
 

Ажлын байрны нэр Халдвартын эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Халдвартын клиникийн тасгууд 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зонхилон тохиолдох өвчний оношлогоо, эмчилгээний стандарт, 
түгээмэл үйлдлийн стандарт, удирдамжийн дагуу оношлогоо, 
эмчилгээг хийх 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгээс 
шалтгаалсан халдварын дэглэм, зааврыг мөрдөх 
Халдварт өвчний талаар гарсан хууль, тогтоомж, тушаал шийдвэр, 
заавар журмыг хэрэгжүүлж ажиллах 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 5 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Халдвартын эмч 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Англи хэлний мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг бүрэн эзэмшсэн 
Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах 
чадвартай; 
Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга И.Орхон 
99014188,  
i.orkhon@nccd.gov.mn 
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Ажлын байрны нэр Лабораторийн техникч 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Нэгдсэн лабораторийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Лабораторийн шинжилгээг гардан үйлдлийн стандартын дагуу хийх. 
Шинжилгээтэй холбоотой анхан шатны маягт, баримт бичгийг зохих 
журмын дагуу хөтлөх 
Лабораторийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөн ажиллах 
Аппарат тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах 
Шинжилгээний явц, дараах үе шатанд хяналт тавих 
Шинжилгээний хариуг журмын дагуу хүлээлгэн өгөх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 3 

Боловсрол Лаборант 

Нарийн мэргэшил Бактерилоги, вируслоги 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах 
чадвартай; 
Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Халдвартын болон сүрьеэгийн клиникийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Халдвартын болон Сүрьеэгийн клиникийн тасагт хэвтэн 
эмчлүүлэгчдэд сувилахуйн тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт, 
сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стандартын дагуу мэргэжлийн 
түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 18 

Боловсрол Бакалавр 

Нарийн мэргэшил Халдвартын сувилахуй 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах 
чадвартай; 
Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 
Халдвар хамгааллын дэглэмийн чанд баримтлах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Тархвар судлаач эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Халдварт өвчний тандалт судалгааны алба, 
Дархлаажуулалтын алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Халдварт өвчний дэгдэлтийг эрт илрүүлэх, цаашид түгэн тархахаас 
сэргийлэх, тархалтыг таслан зогсоох арга хэмжээг шуурхай зохион 
байгуулах  
Бүртгэгдсэн халдварын дэгдэлтэнд тандалт, судалгаа хийж, 
лабораторын шинжилгээний дүнг үндэслэн мэргэжлийн дүгнэлт 
гарган арга зүйгээр хангах 
Хүн амын дунд бүртгэгдсэн халдварт өвчний өвчлөлийн олон жилийн 
хөдлөл зүйг гаргаж хэтийн төлөв, прогнозыг тодорхойлох  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 4 

Боловсрол Нийгмийн эрүүл мэнд судлал, эрүүл ахуйч 

Нарийн мэргэшил Тархвар судлаач 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Англи хэлний мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг бүрэн эзэмшсэн 
Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах 
чадвартай, Ажлын хариуцлага өндөртэй, Идэвхи санаачлагатай, 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Цахилгааны инженер 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Инженер техникийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Барилгын болон цахилгаан хангамж хэмжих хэрэгслүүдийн  засвар 
үйлчилгээ ашиглалтыг бүрэн хариуцах 
Хаалттай дэд станцууд байр бүрийн  цахилгааны  тэжээлийн 
хуваарилах щитүүдэд   үзлэг үйлчилгээ хийх,  шугамын холболт, 
хэмжилтүүдийг хийх  
Цахилгаанчинг  мэргэжлийн удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт 
тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах 
Цахилгаан эрчим хүчний холбогдох дүрэм журмыг мөрдлөг  болгон 
ажиллах  

Албан тушаалын ангилал ТҮ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалавр 

Нарийн мэргэшил Цахилгааны инженер 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Удирдан зохион байгуулах чадвартай 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Сантехникийн инженер 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Инженер техникийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Барилгын гадна дотор  сантехникийн цэвэр ус болон бохирын 
даралтын шугам хоолой, хэмжих хэрэгслэлүүд, хаалт арматуруудын 
засвар үйлчилгээ, ашиглалтыг бүрэн хариуцах 
Байруудын сантехникийн  шугам хоолойн схемийг нарийвчлан судлах 
Барилгын гадна дотор цэвэр болон бохир усны ерөнхий ба  салбар 
шугамын таслалт, холболтын ажил гүйцэтгэх тохиолдолд биечлэн 
оролцох хяналт тавих 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалавр 

Нарийн мэргэшил Сантехникийн  инженер 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Удирдан зохион байгуулах чадвартай 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Дулааны инженер 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Инженер техникийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Барилгын гадна дотор байрлах дулаан хангамжийн  тараалтын өгөх 
буцах түгээх шугам хоолой, хаалт арматурын засвар үйлчилгээ, 
ашиглалтыг бүрэн хариуцах  
Байруудын  халаалтын   шугам хоолойн схемийг нарийвчлан судалж 
ажиллах  
Дулааны   слесарийн ажлын гүйцэтгэлийг хянах, зөвлөгөө өгөх, 
найдвартай ажиллагааг хангах ажлыг биечлэн зохион байгуулах, 
үнэлэлт дүгнэлт өгөх 
Барилгын гадна дотор  халаалтын дулааны узель ерөнхий ба  салбар 
шугамын таслалт, холболтын ажил, хэмжих хэрэгсэлийн  хэвийн 
ажиллагааны баталгаажилт  гүйцэтгэх тохиолдолд биечлэн оролцох 
хяналт тавих 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалавр 

Нарийн мэргэшил Дулааны  инженер 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Удирдан зохион байгуулах чадвартай 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжийн механик 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Инженер техникийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмнэлгийн  бусад тоног төхөөрөмжинд  үзлэг оношлогоо хийх, 
засварлах, хэвийн ажиллуулах  ажлыг гүйцэтгэх  

Албан тушаалын ангилал ТҮ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Тусгай дунд 

Нарийн мэргэшил Механик 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Цахилгаанчин 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Инженер техникийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Цахилгааны инженерийн удирдлага дор тасаг нэгжээс ирсэн 
цахилгаан хангамжтай холбоотой бүхий л дуудлагыг   хүлээн авч 
засвар үйлчилгээг  мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх. 
Байруудын ерөнхий ба  хуваарилах щитэд үзлэг хийх, чангалгаа 
үйлчилгээ, монтажийн холболтуудыг инженерийн удирдлаганд 
биечлэн хийж  цахилгааны найдвартай ажиллагааг  бүрэн хангаж 
ажиллах 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-3 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Нарийн мэргэшил Цахилгаанчин 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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Ажлын байрны нэр Дулааны слесарь 

Байгууллага, тасаг нэгж ХӨСҮТ-ийн Инженер техникийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байруудын халаалтанд хяналт тавих  
Шугамын засвар үйлчилгээ хийх 
Халаалтын системийн тоолуур болон хэмжих хэрэгсэлийн хэвийн 
ажиллагааг хянах  
Холбогдох байгууллагад мэдээ мэдээлэлийг үнэн зөв өгөх 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-3 

Орон тоо 4 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Нарийн мэргэшил Дулааны слесарь 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан 

Ур чадвар Ажлын хариуцлага өндөртэй 
Удирдан зохион байгуулах чадвартай 
Идэвхи санаачлагатай 
Багаар ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал дааж, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 

Байгууллагын хаяг БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 
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