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Мэргэ-
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Туршлага Ур чадвар  
Тусгай 

шаардлага 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛ 

1 
Боловс-

ролын газар 

Сургалт 
судалгаа, 
арга зүйн 

нэгж 

Хими 
биологи, 

эрүүл 
мэндийн 
сургалт 

ахриуцсан 
мэргэжилтэ

н 

Хими 
биологи, 

эрүүл 
мэндийн 
сургалт 

ахриуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-5 1 
Бакалавр 
түүнээс 
дээш 

Багш, 
боловсрол

ын 
удирдлага 

Хими, 
биолоигийн 
багш 

Боловсролын 
салбарт 

сүүлийн 5 жил 
тасралтгүй 
ажилласан 

байна. 
Магистрийн 
зэрэгтэй бол 

давуу тал 
болно. 

Сургалт зохион 
байгуулах, 
судалгаа хийх, 
төлөвлөх, 
тайлагнах,  арга 
зүйн зөвлөгөө 
өгч хамтран 
ажиллах , 
асуудал 
шийдвэрлэх 
чадвартай 

Бичиг баримт 
боловсруулах, 
компьютер дээр 
ажиллах, багаар 
ажиллах 
чадвартай, эерэг 
зөв хандлагатай, 
боловсролыг 
шинэчлэх 
сэтгэхүйтэй, төрийн 
албан хаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээг 
баримтладаг.  

2 
Боловсролы

н газар 

Сургалт 
судалгаа, 
арга зүйн 

нэгж 

Гадаад 
хэлний 

боловсрол 
хариуцсан 

мэргэжилтэ
н 

Гадаад 
хэлний 

сургалтын 
асуудал 

ТЗ-5 1 

Бакалавр 
буюу 

түүнээс 
дээш 

Багш, 
боловсрол

ын 
удирдлага 

Англи, Орос 
хэлний багш 

Боловсролын 
салбарт 

сүүлийн 5 жил 
тасралтгүй 
ажилласан 

байна. 
Магистрийн 
зэрэгтэй бол 

давуу тал 
болно. 

Сургалт зохион 
байгуулах, 
судалгаа хийх, 
төлөвлөх, 
тайлагнах,  арга 
зүйн зөвлөгөө 
өгч хамтран 
ажиллах , 
асуудал 
шийдвэрлэх 
чадвартай 

Гадаад хэлний 
өндөр мэдлэгтэй, 
бичиг баримт 
боловсруулах, 
компьютер дээр 
ажиллах, багаар 
ажиллах 
чадвартай, эерэг 
зөв хандлагатай, 
боловсролыг 
шинэчлэх 
сэтгэхүйтэй, төрийн 
албан хаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээг 
баримтладаг.  



3 
Боловсролы

н газар 

Сургалт 
судалгаа, 
арга зүйн 

нэгж 

Түүх, 
нийгэм, 
газар зүй, 
нийгмийн 
ажилтан 
хариуцсан 
мэргэжилтэ
н 

Түүх, 
нийгэм, 

газарзүйн 
сургалтын 
асуудал 

ТЗ-5 1 
Бакалавр 
түүнээс 
дээш 

Багш, 
боловсрол

ын 
удирдлага 

Түүх, 
нийгэм, 
газарзүйн 
багш 

Боловсролын 
салбарт 
сүүлийн 5 жил 
тасралтгүй 
ажилласан 
байна. 
Магистрийн 
зэрэгтэй бол 
давуу тал 
болно. 

Сургалт зохион 
байгуулах, 
судалгаа хийх, 
төлөвлөх, 
тайлагнах,  арга 
зүйн зөвлөгөө 
өгч хамтран 
ажиллах , 
асуудал 
шийдвэрлэх 
чадвартай 

Бичиг баримт 
боловсруулах, 
компьютер дээр 
ажиллах, багаар 
ажиллах 
чадвартай, эерэг 
зөв хандлагатай, 
боловсролыг 
шинэчлэх 
сэтгэхүйтэй, төрийн 
албан хаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээг 
баримтладаг.  

4 

Ханбогд 
суман дахь 
МУ-ын сум 
дундын 16 

дугаар шүүх 

Тамгын 
газар 

Шүүгчийн 
туслах 

Хэрэг хянан 
шийдвэрлэх 
ажиллагаан
ы зарим хэс-

гийг бие 
даан явуу-
лах, шүүн 

таслах 
ажиллагаа 

болон 
удирдлага, 

зохион 
байгуулалты
н чиглэлээр 

баримт 
бичгийн эх 
бэлтгэхийн 

зэрэгцээ 
техник, 
зохион 

байгуулалт, 
статистик 
мэдээлэл, 
бүртгэлийн 

бүний л 
ажилбарыг 

хийж 
гүйцэтгэнэ 

ТЗ-6 3 Бакалавр Эрх зүйч  

Мэргэжлээрээ 
1 буюу түүнээс 
дээш жил 
ажилласан 

Төрийн албан 
хаагчийн ёс 
зүйн хэм 
хэмжээг чанд 
сахих, ашиг 
сонирхлын 
зөрчилд 
автахгүй, 
харьцааны 
өндөр соёлтой, 
багаар ажиллах 
чадвар 
эзэмшсэн байх 

Компьютерийн 
өргөн хэрэглээний 

программуудыг 
бүрэн эзэмшсэн 

байх, Монгол 
хэлний зөв бичгийн 

дүрэм, найруулга 

зүй, албан хэрэг 

хөтлөлтийн мэдлэг, 
ур чадвартай, 
ачаалалтай 
ажиллах, 
шаардлагатай 
тохиолдолд илүү 
цагаар ажиллах 



5 
Эрүүл 

Мэндийн 
газар 

Эмнэлгийн 
тусламжий

н хэлтэс 

Эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээни

й чанар 
хариуцсан 
мэргэжилтэ
н 

Эмнэлгийн 
тусламж 

үйлчилгээни

й чанар 
аюулгүй 

байдалд  
хяналт 

үнэлгээ хийж 

заавар 
зөвлөмж өгч 

удирдлага 
арга зүйгээр 

хангах 

ТЗ-5 1 

бакалавр 
түүнээс 

дээш 

Хүний их 

эмч 

Анагаах 
ухааны 
боловсрол 
олгох их 
дээд 
сургуулийг 
хүний их 

эмч 
мэргэжлээр 
төгссөн 

сургалтын 
голч оноо 
2,9 дээш  
үнэлгээтэй,  

Мэргэжлээрээ 
ажилласан 
туршлагатай 
байх 

Бичиг баримт 
боловсруулан 
дүгнэлт хийж 

шийдвэрлэх, 
асуудалд дүн 

шинжилгээ 
хийж шийдвэр 
гаргах  удирдан 
манлайлах  ур 
чадварыг 
зэмшин  хамтын 
ажиллагаанд 
суралцсан байх 
компьютерийн 
хэрэглээний 
программыг 
бүрэн зэмшсэн 

Төрийн албаны ёс 

зүйн хэм хэмжээг 

чанд сахиж   төрийн 

үйлчилгээний 

шуурхай байдлыг 
эрхэмлэн мөрдөх, 

англи хэлний зохих 
мэдлэгтэй байх   

6 
Эрүүл 

Мэндийн 
газар 

Эмнэлгийн 
тусламжий

н хэлтэс 

Анхан 
шатны 
эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээ 
хариуцсан 
мэргэжилтэ
н 

Анхан 
шатны 

эмнэлгийн 
стандарт 
хангалтыг 

сайжруулах, 
эмнэлгийн 
тусламж 

үйлчилгээг 

өргөжүүлэхэ
д удирдлага  

арга зүйгээр 
хангах 

ТЗ-5 1 
бакалавр, 

түүнээс 
дээш 

Хүний их 
эмч 

Анагаахын 
ухааны  
боловсрол 
олгох их 
дээд 
сургуулийг 
хүний их 

эмч 
мэргэжлээр  
төгссөн 
сургалтын 
голч оноо 
2,9 дээш  
үнэлгээтэй,  

Мэргэжлээрээ 
ажилласан 
туршлагатай 
байх 

Бичиг баримт 
боловсруулан 
дүгнэлт хийж 
шийдвэрлэх, 
асуудалд дүн 

шинжилгээ 
хийж шийдвэр 
гаргах  удирдан 
манлайлах  ур 
чадварыг 
зэмшин  хамтын 
ажиллагаанд 
суралцсан байх 
компьютерийн 
хэрэглээний 
программыг 
бүрэн зэмшсэн 

Төрийн албаны ёс 

зүйн хэм хэмжээг 

чанд сахиж   төрийн 

үйлчилгээний 

шуурхай байдлыг 
эрхэмлэн мөрдөх, 

англи хэлний зохих 
мэдлэгтэй байх   



7 
Mэргэжлийн 

хяналтын 
газар 

Санхүү 
хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгаалл

ын 
хяналтын 

хэлтэс 

улсын 
байцаагч 

Хөдөлмөрий
н аюулгүй 
байдлын 
хяналтын 
асуудал 

ТЗ-6 1 
Бакалавр 
түүнээс 
дээш 

Инженер 

Геологи, уул 
уурхайн 
болон 
барилгын 
инженер 

Мэргэжлээрээ 
5-аас доошгүй 
жил 
ажилласан 
байх 

Компьютерийн 
өргөн 
хэрэглээний пр
ограмм дээр 
ажилладаг, 
гадаад хэлний 
зохих 
мэдлэгтэй, 
баримт бичиг 
боловсруулах, 
багаар 
ажиллах, 
хяналт 
шалгалт хийх 
чадвартай, 
харилцааны 
соёлтой, 
Монгол хэл 
бичгийн 
мэдлэгийн 
түвшин сайн 
байх 

Төрийн албаны 
болон 
байцаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээг 
мөрддөг, авлига 
хүнд суртал ашиг, 
сонирхлын 
зөрчлөөс ангид 
байх 

8 
Mэргэжлийн 

хяналтын 
газар 

Гашуунсух
айт хилийн 
боомт дахь 

Хилийн 
хяналтын 

хэлтэс 

улсын 
байцаагч 

Хүнсний 
чанар, 

аюулгүй 
байдлын 
хяналтын 
асуудал 

ТЗ-6 1 
Бакалавр 
түүнээс 
дээш 

Хүнсний 
технологич 
инженер 

 

Мэргэжлээрээ 
5-аас доошгүй 
жил 
ажилласан 
байх 

Компьютерийн 
өргөн 
хэрэглээний пр
ограмм дээр 
ажилладаг, 
гадаад хэлний 
зохих 
мэдлэгтэй, 
баримт бичиг 
боловсруулах, 
багаар 
ажиллах, 
хяналт 
шалгалт хийх 
чадвартай, 
харилцааны 
соёлтой, 
Монгол хэл 
бичгийн 
мэдлэгийн 
түвшин сайн 
байх 

Хил дээр ажиллах 
боломжтой, 
төрийн албаны 
болон 
байцаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээг 
мөрддөг, авлига 
хүнд суртал ашиг, 
сонирхлын 
зөрчлөөс ангид 
байх 



9 
Mэргэжлийн 

хяналтын 
газар 

Гашуунсух
айт, 

Шивээхүрэ
н хилийн 

боомт дахь 
Хилийн 

хяналтын 
хэлтэс 

улсын 
байцаагч 

Мал амьтан, 
хорио цээр 
чанарын 
хяналт 

хариуцсан 
асуудал 

ТЗ-6 2 
Бакалавр 
түүнээс 
дээш 

Малын эмч  

Мэргэжлээрээ 
5-аас доошгүй 
жил 
ажилласан 
байх 

Компьютерийн 
хэрэглээний пр
ограмм дээр 
ажилладаг, 
гадаад хэлний 
зохих 
мэдлэгтэй, 
баримт бичиг 
боловсруулах, 
багаар 
ажиллах, 
хяналт 
шалгалт хийх 
чадвартай, 
харилцааны 
соёлтой, 
Монгол хэл 
бичгийн 
мэдлэгийн 
түвшин сайн 
байх 

Хил дээр ажиллах 
боломжтой, 
төрийн албаны 
болон 
байцаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээг 
мөрддөг, авлига 
хүнд суртал ашиг, 
сонирхлын 
зөрчлөөс ангид 
байх 

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛ 

1 
Даланзадгад 

сум 
сумын 
ЗДТГ 

Тогтоол 
шийдвэр 
хариуцсан 
мэргэжилтэ
н 

Хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт,  

ТЗ-3 1 
Бакалавр 
түүнээс 
дээш 

Эрх зүйч   

Зохион байгуу-
лах  чадвартай, 
Компьютерийн 
өргөн хэрэглээ-
ний програмуу-
дыг мэддэг 

Хууль журам, ТАХ-
ийн ёс зүйг чанд 
сахих, Харилцааны 
өндөр соёлтой, 
илүү цагаар 
ажиллах 

2 
Даланзадгад 

сум 
сумын 
ЗДТГ 

Газрын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэ
н 

Газар 
зохион 

байгуулалты
н асуудал 

ТЗ-3 1 
Бакалавр 
түүнээс 
дээш 

Газар 
зохион 
байгуу-
лалт, 

кадастрийн 
инженер, 

архитектор 

  

Зохион байгуу-
лах  чадвартай, 
Компьютерийн 
өргөн хэрэглээ-
ний програмуу-
дыг мэддэг 

Хууль журам, ТАХ-
ийн ёс зүйг чанд 
сахих, Харилцааны 
өндөр соёлтой, 
илүү цагаар 
ажиллах 



3 

Ноён, 
Баяндалай, 

Мандал-
Овоо, Цогт-
Овоо сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Сумын 
Засаг 

даргын 
Тамгын 
газрын 

МЭҮТасаг 

МЭҮТ-ийн 
мэргэжилтэ

н 

МАА-н 
үйлдвэрлэли
йн 
технологи, 
үржил, 
бүртгэл, 
мэдээлэл 
хариуцах 

ТЗ-3 1 

Дээд /Дээд 
боловс-
ролтой 
иргэн 

бүртгүүлээ
-гүй 

тохиол-
долд 

тусгай 
дунд байж 

болно/  

Мал зүйч     

Багаар ажиллах 
чадвартай, 

компьютерийн 
өргөн 

хэрэглээний 
программ 
ашигладаг 

Хууль журам, ТАХ-
ийн ёс зүйг чанд 

сахих, Нууц 
хадгалах, 

Харилцааны өндөр 
соёлтой, илүү 

цагаар ажиллах 

4 
Булган, 

Цогтцэций,  
сумын 
ЗДТГ 

Байгаль 
орчин, уул 

уурхайн 
бодлогын 

мэргэжилтэ
н 

 ТЗ-3 2 Дээд 

Экологич, 
байгаль 
орчин, 
нөхөн 

сэргээлт, 
геологи, 

уул 
уурхайн 

ашиглалты
н инженер 

  

Багаар ажиллах 
чадвартай, 
харилцааны 

соёлтой, 
компьютерийн 

мэдлэгтэй 

Компьютерийн 
өргөн хэрэглээний 

программ, 
интернет, дотоод 

сүлжээ ашигладаг, 

ёс зүйн хэмжээг 

чанд сахих 

5 

Цогт-Овоо, 
Манлай, 
Ханбогд, 

Баян-Овоо, 
Ханхонгор, 

Хүрмэн 

сумын 
ЗДТГ 

Нийгмийн 
асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэ

н 

 ТЗ-3 6 дээд 
Нийгмийн 
ажилтан 

  

Багаар ажиллах 
чадвартай, 
харилцааны 

соёлтой, 
компьютерийн 

мэдлэгтэй 

Компьютерийн 
өргөн хэрэглээний 

программ, 
интернет, дотоод 

сүлжээ ашигладаг, 

ёс зүйн хэмжээг 

чанд сахих 



6 

Нийгмийн 
халамж, 

үйлчилгээний 
хэлтэс 

Цогт-Овоо 
сум 

Нийгмийн 
халамжийн 
мэргэжилтэ

н 

Нийгмийн 
халамж, 
үйлчилгээни
й ажил 

ТЗ-5 1 
Бакалавр 
түүнээс 
дээш 

Санхүү, 
эдийн 
засагч, 

нийгмийн 
ажилтан 

  

Компьютерийн 
хэрэглээний 

программуудыг 
эзэмшсэн, 

онлайн 
программ, 

интернетийн 
орчинд 

ажиллах, англи 
хэлний зохих 
мэдлэгтэй, 

мэдээ, 
мэдээлэл 

боловсруулах 
анализ хийх 

чадвартай байх 

Өгсөн үүрэг 

даалгаврыг 
шуурхай биелүүлэх, 

Үнэнч шударга ёс 

зүйтэй байх, ажлын 

ачаалал даах 
чадвартай байх 

7 

Баяндалай, 
Сэврэй, 
Ноён, 

Цогтцэций 
Номгон 
Ханбогд 

сумдын ЗДТГ 

 Мал 
эмнэлэг, 
үржлийн 

тасаг 

МЭҮТ-ийн 
мэргэжилтэ

н 

Сумын 
малын эрүүл 
мэнд, 
хүнсний 
аюулгүй 
байдал 

ТЗ-3 4 

Дээд /Дээд 
боловс-
ролтой 
иргэн 

бүртгүүлээ
-гүй 

тохиол-
долд 

тусгай 
дунд байж 

болно/  

Малын эмч    

Зохион байгуу-
лах  чадвартай, 
Компьютерийн 
өргөн хэрэглээ-
ний програмуу-

дыг мэддэг 

Харилцааны өндөр 
соёлтой, тогтвор 

суурьшилтай 
ажиллах Баримт 

бичиг боловсруулах 
чадвар сайтай 

8 
Байгаль 
орчны газар 

Баян-
далай, 
Баян-Овоо, 
Ханхонгор, 
Мандал-
Овоо, 
Манлай 
Цогтцэций, 
Гурвантэс
Ханбогд  
сум 

Байгаль 
хамгаалагч 

Байгаль 
орчны хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг 
хангах, 
хяналт 
шалгалт 
хийх, 
зөрчлийг 
таслан 
зогсоох 

ТЗ-2 7 Дээд  

Экологич, 
байгаль 
байгаль 
хамгаалал, 
биологич, 
Эдэлбэр 
газрын 
кадастр, 
Ургамал 
судлаач, 
Уулын 
ашиглалт, 
эрх зүйч 

    

Багаар ажиллах 
чадвартай, 
харилцааны 
соёлтой, 
компьютерийн 
мэдлэгтэй 

Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг чанд сахиж 
ажиллах 



9 

Говь 
гурвансайхан
ы байгалийн 
цогцолборт 
газрын 
хамгаалалты
н захиргаа 

Гурвантэс 
сум  

Байгаль 
хамгаалагч 

Тусгай 
хамгаалал-
тай газар 
нутгийн 
тухай хууль 
болон БО-ны 
багц хуулийг 
хэрэгжүүлэх  

ТЗ-2 6 

Бүрэн бус 
дунд, 
бүрэн 

дунд, дээд 

   

Багаар 
ажиллах, 
баримт бичиг 
боловсруулах, 
зөрчлийг хянан 
шийдвэрлэх, 
хууль тогтоомж 
сурталчилах, 
хүнд шаардлага 
тавих, зөв 
боловсон 
харьцах 
чадвартай 

Тогтвор 
суурьшилтай 
ажиллах, тухайн 
нутаг давсгарт 
ажиллаж, амьдрах, 
үнэнч шудрага байх 

10 

Говь 
гурвансайхан
ы байгалийн 
цогцолборт 
газрын 
хамгаалалты
н захиргаа 

Сэврэй, 
сум 

Байгаль 
хамгаалагч 

Тусгай 
хамгаалал-
тай газар 
нутгийн 
тухай хууль 
болон БО-ны 
багц хуулийг 
хэрэгжүүлэх  

ТЗ-2 5 

Бүрэн бус 
дунд, 
бүрэн 

дунд, дээд 

   

Багаар 
ажиллах, 
баримт бичиг 
боловсруулах, 
зөрчлийг хянан 
шийдвэрлэх, 
хууль тогтоомж 
сурталчилах, 
хүнд шаардлага 
тавих, зөв 
боловсон 
харьцах 
чадвартай 

Тогтвор 
суурьшилтай 
ажиллах, тухайн 
нутаг давсгарт 
ажиллаж, амьдрах, 
үнэнч шудрага байх 

11 

Говь 
гурвансайхан
ы байгалийн 
цогцолборт 
газрын 
хамгаалалты
н захиргаа 

Баяндалай 
сум 

Байгаль 
хамгаалагч 

Тусгай 
хамгаалал-
тай газар 
нутгийн 
тухай хууль 
болон БО-ны 
багц хуулийг 
хэрэгжүүлэх  

ТЗ-2 3 

Бүрэн бус 
дунд, 
бүрэн 

дунд, дээд 

   

Багаар 
ажиллах, 
баримт бичиг 
боловсруулах, 
зөрчлийг хянан 
шийдвэрлэх, 
хууль тогтоомж 
сурталчилах, 
хүнд шаардлага 
тавих, зөв 
боловсон 
харьцах 
чадвартай 

Тогтвор 
суурьшилтай 
ажиллах, тухайн 
нутаг давсгарт 
ажиллаж, амьдрах, 
үнэнч шудрага байх 



12 

Говь 
гурвансайхан
ы байгалийн 
цогцолборт 
газрын 
хамгаалалты
н захиргаа 

Булган сум 
Байгаль 
хамгаалагч 

Тусгай 
хамгаалал-
тай газар 
нутгийн 
тухай хууль 
болон БО-ны 
багц хуулийг 
хэрэгжүүлэх  

ТЗ-2 1 

Бүрэн бус 
дунд, 
бүрэн 

дунд, дээд 

   

Багаар 
ажиллах, 
баримт бичиг 
боловсруулах, 
зөрчлийг хянан 
шийдвэрлэх, 
хууль тогтоомж 
сурталчилах, 
хүнд шаардлага 
тавих, зөв 
боловсон 
харьцах 
чадвартай 

Тогтвор 
суурьшилтай 
ажиллах, тухайн 
нутаг давсгарт 
ажиллаж, амьдрах, 
үнэнч шудрага байх 

Сул орон тоо /дэс түшмэлийн -12, туслах түшмэлийн -38/ Бүгд  50 
Эдгээр орон тоог нөөцөд байгаа иргэдээс нөхөөд үлдсэн тохиолдолд төрийн албанд анх орох 

иргэдийн дунд сонгон шалгаруулалт явуулж нөхнө. 

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 

 

 

 

 

 


