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№ 

Эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын 

нэр 

Сул ажлын 

байрны нэр, 

тоо 

Ажлын байранд тавигдах 

шаардлага, мэргэжил, 

мэргэшил 

Тусгай шаардлага Бүрдүүлэх материал 

Сул ажлын байрны 

мэдээлэл өгөх албан 

тушаалтны нэр, утасны 

дугаар 

1 

Бигэр сумын 

Эрүүл 

мэндийн төв 

Эмчлэгч эмч  

• Хүний их эмч 
мэргэжилтэй 

• “Эмчлэх” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 
 

Эрүүл мэндийн төвийн 
дарга 

И.Сайнжаргал 
95272027 

ЭМГ-ын хүний нөөцийн 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

О.Мягмарбодь 

80032073 

2 

Бугат сумын 

Эрүүл 

мэндийн төв  

Нийгмийн 

эрүүл мэндийн 

ажилтан 

• Хүний их эмч 
мэргэжилтэй 

 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 

 

Эрүүл мэндийн төвийн 
дарга 

О.Нэргүй  
99750088 

ЭМГ-ын хүний нөөцийн 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

О.Мягмарбодь 

80032073 

3 

Бугат сумын 

Эрүүл 

мэндийн төв 

Эмчлэгч эмч  

• Хүний их эмч 
мэргэжилтэй 

• “Эмчлэх” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 

 

Эрүүл мэндийн төвийн 
дарга 

Мөнхзул 
99668470 

ЭМГ-ын хүний нөөцийн 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

О.Мягмарбодь 

80032073 

4 

Тонхил сумын 

Эрүүл 

мэндийн төв 

Эмийн санч 

• Эм найруулагч 
мэргэжилтэй 

• “Эм барих” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 

 

Эрүүл мэндийн төвийн 
дарга 

Л.Баасандорж 
99482313 

ЭМГ-ын хүний нөөцийн 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 



О.Мягмарбодь 

80032073 

5 

Төгрөг сумын 

ЭМТ 

 

Шүдний  эмч 

• Шүдний  эмч 
мэргэжилтэй 

• “Эмчлэх” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Төрийн албан хаагчийн болон 
эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
журмыг сахин ажиллах 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Хэрэглээний программууд дээр 
ажиллах чадвартай 

• Мэргэжлийн англи, орос хэлний 
зохих мэдлэгтэй 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 

• Эрүүл мэндийн үзлэгт 
орсон хуудас 

Сум дундын эмнэлгийн 

дарга Р.Эрдэнэбаатар  

9986-1121 

 

ЭМГ-ын хүний нөөцийн 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

О.Мягмарбодь 

80032073 

Эх барих 

эмэгтэйчүүдийн 

их эмч 

• Эх барих 
эмэгтэйчүүдийн их эмч 
мэргэжилтэй 

• “Эмчлэх” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Мэргэжлээрээ 2-3 жил 
ажилласан 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

• Урлаг, спортын авъяастай бол 
давуу тал болно. 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 

 

Дотрын эмч 

• Дотрын эмч 
мэргэжилтэй 

• “Эмчлэх” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Мэргэжлээрээ 2-3 жил 
ажилласан 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

• Урлаг, спортын авъяастай бол 
давуу тал болно. 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 
 

6 

Шарга сумын 

Эрүүл 

мэндийн төв 

Эмийн санч 

• Эм найруулагч 
мэргэжилтэй 

• “Эм барих” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 
 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 
 

Эрүүл мэндийн төвийн 
дарга 

Б.Баярбаатар 
95631003 

ЭМГ-ын хүний нөөцийн 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

О.Мягмарбодь 

80032073 
Багийн эмч-2 

• Хүний их эмч, Бага эмч, 
бага эмч-сувилагч 
мэргэжилтэй 

• “Эмчлэх” мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 



• Урлаг, спортын авъяастай бол 
давуу тал болно. 

7 Эрдэнэ сумын 

ЭМТ 

Их эмч  

• Хүний их эмч 
мэргэжилтэй 

• “Эмчлэх” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

• Урлаг, спортын авъяастай бол 
давуу тал болно. 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 

 
 

Эрүүл мэндийн төвийн 
дарга  

Д.Мөнхсувд 
88636004 

 
ЭМГ-ын хүний нөөцийн 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

О.Мягмарбодь 

80032073 
 
 

Нийгмийн 

эрүүл мэндийн 

ажилтан 

• Хүний их эмч, НЭМА, 
Сувилагч мэргэжилтэй 

 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 

 

Багийн эмч-2 

• Хүний их эмч, Бага эмч, 
Бага эмч-Сувилагч 
мэргэжилтэй 

• “Эмчлэх” мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй 

• Багаар ажиллах чадвартай  

• Компьютерийн хэрэглээний 
программууд дээр ажиллах 
чадвартай байх 

• Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, байгууллагын дотоод 
жумыг сахин ажиллах чадвартай. 

• Урлаг, спортын авъяастай бол 
давуу тал болно. 

• Төрийн албан хаагчийн 
анкет 1 маягт 

• Дипломын хуулбар 

• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл 

• Ажилд орохыг хүссэн 
өргөдөл 

 
 

СУДАЛГААГ НЭГТГЭСЭН 
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН 

 МЭРГЭЖИЛТЭН                                 О.МЯГМАРБОДЬ 
 


