ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН
ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
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1

2

3

Хэнтий аймаг

Шүүхийн
Тамгын
газар

Мэргэжлий
Хэнтий аймаг н хяналтын
газар

Мэргэжлий
Хэнтий аймаг н хяналтын
газар

Шүүгчийн
туслах

Улсын
байцаагч

Улсын
байцаагч

Эрүүгийн хэргийн
анхан шатны
шүүхийн шүүгчийн
туслах

ТЗ-6

Боловсрол

мэргэжил

туршлага

хариуцсан асуудал

мэргэшил

нэр

орон тоо

Нэгжийн
нэр

ангилал,
зэрэглэл

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

дэс дугаар

Ажлын байрны

Захиалга өгсөн
газар,
байгууллагын
нэр
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11
Шүүхийн
захиргааны
ажилтан бэлтэх
сургалтанд
хамрагдсан байх,
Шинэ ажилтны
чиглүүлэх
сургалтанд
хамрагдсан байх

Дээд
боловсролто
й бакалавр
1
болон
түүнээс дээш
зэрэгтэй

Эрх зүйч

ТЗ-6

Ургамал
Дээд
хамгаалал
боловсролто
хорио цээр,
й бакалавр
1
ургамал
болон
хамгааллын
түүнээс дээш
агрономич,
зэрэгтэй
агрохимич

тухайн
мэргэжлээрээ
мэргэшсэн,
мэргэжлийн
зэрэгтэй байх

Хүнсний эрүүл ахуйн
асуудал хариуцсан
эрүүл ахуй, халдвар ТЗ-6
хамгааллын хяналт
хариуцсан

Дээд
Эрүүл ахуйч,
боловсролто Нийгмийн
й бакалавр эрүүл мэнд
1
болон
судлалч,
түүнээс дээш
Хүнсний
зэрэгтэй
эрүүл ахуйч

Хүнсний эрүүл
ахуйч
чиглэлээр
олгох
дээшлүүлэх
сургалтад
хамрагдсан
байх

Ургамал хамгаалал
хорио цээрийн
хяналт хариуцсан

ур чадвар

тусгай шаардлага

12

13

Хурдан бичих чадварыг
эзэмшсэн байх, Албан хэрэг
хөтлөлтийн мэдлэг,
чадвартай байх,
компьютерийн хэрэглээний
програмууд дээр ажиллах
чадвартай байх

ёс зүйн хэм хэмжээ сахих,
нууц хадгалах, ажлын
ачаалал даах

Мэргэжлээрээ 3аас доошгүй жил
ажилласан байх

Хяналт шалгалтыг үнэнч
шударга, ил тод бодит
баримтад тулгуурлан хуулиа
Баг бүрдүүлэх ур чадвартай
дээдлэх зарчмаар хийх
байх, баримт бичиг
чадвартай байх,
боловсруулах чадюартай
Байгууллагын болон хувь
байх, компьютерийн өргөн
хүний нууцыг хадгалах,
хэрэглээний програмууд
Хөндлөнгийн нөлөөнд үл
ашиглаж чаддаг байх
автах, Системийн дүн
шинжилгээ хийх, илүү цагаар
ажиллах

Мэргэжлээрээ 3аас доошгүй жил
ажилласан байх

Зохион байгуулах, баримт
бичиг
боловсруулах,компьютерийн
өргөн хэрэглээний
програмууд ашиглаж чаддаг
байх

гадаад дотоодын нийгмийн
эрүүл мэндийних, дээд
сургууль төгссөн,
байгууллагын болон хувь
нууцыг хадгалах,
хөндлөнгийн нөлөөнд үл
автах, системийн дүн
шинжилгээ хийх
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5

6

Баян-Овоо сум

Газрын
харилцаа,
барилга, хот
байгуулалтын
газар

Хөдөлмөр
халамж
үйлчилгээний
газар

ЗДТГ

Улсын
байцаагч

Газрын
удирддлаг Мэргэжилтэ
ын хэлтэс
н

Захиргаа,
хяналтын
хэлтэс

Мэргэжилтэ
н

Байгаль орчны
хяналтын

ТЗ-6

Дээд
Экологич,
боловсролто
Байгаль
Байгаль орчны
й бакалавр
1
орчны
чиглэлээр
болон
салбарын
мэргэшсэн
түүнээс дээш
мэргэжилтэй
зэрэгтэй

ТЗ-5

Дээд
боловсролто
й бакалавр
1
болон
түүнээс дээш
зэрэгтэй

Газар зохион
байгуулагч
инженер,
газрын
кадастрын
инженер,
геодезийн
инженер,

Програм хангамж,
мэдлээллийн
ТЗ-5
технологи хариуцсан

Дээд
боловсролто
й бакалавр
1
болон
түүнээс дээш
зэрэгтэй

компьютерий
н техник
хангамж,
сүлжээний
инженер,
Программ
хангамж

Геодези зураг зүй,
инженер хайгуул,
мониторингийн
асуудал хариуцсан

Мэргэжлээрээ 3аас доошгүй жил
ажилласан байх

асуудал боловсруулах ур
чадвартай байх, бусдыг
сонсох, оновчтой шийдвэр
гаргах, хүнтэй харицах эв
ддүйтэй байх,
компьютерийн өргөн
хэрэглээний программууд
дээр ажиллах чадвартай,
Англи хэлний зохих
мэдлэгтэй, Монгол хэл
бичгийн чадвар эзэмшсэн
байх, багаар ажиллах,
харилцааны ур чадвартай
байх

Төрийн албаны тухай хууль,
төрийн захиргааны албан
тушаалтны ёс зүзйн хэм
хэмжээний дүрмийг
хэлбэрэлтгүй сахих, Төрийн
болон байгууллагын нууцыг
хадгалах

Асуудал дэвшүүлэх, журам,
заавар, аргачлалыг
боловсруулах, мэргэжил
арга зүйн зөвлөгөө өгөх,
дүгнэлт гаргах, удирдан
зохион байгуулах,
хэрэглээний болон газар
зүйн мэдээллийн системийн
/АrcGIS, Quantum GIS,
Erdas imagine, Map info,
Төрийн албан хаагчийн хэм
мэргэжлээрээ 3-аас
AutoCAD, PostGIS,
хэмжээг чанд сахих, нууц
доошгүй жил
ArcView, Auto CAD map,
хадгалах, илүү цагаар
ажилласан байх
Land manager, PyCharm,
ажиллах
Postgres/ програм
хангамжийг эзэмшсэн байх,
Totalstation, GNSS-ийн
хэрэгжилтийн багаж ашиглах
чадвартай
байх,компьютерийн
хэрэглээний болон газарзүйн
мэдээллийн системийн
программ хангамжийг
эзэмшсэн байх

програм
хангамжийн
чиглэлээр
мэргэшсэн
байх

мэргэжлээрээ
ажилласан байх

баг бүрдүүлэх, бусдыг
үлгэрлэн удирдах чадвартай,
гадаад хэлний болон
компьютерийн зохих
мэдлэгтэй байх

нууц хадгалах, илүү цагаар
ажиллах
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8

9

10

Хөдөлмөр
Хөдөлмөр эрхлэлт,
халамж
Гурванбаян Мэргэжилтэ
халамжийн асуудал
үйлчилгээний
тосгон
н
хариуцсан
газар

Баянхутаг сум

ЗДТГ

Дарга

Боловсрол,
соёл,
Мэргэжилтэ
Хэнтий аймаг
урлагийн
н
газар

Боловсрол,
соёл,
Мэргэжилтэ
Хэнтий аймаг
урлагийн
н
газар

Санхүүгийн албаны
дарга

Соёл урлаг
хариуцсан

Байгалийн ухаан
хариуцсан

ТЗ-5

Нягтлан
бодох
бүртгэл,
Дээд
нийгмийн
боловсролто ажилтан, мал
й бакалавр
аж ахуйн
1
болон
фермер,
түүнээс дээш
аялал
зэрэгтэй
жуулчлал,
хүнс
үйлдвэрлэли
йн технологи

бизнесиййн
удирдлага,
ниймийн
ажилтан

багаар ажиллах, хамт олноо
манлайлан ажиллах, гадаад
хэл болон компютерийн
зохих мэдлэгтэй байх

нууц хадгалах, илүү цагаар
ажиллах

Дээд
нягтлан
боловсролто
1
бодогч,
й бакалавр
эдийн засагч
зэрэгтэй

өөрчлөлтийг хүлээн авах,
цагийг зүй зохистой ашиглах,
шинэ санаачлагыг дэмжих,
зөвлөгөө өгөх, бусдыг сонсох,
манлайлан удирдах,
мэдлэг мэдээллээ бусадтай
нягтлан бодогчоор удирдлагын арга барилтай,
хуваалцах, үүрэг хариуцлага
ажиллаж байсан бичиг баримт боловсруулах
хүлээх, өөрийгөө хөгжүүлэх,
туршлагатай
хөтлөх, хүнтэй эв дүйтэй
асуудал боловсруулах, ажлын
ажиллах
дадлага туршлагатай,
оновчтой шийдвэр гаргах,
компьютерийн мэдлэгтэй,
монгол бичгийн мэдлэгтэй.

ТЗ-5

Дээд
боловсролто
й бакалавр
1
болон
түүнээс дээш
зэрэгтэй

Салбарын болон
байгууллагын хэтийн, ойрын
үйл ажиллагааны
төлөвлөлтийн онол арга зүйг
боловсрол, соёлын эзэмшсэн. Багаар ажиллах
салбарт 10-аас
чадвартай эрх мэдлийнхээ
доошгүй жил
хүрээнд бусдад нөлөөлөх
ажилласан.
үйл ажиллагааны тайлан
мэдээг цаг хугацаанд нь
үнэн зөв гаргах, дүн
шинжилгээ хийх чадвартай
байх

Хяналтшинжилгээ,үнэлгээ,дүгнэлт
хийх, шийдвэр гаргах,
харилцааны ур чадвартай
байх

ТЗ-5

Дээд
боловсролто
й бакалавр
байгалийн
1
болон
ухааны багш
түүнээс дээш
зэрэгтэй

ЕБС болон
боловсролын
байгууллагад
ажиллаж байсан
тодорхой
туршлагатай. 5-аас
доошгүй жил
багшилсан

Хяналтшинжилгээ,үнэлгээ,дүгнэлт
хийх, шийдвэр гаргах,
харилцааны ур чадвартай
байх

ТЗ-5

соёлын
менежер

боловсрол,
соёлын
удирдлага

боловсролын
удирдлага

багаар ажилах,
компьютерийн өргөн
хэрэглээний программууд
дээр ажиллах чадвартай,
орос,англи хэлний зохих
мэдлэгтэй
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13

14

15

16

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймаг

Эрүүл
мэндийн
газар

Эрүүл
мэндийн
газар

Эрүүл
мэндийн
газар

Эрүүл
мэндийн
газар

Эрүүл
мэндийн
газар

Эрүүл
мэндийн
газар

Мэргэжилтэ
н

эрүүл мэндийг
дэмжих, сургалт
сурталчилгаа
хариуцсан

ТЗ-5

Их эмч /НЭМнийгмийн
Дээд
ийн ажилтан, эрүүл мэндийн
1 боловсролто
Нүүр ам
чиглэлээр
й
судлалын их
сургалтанд
эмч/
хамрагдсан

эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний чанар,
Мэргэжилтэ
магадлан итгэмжлэл ТЗ-5
н
тусгай зөвшөөрөл
хариуцсан

Дээд
1 боловсролто хүний их эмч
й

сум өрхийн эрүүл
Мэргэжилтэ
мэндийн тусламж ТЗ-5
н
үлйчилгээ хариуцсан

Дээд
боловсролто
й бакалавр
1
хүний их эмч
болон
түүнээс дээш
зэрэгтэй

Өсвөр үе
Мэргэжилтэ
залуучуудын эрүүл
н
мэнд хариуцсан

ТЗ-5

Дээд
боловсролто
й бакалавр
1
хүний их эмч
болон
түүнээс дээш
зэрэгтэй

Сувилахуйн
Мэргэжилтэ
хөнгөвчлөх тусламж ТЗ-5
н
үйлчилгээ хариуцсан

Дээд
боловсролто
сувилагч,
й бакалавр тусгай дунд
1
болон
мэргэжлээр
түүнээс дээш
төгссөн
зэрэгтэй

Мэргэжилтэ
н

хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэний асуудал
хариуцсан

ТЗ-5

Нийгмийн
Дээд
ажилтан,
боловсролто эдийн засагч,
й бакалавр
багш
1
болон
судлаач,
түүнээс дээш
төрийн
зэрэгтэй
захиргааны
менежер

нарийн
мэргэжил
олгох
сургалтанд
хамрагдсан
байх

нийгмийн
ажилтнаар
мэргэшсэн
байх

төрийн
үйлчилгээний
албанд 2-аас
доошгүй жил
ажилласан.

багаар ажиллах чадвартай,
компьютерийн өргөн
хэрэглээний программууд
дээр ажиллах чадвартай,
орос,англи хэлний зохих
мэдлэгтэй

клиникт 5 жил
ажилласан

удирдлагын өгсөн үүрэг
багаар ажиллах чадвартай,
даалгаврыг цаг тухайд нь
компьютерийн өргөн
биелүүлэх, байгууллагын
хэрэглээний программууд
дотоод журмыг мөрдөж
дээр ажиллах чадвартай, ажиллах, жилийн эцсийн үйл
орос,англи хэлний зохих
ажиллагааны тайлан,
мэдлэгтэй
төлөвлөгөөг тогтоосон
хугацаанд гаргах

удирдлагын өгсөн үүрэг
даалгаврыг цаг тухайд нь
биелүүлэх, байгууллагын
дотоод журмыг мөрдөж
ажиллах

Мэргэжлээрээ 2оос доошгүй жил
ажилласан байх

компьютерийн өргөн
хэрэглээний программууд
дээр ажиллах чадвартай,
Орос Англи хэлний зохих
мэдлэгтэй

удирдлагын өгсөн үүрэг
даалгаврыг цаг тухайд нь
биелүүлэх, байгууллагын
дотоод журмыг мөрдөж
ажиллах, жилийн эцсийн үйл
ажиллагааны тайлан,
төлөвлөгөөг тогтоосон
хугацаанд гаргах

Мэргэжлээрээ 1ээс доошгүй жил
ажилласан байх

Багаар ажиллах чадвартай
компьютерийн өргөн
хэрэглээний программууд
дээр ажиллах чадвартай,
Орос Англи хэлний зохих
мэдлэгтэй

удирдлагын өгсөн үүрэг
даалгаврыг цаг тухайд нь
биелүүлэх, байгууллагын
дотоод журмыг мөрдөж
ажиллах, жилийн эцсийн үйл
ажиллагааны тайлан,
төлөвлөгөөг тогтоосон
хугацаанд гаргах

Мэргэжлээрээ 1ээс доошгүй жил
ажилласан байх

Багаар ажиллах чадвартай
компьютерийн өргөн
хэрэглээний программууд
дээр ажиллах чадвартай,
Орос Англи хэлний зохих
мэдлэгтэй

удирдлагын өгсөн үүрэг
даалгаврыг цаг тухайд нь
биелүүлэх, байгууллагын
дотоод журмыг мөрдөж
ажиллах, жилийн эцсийн үйл
ажиллагааны тайлан,
төлөвлөгөөг тогтоосон
хугацаанд гаргах

багаар ажиллах, хамт олноо
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн
манлайлан ажиллах, гадаад
71.5 дахь заалтыг үндэслэн
хэл болон компютерийн
богиносгосон цагаар ажиллах
зохих мэдлэгтэй байх

17

Жаргалтхаан
сум

ЗДТГ

Дарга

Санхүүгийн албаны
дарга

ТЗ-5

Санхүү, эдийн
засаг, НББ-ийн
Дээд
Эдийн засагч,
чиглэлээр
боловсролто
1
нягтлан
мэргэшүүлэх
й бакалавр
бодогч
сургалтад
зэрэгтэй
хамрадсан
байх

17

Төрийн
байгууллагад
мэргэжлээрээ 10аас доошгүй жил
ажиллассан байх

Хууль журам, ТАТХууль,
Төрийн захиргааны албан
тушаалтны ёс зүйн дүрмийг
хэлбэрэлтгүй сахих, нууц
Багаар ажиллах чадвартай,
хадагалах, харилцааны өндөр
сумын төрийн сангийн үйл
соёлтой, идэвх
ажиллагаа, ЗГСУМС-ийн
санаачлагатай, сахилга бат
цахим сүлжээний талаар
өндөртэй, цаг үеэ мэдэрч,
зохих мэдлэгтэй
тулгамдсан асуудлыг
шийдвэрлэх чадвар,
дадлагатай, олон нийттэй
харьцах чадвартай байх

