
Ажлын байрны нэр Хүүхдийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв-II-ийн Хүүхдийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хүүхдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх / дотор болон мэс 
заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр/ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Боловсрол Хүүүхдийн их эмч 

Нарийн мэргэшил – 33 эмч - Бөөрний мэс заслын эмч-2 
- Хүүхдийн амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын эмч-3 
- Хүүхдийн цусны эмгэг хавдар судлалын эмч-2  
- Хүүхдийн хоол боловсруулах эрхтний эмгэг судлалын эмч-3 
- Хүүхдийн мэдрэлийн эмгэг судлалын эмч-2 
- Хүүхдийн сэргээн засах эмчилгээний эмч-3 
- Хүүхдийн ерөнхий мэс заслын эмч-3 
- Хүүхдийн эрүү нүүрний мэс заслын эмч-1 
- Хүүхдийн нүдний мэс заслын эмч, хүүхдийн-2 
- Хүүхдийн чих, хамар, хоолойн мэс заслын эмч-1  
- Хүүхдийн бөөр, дотоод шүүрлийн эмгэг судлалын эмч-2 
- Хүүхдийн зүрх, судас, холбогч эдийн эмгэг судлалын эмч-1  
- Нярайн эмч-3  
- Нярайн эрчимт эмчилгээний эмч-3  
- Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмч-2  

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 3-аас дээш, төрөлжсөн мэргэшлээрээ 1-ээс жил 
ажилласан 

Орон тоо 33 

Ур чадвар Мэргэжлийн чиглэлээр гадаад  хэлээр уншиж ойлгох чадвартай 

Тусгай шаардлага Эрүүл болон эмгэгтэй хүүхдэд зөвлөгөө өгөх эелдег зөөлөн 
харилцаатай, тэвчээртэй, хүниг сонсох чадвартай байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байрны квоттод оруулж байраар хангана. 

Хаяг Хан-Уул дүүрэг 21 дүгээр хороо Буянт-Ухаа хорооллын урд өөрийн 
байранд 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Н.Тунгалаг /хүний нөөцийн менежер 
А.Оюунбямба/ 70101066 
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Ажлын байрны нэр Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын 4 эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв-II-ийн Хүүхдийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төрсөн, жирэмсэн нөхөн үржихүйн насны болон  бусад эмэгтэйчүүд,  
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Боловсрол Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 

Нарийн мэргэшил Эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэс засал 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 5-аас дээш, төрөлжсөн мэргэшлээрээ 3-аас 
дээш жил ажилласан 

Орон тоо 4 

Ур чадвар 1. Мэргэжлийн чиглэлээр гадаад  хэлээр уншиж ойлгох чадвартай 
2. Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн “Ахлах”-аас дээш 
мэргэжлийн зэрэгтэй. 

Тусгай шаардлага Зөвлөгөө өгөх эелдег зөөлөн харилцаатай, тэвчээртэй, хүнийг сонсох 
чадвартай байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байрны квоттод оруулж байраар хангана. 
 

Хаяг Хан-Уул дүүрэг 21 дүгээр хороо Буянт-Ухаа хорооллын урд өөрийн 
байранд 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Н.Тунгалаг /хүний нөөцийн менежер 
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Ажлын байрны нэр Сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв-II 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Боловсрол Бакалавр болон дипломын сувилагч 

Нарийн мэргэшил - 52 сувилагч  - Эрчимт эмчилгээний сувилахуй - 6 
- Яаралтай тусламжийн сувилахуй - 6 
- Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй - 6 
- Мэс заслын сувилахуй - 8 
- Нярайн сувилахуй - 6 
- Хүүхдийн сувилахуй - 10 
- Цус хавдрын сувилахуй - 4 
- Эх, ургийн сувилахуй - 6 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 3-аас дээш, төрөлжсөн мэргэшлээрээ 1-ээс жил 
ажилласан 

Орон тоо 52 

Ур чадвар Сувилгааны үйл ажиллагааны 5 шатлалыг бүрэн эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр зөвлөгөө өгөх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байраар хангаж, байрны квоттод оруулж байраар хангана. 
 

Хаяг Хан-Уул дүүрэг 21 дүгээр хороо Буянт-Ухаа хорооллын урд өөрийн 
байранд 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв-II 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Боловсрол Бакалавр болон дипломын сувилагч 

Нарийн мэргэшил- 17 сувилагч - Мэдрэлийн сувилахуй - 1 
- Нүдний  сувилахуй - 2 
- Чих, хамар, хоолой сувилахуй - 4 
- Дархлаажуулалтын сувилахуй - 6 
- Сэргээн засахын сувилахуй - 4 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш, төрөлжсөн мэргэшлээрээ 1-ээс 
дээш жил ажилласан 

Орон тоо 17 

Ур чадвар Сувилгааны үйл ажиллагааны 5 шатлалыг бүрэн эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр зөвлөгөө өгөх.  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байраар хангаж, байрны квоттод оруулж байраар хангана. 

Хаяг Хан-Уул дүүрэг 21 дүгээр хороо Буянт-Ухаа хорооллын урд өөрийн 
байранд 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Н.Тунгалаг /хүний нөөцийн менежер 
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Ажлын байрны нэр Сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв-II 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Боловсрол Бакалавр болон дипломын сувилагч 

Ерөнхий  мэргэжил-150 
сувилагч 

Ерөнхий мэргэжлийн сувилахуй-150 
 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан 

Орон тоо 150 

Ур чадвар Сувилгааны үйл ажиллагааны 5 шатлалыг бүрэн эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр зөвлөгөө өгөх.  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байраар хангаж, байрны квоттод оруулж байраар хангана. 
 

Хаяг Хан-Уул дүүрэг 21 дүгээр хороо Буянт-Ухаа хорооллын урд өөрийн 
байранд 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Н.Тунгалаг /хүний нөөцийн менежер 
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Ажлын байрны нэр Эх баригч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв-II 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эх барихуйн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Боловсрол Бакалавр болон дипломын сувилагч 

Нарийн мэргэшил Эх баригч 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан 

Орон тоо 40 

Ур чадвар Сувилгааны үйл ажиллагааны 5 шатлалыг бүрэн эзэмшсэн байх 
 

Тусгай шаардлага Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр зөвлөгөө өгөх.  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байраар хангаж, байрны квоттод оруулж байраар хангана. 
 

Хаяг Хан-Уул дүүрэг 21 дүгээр хороо Буянт-Ухаа хорооллын урд өөрийн 
байранд 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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