
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН АРБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 

Ажлын байрны нэр Багийн бага эмч  

Байгууллага, тасаг нэгж Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын ЭМТөв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Багийн иргэдэд анхан шатны тусламж үйлчилгээг стандарт 
удирдамжийн дагуу үзүүлж, зорилтот бүлгийн хүн амыг урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 2 /Бүрэн- 1, түр -1 / 

Боловсрол Сувилагч, Эх баригч, бага эмч  

Нарийн мэргэшил Үгүй 

Ажлын туршлага Хамраахгүй 

Ур чадвар Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программын мэдлэгтэй, 
халдвар хамгаалалын хувцасыг бүрэн зөв өмсөх чадварт суралцах 
байх. Монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байх 

Тусгай шаардлага Харилцааны ур чадвар сайтай, иргэдэд зөвлөгөө өгөх чадвартай 
байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

2 болон 6 багийн эмчийн унаа, сар бүрийн эргэлтийн бензин, улирал 
бүр ажил дүгнэж урамшуулал олгох . 

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын ЭМТөв 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын ЭМТөвийн дарга Б.Баярмөнх, 
89068994, Ахлах сувилагч Б.Шүрэнцэцэг 92033539 
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 

Ажлын байрны нэр Багийн бага эмч 1, Лаборант 1 

Байгууллага, тасаг нэгж Эрдэнэбулган сумын ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Анхан шатны Эрүүл мэндийн байгууллагад тусламж үйлчилгээг 
үзүүлж, багийн иргэдэд нийгмийн эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэн ажиллах  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ- 4 

Орон тоо Багийн бага эмч 1, Лаборант 1 

Боловсрол Лаборторын техник, эх баригч 

Нарийн мэргэшил Лаборторийн болон эх барихын чиглэлээр богино хугацааны 
сургалтад хамрагдсан байна. 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Багаар ажиллах, комьпютерийн хэрэглээний программын мэдлэгтэй, 
халдвар хамгаалалын хувцасыг бүрэн зөв өмсөх чадварт суралцсан 
байх. Монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна. 

Тусгай шаардлага Харилцааны ур чадвар сайтай, иргэдэд соёлтой үйлчлэх, тогтвор 
сууршилтай ажиллах.  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Багийн эмчид- мотоцикль, байр, улирлын урамшуулал  

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

Эрүүл мэндийн дарга Б.Лхагавсүрэн 88093573, Ахлах сувилагч 
Б.Нандинцэцэг 88166806 erdenebulganemt@gmail.com 
lhavaanaa@gmail.com. 
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 

Ажлын байрны нэр Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх , төрөх 
эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ, НҮЭМХөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч  

Нарийн мэргэшил Эмэгтэйчүүдийн эмч /давуу тал/ 

Ажлын туршлага 1-2 жил ажилласан байх  

Ур чадвар Багаар ажиллах, комьпютерийн хэрэглээний программын мэдлэгтэй, 
эх барихын тусламж үйлчилгээний чиглэлээр сургалтад хамрагдсан 
байх. Монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна.  

Тусгай шаардлага Харилцааны соёлтой, зөвлөгөө өгөх ур чадвартай байна. Орон нутагт 
тогтвор сууршилтай ажиллах. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Цалин, үр дүнгийн урамшуулал, байрлах байрны дэмжлэг үзүүлэх 

Байгууллагын хаяг  Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

Төмөрбулаг сумын ЭМТөвийн дарга Д.Мэнджаргал - 99389212 
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ АЛАГ-ЭРДЭНЭ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 

Ажлын байрны нэр Ээлжийн сувилагч-1, багийн эмч-1 

Байгууллага, тасаг нэгж Хөвсгөл аймгийн Алаг-эрдэнэ сумын Эрүүл мэндийн төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээ, асаргаа сувилгаа үзүүлэх ба хэвтэн эмчилүүлж байгаа 
иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулах 
хяналт тавьж ажиллана. 

Албан тушаалын ангилал Сувилагч: ТҮЭМ-3, Багийн бага эмч – ТҮЭМ-4 

Орон тоо Сувилагч-1, Багийн бага эмч-1 

Боловсрол Сувилагч, эх баригч 

Нарийн мэргэшил Сувилагчийн төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан бол давуу 
тал болно. 

Ажлын туршлага Шаардахгүй  

Ур чадвар Багаар ажиллах, комьпютерийн хэрэглээний программын мэдлэгтэй, 
уян хүзүү тавих, халдвар хамгаалалын хувцасыг бүрэн зөв өмсөх 
чадварт суралцсан байх. Монгол , бичгийн ур чадвар сайтай байна. 
Орон нутагт тогтвор сууршилтай ажиллана. 

Тусгай шаардлага Харилцааны соёлтой, гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, 
иргэдэд зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцсан байна.  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин, урамшуулал, хоолны мөнгө олгох 

Байгууллагын хаяг Алаг-эрдэнэ сумын Эрүүл мэндийн төв 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-ийн дарга: О. Бадмаа- 99679993 
Ахлах сувилагч П.Цолмон -95500816 
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ЦАГААН-ҮҮР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 

Ажлын байрны нэр Ээлжийн сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Цагаан-Үүр сумын ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээ, асаргаа сувилгаа үзүүлэх ба хэвтэн эмчилүүлж байгаа 
иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулах 
хяналт тавьж ажиллана. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч 

Нарийн мэргэшил Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан бол давуу 
тал болно. 

Ажлын туршлага Шаардахгүй 

Ур чадвар Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программын мэдлэгтэй, 
уян хүзүү тавих, халдвар хамгаалалын хувцасыг бүрэн зөв өмсөх 
чадварт суралцсан байх. Монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна.  

Тусгай шаардлага Харилцааны соёлтой, гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, 
иргэдэд зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцах байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Цалин,үр дүнгийн урамшуулал, хоолны мөнгө, бусад нэмэгдэл 
хөлсийг тогтоолд заасны дагуу олгох. 

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

Цагаан-үүр сумын ЭМТөвийн ахлах сувилагч Б.Нандинцэцэг -
89892922 
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ РАШААНТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ  

Ажлын байрны нэр Багийн эмч-1 

Байгууллага, тасаг нэгж Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Багийн иргэдэд анхан шатны тусламж үйлчилгээг стандарт 

удирдамжийн дагуу үзүүлж, зорилтот бүлгийн хүн амыг урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Эх баригч, бага эмч / Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй / 

Нарийн мэргэшил Үгүй  

Ажлын туршлага Шаардлагагүй 

Ур чадвар Багаар ажиллах чадвартай, харилцаа хандлага сайтай. Монгол хэл 

бичгийн ур чадвар сайтай байх 

Тусгай шаардлага Комьтерийн программ дээр ажиллах чадвартай  

Эрэгтэй бол давуу тал болно. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулалын шалгуурын дагуу үнэлгээ хийж улиралд 1 

удаа олгоно 

Байгууллагын хаяг Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төв 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-ийн дарга: Н.Амаржаргал 

Утас - 94227168 
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ЧАНДМАНЬ-ӨНДӨР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ  

Ажлын байрны нэр Эмчлэгч эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хөвсгөл аймаг Чандмань –Өндөр ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэнд, урьдчилан 
сэргийлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ 5-1 

Орон тоо Үндсэн орон тоо -1, жирэмсний амралтын оронд -1 

Боловсрол Хүний их эмч/Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтөй байна/ 

Нарийн мэргэшил  

Ажлын туршлага Сургаж авна. 

Ур чадвар Комьтерийн программ дээр ажиллах чадвартай, анхан шатны маягтыг 
үнэн зөв хөтлөх, монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байх. 

Тусгай шаардлага Харилцааны ур чадвартай сайтай, зөвлөгөө өгөх ур чадварт 

суралцсан байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин бусад Засгийн газрын нэмэгдэлүүд, илүү цаг 

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймаг Чандмань –Өндөр сум 4-р баг 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-ийн дарга -80888983, chandmanaemt@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 6 дугаар сарын 10-аас хойш 

 

  



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 

Ажлын байрны нэр Ээлжийн сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Төмөрбулаг сумын ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээ, асаргаа сувилгаа үзүүлэх ба хэвтэн эмчилүүлж байгаа 
иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулах 
хяналт тавьж ажиллана. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Орон тоо 1 

Боловсрол Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч /Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй байна/ 

Нарийн мэргэшил Төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан бол давуу тал болно. 

Ажлын туршлага Шаардахгүй  

Ур чадвар Багаар ажиллах, комьпютерийн хэрэглээний программын мэдлэгтэй, 
уян хүзүү тавих, халдвар хамгаалалын хувцасыг бүрэн зөв өмсөх 
чадварт суралцсан байх. Монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна. 

Тусгай шаардлага Харилцааны соёлтой, гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, 
иргэдэд зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцах байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин болон Засгийн газрын нэмэгдэлүүд, илүү цаг, үр 
дүнгийн урамшуулал  

Байгууллагын хаяг Төмөрбулаг сумын 5-р баг ЭМТөв  

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

Эрүү мэндийн төвийн дарга Д.Мэнджаргал 99389212 

Материал хүлээн авах хугацаа  2021 оны 7 дугаар сарын 1 

 

  



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ЦАГААННУУР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ  

Ажлын байрны нэр Эмчлэгч эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Цагаан-Нуур сумын Эрүүл мэндийн төв 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэнд, урьдчилан 
сэргийлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Ерөнхий мэргэжлийн эмч/Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байна.  

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 1-2 жил ажилласан байвал давуу тал 

Ур чадвар Компьютерийн программ дээр ажиллах чадвартай, анхан шатны 
маягтыг үнэн зөв хөтлөх, монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай 
байх.Урлаг спортын авьяастай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал даах чадвартай байх, нууц хадгалах, хамт олондоо 
эерэг зөв хандлагатай ёсзүйн зөрчилгүй байх. 
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах. 
Муу зуршилгүй байх. Зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцсан байна. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин, үр дүнгийн урамшуулал, хоолны мөнгө, орон байр, 
амьдрах нөхцөлөө өөрөө зохицуулах 

Байгууллагын хаяг Цагааннуур сум ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

Цагааннуур сум ЭМТ-ийн дарга Ө.Отгонгэрэл  
Утас 89276464 ovgiiotgongerel@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа  2021 оны 7 дугаар сарын 1 
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ БАЯНЗҮРХ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ  

Ажлын байрны нэр Эмчлэгч эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Баянзүрх сумын ЭМТөв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэнд, урьдчилан 
сэргийлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Ерөнхий мэргэжлийн эмч, УАУ-ны их эмч/ Эмчлэх эрхийн 
зөвшөөрөлтэй байна/ 

Нарийн мэргэшил Эмэгтэйчүүдийн эмч  
Хүүхдийн их эмчийн мэргэжил эзэмшсэн байвал давуу тал болно. 

Ажлын туршлага Мэргэжлийн дагуу 1-ээс дээш жил сум, өрхийн эмнэлэгт ажилласан 
бол сайн тал болно. 

Ур чадвар Комьютерийн программ дээр ажиллах чадвартай, анхан шатны 
маягтыг үнэн зөв хөтлөх, монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна. 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал даах чадвартай байх, нууц хадгалах, хамт олондоо 
эерэг зөв хандлагатай ёсзүйн зөрчилгүй байх. 
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах. 
Муу зуршилгүй байх. Зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцсан байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин, орон нутгийн нэмэгдэл, илүү цаг, хоол, үр дүнгийн 
урамшуулал олгох  

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сумын ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-н дарга 86643388, Ахлах сувилагч 88486265 
Bayanzurkh.emt@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 9 дүгээр сарын 27 

 

  



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ БАЯНЗҮРХ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ  

Ажлын байрны нэр Сумын эрүүл мэндийн төвийн Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан 

Байгууллага, тасаг нэгж Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, иргэдийн сургалт 
зөвлөгөө, мэдээлэл олгох , үндэсний болон аймгийн дэд 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавин ажиллана 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Нийгмийн эрүүл мэнд ажилтан, эх баригч, сувилагч, бага эмч/ 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл шаардахгүй/ 

Нарийн мэргэшил Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сургалтад хамрагдсан бол давуу 
тал болно. 

Ажлын туршлага Шаардахгүй  

Ур чадвар Комьютерийн программ дээр ажиллах чадвартай, төсөл бичих монгол 
хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна. 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал даах чадвартай байх, нууц хадгалах, хамт олондоо 
эерэг зөв хандлагатай ёсзүйн зөрчилгүй байх. 
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах. 
Муу зуршилгүй байх. Зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцсан байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин, орон нутгийн нэмэгдэл, илүү цаг, хоол, үр дүнгийн 
урамшуулал олгох 

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-н дарга 86643388, Ахлах сувилагч 88486265 
Bayanzurkh.emt@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 9 дүгээр сарын 01 

 

  



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ БАЯНЗҮРХ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ  

Ажлын байрны нэр Багийн бага эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж  
Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Багийн иргэдэд анхан шатны эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, 
нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, иргэдийн сургалт 
зөвлөгөө, мэдээлэл олгох  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 2 

Боловсрол Эх баригч бага эмч/Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байна / 

Нарийн мэргэшил Амилуулах үндсэн суурь тусламж үзүүлэх сургалтад хамрагдсан 
байна.  

Ажлын туршлага Шаардахгүй  

Ур чадвар Комьютерийн программ дээр ажиллах чадвартай, анхан шатны 
маягтыг үнэн зөв хөтлөх, монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна. 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал даах чадвартай байх, нууц хадгалах, хамт олондоо 
эерэг зөв хандлагатай ёсзүйн зөрчилгүй байх. 
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах. 
Муу зуршилгүй байх. Зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцсан байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин, орон нутгийн нэмэгдэл, илүү цаг, хоол, үр дүнгийн 
урамшуулал олгох  

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-н дарга 86643388, Ахлах сувилагч 88486265 
Bayanzurkh.emt@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 10 дугаар сарын 01 

 

  



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ БАЯНЗҮРХ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 

Ажлын байрны нэр Ээлжийн сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээ, асаргаа сувилгаа үзүүлэх ба хэвтэн эмчилүүлж байгаа 
иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулах. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Орон тоо 1 

Боловсрол Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч/Сувилах эрхтэй байна/ 

Нарийн мэргэшил Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр суралтад хамрагдсан 
байна.  

Ажлын туршлага Шаардахгүй  

Ур чадвар Комьютерийн программ дээр ажиллах чадвартай, анхан шатны 
маягтыг үнэн зөв хөтлөх, монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна. 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал даах чадвартай байх, нууц хадгалах, хамт олондоо 
эерэг зөв хандлагатай ёсзүйн зөрчилгүй байх. 
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах. 
Муу зуршилгүй байх. Зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцсан байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин, орон нутгийн нэмэгдэл, илүү цаг, хоол, үр дүнгийн 
урамшуулал олгох  

Байгууллагын хаяг Цалин, урамшуулал 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-н дарга 86643388, Ахлах сувилагч 88486265 
Bayanzurkh.emt@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 6 дугаар сарын 14 

 

  



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ БАЯНЗҮРХ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 

Ажлын байрны нэр Ариутгагч, биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Иргэдэд нийтийн биеийн тамир, дасгал хөдөлгөөн зааж арга зүйн 
удирдлагаар хангах, орчны ариутгал, халдваргүйтгэлийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих удирдан зохион байгуулж ажиллах, тайлан 
мэдээг гаргаж ажиллах. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах Ухааны их дээд сургуулийг төгссөн сувилагч, эх баригч бусад 
эмнэлгийн мэргэжилтэн\ 

Нарийн мэргэшил Ариутгалын олгох сургалтанд хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэхтэй 
байх  

Ажлын туршлага Шаардахгүй  

Ур чадвар Комьютерийн программ дээр ажиллах чадвартай, анхан шатны 
маягтыг үнэн зөв хөтлөх, монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байна. 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал даах чадвартай байх, нууц хадгалах, хамт олондоо 
эерэг зөв хандлагатай ёсзүйн зөрчилгүй байх. 
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах. 
Муу зуршилгүй байх. Зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцсан байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үндсэн цалин, орон нутгийн нэмэгдэл, илүү цаг, хоол, үр дүнгийн 
урамшуулал олгох  

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ЭМТөв 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-н дарга 86643388, Ахлах сувилагч 88486265 
Bayanzurkh.emt@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 6 дугаар сарын 14 

  



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ  

Ажлын байрны нэр Сумын эрүүл мэндийн төвийн Сангийн далай багийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сумын ЭМТ-ийн Багийн эмч 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэнд, урьдчилан 
сэргийлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ -4 

Орон тоо Нийт -1 Багийн бага эмч .  

Боловсрол Сувилагч, Эх баригч, бага эмч /Эмчлэх эрхтэй байна./ 

Нарийн мэргэшил Төрөлжсөн болон нарийн мэргэжил эзэмшссэн бол давуу тал болно. 

Ажлын туршлага Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно. 

Ур чадвар Багаар ажиллах, комьпютерийн хэрэглээний программын мэдлэгтэй, 
халдвар хамгаалалын хувцасыг бүрэн зөв өмсөх чадварт суралцах 
байх. Монгол хэл бичгийн ур чадвар сайтай байх 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал даах чадвартай байх, нууц хадгалах, хамт олондоо 
эерэг зөв хандлагатай ёсзүйн зөрчилгүй байх. 
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах. 
Муу зуршилгүй байх. Зөвлөгөө өгөх ур чадварт суралцсан байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Засгийн газрын тогтоолын дагуу цалинжуулах, улирал бүр 
урамшуулал олгох  

Байгууллагын хаяг Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 4-р баг 

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

ЭМТ-ийн дарга -88378047, nyamdalai1225@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 6 дугаар сарын 10-20-ны хооронд 

 

  



ХӨВСГӨЛ АЙМАГ МӨРӨН СУМЫН ЭНХ-ҮЙЛС ӨЭМТ 

Ажлын байрны нэр Их эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Энх-Үйлс ӨЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Өрхийн эмч 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Баклавар 

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага 2-оос дээш жил 

Ур чадвар - 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Орон нутгийн нэмэгдэл, хоол ундны нэмэдэл, улирал бүр үр дүнгийн 
урамшуулал. 

Байгууллагын хаяг ХӨВСГӨЛ АЙМАГ МӨРӨН СУМ 1-Р БАГ 34-Р ГУДАМЖ 11 ТООТ  

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

Байгууллагын дарга 88653130 70383464 enkhuils.emt@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 6 дугаар сарын 20 
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ МӨРӨН СУМЫН ЭНХ-ҮЙЛС ӨЭМТ 

Ажлын байрны нэр Сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Энх-Үйлс ӨЭМТ 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Өрхийн сувилагч 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Орон тоо 1 

Боловсрол Баклавар  

Нарийн мэргэшил  

Ажлын туршлага 1-ээс дээш жил 

Ур чадвар  

Тусгай шаардлага  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Орон нутгийн нэмэгдэл, хоол ундны нэмэдэл, улирал бүр үр дүнгийн 
урамшуулал. 

Байгууллагын хаяг ХӨВСГӨЛ АЙМАГ МӨРӨН СУМ 1-Р БАГ 34-Р ГУДАМЖ 11 ТООТ  

Холбогдох ажилтан, утас, майл 
хаяг 

Байгууллагын дарга 88653130 70383464 enkhuils.emt@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 6 дугаар сарын 20 
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