
Ажлын байрны зар  Халдварт бус өвчин, үндэсний хөтөлбөр хариуцсан эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Сүхбаатар аймаг Эрүүл мэндийн газар 

Гүйцэтгэх үүрэг  Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, дэд хөтөлбөр боловсруулах, үнэлэх, хянах, 
анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг мэргэжил арга зүйгээр 
хангах 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил   

Ажлын туршлага  Шинэ төгсөлт байж болно / мэргэжилээрээ ажиллаж байсан бол 
давуу тал / 

Ур чадвар   

Тусгай шаардлага  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж   Үр дүнгийн урамшуулал, илүү цаг, бусад 

Байгууллагын хаяг Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 4-р баг 

Холбогдох ажилтан  Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88078779 

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.15 аас 2021.07.10 хүртэл  

 
  



Ажлын байрны зар  Хүүхэд, Өсвөр үеийн эрүүл мэндийн тусламж хариуцсан эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Сүхбаатар аймаг Эрүүл мэндийн газар 

Гүйцэтгэх үүрэг  Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэлт, анхан шатны 
эрүүл мэндийн байгууллагыг мэргэжил арга зүйгээр хангах. 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Ажлын туршлага  Шинэ төгсөлт байж болно / мэргэжилээрээ ажиллаж байсан бол 
давуу тал / 

Ур чадвар   

Тусгай шаардлага  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж   Үр дүнгийн урамшуулал, илүү цаг, бусад 

Байгууллагын хаяг Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 4-р баг 

Холбогдох ажилтан  Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88078779 

Материал хүлээн авах   2021.06.15 аас 2021.07.01 хүртэл  

 
  



Ажлын байрны зар  Орчны эрүүл мэнд хариуцсан эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Сүхбаатар аймаг Эрүүл мэндийн газар 

Гүйцэтгэх үүрэг  Орчны эрүүл мэндийн чигэлээрх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, 
анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг мэргэжил арга зүйгээр 
хангах. 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Ажлын туршлага  Шинэ төгсөлт байж болно / мэргэжилээрээ ажиллаж байсан бол 
давуу тал / 

Ур чадвар   

Тусгай шаардлага  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж   Үр дүнгийн урамшуулал, илүү цаг, бусад 

Байгууллагын хаяг Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 4-р баг 

Холбогдох ажилтан  Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88078779 

Материал хүлээн авах   2021.06.15 аас 2021.07.01 хүртэл  

 
  



Ажлын байрны зар  Ерөнхий мэргэжлийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сумын эрүүл мэндийн төв  

Гүйцэтгэх үүрэг  Сумын хүн амд  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох,  

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ 5 

Орон тоо  2 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Ажлын туршлага  Шинэ төгсөлт байж болно / мэргэжилээрээ ажиллаж байсан бол 
давуу тал / 

Ур чадвар   Компьютерын анхан шатны мэдлэгтэй 
 Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй  
 Урлаг спортын авъяастай бол давуу тал болно  

Тусгай шаардлага  Эелдэг зөөлөн харьцаатай, иргэдэд зөвлөгөө өгөх ур чадвартай, 
тэвчээртэй 
 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж   Ур чадвар, үр дүнгийн урамшуулал, илүү цаг , түлээ нүүрс, байраар 
хангана. 

Байгууллагын хаяг Түвшинширээ сум 1-р баг ганга 620 тоот  

Холбогдох ажилтан  ЭМТ-ийн дарга 94493949 

Материал хүлээн авах   2021.06.15 аас 2021.07.10 хүртэл  

 
  



Ажлын байрны зар  Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч 

Байгууллага тасаг нэгж  Сүхбаатар аймаг Энэрэл өрхийн эрүүл мэндийн төв  

Гүйцэтгэх үүрэг  Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ 3 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Сувилагч  

Ажлын туршлага  Шинэ төгсөлт байж болно / мэргэжилээрээ ажиллаж байсан бол 
давуу тал / 

Ур чадвар   Компьютерын анхан шатны мэдлэгтэй 
 Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй  
 Урлаг спортын авъяастай бол давуу тал болно  

Тусгай шаардлага  Эелдэг зөөлөн харьцаатай, иргэдэд зөвлөгөө өгөх ур чадвартай, 
тэвчээртэй  
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж   Ур чадвар, үр дүнгийн урамшуулал, илүү цаг , бусад 

Байгууллагын хаяг Баруун-Урт сум 7-р баг 

Холбогдох ажилтан  ЭМТ-ийн дарга 99158108 

Материал хүлээн авах   2021.06.15 аас 2021.07.01 хүртэл  

 
  



Ажлын байрны зар  Ерөнхий мэргэжлийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж  Сүхбаатар аймаг Наран сумын эрүүл мэндийн төв  

Гүйцэтгэх үүрэг  Сумын хүн амд  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох. 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ 5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Ажлын туршлага  Шинэ төгсөлт байж болно / мэргэжилээрээ ажиллаж байсан бол 
давуу тал / 

Ур чадвар   Компьютерын анхан шатны мэдлэгтэй 
 Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй  
 Урлаг спортын авъяастай бол давуу тал болно  

Тусгай шаардлага  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх ур чадвартай, тэвчээртэй  

Байгууллагаас өгөх хангамж   Ур чадвар, үр дүнгийн урамшуулал, илүү цаг , түлээ нүүрс, байраар 
хангана. 

Байгууллагын хаяг Наран сум  

Холбогдох ажилтан  ЭМГ-ын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88078779 

Материал хүлээн авах   2021.06.15 аас 2021.07.10 хүртэл  

 
  



Ажлын байрны нэр Ерөнхий их эмч 

Байгуулага , тасаг нэгж  Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын  эрүүл мэндийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт, 
удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх  

Албан тушаалын үүрэг  ТҮЭМ -5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч  

Туршлага   

Ур чадвар  - Хэрэглээний программ ашиглах,  
- Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд ажиллах  
- Багаар ажиллах, 
- Яриа, харилцаа,хувийн соёлтой байх  
- Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх  

Тусгай шаардлага  - Жирэмсэн, хавдартай, хүүхэд, эцэг эх асран хамгаалагчдад 
сэтгэл зүйн  зөвлөгөө өгөх  чадвартай байх  

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх 

Байгууллагын хаяг  Түмэнцогт сумын эрүүл  мэндийн төв  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Бичиг хэрэг ажилтан М.Буд 98121620 bud_0426@yahoo.com 

Материал хүлээх авах 
хугацаа  

2021.06.11- аас 2021.07.20 хүртэл  

 
  



Ажлын байрны нэр  Уламжлалтын их эмч  

Байгууллага, тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, Эрүүл мэндийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ  

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Уламжлалтын их эмч  

Нарийн мэргэшил  - 

Ажлын туршлага  - 

Ур чадвар  Ажил олгогчоос ажилтанд тавигддаг үндсэн шаардлага  

Тусгай шаардлага  - 

Байгууллагаас өгөх 
хангамж, урамшуулал  

Орон байраар хангах, харилцан тохиролцож гэрээнд тусгах  

Байгууллагын хаяг  Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, 4 дүгээр баг, Эрх чөлөө-1-1 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан В.Золжаргал 
96201144 
Zoljargal.vlad@gmail.com 

Материал хүлээн авах 
хугацаа  
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Ажлын байрны нэр  Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний сувилагч  

Байгууллага, тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, Эрүүл мэндийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  
Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээ  

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-3 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Сувилагч  

Нарийн мэргэшил  Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ  

Ажлын туршлага  - 

Ур чадвар  Ажил олгогчоос ажилтанд тавигддаг үндсэн шаардлага  

Тусгай шаардлага  - 

Байгууллагаас өгөх 
хангамж, урамшуулал  

Орон байраар хангах, харилцан тохиролцож гэрээнд тусгах  

Байгууллагын хаяг  Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, 4 дүгээр баг, Эрх чөлөө-1-1 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан В.Золжаргал 
96201144 
Zoljargal.vlad@gmail.com 

Материал хүлээн авах 
хугацаа  
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Ажлын байрны нэр  Лаборант  

Байгууллага, тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, Эрүүл мэндийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Лабораторийн тусламж, үйлчилгээ   

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-4 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Лабораторийн техникч, лаборант 

Нарийн мэргэшил  - 

Ажлын туршлага  - 

Ур чадвар  Ажил олгогчоос ажилтанд тавигддаг үндсэн шаардлага  

Тусгай шаардлага  - 

Байгууллагаас өгөх 
хангамж, урамшуулал  

Орон байраар хангах, харилцан тохиролцож гэрээнд тусгах  

Байгууллагын хаяг  Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, 4 дүгээр баг, Эрх чөлөө-1-1 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан В.Золжаргал 
96201144 
Zoljargal.vlad@gmail.com 

Материал хүлээн авах 
хугацаа  

2021 оны 06 дугаар сарын 20-ноос 2021 оны 08 дугаар сарын 
01 
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