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боловсрол мэргэжил мэргэшил туршлага ур чадвар        тусгай шаардлага

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

1 Хэнтий аймаг
Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Сум, өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн 

тусламж үйлчилгээ 

хариуцсан

ТЗ-5 1

Дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Хүний их эмч

Мэргэжлээрээ                 

3-аас доошгүй жил 

ажилласан  байх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд дээр 

ажиллах чадвартай, орос, англи хэлний зохих 

мэдлэгтэй, эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад 

нөлөөлөх, бусдад урам хайрлах

Харилцааны өндөр соёлтой, 

байгууллага болон хувь хүний нууцыг 

чандлан хадгалах, Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйг хэлбэрэлтгүй чанд 

сахих

2 Хэнтий аймаг
Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанар, 

магадлан итгэмжлэл, 

тусгай зөвшөөрөл 

хариуцсан 

ТЗ-5 1

Дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Хүний их эмч

Мэргэжлээрээ 5-аас 

доошгүй жил 

ажилласан байх 

Багаар ажиллах чадвартай, Компьютерийн өргөн 

хэрэглээний програмууд дээр ажиллах чадвартай, 

орос, англи хэлний зохих мэдлэгтэй, эрх 

мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх, бусдад 

урам хайрлах

Харилцааны өндөр соёлтой, 

байгууллага болон хувь хүний нууцыг 

чандлан хадгалах, Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйг хэлбэрэлтгүй чанд 

сахих

3 Хэнтий аймаг
Орон нутгийн 

өмчийн газар
Мэргэжилтэн

Бодлого 

зохицуулалтын 
ТЗ-5 1

Дээд 

боловсролтой 

бакалавр болон 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Эдийн засагч, 

Бизнесийн 

удирдлага, 

санхүүгийн 

мэргэжилтэй

Төрийн 

байгууллагад 2-оос 

дээш жил 

ажилласан

Багаар ажиллах, зөрчлийг зохицуулах чадвартай, 

компьютерийн хэрэглээний програм, дотоод 

сүлжээ, интернет ашиглах чадвартай, англи, орос 

хэлний зохих мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

болон ажлын холбогдолтой мэдээ, 

мэдээллийн нууцыг хадгалж, 

санхүүгийн байгууллагад хувь 

нийлүүлэгч байхаас татгалзах 

5 Баян-Адарга сум

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Улсын байцаагч
Байгаль орчны 

хяналтын
ТЗ-6 1

Дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Экологи-байгаль 

хамгаалал, газрын 

харилцаа

Баримт бичиг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, 

компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг 

ашиглаж чаддаг, англи хэлний зохих мэдлэгтэй 

байх, зураг төсөл боловсруулах чадвартай, 

техникийн зохих мэдлэгтэй, жолоочийн үнэмлэхтэй 

байх

Улсын байцаагчийн ёс зүй, төрийн 

албан хаагчийн ёс зүйг чанд мөрдөх, 

ТАТХ, холбогдох бусад хууль, 

тогтоомжийг мөрдөж ажиллах, 

4           

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР                                            Ж.ГАНБААТАР

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР                                           Ж.САРУУЛТӨГС

ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА   

НЭГТГЭСЭН:

ХЯНАСАН: 

Нийт орон тоо
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СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  
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 Захиалга өгсөн 

газар 

Байгууллагын 

нэр 

Нэгжийн нэр 

Ажлын байрны   Ажлын байранд тавигдах шаардлага 


