
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР 

Нэг. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА 
Ажлын байрны сул орон тоонд түр хугацаагаар / хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтны оронд / ажиллахыг хүссэн иргэд 
тус төвийн 203 тоотод 2019 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл ажлын өдрүүдэд 09.00-12.00 14.00 - 17.00  
цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. 
Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих 
утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана. 
 
Хоёр. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА 
 
1. Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ. 
2. Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 

 Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл  
 Төрийн албан хаагчийн анкет (цаашид “анкет” гэх) нь “А” болон “Б” хэсгээс бүрдэх бөгөөд анкетыг маягт 

(Маягт 1, Маягт 2)-ын дагуу “Анкет бичих санамж”-ийг ашиглаж бичнэ. 
 Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын 

хамт; 
 Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт; 
 Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт; 
 “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; 
 Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх 

хувийг хуулбарын хамт; 

 
Гурав. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА 

Сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд ЭМХТ-ийн  7012-8805 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно. 

 

 



Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн төрийн үйлчилгээний сул орон тоо болон ажлын байранд тавигдах 
шаардлага 

Нэгжийн нэр 

Албан тушаалын Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

Ангилал Нэр Хариусан 
асуудал 

Орон 
тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар 

Эм, эмнэлгийн 
тоног 
төхөөрөмжийн 
алба 

ТҮ-7 

Эмийн 
зохистой 
хэрэглээ, 
чанар, 
аюулгүй 
байдал, гаж 
нөлөөний 
мэдээлэл 
хариуцсан 
мэргэжилтэн

Эмийн 
зохистой 
хэрэглээн
ий арга 
зүйгээр 
эмнэлгийн 
мэргэжилт
эн, 
иргэдийг 
хангах, 
мэдээлэл 
сургалт, 
сурталчил
гааны 
ажил 
зохион 
байгуулах

1 

бакалавр болон 
түүнээс дээш 
зэрэгтэй 
 

Эм зүйч 

Эм зүйн албаны 
удирдлага, 

зохион 
байгуулалтаар 

мэргэжил 
дээшлүүлсэн. 

Төрийн 
байгууллагад 
мэргэжлээрээ 3-
оос доошгүй жил 
ажилласан байх 

 -Мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, 
нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх 

-Гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг 
тайлагнах 

-Судалгааны ерөнхий арга зүйн 
мэдлэгтэй 

-Өөрийн чиг үүргийн хүрээнд 
шийдлийн хувилбарыг 
боловсруулж, хариуцах 

-Шаардлагатай асуудлаар судалгаа 
хийж, дүнг хариуцах 

-Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт 
байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран 
ажиллах 

-Бусадтай харилцан итгэл 
төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй 
харилцааг бий болгох 

-Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, 
компьютерийн өргөн хэрэглээний 
програм дээр сайн ажилладаг байх 

 



 

 

Эм, эмнэлгийн 
тоног 
төхөөрөмжийн 
алба 

ТҮ-7 

Эмнэлгийн 
тоног 
төхөөрөмжий
н шалгалт, 
баталгаажуу
лалт 
хариуцсан 
мэргэжилтэн

Эрүүл 
мэндийн 
салбарын 
оношилго
о, 
эмчилгээн
д 
ашиглагд
аж буй 
эмнэлгийн 
тоног 
төхөөрөм
жид 
шалгалт 
баталгааж
уулалт 
хийх 

1 

бакалавр болон 
түүнээс дээш 
зэрэгтэй 
 

Эмнэлгий
н тоног 
төхөөрөм
жийн 
инженер 

Мэргэжлийн дагуу 
курс, сургалтанд 
хамрагдсан байх.

Мэргэжлээрээ 3-
аас доошгүй жил 
ажилласан байх.

-Мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, 
нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх 

-Гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг 
тайлагнах 

-Судалгааны ерөнхий арга зүйн 
мэдлэгтэй 

-Өөрийн чиг үүргийн хүрээнд 
шийдлийн хувилбарыг 
боловсруулж, хариуцах 

-Шаардлагатай асуудлаар судалгаа 
хийж, дүнг хариуцах 

-Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт 
байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран 
ажиллах 

-Бусадтай харилцан итгэл 
төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй 
харилцааг бий болгох 

-Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, 
компьютерийн өргөн хэрэглээний 
програм дээр сайн ажилладаг байх 

 
 


