
Ажлын байрны нэр Ээлж-сувилгааны сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хавдар судлалын үндэсний төвийн Сувилахуйн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт, сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээний удирдамж, зааварын дагуу мэргэжлийн 
түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3, ТҮЭМ-4 

Орон тоо  12 

Боловсрол Сувилагч 

Нарийн мэргэшил Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй, Мэс заслын сувилахуй, Цус, хавдрын 
сувилахуй, Эрчимт эмчилгээний сувилахуй, Яаралтай тусламжийн 
сувилахуй,  

Ажлын туршлага Тус төвд 1 жил ажиллаад мэргэшсэн сувилагчийн сургалтанд 
хамрагдах 

Ур чадвар  Манлайлах 
 Шийдвэр гаргах 
 Багаар ажиллах 
 Яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх 
 Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх 
 Англи хэлний дунд түвшиний мэдлэгтэй байх 
 Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах, 
 Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага  Төрийн албан хаагчийн болон, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл дэг журмыг сахин ажиллах 

 Үйл ажиллагаагаа Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, авилгаас 
ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

 Голомт банк, Хаан банк болон бусад харилцагч банкнаас 
хөнгөлттэй нөхцөлөөр цалингийн зээл авах  

 1 давхрын цайны газарт ХСҮТ-ийн ажилтны үнэмлэхээрээ 
хөнгөлттэй үнээр хооллох 

 Унаа хоолны тогтмол нэмэгдэл 
 Ээлжийн эмч, ажилтнуудад үнэ төлбөргүй хоол 
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 
 Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу бусад тэтгэмж тусламж 
 Жил бүр үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамрагдах 
 Үүрэн телефоны оператор Unitel-ийн дараа төлбөрт дугаарыг 

барьцаагүй авах 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудад тусгайлан хууль, тогтоомжоор 

олгогдсон хөнгөлөлтүүд  

Байгууллагын хаяг 13370, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Нам Ян 
Жугийн гудамж, Хавдар судлалын үндэсний төв, Хүний нөөц, 
хөгжлийн алба, Утас: 11 – 454111 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөц, хөгжлийн албаны мэргэжилтэн П.Мөнхзул 
Утас: 11 – 454111 
zul@cancer-center.gov.mn 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.12.31-ны 12 цаг хүртэл  



Ажлын байрны нэр Ангиографийн техникч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хавдар судлалын үндэсний төвийн Ангиографийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллага тасаг, нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд ангио эмчилгээний 
төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд 
батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд 
үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо  2 

Боловсрол Дүрс оношилгооны техникч 

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно 

Ур чадвар  Манлайлах 
 Шийдвэр гаргах 
 Багаар ажиллах 
 Яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх 
 Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх 
 Англи хэлний дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй байх 
 Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах, 
 Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага  Төрийн албан хаагчийн болон, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл дэг журмыг сахин ажиллах 

 Үйл ажиллагаагаа Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, авилгаас 
ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

 Голомт банк, Хаан банк болон бусад харилцагч банкнаас хөнгөлттэй 
нөхцөлөөр цалингийн зээл авах  

 1 давхрын цайны газарт ХСҮТ-ийн ажилтны үнэмлэхээрээ хөнгөлттэй 
үнээр хооллох 

 Унаа хоолны тогтмол нэмэгдэл 
 Ээлжийн эмч, ажилтнуудад үнэ төлбөргүй хоол 
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 
 Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу бусад тэтгэмж тусламж 
 Жил бүр үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамрагдах 
 Үүрэн телефоны оператор Unitel-ийн дараа төлбөрт дугаарыг 

барьцаагүй авах 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудад тусгайлан хууль, тогтоомжоор 

олгогдсон хөнгөлөлтүүд  

Байгууллагын хаяг 13370, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Нам Ян 
Жугийн гудамж, Хавдар судлалын үндэсний төв, Хүний нөөц, хөгжлийн 
алба, Утас: 11 – 454111 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөц, хөгжлийн албаны мэргэжилтэн П.Мөнхзул 
Утас: 11 – 454111 
zul@cancer-center.gov.mn 

Материал хүлээн авах 
хугацаа 

2021.06.10-аас 2021.06.16-ны 12 цаг хүртэл  

  



Ажлын байрны нэр Анатомын эмгэг судлаач их эмч  

Байгууллага, тасаг нэгж Хавдар судлалын үндэсний төвийн Эмгэг судлалын тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эмгэг судлалын тасгийн үйл ажиллагааны хүрээнд мэс заслын болон 
оношлогооны эд эсийн шинжилгээнд дүгнэлт гаргах 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо  1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Лабораторийн эмч, Анатомын эмгэг судлаач эмчээр мэргэшсэн  

Ажлын туршлага Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно 

Ур чадвар  Манлайлах 
 Шийдвэр гаргах 
 Багаар ажиллах 
 Яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх 
 Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх 
 Англи хэлний дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй байх 
 Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах, 
 Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага  Төрийн албан хаагчийн болон, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл дэг журмыг сахин ажиллах 

 Үйл ажиллагаагаа Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, авилгаас 
ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

 Голомт банк, Хаан банк болон бусад харилцагч банкнаас хөнгөлттэй 
нөхцөлөөр цалингийн зээл авах  

 1 давхрын цайны газарт ХСҮТ-ийн ажилтны үнэмлэхээрээ хөнгөлттэй 
үнээр хооллох 

 Унаа хоолны тогтмол нэмэгдэл 
 Ээлжийн эмч, ажилтнуудад үнэ төлбөргүй хоол 
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 
 Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу бусад тэтгэмж тусламж 
 Жил бүр үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамрагдах 
 Үүрэн телефоны оператор Unitel-ийн дараа төлбөрт дугаарыг 

барьцаагүй авах 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудад тусгайлан хууль, тогтоомжоор 

олгогдсон хөнгөлөлтүүд  

Байгууллагын хаяг 13370, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Нам Ян 
Жугийн гудамж, Хавдар судлалын үндэсний төв, Хүний нөөц, хөгжлийн 
алба, Утас: 11 – 454111 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөц, хөгжлийн албаны мэргэжилтэн П.Мөнхзул 
Утас: 11 – 454111 
zul@cancer-center.gov.mn 

Материал хүлээн авах 
хугацаа 

2021.06.07-аас 2021.06.16-ны 12 цаг хүртэл  

  



Ажлын байрны нэр Аюулгүй байдал, эрсдэл хариуцсан менежер 

Байгууллага, тасаг нэгж Хавдар судлалын үндэсний төвийн Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах 
 Эрсдлийг үнэлэх, эрэмбэлэх, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах 
 Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, дэвшилтэт санаа 

санаачлагыг дэмжих 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

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

Нарийн мэргэшил  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, 
эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн 

Ажлын туршлага  Мэргэжлээрээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх, Эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдэлийн 
удирдлагын чиглэлээр 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх 

Ур чадвар  Манлайлах 
 Шийдвэр гаргах 
 Багаар ажиллах 
 Яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх 
 Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх 
 Англи хэлний дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй байх 
 Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах, 
 Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага  Төрийн албан хаагчийн болон, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл дэг журмыг сахин ажиллах 

 Үйл ажиллагаагаа Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, авилгаас 
ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

 Голомт банк, Хаан банк болон бусад харилцагч банкнаас хөнгөлттэй 
нөхцөлөөр цалингийн зээл авах 

 1 давхрын цайны газарт ХСҮТ-ийн ажилтны үнэмлэхээрээ 
хөнгөлттэй үнээр хооллох 

 Унаа хоолны тогтмол нэмэгдэл 
 Ээлжийн эмч, ажилтнуудад үнэ төлбөргүй хоол  
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 
 Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу бусад тэтгэмж тусламж 
 Жил бүр үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамрагдах 
 Үүрэн телефоны оператор Unitel-ийн дараа төлбөрт дугаарыг 

барьцаагүй худалдан авах 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудад тусгайлан хууль, тогтоомжоор 

олгогдсон хөнгөлөлтүүд 

Байгууллагын хаяг 13370, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Нам Ян 
Жугийн гудамж, Хавдар судлалын үндэсний төв, Хүний нөөц, 
хөгжлийн алба, Утас: 11 – 454111 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөц, хөгжлийн албаны мэргэжилтэн П.Мөнхзул 
Утас: 11 – 454111 zul@cancer-center.gov.mn 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.07-аас 2021.06.16-ны 12 цаг хүртэл 



Ажлын байрны нэр Лифтчин 

Байгууллага, тасаг нэгж Хавдар судлалын үндэсний төвийн Байгууламжийн менежмент 
аюулгүй байдлын алба  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллагын цахилгаан шатны аюулгүй ажиллагааг ханган 
ажиллах 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-1 

Орон тоо  1 

Боловсрол Бүрэн дунд боловсролтой,  

Нарийн мэргэшил Лифтчин  

Ажлын туршлага Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно 

Ур чадвар  Манлайлах 
 Шийдвэр гаргах 
 Багаар ажиллах 
 Яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх 
 Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх 
 Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах, 
 Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага  Төрийн албан хаагчийн болон, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл дэг журмыг сахин ажиллах 

 Үйл ажиллагаагаа Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, авилгаас 
ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж 
урамшуулал 

 Голомт банк, Хаан банк болон бусад харилцагч банкнаас 
хөнгөлттэй нөхцөлөөр цалингийн зээл авах  

 1 давхрын цайны газарт ХСҮТ-ийн ажилтны үнэмлэхээрээ 
хөнгөлттэй үнээр хооллох 

 Унаа хоолны тогтмол нэмэгдэл 
 Ээлжийн эмч, ажилтнуудад үнэ төлбөргүй хоол 
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 
 Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу бусад тэтгэмж тусламж 
 Жил бүр үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамрагдах 
 Үүрэн телефоны оператор Unitel-ийн дараа төлбөрт дугаарыг 

барьцаагүй авах 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудад тусгайлан хууль, тогтоомжоор 

олгогдсон хөнгөлөлтүүд  

Байгууллагын хаяг 13370, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Нам Ян 
Жугийн гудамж, Хавдар судлалын үндэсний төв, Хүний нөөц, 
хөгжлийн алба, Утас: 11 – 454111 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөц, хөгжлийн албаны мэргэжилтэн П.Мөнхзул 
Утас: 11–454111 
zul@cancer-center.gov.mn 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.06.21-ны 12 цаг хүртэл  

 


