
Ажлын байрны нэр Мэдээгүйжүүлгийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Мэдээгүйжүүлэг хийх өвчтөнд иж бүрэн үзлэг хийж мэдээгүйжүүлэг 
хийхэд сөрөг нөлөөгүй тухай дүгнэлтийг гаргана.  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Мэдээгүйжүүлгийн эмчээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Эмчилгээнд ашиглаж байгаа хүчилтөрөгчийн баллоны аюулгүй 
ашиглах үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана. 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Дотрын эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн дэмжих төвөөр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдэд 
дотрын эмчийн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг чанартай 
үзүүлж, урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролын 
түвшинг дээшлүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Дотрын эмчээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Дүрс оношлогооны эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Рентген болон бусад дүрс оношилгооны зураг авах, харах болон 
рентген оношилгоо хийхэд эмчид туслах мөн эмчилгээ үйлчилгээнд 
ашиглагддаг техник тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, 
аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангах  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Дүрс оношлогооний эмчээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Эмэгтэйчүүдийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг 1. Эх нярайн суурь, яаралтай багц тусламжийг үзүүлэх  

2. Өсвөр үеийнхэнд НҮЭМ-ийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх  

3. Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллга, 
мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн 
амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн дэмжих төвөөр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдэд 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмчийн нарийн мэргэжлийн тусламж 
үйлчилгээг чанартай үзүүлж, урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрүүл 
мэндийн боловсролын түвшинг дээшлүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмчийн төрөлжсөн мэргэшил 
эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Мэдрэлийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн дэмжих төвөөр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдэд 
мэдрэл сэтгэцийн эмчилгээ үйлчилгээ хийх өвчтөнийг шмнжилгээнд 
хамруулж шаардлагатай тохиолдолд хэвтүүлэн эмчлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Мэдрэлийн эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Шүдний эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн дэмжих төвөөр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдэд 
шүд амны хөндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, өвчлөлөөс 
урдьчилан сэргийлэх болон амны хөндийн эрүүл ахуйн зөв дадал 
олгох  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Шүдний эмчийн мэргэжил эзэмшүүлэх курс төгссөн, эмчлэх үйл 
ажиллагааны зөвшөөрөлтэй байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Нүдний эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн дэмжих төвөөр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдэд 
нүдний өвчлөл болон нүдний ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлэх 
тусламж үйлчилгээг үзүүлж,эрүүл ахуйн зөв дадал олгох  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Нүдний эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Чих хамар хоолойн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хүн амд чих хамар хоолойн эмчийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, 
орчин үеийн эмчилгээний ба эмчилгээ оношилгооны дэвшитэт арга 
технологийг ажилдаа нэвтрүүлж үр дүнг тооцох 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Чих хамар хоолойн эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Лабораторийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Амбулаториор үйлчлүүлэгчдэд болон хэвтэн эмчлүүлэгчдэд 
лабораторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх мөн лабораторийн 
тусламж үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлж, лаборантуудын 
ажилд хяналт тавих 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Лабораторын эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Рентген техникч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Рентген болон бусад дүрс оношилгооны зураг авах, харах болон 
рентген оношилгоо хийхэд эмчид туслах мөн эмчилгээ үйлчилгээнд 
ашиглагддаг техник тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, 
аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангах  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бага эмч 

Нарийн мэргэшил Рентген техникчийн мэргэжил эзэмшүүлэх ба дээшлүүлэх курсс 
төгссөн  

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар 1.Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 
2. Up to date платформыг бүрэн ашиглах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Эрүүл мэндийн боловсрол, мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт сурталчилгаа, 
мэдээ мэдээллийг зохион байгуулах  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Нийгмийн эрүүл мэнд 

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Дуран спирометрын сувилагч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлүүлэгчид асаргаа, сувилагааг сувилахуйн удирдамж 
стандартын дагуу үзүүлэх, үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Сувилагч 

Нарийн мэргэшил Баклаврын болон дипломын дээд 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Тархины цахилгаан бичлэг хариуцсан сувилагч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлүүлэгчид асаргаа, сувилагааг сувилахуйн удирдамж 
стандартын дагуу үзүүлэх, үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Сувилагч 

Нарийн мэргэшил Баклаврын болон дипломын дээд 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Чих хамар хоолойн сувилагч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлүүлэгчид асаргаа, сувилагааг сувилахуйн удирдамж 
стандартын дагуу үзүүлэх, үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох,багаж тоног төхөөрөмжийг бэлэн байлгах  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Сувилагч 

Нарийн мэргэшил Баклаврын болон дипломын дээд 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Шүдний сувилагч 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлүүлэгчид асаргаа, сувилагааг сувилахуйн удирдамж 
стандартын дагуу үзүүлэх, үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох,багаж тоног төхөөрөмжийг бэлэн байлгах  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Сувилагч 

Нарийн мэргэшил Баклаврын болон дипломын дээд 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1 жилээс дээш ажилласан байх 

Ур чадвар Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлэх хүрээний эрүүл мэндийн байгууллага, мэргэжилтнүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө үзүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Эхний жил нэгдсэн эмнэлгээс байраар хангаж, дараагийн жилээс 
аймаг орон нутгаас түрээсийн мөнгөн дээр хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 505 тоот 

Холбогдох ажилтан утас и-мэйл Хүний нөөцийн менежер Ц.Батзаяа 99021274, 
tsogbadrakhbatzaya@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл 

 
 


