
Ажлын байрны нэр Эрчимт эмчилгээ мэдээгүйжүүлэгийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж Цогт-цэций сумын сум дундын эмнэлгийн мэс засал яаралтай 
тусламжийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Мэс заслын өмнөх үзлэг болон эрчимт эмчилгээ сэхээн амьдруулах 
яаралтай тусламжийн үйлчилгээг стандарт удирдамжийн дагуу 
үзүүлнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэжил Эрчимт эмчилгээ мэдээгүйжүүлэг эмчийн үндсэн мэргэжил эзэмшсэн 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1-ээс дээш ажил ажилласан 

Ур чадвар Амилуулах суур тусламжийг эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага Багаар ажиллах чадвартай, бие даан шийдвэр гаргах 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Хөдөө орон нутагт ажилласан нэмэгдэл урамшуулал, Аймгийн Засаг 
даргын захирамжаар Говийн бүс нутагт ажилласан нэмэгдэл 
Байраар хангана 

Байгууллагын хаяг Өмнөговь аймаг Цогт-цэций сумын сум дундын эмнэлэг 

Холбогдох ажилтан утас и 
мэйл  

Эрүүл мэндийн Газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88063658 
emgma0101@gmail.com 
Цогт-цэций сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч эмч 
86776877 jiaga83@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021-06-10-аас 2021-07-10-ны 17.00 цаг хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр Эрчимт эмчилгээ мэдээгүйжүүлэгийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж Ханбогд сумын сум дундын эмнэлгийн мэс засал яаралтай 
тусламжийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Мэс заслын өмнөх үзлэг болон эрчимт эмчилгээ сэхээн амьдруулах 
яаралтай тусламжийн үйлчилгээг стандарт удирдамжийн дагуу 
үзүүлнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэжил Эрчимт эмчилгээ мэдээгүйжүүлэг эмчийн үндсэн мэргэжил эзэмшсэн 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1-ээс дээш ажил ажилласан 

Ур чадвар Амилуулах суур тусламжийг эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага Багаар ажиллах чадвартай, бие даан шийдвэр гаргах 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Хөдөө орон нутагт ажилласан нэмэгдэл урамшуулал, Аймгийн Засаг 
даргын захирамжаар Говийн бүс нутагт ажилласан нэмэгдэл 
Байраар хангана 

Байгууллагын хаяг Өмнөговь аймаг Ханбогд сумын сум дундын эмнэлэг 

Холбогдох ажилтан утас и 
мэйл  

Эрүүл мэндийн Газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88063658 
emgma0101@gmail.com 
Ханбогд сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч эмч 
88697063 
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Ажлын байрны нэр Эрчимт эмчилгээ мэдээгүйжүүлэгийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж Ноён сумын сум дундын эмнэлгийн мэс засал яаралтай 
тусламжийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Мэс заслын өмнөх үзлэг болон эрчимт эмчилгээ сэхээн амьдруулах 
яаралтай тусламжийн үйлчилгээг стандарт удирдамжийн дагуу 
үзүүлнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэжил Эрчимт эмчилгээ мэдээгүйжүүлэг эмчийн үндсэн эзэмшсэн 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1-эс дээш ажил ажилласан 

Ур чадвар Амилуулах суур тусламжийг эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага Багаар ажиллах чадвартай, бие даан шийдвэр гаргах 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Хөдөө орон нутагт ажилласан нэмэгдэл урамшуулал, Аймгийн 
Засаг даргын захирамжаар Говийн бүс нутагт ажилласан нэмэгдэл 
Байраар хангана 

Байгууллагын хаяг Өмнөговь аймаг Ноён сумын сумын сум дундын эмнэлэг 

Холбогдох ажилтан утас и 
мэйл  

Эрүүл мэндийн Газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88063658 
emgma0101@gmail.com 
Ноён сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч 88288202 
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Ажлын байрны нэр Лаборторийн эмч 

Байгууллага тасаг нэгж Цогт-цэций сумын сум дундын эмнэлгийн лаборторийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагад нийцүүлэн 
лаборторийн шинжилгээг чанартай хийж гүйцэтгэнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэжил Эмнэл зүйн эмнэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэжил, нян судлалын 
эмчийн төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн байна 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1-ээс дээш ажил ажилласан 

Ур чадвар Эмнэл зүйн лаборторид хийгддэг бүх төрлийн шинжилгээг бие даан 
хийх чадвартай. 

Тусгай шаардлага Багаар ажиллах чадвартай, бие даан шийдвэр гаргах 
Анги хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Хөдөө орон нутагт ажилласан нэмэгдэл урамшуулал, Аймгийн 
Засаг даргын захирамжаар Говийн бүс нутагт ажилласан нэмэгдэл 
Байраар хангана 

Байгууллагын хаяг Өмнөговь аймаг Цогт-цэций сумын сум дундын эмнэлэг 

Холбогдох ажилтан утас и 
мэйл  

Эрүүл мэндийн Газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88063658 
emgma0101@gmail.com 
Цогт-цэций сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч эмч 
86776877 jiaga83@yahoo.com 
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Ажлын байрны нэр Ээлжийн сувилагч 

Байгууллага тасаг нэгж Хүрмэн сумын Эрүүл Мэндийн төв 
Баяндалай сумын Эрүүл Мэндийн төв 
Шим билэг өрхийн эрүүл мэндийн төв 
Сэврэй сумын эрүүл мэндийн төв 
Булган сумын эрүүл мэндийн төв 
Мандал-овоо сумын эрүүл мэндийн төв 
Аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сувилахуйн гардан үйлдлийн тусламж үйлчилгээг стандартын 
дагуу үзүүлнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Орон тоо  Сум тус бүр 1-2 сувилагч 

Боловсрол Сувилахуйн бакалавр болон дипломын боловсролтой 

Нарийн мэргэжил  Хүүхдийн сувилахуй, дотрын сувилахуйн, сэргээн засахын 
сувилахуйн нарийн мэргэжил эзэмшсэн бол давуу талтай 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1-ээс дээш ажил ажилласан 

Ур чадвар  Сувилахуйн гардан үйлдлийг бүрэн эзэмшсэн 

Тусгай шаардлага Багаар ажиллах чадвартай  

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

Хөдөө орон нутагт ажилласан нэмэгдэл урамшуулал, Аймгийн 
Засаг даргын захирамжаар Говийн бүс нутагт ажилласан нэмэгдэл 
Байраар хангана  

Байгууллагын хаяг Хүрмэн сумын Эрүүл Мэндийн төв 
Баяндалай сумын Эрүүл Мэндийн төв 
Шим билэг өрхийн эрүүл мэндийн төв 
Сэврэй сумын эрүүл мэндийн төв 
Булган сумын эрүүл мэндийн төв 
Мандал-овоо сумын эрүүл мэндийн төв 
Аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв 

Холбогдох ажилтан утас и 
мэйл  

Эрүүл мэндийн Газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн 88063658 
emgma0101@gmail.com 
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