
Ажлын байрны нэр Арьс судлалын эмч  

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Амбулаторийн 
тасагт 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл 
мэндийн  тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт,  
удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч бакалаврын боловсролын  зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Арьс судлалаар үндсэн мэргэжил эзэмшсэн, Харшил 
судлалаар төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн бол давуу тал 
болно.  

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. Багаар ажиллах   

Тусгай шаардлага 1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн 
байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 lgereltuya@gmail.com  
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mailto:lgereltuya@gmail.com


Ажлын байрны нэр Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер  

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн инженер техникийн 
тасагт 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг 
хангах 

Албан тушаалын ангилал  ТҮ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер бакалаврын 
боловсролын  зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн бол давуу тал болно.  

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 3. Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийг оношлох, тэдгээрт 
механикийн болон электроникийн засвар үйлчилгээг 
бие даан гүйцэтгэх чадвартай байх 

Тусгай шаардлага 2. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
3. Багаар ажиллах   

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 
lgereltuya@gmail.com  
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Ажлын байрны нэр Эрүүл мэндийн эдийн засагч  

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Стратеги 
төлөвлөлт гадаад харилцааны алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төсвийн төлөвлөлт, батлагдсан төсвийн хуваарилалт, 
зарцуулалтыг хянах, өөрийн орлого болон орлогын эх үүсвэр, 
зардлын зохицуулалтыг төлөвлөх 

Албан тушаалын ангилал  ТҮ-8 

Орон тоо 1 

Боловсрол Эдийн засагч мэргэжилтэй бакалаврын боловсролын  
зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Эрүүл мэндийн эдийн засагчаар суралцаж мэргэшсэн бол 
давуу тал болно.  

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 1. Англи хэлний анхан дунд түвшнээс доошгүй 
мэдлэгтэй  байх 

2. Оффисс, хэрэглээний программ дээр  ажиллах 
3. Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд ажиллах 
4. Статистик шинжилгээ хийх 
5. Судалгаа хийх 
6. Багаар ажиллах 
7. Яриа, харилцаа,  хувийн соёлтой байх 
8. Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх 
9. Судалгааны арга зүй эзэмшсэн 

Тусгай шаардлага  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 lgereltuya@gmail.com  
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Ажлын байрны нэр Ерөнхий мэргэжлийн эмч  

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Амбулатори,  
яаралтай тусламжийн тасагт 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл 
мэндийн  тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт,  
удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

ТҮЭМ-5 

Орон тоо 4 

Боловсрол Бакалаврын боловсролын  зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн бол давуу тал болно.  

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. SPSS судалгааны программыг эзэмшсэн байх 
3. Оффисс, хэрэглээний программыг бүрэн ашиглах, 

дотоод сүлжээ, интернэт орчинд ажиллаж чаддаг 
байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай, 
тэвчээртэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 
lgereltuya@gmail.com  
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Ажлын байрны нэр Хүүхдийн  эмч   

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн тасагт 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл 
мэндийн  тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт,  
удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалаврын боловсролын  зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Хүүхдийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэжил эзэмшсэн.  

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. SPSS судалгааны программыг эзэмшсэн байх 
3. Оффисс, хэрэглээний программыг бүрэн ашиглах, 

дотоод сүлжээ, интернэт орчинд ажиллаж чаддаг 
байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай, 
тэвчээртэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 
lgereltuya@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.12.10-аас 2022.01.10-ны 1200 цаг хүртэл 

 

  

mailto:lgereltuya@gmail.com


 

Ажлын байрны нэр Дүрс оношилгооны эмч   

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Амбулаторийн 
тасагт 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл 
мэндийн  тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт,  
удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалаврын боловсролын  зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Дүрс оношилгоо судлал, КТГ судлалаар төрөлжсөн 
мэргэшил эзэмшсэн.  

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. SPSS судалгааны программыг эзэмшсэн байх 
3. Оффисс, хэрэглээний программыг бүрэн ашиглах, 

дотоод сүлжээ, интернэт орчинд ажиллаж чаддаг 
байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай, 
тэвчээртэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 
lgereltuya@gmail.com  
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Ажлын байрны нэр Гастроэнтрологийн эмч   

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Амбулаторийн 
тасагт 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл 
мэндийн  тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандарт,  
удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалаврын боловсролын  зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Дотрын анагаах судлалаар үндсэн, Гастроэнтрологи 
судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн.   

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. SPSS судалгааны программыг эзэмшсэн байх 
3. Оффисс, хэрэглээний программыг бүрэн ашиглах, 

дотоод сүлжээ, интернэт орчинд ажиллаж чаддаг 
байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай, 
тэвчээртэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 
lgereltuya@gmail.com  
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Ажлын байрны нэр Статистикч эмч   

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Стратеги 
төлөвлөлт гадаад харилцааны албаны дүн бүртгэлийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн  тусламж үйлчилгээний статистик тоон 
үзүүлэлтийн нэгтгэн гаргах, тайлагнах 

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалаврын боловсролын  зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Эрүүл мэндийн статистикчаар төрөлжсөн мэргэшил 
эзэмшсэн.   

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. SPSS судалгааны программыг эзэмшсэн байх 
3. Оффисс, хэрэглээний программыг бүрэн ашиглах, 

дотоод сүлжээ, интернэт орчинд ажиллаж чаддаг 
байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай, 
тэвчээртэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 
lgereltuya@gmail.com  
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Ажлын байрны нэр Рентген техникч  

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Амбулаторийн 
тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Дүрс оношлогооны шинжилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд 
гүйцэтгэх 

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Дүрс оношлогооны техникч 

Нарийн мэргэшил Дүрс оношлогооны техникч (Төрөлжсөн мэргэжлийн 
сургалтад хамрагдсан бол давуу дал болно.) 

Ажлын туршлага  

Ур чадвар 1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. SPSS судалгааны программыг эзэмшсэн байх 
3. Оффисс, хэрэглээний программыг бүрэн ашиглах, 

дотоод сүлжээ, интернэт орчинд ажиллаж чаддаг 
байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай, 
тэвчээртэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 
lgereltuya@gmail.com  
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Ажлын байрны нэр Сувилагч   

Байгууллага, тасаг нэгж Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Дотор, хүүхэд, 
яаралтай тусламжийн тасагт 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын тасаг нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээг батлагдсан стандартын дагуу үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

ТҮЭМ-3 

Орон тоо 10 

Боловсрол Дипломын болон  бакалаврын боловсролын  зэрэгтэй 

Нарийн мэргэшил Төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн бол давуу тал болно.  

Ажлын туршлага Ажилласан хугацаа хамаарахгүй. 

Ур чадвар 1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. SPSS судалгааны программыг эзэмшсэн байх 
3. Оффисс, хэрэглээний программыг бүрэн ашиглах, 

дотоод сүлжээ, интернэт орчинд ажиллаж чаддаг 
байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай, 
тэвчээртэй байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Өдрийн хоол, унааны мөнгө өгөх ба улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн урамшуулал олгоно.  

Байгууллагын хаяг Налайх дүүрэг 2-р хороо Дамдины гудамж, ЭМТ-ийн 
захиргаа, амбулаторийн байр 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяа  
99022896 
lgereltuya@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.12.10-аас 2022.01.10-ны 1200 цаг хүртэл 
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