зорилгоор Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц Эрүүл мэндийн хяналтын эрх 

бүхий этгээдийг тодорхойлох нөхцөл, шалгуурууд. 

67.53 Эрүүл мэндийн гэрчилгээний ангилал 

Дарга энэ дүрмийн дагуу дараах ангиллын ЭМГ олгоно: 

(1)   1 дүгээр ангилал;  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 67 

 

 

2016.04.01  7 ИНЕГ 

(2)   2 дугаар ангилал; 

(3)   3 дугаар ангилал; 

(4)   Нөөц. 

67.55 Өргөдөл гаргах 

ЭМГ эзэмшихээр өргөдөл гаргагч нь дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ − 

(1) бүрэн гүйцэд бөглөсөн өргөдлийн маягтыг төлбөрийн баримтын хамт; 

(2) дараах аль нэг баримт бичиг:  

(i) Монгол Улсын иргэний үнэмлэх (хүчин төгөлдөр); 

(ii) хүчин төгөлдөр Жолооны үнэмлэх; 

(iii) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц, фото зураг бүхий албан ёсны, хүчин 

төгөлдөр бусад бичиг баримт. 

(3) Шаардлагатай бол хамаарал бүхий дараах баримт бичгийг: 

(i) ЭМГ эзэмших шаардлага бүхий холбогдох мэргэжлийн үнэмлэх; 

(ii) хамгийн сүүлд олгогдсон ЭМГ; 

(iii) хамгийн сүүлд хийгдсэн эрүүл мэндийн дүгнэлт. 

(4) Өргөдөл гаргагчийг эрүүл мэндийн стандартыг хангаж байгаа эсэхийг 

тодорхойлох зорилгоор Даргад болон Эрүүл мэндийн шалгагчид өөрийн 

эрүүл мэндийн нөхцөл байдал, эсхүл өмнөх өвчлөлийн түүхтэй холбоотой 

бүх мэдээллийг гаргаж өгөх, түүнийг ашиглах зөвшөөрөл олгох. Дарга, 

сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, согтууруулах ундаа, төрөл бүрийн 

мансууруулах бодис хэрэглэснээс үүдэлтэй аливаа хэрэг зөрчилд 

холбогдож байсан талаарх мэдээллийг шаардаж болно.  

67.57 Эрүүл мэндийн үзлэгийн дүгнэлтийг бэлтгэхэд тавигдах шаардлагууд 

Энд дурьдсан эрүүл мэндийн үзлэгийн дүгнэлтийг бэлтгэх Эрүүл мэндийн шалгагч нь 

дараах үүрэгтэй: 

(1) Өргөдөл гаргагчийн хүсэлт гаргасан ангиллын ЭМГ-нд хамаарах эрүүл 

мэндийн стандартууд болон бусад ерөнхий чиглэлийн хүрээнд эрүүл 

мэндийн үзлэгийг хийх; 

(2) Ерөнхий чиглэлд заасан эрүүл мэндийн дүгнэлтийн хуудсыг бөглөх; 

(3) Ерөнхий чиглэлд өөрөөр заагаагүй бол, энэ дүрмийн дагуу өргөдөл 

гаргагчийн 90 хоногоос өмнө хийлгэсэн аливаа үзлэг, шинжилгээ, давтан 
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шинжилгээний дүгнэлтийг хүчингүйд тооцож, дахин үзлэг шинжилгээнд 

хамруулах. 

67.59 Эрүүл мэндийн үзлэгийн дүгнэлт 

Дарга нь:  

(1) Тухайн ангиллын ЭМГ-нд хамаарах эмчийн шинжилгээний дүгнэлтийг 

Ерөнхий чиглэлд заасан “Эрүүл мэндийн дүгнэлтийн хуудас”-ны дагуу, түүнд 

тусгагдсан өргөдөл гаргагчийн эрүүл мэндийн байдлын талаарх дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл болон ЭМГ олгогдсоны дараах, тухайн ЭМГ-нд харгалзах 

шаардлага, эмчийн дүгнэлтүүдийг бүртгэлд бүртгэх;  

(2)  Дүгнэлтийн нэг хувийг өргөдөл гаргагчид өгнө.  

67.61 Эрүүл мэндийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа  

(a) Энэ зүйлийн (c) болон (e) – д заасны дагуу Дарга нь тухайн гэрчилгээний 

ангиллаас хамааран ЭМГ-г дараах хугацаагаар олгоно:  

(1) 1 дүгээр ангиллын гэрчилгээг:  

(i) Ганц нисгэгчтэйгээр зорчигч тээврийн нислэг үйлдэх өргөдөл гаргагч 

ЭМГ олгох үед 40 болон түүнээс дээш настай бол 6 сар хүртэлх 

хугацаагаар;  

(ii) Бусад бүх тохиолдолд 12 сар хүртэлх хугацаагаар; 

(2) 2 дугаар ангиллын гэрчилгээг:  

(i) ЭМГ олгох үед өргөдөл гаргагч 40-өөс доош настай бол 60 сар 

хүртэлх хугацаагаар; 

(ii) ЭМГ олгох үед өргөдөл гаргагч 40 болон түүнээс дээш настай бол 

24 сар хүртэлх хугацаагаар; 

(3) 3 дугаар ангиллын гэрчилгээг:  

(i) ЭМГ олгох үед өргөдөл гаргагч 40-өөс доош настай бол 48 хүртэлх 

сарын хугацаагаар;  

(ii) ЭМГ олгох үед өргөдөл гаргагч нь 40 болон түүнээс дээш настай бол 

24 сар хүртэлх хугацаагаар. 

(b) Энэ зүйлийн (a) хэсэгт заасны дагуу олгогдсон ЭМГ нь: 

(1)  зөвхөн олгогдсон хугацаандаа хүчин төгөлдөр байна;  

(2)  дараах тохиолдолд гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байсан ч 

хүчин төгөлдөр бус гэж тооцно:  
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(i) ЭМГ хураагдсан; эсхүл 

(ii) өөр ангиллын гэрчилгээ авсан, эсхүл гэрчилгээг нөхөн олгосон.  

(c) Хэрэв шинээр ЭМГ гэрчилгээ олгох үед өргөдөл гаргагчийн гэрчилгээний 

хүчинтэй хугацаа 30 хоног болон түүнээс доош хугацаанд дуусгавар болж байгаа 

тохиолдолд Даргын шийдвэрээр гэрчилгээг энэ зүйлийн (a)-д зааснаас урт 

хугацаагаар шинэчлэн олгож болно.  

(d) Энэ зүйлийн (c) хэсэг зөвхөн дараах тохиолдлуудад хамаарна:   

(1)  Даргын дүгнэлтээр тухайн өргөдөл гаргагч энэ зүйлийн (a)–д заасан 

хамгийн урт хугацаагаар ЭМГ эзэмших шалгуурыг хангаж байгаа,  

(2)  Даргын шийдвэрээр тухайн этгээдийн гэрчилгээний хугацаа 60–аас ихгүй 

хоногийн хугацаагаар сунгагдаагүй байсан тохиолдолд. 

(e)  Дарга,  40 болон түүнээс дээш настай өргөдөл гаргагчид энэ зүйлийн (a)–д 

заасны дагуу  1 дүгээр ангиллын ЭМГ олгохдоо энэ зүйлийн (a)(1)(i)-д заасан нэг 

бүтэн хугацаа болон a)(1)(ii)-т заасан нэг бүтэн хугацаагаар олгож болно. 

 67.63 Эрүүл мэндийн хяналтын эрх бүхий этгээдэд тавигдах  шаардлага 

ЭМГ олгох зорилгоор дүгнэлт гаргах Эрүүл мэндийн хяналтын эрх бүхий этгээд нь 

дараах шаардлагыг хангасан гэдгийг Дарга тогтооно:  

(1) эрх бүхий эмч байх,  

(2) дараах чиглэлээр шаардлагатай түвшинд мэргэшсэн, дадлагажсан байх: 

(i)   нисэхийн анагаах ухааны чиглэлээр мэргэшсэн; эсхүл 

(ii)  Даргын шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд, ЭМГ олгох үйл ажиллагаатай 

холбоотой байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай. 

67.65 Эрүүл мэндийн гэрчилгээг нөхөн олгох 

(a) ЭМГ эзэмшигч нь дараах тохиолдолд гэрчилгээг нөхөн авах тухай хүсэлтээ 

Даргад бичгээр гаргана: 

(1) Гэрчилгээг гээгдүүлсэн, алдсан, эсхүл гэмтээсэн, эсхүл 

(2) гэмтлийн улмаас ЭМГ дээрх мэдээллүүд нь уншигдах боломжгүй болсон. 

(b) ЭМГ эзэмшигч нь гэрчилгээг нөхөн олгох тухай хүсэлтийг дүрэмд заасан маягтын 

дагуу гаргаж, төлбөрийн болон дор дурьдсан бусад баримтын хамт Даргад ирүүлнэ - 

(1) ЭМГ-г алдсан, үрэгдүүлсэн, эсхүл гэмтээсэн тухай албан ёсны мэдүүлэг, 

эсхүл 

(2) тухайн гэмтэлтэй гэрчилгээ. 
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67.67 Эрүүл мэндийн заавар 

Эрүүл мэндийн заавар нь холбогдох ерөнхий чиглэлийг агуулсан байх ба ЭМГ-тэй 

холбоотой мэдээлэл болон эмнэлэг, эрүүл мэнд, захиргаа, хууль эрхзүйн мэдээлэл, 

зөвлөмж, гарын авлага материалыг багтаасан байна.  

67.69 Эрүүл мэндийн нууцлалыг хамгаалах 

Энэ дүрэм нь Хувь хүний нууцын тухай хуулийн аливаа зүйл заалтыг сулруулах, 

үгүйсгэх утга санааг агуулаагүй болно.  

В Бүлэг – Эрүүл мэндийн стандартууд 

67.101 Зорилго 

Энэ бүлэгт ЭМГ-ний стандартуудыг тогтооно. 

67.103 1 дүгээр ангиллын Эрүүл мэндийн гэрчилгээ  

(а) Энэ зүйлийн (b) –ээс (m)-д заасан стандартыг хангаж буй өргөдөл гаргагчийг 1-р 

ангиллын ЭМГ-ний стандартыг хангасанд тооцно. 

Ерөнхий шаардлага 

(b)  Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна -  

(1)  НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа эрүүл мэндийн шалтгаангүй 

байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх:   

(i)  хэвийн бус байдал;  

(ii)  хурц, эсхүл архаг өвчин (идэвхтэй, эсхүл нуугдмал үедээ байгаа);  

(iii)  хагалгаа, эсхүл ослоос үүдсэн шарх, гэмтэл, бусад хүндрэл; 

(iv) физиологийн, эсхүл эмгэг процесс; 

(v)  хорт хавдрын процесс; 

(vi)  архаг ядаргаа; 

(vii) тохирсон эмчилгээгүй, эсхүл эмчилгээний арга нь тодорхойгүй  

халдвар; 

(3)  1–р ангиллын ЭМГ-нд тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргээ аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 
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хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй дараах нөхцөл байдал 

илрээгүй байх: 

(i)  ямар нэг эм, бэлдмэл тогтмол хэрэглэдэггүй, эсхүл байнгын 

үргэлжилсэн эмчилгээгүй, эсхүл ийм эмчилгээ төлөвлөөгүй байх, 

эсхүл 

(ii)   эм, бэлдмэл хэрэглэснээс үүдэлтэй гаж нөлөөний эмчилгээгүй, эсхүл 

ийм эмчилгээ төлөвлөөгүй байх. 

Мэдрэлийн Эрхтэн тогтолцоо  

(с)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны 

, мэдрэлийн мэс заслын, эсхүл сэтгэцийн өвчин, эсхүл сэтгэл зүйн эмгэг, 

эсхүл зан харьцааны болон танин мэдэхүйн согог өвчний онош, эсхүл уг 

өвчний түүхгүй байх; 

(2)  дээрх (1) дэх  заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:    

(i) мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны  бүрэлдэхүүнд хамаарах аливаа 

өвчин, эсхүл эмгэг; 

(ii) мигрень /толгой таллаж өвдөх/, эсхүл бусад хүнд хэлбэрийн толгойн  

өвдөлтүүд; 

(iii) сэтгэцийн, эсхүл үйл хөдлөлийн тайван бус байдал; 

(iv) сэтгэцийн өвчин; 

(v) сэтгэцийн өөрчлөлт; 

(vi) зан төрхийн эмгэг; 

(vii) сэтгэцийн хэвийн бус байдал, эсхүл хүнд хэлбэрийн психоневроз; 

(viii) сэтгэл гутрал; 

(ix) гэмтлийн дараах стресс; 

(x) мэдрэлийн мэс засал, эсхүл тархины гэмтлээс үүдэлтэй үр дагавар;  

(3) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, татаж унадаг өвчний, эсхүл 

түүнээс үүдэлтэй таталт өгдөг өвчний шинж тэмдгээр оношлогдсон, эсхүл 

уг өвчний түүхгүй байх; 

(4)  1–р ангиллын ЭМГ-д тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 

хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй аливаа сэтгэцийн 

нөлөөлөлтэй гэж оношлогдсон, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх; болон 

(5)  1–р ангиллын ЭМГ-нд тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 

хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй аливаа сэтгэцийн 

нөлөөлөлгүй байх. 
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Зүрх судасны эрхтэн тогтолцоо  

(d)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Зүрх судасны болон цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцооны  НЭМ онцлох 

шаардлагад    хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) зүрхний титэм судасны эмгэг; 

(ii) зүүн багцын салааны хориг; 

(iii) баруун багцын салааны хориг; 

(iv) цусны даралт тогтворгүй ихсэх; 

(v) зүрхний булчингийн, хавхлагийн, эсхүл дамжуулах тогтолцооны эмгэг; 

(vi) зүрхний хэмнэл алдагдах; 

(3) (d) (1)–ээр үл хязгаарлагдан, зүрхний электрон төхөөрөмж шаардагдах 

эмгэггүй байх;  

(4)  Зүрхний булчингийн перфузийн үйл ажиллагаанаас бусад, зүрх судасны 

өвчний эрсдэлт хүчин зүйлгүй байх. 

Амьсгалын эрхтэн тогтолцоо  

(e)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1)  Амьсгалын замын эрхтэн тогтолцооны  НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2)   энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, цээжний хөндийн ямар нэг хурц, 

идэвхтэй хэлбэрийн өвчин, гэмтэл, уушиг, уушигны гялтан хальс, 

амьсгалын замын ямар нэгэн халдвар, өндөрт нисэх үед хөдөлмөрийн 

чадвар гэнэт алдагдах шалтгаан болохуйц аливаа өвчин эмгэг /гуурсан 

хоолойн багтраа гэх мэт/-гүй байх. 

Хоол боловсруулах болон дотоод шүүрлийн булчирхайн эрхтэн тогтолцоо 

(f) Өргөдөл гаргагч нь 

(1)  Хоол боловсруулах болон дотоод шүүрлийн булчирхайн эрхтэн 

тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, 

эсхүл өвчний түүхгүй байх;  
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(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)  хоол боловсруулах эрхтэн, эсхүл түүний дайвар эрхтний хэвийн бус 

байдал, эсхүл эмгэг процесс илрээгүй; 

(ii) хоол боловсруулах эрхтэн, эсхүл түүний дайвар эрхтний өвчлөл, эсхүл 

гэмтэл, эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй хүндрэл, үлдэц илрээгүй; 

(iii) энэ хэсгийн (3)-т зааснаас бусад, бодисын солилцооны, хоол 

тэжээлийн, эсхүл дотоод шүүрлийн булчирхайн өвчингүй байх; 

(3)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, дор дурьдсанаас бусад, чихрийн 

шижин, эсхүл хэвийн бус глюкозын ямар ч шинж тэмдэг оношлогдоогүй, 

эсхүл уг өвчний түүхгүй байх: 

(i)  чихрийн шижин өвчин нь ямар ч эм хэрэглэхгүйгээр, хангалттай 

түвшинд хянагддаг; эсхүл 

(ii)  шинж тэмдгийг эм уух замаар хянадаг бол, Үүнд: 

(iiа)  нөхцөл байдал эмчийн тогтмол хяналтад байдаг; 

(iib)    инсүлин хэрэглэдэггүй;  

(iic)  уудаг эм нь дангаар болон хавсарч хэрэглэхэд, 1–р ангиллын 

ЭМГ–нд тавигдах шаардлагад хамаарах, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл 

мэндийн хувьд тэнцэхгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй нөлөө 

огт үзүүлдэггүй. 

Цус болон дархлааны эрхтэн тогтолцоо  

(g)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1)  Цус болон дархлааны эрхтэн тогтолцооны  НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх; 

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) цус төлжүүлэх эмгэг /миелопролиператив/, эсхүл халдварын 

шалтгаант дэлүү томрох; 

(ii) хэсэг газрын, эсхүл бүх биеийн тунгалагийн булчирхай томрох; 

(iii) цус, цусны эсүүдийн аливаа эмгэгүүд;  

(iv) дархлаа дарангуйлдаг, эсхүл дархлааг хэт идэвхжүүлдэг эмгэг, эсхүл 

шинж тэмдэг. 
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Шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцоо 

(h)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1)  Шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх; 

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)  шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцооны  хэвийн бус байдал, эсхүл 

өвчин эмгэг; 

(ii)  шээс - бэлгийн замын өвчлөл, эсхүл гэмтэл, эсхүл мэс заслын сөрөг 

үр дагавар илэрсэн; 

(iii)  бөөр, эсхүл шээсний замын бөглөрөл үүссэн, эсхүл бөглөрөх шинж 

тэмдэг илэрсэн. 

Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоо  

(i) Өргөдөл гаргагч нь – 

 

(1) Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад    

хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) сарын тэмдгийн мөчлөгийн алдагдал; 

(ii) жирэмслэлт. 

Яс- булчингийн эрхтэн тогтолцоо  

(j)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Яс – булчингийн эрхтэн тогтолцооны  НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)   яс, арьс, үе, булчин, холбогч эд, шөрмөсний ямар нэг өвчний идэвхтэй 

хэлбэр, өвчний улмаас үүссэн бие махбодийн үйл ажиллагааны 

хэвийн бус байдал; 

(ii)   яс, арьс, үе, булчин, шөрмөс, эсхүл холбогч эдийн өвчин, эсхүл 

гэмтэл, эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавар. 
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Чих, хамар, хоолойн эрхтэн тогтолцоо 

(k) Өргөдөл гаргагч нь –  

(1)  Чих, хамар, хоолойн эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)  гадна, дунд, эсхүл дотор чихний хөндийн хэвийн бус байдал, эсхүл 

аливаа өвчин; 

(ii)   шүд, ам, хамрын дайвар хөндийн, эсхүл амьсгалын дээд замын гажиг, 

эсхүл аливаа өвчин;  

(iii)    Евстахиевийн сувгийн битүүрэл, эсхүл дунд чихний сувгийн хэвийн бус 

байдал; 

(iv)   тэнцвэрийн эрхтэн тогтолцооны; 

(v)    хүндрэлтэй болон дахилттай эмгэгүүд. 

Сонсгол 

(l)  Өргөдөл гаргагч нь – 

(1)  сонсголын НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл 

өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах сонсох чадварын дутагдал аль ч чихэнд: 

(i)   500, 1000, 2000 Гц-ийн давтамж тус бүрт 35 дб-ээс хэтрэхгүй; эсхүл 

(ii)     3000 Гц-д 50 дб-ээс хэтрэхгүй байна. 

Хараа 

(m)  Өргөдөл гаргагч нь – 

(1)  сонсголын НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл 

өвчний түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)  нүд болон түүний дайврын төрөлхийн, эсхүл олдмол гажиг, хурц ба 

архаг эмгэг; 

(ii) нүд болон түүний дайврын гэмтэл,  эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй эмгэг; 
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(iii) нүдний харааны талбайн, эсхүл хос харааны гүнзгий өөрчлөлт; 

(iv)  мэс заслаас үүдэлтэй аль нэг нүдний харааны хугарлын өөрчлөлт; 

(3) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, холын хараа нь шилтэй, эсхүл 

шилгүй 6/12, эсхүл илүү байх болон хоёр нүдэнд тус тусдаа 6/9, эсхүл илүү 

байх;  

(4) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, ойрын хараа нь шилтэй, эсхүл 

шилгүй N5-ын дүрсийг, эсхүл 30-50 см-ийн хоорондох зайнаас хоёр нүдээр 

илүү сайн харж унших чадвартай байх;  

(5) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах өнгө ялгах чадварын дутагдал илрээгүй байх. 

67.105 2 дугаар ангиллын Эрүүл мэндийн гэрчилгээ 

(а)   Энэ зүйлийн (b) –ээс (m)-д заасан стандартыг хангаж буй өргөдөл гаргагчийг 2–

р ангиллын ЭМГ-ний стандартыг хангасанд тооцно. 

Ерөнхий шаардлага 

(b) Өргөдөл гаргагч нь:  

(1) НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа эрүүл мэндийн шалтгаангүй    

байх; 

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл аливаа  өвчний түүхгүй байх:   

 (i)    хэвийн бус байдал;  

 (ii)   хурц, эсхүл архаг өвчин (идэвхтэй, эсхүл нуугдмал үедээ байгаа);  

 (iii)   хагалгаа, эсхүл ослоос үүдсэн шарх, гэмтэл, бусад хүндрэл; 

 (iv)  физиологийн, эсхүл эмгэг процесс; 

 (v)   хорт хавдрын процесс; 

 (vi)  архаг ядаргаа; 

 (vii) тохирсон эмчилгээгүй, эсхүл эмчилгээний арга нь тодорхойгүй  халдвар; 

 (3)  2–р ангиллын ЭМГ-нд тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 

хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй дараах нөхцөл байдал 

илрээгүй байх: 
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(i) аливаа нэг эм бэлдмэл тогтмол хэрэглэдэггүй, эсхүл байнгын үргэлжилсэн 

эмчилгээгүй, эсхүл ийм эмчилгээ хийлгэхээр төлөвлөөгүй байх, 

(ii) эм бэлдмэл хэрэглэснээс үүдэлтэй гаж нөлөөний эмчилгээгүй,  эсхүл ийм 

эмчилгээ хийлгэхээр төлөвлөөгүй байх. 

Мэдрэлийн Эрхтэн тогтолцоо  

(с)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны, 

мэдрэлийн мэс заслын, эсхүл сэтгэцийн өвчин, эсхүл сэтгэл зүйн эмгэг, 

эсхүл зан харьцааны болон танин мэдэхүйн согог өвчний онош, эсхүл уг 

өвчний түүхгүй байх; 

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:    

(i) мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны  бүрэлдэхүүнд хамаарах аливаа 

өвчин, эсхүл эмгэг; 

(ii) мигрень /толгой таллаж өвдөх/, эсхүл бусад хүнд хэлбэрийн толгойн  

өвдөлтүүд; 

(iii) сэтгэцийн, эсхүл үйл хөдлөлийн тайван бус байдал; 

(iv) сэтгэцийн өвчин; 

(v) сэтгэцийн өөрчлөлт; 

(vi) зан төрхийн эмгэг; 

(vii) сэтгэцийн хэвийн бус байдал, эсхүл хүнд хэлбэрийн психоневроз; 

(viii) сэтгэл гутрал; 

(ix) гэмтлийн дараах стресс; 

(x) мэдрэлийн мэс засал, эсхүл тархины гэмтлээс үүдэлтэй үр дагавар;  

 

(3)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, татаж унадаг өвчний, эсхүл 

түүнээс үүдэлтэй таталт өгдөг өвчний шинж тэмдгээр оншлогдсон, эсхүл уг 

өвчний түүхгүй байх; 

(4)   2 –р ангиллын ЭМГ-нд тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 

хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй аливаа сэтгэцийн 

нөлөөлөлтэй гэж оношлогдсон, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх;  

(5)  2 –р ангиллын ЭМГ-нд тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 

хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй аливаа сэтгэцийн 

нөлөөлөлгүй байх. 
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Зүрх судасны эрхтэн тогтолцоо  

(d)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Зүрх судасны болон цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох 

шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)   зүрхний титэм судасны эмгэг; 

(ii)  зүүн багцын салааны хориг; 

(iii) баруун багцын салааны хориг; 

(iv) цусны даралт тогтворгүй ихсэх; 

(v)  зүрхний булчингийн, хавхлагийн, эсхүл дамжуулах тогтолцооны эмгэг; 

(vi)  зүрхний хэмнэл алдагдах; 

(3) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, зүрхний электрон төхөөрөмж 

шаардагдах эмгэггүй байх; 

(4) Зүрхний булчингийн перфузийн үйл ажиллагаанаас бусад, зүрх судасны 

өвчний эрсдэлт хүчин зүйлгүй байх. 

Амьсгалын эрхтэн тогтолцоо  

(e)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1)  амьсгалын замын эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, цээжний хөндийн ямар нэг хурц, 

идэвхтэй хэлбэрийн өвчин, гэмтэл, уушиг, уушигны гялтан хальс, амьсгалын 

замын ямар нэгэн халдвар, өндөрт нисэх үед хөдөлмөрийн чадвар гэнэт 

алдагдах шалтгаан болохуйц аливаа өвчин эмгэг /гуурсан хоолойн багтраа 

г.м/-гүй байх. 

Хоол боловсруулах болон дотоод шүүрлийн булчирхайн эрхтэн тогтолцоо  

(f)  Өргөдөл гаргагч нь 

(1) Хоол боловсруулах болон дотоод шүүрлийн булчирхайн эрхтэн тогтолцооны  

НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний 

түүхгүй байх;  
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(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)    хоол боловсруулах эрхтний, эсхүл түүний дайвар эрхтний хэвийн бус 

байдал, эсхүл эмгэг процесс илрээгүй; 

(ii) хоол боловсруулах эрхтэн, эсхүл түүний дайвар эрхтний өвчлөл, эсхүл 

гэмтэл, эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй хүндрэл, үлдэц илрээгүй; 

(iii) энэ хэсгийн (3)-т зааснаас бусад, бодисын солилцооны, хоол 

тэжээлийн, эсхүл дотоод шүүрлийн булчирхайн өвчингүй байх; 

(3)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, дор дурьдсанаас бусад, чихрийн 

шижин, эсхүл хэвийн бус глюкозын ямарч шинж тэмдэг оношлогдоогүй, 

эсхүл уг өвчний түүхгүй байх: 

(i) чихрийн шижин өвчин нь ямар ч эм хэрэглэхгүйгээр, хангалттай түвшинд 

хянагддаг; эсхүл 

(ii) шинж тэмдгийг эм уух замаар хянадаг бол, үүнд: 

(iiа) нөхцөл байдал тогтмол эмчийн хяналтад байдаг;  

(iib) инсүлин хэрэглэдэггүй;  

(iic) уудаг эм нь дангаар болон хавсарч хэрэглэхэд, 2-р ангиллын ЭМГ-

нд тавигдах шаардлагад хамаарах, бие даасан, аюулгүй шийдвэр гаргах 

болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн хувьд тэнцэхгүй, 

эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй нөлөө огт үзүүлдэггүй. 

Цус болон дархлааны эрхтэн тогтолцоо  

(g)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1)  цус болон дархлааны эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлага  д 

хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх; 

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)    цус төлжүүлэх эмгэг /миелопролиператив/, эсхүл халдварын шалтгаант 

дэлүү томрох; 

(ii)   хэсэг газрын, эсхүл бүх биеийн тунгалагийн булчирхай томрох; 

(iii)  цус, цусны эсүүдийн аливаа эмгэгүүд;  

(iv)  дархлаа дарангуйлдаг, эсхүл дархлааг хэт идэвхжүүлдэг эмгэг, эсхүл 

шинж тэмдэг. 
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Шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцоо  

(h)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)  шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцооны хэвийн бус байдал, эсхүл 

эмгэг; 

(ii)  шээс - бэлгийн замын өвчлөл, эсхүл гэмтэл, эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй 

сөрөг үр дагавар илэрсэн; 

(iii) бөөр, эсхүл шээсний замын бөглөрөл үүссэн, эсхүл бөглөрөх шинж 

тэмдэг илэрсэн. 

Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоо  

(i)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)   сарын тэмдгийн мөчлөгийн алдагдал; 

(ii)  жирэмслэлт. 

Яс – булчингийн эрхтэн тогтолцоо  

(j)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1)  Яс – булчингийн эрхтэн тогтолцооны  НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) яс, арьс, үе, булчин, холбогч эд, шөрмөсний ямар нэг өвчний идэвхтэй 

хэлбэр,  өвчний улмаас үүссэн бие махбодийн үйл ажиллагааны хэвийн бус 

байдал; 

(ii)  яс, арьс, үе, булчин, шөрмөс, холбогч эдийн өвчин, эсхүл гэмтэл, эсхүл 

мэс заслаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавар. 



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 67 

 

 

2016.04.01  21 ИНЕГ 

Чих, хамар, хоолойн эрхтэн тогтолцоо 

(k)  Өргөдөл гаргагч нь –  

(1) чих, хамар, хоолойн эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлага  д 

хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) гадна, дунд, эсхүл дотор чихний хөндийн хэвийн бус байдал, эсхүл аливаа 

эмгэг; 

(ii) шүд, ам, хамрын дайвар хөндийн, эсхүл амьсгалын дээд замын гажиг, 

эсхүл аливаа эмгэг;  

(iii) Евстахиевийн сувгийн битүүрэл, эсхүл дунд чихний сувгийн хэвийн бус 

байдал; 

(iv) тэнцвэрийн эрхтэн тогтолцооны хүндрэлтэй болон дахилттай эмгэгүүд. 

Сонсгол 

(l)  Өргөдөл гаргагч нь – 

(1) Сонсголын НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл 

өвчний түүхгүй байх;  

(2) (l) (1) –ээр үл хязгаарлагдан, НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах сонсох 

чадварын дутагдал аль нэг чихэнд: 

(i)  500, 1000, 2000 Гц-ийн давтамж тус бүрт 35 дб-ээс хэтрэхгүй байх; 

(ii) 3000 Гц-д 50 дб-ээс хэтрэхгүй байна. 

Хараа 

(m)  Өргөдөл гаргагч нь – 

(1) Сонсголын НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл 

өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) нүд болон түүний дайврын төрөлхийн, эсхүл олдмол гажиг, хурц ба архаг 

эмгэг; 

(ii) нүд болон түүний дайврын гэмтэл, эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй эмгэг; 

(iii) нүдний харааны талбайн, эсхүл хос харааны гүнзгий өөрчлөлт; 
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(iv) мэс заслаас үүдэлтэй аль нэг нүдний харааны хугарлын өөрчлөлт;  

(3) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, холын хараа нь шилтэй, эсхүл 

шилгүй 6/12, эсхүл илүү байх болон хоёр нүдэнд тус тусдаа 6/9, эсхүл илүү 

байх;  

(4) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, ойрын хараа нь шилтэй, эсхүл 

шилгүй N5-ын дүрсийг, эсхүл 30 - 50 см-ийн хоорондох зайнаас хоёр нүдээр 

илүү харж унших чадвартай байх;  

(5) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах өнгө ялгах чадварын дутагдал илрээгүй байх. 

67.107  3 дугаар ангиллын Эрүүл мэндийн  гэрчилгээ  

(а)  Энэ зүйлийн (b) –ээс (m)-д заасан стандартыг хангаж буй өргөдөл гаргагчийг 3 –

р ангиллын ЭМГ-ний стандартыг хангасанд тооцно. 

Ерөнхий шаардлага 

(b)  Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна: 

(1)  НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа эрүүл мэндийн шалтгаангүй 

байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан,  НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл аливаа  өвчний түүхгүй байх:   

(i) хэвийн бус байдал;  

(ii) хурц, эсхүл архаг өвчин (идэвхтэй, эсхүл нуугдмал үедээ байгаа);  

(iii) хагалгаа, эсхүл ослоос үүдсэн шарх, гэмтэл, бусад хүндрэл; 

(iv) физиологийн, эсхүл эмгэг процесс; 

(v) хорт хавдрын процесс; 

(vi) архаг ядаргаа; 

(vii) тохирсон эмчилгээгүй, эсхүл эмчилгээний арга нь тодорхойгүй халдвар; 

(3)  3–р ангиллын ЭМГ-нд тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 

хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй дараах нөхцөл байдал 

илрээгүй байх: 

(i) аливаа нэг эм бэлдмэл тогтмол хэрэглэдэггүй, эсхүл байнгын үргэлжилсэн 

эмчилгээгүй, эсхүл ийм эмчилгээ төлөвлөөгүй байх, эсхүл 
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(ii) эм бэлдмэл хэрэглэснээс үүдэлтэй гаж нөлөөний эмчилгээгүй, эсхүл ийм 

эмчилгээ төлөвлөөгүй байх. 

Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо  

(c)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1)  НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны, 

мэдрэлийн мэс заслын, эсхүл сэтгэцийн өвчин, эсхүл сэтгэл зүйн эмгэг, 

эсхүл зан харьцааны болон танин мэдэхүйн согог өвчний онош, эсхүл уг 

өвчний түүхгүй байх; 

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:    

(i) мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны бүрэлдэхүүнд хамаарах аливаа 

өвчин, эсхүл эмгэг; 

(ii) мигрень /толгой таллаж өвдөх/, эсхүл бусад хүнд хэлбэрийн толгойн  

өвдөлтүүд; 

(iii) сэтгэцийн, эсхүл үйл хөдлөлийн тайван бус байдал; 

(iv) сэтгэцийн өвчин; 

(v) сэтгэцийн өөрчлөлт; 

(vi) зан төрхийн эмгэг; 

(vii) сэтгэцийн хэвийн бус байдал, эсхүл хүнд хэлбэрийн психоневроз; 

(viii) сэтгэл гутрал; 

(ix) гэмтлийн дараах стресс; 

(x) мэдрэлийн мэс засал, эсхүл тархины гэмтлээс үүдэлтэй үр дагавар;  

(3)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, татаж унадаг өвчний, эсхүл 

түүнээс үүдэлтэй таталт өгдөг өвчний шинж тэмдгээр оншлогдсон, эсхүл уг 

өвчний түүхгүй байх; 

(4)  3–р ангиллын ЭМГ-нд тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 

хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй аливаа сэтгэцийн 

нөлөөлөлтэй гэж оношлогдсон, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх;  

(5)  3–р ангиллын ЭМГ-нд тавигдах шаардлагад хамаатай, бие даасан, аюулгүй 

шийдвэр гаргах болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн 

хувьд тэнцээгүй, эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй аливаа сэтгэцийн 

нөлөөлөлгүй байх. 
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Зүрх судасны эрхтэн тогтолцоо  

(d)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Зүрх судасны болон цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох 

шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i)   зүрхний титэм судасны эмгэг; 

(ii)  зүүн багцын салааны хориг; 

(iii) баруун багцын салааны хориг; 

(iv) цусны даралт тогтворгүй ихсэх; 

(v)  зүрхний булчингийн, хавхлагийн, дамжуулах тогтолцооны эмгэг; 

(vi) зүрхний хэмнэл алдагдах; 

(3)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, зүрхний электрон төхөөрөмж 

шаардагдах эмгэггүй байх;  

(4)  Зүрхний булчингийн перфузийн үйл ажиллагаанаас бусад, зүрх судасны 

өвчний эрсдэлт хүчин зүйлгүй байх.  

Амьсгалын замын эрхтэн тогтолцоо 

(e)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1)  амьсгалын замын эрхтэн тогтолцооны  НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, цээжний хөндийн ямар нэг хурц, 

идэвхтэй хэлбэрийн өвчин, гэмтэл, уушиг, уушигны гялтан хальс, амьсгалын 

замын ямар нэгэн халдвар, өндөрт нисэх үед хөдөлмөрийн чадвар гэнэт 

алдагдах шалтгаан болохуйц аливаа өвчин эмгэг /гуурсан хоолойн багтраа 

г.м/-гүй байх. 

Хоол боловсруулах болон дотоод шүүрлийн булчирхайн эрхтэн тогтолцоо  

(f) Өргөдөл гаргагч нь 

(1)  хоол боловсруулах болон дотоод шүүрлийн булчирхайн эрхтэн тогтолцооны 

НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний 

түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   
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(i) хоол боловсруулах эрхтэн, эсхүл түүний дайвар эрхтний хэвийн бус 

байдал, эсхүл эмгэг процесс илрээгүй; 

(ii) хоол боловсруулах эрхтэн, эсхүл түүний дайвар эрхтний өвчлөл, эсхүл 

гэмтэл, эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй хүндрэл, үлдэц илрээгүй; 

(iii) энэ хэсгийн (3)-т зааснаас бусад, бодисын солилцооны, хоол тэжээлийн, 

эсхүл дотоод шүүрлийн булчирхайн өвчингүй байх; 

(3)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, дор дурьдсанаас бусад, чихрийн 

шижин, эсхүл хэвийн бус глюкозын ямар ч шинж тэмдэг оношлогдоогүй, 

эсхүл уг өвчний түүхгүй байх: 

(i) чихрийн шижин өвчин нь ямар ч эм хэрэглэхгүйгээр хангалттай түвшинд 

хянагддаг; эсхүл 

(ii) шинж тэмдгийг эм уух замаар хянадаг бол, үүнд: 

(iiа) нөхцөл байдал эмчийн тогтмол хяналтад байдаг;  

(iib) инсүлин хэрэглэдэггүй;  

(iic) уудаг эм нь дангаар болон хавсарч хэрэглэхэд, 3–р ангиллын ЭМГ-

нд тавигдах шаардлагад хамаарах, бие даасан, аюулгүй шийдвэр гаргах 

болон ажил үүргийг аюулгүй гүйцэтгэхэд эрүүл мэндийн хувьд тэнцээгүй, 

эсхүл тэнцэхгүй байж болзошгүй нөлөө огт үзүүлдэггүй. 

Цус болон дархлааны эрхтэн тогтолцоо  

(g)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Цус болон дархлааны эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх; 

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) цус төлжүүлэх эмгэг /миелопролиператив/, эсхүл халдварын шалтгаант 

дэлүү томрох; 

(ii) хэсэг газрын, эсхүл бүх биеийн тунгалагийн булчирхай томрох; 

(iii) цус, цусны эсүүдийн аливаа эмгэгүүд;  

(iv)  дархлаа дарангуйлдаг, эсхүл дархлааг хэт идэвхжүүлдэг эмгэг, эсхүл 

шинж тэмдэг. 

Шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцоо  

(h)  Өргөдөл гаргагч нь - 
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(1)  Шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) шээс - бэлгийн замын эрхтэн тогтолцооны  хэвийн бус байдал, эсхүл 

өвчин эмгэг; 

(ii) шээс - бэлгийн замын өвчлөл, эсхүл гэмтэл, эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй 

сөрөг үр дагавар илэрсэн; 

(iii) бөөр, эсхүл шээсний замын бөглөлрөл үүссэн, эсхүл бөглөрөх шинж 

тэмдэг илэрсэн. 

Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоо  

(i) Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) сарын тэмдгийн мөчлөгийн алдагдал; 

(ii) жирэмслэлт. 

Яс – булчингийн эрхтэн тогтолцоо  

(j)  Өргөдөл гаргагч нь - 

(1) Яс – булчингийн эрхтэн тогтолцооны  НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний  онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) яс, арьс, үе, булчин, холбогч эд, шөрмөсний ямар нэг өвчний идэвхтэй 

хэлбэр,  өвчний улмаас үүссэн бие махбодийн үйл ажиллагааны хэвийн бус 

байдал; 

(ii)  яс, арьс, үе, булчин, шөрмөс, эсхүл холбогч эдийн өвчин, эсхүл гэмтэл, 

эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавар. 

Чих, хамар, хоолойн эрхтэн тогтолцоо 

(k)  Өргөдөл гаргагч нь –  
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(1) Чих, хамар, хоолойн эрхтэн тогтолцооны НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах 

аливаа өвчний онош, эсхүл өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) гадна, дунд, эсхүл дотор чихний хөндийн хэвийн бус байдал, эсхүл 

аливаа өвчин; 

(ii) шүд, ам, хамрын дайвар хөндийн, эсхүл амьсгалын дээд замын гажиг, 

эсхүл аливаа өвчин;  

(iii) тэнцвэрийн эрхтэн тогтолцооны хүндрэлгүй байх. 

Сонсгол 

(l)  Өргөдөл гаргагч нь – 

(1) Сонсголын НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл 

өвчний түүхгүй байх;  

(2) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах сонсох чадварын дутагдал хоёр чихний аль алинд: 

(i)  500, 1000, 2000 Гц-ийн давтамж тус бүрт 35 дб-ээс хэтрэхгүй; 

(ii) 3000 Гц-д 50 дб-ээс хэтрэхгүй байна. 

Хараа 

(m)  Өргөдөл гаргагч нь – 

(1)  Харааны НЭМ онцлох шаардлагад хамаарах аливаа өвчний онош, эсхүл 

өвчний түүхгүй байх;  

(2)  энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах дараах өвчний онош, эсхүл уг өвчний түүхгүй байх:   

(i) нүд болон түүний дайврын төрөлхийн, эсхүл олдмол гажиг, хурц ба архаг 

эмгэг; 

(ii) нүд болон түүний дайврын гэмтэл, эсхүл мэс заслаас үүдэлтэй эмгэг; 

(iii) нүдний харааны талбайн, эсхүл хос харааны гүнзгий өөрчлөлт; 

(iv) мэс заслаас үүдэлтэй аль нэг нүдний харааны хугарлын өөрчлөлт;  

(3) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, холын хараа нь шилтэй, эсхүл 

шилгүй 6/9, эсхүл илүү байх болон хоёр нүдэнд тус тусдаа 6/6, эсхүл илүү 

байх;  



Иргэний Нисэхийн Дүрэм 67 

 

 

2016.04.01  28 ИНЕГ 

(4) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, ойрын хараа нь шилтэй, эсхүл 

шилгүй N5 эсхүл илүү дүрсийг 30 - 50 см-ийн зайнаас, дундын хараа нь N14, 

эсхүл илүү дүрсийг 1 м-ийн зайнаас харж унших чадвартай байх;  

(5) энэ хэсгийн (1) дэх заалтаар үл хязгаарлан, НЭМ онцлох шаардлагад 

хамаарах өнгө ялгах чадварын дутагдал илрээгүй байх. 

67.109 Нөөц    

Г Бүлэг – Эрүүл мэндийн шалгагч  

67.151 Зорилго  

Энэ бүлэгт дараах журмыг тогтооно - 

(1) Эрүүл мэндийн шалгагчийг томилох; 

(2) Эрүүл мэндийн шалгагч (ИНЕГ-ын үндсэн ажилтан бус)-ийн мэргэшил, 

дадлагын байдлыг тодорхойлох.  

67.153 Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ 

Дарга нь энэ дүрмийн дагуу дараах Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ олгож 

болно:  

(1) 1 дүгээр ангиллын Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ; 

(2) 2 дугаар ангиллын Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ; 

(3) Тусгай ангиллын Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ.  

67.155 Өргөдөл гаргах 

(a) Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмших этгээд нь Даргын баталсан 

маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, дараах материалуудын хамт ирүүлнэ:  

(1) 67.163-т тодорхойлсон Ерөнхий заавар;  

(2)  Өргөдлийн хураамж. 

(b) Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ сунгах өргөдөл гаргагч этгээд нь Даргын 

баталсан маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, өргөдлийн хураамж төлсөн баримтын хамт 

гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дуусах өдрөөс ажлын 30 хоногийн дотор Даргад 

хүргүүлнэ. 

67.157 Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ олгох 

(a) Дарга, энэ дүрмийн 67.161-ийн шаардлагыг хангасан өргөдөл гаргагчид Эрүүл 

мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ олгоно.  
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(b) Энэ зүйлийн (a)-д зааснаас үл хамааран, Дарга зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн 

дараах тохиолдолд, энэ дүрмийн 67.161-т заасан шаардлагад нийцээгүй этгээдэд 

Тусгай ангиллын Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ олгож болно:  

 (1) тухайн этгээд нь эмч бол; 

 (2) онгой нөхцөл байдал үүссэн, эсхүл газарзүйн нөхцөл байдлаас 

шалтгаалан, эсхүл тухайн этгээдэд тусгай ангиллын Эрүүл мэндийн 

шалгагчийн гэрчилгээ олгохуйц үйл ажиллагааны орчин нөхцөл бүрдсэн 

гэж үзсэн. 

67.159 Эрүүл мэндийн шалгагчийн Гэрчилгээ эзэмшигчийн бүрэн эрх  

Гэрчилгээ эзэмшигч этгээд нь - 

(1)  1 дүгээр ангиллын Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь бүх 

ангиллын ЭМГ олгохтой холбоотой эрүүл мэндийн үзлэг хийх;  

(2) 2 дугаар ангиллын Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 2 

дугаар ангиллын ЭМГ олгохтой холбоотой эрүүл мэндийн үзлэг хийх; 

 (3) Тусгай ангиллын Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь 

Даргын бичгээр өгсөн чиглэлийн дагуу ЭМГ олгохтой холбоотой үзлэг хийх.  

67.161 Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмших шаардлага 

Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ авахаар өргөдөл гаргагч этгээд нь дараах 

шаардлагуудыг хангасан байна:  

(1) эмч байх;  

(2) тусгай шаардлагууд- 

(i) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нисэхийн анагаах ухааны сургалтад 

амжилттай хамрагдсан байх; 

(ii) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нисэхийн анагаах ухааны  

зохицуулалтын сургалтад амжилттай хамрагдсан байх; 

(iii) энэ дүрмийн Хавсралт А – д тусгагдсан бусад шаардлагыг хангаж 

буй эсэхээ Даргад батлан харуулсан байх, 

(3) Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээг Эрүүл мэндийн зааварт заасан 

стандартын дагуу хийх зорилгоор эмнэлэг, захиргаа болон харилцаа 

холбооны байгууламжид нэвтрэх боломжтой байх; 

 (4) ажлын орчинд англи хэлээр харилцах чадвартай байх; 

 (5) 67.163-т заасан Ерөнхий зааврын шаардлагыг хангасан байх.  
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67.163 Ерөнхий заавар 

(a)  Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ авахаар өргөдөл гаргагч этгээд нь дараах 

мэдээллийг агуулсан Ерөнхий зааврыг боловсруулж Даргад ирүүлнэ: 

 (1) өргөдөл гаргагч нь, дараах мэдээллүүд үнэн бодит гэдгийг баталгаажуулж 

гарын үсэг зурсан байна:  

(i)  тухайн өргөдөл гаргагч нь нисэхийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн 

дадлага туршлагатай болохыг нотлох баримт, мөн 67.161–д заасан 

шаардлагыг хангах арга, аргачлалуудыг нотлох баримт, мэдээлэл; 

 (ii) тухайн өргөдөл гаргагч болон нисэхийн эрүүл мэндийн үзлэгийн үйл 

ажиллагаанд оролцож байгаа эмнэлгийн ажилтнууд байнга дагаж 

мөрдөх тухай;  

(2) Өргөдөл гаргагчийн нисэхийн эрүүл мэндийн дадлага туршлагын 

тодорхойлолт; 

(3) өргөдөл гаргагчийн, нисэхийн эрүүл мэндийн дадлага туршлагатай хүмүүсийн 

албан тушаал, овог нэр;  

(4) энэ хэсгийн (3)-д заасан ажилтны үүрэг ба хариуцлага; 

(5) өргөдөл гаргагчийн, нисэхийн эрүүл мэндийн дадлага, сургалт хийх  

газруудын жагсаалт; 

(6) Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээг Эрүүл мэндийн зааварт заасан 

стандартын дагуу хийх зорилгоор эмнэлэг, захиргаа болон харилцаа 

холбооны байгууламжид нэвтрэх боломжийг дэлгэрэнгүй харуулах;  

(7) Дараах асуудлаар Даргатай харилцах журам:  

(i) ЭМГ хүссэн өргөдөлд хамааралтай дүгнэлт гаргуулах; 

(ii) шаардлагатай нөхцөлд, ЭМГ эзэмшигчийн эрүүл мэндийн нөхцөл 

байдалд гарсан аливаа өөрчлөлт, эсхүл өмнө нь оношлогдож 

байгаагүй өвчлөлөөс үүдэлтэй, тухайн этгээдийг эрх, үүргээ аюулгүй 

гүйцэтгэхэд нөлөөлж болзошгүй аливаа эрүүл мэндийн байдлын 

талаар мэдээлэх; 

(iii) энэ (2), (3), (4), эсхүл (5)-д заасан шаардлагуудтай холбоотой бүх 

төрлийн аливаа өөрчлөлтүүдийг урьдчилан мэдэгдэх; 

(8) өргөдөл гаргагч 67.203-т заасан шаардлагуудыг тогтмол мөрдөхийг 

бататгах арга хэлбэрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;  

(9) дараах зүйлийг хангалттай түвшинд гүйцэтгэх тогтолцоо болон журмын 

талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл –  
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(i)  эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үзлэг, хяналт, туршилт болон 

тохируулга;   

(ii) өргөдөл гаргагчийн, нисэхийн эрүүл мэндийн ажил гүйцэтгэхтэй 

холбоотой бичиг баримтын өөрчлөлт болон хяналт;  

(iii) бүртгэлүүдийг ялгаж тодорхойлох, цуглуулах, индексжүүлэх, 

хадгалах, засварлах болон устгах;  

(iv) дээрх (i), (ii) болон (iii)-т заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх аливаа 

этгээдийг сургах, үнэлэх болон эрх олгох;  

(10) өргөдөл гаргагчийн мэргэжлийн ажил үүргээс гадуур үүссэн аливаа 

сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, шийдвэрлэх нарийвчилсан журам;  

(11) өргөдөл гаргагчийн, нисэхийн эрүүл мэндийн холбогдолтой үйл ажиллагаа 

Ерөнхий зааврын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг бататгах тухайн жилийн 

чанарын дотоод хяналтын хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй;  

(12)  дараах журмуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл -  

(i) Ерөнхий зааварт хяналт тавих, өөрчлөлт оруулах;  

(ii) энэ дүрмийн холбогдох шаардлагад нийцэж байгааг бататгах;  

(iii) Ерөнхий зааварт нэмэлт өөрчлөлт оруулсны дараа нэмэлт, 

өөрчлөлт бүрийн хувийг Даргад нэн даруй хүргүүлэхийг бататгах; 

(iv) Ерөнхий зааврын хувийг ажилтнуудад хүргүүлэх.  

(b)  Өргөдөл гаргагчийн Ерөнхий заавар  нь Дарга хүлээн зөвшөөрөхүйц байна.  

Д Бүлэг – Эрүүл мэндийн шалгагчийн үйл ажиллагааны шаардлага  

67.201 Зорилго 

Энэ бүлэгт, эрүүл мэндийн шалгагчийн үйл ажиллагаанд холбогдох шаардлагуудыг 

тогтооно.  

67.203 Байнгын хэрэгжилт 

(a)  Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ зэмшигч нь:  

(1) Гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааврын 1-ээс доошгүй хүчин төгөлдөр, 

бүрэн гүйцэд хувийг Ерөнхий зааварт заагдсан ажлын байр бүрт хадгалах; 

 (2) Гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт тусгагдсан бүх журам, тогтолцоо 

болон хөтөлбөрүүдийг дагаж мөрдөх (ашиг сонирхлын зөрчилтэй 

холбоотой журмыг багтаасан байна); 
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 (3) Ерөнхий зааврын холбогдох бүх хэсгүүдийг, ажилтнууд ажил үүргийн 

хүрээнд ашиглахад бэлэн байлгах; 

 (4) Г Бүлэгт заасан эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээнд хамаарах бүх 

шаардлагыг тасралтгүй мөрдөж, биелүүлэх; 

 (5) Даргын шаардаж болох, нисэхийн анагаах ухааны болон нисэхийн 

зохицуулалтын дүрэм, журмын сургалтад тогтмол хамрагдах; 

 (6) Даргын гаргасан ерөнхий болон онцгой нөхцөлд авч хэрэгжүүлэх 

удирдамж, чиглэлүүдийг дагаж мөрдөх;  

(7) Эрүүл мэндийн зааврын хамгийн сүүлийн, шинэчлэгдсэн хувийг хэрэглэх; 

(8) ЭМГ авахаар өргөдөл гаргагч бүрийн эрүүл мэндийн үзлэгийн бүрэн гүйцэд 

бүртгэлийг хадгалж байгааг бататгах; 

(9) Холбогдох утас, факс, хаягт өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухайн 

өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг өөрчлөлт орсон өдрөөс хойш 28 

хоногийн дотор Даргад мэдэгдэх. 

(b) Дарга, 67.163 (a)(7)(iii)-т заасан аливаа өөрчлөлтийг оруулах үед, эсхүл 

өөрчлөлтийн дараа эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшигчийн ажиллах 

нөхцөлүүдийг тогтоож болно.  

(c) Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшигч нь   

(1) энэ зүйлийн (b)-д заасан аливаа нөхцөлийг дагаж мөрдөнө;  

(2) энэ зүйлийн (b)-д тодорхойлсон аливаа өөрчлөлт нь эрүүл мэндийн 

шалгагчийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулахыг шаардсан тохиолдолд 

гэрчилгээг Даргад нэн даруй хүргүүлнэ; 

(3) Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үүднээс шаардлагатай гэж Даргын үзсэн 

өөрчлөлтийг гэрчилгээ эзэмшигч Ерөнхий заавартаа оруулна.  

Е Бүлэг – Даргаас эрх шилжүүлэхэд тавигдах шаардлагууд 

67.251 Эрүүл мэндийн шалгагчид тохирох этгээдийг тодорхойлох 

Энэ дүрмийн дагуу эрх шилжигдэх эрүүл мэндийн шалгагч нь дараах шаардлагуудыг 

хангасан байна:  

(1) тухайн этгээд нь - 

(i) бүх ангиллын ЭМГ-ний хувьд 1 дүгээр ангиллын эрүүл мэндийн 

шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшигч байх;  

(ii) 2 дугаар ангиллын ЭМГ-ний хувьд 2 дугаар ангиллын эрүүл мэндийн 

шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшигч байх 
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(2) Даргын хангалттай гэж үзсэн дараах ур чадвартай байх: 

(i) зайлшгүй шаардлагатай ур чадвар, дадлага туршлага; 

(ii) нисэхийн ЭМГ-тэй холбоотой бодлого, журмын талаарх  мэдлэг; 

(3) Даргын шаардаж болох, нисэхийн анагаах ухааны болон нисэхийн 

зохицуулалтын дүрэм, журмын сургалтад хамрагдсан; 

(4) тухайн этгээд ашиг сонирхлын зөрчлийн тодорхойлолтод холбогдох 

дүрэм, журмыг дагаж мөрддөг гэж Дарга үнэлсэн.  

Ж Бүлэг – Нөөц 

З Бүлэг – Шилжилтийн үеийн зохицуулалт 

67.351 Шилжилтийн үеийн зохицуулалт 

(a) Энэ зүйлийн (b) болон (c)-д заасантай холбоотойгоор, энэ дүрэм хэрэгжиж 

эхлэхээс өмнө 1 болон 2 дугаар ангиллын Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ 

шинээр авах, эсхүл сунгах хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Дарга энэ дүрэм болон 

Шилжилтийн үеийн эрүүл мэндийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шинээр олгох, эсхүл 

шинэчлэн сунгаж болно.  

(b) Дарга газарзүйн байршлаас шалтгаалсан онцгой тохиолдолд гэрчилгээ шинээр 

олгох, эсхүл сунгахаас бусад тохиолдолд, энэ зүйлийн (a)-д заасны дагуу 2 дугаар 

ангиллын эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ шинээр авах болон сунгах хүсэлтийг 

шийдвэрлэхдээ тухайн өргөдөл гаргагч Шилжилтийн үеийн эрүүл мэндийн шалгуур 

үзүүлэлтийн Хавсралт 1-д заасан ур чадварын шалгуурыг хангаж буй эсэхийг 

харгалзан олгоно.  

(c) Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшиж буй этгээд, Шилжилтийн үеийн 

эрүүл мэндийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу, энэ дүрмийн 67.163–д заасан 

шаардлагуудыг бүрэн хангасан Ерөнхий зааврыг шинэ дүрэм үйлчилж эхэлсэн 

өдрөөс хойш 6 сарын дотор Даргад хүргүүлнэ.  

(d) Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшиж буй этгээдийг, Шилжилтийн үеийн 

эрүүл мэндийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу, Ерөнхий заавраа Даргад хүргүүлсэн байх 

хугацааг хүртэл энэ дүрмийн Бүлэг Е-д тусгагдсан үйл ажиллагааны шаардлагыг 

дагаж мөрдөхийг шаардахгүй.   

(e) Дарга, энэ дүрэм хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хүлээн авсан ЭМГ хүссэн 

өргөдлийг, өргөдөл хүлээн авах үед хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан дүрмийн дагуу 

шийдвэрлэнэ.  
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Хавсралт A – Эрүүл мэндийн шалгагчийн ур чадвар, туршлага  

Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ авахад шаардлагатай ур чадварууд 

Эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ авах нөхцөл шаардлагыг хангахын тулд өргөдөл 

гаргагч нар нэмэлтээр бусад ерөнхий шаардлагуудыг хангасан байх, эрүүл мэндийн 

шалгагчийн ажил үүргийг хэвийн гүйцэтгэхэд хангалттай түвшний ур чадвар, 

туршлагатай болохоо батлан харуулах шаардлагатай. Үндсэн 4 төрлийн ур чадварын 

ангиллууд байх ба эдгээрт оношлон илрүүлэх чадвар, үнэлж дүгнэх чадвар, удирдлага 

менежментийн ур чадвар болон шалгах/хянах ур чадварууд хамаарна.  

Тайлбар:  

•  2-р ангиллын эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшихийн тулд ур 

чадварын байдал нь 2-р ангиллын ЭМГ олгоход шаардагдах шалгуур 

үзүүлэлтийг ашиглана.  

•  1-р ангиллын эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ эзэмшихийн тулд 1, 2 

болон 3-р ангиллын ЭМГ олгоход шаардагдах шалгуур үзүүлэлтийг ашиглана.  

•  Ур чадварын үзүүлэлт нь дараах 3 түвшинтэй байна: 

мэдлэг        Тухайн сэдвийн дагуу олж авсан онолын мэдлэгтэй 

туршлага удирдлага, зааварчилгаан доор ажиллаж чадахуйц бодит 

практик туршлагатай  

удирдах ур        хяналтгүйгээр бие даан ажиллахаас гадна бусдад хяналт  
чадвар тавих чадвартай  
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Дараах хүснэгтэд 1 болон 2 дугаар ангиллын эрүүл мэндийн шалгагчийн гэрчилгээ 

авахад шаардагдах ур чадваруудыг ур чадварын үндсэн 4 ангилал бүрийн хувьд 

дэлгэрэнгүй тайлбарлав.  

 

Шаардлагатай ур чадварын дэлгэрэнгүй тайлбар Ур чадварын 
түвшин 

Ур чадварын 
түвшин 

Оношлон илрүүлэх ур чадвар 1 дүгээр 
ангиллын эрүүл 

мэндийн 
шалгагч 

2 дугаар 
ангиллын эрүүл 
мэндийн шалгагч 

1 Дараах зүйлсийг ашиглан нисэхийн орчинд сөргөөр нөлөөлж 
болох нөхцөл байдлыг нарийн зөв оношилж үнэлэлт дүгнэлт 
өгөх анагаахын ур чадвар эзэмшсэн:  

Мэргэжлийн Мэргэжлийн 

   Эмчилгээний түүх:   

   Бие махбодын болон сэтгэцийн үзлэг:   

   Цаашид авах арга хэмжээ, мэргэжлийн 
зөвлөгөө: 

  

   Оношлох чадвар:   

   Хамтран ажиллагч, бусад эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд болон байгууллагуудтай 
хамтран ажилласан. 

 

  

2 Нисэхийн орчинд сөрөг хариу үйлдэл үзүүлж болохуйц 
өргөдөл гаргагийн эрүүл мэндийн байдлыг олж тодорхойлох 
 

Мэргэжлийн туршлагатай 

Шаардлагатай ур чадварын дэлгэрэнгүй тайлбар Ур чадварын 
түвшин 

Ур чадварын 
түвшин 

3  Аливаа сонирхлын зөрчил, тэмцлийг эрүүл мэндийн 

зохицуулалттай уялдуулан илрүүлэх, тодорхойлох. 

 

туршлагатай туршлагатай 

4  Нэмэлт эх сурвалжуудаас мэдээлэл авдаг байх. Жишээ нь 
сэтгүүл, шинжлэх ухааны судалгааны тайлан, интернетийн 
эх үүсвэр, найз нөхөд, хамтран ажиллагсдаасаа болон 
тусгай мэргэжлийн зөвлөх, багш зэрэг өргөдөл гаргагчийг 
нисэхийн орчинд аюулгүй ажиллаж чадах эсэхийг үнэлж 
дүгнэх чадвараа дэмжиж, сайжруулдаг байх.  

 

туршлагатай туршлагатай 

Үнэлж дүгнэх ур чадвар   

5  Тухайн өргөдөл гаргагчийг нисэхийн орчинд аюулгүй үйл 
ажиллагаа явуулахад тохиромжтой эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт 
гаргахдаа баримт нотолгоонд үндэслэсэн анагаах ухааны 
зарчим, үйлдлүүдийг ашигладаг байх. 

 

Мэргэжлийн туршлагатай 

6  Тухайн өргөдөл гаргагчийг нисэхийн орчинд аюулгүй бөгөөд 
нийцтэй ажиллах эсэхийг авч үзэхдээ холбогдох хууль, 
журам, дүрэм, зохицуулалт зэргийг хамтад нь авч үзэж 
тодорхойлдог байх.  

 

туршлагатай туршлагатай 

7  Өргөдөл гаргагчийг нисэхийн орчинд аюулгүй ажиллаж чадах 
эсэхэд өгсөн үнэлэлт дүгнэлтийн бодит байдлыг 
сайжруулах үүднээс нэмэлт мэдээлэл болох мэргэжлийн 
сэтгүүл, шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээ, 
интернетийн эх үүсвэр, хамтран ажиллагч, тусгай зөвлөх 
багш зэргийг ашигладаг, тэдгээрт анализ хийх чадвартай 
байх.  

туршлагатай туршлагатай 

Шаардлагатай ур чадварын дэлгэрэнгүй тайлбар Ур чадварын 
түвшин 

Ур чадварын 
түвшин 

Удирдлага менежментийн ур чадвар   
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8        Нисэхийн орчинд ажиллаж буй өргөдөл гаргагчтай холбоотой 
эрсдэлтэй хүчин зүйлсийг түүнд тохирсон стандарт, арга 
аргачлалуудыг ашиглах замаар үнэн зөв үнэлэлт өгөх 

Мэргэжлийн Мэргэжлийн 

9        Аливаа сонирхлын зөрчил, тэмцлийг нислэгийн аюулгүй 
ажиллагаа болон клиникийн шийдвэр гаргалтаас тусад нь авч 
үзэж, шийдвэрлэж байх 

Мэргэжлийн туршлагатай 

10      Үр ашигтай харилцаа холбоо: 
• Өргөдөл гаргагчид, ИНЕГ, хамт олон ба бусад бүх 

байгууллагуудад чиглэсэн эрсдлийн үнэлгээ, түүнийг 
тодорхойлох, анхааралдаа байлгах. 

• Өргөдөл гаргагчдад хамаарах хууль эрхзүй, зохицуулалтуудын 

талаарх мэдээлэлтэй байх, анхаардаг байх. 
• Хууль, зохицуулалтын эрсдлийн удирдлагын шийдвэр 

гаргахад шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл, зөвлөгөө, чиглэл 
авахын тулд хамтран ажиллагч, зөвлөхүүд зэрэг бусад бүх 
хүмүүстэй холбоотой байх шаардлага.  

 

Мэргэжлийн Мэргэжлийн 

Шаардлагатай ур чадварын дэлгэрэнгүй тайлбар Ур чадварын 
түвшин 

Ур чадварын 
түвшин 

11     Баримт бичиг хөтлөх, захиргааны ажлуудыг зохион 
байгуулах: 

Мэргэжлийн Мэргэжлийн 

•         Зохицуулалтын эрсдлийн үнэлгээ болон эрсдлийн 
удирдлагыг шийдвэр гаргалт, үйл хөдлөл бүрээ найдвартай, 
нямбай баримтжуулсан байх 

  

•         Зохицуулалтын эрсдлийн үнэлгээ болон эрсдлийн 
удирдлагын шийдвэр гаргалт нь  аливаа хоёрдмол утга 
агуулгагүй, тодорхой үр дүнд чиглэсэн байх  

  

•         Зохицуулалтын эрсдлийн үнэлгээ болон эрсдлийн 
удирдлагын шийдвэр гаргалт, хийгдсэн ажлуудыг буцаан 
сэргээх, үзэж шалгахад хялбар байлгах 

 

  

Шалгах, хянах ур чадвар   

12     Үйл ажиллагааны хяналт, шалгалтад идэвх, санаачилгатай 
ханддаг байх 

туршлагатай туршлагатай 

 Шалгалт, хяналтын үйл явцад идэвхтэй хамрагдах   

 Шалгалтын үр дүнд олдсон алдаа, засварыг бодитоор 
харж, дүгнэх 

 Хяналтын үр дүнд гарсан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх 
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