
Ажлын байрны нэр Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн дарга 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламжийн 
хэлтэс 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах, эрүүл мэндийн чиглэлээр аймгийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн чиглэлээр 
мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, нэгжийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах, тайлан мэдээг нэгтгэх чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Эрүүл мэндийн газрын даргын өмнө 
хариуцна. 

Албан тушаалын ангилал ТЗ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. 

Мэргэжил Хүний их эмч 

 
Ажлын туршлага 

Дэс түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил эсхүл төрийн 
албанд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх. 

 
Ур чадвар 

-Удирдан зохион байгуулах 
-Дүн шинжилгээ хийх 
-Асуудал шийдвэрлэх 
-Манлайлах 

 
 
Тусгай шаардлага 

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

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

Холбогдох ажилтан утас и-
мэйл 

Хүний нөөцийн хангалт, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Батчимэг, 99125023, batchimeg_gsa@yahoo.com 

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



Ажлын байрны нэр Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, яаралтай тусламж 
үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламжийн 
хэлтэс 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах, яаралтай тусламжийн  чиглэлээр мэргэшил 
арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр 
дүнг эмнэлгийн тусламжийн хэлтэсийн даргын өмнө хариуцана. 

Албан тушаалын ангилал ТЗ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. 

Мэргэжил Хүний их эмч 

Ажлын туршлага Дэс түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил эсхүл төрийн 
албанд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх. 

Ур чадвар -Удирдан зохион байгуулах 
-Дүн шинжилгээ хийх 
-Асуудал шийдвэрлэх 
-Манлайлах 
-Бусад 

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

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

Холбогдох ажилтан утас и-
мэйл 

Хүний нөөцийн хангалт, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Батчимэг, 99125023, batchimeg_gsa@yahoo.com 

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



Ажлын байрны нэр Уламжлалт сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Байгууллага тасаг нэгж Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламжийн 
хэлтэс 

 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг 

Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, уламжлалт, нөхөн сэргээх, ахмад, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 

Албан тушаалын ангилал ТЗ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. 

Мэргэжил Хүний их эмч, Уламжлалтын их эмч 

Ажлын туршлага Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх. 

Ур чадвар -Дүн шинжилгээ хийх 
-Асуудал шийдвэрлэх 
-Багаар ажиллах 
-Бусад 

Тусгай шаардлага Хөнгөвчлөх, нөхөн сэргээх, ахмад настан болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг дээшлүүлэх, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэн тайлагнах 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

Холбогдох ажилтан утас и-
мэйл 

Хүний нөөцийн хангалт, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Батчимэг, 99125023, batchimeg_gsa@yahoo.com 
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Ажлын байрны нэр Нийгмийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга 

Байгууллага тасаг нэгж  Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн 
төв 

 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг 

Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, мэргэшил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлэх, эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх, нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Эрүүл мэндийн газрын 
даргын өмнө хариуцна. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. 

Мэргэжил Нийгмийн эрүүл мэнд 

Ажлын туршлага Төрийн албанд 4-оос доошгүй жил ажилласан байх. 

 
Ур чадвар 

-Удирдан зохион байгуулах 
-Дүн шинжилгээ хийх 
-Асуудал шийдвэрлэх 
-Манлайлах 
-Багаар ажиллах 

Тусгай шаардлага 
Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, эрсдэлт хүчин зүйлийг тандах, 
тооцох мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэн тайлагнах. 

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

Холбогдох ажилтан утас и-
мэйл 

Хүний нөөцийн хангалт, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Батчимэг, 99125023, batchimeg_gsa@yahoo.com 
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Ажлын байрны нэр Орчны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн 

 
Байгууллага тасаг нэгж  

Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн 
төв 

 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг 

Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, хүний эрүүл мэндэд хүрээлэн байгаа орчны эрсдэлт 
хүчин зүйлийн нөлөөлийг судлах, бууруулах, орчны  аюулгүй байдлын 
чиглэлээр гарсан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах, 
удирдлага, арга зүйгээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн 
үр дүнг Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. 

Мэргэжил Нийгмийн эрүүл мэнд 

Ажлын туршлага Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх. 

 
Ур чадвар 

-Дүн шинжилгээ хийх 
-Асуудал шийдвэрлэх 
-Багаар ажиллах 
-Бусад 

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

Байгууллагын хаяг Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

Холбогдох ажилтан утас и-
мэйл 

Хүний нөөцийн хангалт, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Батчимэг, 99125023, batchimeg_gsa@yahoo.com 
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