
Ажлын байрны нэр Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч 

Байгууллага, тасаг, нэгж Мэс засал, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх  
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний сувилахуйн ажилбар  хийх 
Мэдлэг мэргэжлээ тасралтгүй дээшлүүлэх 
Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
Анхан шатны бүртгэл маягтыг хөтлөх  
Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд оролцох 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ -4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Бакалаврын зэрэгтэй, дипломын боловсролтой 

Нарийн мэргэшил Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний  чиглэлээр мэргэжлийн  
сургалтанд суралцсан байх 

Ажлын туршлага Туршлага харгалзахгүй 

Ур чадвар Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
Оффисын хэрэглээний программ дээр ажиллах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд ажиллах 
Статистикийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх 

Тусгай шаардлага Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах  
“Авилгын эсрэг хууль”-ийн хүрээнд ажиллах, авилгаас ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Засгийн газрын тогтоолд зааснаар цалинг тогтоох нэмэгдэл хөлс 
Хууль тогтоомжоор олгогдох бусад нэмэгдэл ба нэмэгдэл хөлс, 
урамшуулал 

Байгууллагын хаяг Нийслэлийн Хүрээ амаржих газрын Захиргааны байр  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Мөнхнасан 
95955643 Jijgeelfc@gmail.com 
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Ажлын байрны нэр Эх баригч 

Байгууллага, тасаг, нэгж Төрөх тасаг, Жирэмсний эмгэг эмчлэх тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлэх хүрээний төрөх насны эмэгтэйчүүдэд эх барих, 
эмэгтэйчүүдийн эмчийн удирдлаган дор эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг  үзүүлэх  
Гамшиг, яаралтай тусламжийн үеийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах  
Нөхөн үржихүй, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж 
ажиллах 
Анхан шатны бүртгэл маягтыг хөтлөх 
Бусад 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ -5 

Орон тоо 2 

Боловсрол Эх баригч /Эх барих үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтэй/ 

Нарийн мэргэшил Мэргэжлийн сургалтанд суралцсан байх 

Ажлын туршлага Эх баригчаар 3 жил ажилласан байх 

Ур чадвар Оффисын хэрэглээний программ дээр ажиллах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд ажиллах 
Статистикийн талаар зохих мэдлэгтэй байх 
Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 

Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн болон  эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг  сахин ажиллах 
Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авилгаас ангид байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Засгийн газрын тогтоолд зааснаар цалинг тогтоох нэмэгдэл хөлс 
Хууль тогтоомжоор олгогдох бусад нэмэгдэл ба нэмэгдэл хөлс, 
урамшуулал 

Байгууллагын хаяг Нийслэлийн Хүрээ амаржих газрын Захиргааны байр  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Мөнхнасан 
95955643 Jijgeelfc@gmail.com 
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Ажлын байрны нэр Чанарын албаны дарга 

Байгууллага, тасаг, нэгж Нийслэлийн Хүрээ амаржих газар, Чанарын алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Чанарын хяналт, удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэхэд шийдвэр 
гаргах, чанарыг сайжруулахад чиглэсэн тушаал заавар журмуудын 
хэрэгжилтийг хангуулах, чанарын дотоод хяналтыг зохион 
байгуулах, уялдаа холбоог хангах, үйл явц, үр дүнгийн үзүүлэлтээр 
үнэлэн, нотолгоонд тулгуурласан чанарын баталгааг хангах 
аргуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх замаар тусламж 
үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ -6 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны дээд боловсролтой 

Нарийн мэргэшил Чанар, хяналт үнэлгээний чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажиллах чадвартай, 5-аас дээш жил ажилласан байх 

Ур чадвар Англи орос хэлний дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй  
Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах чадвартай 
Интернетийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 
Статистик судалгааны программуудыг ашиглах, дүн шинжилгээ 
хийх, дүнэлт гаргах 
Эрүүл мэндийн болон холбогдох Хууль эрх зүйн өргөн мэдлэгтэй  
Асуудлыг шийдвэрлэхэд санал дэвшүүлэх чадвартай, шинийг 
эрэлхийлэгч, манлайлагч байх 
Ярианы болон Харилцаа, хувийн соёлтой 
Асуудалд нягт нямбай, хүлээцтэй ханддаг, эмх цэгцтэй байх 
Үнэнч шударга, зарчимч , бусдыг сонсох, нууцыг хадгалах чадвартай 
Орчин үеийн мэдээлэл харилцаа холбооны техниктэй харьцах 
чадвартай байх 
Ажлын цагийг баримталдаг байх 
Хяналт үнэлгээ хийхдээ асуудлаа ойлгуулан, бусдын асуудлыг 
илрүүлэх арга барилтай 

Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн болон  эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг  сахин ажиллах 
Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авилгаас ангид байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Засгийн газрын тогтоолд зааснаар цалинг тогтоох нэмэгдэл хөлс 
Хууль тогтоомжоор олгогдох бусад нэмэгдэл ба нэмэгдэл хөлс, 
урамшуулал 

Байгууллагын хаяг Нийслэлийн Хүрээ амаржих газрын Захиргааны байр  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Мөнхнасан 
95955643 Jijgeelfc@gmail.com 
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Ажлын байрны нэр Мэс засал, эрчимт эмчилгээний их эмч  

Байгууллага, тасаг, нэгж Нийслэлийн Хүрээ амаржих газар, Мэс, засал, мэдээгүйжүүлэг, 
эрчимт эмчилгээний тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлэх хүрээний хүн амд мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний 
чиглэлээр тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, чанартай, 
тэгш, хүртээмжтэй  үзүүлэхэд оршино. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ -7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч /Эмчлэх үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтэй/ 

Нарийн мэргэшил Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний  эмчээр  мэргэшсэн байх 

Ажлын туршлага Туршлага харгалзахгүй 

Ур чадвар Орос, англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
Оффисын хэрэглээний программ дээр ажиллах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд ажиллах 
Статистикийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх 
Багаар ажиллах 
Харилцааны чадвар 
Манлайлах  
Шийдвэр гаргах 
Хувийн зохион байгуулалт, хувийн соёл, харилцааны чадвар 

Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн болон  эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг  сахин ажиллах 
Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авилгаас ангид байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Засгийн газрын тогтоолд зааснаар цалинг тогтоох нэмэгдэл хөлс 
Хууль тогтоомжоор олгогдох бусад нэмэгдэл ба нэмэгдэл хөлс, 
урамшуулал 

Байгууллагын хаяг Нийслэлийн Хүрээ амаржих газрын Захиргааны байр  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Мөнхнасан 
95955643 Jijgeelfc@gmail.com 
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Ажлын байрны нэр Мэдээгүйжүүлгийн их эмч  

Байгууллага, тасаг, нэгж Нийслэлийн Хүрээ амаржих газар, Мэс, засал, мэдээгүйжүүлгийн 
тасаг  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлэх хүрээний хүн амд мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний 
чиглэлээр тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, чанартай, 
тэгш, хүртээмжтэй  үзүүлэхэд оршино. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ -7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч /Эмчлэх үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтэй/ 

Нарийн мэргэшил Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний  эмчээр  мэргэшсэн байх 

Ажлын туршлага Туршлага харгалзахгүй 

Ур чадвар Орос, англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
Оффисын хэрэглээний программ дээр ажиллах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд ажиллах 
Статистикийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх 
Багаар ажиллах 
Харилцааны чадвар 
Манлайлах  
Шийдвэр гаргах 
Хувийн зохион байгуулалт, хувийн соёл, харилцааны чадвар 

Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн болон  эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг  сахин ажиллах 
Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авилгаас ангид байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Засгийн газрын тогтоолд зааснаар цалинг тогтоох нэмэгдэл хөлс 
Хууль тогтоомжоор олгогдох бусад нэмэгдэл ба нэмэгдэл хөлс, 
урамшуулал 

Байгууллагын хаяг Нийслэлийн Хүрээ амаржих газрын Захиргааны байр  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Мөнхнасан 
95955643 Jijgeelfc@gmail.com 
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