
Ажлын байрны нэр  Даатгалын эмч  

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэндийн даатгалыг шалган бүртгэлийг алдаа 
зөрчилгүй хийж, даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний 
зардлыг  даатгалын байгууллагатай хийсэн гэрээний дагуу Эрүүл 
мэндийн даатгалын сангаас нэхэмжлэн эмнэлгийн санхүүжилтыг 
ханган эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг  хэрэгжүүлэх 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-5 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Нийгмийн эрүүл мэнд, Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд 
сургууль төгссөн  

Нарийн мэргэшил  Даатгалын сургалтанд хамрагдсан бол давуу тал болно  

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан  

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах, Харилцааны ур чадвартай 
2. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 
3. Судалгааны арга зүйн талаар мэдлэгтэй 
4. ЭМД-ын хууль, зааврыг судалсан, эрүүл мэндийн даатгалын 

байгууллагатай ажлаа уялдуулах талаар мэргэшсэн байх 
5. Ажлын ачаалал даах чадвартай 

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол. Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Зэргийн нэмэгдэл - Ахлах 10%, Тэргүүлэх 15%, Зөвлөх 20% 
- Нөхцлийн нэмэгдэл - 10% 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Хүний нөөцийн алба : 11-321036 

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.10-2021.07.10 

  



Ажлын байрны нэр  Эрүүл мэндийн эдийн засагч   

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллагын төсвийн төсөл, төсөөллийг боловсруулах, нэгжид 
ногдох норм, нормативыг тогтоох, өртөг тооцох 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ - 6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Эрүүл мэндийн эдийн засагч  мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс 
дээш боловсролтой  

Нарийн мэргэшил  -    

Ажлын туршлага  Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх  

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах 
2. Харилцааны ур чадвартай 
3. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 
4. Судалгааны арга зүйн талаар мэдлэгтэй 

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол. Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Хүний нөөцийн алба : 11-321036 
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Ажлын байрны нэр  Эдийн засагч   

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллагын төсвийн төсөл, төсөөллийг боловсруулах, нэгжид 
ногдох норм, нормативыг тогтоох, өртөг тооцох 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ - 6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Эдийн засагч  мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш 
боловсролтой  

Нарийн мэргэшил  -  

Ажлын туршлага  Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх  

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах 
2. Харилцааны ур чадвартай 
3. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 
4. Судалгааны арга зүйн талаар мэдлэгтэй 

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол. Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Хүний нөөцийн алба : 11-321036 
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Ажлын байрны нэр  Аюулгүй байдал, эрсдэл хариуцсан менежер 

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад дотоод болон 
гадаад хүчин зүйлийн нөлөөллөөс үүсч болох эрсдэлийн хүчин зүйлс, 
шалтгаан , үр дагаварыг тогтоох, эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 
замаар үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангаж, үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулах 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ - 6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч    

Нарийн мэргэшил  - Чанар аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх 
- Чанарын менежментийн удирдлагын тогтолцоо, стандартын талаар 

мэдлэгтэй 

Ажлын туршлага  Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал эрсдэлийн 
удирдлагаар 1-ээс доошгүй жил ажиллсан байх. 

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах 
2. Илтгэх тайлагнах ур чадвартай - ISO 9001:2015 
3. Харилцааны ур чадвартай 
4. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 
5. Судалгааны арга зүйн талаар мэдлэгтэй 
6. Баримт бичиг боловсруулах 
7. Судалгаа шинжилгээ хийх, дүгнэлт, тайлан бичих чадвартай 
8. Интернэт орчинд ажиллах чадвартай  
9. Компьютерийн оффисын хэрэглээний программ бүрэн эзэмшсэн 
10. erp.ulaanbaatar.mn, edoc программ дээр ажилладаг байх  
11. Монгол хэл бичгийн зөв бичих, найруулгын мэдлэгтэй 
12.  Англи хэлний дундаас дээш мэдлэгтэй  
13. Хувь хүний болон байгууллагын нууц хадгалах чадвартай 

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол / 
Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Зэргийн нэмэгдэл - Ахлах 10%, Тэргүүлэх 15%, Зөвлөх 20% 
- Нөхцлийн нэмэгдэл - 10% 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас,  Хүний нөөцийн алба : 11-321036 
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Ажлын байрны нэр  Эрчимт эмчилгээний эмч     

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллага, тасаг, хэсгийн чиг үүргийн хүрээнд мэдээгүйжүүлэг, 
сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ, өвдөлт намдаалтын 
тусламжийг орчин үеийн анагаах ухааны ололт амжилтанд 
тулгуурлан үйлчлүүлэгчдэд батлагдсан стандарт удирдамжийн дагуу 
мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ - 7 

Орон тоо  2 

Боловсрол  Хүний их эмч  

Нарийн мэргэшил  - Эрчимт эмчилгээний эмч мэргэжлээр резиденсийн сургалтанд 
хамрагдсан байх  

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн хугацаатай 
зөвшөөрөлтэй 

Ажлын туршлага  Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх  

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах 
2. Харилцааны ур чадвартай 
3. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 
4. Ажлын ачаалал даах чадвартай 

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол. Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Зэргийн нэмэгдэл - Ахлах 10%, Тэргүүлэх 15%, Зөвлөх 20% 
- Нөхцлийн нэмэгдэл - 10%, Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас,  Хүний нөөцийн алба : 11-321036 

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.10-2021.07.10 



Ажлын байрны нэр  Дүрс оношлогооны эмч 

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллага,  тасаг, хэсгийн  чиг үүргийн хүрээнд орчин үеийн багаж 
тоног төрөөмжийг ашиглан оношлогооны үйл явцыг сайжруулахад 
чиглэсэн тусламж, үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд батлагдсан стандарт 
удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ - 6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч    

Нарийн мэргэшил  - Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэжлийн сургалтанд Дүрс 
оношлогооны эмчээр хамрагдаж мэргэжил эзэмшсэн байх 

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн хугацаатай 
зөвшөөрөлтэй 

Ажлын туршлага  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх 

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах 
2. Харилцааны ур чадвартай 
3. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол / 
Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Зэргийн нэмэгдэл - Ахлах 10%, Тэргүүлэх 15%, Зөвлөх 20% 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Хүний нөөцийн алба : 11-321036 
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Ажлын байрны нэр  Эх баригч  

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллага, тасгийн чиг үүргийн хүрээнд эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн 
чиглэлээр үйлчлүүлэгчдэд эх барих, сувилахуйн тусламж үйлчилгээг 
батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд 
үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ - 5 

Орон тоо  4 

Боловсрол  Эх баригч мэргэжлээр диплом болон бакалаврын   

Нарийн мэргэшил  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн хугацаатай 
зөвшөөрөлтэй 

Ажлын туршлага  Ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах 
2. Харилцааны ур чадвартай 
3. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 
4. Ажлын ачаалал даах чадвартай  

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол / 
Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Зэргийн нэмэгдэл - Ахлах 10%, Тэргүүлэх 15%, Зөвлөх 20% 
- Нөхцлийн нэмэгдэл - 10% 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Хүний нөөцийн алба : 11-321036 

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.10-2021.07.10 



Ажлын байрны нэр  Нярайн сувилагч   

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллага, тасгийн чиг үүргийн хүрээнд сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд батлагдсан стандарт удирдамжийн дагуу 
мэргэжлийн түвшинд  үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ - 4 

Орон тоо  2 

Боловсрол  Сувилагч мэргэжлээр диплом болон бакалаврын   

Нарийн мэргэшил  - Нярайн сувилахуй судлалын сургалтанд хамрагдсан байх  
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн хугацаатай 

зөвшөөрөлтэй 

Ажлын туршлага  Ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах 
2. Харилцааны ур чадвартай 
3. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 
4. Ажлын ачаалал даах чадвартай  

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол / 
Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Зэргийн нэмэгдэл - Ахлах 10%, Тэргүүлэх 15%, Зөвлөх 20% 
- Нөхцлийн нэмэгдэл - 10% 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Хүний нөөцийн алба : 11-321036 
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Ажлын байрны нэр  Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч   

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллага, тасгийн чиг үүргийн хүрээнд сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд батлагдсан стандарт удирдамжийн дагуу 
мэргэжлийн түвшинд  үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ - 4 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Сувилагч мэргэжлээр диплом болон бакалаврын   

Нарийн мэргэшил  - Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй судлалын сургалтанд хамрагдсан 
байх  

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн хугацаатай 
зөвшөөрөлтэй 

Ажлын туршлага  Ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар  5. Багаар ажиллах 
6. Харилцааны ур чадвартай 
7. Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн 
8. Ажлын ачаалал даах чадвартай  

Тусгай шаардлага  4. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
5. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
6. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол. Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Зэргийн нэмэгдэл - Ахлах 10%, Тэргүүлэх 15%, Зөвлөх 20% 
- Нөхцлийн нэмэгдэл - 10% 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Хүний нөөцийн алба : 11-321036 
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Ажлын байрны нэр  Мужаан    

Байгууллагын нэр  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллагын эд аж ахуйн бүрэн бүтэн байдлыг ханган хяналт тавьж, 
эвдрэл гэмтлийг засварлах 

Албан тушаалын ангилал  ТҮ - 2 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Мужаан   

Нарийн мэргэшил  Мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан бол давуу тал болно   

Ажлын туршлага  Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх  

Ур чадвар  1. Багаар ажиллах 
2. Харилцааны ур чадвартай 
3. Ажлын ачаалал даах чадвартай  

Тусгай шаардлага  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин  ажиллах 
2. Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах 
3. Үйл ажиллагаагаа Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд явуулж, 

авлигаас ангид байх    

Байгууллагаас өгөх хамгамж, 
урамшуулал  

Үндсэн цалин Засгийн газраас тогтоосон сүлжээ, жишиг / Засгийн 
газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол / 
Нэмэгдэл хөлс: 
- Үр дүнгийн урамшуулал -20% хүртэл /Ажлын үзүүлэлтээр/ 
- Хоол, унааны мөнгө 

Байгууллагын хаяг  Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 101 тоот  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл  

Хүний нөөцийн алба : 11-321036 

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.10-2021.07.10 

 
 


