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ӨМНӨХ ҮГ

ХДХВ-иéн болон  БЗДХ-т өртөх өндөр эрсдэл бүхиé 
бүлгиéн хүн ам болох эмэгтэé биеэ үнэлэгч (ЭБҮ)-дэд 
чиглэсэн ХДХВ-иéн халдвараас урьдчилан сэргиéлэх 
хөтөлбөриéг манаé оронд 1998 оноос эхлэн хэрэгжүүлж 
эхэлсэн бөгөөд энэ хугацаанд олон талт үéл ажиллагааг 
амжилттаé хэрэгжүүлж тодорхоé үр дүнд хүрсэн. Гэсэн 
хэдиé ч эрсдэлт бүлгиéн хүн амд ялангуяа ЭБҮ-дэд хүрч 
очих, ХДХВ-иéн болон БЗДХ-ûг эрт илрүүлэх, эмчилгээ 
үéлчилгээнд эрт хамруулах, ниéгмиéн халамжиéн 
үéлчилгээнд зуучлах, дэмжлэг үзүүлэх үéл ажиллагааг улам 
саéжруулах, шинэлэг арга барилаар ажиллах шаардлага зүé 
ёсоор тавигдаж баéна. Үүнд Кеéс Менежментиéн хөтөлбөр 
гол үүрэгтэé бөгөөд энэ нь БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн хөтөлбөриéн 
хэрэгжилтиéг саéжруулахад чухал нөлөө үзүүлэх юм. 

Тиéмээс ЭБҮ-дэд үзүүлэх тусламж үéлчилгээнд Кеéс 
Менежментиéг нэвтрүүлэхэд заéлшгүé шаардагдах гарûн 
авлагûг боловсруулах ажлûг санаачлан хэрэгжүүлж баéна. 

Энэхүү гарûн авлагûг боловсруулж хэлэлцүүлэн 
зөвшилцөхөд энэ чиглэлээр ажилладаг төр болон ТББ-уудûн 
ажилтнууд, тэр дундаа “Төгс бүсгүéчүүд” ТББ-ûн төслиéн 
багиéнхан идэвх санаачлагатаé оролцож ажилласан бөгөөд 
хамтран ажилласан бүх хүмүүс болон санхүүгиéн дэмжлэг 
үзүүлсэн ЭМЯ, Глобаль сангиéн дэмжлэгтэé ДОХ/сүрьеэгиéн 
төслиéн багиéнханд талархлаа илэрхиéлье.   

Энэхүү ном нь Кеéс Менежментиéн талаар 
боловсруулагдсан анхнû гарûн авлага бөгөөд энэ 
чиглэлээр үéл ажиллагаа явуулж буé иргэниé ниéгмиéн 
баéгууллагуудад Кеéс Менежментиéг нэвтрүүлэхэд 
хэрэглэгдэх ширээниé ном болно гэдэгт итгэлтэé баéна. 

Та бүхэнд амжилт хүсье.

“Төгс бүсгүéчүүд” ТББ-ûн гүéцэтгэх захирал 

Х.Ням-Өлзиé
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

БЗДХ, ХДХВ, ДОХ  Бэлгиéн замаар дамжих халдвар, 
   Хүниé дархлал   хомсдолûн вирус,
   Дархлалûн олдмол хомсдол 

ГС-иéн ХЗН            Глобаль сангиéн Хөтөлбөр    
   Зохицуулах Нэгж

ДСХА                      Дэд салбар хүлээн авагч 

МСС   Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа

НЭМГ                     Ниéслэлиéн Эрүүл Мэндиéн Газар 

НҮЭМ                      Нөхөн үржихүéн эрүүл мэнд 

ОУБ                        Олон улсûн баéгууллага

СДЗШ                     Саéн дурûн зөвлөгөө шинжилгээ

ТББ                         Төриéн бус баéгууллага

УБ                            Улаанбаатар  

ҮҮСХЗШ     Үéлчилгээ үзүүлэгчиéн санаачлагаар  
   хиéгдэх зөвлөгөө шинжилгээ 

ХОА                        Хүрч очих ажилтан 

ХӨСҮТ   Халдварт өвчин судлалûн үндэсниé төв

ХТМБХ                     Хар тамхи мансууруулах бодис тарьж  
   хэрэглэгч 

ХХЭ   Хувиéн хэвшлиéн эмнэлэг

ХШҮ                        Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

ЭБҮ                         Эмэгтэé Биеэ Үнэлэгч  

ЭБЭ                        Эрчүүдтэé бэлгиéн хавьталд ордог  
   эрчүүд 

ЭМЯ                       Эрүүл мэндиéн яам
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МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЭМЭГТЭЙ БИЕЭ ҮНЭЛЭГЧДЭД 
ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ КЕЙС 

МЕНЕЖМЕНТИЙН ГАРЫН АВЛАГА 

ГАРЫН АВЛАГЫН ТУХАЙ  

Эмэгтэé Биеэ Үнэлэгч (ЭБҮ)-д үзүүлэх тусламж 
үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн гарûн авлага-ûг 
“ХДХВ,ДОХ-тоé хүмүүст тусламж үéлчилгээ үзүүлэх 
удирдамж” дээр тулгуурлан боловсруулсан болно. Уг 
удирдамж нь “ХДХВ,ДОХ-ûн тохиолдлûн илрүүлэлтиéг 
нэмэгдүүлэх, эмчилгээ болон тусламж үéлчилгээнд  эрт 
хамруулах” зорилготоé. Дээрх удирдамжиéг Монгол Улс 
дахь Глобаль Сангиéн ЭБҮ-д чиглэсэн хөтөлбөрт тохируулан 
шинэчлэн наéруулж,  2016 онд Улаанбаатар хотноо зохион 
баéгуулсан Хүрч Очих, Кеéс Менежментиéн сургалтаар 
зөвшилцсөн болно. 

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн гарûн авлага нь БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé 
хүмүүст дэмжлэг болох Кеéс Менежментиéн үéлчилгээ 
үзүүлдэг иргэниé ниéгмиéн баéгууллагуудад шаардлагатаé 
техникиéн болон менежментиéн суурь мэдээлэл, эх сурвалж 
болно. Мөн БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-оос урьдчилан сэргиéлэх, 
эмчилгээ, тусламж үéлчилгээниé чиглэлээр Монгол улсад 
хэрэгжиж буé ЭБҮ-д чиглэсэн хөтөлбөрүүдиéг дэмжихэд 
чиглэгдэх юм.

Гарûн авлагûн гол зорилго нь эрүүл мэнд, ниéгмиéн 
халамж, төр ба иргэниé  ниéгмиéн баéгууллагуудûн хамтûн 
ажиллагааг бэхжүүлэх; БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé ЭБҮ болон 
тэдниé үéлчлүүлэгчдиéг олон салбарûн тусламж үéлчилгээнд 
зуучлах, дэмжлэг үзүүлэхэд орших бөгөөд тэдэнд хүрч очих, 
тусламж үéлчилгээниé хамрагдалтûг нэмэгдүүлэх, тусламж 
үéлчилгээнээс алдагдахаас сэргиéлэхэд чухлаар нөлөөлнө. 
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Энэхүү шинэ үр ашигтаé загвар нь Кеéс ажилтнû 
зүгээс ЭБҮ нарт ‘Хүрэх’ үéлчилгээг үзүүлэхэд нь тусална. 
‘Хүрэх’ үéлчилгээ гэдэг нь үéлчлүүлэгчид үéлчилгээг хүргэх 
нариéвчилсан үéл явц бөгөөд эмнэлгиéн багтаé хамтран 
хүргэнэ. Ингэснээр БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé ЭБҮ-иéг хяналтанд 
эрт оруулж, эмчилгээ, тусламж үéлчилгээнд эрт хамруулах 
явдал юм.  

Кеéс Менежмент гэдэг нь тухаéн хувь хүниé эрүүл 
мэнд, ниéгмиéн халамжиéн хэрэгцээг тодорхоéлж, цаашид 
хэрхэх талаар шиéдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх үéл явц 
юм. Кеéс ажилтан тэдниéг эрүүл мэнд, ниéгмиéн халамжиéн 
үéлчилгээнд зуучилж, тулгамдаж буé асуудлуудûг 
шиéдвэрлэхэд тусална. 

Кеéс Менежментиéн гол зорилго: 

1. ЭБҮ-диéн эрүүл мэндиéн талаарх мэдлэгиéг 
дээшлүүлэх, мэдээлэлтэé сонголт хиéх боломжиéг 
бүрдүүлэх

2. Эрүүл мэнд, ниéгмиéн халамжиéн үéлчилгээ 
үзүүлэгч баéгууллагуудтаé хамтран ажиллах, 
үéлчилгээниé явцад аль болох бага бэрхшээл 
учруулах 

3. ЭБҮ-дэд тулгамдаж буé асуудлûг шиéдвэрлэх 
талаар бодлого боловсруулахад, өөрчлөлт 
оруулахад чиглэгдэнэ.
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ТОЙМ

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн гарûн авлага нь ЭБҮ-диéн эрүүл, бие 
даан амьдрахад хэрэгцээтэé үéлчилгээг авахад нь туслах, 
дэмжлэгт болон Кеéс Менежмент үéлчилгээ үзүүлэхэд 
шаардлагатаé мэдээллээр хангахад оршино. 

Гарûн авлагûн энэ бүлэг доорх зүéлсиéг таéлбарлана: 

•	 Эрхэм зорилго

•	 Үéлчилгээниé чиг хандлага 

•	 ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн үндсэн үéлчилгээнүүд  

1.1 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөр нь эрүүл мэндиéн тусламж 
үéлчилгээг цаг тухаéд нь үзүүлэх, ниéгмиéн ялгаварлан 
гадуурхалт, гутаан доромжлолûг бууруулах замаар ЭБҮ-
диéг эрүүл амьдрахад дэмжлэг үзүүлэх юм. Энэ зорилгод 
хүрэхиéн тулд Кеéс ажилтан нь БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé ЭБҮ-д 
тулгамдсан асуудлûг тодорхоéлж, зөвлөгөө өгч, орон 
нутгиéн эрүүл мэндиéн тусламж үéлчилгээ үзүүлэгч нартаé 
хамтран ажиллаж, шаардлагатаé тохиолдолд ниéгмиéн 
халамж болон бусад баéгууллагад зуучилж, дэмжлэг 
үзүүлнэ. Орон нутгиéн эрүүл мэндиéн тусламж үéлчилгээ 
үзүүлэгчдэд БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн чиглэлээр үéл ажиллагаа 
явуулдаг орон нутгиéн эмнэлэг, мөн олон ниéтэд суурилсан 
баéгууллагууд багтана. 

ЭБҮ-д үéлчилгээ үзүүлэгч Кеéс ажилтнууд болон Хүрч 
очих ажилтан (ХОА)-ууд нь дэмжлэгт үéлчилгээ, хяналт 
үнэлгээниé талаар сургагдсан баéна.
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ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежмент 
нь эргэцүүлэлт, үнэлгээг тогтмол хиéж, үéлчлүүлэгч 
болон үéлчилгээ үзүүлэгч талуудаас санал авч үéлчилгээг 
саéжруулах, чанартаé үéлчилгээ үзүүлэхиéг эрмэлзэнэ. 

1.2  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГ ХАНДЛАГА 

Эрүүл мэндийн дэмжлэг

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн 
үéлчилгээ нь  эрүүл, бие даан амьдрах дэмжлэгт орчинг 
бүрдүүлэхиéн тулд: 

1. Үéлчлүүлэгчиéн мэдлэг, чадварûг саéжруулах, 
олон ниéт болон бүлэг дотроо бие биедээ дэмжлэг 
үзүүлэхиéг эрмэлзэх

2. Бусад үéлчилгээ үзүүлэгч баéгууллагуудтаé хамтран 
ажиллах

3. Тухаéн орон нутгиéн түвшинд эрүүл мэндиéн тусламж 
үéлчилгээниé талаарх бодлого боловсруулах, 
түүниé хэрэгжилтэнд нөлөөлөх юм.

Ялгаварлан гадуурхалтгүй байх

ЭБҮ-д үзүүлж буé үéлчилгээ нь тэдниé сонгосон мэргэжил, яс 
үндэс, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, гарал үүсэл, бэлгиéн 
чиг баримжаа, хүéсиéн баримжаа илэрхиéлэл зэргээс үл 
хамааран үéлчлэх болно. 

Гэр бүл, найзын үүрэг 

Зарим ЭБҮ-иéн гэр бүлиéн гишүүд, наéз нөхдиéн маш 
цөөхөн хувь нь тэдниé биеэ үнэлэлт болон эрүүл мэндиéн 
баéдлûг оéлгодог. Кеéс ажилтнууд зарим нөхцөлд ЭБҮ-диéн 
гэр бүл, наéз нөхдиéг орлох маш чухал үүргиéг гүéцэтгэх 
шаардлагатаé болдог. 
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Кейс ажилтан бол эмнэлгийн мэргэжилтэн биш

Кеéс менежментиéн нэг гол ухагдахуун бол Кеéс ажилтнууд 
эмнэлгиéн мэргэжилтнүүд биш гэдэгт оршино. Тэд өвчниéг 
оношилдоггүé, эмчилдэггүé бөгөөд үéлчлүүлэгчиéг 
эмнэлгиéн тусламж үéлчилгээ авахад чиглүүлнэ. 

Үйлчлүүлэгч-төвтэй байх

Үéлчилгээниé үндсэн чиглэл нь үéлчлүүлэгчиéн хэрэгцээнд  
тулгуурлана. Кеéс ажилтан нь үéлчлүүлэгчтэé хамтран 
хэрэгцээг нь тодорхоéлж, хэрэгцээнд нь тохирсон үéлчилгээ 
үзүүлэх ба хэрэгцээ тус бүр нь хэрхэн шиéдвэрлэгдсэниéг 
тодруулж мэдэх шаардлагатаé юм.   

Үéлчлүүлэгч-төвтэé баéхûн үндсэн зарчмууд нь:

•	 Эелдэг харьцах - Ямар нэгэн нөхцөлгүéгээр 
үéлчлүүлэгчиéг хүндэтгэх, хэн баéх нь хамаагүé 
өндөр чанар бүхиé үéлчилгээг санал болгох

•	 Бусдûг оéлгох чадвартаé баéх - Үéлчлүүлэгчиéн 
өнцгөөс асуудлûг оéлгох гэж оролдох 
(“Үéлчлүүлэгчиéн гуталтаé алхаж үзэх”)

•	 Шүүмжлэх хандлага гаргахгүé баéх - Үéлчлүүлэгчиéн 
амьдрал, санал бодол эсвэл зан чанарûн талаар 
шүүмжлэх хандлага гаргахгүé баéх зэрэг болно.  

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежмент 
үéлчилгээнд Кеéс ажилтнууд үéлчлүүлэгчид яг ямар 
үéлчилгээ нь хамгиéн зөв баéж болох талаар санал ниéлэхгүé 
баéх тохиолдол гарах үед үéлчлүүлэгчиéн хүсэлтиéг 
хүндэтгэн үзнэ. Кеéс ажилтнууд асуудлûг шиéдвэрлэхэд 
дэмжлэг үзүүлж, албанû баéдлаар хамтран ажиллаж, 
тэдниé хэрэгцээ шаардлаганд бүрэн ниéцүүлэхэд чиглэнэ. 

Эрт хамрагдалт болон урьдчилан сэргийлэлт

Кеéс ажилтан болон ХОА нь ЭБҮ-иéг биеэ үнэлэх явцад 
тохиолдож буé бэрхшээлиéн талаар асууж, тодруулан 
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дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэé. Үéлчлүүлэгчиéг үéлчилгээнд 
эрт хамруулж, эрүүл мэндиéн ноцтоé асуудлаас урьдчилан 
сэргиéлэх нь тэдниé амьдралд эерэг өөрчлөлтиéг 
биé болгоно. Тиéмээс Кеéс ажилтан болон ХОА нь 
үéлчлүүлэгчиéн одоо тулгамдаж буé асуудалд үндэслэн  
цаашид гарч болохуéц бусад хэрэгцээг тодорхоéлж, эдгээр 
асуудлûг шиéдвэрлэх талаар үéлчлүүлэгчтэé санал ниéлэх 
хэрэгтэé. Жишээ нь: үéчлүүлэгчиéн хар тамхи мансууруулах 
бодис, архи согтууруулах ундаанû хамаарал, хүчирхиéлэлд 
өртөх эрсдэл зэргиéг тодорхоéлох гэх мэт. 

Кеéс ажилтнууд нь эрүүл мэнд болон бусад асуудлûн 
мэргэжилтэн биш. Тиéмээс, тэд цаашдûн арга хэмжээ 
авахаас өмнө багиéн ахлагчдаа хандаж, тухаéн асуудлаар 
холбогдох баéгууллагûн мэргэжилтэнд зуучилна.  

Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг

Зарим үед тулгамдаж буé асуудал нь хэт ноцтоé 
тохиолдолд Кеéс ажилтан нь ‘тусламж үéлчилгээ үзүүлэх 
үүрэг’-иéн дагуу арга хэмжээ авна. Кеéс ажилтан бол 
асуудалд тусламж үéлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэé мэргэжилтэн 
биш тул багиéн ахлагч болон тулгамдаж буé асуудалд 
эрүүл мэндиéн тусламж үéлчилгээ үзүүлж буé эмнэлгиéн 
эмч, мэргэжилтэнд яаралтаé хандаж тэднээс зөвлөгөө авах 
хэрэгтэé. Нариéн мэргэжлиéн зөвлөгөө шаардлагатаé зарим 
асуудлууд:

•	 Сэтгэциéн эрүүл мэндиéн асуудал (үéчлүүлэгч 
бусдûн дуу хоолоéг сонсох, хиé юм харах, үзэгдэх 
эсвэл ноцтоé сэтгэл гутралд орох ) 

•	 Амиа хорлох эсвэл өөртөө гэмтэл учруулах эрсдэл 
тодорхоéлогдох 

•	 Бусдад аюул, заналхиéлэх

•	 Хүчирхиéлэлд өртсөн баéж болзошгүé эсвэл 
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зодуулсан (жишээ нь: үéлчлүүлэгч сэжиг бүхиé 
хөхөрсөн, аéсан баéдалтаé харагдах, эсвэл гэмтсэн, 
заналхиéлэлт/сүрдүүлэлтэд өртсөн баéдалтаé баéх)

Кеéс ажилтан дээрх нөхцөл баéдалд хувь  хүниé 
аюулгүé баéдлûг хангах үүрэгтэé бөгөөд тусламж үéлчилгээ 
үзүүлээгүé тохиолдолд хариуцлага хүлээх болно. 

1.3  ҮЕ ТЭНГИЙН ДЭМЖЛЭГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежмент 
нь доорхи үндсэн үéлчилгээг үзүүлнэ: 

•	 ‘Хүрэх’- Кеéс ажилтан гэрээт эмнэлгүүдиéг 
үéлчлүүлэгчтэé холбох ба БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé 
оношлогдсон ЭБҮ болон тэдниé үéлчлүүлэгчиéг 
үéлчилгээ үзүүлэх явцад алга болох, эмчилгээ 
таслахаас сэргиéлэх 

•	 Энгиéн ганцаарчилсан зөвлөгөө – Кеéс ажилтан 
нь  ганцаарчилсан орчинд ‘сонсох’ үүрэгтэé  бөгөөд 
үéлчлүүлэгч тус бүриéн сэтгэл санаанû хэрэгцээнд 
уялдуулан дэмжлэг үзүүлэх

•	 Кеéс Менежмент – Кеéс ажилтан нь эрүүл мэнд, 
ниéгмиéн халамжиéн үéлчилгээнд хамрагдахад 
дэмжлэг үзүүлж, үéлчлүүлэгчид эмнэлэгт дугаар 
авахад зуучлах, эмнэлэгт эсвэл гэртээ хэвтэн 
эмчлүүлж буé тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх, мөн 
гэриéн эргэлт хиéх зэрэг болно. 

1.3.1  ‘Хүрэх’ үйлчилгээний нөхцөл

Эмнэлэгт ‘Хүрэх’ үéлчилгээнд Кеéс ажилтан  угтах, 
мэндчилэх, тусламж үéлчилгээнд хамруулах үүрэг 
гүéцэтгэдэг. Энэ тохиолдолд, Кеéс ажилтан үéлчлүүлэгчид 
шууд хэрэгцээтэé баéгаа тусламж үéлчилгээнд хамрагдахад 
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нь туслах ба эмнэлгиéн тусламж үéлчилгээниé бусад салбарт 
зуучилна. Мөн Кеéс ажилтан нь өвчтөниé цуснû даралт үзэх, 
биеиéн жин болон халуунûг хэмжих, эм болон эмчилгээниé 
зааврûн талаар мэдээлэл өгөх зэрэг үéл ажиллагаанд 
тусалж болно. 

Кеéс ажилтнû гүéцэтгэж буé үүрэг аль эмнэлэгт ямар 
багтаé ажиллаж баéгаагаас нь хамаардаг. Кеéс ажилтан 
ямар ч ажил үүргиéн хуваарьтаé баéсан, өвчтөн бүртэé 
харьцаа холбоо тогтоон ажиллаж, шаардлагатаé тусламж 
үéлчилгээнд зуучлах боломжтоé гэдгээ мэдэгдэх хэрэгтэé. 

Кеéс ажилтан, 
эмнэлгиéн багиéн хамтûн 
ажиллагааг саéжруулах 
зорилгоор эмч, сувилагч 
нар зөвлөгөө өгөхдөө Кеéс 
ажилтнûг татан оролцуулж, 
тэдниéг дэмжин ажиллана.  

‘Хүрэх’ үéлчилгээниé 
үндсэн зорилгууд нь: 

•	 Төриéн болон 
иргэниé ниéгмиéн 
баéгууллагуудтаé хамтран ажиллах, үéлчлүүлэгч/
өвчтөнг илгээх үéлчилгээниé нөхцөл үүсгэх

•	 ҮҮСХШЗ, СДЗШ-ниé үéлчилгээг тухаéн эмнэлэг 
үзүүлж, БЗДХ,ХДХВ,ДОХ оношлогдсон ЭБҮ-д 
дэмжлэгт харилцааг биé болгож, ялгаварлан 
гадуурхалт, гутаан доромжлолоос сэргиéлсэн эрүүл 
мэндиéн тусламж үéлчилгээ үзүүлэх 

•	 БЗДХ,ХДХВ,ДОХ илэрсэн тохиолдолд дэмжлэгт 
харилцааг биé болгож, эрүүл мэнд, ниéгмиéн 
халамж үéлчилгээг цаг алдахгүé авахад нь туслах 
зэрэг болно.

Эмнэлэг 4 Эмнэлэг 2

Эмнэлэг 3

Эмнэлэг 1

ЭБҮ 
дэмжлэгт 
хөтөлбөр 
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Эрүүл мэндийн байгууллагатай үйлчилгээний 
түншлэл байгуулах

Гарûн авлагûн энэ хэсэг нь ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж 
үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн хөтөлбөриéг анх удаа 
нэвтрүүлэхэд баéгууллагûн ажилтнуудûг мэдээллээр 
хангана. Хөтөлбөриéн нэг гол зорилго нь эмнэлгиéн 
үéлчилгээ үзүүлэх чадавхиéг тогтмол хангах явдал юм.  

Дараах 5  ерөнхиé зөвлөгөөг санал болгож баéна: 

1. Тохиромжтоé эрүүл мэндиéн төвүүдиéг тодорхоéлох:  

ХДХВ-иéн халдвар илрүүлэх шинжилгээ үéлчилгээниé 
төвүүд, БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн кабинет, ХӨСҮТ-иéн ДОХ/БЗДХ-
ûн Тандалт судалгаанû алба, бусад төриéн болон ТББ, 
хувиéн эмнэлгүүд. 

Кеéс ажилтан нь “Тусламж үéлчилгээнд илгээх хуудас”-
аар (3-р бүлгээс харна уу) тухаéн төвд ‘Хүрэх’ үéлчилгээг 
нэвтрүүлэхиéг эрмэлзэх хэрэгтэé.  Үéлчлүүлэгчид тулгарсан 
асуудлûг эмнэлгиéн багтаé хамтдаа шиéдвэрлэнэ. 

2. Төв бүрт ажилтнуудûг дэмжин ажиллах: 

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн 
баг эмнэлгиéн багиéн ажиллах арга барилûг оéлгох, тэдниé 
ажлûг хэрхэн дэмжих талаар хамтдаа зөвшилцөнө (өвчтөнг 
угтан авах, мэндчилэх,  биеиéн халуун, жин, цуснû даралтûг 
хэмжүүлэх, эмиéн зөвлөгөө өгөх гэх мэт).

3. Төвиéн удирдлагатаé албан ёснû харилцааг үүсгэх: 

‘Хүрэх’ үéлчилгээг зохицуулахûн тулд баéгууллагûн 
захирал, эмнэлгиéн удирдлагатаé харилцан зөвшилцсөн 
гэрээ баéгуулах нь зүéтэé. 

4. Төв тус бүр дээр “Эмнэлгиéн холбогч ажилтан”-таé болж, 
хамтûн ажиллагаанû гэрээгээр үүрэгжүүлэх хэрэгтэé. Тус 
ажилтан нь 3.4.4-иéн С-д “Үéлчлүүлэгч нарт зориулсан 
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мэдээлэл #3-Гомдол барагдуулах тухаé бодлого”-д заасан 
эвлэрүүлэн зуучлах үéлчилгээг хариуцан гүéцэтгэнэ.

5. Турших туршилтûн хугацаа: 3-6 сар баéна.  

Эрүүл мэндийн байгууллагатай үйлчилгээний 
түншлэлээ хадгалах

Эрүүл мэндиéн баéгууллагад хамтûн ажиллагаанû талаар 
тогтмол мэдээлэл өгөх, үүнд:

1. Асуудлûг түргэн, шуурхаé хамтран шиéдвэрлэх
2. Эмнэлгиéн удирдлагад үзүүлж буé үéлчилгээ, 

хамтûн ажиллаганû талаар тоо мэдээг улирал 
тутамд мэдээлэх 

3. Хамтûн ажиллагаанû ололт амжилт, бэрхшээлиéн 
талаар санал солилцож шиéдвэрлэх  

4. Баéгууллага хоорондûн хамтûн ажиллагаанû 
талаар холбогдох баримт бичиг, уулзалтанд дурдаж 
баéх.  

1.3.2 Ганцаарчилсан зөвлөгөө

ЭБҮ-д зөвлөгөө өгөхдөө ганцаарчлан ярилцах таатаé 
орчинг бүрдүүлж, тэдниéг сонсох хангалттаé цаг гаргах 
хэрэгтэé. Энэ нь ‘сонсдог наéз’ болох явдал юм. Зөвлөгөө нь 
үéлчлүүлэгчтэé наéрсаг харилцааг үүсгэж, тухаéн хувь хүниé 
хувьд яг ямар дэмжлэг хэрэгтэéг олж тогтоохоор нээлттэé 
ярих, Кеéс ажилтнû шүүмжлэлгүéгээр үéлчлүүлэгч өөриéгөө 
бүрэн илэрхиéлэх боломжоор хангагдсан баéх ёстоé. 

Ярихаасаа илүү сонсох

ЭБҮ-тэé зөвлөгөөнд суурилсан харилцаа үүсгэх хамгиéн 
энгиéн арга бол ярихаасаа илүү сонсоход анхаарах явдал юм.  

Кеéс ажилтан зөвлөгөө өгч баéхдаа өөр дээрээ анхаарал 
татах бус тухаéн хувь хүн дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэé. 
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Үéлчлүүлэгч үргэлжлүүлэн асуулт асуух эсвэл Кеéс ажилтнû 
өөриéнх нь туршлагаас асуух үед хувь хүниé анхаарлûг 
татна гэдэг хэцүү баéж болно. Иéм үед доорх зарчмууд 
тусална:  

•	 Үéлчлүүлэгчиéн анхаарлûг сарниулахгүé баéх - 
Ярилцлагûн ихэнх цагт та үéлчлүүлэгчээс илүү их 
ярьж баéгаа бол үéлчлүүлэгчиéн анхаарал сарниж 
буéн дохио юм. 

•	 Асуултанд шууд, оновчтоé хариулах - Хэрэв 
өөриéнхөө тухаé ярьж баéгаа бол үргэлж итгэлтэé 
баéх, та асуултанд эсвэл үéлчлүүлэгчиéн хэрэгцээнд 
тулгуурлан шууд оновчтоé хариулах. 

•	 Чимээгүé баéхûг зөвшөөрөх - Энэ нь таагүé баéж 
болох ч тэдэнд өөрсдиéнхөө тухаé бодох цаг 
хугацаа, орон заé үүсгэхэд нь тусална. Ярилцлагûн 
явцад хэсэг чимээгүé баéснаар тэдниé санаа бодолд 
чухам юу баéгааг илэрхиéлэх боломжиéг олгоно. 

1.3.3 Кейс менежмент

ХДХВ-иéн халдварûн үед үзүүлэх Тасралтгүé Тусламж 
Үéчилгээниé Загвар (зураг 1)-ûн Кеéс менежментиéн энэхүү 
аргачлалûг Монгол улсûн БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-оос урьдчилан 
сэргиéлэх, тусламж үéлчилгээниé хөтөлбөрт тохируулан 
ашиглаж болох юм. 

Кеéс менежментиéн аргачлал нь ЭБҮ-иéг олж илрүүлэх, 
тэдэнд тулгамдаж буé асуудал болон саад бэрхшээлиéг 
шиéдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, эрүүл амьдралûн хэв маяг 
руу чиглүүлэх зорилготоé. 

Энэ нь Кеéс ажилтан үéлчлүүлэгчтэé шүүмжлэлтэé бус 
дэмжлэгт харилцааг үүсгэх, үéлчлүүлэгчид тулгамдаж буé 
асуудлûг тодорхоéлон эрэмбэлж, шиéдвэрлэх төлөвлөгөөг 
хамтран боловсруулах бөгөөд үéлчлүүлэгчиéг эмнэлэг болон 
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бусад үéлчилгээнд зуучлах, үéлчилгээ үзүүлэх явцад тохиолдож 
буé бэрхшээлиéг шиéдвэрлэхэд тусална гэсэн үг юм. 

Иéм баéдлаар Кеéс ажилтан үéлчлүүлэгчид үзүүлж буé 
дэмжлэгиéн төв хэсэг нь болдог.

Дэмжлэг Эмчилгээ

Урьдчилан 
сэргийлэлт

Халамж

 

Зураг 1. Тасралтгүй Тусламж Үйлчилгээний Загвар

Кеéс Менежмент ухагдахуунû онцлог нь үéлчлүүлэгч, 
үéлчилгээ үзүүлэгч, хамтрагч, гэр бүл, наéз нөхөд болон 
олон ниéтиéн хамтûн харилцаа холбоог дэмжихэд оршино. 
ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежмент нь 
боломжит бүх талуудтаé хамтран ажиллахûг эрмэлздэгт 
оршино.

1.4 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ АЛХАМ

Үéлчлүүлэгч үéлчилгээг доор дурдсан 4 алхмаар авна 
(зураг 2).

Алхам 1-  Анхнû уулзалт. Үéлчлүүлэгч болон үéлчилгээ  
  үзүүлэгч нар анх удаа уулзана.
Алхам 2-  Үéлчлүүлэгчид уулзалт, тогтмол ярилцлага  
  болон хамтûн зөвшилцсөн төлөвлөгөөт үéл  
  ажиллагаанû үéлчилгээг хүргэнэ.
Алхам 3-  Үéлчлүүлэгчид   үзүүлсэн   үéлчилгээнүүд   
  болон  зорилгууд   биелсэн эсэхиéг дүгнэнэ.
Алхам 4-  Үéлчлүүлэгчид  үзүүлэх  үéлчилгээг  дуусгах   
  ба  шаардлагатаé  бусад үéлчилгээнд  зуучилна.
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Алхам 1: Анхны уулзалт
Үéлчлүүлэгчиéг зуучилсан, эсвэл 

үéлчлүүлэгч өөрөө ирсэн.
Кейс ажилтан: 

Элсүүлэх, үнэлгээ хиéх

Алхам 2: Зохицуулалт болон 
дэмжлэгийг үргэлжлүүлэх

Кейс ажилтан: 
Үéлчлүүлэгчтэé уулзалт хиéх, 

төлөвлөгөөт үéл ажиллагааг хүргэх

Алхам 4: Дуусгах
Кейс ажилтан: 

Үéлчлүүлэгч хүлээн зөвшөөрсөн 
нөхцөлд үéлчлүүлэгчиéг бусад 

үéлчилгээнд зуучлах

Алхам 3: Үнэлгээ
Кейс ажилтан: 

Үéлчилгээниé явцûг үнэлэх, 
үéлчилгээг үргэлжлүүлэх эсвэл 

дуусгах

Зураг 2. Үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээ авах алхам

1.8 КЕЙС ХУВААРИЛАЛТ, КЕЙС АЧААЛЛЫН 
МЕНЕЖМЕНТ

Нэг Кеéс ажилтан 20 хүртэлх үéлчлүүлэгчтэé ажиллана. 
Нэг Кеéс ажилтнû үéчлүүлэгчиéн тоо нь хэд хэдэн хүчин 
зүéлээс хамаарна:  

•	 Кеéс ажилтнû чадамж болон туршлага - Дадлага 
туршлага багатаé Кеéс ажилтан хангалттаé туршлага 
хуримтлуулах хүртлээ цөөн тоонû үéлчлүүлэгчтэé 
баéж болно. 

•	 Кеéс ажилтнû ур чадвар болон давуу тал - Нэг Кеéс 
ажилтан эрүүл мэндтэé холбоотоé, эсвэл ниéгмиéн 
халамжиéн асуудалд хамтран ажиллах ур чадвар/
давуу талтаé баéж болно. 

•	 Хэрэгцээ шаардлага өндөр үéчлүүлэгчид - Хэрэгцээ 
шаардлага өндөр үéчлүүлэгчдэд илүү их цаг зарцуулдаг 
тул цөөн тоонû үéлчлүүлэгчтэé баéж болно.

Кеéс хуваарилалт нь тухаéн төсөлд хэрэглэж буé 
арга аргачлалаас хамаарна. Үéлчлүүлэгчид доор дурдсан 
аргуудаар хуваарилагдаж болно:
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•	 ‘Автомат’ хуваарилалт - Кеéс ажилтан шинэ 
үéлчлүүлэгчтэé анхнû удаа уулзаж улмаар тухаéн Кеéс 
ажилтнû үéлчлүүлэгч болно. Энэ нь үéлчлүүлэгчээ 
хуваарилах хамгиéн энгиéн хялбар аргуудûн нэг юм. 

•	 ‘Тодорхоéлсон’ хуваарилалт - Кеéс ажилтан шинэ 
үéлчлүүлэгчтэé анхнû удаа уулзаж, үéлчлүүлэгчиéг 
элсүүлнэ. Анхнû уулзалтаар үéлчлүүлэгчиéн 
хэрэгцээ шаардлагûг тодорхоéлж улмаар хамгиéн 
саéн "тохирох" Кеéс ажилтнûг сонгон дараагиéн 
уулзалтаар уулзахûг тэдэнд мэдэгдэнэ. Гэхдээ энэ арга 
нь үéлчлүүлэгчиéг хуваарилах хэцүү аргуудûн нэг, 
учир нь үéлчилгээ авах нь хоéшлох,  үéлчлүүлэгчид 
сэтгэл хангалуун биш мэт мэдрэмж төрж болно. Гэсэн 
хэдиé ч, үéлчлүүлэгчид тухаéн хэрэгцээ, шаардлага 
баéгаа үед энэ аргûг заéлшгүé хэрэглэнэ.

Үéлчлүүлэгчид оногдох Кеéс ажилтнû бэлгиéн чиг 
баримжаа, хүéсиéн баримжаа илэрхиéллиéн асуудалд илүү 
анхаарах хэрэгтэé. Жишээ нь: БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé ЭБҮ, 
лесби нар нь эмэгтэéг; трансжендэр, эрэгтэé биеэ үнэлэгч, 
эрчүүдтэé бэлгиéн хавьталд ордог эрчүүд (ЭБЭ) нь эрэгтэé 
Кеéс ажилтнûг илүүд үзэж болох юм. 

Кеéс ажилтан төсөлд ажиллахаа болих, тэдниé ачааллûг 
өөрчлөн зохицуулах, үéлчлүүлэгчтэé хоорондûн харьцаа 
саéн биш тохиолдолд үéлчлүүлэгчиéг өөр Кеéс ажилтанд 
шилжүүлэх шаардлага гардаг. Үéлчлүүлэгчиéг хүлээн авсан 
шинэ Кеéс ажилтан түүниé асуудлûг анхааралтаé авч үзэж 
хэлэлцэх хэрэгтэé ба үéлчлүүлэгч болон 2 Кеéс ажилтнûг 
оролцуулсан уулзалт хиéх нь зүéтэé.

Багиéн зохицуулагч нь хуваарилах болон дахин 
хуваарилах үéл явцûг илүү хялбар болгоход анхаарч 
ажиллана.
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
МЕНЕЖМЕНТ

ЭБҮ-д үзүүлэх Кеéс Менежментиéн тусламж үéлчилгээг 
тодорхоé удирдлага, зохион баéгуулалттаé, Кеéс ажилтан 
болон ХОА-нууд бүхиé баéгууллага үзүүлнэ. Баéгууллага 
нь (жишээ нь: Монгол улсад орон нутгиéн Дэд салбар 
хүлээн авагч) хүчин чадал болон санхүүжилтээс хамааран 
цөөн ХОА-таé, хөтөлбөриéн зохицуулагч нь орон нутгиéн 
түвшинд үéлчилгээ үзүүлэгч баéж болох ба хот суурин газар 
үéл ажиллагаа явуулж буé баéгууллага (жишээ нь: Төгс 
Бүсгүéчүүд ТББ) нь илүү олон ХОА-таé, Кеéс ажилтантаé 
хамтран ажиллаж, үéлчилгээниé багцûг тухаéн орон 
нутгиéн түвшинд хүргэж болно. 

Гарûн авлагûн энэ хэсэг доорх зүéлсиéг таéлбарлана: 

•	 Бүтэц зохион баéгуулалт ба гүéцэтгэх үүрэг
•	 Төслиéн ажилтнууд, Кеéс ажилтан болон ХОА-уудûн 

сахилга бат
•	 Хяналт, дэмжлэг болон кеéс уулзалтууд 



23

Монгол улс дахь эмэгтэй биеэ үнэлэгчдэд үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээний кейс менежмент

2.1 БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БА ГҮЙЦЭТГЭХ                                                                                                                                        
       ҮҮРЭГ

ЭБҮ-д чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч баéгууллагûн бүтэц

Бүдүүвч 1. УБ хот дахь “Төгс Бүсгүéчүүд” ТББ-ûн бүтэц:

Бүдүүвч 2. Орон нутаг дахь Дэд салбар хүлээн авагч 
баéгууллагûн бүтэц, жишээ нь:
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2.1.1 Төслийн зохицуулагч /төслийн  менежер/                                                                                                                                         
          хяналт-шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн

Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер/хяналт-
шинжилгээ үнэлгээ (ХШҮ)-ниé мэргэжилтэн нь харилцаанû 
соёлтоé, бие даан ажиллах, асуудлûг түргэн шуурхаé, зөв 
оновчтоé шиéдвэрлэх чадвартаé баéх ёстоé. 

Монгол улс дахь ЭБҮ-д чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч 
баéгууллагуудûн бүтэц нь тухаéн орон нутгиéн онцлогоос 
хамаарч өөр өөр баéдаг. Жишээ нь: УБ хотод төслиéн баг нь 
[8] ажилтан, [12] ХОА-таé, орон нутгиéн түвшинд үéлчилгээ 
үзүүлэх [9] баéгууллагуудûг удирдаж ажилладаг. 

Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер/ХШҮ-ниé 
мэргэжилтэн нь [1] үéлчилгээ үзүүлэх газрууд болон 
эмнэлгиéн багиéг хооронд нь холбох ба ХОА-ууд болон Кеéс 
ажилтнууд зохих үéлчилгээг үзүүлж баéгаа эсэхиéг хянана. 
Мөн үéлчилгээ үзүүлж буé газруудтаé холбоотоé асуудлûг 
шиéдвэрлэнэ. 

Аéмгуудûн хувьд төслиéн баг нь [1] ажилтан (гүéцэтгэх 
захирал/төслиéн менежер), [2] ХОА-таé, тухаéн орон 
нутгиéн түвшинд үéлчилгээ үзүүлэх [1] баéгууллагûг 
удирдаж ажилладаг. Орон нутгиéн түвшинд гүéцэтгэх 
захирал/төслиéн менежер нь Кеéс ажилтнû ажил үүргиéг 
хавсран гүéцэтгэдэг. 

Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер/ХШҮ-ниé 
мэргэжилтэн үéлчлүүлэгчиéн хамгиéн нариéн төвөгтэé 
асуудалд Кеéс ажилтантаé нягт хамтран ажиллана. 

Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер/ХШҮ-ниé 
мэргэжилтэн нь 1-2 долоо хоног тутамд Кеéс Менежментиéн 
багиéн уулзалтûг зохион баéгуулах ба шаардлагатаé 
тохиолдолд үéлчлүүлэгч тус бүрт хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх 
талаар багаараа ярилцан, хамтдаа шиéдвэр гаргана.
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Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер/ХШҮ-ниé 
мэргэжилтниé ажлûн баéрнû ерөнхиé тодорхоéлолт:

•	 Баéгууллагûн ажилтнûг шалгаруулж ажилд авах

•	 Баéгууллагûн ажилтнуудûг сургалтанд хамруулах, 
тэдэнд хяналт тавих болон дэмжлэг үзүүлэх

•	 Үéлчлүүлэгчид үзүүлж буé Кеéс Менежментиéг 
сургагдсан Кеéс ажилтнаар удирдуулан зохион 
баéгуулах 

•	 Тоо мэдээг цуглуулсан, мэдээлсэн баéдалд хяналт 
тавих

•	 ’Хүрэх’ үéлчилгээ үзүүлэх төриéн болон ТББ, ХХЭ-
үүдтэé хамтûн ажиллагаанû гэрээг баéгуулж, 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах 
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Ажлын байрны тодорхойлолт 
(Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер)

“А” Ниéтлэг үндэслэл
Баéгууллагûн нэр ................................
Ажлûн баéрнû нэр Төслиéн зохицуулагч /Төслиéн менежер

Шууд харъалагдах ажлûн 
баéр /албан тушаал/ 

Удирдах зөвлөлиéн тэргүүн/Гүéцэтгэх 
захирал

Ажлûн баéрнû 
зорилго

Төслиéн хүрээнд УБ хот болон орон нутгиéн ДСХА- 
ТББ-уудûн үéл ажиллагааг хариуцан ажиллах 

Ажлûн баéрнû  
зорилт

1. ТББ-д хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөриéн 
төлөвлөгөөг боловсруулан нэгдсэн 
удирдлагаар хангах 

2. Төслиéн хүрээнд орон нутгиéн ДСХА-ТББ-
уудûн үéл ажиллагааг хариуцан хяналт тавьж, 
арга зүéн дэмжлэг үзүүлэх

3. “Төгс бүсгүéчүүд” ТББ-ûн төслиéн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх үéл ажиллагаанû удирдамж 
хөтөлбөр боловсруулах, таéлан бичих

4. Бусад ажил

“Б” Ажлûн баéрнû гол үéл ажиллагаа
Ажлûн баéрнû гол үéл ажиллагаа: Хугацаа 
Ажлûн баéрнû 1 үндсэн зорилтûн хүрээнд:

- ТББ-ûн хариуцан гүéцэтгэх гадаад, дотоодûн  
төсөл хөтөлбөриéн үéл ажиллагаанû ерөнхиé 
төлөвлөгөөниé дагуу үéл ажиллагааг 
нариéвчлан төлөвлөж, удирдлагаар хэлэлцүүлэх 

- ТББ-ûн үéл ажиллагаанû жилиéн төлөвлөгөөг 
бусад төсөл хөтөлбөриéн үéл ажиллагаатаé 
уялдуулж, нэгдсэн төлөвлөлтөөр хангах  

- ДСХА аéмгуудûн гүéцэтгэх захирал/төслиéн 
менежерүүдтэé нягт холбоотоé хамтран 
ажиллах

- Тогтмол

- Тогтмол

- Тогтмол

Ажлûн баéрнû 2 үндсэн зорилтûн хүрээнд:
- Орон нутгиéн ДСХА ТББ-уудаас төслиéн хүрээнд 

хэрэгжүүлэх үéл ажиллагаанû удирдамж, 
хөтөлбөриéг хүлээн авч хянаж, арга зүéн 
дэмжлэг үзүүлэн хариуцан ажиллах

- Орон нутгиéн ДСХА ТББ-уудад хэрэгжүүлж буé 
үéл ажиллагаанд хяналт тавьж, арга зүéгээр 
хангаж ажиллах

- Тогтмол

- Тогтмол
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- Төслиéг хэрэгжүүлэх явцад гарч буé 
асуудлûг тухаé бүрд удирдлагад танилцуулж, 
шиéдвэрлүүлж баéх

- Орон нутгиéн ДСХА ТББ-уудûн үéл ажиллагаанû  
таéланг улирал тутам ГС-иéн ХЗН-д хүргүүлэх

- Тухаé бүр

- Тогтмол

Ажлûн баéрнû 3 үндсэн зорилтûн хүрээнд:
- “Төгс бүсгүéчүүд” ТББ-ûн төслиéн хүрээнд 

хэрэгжүүлэх үéл ажиллагаанû удирдамж, 
хөтөлбөр боловсруулах

- Кеéс менежментиéн үéл ажиллагаанд хяналт 
тавьж, арга зүéн дэмжлэг үзүүлж ажиллах

- УБ хотûн 6 дүүргиéн ЭБҮ баéрладаг зочид 
буудал, саун, массажнû газруудад хүрч очиж 
ажиллаж буé үéл ажиллагаанд дотоодûн 
хяналт үнэлгээ хиéх 

- УБ хотûн ЭБҮ баéрладаг цэнгээниé газрûн 
эзэд, тэдниé зуучлагч, цагдаагиéн албан хаагч 
нартаé холбоо тогтоон хамтран  ажиллах

- “Төгс бүсгүéчүүд” ТББ-ûн хэрэгжүүлсэн үéл 
ажиллагаанû таéланг ГС-иéн ХЗН-д хүргүүлэх

- Тогтмол

- Тогтмол 

- Улиралд  1 
удаа 

- Тухаé бүр

- Улирал 
бүр

Ажлûн баéрнû 4 үндсэн зорилтûн хүрээнд:
- Удирдлагûг гадаад, дотоодод томилолтоор 

ажиллах  хугацаанд ажлûг нь орлон гүéцэтгэх          
- “Төгс бүсгүéчүүд” ТББ-ûг төлөөлж зохион 

баéгуулагдаж баéгаа хурал, зөвлөгөөнд 
оролцох

- Тухаé бүр

- Тухаé бүр

“В” Ажлûн баéранд тавигдах шаардлага, нөхцөл
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Үзүүлэлт Заéлшгүé шаардлагатаé
Боловсрол Бүрэн бус дунд, түүнээс дээш
Мэргэжил Мэргэжил харгалзахгүé
Туршлага Үéл ажиллагаанû чиглэлиéн дагуу ажиллаж баéсан 

туршлагатаé баéх 
Ур чадвар - Багаар ажиллах

- Харьцаанû чадвар
- Компьютериéн мэдлэгтэé баéх
- Судалгаанû арга зүéн талаар зохих мэдлэгтэé
- Мэргэжлиéн ном товхимлûг гадаад хэл дээр 

ашиглах чадвартаé
Тусгаé 
шаардлага 

- Хүниé эрхиéг хүндэтгэн ажиллах 
- Ёс зүéн хэм хэмжээг сахин ажиллах
- Хувь хүниé болон баéгууллагûн нууцûг чандлан 

хадгалах
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Г. Хүчин зүéлс

1. Ажлûн баéрнû харилцах субъект
1.1 Баéгууллага 
дотроо:
Гүéцэтгэх захирал, 
бусад ажилтнууд

1.2. Баéгууллагаас гадна:
- ЭМЯ
- НЭМГ
- ХДХВ,ДОХ,БЗДХ-ûн чиглэлээр үéл 

ажиллагаа явуулдаг төр болон ТББ, ОУБ
2. Албан тушаал 
эрхлэгчиéн хүлээх 
хариуцлага

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолт, хөдөлмөриéн гэрээ, 
холбогдох бусад хууль тогтоомжоор хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэх

3. Ажлûн баéрнû
Нөөц хэрэгсэл

3.1.Санхүүгиéн:
Öалин

- Хөдөлмөриéн гэрээниé дагуу

3.2.Материалûн: - Компьютер 
- Эрүүл ахуéн шаардлага 

хангасан өрөө, тавилга
- Бичгиéн ширээ
- Бичгиéн хэрэгсэл
- Телефон утас

4. Ажлûн баéрнû 
нөхцөл 

Хэвиéн 

5. Орлон ба 
хавсарч ажиллах 
ажлûн  баéрнû нэр 

Шаардлагатаé үед дуудагдан ажиллах

Д.Баталгаажуулалт

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолтûг
баталсан

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолттоé 
танилцаж, зөвшөөрсөн

................................
Удирдах зөвлөлиéн тэргүүн/

Гүéцэтгэх захирал 
. . . . . . . . . . . . . .

 . . . . онû . .  сарûн . . -нû өдөр

................................
Гүéцэтгэх захирал/төслиéн 

менежер
. . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  онû . . сарûн . . -нû өдөр
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Ажлын байрны тодорхойлолт 
(Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээниé мэргэжилтэн)

“А” Ниéтлэг үндэслэл
Байгууллагын нэр ................................

Ажлын байрны нэр Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ(ХШҮ)-ний 
мэргэжилтэн

Шууд харъалагдах ажлын 
байр /албан тушаал/ Гүйцэтгэх захирал

Ажлын байрны 
зорилго

“Төгс бүсгүйчүүд” ТББ, орон нутгийн ДСХА-ТББ-уудын 
төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах

Ажлын байрны  
зорилт

1. “Төгс бүсгүйчүүд” ТББ болон орон нутгийн 
ДСХА-ТББ-уудын төслийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөлтөнд  хяналт тавьж ажиллах 

2. “Төгс бүсгүйчүүд” ТББ болон орон нутгийн 
ДСХА ТББ-уудын төслийн үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтэнд газар дээр нь очиж хяналт 
үнэлгээ хийх, тайланг бичих

3. “Төгс бүсгүйчүүд” ТББ болон орон нутгийн 
ДСХА ТББ-уудын хүрч очих үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажиллах

4. Бусад ажил

“Б” Ажлûн баéрнû гол үéл ажиллагаа
Ажлын байрны : Хугацаа 
Ажлын байрны 1 үндсэн зорилтын хүрээнд:

- “Төгс бүсгүйчүүд” ТББ-ын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулан хяналт тавьж 
ажиллах 

- Орон нутгийн ДСХА ТББ-уудаас ирүүлж буй үйл 
ажиллагааны удирдамж, төлөвлөгөөг хянах 

 - Тогтмол

 - Тогтмол

Ажлын байрны 2 үндсэн зорилтын хүрээнд:
 - УБ хотын 6 дүүргийн ЭБҮ байрладаг баар, зочид 

буудал, саун, караокед газар дээр нь очиж ХОА-
уудтай хамтран оройн цагаар ажиллах, төслийн 
үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд дотоодын 
хяналт үнэлгээ хийх, тайлан бичих 

 - Орон нутгийн ДСХА байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд газар дээр нь очиж хяналт үнэлгээ 
хийх, тайлан бичих

 - Улирал 
тутам 

 - Жилд 1 
удаа
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Ажлын байрны 3 үндсэн зорилтын хүрээнд:
 - УБ хот болон орон нутгийн хүрч очиж ажилласан 

олон нийтийн кодонд тулгалт хийх  
 - ЭБҮ-д ХДХВ,ДОХ,БЗДХ-ын талаарх зан үйлийг 

өөрчлөхөд чиглэгдсэн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулахад оролцох, хяналт тавих

 - Төслийн хүрээнд ханган нийлүүлэгдэж буй 
эм, оношлуур, багаж хэрэгсэл, бэлгэвчийн 
зарцуулалтанд хяналт тавих 

 - Сар бүр

 - Тухай бүр

 - Хагас жил 
тутам

Ажлын байрны 4 үндсэн зорилтын хүрээнд:
 - “Төгс бүсгүйчүүд” ТББ-ыг төлөөлж зохион 

байгуулагдаж байгаа хурал, зөвлөгөөнд оролцох
 - Сар улирлын тайлан гаргах, удирдамж 

боловсруулахад оролцох 
 - ДСХА аймгуудын ТББ-уудын ирүүлсэн удирдамж, 

тайланг хүлээн авах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх

- Тухай бүр

- Улирал 
тутам

- Сар бүр

“В” Ажлûн баéранд тавигдах шаардлага, нөхцөл
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Үзүүлэлт Заéлшгүé шаардлагатаé
Боловсрол Бүрэн бус дунд түүнээс дээш
Мэргэжил Мэргэжил харгалзахгүé
Туршлага Үéл ажиллагаанû чиглэлиéн дагуу ажиллаж баéсан 

туршлагатаé баéх 
Ур чадвар - Багаар ажиллах

- Харьцаанû чадвар
- Компьютериéн мэдлэгтэé баéх
- Судалгаанû арга зүéн талаар зохих мэдлэгтэé
- Мэргэжлиéн ном товхимлûг гадаад хэл дээр 

ашиглах чадвартаé
Тусгаé 
шаардлага 

- Хүниé эрхиéг хүндэтгэн ажиллах 
- Ёс зүéн хэмхэмжээг сахин ажиллах
- Хувь хүниé болон баéгууллагûн нууцûг 

чандлан хадгалах
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Г. Хүчин зүéлс
1. Ажлûн баéрнû харилцах субъект

1.1 Баéгууллага дотроо:
Гүéцэтгэх захирал, бусад 
ажилтнууд

1.2. Баéгууллагаас гадна:
- ЭМЯ
- НЭМГ
- ХДХВ,ДОХ,БЗДХ-ûн чиглэлээр 

үéл ажиллагаа явуулдаг төриéн 
болон ТББ, ОУБ

2. Албан тушаал
эрхлэгчиéн хүлээх
хариуцлага

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолт, 
хөдөлмөриéн гэрээ, холбогдох бусад хууль 
тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх

3. Ажлûн баéрнû
нөөц хэрэгсэл

3.1.Санхүүгиéн:
Öалин

- Хөдөлмөриéн гэрээниé 
дагуу

3.2.Материалûн:

- Компьютер 
- Эрүүл ахуéн 

шаардлага хангасан 
өрөө, тавилга

- Бичгиéн ширээ
- Бичгиéн хэрэгсэл
- Телефон утас

4. Ажлûн баéрнû нөхцөл Хэвиéн 
5. Орлон ба хавсарч 
ажиллах ажлûн  баéрнû 
нэр 

Шаардлагатаé үед дуудагдан ажиллах

Д.Баталгаажуулалт

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолтûг
баталсан

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолттоé 
танилцаж, зөвшөөрсөн

................................ 
Гүéцэтгэх захирал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . онû. . . . сарûн . . –нû өдөр

................................
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээниé 

мэргэжилтэн

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . онû. . . . сарûн . . –нû өдөр
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2.1.2 Кейс ажилтан

Кеéс ажилтан нь зөвлөгөө өгөх, ниéгмиéн болон 
боловсролûн салбарт ажилласан дадлага туршлагатаé баéх 
шаардлагагүé. Кеéс ажилтнûг БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé эрсдэлт 
бүлгиéн хүн амаас сонгон авахûг зөвлөдөг. Тэд ниéт хүн ам 
болон эрсдэлт бүлгиéн хүн амд  үзүүлэх дэмжлэгиéн талаар 
тодорхоé мэдлэг, туршлагатаé баéх ёстоé.

Кеéс ажилтнû Ажлûн баéрнû ерөнхиé тодорхоéлолт:

•	 Төриéн болон ТББ, ХХЭ-т үзүүлэх ‘Хүрэх’ үéлчилгээнд 
болон өөриéн баéгууллагûн баéранд зөвлөгөө өгөх 
үéлчилгээг үзүүлэх

•	 Кеéс Менежментиéн идэвхтэé үéл ажиллагааг 20 
хүртэлх үéчлүүлэгчид үзүүлнэ. Үүнд: элсүүлэх, 
үнэлэх, зөвлөгөө өгөх, шинжилгээнд хамруулах, 
эмнэлэг болон бусад шаардлагатаé үéлчилгээнд 
зуучлах, үéлчлүүлэгчиéн тулгамдаж буé асуудлûг 
шиéдвэрлэхэд туслах гэх мэт

•	 “Тусламж үéлчилгээнд илгээх хуудас”-ûг бөглөн, 
үéлчлүүлэгчиéг хамтûн ажиллагаанû гэрээнд 
тусгагдсан ажилтантаé холбох, мөн Кеéс Менежмент 
болон хүргэсэн үéлчилгээтэé холбоотоé статистик 
тоо мэдээг гаргах 

•	 Шаардлагатаé тохиолдолд Кеéс Менежментиéн 
болон клиникиéн зөвлөгөөн, бусад хуралд оролцох
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Ажлын байрны дорхойлолт   
   (Кеéс ажилтан)

 “А” Ниéтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр ............................
Ажлын байрны нэр Кейс ажилтан 

Шууд харъалагдах ажлын 
байр /албан тушаал/ Гүйцэтгэх захирал

Ажлын байрны 
зорилго

ЭБҮ-дэд мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө, шинжилгээнд 
хамруулах, эмчилгээ үйлчилгээнд зуучлах

Ажлын байрны 
үндсэн 
зорилтууд

1. Баар, буудал, саун, массаж, караокед 
байрладаг ЭБҮ-дэд мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө, 
шинжилгээнд хамруулах, эмчилгээ, 
үйлчилгээнд зуучлах

2. ХОА-уудын сар, улирлын тэмдэглэл тайланг 
хүлээн авч хянах

3. Бусад ажил

“Б” Ажлûн баéрнû гол үéл ажиллагаа

  Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа: Хугацаа 
Ажлын байрны 1 үндсэн зорилтын хүрээнд:

 - Хүрч очих үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргах 
 - ХОА-уудтай хамтран ажиллаж ЭБҮ олон нийт 

байрладаг газрыг шинээр илрүүлэх, нуугдмал 
олон нийттэй холбоо тогтоох, хүрч очих үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих

 - ЭБҮ-дийг БЗДХ,ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх 
шинжилгээнд хамруулах, шинжилгээний хариуг 
хэлэх, зөвлөгөө өгөх

 - ЭБҮ-д халдвар илэрсэн тохиолдолд тэдний 
нууцыг чанд хадгалах, эмчийн өгсөн 
зөвлөмжийн дагуу эмчилгээ үйлчилгээнд 
зуучлах, давтан эмчилгээ, хяналтанд дуудан 
оруулах 

 - ЭБҮ-дийг тэдний хэрэгцээ шаардлаганд 
тулгуурлан НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээ, 
дүүргийн Сэтгэл амар төвүүдэд зуучлах            

 - Кейс менежментийн үйлчилгээтэй холбоотой 
бүртгэл, маягтуудыг хөтлөх

 - Сар бүр

 - Тогтмол

 - Тогтмол

 - Тухай бүр

 - Тухай бүр 

 - Тухай бүр 
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Ажлын байрны 2 үндсэн зорилтын хүрээнд:
- Төслийн хүрээнд хийсэн ажлын тэмдэглэл, 

тайланг сар бүр нийгмийн ажилтанд тайлагнах
- ХОА-уудын тэмдэглэл, тайланг хүлээн авах, 

хянах 
- Хүрч очих үйл ажиллагаагаар хүрсэн ЭБҮ 

олон нийтийн кодыг программд шивж оруулах

- Сар бүр

- Сар бүр

- Тогтмол

Ажлын байрны 3 үндсэн зорилтын хүрээнд:
 - “Төгс бүсгүйчүүд” ТББ-ыг төлөөлж зохион 

байгуулагдаж байгаа хурал, зөвлөгөөнд 
оролцох

 - УБ хотын ЭБҮ байрладаг цэнгээний газрын 
эзэд, тэдний зуучлагч, цагдаагийн алба хаагчид 
нартай холбоо тогтоон хамтран  ажиллах

 - Тухай бүр

 - Тухай бүр

“В” Ажлûн баéранд тавигдах шаардлага, нөхцөл

Аж
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өх
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л

Үзүүлэлт Заéлшгүé шаардлагатаé
Боловсрол Бүрэн бус дунд түүнээс дээш 
Мэргэжил  Мэргэжил харгалзахгүé
Туршлага Үéл ажиллагаанû чиглэлиéн дагуу ажиллаж баéсан 

туршлагатаé баéх  

 Ур чадвар
- Багаар ажиллах
- Харьцаанû чадвар
- Компьютериéн мэдлэгтэé баéх

Тусгаé 
шаардлага 

- Хүниé эрхиéг хүндэтгэн ажиллах 
- Ёс зүéн хэм хэмжээг сахин ажиллах
- Хувь хүниé болон баéгууллагûн нууцûг чандлан 

хадгалах
 



35

Монгол улс дахь эмэгтэй биеэ үнэлэгчдэд үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээний кейс менежмент

Г. Хүчинзүéлс

1. Ажлûн баéрнû харилцах субъект
1.1 Баéгууллага дотроо:
Гүéцэтгэх захирал, 
бусад ажилтнууд

1.2. Баéгууллагаас гадна:
- ХДХВ,ДОХ,БЗДХ-ûн чиглэлээр үéл 

ажиллагаа явуулдаг төриéн болон 
ТББ, ХХЭ,ОУБ

2. Албан тушаал
Эрхлэгчиéн хүлээх 
хариуцлага

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолт, хөдөлмөриéн 
гэрээ, холбогдох бусад хууль тогтоомжоор 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэх

3. Ажлûн баéрнû
Нөөц хэрэгсэл

3.1.Санхүүгиéн:
Öалин

- Хөдөлмөриéн гэрээниé 
дагуу

3.2.Материалûн: - Компьютер 
- Эрүүл ахуéн шаардлага 

хангасан өрөө,тавилга
- Бичгиéн ширээ
- Бичгиéн хэрэгсэл
- Телефон утас

4. Ажлûн баéрнû 
нөхцөл 

Хэвиéн 

5. Орлон ба хавсарч 
ажиллах ажлûн  баéрнû 
нэр 

Шаардлагатаé үед дуудагдан ажиллах

Д.Баталгаажуулалт

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолтûг
баталсан

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолттоé 
танилцаж, зөвшөөрсөн

...........................
Гүéцэтгэх захирал

. . . . . . . . . .  .

. . . . онû . . . сарûн . . –нû өдөр

................................
Кеéс ажилтан

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . онû . . . сарûн . . –нû өдөр
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2.1.3  Хүрч очих ажилтан 

Хүрч очих ажилтан (ХОА) бол ЭБҮ нартаé харилцах 
хамгиéн эхниé цэг юм. Хүрч очих ажил нь ЭБҮ-иéн ажиллаж, 
амьдарч буé орчин болон ниéгмиéн харилцаанд орж баéгаа 
газруудад явагддаг. 

ХОА нь ЭБҮ-иéг үнэн зөв мэдээ, мэдээллээр хангах, 
ниéгмиéн зүгээс тэдэнд нөлөөлж буé эрсдэлт хүчин зүéл 
дээр ажиллах чадвартаé баéх ёстоé. Мөн ЭБҮ-иéг дэмжлэгт 
үéлчилгээтэé холбох чухал үүрэг гүéцэтгэдэг.

ХОА-нû Ажлûн баéрнû ерөнхиé тодорхоéлолт:

•	 Баар, зочид буудал, саун, массаж, караоке, гадна 
талбаéн баéршлûг тогтоох, тандалт хиéх, холбоо 
тогтоох

•	 Баéгууллагûн үéл ажиллагааг танилцуулах 
•	 “Хүрч очих ажилтнû үнэлгээниé  хуудас”-нû дагуу 

ярилцаж “ЭБҮ” болохûг тодорхоéлох  
•	 “Хүрч очих ажилтнû дэлгэрэнгүé бүртгэл” хөтлөх
•	 БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-оос урдчилан сэргиéлэх талаар 

мэдээлэл өгөх
•	 Бэлгэвч, санамж, сурталчилгаанû материал тараах
•	 Ёс зүéн хэм хэмжээг сахин ажиллах
•	 Хувь хүниé болон баéгууллагûн нууцûг чандлан 

хадгалах
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Ажлын байрны тодорхойлолт 

(Хүрч очих ажилтан)

“А” Ниéтлэг үндэслэл 
Байгууллагын нэр ................................
Ажлын байрны нэр Хүрч очих ажилтан

Шууд харъалагдах ажлын 
байр /албан тушаал/ Кейс ажилтан

Ажлын байрны 
зорилго ЭБҮ-д хүрч очиж ажиллах 

Ажлын байрны  
зорилт

1. Баар, зочид буудал, саун, массаж, караоке, 
гадна талбайд байрладаг ЭБҮ-дийг илрүүлэх, 
хүрч очиж ажиллах

2. Баар, зочид буудал, саун, массаж, караоке, 
гадна талбайд байрладаг ЭБҮ-дийг үйл 
ажиллагаанд зуучлах 

3. Хүрч очих үйл ажиллагааны сар бүрийн 
тэмдэглэл, тайланг гаргах

4. Бусад ажил

“Б” Ажлûн баéрнû гол үéл ажиллагаа

  Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа Хугацаа 
Ажлын байрны 1 үндсэн зорилтын хүрээнд:

- Баар, зочид буудал, саун, массаж, караоке, 
гадна талбайн байршлыг тогтоох, тандалт хийх, 
холбоо тогтоох

- ЭБҮ-д хүрч ажиллан байгууллагын үйл 
ажиллагааг танилцуулах, БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-оос 
урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өгөх

- “Хүрч очих ажилтны үнэлгээний  хуудас”-ны дагуу 
ярилцаж “ЭБҮ” болохыг тодорхойлох, “Хүрч очих 
ажилтны дэлгэрэнгүй бүртгэл” хөтлөх

- Бэлгэвч, санамж, сурталчилгааны материал 
тараах

 - 7хоногт 
3 удаа

 - Тогтмол

 - Тогтмол

 - Тогтмол



38

Монгол улс дахь эмэгтэй биеэ үнэлэгчдэд үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээний кейс менежмент

Ажлын байрны 2 үндсэн зорилтын хүрээнд:
 - Баар, зочид буудал, саун, массаж, караоке, гадна 

талбайд байрладаг  ЭБҮ-дийг БЗДХ, ХДХВ-
ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ үйлчилгээнд 
зуучлах 

 - ЭБҮ-дийг БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-оос урьдчилан 
сэргийлэх зан үйлийг өөрчлөхөд чиглэгдсэн үйл 
ажиллагаануудад зуучлах 

 - Төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан үйл 
ажиллагаанд урд нь хамрагдаж байгаагүй 
нуугдмал олон нийттэй холбоо тогтоон үйл 
ажиллагаандаа хамруулах

 - Тогтмол 

 - Тогтмол

 - Тухай 
бүр

Ажлын байрны 3 үндсэн зорилтын хүрээнд:
 - Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн хүрч очих үйл 

ажиллагааны тэмдэглэл тайланг төслийн 
багийнханд танилцуулж, нийгмийн ажилтан, кейс 
ажилтанд хүлээлгэн өгөх

 - Сар бүр

Ажлын байрны 4 үндсэн зорилтын хүрээнд:
- Байгууллагаас  зохион байгуулагдаж байгаа 

хурал, зөвлөгөөнд оролцох
- Ажлын шаардлагаар дуудсан тохиолдолд бэлэн 

байх

- Тухай 
бүр

- Тухай 
бүр

“В” Ажлûн баéранд тавигдах шаардлага, нөхцөл
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Үзүүлэлт Заéлшгүé шаардлагатаé

Боловсрол Бүрэн бус дунд түүнээс дээш 
Мэргэжил Харгалзахгүé
Туршлага Үéл ажиллагаанû чиглэлиéн дагуу ажиллаж 

баéсан туршлагатаé баéх 
 Ур чадвар - Багаар ажиллах

- Харьцаанû чадвар
Тусгаé 
шаардлага 

- Хүниé эрхиéг хүндэтгэн ажиллах 
- Ёс зүéн хэм хэмжээг сахин ажиллах
- Хувь хүниé болон баéгууллагûн нууцûг 

чандлан хадгалах
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Г. Хүчин зүéлс

1. Ажлûн баéрнû харилцах субъект
1.1 Баéгууллага 
дотроо:
Гүéцэтгэх захирал, 
бусад ажилтнууд

1.2. Баéгууллагаас гадна:
- ХДХВ,ДОХ,БЗДХ-ûн чиглэлээр үéл 

ажиллагаа явуулдаг төриéн болон ТББ 

2. Албан тушаал 
эрхлэгчиéн хүлээх 
хариуцлага

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолт, хөдөлмөриéн 
гэрээ, холбогдох бусад хууль тогтоомжоор 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэх

3. Ажлûн баéрнû
нөөц хэрэгсэл

3.1.Санхүүгиéн:
        Öалин 

- Хөдөлмөриéн гэрээниé 
дагуу

4. Ажлûн баéрнû 
нөхцөл 

Хэвиéн 

5. Орлон ба хавсарч 
ажиллах ажлûн  
баéрнû нэр 

Шаардлагатаé үед дуудагдан ажиллах

Д.Баталгаажуулалт

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолтûг
баталсан

Ажлûн баéрнû тодорхоéлолттоé 
танилцаж, зөвшөөрсөн

................................
Гүéцэтгэх захирал

                   
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . онû . . . сарûн . . -нû өдөр 

................................
Хүрч очих ажилтан

              
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . онû . . . сарûн . . -нû өдөр 
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2.2 КЕЙС АЖИЛТАН БОЛОН ХҮРЧ ОЧИХ 
АЖИЛТНЫ ЭРХ БА ҮҮРЭГ

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөрт ажиллаж буé Кеéс ажилтан болон 
Хүрч очих ажилтан нь доорх эрх болон үүрэгтэй баéна.

Эрх 

Баéгууллагûн зүгээс: 

•	 Кеéс ажилтан болон ХОА-уудтаé холбоотоé хувь 
хүниé мэдээллиéн нууцûг хадгалах 

•	 Кеéс ажилтан болон ХОА-уудтаé хүндэтгэлтэé 
хандах 

•	 Кеéс ажилтан болон ХОА-уудûг чиглүүлэх 
сургалтанд тогтмол хамруулах

•	 Дэмжлэгт орчинг үүсгэн Кеéс Менежментиéн багиéн 
уулзалтûг 1-2 долоо хоног тутамд тогтмол зохион 
баéгуулах 

•	 Хөтөлбөриéн явцûн тухаé Кеéс ажилтан болон ХОА-
уудад мэдээлэх

•	 Хөтөлбөриéн төлөвлөлт, үнэлгээнд санал бодлоо 
тусгах

•	 Кеéс ажилтан болон ХОА-уудад ажил үүргиéн 
хуваариéг тодорхоéлсон ажлûн баéрнû 
тодорхоéлолтоор хангах

•	 Сүрдүүлэх, дээрэлхэх, ялгаварлан гадуурхалтгүé 
ажиллах орчинг бүрдүүлэх

•	 Кеéс ажилтан болон ХОА-уудûн гаргасан санал 
гомдлûг цаг тухаéд нь хүлээн авч шиéдвэрлэх 

•	 Кеéс ажилтан болон ХОА-уудад ажлûн гүéцэтгэлтэé 
холбоотоé гарч буé асуудлûг тодорхоé мэдээлэх, 
уян хатан хандах 
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Үүрэг  

Кеéс ажилтан болон Хүрч очих ажилтнû үүрэг: 

•	 ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé  Кеéс 
Менежментиéн гарûн авлагûн дагуу үéлчилгээ 
үзүүлэх

•	 Үéлчлүүлэгчиéн үéлчилгээниé явцûг төслиéн 
зохицуулагч болон бусад холбогдох ажилтнуудад 
мэдээлэх

•	 Хяналт шалгалт, Кеéс Менежментиéн багиéн 
уулзалтанд оролцох

•	 Хаяг болон утаснû дугаарûн өөрчлөлтиéн тухаé 
хөтөлбөриéн багт мэдээлэх

•	 Ажил үүргээ гүéцэтгэж буé үед цаг саéн баримтлах
•	 Үéлчлүүлэгч, тэдниé наéз нөхөд, гэр бүл, үéлчилгээ 

үзүүлэгчид, хөтөлбөриéн багиéн бусад ажилтантаé 
наéдвартаé, шударга, хүндэтгэлтэé харьцах

•	 Сахилгûн Дүрэм, Нууц Хадгалалт ба Мэргэжлиéн 
Дадал Заншлûн Гэрээг мөрдөж ажиллах

2.3 КЕЙС АЖИЛТАН БОЛОН ХҮРЧ ОЧИХ АЖИЛТНЫ                                                                                                                                          
       ЁС ЗҮЙ

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн багиéн ажилтнууд нь нууцлалûг хадгалсан, 
тэдниé үзүүлж буé үéлчилгээ нь ЭБҮ-д ямар нэгэн сөрөг 
нөлөө учруулахгүé баéх ёстоé. 

Тухаéн бүс нутгиéн түвшинд үéлчилгээ үзүүлэгчиéг 
нэр хүндтэé баéхад ёс зүé болон мэргэжлиéн сахилга бат 
нөлөөлдөг. Ёс зүéгүé баéдал нь тухаéн бүс нутгиéн түвшинд 
өвчтөн/үéлчлүүлэгчид үéлчилгээ үзүүлэх болон зуучлахад 
үл итгэлцэл, хүндэтгэлтэé бус харьцаа үүсэхэд хүргэнэ.
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Доорх зан чанарûг баримтлах нь чухал: 

•	 Ямар ч нөхцөлд үéлчлүүлэгчтэé бэлгиéн харьцаанд 
орохгүé баéх

•	 Үéлчилгээ үзүүлэх үед болон дараа нь 
үéлчлүүлэгчиéн тухаé мэдээлэл тараахгүé баéх

•	 Ямар ч нөхцөлд үéлчлүүлэгчтэé хамт согтууруулах 
ундаа, тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэхгүé баéх

•	 Үéлчлүүлэгчээс мөнгө зээлэх, үéчлүүлэгчид мөнгө 
зээлдүүлэх болон үéлчлүүлэгчтэé холбоотоé 
санхүүгиéн ямар нэгэн гүéлгээ хиéхгүé баéх

•	 Үéлчлүүлэгчид үéлчилгээ үзүүлэх үед болон дараа нь 
үéлчүүлэгчтэé ямар нэгэн хууль бус үéл ажиллагаа 
хиéхээр тохиролцохгүé баéх

Дээр дурдсан зан чанарûн аль нэгиéг гаргасан 
тохиолдолд Кеéс ажилтан, ХОА-уудûг ажлаас чөлөөлөх 
хүртэл арга хэмжээ авах ба энэ нь бусад үéлчилгээ 
үзүүлэгчдиéн итгэл үнэмшил, хамтûн ажиллагааг хадгалах 
чухал арга зам юм.  

Шинэ Кеéс ажилтан, ХОА-ууд үéлчилгээ үзүүлж 
эхлэхээс өмнө чиглүүлэх сургалтанд заавал хамрагдсан баéх 
ёстоé. Төслиéн зохицуулагч/ төслиéн менежер чиглүүлэх 
сургалтûн үеэр Кеéс ажилтан болон ХОА-уудад Сахилгûн 
Дүрэм, Нууц Хадгалалт, Мэргэжлиéн Дадал Заншлûн Гэрээ 
(4-р бүлгээс харна уу)-г танилцуулна. Төслиéн зохицуулагч/
төслиéн менежер гэрээг танилцуулснû дараа гэрээниé 
талаар ярилцаж, саéтар оéлгуулна. Энэ үéл явцûн дараа 
шинэ Кеéс ажилтан, ХОА-ууд гэрээнд гарûн үсэг зурна. 

2.4 ХЯНАЛТ, ДЭМЖЛЭГТ БОЛОН КЕЙС УУЛЗАЛТ

Тогтмол хяналт, баéнгûн дэмжлэгт ярилцлага, кеéс 
уулзалтууд нь ЭБҮ-д үéлчилгээг чанарûн өндөр түвшинд 
үзүүлэх хөтөлбөриéн багиéн дотоод орчинг биé болгоход 
оршино. 
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Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер хяналтûг 
тогтмол хиéснээр Кеéс ажилтнû ажлûн дадлага туршлага 
нэмэгддэг. Баéнгûн дэмжлэг нь Кеéс ажилтан болон ХОА-
ууд тусламж үéлчилгээг үүргиéн дагуу хэрхэн гүéцэтгэж 
баéгаад хиéгдэж буé дэмжлэгт хяналт юм. 

Тогтмол кеéс уулзалт нь үéлчлүүлэгчиéн асуудлûг цаг 
тухаéд нь хэлэлцэх, Кеéс ажилтан хуримтлуулсан дадлага 
туршлагаа бусадтаé хуваалцах боломж олгодог.

2.4.1 Кейс ажилтан болон Хүрч очих ажилтны                                                                                                                                          
          хяналт, шалгалт

Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер хяналт, 
шалгалтûн ажлûн хүрээнд Кеéс ажилтан болон ХОА тус 
бүрт хяналт тавина. Хяналт, шалгалт бол  Кеéс ажилтнû 
ажиллах явцад хуримтлуулсан дадлага туршлага, ололт 
амжилт, бэрхшээл хүндрэл зэргиéг ярилцах дэмжлэгт орон 
заé юм. Хянах зөвлөгөөниéг хоёр долоо хоног тутамд хиéнэ. 
Уг зөвлөгөөн 30 минутаас 1 цаг хүртэл үргэлжилж болох 
ба хэлэлцэх асуудлûн тоо, Кеéс ажилтнû дэмжлэгиéн 
хэрэгцээнээс хамаарна. 

Хянах зөвлөгөөн нь Кеéс ажилтанд доорх боломжиéг 
олгодог. Үүнд: 

•	 Үéлчилгээ үзүүлэхэд хуримтлагдсан туршлага 
солилцох

•	 Үéлчилгээ үзүүлэх явцад тулгамдаж буé асуудлуудûг 
дэвшүүлж, шиéдвэрлэх арга замûг эрэлхиéлэх

•	 Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежертэé ярилцах
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2.4.2   Кейс уулзалт

Кеéс уулзалтуудûг  нэг эсвэл хоёр долоо хоног тутам 
хиéх нь зүéтэé. Кеéс уулзалтûн гол зорилго нь төсөлд 
хамрагдаж буé үéлчлүүлэгчдиéг эмчилгээ, тусламж 
үéлчилгээнээс алдагдахаас сэргиéлэх юм. 

Бүх Кеéс ажилтан кеéс уулзалтанд оролцоно. Ихэвчлэн 
төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер кеéс уулзалтûг 
удирдана. Кеéс уулзалтûн үндсэн чиглэлүүд:  

•	 Уулзалтûн өрөөнд шаардлагатаé тохиолдлуудûн 
талаарх мэдээллиéг авчрах

•	 Мэдээлэлтэé уншиж танилцах, хэлэлцэх

•	 Төслиéн зохицуулагч/төслиéн менежер 
үéлчлүүлэгчид ямар үéлчилгээг үзүүлж баéгаа 
талаарх тэмдэглэлиéг үнэлэх

•	 Кеéс тэмдэглэл нь Кеéс ажилтнû үéлчилгээ үзүүлж 
буé эсэхиéг мэдэх цорûн ганц арга зам юм. Хэрэв 
тэмдэглэл нь хангалтгүé, эмх замбараагүé баéвал 
үзүүлж буé үéлчилгээ нь тааруу, хангалтгүé баéгааг 
харуулна.

•	 Уулзалтûн шиéдвэрт үéлчлүүлэгчиéн цаашид авах 
үéлчилгээ, дэмжлэгиéн талаар тэмдэглэсэн баéна.  
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ГУРАВ ДУГААР БҮЛЭГ: ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮРГЭХ

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежмент 
нь өөриéн гэсэн тогтолцоотоé баéна. Гарûн авлагûн энэ 
хэсэг нь БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн үед үзүүлэх тусламж үéлчилгээ, 
Кеéс менежментиéн үéлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатаé 
мэдээллиéн талаар таéлбарлана. Үéлчилгээ хүргэх замнал 
нь 4 - алхам бүхиé үéл явцаас тогтох ба алхам бүрт  
шаардлагатаé маягт, хиéгдэх үéл ажиллагаанû талаар 
өгүүлнэ. 

Гарûн авлагûн энэ хэсэгт: 

•	 Хүрч очих газрûн баéршлûн зураглал

•	 Үéлчлүүлэгчид Үéлчилгээ Хүргэх 4 алхмûн таéлбар

•	 Бүртгэл, маягт, хуудас, мэдээллиéн багц зэрэг 
багтана.

3.1 ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ БАЙРШЛЫН ЗУРАГЛАЛ

Баéршлûн зураглалûн дасгал нь хөтөлбөриéн 
багиéнханд тархвар зүéн тоо мэдээ, үéлчилгээ үзүүлж буé 
ЭБҮ-иéн баéршлууд болон хуучин ажилтнуудûн сүлжээ 
зэргиéн талаар мэдээлэлтэé баéхад нь тусалдаг. Баéршлûн 
зураглал нь тухаéн бүс нутагт буé ЭБҮ-д хүрэхиéн тулд 
зохистоé үéлчилгээг боловсруулах болон төлөвлөхөд 
тусалдаг. 

Баéршлûн зураглалûг БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн тархалт, 
ЭБҮ-иéн тооцоолол, үр дүнтэé үéлчилгээг боловсруулах 
болон төлөвлөх зэргиéг оéлгоход ашиглаж болно. 



46

Монгол улс дахь эмэгтэй биеэ үнэлэгчдэд үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээний кейс менежмент

Арга аргачлал

Баéршлûн зураглал хиéх дасгалд тухаéн баéгууллагûн 
үéл ажиллагаа явуулж буé орон нутгиéн том, дэлгэрэнгүé 
газрûн зураг ашиглах нь илүү тохиромжтоé. Өнгө өнгиéн 
тавтаé зүү болон цаас ашиглах ба өнгө тус бүр өөр утга 
агуулахаар тооцно. Баéршлûн зураглал дээр ажиллахдаа 
доорх дарааллûг баримтална. Үүнд:

Нэг: Тухаéн баéгууллагûн хүрч очих үéл ажиллагаа явуулж 
буé баéршлуудûг газрûн зураг дээр хаéж олж, эдгээр 
баéршлуудûг тэмдэглэнэ. 

Хоёр: Шинжилгээ. Газрûн зураг дээр БЗДХ, ХДХВ-иéн 
халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдах боломжтоé 
газруудûг тэмдэглэнэ.

Гурав: Эмчилгээ, Тусламж Үéлчилгээ. Газрûн зураг дээр 
ЭБҮ нар БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн эмчилгээ, тусламж үéлчилгээнд 
хамрагдах газруудûг тэмдэглэнэ.

Дөрөв: Дэмжлэг болон Бусад Халамж Үéлчилгээ. Газрûн 
зураг дээр ЭБҮ нарт дэмжлэг болон халамж үéлчилгээ 
үзүүлэх цэгүүдиéг тэмдэглэнэ. 

Тав: Тархвар зүéн тоо мэдээ.  БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн сүүлиéн 
үеиéн тархалтûн (боломжтоé бол шинэ тохиолдлуудûн) тоо 
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мэдээг лавлана. Өнгиéн цаас ашиглаж БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн 
тархалт өндөртэé газрûг тэмдэглэнэ. 

Жишээ нь: 

	Улаан нь БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн тархалт өндөр
	Шар нь  БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн тархалт дунд
	Ногоон нь БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн тархалт бага

Энэ бүх алхмûг хиéсниé дараа үéлчилгээ үзүүлж буé 
баéршлууд, оношилгоо, эмчилгээ авч болох газрууд, бусад 
халамжиéн үéлчилгээ болон тархвар зүéн тоо мэдээг 
багтаасан бүхэл том зураг үүсэх ба “том зураг”-иéг дахин 
хянаж, хөтөлбөриéн цаашдûн төлөвлөлтиéг хэлэлцэнэ.  

Асуух асуултууд: 

	Тархвар зүéн тоо мэдээниé дагуу бид зөв газар 
зүéн баéршил дээр ажилласан уу?

	Тархалт өндөр түвшинд тодорхоéлогдсон дүүрэгт 
хэн хэн БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн эрсдэлтэé вэ? (ниéт 
хүн ам эсвэл эрсдэлт бүлэг) 

	Хэн нь хамгиéн их эрсдэлтэé вэ?
	Хувь хүн эсвэл эрсдэлт бүлгиéн хүмүүст 

БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-оос урьдчилан сэргиéлэхэд ямар 
хүчин зүéлүүд нөлөөлж чадах вэ? Жишээ нь: 
Öагдаагиéн баéгууллагûн баривчилгаа эсвэл ЭБҮ 
нарûн зуучлагч, цэнгээниé газрûн эзэдтэé хамтûн 
ажиллагаа, ажлûн уялдаа холбоо хангалтгүéгээс 
олон ниéттэé уулзахад бэрхшээл учирч баéна уу? 

	ЭБҮ үéлчилгээ авах тохиромжтоé улсûн болон 
хувиéн эмнэлэг, ТББ-ууд баéдаг уу? Бид тэдэнтэé 
хамтран ажиллаж чадах уу? гэх мэт.
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3.2  ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ                                          
      ЗАМНАЛ

Үéлчлүүлэгчид үéлчилгээ хүргэх 4 алхмûн зорилго нь 
БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн үед үзүүлэх тусламж дэмжлэг болон 
Кеéс Менежментиéн үéлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.  

Алхам бүрт, Кеéс ажилтан зохих маягтуудûг хэрэглэх 
шаардлагатаé бөгөөд үéлчлүүлэгчиéг хэд хэдэн үéлчилгээнд 
зуучилж болно. 

Дөрөвдүгээр алхамд үéлчлүүлэгчиéг үéлчилгээнээс 
гаргахдаа интернетэд суурилсан ниéгмиéн сүлжээниé 
хэрэгсэл ашиглан одоо үзүүлж буé үéлчилгээг авч болохуéц 
дэмжлэгт харилцаанд холбож болно. Энэ нь үéлчлүүлэгчтэé 
үүссэн харилцааг үргэлжлүүлэх, эрүүл мэндтэé холбоотоé 
асуудлуудûг хурдан хялбар аргаар шиéдвэрлэхэд тусална. 
Зураг 3-т Үéлчлүүлэгчид үéлчилгээ хүргэх 4 алхмûг 
харуулав:    

Зураг 3. Үйлчлүүлэгчийн Үйлчилгээ Авах Замнал



49

Монгол улс дахь эмэгтэй биеэ үнэлэгчдэд үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээний кейс менежмент

3.3  ДӨРВӨН-АЛХАМТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ    
      ЗАМНАЛЫН ТАЙЛБАР

Алхам нэг: Анхны уулзалт. Энэ нь ХОА-нû бэлгэвч 
болон мэдээлэл сургалт сурталчилгаа (МСС)-нû материал 
тогтмол түгээж буé газарт эхэлж болно. Мөн нэг арга нь 
тухаéн хот, орон нутагт танаé баéгууллагûн үзүүлж буé өөр 
төрлиéн үéлчилгээнд үéлчлүүлэгч зуучлуулсан баéж болно. 

Анхнû уулзалтаар ХОА нь ЭБҮ-иéг эрүүл мэндиéн 
үéлчилгээнд зуучлахаар бүртгэж авах боломжгүé ч баéж 
болно. 

ХОА нь “Хүрч очих ажилтнû үнэлгээниé  хуудас”-нû 
дагуу ярилцаж “ЭБҮ” болохûг тодорхоéлснû үндсэн дээр 
өөриéн  баéгууллагатаé холбоо барих хаягиéг өгч, эргэн 
холбогдоход дэмжлэг үзүүлнэ. 

ХОА үéлчлүүлэгчиéг “ХОА-нû дэлгэрэнгүé бүртгэл”-д 
бүртгэж, үéлчлүүлэгчиéг цаашдûн үéлчилгээнд 
хамруулахаар Кеéс ажилтанд хүлээлгэн өгнө. (Бүдүүвч 3).   

30 
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ХОА нь “Хүрч очих ажилтны үнэлгээний  хуудас”-ны дагуу ярилцаж “ЭБҮ” 
болохыг тодорхойлсны үндсэн дээр өөрийн  байгууллагатай холбоо барих хаягийг 
өгч, эргэн холбогдоход дэмжлэг үзүүлнэ.  

ХОА үйлчлүүлэгчийг “ХОА-ны дэлгэрэнгүй бүртгэл”-д бүртгэж, 
үйлчлүүлэгчийг цаашдын үйлчилгээнд хамруулахаар Кейс ажилтанд хүлээлгэн 
өгнө. (Зураг 4).    

 

Зураг 4. Үйлчилгээ Үзүүлэх Урсгал 

 
 Алхам хоёр: Үйлчлүүлэгчийг эмнэлгийн болон бусад үйлчилгээнд зуучлах, 
шинжилгээнд хамруулан хариуг олгох, тэдний тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэх уулзалт хийх зэрэг орно. Мөн эмчилгээний дэглэм баримталсан, 
эмчилгээ дууссаны дараа үйлчлүүлэгч давтан шинжилгээнд хамрагдсан эсэхийг 
баталгаажуулна.   

Энэ алхмын үед Кейс ажилтнууд хоёр долоо хоног тутам кейс хэлэлцүүлэх 
уулзалтанд оролцож, үйлчлүүлэгчийн асуудлыг танилцуулан багийн бусад 
гишүүдээс зөвлөгөө, дэмжлэг авна.  

Алхам гурав: Үйлчилгээг дахин хянах гэдэгт хоёрдугаар алхмын төгсгөлд 
үйлчлүүлэгчтэй хийсэн хэлэлцүүлэг багтана. Энэ үед Кейс ажилтнууд 
үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд тулгуурлан эрүүл мэнд болон нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээнд зуучилна.  

Энэ алхмын гол зорилго нь үйлчлүүлэгчийн чухал асуудал нь 
шийдвэрлэгдсэн, эсвэл тэдэнд шаардлагатай үйлчилгээнд зуучлагдсан эсэхийг 
үнэлэх юм. Хэрэв үйлчлүүлэгч ихэнх асуудал нь шийдвэрлэгдсэн гэж үзэж байгаа 
бол тэдний кейсийг хаах, ихэнх асуудал нь шийдвэрлэгдээгүй бол кейс уулзалтанд 
оруулан хэлэлцэх хэрэгтэй. Үйлчлүүлэгчийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй чухал 
асуудлуудын үйлчилгээ нь үргэлжилж байх ёстой. 
           Алхам дөрөв: Үйлчилгээнээс гаргах нь ихэвчлэн Кейс ажилтан болон 
үйлчлүүлэгчийн хооронд үйлчилгээг дуусган, баяртай гэж хэлэх зорилготой 
сүүлийн нүүр тулсан уулзалт юм. Энэ үед фейсбүүк болон орон нутгийн 
интернетэд суурилсан нийгмийн сүлжээний хэрэгсэл ашиглан Кейс ажилтан 

ХОА 
үйлчлүүлэгчийг 
Кейс ажилтанд  

зуучлах 

Кейс ажилтан  
өөрийгөө, 

байгууллагаа, 
хөтөлбөрөө 
танилцуулах

Үйлчлүүлэгчийн 
хэрэгцээг 

ойлгох

Холбогдох 
мэдээлэл, 
зуучлал,   

сэтгэл зүйн 
дэмжлэгээр 

хангах

БЗДХ, ХДХВ-ын 
халдвар 
илрүүлэх 

шинжилгээнд 
хамруулах

Бүдүүвч 3. Үйлчилгээ Үзүүлэх Урсгал

Алхам хоёр: Үéлчлүүлэгчиéг эмнэлгиéн болон бусад 
үéлчилгээнд зуучлах, шинжилгээнд хамруулан хариуг олгох, 
тэдниé тулгамдсан асуудлûг хэлэлцэн шиéдвэрлэх уулзалт 
хиéх зэрэг орно.  Мөн эмчилгээниé дэглэм баримталсан, 
эмчилгээ дууссанû дараа үéлчлүүлэгч давтан шинжилгээнд 
хамрагдсан эсэхиéг баталгаажуулна.  
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Энэ алхмûн үед Кеéс ажилтнууд хоёр долоо хоног тутам 
кеéс хэлэлцүүлэх уулзалтанд оролцож, үéлчлүүлэгчиéн 
асуудлûг танилцуулан багиéн бусад гишүүдээс зөвлөгөө, 
дэмжлэг авна. 

Алхам гурав: Үéлчилгээг дахин хянах гэдэгт хоёрдугаар 
алхмûн төгсгөлд үéлчлүүлэгчтэé хиéсэн хэлэлцүүлэг 
багтана. Энэ үед Кеéс ажилтнууд үéлчлүүлэгчиéн хэрэгцээнд 
тулгуурлан эрүүл мэнд болон ниéгмиéн халамжиéн 
үéлчилгээнд зуучилна. 

Энэ алхмûн гол зорилго нь үéлчлүүлэгчиéн чухал 
асуудал нь шиéдвэрлэгдсэн, эсвэл шаардлагатаé үéлчилгээнд 
зуучлагдсан эсэхиéг үнэлэх юм. Хэрэв үéлчлүүлэгч ихэнх 
асуудал нь шиéдвэрлэгдсэн гэж үзэж баéгаа бол тэдниé 
кеéсиéг хаах, ихэнх асуудал нь шиéдвэрлэгдээгүé бол кеéс 
уулзалтанд оруулан хэлэлцэх хэрэгтэé. Үéлчлүүлэгчиéн 
хувьд шиéдвэрлэгдээгүé чухал асуудлуудûн үéлчилгээ нь 
үргэлжилж баéх ёстоé.

Алхам дөрөв: Үéлчилгээнээс гаргах нь ихэвчлэн Кеéс 
ажилтан болон үéлчлүүлэгчиéн хооронд үéлчилгээг дуусган, 
баяртаé гэж хэлэх зорилготоé сүүлиéн нүүр тулсан уулзалт 
юм. Энэ үед феéсбүүк болон орон нутгиéн интернетэд 
суурилсан ниéгмиéн сүлжээниé хэрэгсэл ашиглан Кеéс 
ажилтан үéлчлүүлэгчтэé харилцахûг санал болгоно. Энэ 
нь үéлчлүүлэгчтэé үүссэн харилцааг хэвээр хадгалах эсвэл 
үéлчлүүлэгч зуучилсан үéлчилгээнд хамрагдаж буé эсэхиéг 
хянахад тусална. 

Алхам дөрөвд суурилан судалгааг явуулах: 
Үéлчлүүлэгчиéг үéлчилгээнээс гаргахад сэтгэл ханамжиéн 
судалгаа авах ба үéлчлүүлэгч судалгаанû хуудсûг бөглөн, 
дугтуéнд хиéж Кеéс ажилтанд  өгнө. Судалгааг бүрэн 
бөглөсөн эсэхиéг лавлаж, дугтуéнд хиéн битүүмжилнэ. 
Уг судалгааг Кеéс ажилтан задлан уншихгүé болохûг 



51

Монгол улс дахь эмэгтэй биеэ үнэлэгчдэд үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээний кейс менежмент

үéлчлүүлэгчид таéлбарлах ба зөвхөн төслиéн зохицуулагч/ 
төслиéн менежер уншина.  

Одоо үзүүлж буй дэмжих үйлчилгээнүүд нь 
Кеéс Менежментиéн салшгүé нэг бүрэлдэхүүн хэсэг юм. 
Интернетэд суурилсан ниéгмиéн сүлжээниé хэрэгслээр 
баéнгûн холбоо барих нь зардал болон цаг хугацаа бага 
шаарддаг. 

Олон ниéтиéн хувьд хамгиéн тохиромжтоé холбоонû 
аргаар тогтмол харилцаа тогтоох нь зүéтэé. Одоогиéн 
баéдлаар Кеéс ажилтан тусламж үéлчилгээг үзүүлэхдээ 
үéлчлүүлэгчиéн асуудлûг шиéдвэрлэх, шаардлага гарсан 
тохиолдолд хоорондоо утсаар холбоо тогтоох аргûг 
ашиглаж, тогтмол харилцах боломжиéг бүрдүүлж баéна. 

3.4  КЕЙС МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД  
        ХӨТЛӨГДӨХ БҮРТГЭЛ, МАЯГТ 

Үéлчилгээ үзүүлэхэд доор дурдсан бүртгэл, маягтууд 
ашиглана. Үүнд: 

1. Хүрч очих ажилтнû үнэлгээниé  хуудас
2. Хүрч очих ажилтнû дэлгэрэнгүé бүртгэл 
3. Үéлчлүүлэгчиéн Зөвшөөрлиéн Маягт
4. Үéлчлүүлэгчиéн Мэдээллиéн Багц
5. Тусламж үéлчилгээнд илгээх хуудас (үéлчлүүлэгчиéг 

улсûн эмнэлэг, ТББ-ûн эмнэлэг, ХХЭ болон бусад 
баéгууллагад илгээх)

6. Үéлчлүүлэгчиéн Сэтгэл ханамжиéн судалгаа



52

Монгол улс дахь эмэгтэй биеэ үнэлэгчдэд үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээний кейс менежмент

3.4.1 Хүрч очих ажилтны үнэлгээний хуудас

(асуумжиéн дагуу ярилцах)

Үéлчлүүлэгчиéн код: 

(Эцэг эхиéн нэрниé эхниé 2 үсэг, төрсөн он, сар)

1. Та хэдээс хэдэн цагиéн хооронд ажилладаг вэ?

A. 08-18 цагиéн 
хооронд

B. 10-22 цагиéн 
хооронд

C. 24-06 цагиéн 
хооронд

2. Та 7 хоногт хэдэн удаа бэлгиéн хавьталд ордог вэ?

A. 7-8 удаа B. 10-14 удаа C. 14 дээш удаа

3. Та 7 хоногт хэдэн төгрөгниé орлого олдог вэ?

A. 200,000 төгрөг B. 200,000-
280,000 төгрөг

C.300,000 
төгрөгөөс дээш

4. Та бэлгиéн хавьталд орох болгондоо бэлгэвч хэрэглэдэг 
үү?

A. Тиéм B. Үгүé
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3.4.2 Хүрч очих ажилтны дэлгэрэнгүй бүртгэл

(асуумжиéн дагуу бөглөх)

Хүрч очих ажилтнû нэр        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Үéлчлүүлэгчиéн UIC код:                                                                                                                        

(Эцэг эхиéн нэрниé эхниé 2 үсэг, төрсөн он, сар)

Үéлчилгээ үзүүлсэн огноо (Он/сар/өдөр)   . . . . / . . . . /. .. .

A. Төрсөн аéмаг, хот:    . . . . . . . . . . . . . . .

B. Регистриéн дугаар: . . . . . . . . . . . . . . . . .   Нас: . . . 

C. Хүн ам зүéн мэдээлэл:

A. Боловсрол В. Мэргэжил C. Ажил эрхлэлт
Дээд Дунд Бага Боловсролгүé . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
Ажилтаé Ажилгүé

D. Гэр бүлиéн баéдал:

A.Нөхөртэé B.Хамтран амьдрагчтаé C.Гэр бүлгүé D. Салсан

E. Бэлгэвч, чиéгшүүлэгч, мэдээлэл сургалт 
сурталчилгаанû материал авсан эсэх? 

Тоо, 
ширхэг

A. Бэлгэвч B. Чиéгшүүлэгч C. МСС-нû материал

F. БЗДХ, ХДХВ-иéн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд 
зуучилсан эсэх?

ХДХВ Тэмбүү/ БЗДХ
Тиéм Үгүé Тиéм Үгүé

G. Доорх мэдээллиéг өгсөн эсэх?
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A. БЗДХ-
ûн тухаé 
мэдээлэл 
олгосон

B. ХДХВ/
ДОХ-ûн 
тухаé 

мэдээлэл 
олгосон

C. Бэлгэвчиéн  
зөв 

хэрэглээниé 
тухаé 

мэдээлэл 
олгосон

D. НҮЭМ-
иéн тухаé 
мэдээлэл 
олгосон 

эсэх

E. Хүниé 
эрхиéн 
тухаé 

мэдээлэл 
олгосон

Тиéм Үгүé Тиéм Үгүé Тиéм Үгүé Тиéм Үгүé Тиéм Үгүé

H. Үéлчилгээ үзүүлсэн дүүрэг:

A.Баянгол B.Баянзүрх C.Сонгино 
хаéрхан

D.Сүхбаатар E.Хан-
Уул 

F.Чингэлтэé G.Бусад

01 02 03 04 05 06 07

I. Үéлчилгээ үзүүлсэн баéршил:

A.Баар B.Караоке C.Зочид 
буудал

D. Саун, 
массаж

E.Гадна 
талбаé

F.Дуудлага/ 
сошиал 
медиа

G. Бусад/ 
ТББ-ûн 
баéр г.м

01 02 03 04 05 06 07

Үéлчлүүлэгчиéн гарûн үсэг: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Үéлчлүүлэгчиéн гар утаснû дугаар: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Үйлчлүүлэгч утасны дугаараа өгөхөөс татгалзах эрхтэй)
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3.4.3 Үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрлийн маягт

Үéлчилгээ үзүүлэхиéн тулд миниé бие танû талаарх 
мэдээлэл цуглуулах, хадгалах, авсан мэдээллээ хэрэглэх 
зөвшөөрлиéг таниас авах хэрэгтэé баéгаа ба бид үéлчлүүлэгч 
бүриéн мэдээллиéг өөрсдиéн ажлûн баéранд цоожтоé 
шүүгээнд хадгална. Бид үéлчлүүлэгч танû хувь хүниé болон 
тантаé холбоо барих мэдээллиéг танû зөвшөөрөлгүéгээр 
аливаа этгээдэд задруулдаггүé болно. 

Бид санхүүжүүлэгч болон төриéн баéгууллагуудад 
өөрсдиéн үзүүлж буé үéлчилгээ, ажлûн ачааллûн тухаé 
ерөнхиé мэдээллиéг өгөх үүрэгтэé ба эдгээр мэдээллээр 
танûг “илчлэх” боломжгүé бөгөөд энэ мэдээллиéг ‘үл-
танигдах’ мэдээлэл гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл танû 
нэр, хаяг, танûг тодорхоéлох ямар нэгэн мэдээллиéг бид 
задруулахгүé гэсэн үг юм. 

Та зөвшөөрнө гэдэг нь танû тухаé мэдээллиéг цуглуулах, 
хадгалах болон танд үзүүлсэн эрүүл мэндиéн болон бусад 
тусламж үéлчилгээниé тухаé таéлагнах зөвшөөрлиéг бидэнд 
олгоно гэсэн үг юм.

Та зөвшөөрч баéна уу? - Тиéм       Үгүé

Миниé бие:  

- Миниé тухаé мэдээллиéг 
яагаад хадгалдаг, хаана, 
хэрхэн хадгалдаг тухаé 
урьдчилан мэдээлэл авсан:

- Тиéм       Үгүé

 - Надад үзүүлэх дэмжлэгиéг 
тодорхоéлоход биечлэн 
оролцсон:    
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Зарим үед танд үзүүлэх дэмжлэгиéг эмнэлэг болон 
ниéгмиéн халамжиéн баéгууллагатаé уялдуулах хэрэгтэé 
баéдаг. Иéмд та өөриéн Кеéс ажилтантаé хэлэлцсэниé үндсэн 
дээр бид танûг төлөөлөн уулзаж болох баéгууллагуудûн 
нэрсиéг дэвшүүлж болно:

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

Үéлчлүүлэгчиéн нэр:____________ Гарûн үсэг:___________
Кеéс ажилтнû нэр:______________ Гарûн үсэг:___________

Огноо: ____/____/___
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3.4.4 Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн багц

Бүх үéлчлүүлэгчид тэдниé эрх, үүргиéн талаар бүрэн 
мэдээлэл баéгаа эсэхиéг баталгаажуулах нь чухал юм. 
Үéлчлүүлэгч нарт Зориулсан Мэдээллиéн Багц нь эрх, үүрэг, 
хувиéн нууц халдашгүé баéдал, нууц хадгалалт, гомдол 
мэдүүлэх талаар мэдээлэл өгөхөд туслах зорилготоé.

Үéлчлүүлэгчтэé Анхнû Холбоо тогтоох алхмûн үед: Анх 
холбоо тогтоох үед үéлчлүүлэгч түгшсэн баéж болно. Тэд 
тухаéн үед өгсөн бүх мэдээлэлд анхаарал хандуулж чадахгүé 
баéж болох ба Кеéс ажилтан зүгээр л тэдниéг сонсож, нэн 
тэргүүнд тулгамдсан асуудлûг шиéдвэрлэхэд тусална. Энэ 
тохиолдолд, мэдээллиéн багцûн үéлчилгээг санал болгох 
бөгөөд хоёр дахь нүүр тулсан уулзалтûн үед мэдээллиéн 
хуудас бүриéг уншиж өгөх нь илүү хялбар юм.

Мэдээллиéн багцûг уншиж өгөх эсвэл товч агуулгûн 
талаар ярих нь маш чухал, учир нь бүх үéлчлүүлэгч бичиг 
үсэгт таéлагдсан баéдаггүé, эсвэл бичиг үсэгт таéлагдсан 
хэдиé ч уншсан бүх зүéлиéг оéлгохгүé баéж болно. 

Үéлчлүүлэгч нарт Зориулсан Мэдээллиéн Багц нь 
Үéлчлүүлэгчид зориулсан Мэдээллиéн 3 хуудсаас бүрдэнэ. 
Үүнд: 

A. Үйлчлүүлэгчийн Эрх ба Үүрэг 

Кеéс ажилтан нь үéлчлүүлэгчид энэ хуудсûг уншиж 
өгөх эсвэл товч агуулгûн талаар ярьж өгнө. Уншиж дууссанû 
дараа Кеéс ажилтан үéлчлүүлэгчээс тэдниé эрх ба үүргиéг 
оéлгосон эсэх талаар асууна. Энэхүү мэдээллиéн хуудас нь 
үéлчлүүлэгчид тэдниé эрх ба үүргиéн талаар мэдээлэлтэé 
баéх, ухамсарлан оéлгоход нь тусална.

B. Хувийн Нууц Халдашгүй Байдал, Нууц Хадгалалт

Кеéс ажилтан үéлчлүүлэгчид хувиéн нууц халдашгүé 
баéдал, нууц хадгалалтûн талаар бидниé бодлогûг унших 
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эсвэл товч агуулгûг ярьж өгнө. Үéлчлүүлэгч оéлгосон 
эсэхиéг  лавлаж, энэ талаар асуулт буé эсэхиéг тодруулж 
асууна.

C. Үйлчилгээний талаар Гомдол Мэдүүлэх 

Кеéс ажилтан үéлчлүүлэгчид Гомдол Барагдуулах Тухаé 
Бодлогûн талаар унших эсвэл товч агуулгûг ярьж өгнө. 
Энэхүү хуудас нь мэдүүлсэн гомдлуудûг хэрхэн барагдуулах 
тухаé таéлбарлах ба гомдол мэдүүлсэн бодит шалтгаанûг 
илрүүлэх, үүссэн асуудлûг хялбархан шиéдвэрлэхэд тусална.  

Энэ үéл явцûн төгсгөлд үéлчлүүлэгчид “Үéлчлүүлэгч 
нарт Зориулсан Мэдээллиéн Багц”-ûг өгөх ба тэд гэртээ тус 
багцûн талаар дэлгэрэнгүé мэдээлэлтэé танилцаж болно.

А. Үйлчлүүлэгч нарт Зориулсан Мэдээлэл # 1 -   
    Үйлчлүүлэгчийн эрх ба үүрэг

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн 
хөтөлбөриéн хүрээнд үéлчилгээнд хамрагдаж буé шинэ 
үéлчлүүлэгчиéн хувьд танû эрх, үүргиéг танилцуулж баéна. 

Таны эрх

•	 Хүндэтгэлтэé, эелдэг, чанартаé үéлчилгээнд 
хамрагдах 

•	 Өөриéн хэрэгцээг үнэлүүлэх 
•	 Хөтөлбөриéн зүгээс үзүүлэх үéлчилгээниé талаар 

үнэн зөв мэдээлэл авах 
•	 Танд үзүүлж буé үéлчилгээтэé холбогдох 

шиéдвэриéн тухаé мэдэх, шиéдвэр гаргах үéл явцад 
оролцох 

•	 Өөриéгөө төлөөлүүлэн холбогдох баéгууллагуудтаé 
бидниéг уулзуулах

•	 Өөриéн тань бидэнд хадгалагдаж баéгаа мэдээлэл, 
хувиéн нууц, нууцлалûн халдашгүé баéдал хангах
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•	 Ялгаварлан гадуурхалтгүé тусламж үéлчилгээ авах 
– өөрөөр хэлбэл танû нас, хүéс, үндэс угсаа, шашин 
шүтлэг, бэлгиéн чиг баримжаа, хүéсиéн баримжаа 
илэрхиéллээс үл хамаарч үéлчилгээ авах 

•	 Шиéтгэл хүлээлгүéгээр гомдол мэдүүлэх – өөрөөр 
хэлбэл, та бидниé тухаé гомдол гаргасан хэдиé ч 
танд үзүүлэх үéлчилгээниé чанар буурах, үéлчилгээ 
үзүүлэхээс татгалзах ёсгүé 

•	 Танд үéлчилгээ үзүүлж буé ажилтнûг өөр ажилтнаар 
орлуулах хүсэлт гаргаж, шиéдвэрлүүлэх 

Таны үүрэг

•	 Хөтөлбөриéн багиéн ажилтнууд, Кеéс ажилтан, 
ХОА-ууд болон бусад үéлчлүүлэгчтэé хүндэтгэлтэé, 
эелдэг харьцах - жишээ нь: хэрэв та товлосон цагтаа 
ирэх боломжгүé бол аль болох эрт мэдэгдэх 

•	 Хөтөлбөриéн багиéн ажилтнууд, Кеéс ажилтан, 
ХОА-ууд болон бусад үéлчлүүлэгчид аюулгүé орчинг 
бүрдүүлэх, танд үéлчилгээ үзүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

•	 Хөтөлбөриéн багиéн ажилтнууд, Кеéс ажилтан, 
ХОА-уудûг хууль бус, нэр хүндиéг унагасан нөхцөл 
баéдалд оруулахаас заéлсхиéх 

•	 Өөриéн оршин суугаа хаяг, холбоо барих мэдээллиéг 
өөрчилсөн тохиолдолд бидэнд энэ тухаé мэдээлэх 

•	 Бидниé тусламж, дэмжлэг цаашид шаардлагагүé 
болсон тохиолдолд  энэ тухаéгаа мэдэгдэх 

•	 Бидэнтэé хамтран өөриéн гаргасан ямар ч 
шиéдвэрээс гарах үр дүнд хариуцлага хүлээх 
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В. Үйлчлүүлэгч нарт Зориулсан Мэдээлэл # 2 -Хувийн  
     нууц халдашгүй байдал, нууц хадгалалтын тухай  
     бидний бодлого

Энэхүү мэдээллиéн хуудас нь ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж 
үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн хөтөлбөриéн хүрээнд 
танû нууц халдашгүé баéдал, нууцлалûг хамгаалахûн тулд 
авах арга хэмжээниé тухаé өгүүлэх болно. 

Таны өмнө бидний хүлээсэн үүрэг, амлалт

Манаé баéгууллага нь танû хувь хүниé нууц халдашгүé 
баéх эрхиéг хамгаалах үүргиéг гэрээгээр хүлээсэн ба 
танû тухаé хувиéн мэдээллиéг танû зөвшөөрөлгүéгээр 
бусад этгээдэд задруулахгүé болно. Хөтөлбөриéн багиéн 
ажилтнууд, Кеéс ажилтан болон ХОА-ууд танû хувиéн 
нууцлалûг хадгалах арга барилд сургагдсан болно. 

Хувь хүний нууц халдашгүй байдал, нууц хадгалалтын 
тухай бидний баримталж буй бодлогын зорилго

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн багиéн ажилтнууд, Кеéс 
ажилтан, ХОА-уудад үéлчлүүлэгчиéн хувиéн нууц болон 
хувиéн мэдээллиéг хамгаалах, чандлан хадгалахад тэдниé 
хүлээсэн үүргиéг тодорхоé оéлгуулахад оршино. 

Уг бодлого нь ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé 
Кеéс Менежментиéн хөтөлбөриéн багиéн бүх ажилтанд 
хамаарна. 

Зөвшөөрөл авах

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн Төслиéн зохицуулагч/ 
төслиéн менежер, Кеéс ажилтан болон ХОА-уудтаé хиéх 
анхнû уулзалтûн үеэр танû хувиéн мэдээллиéг цуглуулах, 
хадгалах, танû нөхцөл баéдлûн талаар нэр хаяггүéгээр 
санхүүжүүлэгч болон төриéн баéгууллага, таéлан болон 
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сэтгүүлд мэдээлэл өгөх зорилгоор ашиглах тохиолдолд 
танаас зөвшөөрөл авах ба “Үéлчлүүлэгчиéн Зөвшөөрлиéн 
Маягт”-таé танилцан “Хүрч очих ажилтнû дэлгэрэнгүé 
бүртгэл”-д гарûн үсэг зурснаар танû зөвшөөрөл 
баталгаажна.  

Дээр дурдсанаас өөр тохиолдолд мэдээлэл дамжуулахûг 
хувь хүниé нууцлал халдашгүé дархан баéх эрхиéг зөрчсөнд 
тооцно. Нууц хадгалалтûн хэм хэмжээг ЭБҮ-д үзүүлэх 
тусламж үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн Нууц Хадгалалт 
болон Хувь Хүниé Нууц Халдашгүé Баéх тухаé Гэрээнд 
тусгасан баéна. Энэхүү гэрээг манаé баéгууллагûн Төслиéн 
зохицуулагч/ төслиéн менежер, Кеéс ажилтан болон ХОА-
ууд анх ажилд орсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрддөг бөгөөд 
хөтөлбөриéн бүх ажилтнууд ажил үүргээ гүéцэтгэх явцад 
үéлчүүлэгчиéн хувь хүниé болон хувиéн чанартаé аливаа 
мэдээллиéг шууд ба шууд бус замаар задруулахгүé баéх 
үүргиéг хүлээсэн болно. Энэхүү үүргээ зөрчсөн тохиолдолд 
түүниéг нууц хадгалалтûн гэрээг зөрчсөн гэж үзэн, зохих 
хууль журмûн дагуу хариуцлага тооцно. 

Бид таны тухай мэдээллийг хэрхэн хадгалж, 
дамжуулдаг тухай

Үéлчлүүлэгчиéн мэдээллиéг бид өөрсдиéн ажлûн 
баéранд цоожтоé шүүгээнд хадгалдаг ба ажилтнууд баéхгүé 
тохиолдолд ажлûн баéрûг түгждэг. Үéлчлүүлэгчиéн 
тухаé мэдээллиéг цоожтоé шүүгээнд хадгалах эсвэл нууц 
үгээр хамгаалагдсан компьютериéн системд хадгалах 
зааварчилгааг бид өөрсдиéн ажилтнуудад өгдөг. 
Үéлчлүүлэгчиéн тухаé мэдээллиéг харгалзах хүнгүéгээр 
ажлûн ширээ, хувилагч машин болон ажлûн баéрнû өөр 
бусад газруудад үлдээдэггүé. 

Мөн түүнчлэн бид Кеéс ажилтан болон ХОА-уудад 
үéлчлүүлэгчиéн мэдээллиéг хэрхэн хадгалах, дамжуулах 
тухаé тодорхоé зөвлөмж, зааварчилгааг өгдөг. 
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Үүнд:   

•	 Дуут шуудан, Факс: Дуут шууданд үéлчлүүлэгчиéн 
тухаé дэлгэрэнгүé мэдээлэл үлдээхгүé баéх. Хэрэв 
Кеéс ажилтан болон ХОА-ууд факс илгээх бол факс 
хүлээж авах боломжтоé эсэхиéг лавлахгүéгээр 
илгээхгүé баéх зааварчилгаатаé баéдаг. Иéмд факс 
хүлээн авагч талд урьдчилан мэдэгдэж, нэн даруé 
хүлээн авахад бэлэн баéхаар анхаарч ажиллана. 

•	 И-мэйл: Кеéс ажилтан болон ХОА-ууд үéлчилгээ 
үзүүлэгчтэé утсаар эсвэл биечлэн уулзаж ярилцсанû 
үндсэн дээр үéлчлүүлэгчиéн тухаé и-мэéл солилцох 
бөгөөд ингэхдээ овог болон нэриéн эхниé үсгүүдиéг 
(ниéт 2 үсэг) и-мэéл дээр бичиж илгээх ба 
үéлчлүүлэгчиéг тодорхоéлох ямар нэгэн дэлгэрэнгүé 
мэдээлэл баéх ёсгүé. Жишээ нь: 

Хүндэт Сараа, 

ШБ нэртэé үéлчлүүлэгчиéн тухаé бидниé өмнө нь 
ярилцсанû дагуу тус үéлчлүүлэгч 12-р сарûн 13-нû өдриéн 
10:00 цагт тантаé танаé ажлûн баéранд уулзах боломжтоé 
болсон гэдгиéг мэдэгдэхээр и-мэéл илгээж баéна.  

Хүндэтгэсэн, 
Баярмаа

•	 Сургалт:  Кеéс сургалт, судалгаа, илтгэлиéн явцад 
үéлчлүүлэгчиéн хувиéн мэдээлэл нууцлалтаé баéна. 
Нууцлалд үéлчлүүлэгчиéн нэр, хувиéн мэдээлэл 
багтана. Үéлчлүүлэгч өөриéн нэриéг ил хэрэглэх 
зөвшөөрлиéг зөвхөн бичгээр өгсөн тохиолдолд л 
үéлчлүүлэгчиéн нэриéг ил гаргана. 

•	 Харилцан яриа: ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé 
Кеéс Менежментиéн хөтөлбөриéн Кеéс ажилтан болон 
ХОА-ууд ямар ч нөхцөлд коридор, хүлээлгиéн өрөө, 
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цахилгаан шат эсвэл бие засах газарт үéлчлүүлэгчиéн 
тухаé харилцан яриаг өрнүүлж тэдниé асуудлûг 
шиéдвэрлэж болохгүé. 

•	 Үйлчлүүлэгчийн тухай лавлагаа: Шаардлагатаé 
тохиолдолд үéлчлүүлэгчиéн талаарх мэдээллиéг 
холбогдох баéгууллага, албан тушаалтанд нууцлалûн 
зэрэглэлтэé албан бичгээр өгнө. Бусад тохиолдолд  
гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүé.

•	 Ажлын байранд нэвтрэх: Баéгууллагûн ажлûн 
баéранд ирсэн үéлчлүүлэгч болон үéлчилгээ 
үзүүлэгчиéг ажилтнууд дагалдана. 

Хэрэв таны хувь хүний нууц халдашгүй байх эрх 
зөрчигдсөн гэж үзэж байвал та юу хийх ёстой тухай

Манаé баéгууллагûн бүх ажилтнууд үéлчлүүлэгч танû 
хувиéн мэдээллиéг хамгаалах талаар сургагдаж бэлтгэгдсэн 
баéдаг. Гэсэн хэдиé ч, танû хувь хүниé нууц алдагдсан 
гэж үзвэл Төслиéн зохицуулагч/ төслиéн менежерт хандаж 
болно. 
Бид Танû гаргасан гомдлûг барагдуулахдаа:

•	 Тантаé хүндэтгэлтэé харьцаж, гомдлûг нухацтаé 
авч үзэх болно. 

•	 Танû гаргасан гомдлûг нэг долоо хоногиéн дотор 
судлан үзэж, тантаé утсаар холбогдон хариу 
мэдээлэх болно. 

•	 Танд шинэ Кеéс ажилтан болон ХОА үéчилгээ 
үзүүлэхээр томилогдоно.

Холбоо барих [НЭР, АЛБАН ТУШААЛ, УТАСНЫ ДУГААР, 
И-МЭЙЛ ХАЯГ]. 
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С. Үйлчлүүлэгч нарт зориулсан мэдээлэл #3-Гомдол  
    барагдуулах тухай бодлого

Тус бодлого нь үéлчлүүлэгч, оролцогч талуудûн зүгээс 
ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс ажилтан, ХОА-
ууд болон гэрээлэгч нарûн харьцаа хандлага, үéлчилгээниé 
тухаé мэдэгдсэн аливаа гомдлûг барагдуулах үéл ажиллагааг 
таéлбарлах ба бичгээр илэрхиéлсэн гомдол хүлээн авсан 
тохиолдолд гомдлûг барагдуулах ажлûг хэн хариуцаж, 
гүéцэтгэх тухаé чиглэл өгнө.  

Тус бодлогын зорилго

•	 Хөтөлбөриéн хүрээнд ирсэн гомдлûг барагдуулахдаа 
үéлчилгээниé чанарûг саéжруулах, баéгууллагûн 
нэр хүндиéг өргөх баéдлаар эерэг орчинг биé болгох

•	 Кеéс ажилтан, ХОА-ууд болон гэрээт 
баéгууллагуудûн талаар гаргасан аливаа гомдлûг 
түргэн шуурхаé, үр дүнтэé барагдуулах

•	 Гомдлûг барагдуулах, гомдол барагдуулахтаé 
холбоотоé аливаа шиéдвэриéг хянан шалгах 
нээлттэé, ил тод механизмûг биé болгоход 
чиглэгдэнэ.

Тус бодлогын хамрах хүрээ

Энэхүү бодлогûн хамрах хүрээнд ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж 
үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн хөтөлбөриéн Төслиéн 
зохицуулагч/ төслиéн менежер, Кеéс ажилтан, ХОА-
ууд болон гэрээт баéгууллагуудûн үéл ажиллагаа, үүрэг 
хариуцлага, мэдээлэл дамжуулах харилцаа зэрэг хамаарна.  

Тус бодлогыг хөхүүлэн дэмжих нь

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн бүх оролцогч талууд үéл 
ажиллагаанûхаа явцад Кеéс ажилтан, ХОА-ууд, төслиéн 
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хүрээнд үéлчилгээ үзүүлдэг гэрээт баéгууллагуудтаé болон 
үéлчилгээтэé холбогдон үүссэн аливаа гомдлûг барагдуулах 
эрхиéнхээ тухаé мэдээлэл авах эрхтэé. Энэ эрхиéг таниулах 
явдлûг хөхүүлэн дэмжихиéн тулд хөтөлбөриéн ажилтнууд 
доорх зүéлсиéг анхаарна. Үүнд:  

1. Бүх үéлчлүүлэгчдэд Кеéс ажилтан, ХОА-ууд 
үéлчлүүлэгчтэé хиéх анхнû уулзалтûн үеэр 
“Үéлчлүүлэгчид Зориулсан Мэдээллиéн Багц”-ûг 
өгөх ба хэрхэн гомдол мэдүүлэх тухаé мэдээлэл 
олгоно. 

2. ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн цахим хуудсаар 
дамжуулан гомдол хэрхэн мэдүүлэх талаар мэдээлэл 
баéрлуулсан баéна.  

Гомдол барагдуулах ерөнхий зарчим

1. Үнэн бодит гомдлуудûг төслиéн үéл ажиллагаа, 
нэр хүндиéг дээшлүүлэх таатаé боломж гэж үзэж, 
наéрсгаар хүлээн авах болно. 

2. Хөтөлбөриéн зүгээс ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж 
үéлчилгээниé Кеéс Менежментиéн хөтөлбөриéн  бүх 
хамтрагч талууд нь үéлчилгээниé талаар гаргасан 
аливаа гомдлûг шиéдвэрлүүлэх хүсэлт гаргах эрхтэé 
гэсэн зарчмûг баримтална. 

3. Бидниé үéлчилгээтэé холбоотоé аливаа гомдлûн 
эсрэг гомдол мэдүүлэгчид ямар нэгэн ялгаварлан 
гадуурхах асуудал үүсгэхгүéгээр хүндэтгэлтэé 
хандаж, эерэг баéдлаар хүлээн авах болно. 
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Гомдол мэдүүлэх

1. Үéлчлүүлсэн үéлчилгээниé талаар гомдол хэрхэн 
мэдүүлэх тухаé хүсэлтиéг [ХҮНИЙ НЭР, УТАСНЫ 
ДУГААР, И-МЭЙЛ ХАЯГ] хаягаар илгээж болно.

2. Үéлчлүүлэгчиéн амаар илэрхиéлсэн гомдлûг 
үéлчлүүлэгчиéн нэриéн өмнөөс баримтжуулж авна.

3. ‘Нууц’ гэсэн тэмдэглэлтэé гомдлûг шуудангаар  
[НЭР, ШУУДАНГИЙН ХАЯГ], эсвэл и-мэéл хаягаар 
илгээж болно.

4. Төслиéн менежертэé холбоотоé гомдлûг Захиралд 
‘нууц’ гэсэн тэмдэглэлтэéгээр шуудангаар  илгээж 
болно.  

5. Баéгууллагûн удирдлагатаé холбоотоé гомдол 
[НЭР, И-МЭЙЛ ХАЯГ] и-мэéл хаягаар илгээж болно.

6. Гомдол нь нэр хаяггүé баéж болох боловч энэ 
тохиолдолд мэдүүлсэн гомдлûн тухаé шиéдвэриéг 
гомдол мэдүүлэгчид хариу мэдэгдэх боломжгүé юм. 

Гомдлыг барагдуулах

Хөтөлбөриéн зүгээс Гомдол тус бүриéг нухацтаé 
авч үзнэ. Хөтөлбөриéн баг гомдол тус бүриéг хэлэлцэж, 
шиéдвэрүүдиéг баримтжуулна. 

Авах арга хэмжээ: 

•	 Асуудал 1: Бодлого, үйл ажиллагаа, 
тогтолцооны дутагдалтай уялдсан гомдол
Бодлого, үéл ажиллагаа, тогтолцоог саéжруулах, 
өөрчлөлт хиéх шиéдвэр гаргана. 

•	 Асуудал 2: Хувь хүний эсрэг гомдлыг бодитой 
гэж үзсэн
Кеéс ажилтан, ХОА-уудад түүниé дутагдлûг 
оéлгуулж, зан үéл, гүéцэтгэлиéг нь саéжруулахад 
чиглэсэн дэмжлэг, зөвлөгөө өгнө. Төслиéн 
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зохицуулагч/ төслиéн менежер гүéцэтгэлд гарч 
буé ахиц дэвшилд хяналт тавина.

•	 Асуудал 3: Хувь хүний зан үйл цаашид үргэлжлэх 
Тухаéн хувь хүниé зан үéлиéг зогсоох тухаé 
тодорхоé сануулах бичиг илгээх буюу гарсан 
гомдол нь ноцтоé, үнэн бодитоé нь батлагдсан, 
цаашид энэ зан үéл нь үргэлжилж буé 
тохиолдолд тухаéн Кеéс ажилтан, ХОА-г ажлаас 
чөлөөлнө. Чөлөөлөгдсөн Кеéс ажилтан, ХОА 
нь баéгууллагûн болон хувь хүниé мэдээллиéг  
задруулсан тохиолдолд зохих хууль журмûн 
дагуу хариуцлага тооцно. 

•	 Асуудал 4: Зан үйл нь хууль бус, шударга бус 
байх
Тухаéн Кеéс ажилтан, ХОА-уудûн шударга бус 
эсвэл хууль бус үéлдэл нь тухаéн ажилтнûг 
ажлаас нь чөлөөлөх шалтгаан болж болно.

•	 Асуудал 5: Удирдлагын зүгээс шийдвэрлэх 
гомдол байхгүй гэж үзэх 
Удирдлага шиéдвэрлэх гомдол баéхгүé гэж үзсэн 
тохиолдолд гомдол барагдуулах аливаа үéлдэл 
хиéхгүé баéж болно. 

Үр дүнг мэдээлэх

1. ЭБҮ-иéн дэмжлэгт болон Кеéс Менежментиéн 
үéлчилгээтэé холбоотоé шиéдвэр, үр дүнг утсаар 
эсвэл боломжтоé бол нүүр тулсан эхниé уулзалтанд 
мэдэгдэнэ. 

2. Гомдол мэдүүлэгч өөриéгөө илчилсэн тохиолдолд 
цахим шуудангаар мэдэгдэж болно. 

3. Тухаéн гомдол нь асуудал 5-ûн хүрээнд багтаж 
баéвал баéгууллага өөриéн гаргасан шиéдвэриéн 
үндэслэлиéг бичгээр таéлбарлаж, мэдэгдэнэ.
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Шийдвэрлэгдээгүй гомдлууд

Гомдол гаргагч нь ЭБҮ-иéн дэмжлэг болон Кеéс 
Менежментиéн үéлчилгээниé хөтөлбөриéн багиéн шиéдвэрт 
сэтгэл хангалуун бус хэвээр баéгаа тохиолдолд шиéдвэр 
гаргахад дэмжлэг үзүүлэх цаашдûн эвлэрүүлэх зуучлалûг 
явуулж болно. Энэ тохиолдолд: 

1. Гомдол гаргагч нь шиéдвэрт сэтгэл хангалуун бус 
баéгаа үндэслэлиéг бичгээр мэдэгдэж, хөндлөнгиéн 
эвлүүлэн зуучлалûг хүсэж болно. 

2. Тухаéн баéгууллага тухаéн гомдлûг барагдуулахад 
дэмжлэг үзүүлэн, эвлүүлэн зуучлах гуравдагч этгээд 
баéх ба энэ нь үéлчлүүлэгчиéн мэдэх тухаéн орон 
нутгиéн эмнэлэгт үéлчилгээ үзүүлэгч баéж болно 
(1.4-дэх заалтаас харна уу).  

Бэрхшээлтэй гомдол мэдүүлэгч

Зарим тохиолдолд гомдол барагдуулах дээр дурдсан 
үéл явц үр дүнд хүрээгүé тохиолдолд ЭБҮ-иéн Дэмжлэг 
болон Кеéс Менежментиéн үéлчилгээниé хөтөлбөриéн баг 
тухаéн гомдол гаргагчиéг “бэрхшээлтэé гомдол мэдүүлэгч” 
гэж үздэг.  

“Бэрхшээлтэé гомдол мэдүүлэгч” нь хэн нэгэн ажилтантаé 
өмнө нь хувиéн харилцаатаé баéсан хувь хүн баéж 
болох ба гомдол барагдуулах үéл явцûг тухаéн ажилтанг 
хүчирхиéлэх, сэтгэл зүéн хувьд хохироох зорилготоéгоор 
урвуулан ашиглаж баéж болно. Энэ тохиолдолд ЭБҮ-
иéн Дэмжлэг болон Кеéс Менежментиéн үéлчилгээниé 
хөтөлбөриéн баг тухаéн хувь хүниéг хүчирхиéлэлд өртөхөөс 
хамгаалах үүрэгтэé. 

Бусад тохиолдолд “бэрхшээлтэé гомдол мэдүүлэгч” 
нь ижил эсвэл өөр асуудлаар дахин гомдол мэдүүлсэн 
баéж болно. Өөрөөр хэлбэл гомдлûг барагдуулсан хэдиé 
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ч тухаéн гомдол мэдүүлсэн этгээдээс дахин гомдол хүлээн 
авна гэсэн үг бөгөөд энэ тохиолдолд гомдол мэдүүлэгчиéг 
“бэрхшээлтэé гомдол мэдүүлэгч” гэж тодорхоéлон тухаéн 
хувь хүнээс ирсэн гомдлûг хэрэгсэхгүé болгоно.  

Хөтөлбөриéн баг “бэрхшээлтэé гомдол мэдүүлэгч” 
гэж тодорхоéлогдсон гомдол мэдүүлэгчид багиéн шиéдвэр 
болон цаашид ирүүлсэн гомдлûг дахин авч хэлэлцэхгүé 
гэдгиéг мэдэгдэнэ.
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3.4.5 Үйлчлүүлэгчийг тусламж үйлчилгээнд илгээх  
          хуудас

Үéлчлүүлэгчиéн тухаé тэмдэглэл:

Илгээсэн 
баéгууллага
Үéлчлүүлэгчиéн:
 

Овог нэр: Нас, 
хүéс           

РД: Утас:

Үéлчлүүлэгчиéн 
код:
Илгээж буé 
баéгууллага

Илгээсэн он/сар/өдөр:
. . . .  ./ . . . . . . /. . . . . .

Хүсч буé 
үéлчилгээ
Илгээж буé 
үндэслэл/
шалтгаан:
Илгээсэн 
баéгууллагûн 
ажилтнû 

Овог нэр:                  Албан 
тушаал:

Утас:

Үéлчилгээ үзүүлсэн талаарх тэмдэглэл:

Тус үéлчилгээнд хамрагдсан 
товч мэдээлэл, үзүүлсэн 

үéлчилгээ

Öаашид анхаарах 
зүéл

Давтан үéлчилгээнд 
хамрагдах эсэх

Жич: Холбогдох баримтуудûг хавсаргана.  
Кеéс ажилтнû гарûн үсэг:  .............................

Эмчиéн гарûн үсэг:  ..................................

Үéлчлүүлэгчиéн гарûн үсэг:    ...............................

Үéлчилгээ үзүүлсэн баéгууллагûн ажилтнû гарûн үсэг:      

..........................................

Үéлчилгээ үзүүлсэн огноо (Он/сар/өдөр)   

. . . . . . . / . . . . . . . /. . . . . .
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3.4.6 Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн   
        судалгаа

Үéлчлүүлэгчиéн сэтгэл ханамжиéн судалгаанд оролцож 
баéгаа танд баярлалаа. Танû санал бидэнд маш чухал бөгөөд 
манаé үéлчилгээниé саéн тал болон цаашид үéлчилгээгээ 
хэрхэн саéжруулах талаар олж мэдэхэд туслах болно. 

Асуултанд хариулахдаа тохирсон 	 -д	 √	 гэсэн	 тэмдгийг	
тавина уу.

Судалгааг бөглөн дугтуéнд хиéнэ үү.

Таны тухай

Та хаана амьдардаг вэ?  ___________________________
(Аéмаг, сум, хот, дүүрэг, хороо)

Танû хүéс    Эр      Эм      Трансжендер

Гадаад хэлээр ярьдаг уу?  Үгүé   Тиéм 

    _______________   
    (Тодорхоé бичнэ үү)

Төслийн тухай анх хэрхэн мэдсэн вэ?  

Эхниé болон хоёр дахь уулзалтûн үеэр Кеéс ажилтан 
танд эдгээриéн талаар мэдээлсэн үү?

Үéлчлүүлэгчиéн хувьд танû эрх, үүргүүдиéн тухаé

   Тиéм        Үгүé

Танû тухаé мэдээлэл хэрхэн хадгалагдах тухаé

   Тиéм        Үгүé
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Танû нууц, халдашгүé баéдлûн тухаé

   Тиéм        Үгүé

Хэрхэн гомдол мэдүүлэх тухаé

   Тиéм        Үгүé

Танд анхнû уулзалтûн талаар нэмэлт хүсэлт баéна уу? 

__________________________________________________

___________________________________________

Манай байгууллагын болон бусад ажилтнуудын 
харилцааны тухай

Баéгууллагûн ажилтнууд тантаé утсаар эелдэг харилцаж 
баéсан уу?          Тиéм      Заримдаа  Үгүé

           
Кеéс ажилтан тантаé түргэн шуурхаé эргэж холбоо барьдаг 
баéсан уу?   Тиéм      Заримдаа  Үгүé

           
Тэд хиéхээр төлөвлөсөн ажлаа хиéсэн үү?                                       
   Тиéм      Заримдаа  Үгүé

Тэд танû асуудлûг тантаé хамт эргэж дүгнэсэн уу?  
   Тиéм      Заримдаа  Үгүé

Тантаé тохиролцсонû дагуу Кеéс ажилтан уулзалтуудад 
оролцож баéсан уу?     Тиéм      Заримдаа  Үгүé  

Танд ажилтнуудûн харилцаанû талаар нэмж хэлэх хүсэлт 

баéна уу? __________________________________________

__________________________________________________

_____________ 
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Үзүүлсэн үйлчилгээний үр дүнгийн тухай

Та манаé үéлчилгээнд сэтгэл ханамжтаé баéна уу?

  Тиéм  Бага зэрэг  Үгүé 

Та тусламж, үéлчилгээг илүү хялбар авч чадаж баéна уу?

  Тиéм  Бага зэрэг  Үгүé 

Та манаé үéлчилгээниé дараа өөриéн ирээдүéн зорилгодоо 
хүрэхэд илүү итгэлтэé болсон уу?

  Тиéм  Бага зэрэг  Үгүé                                                                                                                                         

Та БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé бусад хүмүүстэé илүү холбоотоé 
болсон уу?  Тиéм  Бага зэрэг  Үгүé 
 

Та тусламж, үéлчилгээг илүү хялбар авч чадаж баéна уу?

  Тиéм  Бага зэрэг  Үгүé         

Танд бидниé үéлчилгээниé үр дүнгиéн тухаé нэмж хэлэх 

санал баéна уу? ____________________________________

___________________________________________________

_________________________________________                          

Цаг гарган бидний судалгааг бөглөсөн танд баярлалаа.
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: КЕЙС 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД 

БАРИМТЛАХ ДҮРЭМ, ГЭРЭЭ 

4.1 ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ/ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР, 
КЕЙС АЖИЛТАН, ХОА-уудын САХИЛГЫН ДҮРЭМ

ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн багиéн ажилтнууд, Кеéс 
ажилтан болон ХОА-ууд нь баéгууллагûн үéл ажиллагааг 
дэмжих, ажил үүргээ ур чадвартаé гүéцэтгэх, үéлчлүүлэгч 
нарûг хамгаалах үүрэгтэé ба дараах заалтуудûг хүлээн 
зөвшөөрнө. Үүнд:  

Хувь хүний хувьд:

•	 Өөр хоорондоо болон бусадтаé харьцахдаа шударга, 
хүндэтгэлтэé, эелдэг, энэрэнгүé, мэдрэмжтэé баéх 
зарчмûг баримтлах

•	 Хэн нэгэнд үгэн болон бие махбодûн дарамт 
учруулахгүé баéх

•	 Үéлчлүүлэгч нартаé бэлгиéн харьцаанд орохгүé баéх
•	 Албан үүргээ гүéцэтгэх явцад ямар нэгэн хууль бус 

үéлдэл гаргахгүé баéх

Ёс зүйн хувьд: 

•	 ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн нөөциéг үр дүнтэé, 
эдиéн засгиéн хувьд зөв зохистоé ашиглах, өөриéн 
хувиéн хэрэгцээнд ашиглахгүé баéх

•	 Үéлчлүүлэгч болон тэдниé үéлчлүүлэгч нараас 
бэлэн мөнгө, бэлэг авахгүé баéх

•	 Хөтөлбөр болон хувиéн ашиг сонирхлûн хооронд 
үүсэх аливаа зөрчлөөс түдгэлзэх, зөрчил үүссэн 
тохиолдолд түүниéг зүé зохистоéгоор шиéдвэрлэх
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•	 Ёс зүé, авлига, эрүүгиéн чанартаé асуудал гарсан 
тохиолдолд удирдлагад нэн даруé мэдээлэх

Хууль, эрх зүйн хувьд: 
•	 Удирдлагûн зүгээс хөтөлбөриéн багиéн ажилтнуудад 

хууль зүéн зааварчилгаа өгөхдөө МУ-ûн нутаг 
дэвсгэрт мөрдөгдөж буé холбогдох хууль дүрэм, 
журам, зааврûн заалтуудûг танилцуулах

•	 ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн бүх бодлого, журам, 
дүрмиéг дагаж мөрдөх

•	 Ажил үүргээ гүéцэтгэх явцад буюу дараа нь 
үéлчлүүлэгчтэé холбоотоé нууцûн чанартаé аливаа 
мэдээллиéг задруулахгүé баéх 

•	 Хууль бус, ёс зүéгүé, үндэслэлгүé, шударга бус, 
ялгаварлан гадуурхсан аливаа үéлдэл хиéхгүé баéх

•	 Мэдээлэл цуглуулахтаé холбоотоé хувиéн нууц 
халдашгүé баéдлûн тухаé бүх бодлого, журам, 
дүрмиéг дагаж мөрдөх 

Ажил, мэргэжлийн хувьд: 
•	 Багаар ажиллах
•	 ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 

Менежментиéн хөтөлбөриéн удирдамж, зааврûг 
мөрдөх

•	 Мэргэжлиéн өндөр ур чадвартаé үéлчилгээ үзүүлэх.  

Тус сахилгын дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд нэн 
даруй ажлын байрнаас чөлөөлөгдөх болно.

___________________________________________ миниé 
бие энэхүү Сахилгûн Дүрмиéг бүрэн уншиж, оéлгосон бөгөөд 
дээр бичигдсэн хувь хүниé, ёс зүéн, хууль эрх зүéн болон 
ажил мэргэжлиéн дадал заншлûг дагаж мөрдөх болно. 

Гарûн үсэг __________________    Огноо _____________
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4.2 НУУЦ ХАДГАЛАЛТ, МЭРГЭЖЛИЙН ДАДАЛ   
      ЗАНШЛЫН ГЭРЭЭ

Энэхүү гэрээ нь ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé 
Кеéс Менежментиéн хөтөлбөриéн бүх ажилтанд хамаарна. 
Энэхүү маягтûг бөглөн, нууц хадгалалт ба мэргэжлиéн 
дадал заншлûн шаардлагуудûг хүлээн зөвшөөрнө үү. 

_________________________________________________               

___________________________________ миниé бие
(ОВОГ НЭР)

Хөтөлбөриéн Төслиéн зохицуулагч/ төслиéн менежер, 
Кеéс ажилтан, Хүрч очих ажилтнû хувьд үéлчлүүлэгчиéн 
хувиéн нууц, нууцлалûн чанартаé мэдээ баримтуудûг олж 
авч, ажиллах болно. 

Миниé бие үéлчлүүлэгчиéн хувиéн нууц болон 
нууцлалûн чанартаé мэдээлэлд дараах мэдээллүүд багтах 
болохûг оéлгож баéна. Үүнд:

•	 Эрүүл мэндиéн баéдал болон эмчилгээ

•	 Гэр бүлиéн гишүүдиéн харилцаа

•	 Хувь хүниé бэлгиéн чиг баримжаа, хүéсиéн 
баримжаа илэрхиéлэл, ЭБҮ нартаé холбоотоé     
БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ûн баéдал, хувь хүниé бэлгиéн 
хөдөлмөр эрхлэлт, ХТМБ-ûн хэрэглээ ХДХВ, БЗДХ-
таé хүмүүсиéн нэрс болон хаяг

•	 БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-тоé хүмүүсиéн нэрс болон хаяг

•	 Бусад хувь хүниé болон үéлчлүүлэгчиéн хувьд 
нууцлалûн чанартаé мэдээ мэдээлэл

•	 Кеéс ажилтан, Хүрч очих  ажилтан, үéлчлүүлэгч 
нартаé холбогдох бусад бүртгэл, мэдээлэл.
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Миниé бие аливаа нэгэн этгээдэд нууцлалûн чанартаé 
доор дурдсантаé холбогдох мэдээллүүдиéг задруулахгүé 
баéх үүргиéг хүлээнэ. Үүнд: 

•	 Хөтөлбөриéн Кеéс ажилтан, Хүрч очих  ажилтнуудûн 
талаарх мэдээлэл

•	 Хөтөлбөриéн Кеéс ажилтан, Хүрч очих  ажилтнаар 
ажиллах явцад миниé олж мэдсэн мэдээлэл болон 
удирдлагаас задруулах зөвшөөрөл олгоогүé 
мэдээлэл

•	 Хөтөлбөриéн үéлчлүүлэгчидтэé холбоотоé 
мэдээллиéг тухаéн үéлчлүүлэгч задруулах 
зөвшөөрөл олгоогүé тохиолдол болон шаардлагатаé 
ажил мэргэжлиéн хүмүүст нууцûн зэрэглэлтэéгээр 
албан бичгээр бус (утсаар, амаар) өгөх тохиолдолд  

Миниé бие цаашид дараах үүргүүдиéг хүлээнэ гэдгээ 
оéлгож баéна. Үүнд:

•	 Мэдээллиéг зохих хуулиéн дагуу задруулах

•	 Хөтөлбөриéн Кеéс ажилтан, Хүрч очих  ажилтнаар 
ажиллах хугацаандаа болон ажлаас чөлөөлөгдсөниé 
дараа ч энэ үүргиéг үргэлжлүүлэн хүлээх болно. 
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Хэрэв хувь хүниé нууцûг задруулбал нууцлал нь 
задарсан тухаéн хувь хүн хохирлоо барагдуулах гомдол 
гаргах эрхтэé ба ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөр үүссэн хохирлûг барагдуулах 
үүргээс намаéг хамгаалахгүé болохûг оéлгож баéна. 

Би дээрх шаардлагуудûг зөрчсөн тохиолдолд ажил 
үүргээс нэн даруé чөлөөлөгдөх болон иргэниé/эрүүгиéн 
хариуцлага хүлээх үр дагавар гарч болохûг зөвшөөрч баéна. 

Миниé бие ЭБҮ-д үзүүлэх тусламж үéлчилгээниé Кеéс 
Менежментиéн хөтөлбөриéн Нууц хадгалалт, Мэргэжлиéн 
дадал заншлûн гэрээг уншиж танилцсан бөгөөд энэхүү 
дүрэм, журмûг баримтлан тус баéгууллагûг төлөөлөн 
ажиллах болно гэдгиéг хүлээн зөвшөөрч баéна. 

Гарûн үсэг  _____________________ Огноо   __________ 

Тэмдэглэл: Нууц хадгалалтûн тухаé танû хүлээх үүрэгтэé 
холбоотоé дэлгэрэнгүé мэдээллиéг төслиéн зохицуулагч/ 
төслиéн менежер танд олгох болно. 

Энэхүү баримтыг 2 хувь үйлдэх ба  байгууллага 
болон хувь хүнд хадгалагдах болно.
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ТЭМДЭГЛЭЛ


