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ур чадвар        тусгай шаардлага

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

1 Хэрлэн сум

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мэргэжилтэн 

Эрүүл ахуй, 

үйлдвэрлэл үйлчилгээ 

хариуцсан

ТЗ-4 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Хүнсний технологич 

эрүүл ахуй

Багаар ажиллах чадвартай, бусдыг удирдан 

зохион байгуулах ур чадвартай байх, компьютер, 

англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, эрх 

мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, харилцааны соёл 

эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай 

байх,

2 Хэрлэн сум

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Нийгмийн 

ажилтан
Булаг багийн ТЗ-1 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Нийгмийн ажилтан, 

төрийн захиргааны 

удирдлага, нягтлан 

бодох бүртгэлээр 

мэргэшсэн 

бизнесийн 

менежмент

Багаар ажиллах чадвартай, бусдыг удирдан 

зохион байгуулах ур чадвартай байх, компьютер, 

англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, эрх 

мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, харилцааны соёл 

эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай 

байх,

3 Хэрлэн сум

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Зохион 

байгуулагч
Булаг багийн ТЗ-1 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Англи, орос хэлний 

орчуулагч, төрийн 

захиргааны 

удирдлага

Багаар ажиллах чадвартай, бусдыг удирдан 

зохион байгуулах ур чадвартай байх, компьютер, 

англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, эрх 

мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, харилцааны соёл 

эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай 

байх,

4 Батширээт сум 

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мэргэжилтэн Нийгмийн бодлогын ТЗ-3 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Багш, эрх зүйч, эмч, 

нийгмийн ажилтан, 

сэтгэл зүйч

Удирдан зохион байгуулах чадвартай, 

компьютерийн хэрэглээний програмыг эзэмшсэн

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, 

5 Батширээт сум 

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мэргэжилтэн Төрийн сангийн ТЗ-3 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Нягтлан бодогч

Багаар ажиллах чадвартай,  компьютер, англи 

хэлний зохих мэдлэгтэй байх, зохион байгуулах 

авьяас чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, 

6 Мөрөн сум 

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мэргэжилтэн 

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал хариуцсан

ТЗ-3 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Багаар ажиллах чадвартай,  компьютер, англи 

хэлний зохих мэдлэгтэй байх, зохион байгуулах 

авъяас чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, харилцааны соёл 

эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай 

байх,

7 Бор-Өндөр сум

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Зохион 

байгуулагч
1 дүгээр багийн ТЗ-1 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Төрийн захиргааны 

удирдлага, Эрх зүйч, 

Банк санхүүгийн 

удирдлага

Удирдан зохион байгуулах, хүнтэй харилцах эв 

дүйтэй байх, бодлого боловсруулах чадвартай, 

компьютерийн өргөн хэрэглээний програм 

эзэмшсэн байх, монгол хэл бичгийн зохих 

мэдлэгтэй байх, 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллага, 

хувь хүний нууц хадгалах, 

8
Цэнхэрмандал 

сум

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мэргэжилтэн Төрийн сангийн ТЗ-3 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Нягтлан бодогч, 

эдийн засагч

Багаар ажиллах чадвартай,  компьютер, орос, 

англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, зохион 

байгуулах авъяас чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, харилцааны соёл 

эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай 

байх,
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Захиалга өгсөн 

газар, 

байгууллагын 

нэр 

Нэгжийн нэр 

Ажлын байрны   Ажлын байранд тавигдах шаардлага 



9
Цэнхэрмандал 

сум

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мэргэжилтэн 

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал, бирж 

хариуцсан

ТЗ-3 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Малын их эмч, Мал 

аж ахуйгаар 

мэргэшсэн 

фермерийн аж ахуй

Багаар ажиллах чадвартай,  компьютер, орос, 

англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, зохион 

байгуулах авъяас чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, харилцааны соёл 

эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай 

байх,

10 Баянмөнх сум

Сумын Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мэргэжилтэн Төрийн сангийн ТЗ-3 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Банк санхүү, Нягтлан 

бодогч

Эдийн засаг санхүүгийн байдлыг зөв үнэлдэг 

байх, компьютерийн өргөн хэрэглээний 

програмуудыг эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах,  

11
Хэрлэнбаян-

Улаан тосгон

Захирагчийн 

ажлын алба
Мэргэжилтэн 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

байгаль орчин, газрын 

асуудал хариуцсан

ТЗ-3 1

дээд 

боловсролтой 

бакалавр 

зэрэгтэй

Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

байгаль орчныг 

хамгаалах, газрын 

чиглэлийн 

мэргэжилтэй

Багаар ажиллах чадвартай,  компьютер, орос, 

англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, зохион 

байгуулах авьяас чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, харилцааны соёл 

эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай 

байх,

12

Байгаль орчин, 

аялал 

жуулчлалын 

газар

Норовлин, 

Цэнхэрмандал, 

Бор-Өндөр, 

Баянхутаг, 

Биндэр сум  

Байгаль 

хамгаалагч
Байгаль хамгаалагч ТЗ-2 5

бүрэн дунд 

болон бүрэн 

дундаас дээш

Экологич, байгаль 

хамгаалал 

мэргэжилтэй бол 

давуу тал болно.

Иргэдэд зааж сургах дадлага, арга барил 

эзэмшсэн байх, компьютерийн хэрэглээний 

програм дээр ажиллах, багаар ажиллах 

чадвартай, хүнтэй зөв харьцах, өөрийгөө 

ойлгуулах чадамжтай, тухайн орон нутгийн иргэн 

бөгөөд газар нутгаа сайн мэддэг, хөдөө ажиллах 

боломжтой, мотоцикль болон тээврийн хэрэгсэл 

жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй байх, 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих, байгууллагын 

нууц хадгалах, харилцааны соёл 

эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай 

байх, Монгол хэл бичгийн найруулгын 

чадвар эзэмшсэн байх

16

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН                                  

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА            Ж.ГАНБААТАР

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН                                            

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  Ж.САРУУЛТӨГС

Нийт орон тоо
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