
Ажлын байрны нэр Их эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Ерөнхий мэргэжлийн их эмч – 4  
(Бугат 2, Орхон 1, Цоожэд ӨЭМТ)  

Мэс заслын их эмч – 2  
(Хутаг-Өндөр, Хишиг-Өндөр сумын ЭМТ) 

Дотрын их эмч- 1  
(Хутаг-Өндөр сум) 

Хүүхдийн их эмч -1  
(Хишиг-Өндөр сум) 

Нүүр амны их эмч- 1  
(Бүрэгхангай сум) 

Чих хамар хоолойн их эмч-1  
(Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг) 

Дурангийн их эмч-1  
(Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг) 

Дотоод шүүрлийн их эмч -1  
(Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг) 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хүн амд анхан шатны болон нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг 
шуурхай, хүртээмжтэй, чанартай үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5, ТҮЭМ-6, ТҮЭМ-7 

Орон тоо 12 

Боловсрол Дээд /Хүний их эмч/ 

Нарийн мэргэжил Мэс засал судлал, Дотрын анагаах ухаан судлал, Хүүхэд судлал, 
Чих хамар хоолой судлал, Дүрс оношилгоо судлал чиглэлээр үндсэн 
мэргэшил, дотоод шүүрэл судлал чиглэлээр төрөлжсөн мэргэшил 
олгох сургалтад хамрагдсан бол давуу тал болно. 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан. 

Ур чадвар Англи хэлний мэдлэгтэй 
Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр ажлын байранд шаардагдах ур 
чадвар эзэмшсэн байх 



Тусгай шаардлага Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр хүн амыг зөвлөгөө мэдээллээр 
хангаж ажиллах чадвартай байх; 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй баримтлан,  ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх; 
Бүтээлч, санаачилгатай ажиллах; 
Компьютерын хэрэглээний программ, мэдээллийн дэвшилтэт 
технологи ашиглах; 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Ажлын байраар хангаж, холбогдох дэмжлэг, урамшуулал үзүүлнэ. / 
сум орон нутгийн бодлогоор нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ/ 

Байгууллагын хаяг Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар 206 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Батцэцэг 
70342455, 99349289 
beis_bat@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-2021.07.10-ны 17.00 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Багийн бага эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Багийн бага эмч – 4  
(Бугат 1, Бүрэгхангай 1, Сэлэнгэ 2)  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хөдөөгийн багийн хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй, чанартай үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 4 

Боловсрол Дээд, тусгай дунд  /бага эмч/ 

Нарийн мэргэжил Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан бол давуу тал болно. 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан. 

Ур чадвар Англи хэлний мэдлэгтэй 
Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр ажлын байранд шаардагдах ур 
чадвар эзэмшсэн байх  

Тусгай шаардлага Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр хүн амыг зөвлөгөө мэдээллээр 
хангаж ажиллах чадвартай байх; 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй баримтлан,  ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх; 
Бүтээлч, санаачилгатай ажиллах; 
компьютерын хэрэглээний программ, мэдээллийн дэвшилтэт 
технологи ашиглах; 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Ажлын байраар хангаж, холбогдох дэмжлэг, урамшуулал үзүүлнэ. / 
сум орон нутгийн бодлогоор нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ/ 

Байгууллагын хаяг Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар 206 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Батцэцэг 
70342455, 99349289 beis_bat@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-2021.07.10-ны 17.00 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Сувилагч  

Байгууллага, тасаг нэгж Ээлжийн сувилагч –  11  
(Бугат 2, Орхон 1, Рашаант 1, Хангал 2, Хишиг-Өндөр 2, 
Сэлэнгэ 1, Цоожэд ӨЭМТ-2)  

Сэргээн засахын сувилагч -2  
(Хангал 1, Хишиг-Өндөр 1) 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хүн амд сувилахуйн тусламж үйлчилгээг стандартын түвшинд 
шуурхай, хүртээмжтэй, чанартай үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Орон тоо 13 

Боловсрол Дээд, тусгай дунд  /Сувилагч/ 

Нарийн мэргэжил Төрөлжсөн мэргэшил олгох сургалтад хамрагдсан бол давуу тал 
болно. 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан. 

Ур чадвар Англи хэлний мэдлэгтэй 
Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр ажлын байранд шаардагдах ур 
чадвар эзэмшсэн байх  

Тусгай шаардлага Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр хүн амыг зөвлөгөө мэдээллээр 
хангаж ажиллах чадвартай байх; 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй баримтлан,  ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх; 
бүтээлч, санаачилгатай ажиллах; 
компьютерын хэрэглээний программ, мэдээллийн дэвшилтэт 
технологи ашиглах; 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Ажлын байраар хангаж, холбогдох дэмжлэг, урамшуулал үзүүлнэ. / 
сум орон нутгийн бодлогоор нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ/ 

Байгууллагын хаяг Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар 206 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Батцэцэг 
70342455, 99349289 beis_bat@yahoo.com 
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Ажлын байрны нэр Лаборант  

Байгууллага, тасаг нэгж Лаборант 
(Бүрэгхангай 1, Орхон 1, Хангал 1) 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хүн амд лабораторийн тусламж үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй, 
чанартай үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 3 

Боловсрол Дээд, тусгай дунд  /лаборант, лабораторийн техникч/ 

Нарийн мэргэжил Төрөлжсөн мэргэшил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 
хамрагдсан бол давуу тал болно. 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан. 

Ур чадвар Англи хэлний мэдлэгтэй 
Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр ажлын байранд шаардагдах ур 
чадвар эзэмшсэн байх  

Тусгай шаардлага Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр хүн амыг зөвлөгөө мэдээллээр 
хангаж ажиллах чадвартай байх; 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй баримтлан,  ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх; 
бүтээлч, санаачилгатай ажиллах; 
компьютерын хэрэглээний программ, мэдээллийн дэвшилтэт 
технологи ашиглах; 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Ажлын байраар хангаж, холбогдох дэмжлэг, урамшуулал үзүүлнэ. / 
сум орон нутгийн бодлогоор нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ/ 

Байгууллагын хаяг Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар 206 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Батцэцэг 
70342455, 99349289  
beis_bat@yahoo.com 
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Ажлын байрны нэр Эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн 

Байгууллага, тасаг нэгж Ариутгагч –1  
(Хангал сумын Эрүүл мэндийн төв) 

Рентген техникч -1 
(Хутаг-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төв) 

Эмгэг судлалын туслах ажилтан 
(Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг) 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй, 
чанартай үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3, ТҮЭМ-4 

Орон тоо 3 

Боловсрол Дээд, тусгай дунд   

Нарийн мэргэжил Төрөлжсөн мэргэшил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 
хамрагдсан бол давуу тал болно. 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан. 

Ур чадвар Англи хэлний мэдлэгтэй, Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр ажлын 
байранд шаардагдах ур чадвар эзэмшсэн байх  

Тусгай шаардлага Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр хүн амыг зөвлөгөө мэдээллээр 
хангаж ажиллах чадвартай байх; 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй баримтлан,  ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх; Бүтээлч, санаачилгатай ажиллах; 
компьютерын хэрэглээний программ, мэдээллийн дэвшилтэт 
технологи ашиглах; 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Ажлын байраар хангаж, холбогдох дэмжлэг, урамшуулал үзүүлнэ. 
/сум орон нутгийн бодлогоор нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ/ 

Байгууллагын хаяг Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар 206 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Батцэцэг 
70342455, 99349289 beis_bat@yahoo.com 
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