
Ажлын байрны нэр  Эрүүл мэндийн даатгалын эмч  

Байгууллага, тасаг , нэгж Өвөрхангай аймгийн БОЭТөвийн Статистик мэдээллийн алба  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг, нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл мэндийн 
даатгалын үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу 
мэргэжлийн түвшинд үзүүлэхэд хяналт тавих,тайлан мэдээг нэгтгэн 
гаргах 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр 
зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэжил Үндсэн мэргэшил эзэмсэн бол давуу тал болно 

Ажлын туршлага Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 

Ур чадвар  Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 
Статистик судалгааны программуудыг ашиглах, дүн шинжилгээ хийх 

Тусгай шаардлага 5 жил тасралтгүй ЭМД-ын эмчээр ажиллах гэрээ хийнэ. 
Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах 
Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авлигаас ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал  

Шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн багаж 
Ажлын байрны стандартыг хангасан өрөө, сандал, ширээ 
Компьютер, дагалдах хэрэгслийн хамт, принтер 
Ажлын тусгай хувцас, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 
Дотуур холбоо, дотоод сүлжээ 
Тасаг/кабинетийн эмч, сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн, 
бусад ажилтантай хамтран ажиллах 
Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд жил бүр үнэ төлбөргүй хамрагдах 

Байгууллагын хаяг  Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 13-р баг, Намнансүрэнгийн 
гудамж, 356 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Б.Одончимэг 88054282 
Имэйл хаяг: uvurkhangaiboet.gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа   

 
  



Ажлын байрны нэр  Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан  

Байгууллага, тасаг , нэгж Өвөрхангай аймгийн БОЭТөвийн Хүний нөөц, сургалт хөгжлийн алба  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, өвчлөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх. 
Үйлчлэх хүрээний хүн амд эрүүл мэндийн зөв мэдлэг, хандлага, 
дадал төлөвшүүлэх сурталчилгаа хийх, сургалт зохион байгуулах, 
зөвлөгөө өгөх, эрүүл мэндийг дэмжих хөдөлгөөн өрнүүлэх. 
Нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулахад төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, 
үйл ажиллагаануудыг уялдуулах, хамтран ажиллах. 
Эрүүл мэндийн зөвлөмж, гарын авлага, санамж, мэдээлэл, брошюр 
кино, видео, фото зураг, плакат зэрэг материалуудыг бэлтгэж түгээх. 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны их, дээд сургуулийг нийгмийн эрүүл мэндийн 
мэргэжилтэнээр төгсөж, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх. 

Нарийн мэргэжил Шаардлагагүй  

Ажлын туршлага Туршлага шаардахгүй  

Ур чадвар  Үйлчлүүлэгчид тулгарч буй бэрхшээлийг үнэлэх, шийдвэрлэх 
боломжуудыг тодорхойлох, сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх, хямралаас 
гарахад нь туслах, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, туслалцаа 
үзүүлэх чадвартай байх. 
Шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны мэдлэгтэй, ой тогтоолт, 
анхаарал төвлөрөлт сайтай, сэтгэн бодох чадвартай, нийгмийн 
харилцааны мэдрэмжтэй, хурдан шаламгай, хөдөлгөөний эвсэлтэй, 
хувийн зохион байгуулалттай, харилцааны соёлтой, сэтгэл хөдлөлөө 
хянах чадвартай байх. 
Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 

Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах 
Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авлигаас ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал  

Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд жил бүр үнэ төлбөргүй хамрагдах 

Байгууллагын хаяг  Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 13-р баг, Намнансүрэнгийн 
гудамж, 356 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Б.Одончимэг 88054282 
Имэйл хаяг: uvurkhangaiboet.gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа   



Ажлын байрны нэр  Настан судлалын эмч  

Байгууллага, тасаг , нэгж Өвөрхангай аймгийн БОЭТөвийн Дотор Арьсны клиник  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг, нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл мэндийн 
төрөлжсөн нарийн мэргэжилийн тусламж үйлчилгээг стандарт, 
удирдамж, зааврын дагуу чанар, хүртээмжтэй хүргэнэ. 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр 
зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэжил Үндсэн мэргэшил эзэмсэн бол давуу тал болно 

Ажлын туршлага Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 

Ур чадвар  Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 
Статистик судалгаа, дүн шинжилгээ хийх 

Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах 
Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авлигаас ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал  

Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд жил бүр үнэ төлбөргүй хамрагдах 

Байгууллагын хаяг  Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 13-р баг, Намнансүрэнгийн 
гудамж, 356 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Б.Одончимэг 88054282 
Имэйл хаяг: uvurkhangaiboet.gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа   

  



Ажлын байрны нэр  Сувилагч  

Байгууллага, тасаг , нэгж Өвөрхангай аймгийн БОЭТөвийн Сувилахуйн алба  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг, нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээг стандарт, удирдамж, зааврын дагуу чанар, 
хүртээмжтэй, мэргэжлийн түвшинд үзүүлнэ. 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-3 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр 
зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэжил Үндсэн мэргэшил эзэмшсэн бол давуу тал болно 

Ажлын туршлага Сувилахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 

Ур чадвар  Өөрийн мэдлэг чадвар, мэдээллээ баг хамт олонтойгоо хуваалцаж 
хамтран ажиллах, 
Бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй 
харилцааг бий болгох, 
Ёс зүй, харилцааны өндөр ур чадвартай. 
Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 
Статистик судалгаа, дүн шинжилгээ хийх 

Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах 
Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авлигаас ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал  

Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд жил бүр үнэ төлбөргүй хамрагдах 

Байгууллагын хаяг  Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 13-р баг, Намнансүрэнгийн гудам 356 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Б.Одончимэг 88054282 
Имэйл хаяг: uvurkhangaiboet.gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа   



Ажлын байрны нэр  Шүдний эмч 

Байгууллага тасаг, нэгж Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлгийн 
Амбулаторийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Нүүр амны төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан 
стандарт, удирдамжийн дагуу үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Шүдний их эмч 

Нарийн мэргэжил Эрүү нүүрний мэс засал төрөлсөн мэргэшилтэй бол давуу тал болно. 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 6 сараас дээш ажилласан 

Ур чадвар Компьюерийн хэрэглээний програмууд ашиглаж чаддаг байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, ачаалал 
даах чадвартай, шаардлагатай үед удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн 
дагуу ажил хавсран гүйцэтгэх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Хууль тогтоомжийн дагуу нэмэгдэл, нэмэгдэлд хөлс, урамшуулал 
олгоно. Жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд үнэ төлбөргүй 
хамрагдана. 

Байгууллагын хаяг Хархорин сум Ганган-Орхон баг Соёмбо хороолол Нэгдсэн эмнэлэг 
107 тоот 

Холбогдох ажилтан утас 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Ундрал 80003595 erdenezuu@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 07-оос 2021 оны 07 сарын 07-ны өдөр 16 цаг 
хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр  Дүрс оношилгооны их эмч 

Байгууллага тасаг, нэгж Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлгийн 
Амбулаторийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Дүрс оношилгооны мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан 
стандарт, удирдамжийн дагуу үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Дүрс оношилгооны их эмч 

Нарийн мэргэжил  

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 6 сараас дээш ажилласан 

Ур чадвар Компьюерийн хэрэглээний програмууд ашиглаж чаддаг байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, ачаалал 
даах чадвартай, шаардлагатай үед удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн 
дагуу ажил хавсран гүйцэтгэх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Хууль тогтоомжийн дагуу нэмэгдэл, нэмэгдэлд хөлс, урамшуулал 
олгоно. Жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд үнэ төлбөргүй 
хамрагдана. 

Байгууллагын хаяг Хархорин сум Ганган-Орхон баг Соёмбо хороолол Нэгдсэн эмнэлэг 
107 тоот 

Холбогдох ажилтан утас 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Ундрал 80003595 erdenezuu@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 07-оос 2021 оны 07 сарын 07-ны өдөр 16 цаг 
хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр  Яаралтай тусламжийн сувилагч 

Байгууллага тасаг, нэгж Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлгийн Хүлээн авах 
яаралтай тусламжийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлүүлэгчид яаралтай тусламжийг батлагдсан стандарт 
удирдамжийн дагуу үзүүлэх. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Сувилагч, сувилахуйн арга зүйч 

Нарийн мэргэжил Яаралтай тусламжийн сувилахуй төрөлсөн мэргэшилтэй бол давуу 
тал болно. 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 6 сараас дээш ажилласан 

Ур чадвар Компьюерийн хэрэглээний програмууд ашиглаж чаддаг байх 

Тусгай шаардлага Үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, ачаалал 
даах чадвартай, шаардлагатай бусад тасагт сувилагчаар сэлгэн 
ажиллуулах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Хууль тогтоомжийн дагуу нэмэгдэл, нэмэгдэлд хөлс, урамшуулал 
олгоно. Жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд үнэ төлбөргүй 
хамрагдана. 

Байгууллагын хаяг Хархорин сум Ганган-Орхон баг Соёмбо хороолол Нэгдсэн эмнэлэг 
107 тоот 

Холбогдох ажилтан утас 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Ундрал 80003595 erdenezuu@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 07-оос 2021 оны 07 сарын 07-ны өдөр 16 цаг 
хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр  Цус судлалын эмч  

Байгууллага, тасаг , нэгж Өвөрхангай аймгийн БОЭТөвийн Дотор Арьсны Клиник  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Дотрын өвчин, цусны хавдрын чиглэлээр эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлнэ. 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр 
зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэжил - Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Заавал шаардахгүй 

Ур чадвар  Багаар ажиллах чадвартай, 
Харилцааны ур чадвар сайтай. 
Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх  
Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 
Статистик судалгаа, дүн шинжилгээ хийх 

Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах 
Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авлигаас ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал  

Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд жил бүр үнэ төлбөргүй хамрагдах 

Байгууллагын хаяг  Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 13-р баг, Намнансүрэнгийн 
гудамж, 356 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Б.Одончимэг 88054282 
Имэйл хаяг: uvurkhangaiboet.gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа   

 


