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Сул ажлын байрны 
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цалингийн санд 
багтсан 

 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
Ерөнхий 
мэргэжлийн эмч 

-Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн 
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош 
үнэлгээтэй 
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрлийг 2 ба 5 жилийн хугацаатай 
авсан байх 
  - Хөдөө  орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах, 
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл  
эрмэлзэлтэй 
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар 
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх 

 
 
9 

 
 
Анхан шатны болон 
яаралтай тусламжийн 
хэсэгт тусламж 
үйлчилгээг шуурхайн 
хүргэн ажиллана 

 
Баяндалай сумын ЭМТ 
Мандал-овоо сумын 
ЭМТ 
Номгон сумын ЭМТ 
Хүрмэн сумын ЭМТ 
Сэврэй сумын ЭМТ 
Ханхонгор сумын ЭМТ 
Өнө-орших өрх   
Энхийн хүслэн өрх 
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Мэдээгүйжүүлэг 
их эмч 

- Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн 
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрлийг  5 жилийн хугацаатай авсан 
байх 
-Мэдээгүйжүүлэг эмчийн үндсэн мэргэжил 
эзэмшсэн болон дээшлүүлсэн 
  - Хөдөө  орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах, 
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл  
эрмэлзэлтэй 
- - Бие даасан ажиллах чадвартай байх 
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 Сум дундын эмнэлэгт 
ажиллаж эрчимт 
эмчилгээ 
мэдээгүйжүүлэгийн 
тусламж үйлчилгээ 
үзүүлнэ  

 
Ханбогд сумын СДЭ 
Ноён сумын СДЭ 
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Нүүр ам 
судлалын их эмч 

- Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн 
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош 
үнэлгээтэй 
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрлийг  5 жилийн хугацаатай авсан 
байх 
  - Хөдөө  орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах, 
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл  
эрмэлзэлтэй 
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 Нүүр ам судлалын 
тусламж үйлчилгээ  
үйлчлэх хүрээний хүн 
амд хүргэж 
эрүүлжүүлэх үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулан ажиллана 

 
Цогт-цэций сумын СДЭ 
Бүтэнжаргал мэдрэл 
шүдний эмэлэг 
 



- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар 
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх 
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Гэмтэл согог 
заслын их эмч 

- Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн 
- Гэмтэл согог заслын эмчийн үндсэн болон 
төрөлжсөн нарийн мэргэжил эзэмшсэн 
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эмчлэх 
зөвшөөрлийг  5 жилийн хугацаатай авсан 
байх 
  - Хөдөө  орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах, 
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл  
эрмэлзэлтэй 
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар 
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх 
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  Гэмтэл согог заслын 
нарийн мэргэжлийн  
тусламж үйлчилгээг хүн 
амд хүргэж ажиллана 

  
Ханбогд сумын СДЭ-1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Дотрын их эмч 

Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн 
- Дотрын  эмчийн үндсэн болон төрөлжсөн 
нарийн мэргэжил эүэмшсэн 
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрлийг  5 жилийн хугацаатай авсан 
байх 
  - Хөдөө  орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах, 
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл  
эрмэлзэлтэй 
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар 
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх 
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Дотрын эмчийн нарийн 
мэргэжлийн тусламж 
үйлчилгээг хүн амдп 
хүргэж ажиллана 

 
 
 
 
Ноён сумын СДЭ 
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Арьс харшил, 
БЗДХ-ын их эмч 
Лаборторийн их 
эмч 

Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн 
- Арьс харшлын эмчийн үндсэн болон 
төрөлжсөн нарийн мэргэжил эүэмшсэн 
- БЗДХ-ын төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн 
байна 
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрлийг  5 жилийн хугацаатай авсан 
байх 
  - Хөдөө  орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах, 
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл  
эрмэлзэлтэй 
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар 
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх 

 
 

Арьс-1 
БЗДХ-1 
Лабор-2 

 
Арьс харшил, БЗДХ-ын 
төрөлжсөн нарийн 
мэргэжлийн тусламж 
үйлчилгээг хүн амд 
хүргэн ажиллана 
Лаборторийн тусламж 
үйлчилгээ 

 
Аймгийн Бүсийн 
оношилгоо 
эмчилгээний төв 
/арьс,харшил/ 
Цогт-цэций, Ханбогд 
сумын СДЭ 
/лабортори/ 
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Нийгмийн эрүүл 
мэндийн ажилтан 

АШУҮИС-ийг нийгмийн эрүүл мэндийн 
болон эрүүл ахуйч мэргэжлээр төгссөн  
Дипломын голч оноо 2.8 дээш 

3 Хүн амын эрүүл 
мэндийн боловсролыг 
дээшлүүлэх эрүүл 

Ханбогд сумын СДЭ 
Шим билэг  ӨЭМТ 



Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах 
Бие даан ажиллаж өөрийгөө хөгжүүлэн 
чадваржих 

мэндийн мэдээлэл 
сургалт сурталчилгааг 
үзүүлэх 

 
 
 
8 
 
 

 
 
 
Сувилагч 

Дипломын болон бакалавр боловсрол 
эзэмшсэн 
Дипломын голч оноо 2.8 аас доошгүй 
үнэлгээтэй  байх 
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
сувилах 5 жилийн зөвшөөрөлтэй 
- Орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах 
-Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл 
эрмэлзэлтэй 
- Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжил 
нярай,хүүхэд эрчимт эмчилгээ, 
мэдээгүйжүүлэгийн төрөлжсөн мэргэжил 
эзэмшсэн байх нь давуу тал болно 
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Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээг сувилахуйн  
5-н шатлалын  дагуу  
чанарын өндөр  
түвшинд хүргэж 
тасралтгүй суралцан 
өөрийн ур чадварыг 
хөгжүүлж ажиллана 

   
Аймгийн БОЭТ-д 4 
Баяндалай  сумын 
ЭМТ 
Булган сумын ЭМТ 
Гурвантэс сумын ЭМТ 
Ханбогд  сумын СДЭ 
Цогт-цэций сумын СДЭ 
Манлай ЭМТ 
Хүрмэн  сумын ЭМТ 
Номгон сумын ЭМТ 
Ханхонгор  
Сэврэй 
Булган 
Мандал-овоо ЭМТ 
Цогт-овоо 
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Эх баригч 

Дипломын болон бакалавр боловсрол 
эзэмшсэн 
Дипломын голч оноо 2.8 аас доошгүй 
үнэлгээтэй  байх 
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эх 
барих 5 жилийн зөвшөөрөлтэй 
- Орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах 
-Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл 
эрмэлзэлтэй 
-  
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Эх барих 
эмэгтэйчүүдийн эмчийн 
удирдлага дор төрөлт 
удирдан эх бариж 
жирэмсэн эхчүүдэд 
зөвлөгөө мэдээлэл 
сургалтыг тасралтгүй 
явуулж өөрийн мэдлэг 
ур чадварыг  
дээшлүүлэн  ажиллана 

 
  
Баяндалай сумын ЭМТ 
Булган сумын ЭМТ 
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лаборант 

Дипломын болон бакалавр боловсрол 
эзэмшсэн 
Дипломын голч оноо 2.8 аас доошгүй 
үнэлгээтэй  байх 
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 
жилийн зөвшөөрөлтэй 
- Орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах 
-Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл 
эрмэлзэлтэй 
-  
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 Дүрс оношилгоо 
лаборторийн багаж 
тоног төхөөрөмжийг 
бүрэн хэмжээгээр 
ашиглан  техник 
хэрэгслэлийн аюулгүй 
байдлыг хангаж 
төрөлжсөн нарийн 
мэргэжлийн эмчийн 
удирдлагад хамтран 
ажиллана  

  
 
Ханхонгор сумын ЭМТ 
Энэрэхуйн ухаан өрх 
  Аймгийн ЗӨСТөв 
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Бага эмч 

Дипломын болон бакалавр боловсрол 
эзэмшсэн 
Дипломын голч оноо 2.8 аас доошгүй 
үнэлгээтэй  байх 
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эмчлэх 
5 жилийн зөвшөөрөлтэй 
- Орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах 
-Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл 
эрмэлзэлтэй 

-  
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 Үйлчлэх хүрээний хүн 
амд урьдчилан 
сэргийлэх үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулна 

Булган сумын ЭМТ 
Мандал-овоо сумын 
ЭМТ 
Номгон сумын ЭМТ 
Хүрмэн сумын ЭМТ 
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Эм зүй, эм 
найруулагч 

Дипломын болон бакалавр боловсрол 
эзэмшсэн 
Дипломын голч оноо 2.8 аас доошгүй 
үнэлгээтэй  байх 
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эм 
барих  5 жилийн зөвшөөрөлтэй 
- Орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажиллах 
-Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл 
эрмэлзэлтэй 
 

 
Эм 

найруулагч-
31          

эм зүйч-6 

 
 
Улсын бүртгэлтэй 
чанарын шаардлага 
хангасан эм эмнэлгийн 
хэрэгслэлээр хүн амыг 
ханган ажиллах 

 Эргэлтийн эмийн санп 
эм найруулагч 15. 
Хувийн эмийн санд эм 
найруулагч-16 
Хувийн эмийн санд эм 
зүйч-6 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙГ СОНГОН АЖИЛЛАХ ДАВУУ ТАЛ 

-  Сумдын эрүүл мэндийн төвүүд нь эмнэлгийн ажилтны орон сууцтай 
- -Аймгийн Засаг даргын захирамжаар төрийн албан хаагчдад  говийн бүсийн орон нутагт ажилласан тэтгэмж сар бүр 

олгогдоно 
-  Засгийн  газрын 2019 оны 382 дугаар тогтоолын дагуу орон нутагт ажилласан нэмэгдэл хөлсийг сар бүр олгоно 
-  Сум өрхийн эрүүл мэндийн төвд тогтвортой 3 жил ажилласан тохиолдолд Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29 дүгээр 

зүйлийн 29,2 заалтын дагуу 6 сарын үндсэн цалинтэй тэмцэх хэмжээний тэтгэлэг олгогдоно 
- Аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын нийгмийн баталгааг дэмжих орон сууц 

хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой 
- Улаанбаатар-Өмнөговь,Улаанбаатар-Цогт-цэций, Ханбогд чиглэлд авто тээврийн засмал замтай 
-  Сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дэд бүтэцийн 80 хувьд засвар үйлчилгээ хийж цэвэр бохир халаалтын шугам 

сүлжээнд холбогдсон  

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: 

1.Төрийн албан хаагчийн анкет 

2.Дипломын хуулбар 

3.Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар  холбогдох утас   70532307   88063658  88069929 


