
Ажлын байрны нэр  Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Байгууллага, тасаг нэгж  Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний хэлтэс  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ, оношлогоо, 
эмчилгээний стандартыг мөрдөн ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, 
гүйцэтгэлийн үр дүнг Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн 
даргын өмнө хариуцна.  

Албан тушаалын ангилал  ТЗ-5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч  

Нарийн мэргэшил  Эх барих, эмэгтэйчүүдээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх, 
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлалаар төрөлжсөн 
мэргэшил эзэмшсэн бол давуу тал болно.  

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан.  

Ур чадвар  1.Дүн шинжилгээ хийх 
2. Асуудал шийдвэрлэх  
3. Багаар ажиллах  
4. Бусад  

Тусгай шаардлага   

Байгууллагаас өгөх хангамж,  
урамшуулал  

2020 оны 218 дугаар тогтоолын дагуу ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн үр дүн 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу зохицуулагдана.  

Байгууллагын хаяг  Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газар  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

ЭМГ-ын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Э.Энэрэл -70363588 
Selenge_emg@yahoo.com  
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Ажлын байрны нэр  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар  хариуцсан мэргэжилтэн  

Байгууллага, тасаг нэгж  Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний хэлтэс  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, тэгш 
байдлыг хангах, эрсдлээс сэргийлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
гүйцэтгэлийн үр дүнг Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн 
даргын өмнө хариуцна.  

Албан тушаалын ангилал  ТЗ-5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч  

Нарийн мэргэшил  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдлийн үнэлгээний 
чиглэлээр мэргэшсэн байх 

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан.  

Ур чадвар  1.Дүн шинжилгээ хийх 
2. Асуудал шийдвэрлэх  
3. Багаар ажиллах  
4. Бусад  

Тусгай шаардлага   

Байгууллагаас өгөх хангамж,  
урамшуулал  

2020 оны 218 дугаар тогтоолын дагуу ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн үр дүн 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу зохицуулагдана.  

Байгууллагын хаяг  Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газар  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

ЭМГ-ын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Э.Энэрэл -70363588 
Selenge_emg@yahoo.com  
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Ажлын байрны нэр  Мэдээллийн технологи, телемедицин  хариуцсан мэргэжилтэн  

Байгууллага, тасаг нэгж  Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
мэдээллийн  хэлтэс  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх мэдээллийн технологи, зайн оношлогоо, программ 
хангамжийн үйл ажиллагааг хариуцах, сүлжээний орчны аюулгүй 
байдлыг хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.  

Албан тушаалын ангилал  ТЗ-5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй  

Нарийн мэргэшил  Компьютерийн инженер, мэдээллийн технологи, сүлжээний технологи  

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан.  

Ур чадвар  1.Дүн шинжилгээ хийх 
2. Асуудал шийдвэрлэх  
3. Багаар ажиллах  
4. Бусад  

Тусгай шаардлага   

Байгууллагаас өгөх хангамж,  
урамшуулал  

2020 оны 218 дугаар тогтоолын дагуу ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн үр дүн 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу зохицуулагдана.  

Байгууллагын хаяг  Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газар  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

ЭМГ-ын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Э.Энэрэл -70363588 
Selenge_emg@yahoo.com  
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Ажлын байрны нэр Дотрын эмч - 1 
Хэвлийг хөндийн хэт авиан оношлогооны эмч - 1 
Диабетын сувилагч - 1 
Эмнэлгийн ариутгагч - 1 

Байгууллага, тасаг нэгж Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Эрүүл мэндийн төв 

Гүйцэтэх үндсэн үүрэг 1/ Сумын иргэдэд дотор, Хэвлийн хөндийн ЭХО, чихрийн шижин 
өвчинтэй иргэдэд мэргэжлийн тусламж зөвлөгөө өгөх, 
2/эмнэлгийн ариутгал /орчны болон багаж хэрэгсэл ариутгал/ болон 
голомтын ариутгалын үйлчилгээ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3-6 зэрэглэлээр 

Орон тоо 4 ажлын байрыг дээрээс харна уу 

Боловсрол  Хүний их эмч, сувилагч 

Нарийн мэргэшил Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшээгүй байж болно. 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 1 ба түүнээс дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Ажлын байранд шаардагдах ур чадварыг эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага Ажлын байрны онцлогт тохирсон шаардлагуудыг эзэмшсэн байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

МУЗГ-ын  2018 лоны 382-р тогтоолын 1,2,4,5,6,7-р хавсралт, МУЗГын 
2019 оны 5-р тогтоолын 3-р хавсралт, тогтвор суурьшилтай 
ажилласан тохиолдолд Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29,5-д заасан 
тэтгэмж зэргийг оолгохоос гадна нарийн мэргэшил эзэмших болон 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулна.  

Байгууллагын хаяг Сайхан сумын Эрүүл мэндийн төв Hutul_sel@yahoo.com8 
saikhan.hospital@selenge.gov.mn 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн ажилтан Н. Оюунтунгалаг, Утас: 99411900, 
tt73052205@gmail.com 
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