
Нэр
Хариуцсан 

асуудал
Ангилал

Орон 

тоо
Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага

1

Газрын харилцаа, 

барилга, хот 

байгуулалтын 

газар

Газрын 

харилцаа, 

барилга, хот 

байгуулалтын 

газар

Мэргэжилтэн

Хуулийн асуудал 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр
Эрх зүйч

Захиргаа, иргэний 

эрх зүйгээр 

мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ                 

1-ээс доошгүй 

жил ажилласан 

байх

Асуудал дэвшүүлэх, 

журам, заавар, 

аргачлалыг 

хэрэгжүүлэх, үнэлж, 

дүгнэх, ажлыг зохион 

байгуулах, 

компьютерийн 

хэрэглээний програм 

хангамжийг эзэмшсэн 

байх

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг чанд 

сахих, нууц 

хадгалах, 

харилцааны соѐл 

эзэмшсэн, үнэнч 

шударга шуурхай 

ажилтан байх

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн

2

Газрын харилцаа, 

барилга, хот 

байгуулалтын 

газар

Газрын 

харилцаа, 

барилга, хот 

байгуулалтын 

газар

Мэргэжилтэн ` ` 1
Дээд 

бакалавр

Ус хангамж, 

ариутгах 

татуурга, 

дулаан, 

цахилгаан 

холбооны 

инженер

Техник, 

технологийн 

чиглэлээр 

мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ             

1-ээс доошгүй 

жил ажилласан 

байх

Бие даан болон багаар 

ажиллах, олон нийттэй 

харилцах чадвартай 

байх, Баримт бичиг 

боловсруулах, 

техникийн тооцоо, 

судалгаа дүгнэлт 

гаргах чадвартай байх, 

Компьютер болон 

бусад ажлын 

хэрэгцээний тоног 

төхөөрөмж, програм 

хангамжийг ашиглаж 

чаддаг байх

Зохих ажлын 

туршлагатай байх, 

Төрийн 

байгууллага, хувь 

хүний нууцыг 

хадгалах, Ёс зүйн 

хэм хэмжээг 

хэлбэрэлтгүй 

сахих, ашиг 

сонирхлын 

зөрчилгүй байх

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн

3

Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн газар

Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн газар

Хүүхэд 

хамгааллын 

хариу 

үйлчилгээ 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Хүүхдийн 

тусламжийн утас-

108 хариу 

үйлчилгээ, 

хамтарсан баг, 

хүүхэд хамгааллын 

үйлчилгээ

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Эрх зүйч, сэтгэл 

зүйч

Мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан байх

Тухайн салбарт 

1-ээс доошгүй 

жил ажилласан 

байх

Багаар ажиллах, 

хүнтэй харьцах, үр 

дүнд суурилсан 

төлөвлөлт хийх, зохион 

байгуулах чадварыг 

зохих түвшинд 

эзэмшсэн

Хүүхэд, гэр бүлд 

хуулийн зөвлөгөө 

өгөх чадвартай

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

4

Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн газар

Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн газар

Хүүхдийн эрх, 

хамгаалал, 

урьдчилан 

сэргийлэх ажил 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Хүүхдийг аливаа 

эрсдэлээс 

урьдчилан 

сэргийлэх, 

Хүүхдийн эрх 

хамгааллын 

үйлчилгээ үзүүлэх

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Нийгмийн 

ажилтан 

социологи

Хүүхдийн эрх 

хамгааллын 

чиглэлээр 

мэргэшсэн байх

Тухайн салбарт 

1-2  жил 

ажилласан байх

Багаар ажиллах, 

хүнтэй харьцах, үр 

дүнд суурилсан 

төлөвлөлт хийх, зохион 

байгуулах чадварыг 

зохих түвшинд 

эзэмшсэн

Хүүхдийн бие 

физиологи, сэтгэл 

зүйн нийгмийн 

ажилтнаар 

мэргэшсэн байх

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн

5

Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн газар

Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн газар

Статистик, 

мэдээллийн 

сан

Статистик 

мэдээлэл гаргах, 

Мэдээллийн сан 

үүсгэх

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Мэдээлэл зүй-

Англи хэлний 

багш

Мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан байх

Тухайн салбарт 

1-2  жил 

ажилласан байх

Багаар ажиллах, 

хүнтэй харьцах, үр 

дүнд суурилсан 

төлөвлөлт хийх, зохион 

байгуулах чадварыг 

зохих түвшинд 

эзэмшсэн

Тоон мэдээлэл, 

дүн шинжилгээ 

хийж тайлбар 

гаргах чадвартай

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР, АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№
Захиалга өгсөн 

байгууллага
Нэгжийн нэр

Ажлын байрны нэр Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Сул орон тоо 

гарсан 

үндэслэл



6
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Сум, өрхийн эрүүл 

мэндийн тусламж 

үйлчилгээ

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр
Хүний их эмч -

Мэргэжлээрээ          

2-оос доошгүй 

жил ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

7
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэнд
 ТЗ-5 1

Дээд 

бакалавр
Хүний их эмч -

Мэргэжлээрээ         

2-оос доошгүй 

жил ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

8
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Хүүхдийн тусламж, 

үйлчилгээ
 ТЗ-5 1

Дээд 

бакалавр
Хүүхдийн их эмч -

Мэргэжлээрээ         

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

9
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Эрүүл мэндийн 

статистик мэдээ, 

мэдээлэл

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр
Хүний их эмч -

Мэргэжлээрээ         

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх, ажлын 

дадлага туршлагатай

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

10
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Нийгмийн эрүүл 

мэндийн 

лаборатори

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Биоанагаах, 

лабораторийн 

эмч

-

Мэргэжлээрээ         

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

11
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Эх барих 

эмэгтэйчүүдийн 

тусламж үйлчилгээ

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Эх барих, 

эмэгтэйчүүдийн 

их эмч

-

Мэргэжлээрээ         

2-оос доошгүй 

жил ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

12
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Хөрөнгийн бүртгэл, 

хөрөнгө 

оруулалтын 

төлөвлөлт

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Барилга 

байгууламж, 

хөрөнгө 

оруулалтын 

төлөвлөлт

-

Мэргэжлээрээ         

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

13
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Нийтийн биеийн 

тамир, 

чийрэгжүүлэлт

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр
Спортын их эмч -

Мэргэжлээрээ         

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн



14
Эрүүл мэндийн 

газар

Эрүүл мэндийн 

газар
Мэргэжилтэн

Халдварт бус 

өвчний сэргийлэлт, 

хяналт

ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр
Хүний их эмч -

Мэргэжлээрээ         

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Бүтэц, орон тоо 

өөрчлөгдсөн

15

 Мэргэжлийн 

хяналтын газар 

/Мандал суманд/

Эрүүл мэнд, 

боловсрол, 

соѐл, хүнс 

хөдөө аж ахуй, 

үйлдвэр, 

үйлчилгээний 

хяналтын 

хэлтэс

Хүнсний 

чанар,стандарт

ын хяналтын 

улсын байцаагч

Хүнсний 

чанар,стандартын 

хяналтын асуудал

Дэс 

түшмэл                

ТЗ-6

1

Дээд 

баклавар 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй.

Хүнсний 

инженер, 

технологич, 

Төрийн 

удирдлагын 

менежер

Хүнсний чанар, 

аюулгүй байдлын 

хяналтын 

чиглэлээр 

мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ                

1-ээс доошгүй 

жил ажилласан 

байх, Хүнсний 

чанар, аюулгүй 

байдлын 

хяналтын 

чиглэлээр 

ажиллаж байсан 

туршлагатай

Албан бичиг 

боловсруулах

Багаар ажиллах 

чадвартай байх

Компьютерийн өргөн 

хэрэглээний 

программуудыг 

эзэмшсэн 

Гадаад хэлний зохих 

мэдлэгтэй байх /Орос, 

Англи/

Эх хэлээрээ алдаагүй 

зөв бичиж, найруулах

Төрийн албаны ѐс 

зүйн хэм хэмжээг 

мөрдлөг болгон 

ажиллах 

Байгууллагын 

болон хувь хүний 

нууцыг хадгалах

Хөндлөнгийн 

нөлөөнд үл автах

Системийн  дүн 

шинжилгээ хийх

Тэтгэвэр 

тогтоолгох 

насанд 

хүрч,чөлөөлөгд

сөн 

16
Мэргэжлийн 

хяналтын газар 

Эрүүл мэнд, 

боловсрол, 

соѐл, хүнс 

хөдөө аж ахуй, 

үйлдвэр, 

үйлчилгээний 

хяналтын 

хэлтэс

Эмчилгээний 

чанарын 

хяналтын 

улсын байцаагч

Эмчилгээний 

чанарын хяналтын 

асуудал

Дэс 

түшмэл                

ТЗ-6

1

Анагаах 

ухааны 

баклавар 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй.

Хүний их эмч

Эх барих, 

эмэгтэйчүүд, 

хүүхдийн 

эмчилгээний 

чиглэлээр 

мэргэшсэн байх. 

Мэргэжлээрээ                 

3-аас доошгүй 

жил ажилласан 

байх,  Эх барих, 

эмэгтэйчүүд, 

хүүхдийн 

эмчилгээний 

чиглэлээр 

ажиллаж байсан 

туршлагатай 

байх.

Албан бичиг 

боловсруулах

Багаар ажиллах 

чадвартай байх

Компьютерийн өргөн 

хэрэглээний 

программуудыг 

эзэмшсэн 

Гадаад хэлний зохих 

мэдлэгтэй байх /Орос, 

Англи/

Эх хэлээрээ алдаагүй 

зөв бичиж, найруулах

Төрийн албаны ѐс 

зүйн хэм хэмжээг 

мөрдлөг болгон 

ажиллах 

Байгууллагын 

болон хувь хүний 

нууцыг хадгалах

Хөндлөнгийн 

нөлөөнд үл автах

Системийн  дүн 

шинжилгээ хийх

Тэтгэвэр 

тогтоолгох 

насанд 

хүрч,чөлөөлөгд

сөн

17

Сэлэнгэ аймгийн 

Сүхбаатар боомт 

дахь хилийн 

мэргэжлийн 

хяналтын алба

Сүхбаатар 

боомт дахь 

хилийн 

мэргэжлийн 

хяналтын алба

Эрүүл ахуй, 

халдвар 

хамгааллын 

хяналтын 

улсын байцаагч

Хяналт шалгалт ТЗ-6 2
Дээд 

бакалавр

Эрүүл ахуйч-

тархвар судлагч, 

их эмч, нийгмийн 

эрүүл судлалч

Халдвар судлал, 

хяналт 

шалгалтын 

чиглэлээр 

мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ         

3-аас доошгүй 

жил ажилласан

Мэдээ тайлан 

боловсруулах, 

компьютерийн 

хэрэглээний 

програмуудыг бүрэн 

эзэмшсэн, 

интернэтийн орчинд 

ажиллах, хууль эрх 

зүйн мэдлэгтэй, багаар 

ажиллах чадвартай

Орос хэлтэй, 

ачаалал даах 

чадвартай

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

18 Алтанбулаг сум ЗДТГ

Эрүүл ахуйн 

хяналтын 

улсын байцаагч

Эрүүл ахуйн 

чиглэлийн 

салбарууд

ТЗ-6 1
Дээд 

бакалавр

Эрүүл ахуйч, 

Технологич
-

Төрийн албанд              

3-аас доошгүй 

жил ажилласан 

байх 

Тайлан мэдээ 

боловсруулалт хийх, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Багаар ажиллах, 

удирдан зохион 

байгуулах, 

манлайлах ур 

чадвартай

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн



19
Статистикийн 

хэлтэс

Статистикийн 

хэлтэс

Салбар 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Салбар хариуцсан 

мэргэжилтэн
ТЗ-5 1

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй

Статистикч, 

эдийн засаг-

математик 

загварчлал

Мэргэжлээрээ              

1-ээс доошгүй 

жил ажилласан

Багаар ажиллах, 

зохион байгуулах, 

гүйцэтгэлд хяналт 

тавих, баримт бичиг 

боловсруулах, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

дээр ажиллах 

чадвартай, гадаад 

хэлний зохих 

мэдлэгтэй

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг чанд 

сахих

Ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

20 Түшиг сум ЗДТГ

Байгаль орчны 

хяналтын 

улсын байцаагч

Байгаль орчныг 

хамгаалах, төрийн 

бодлого 

шийдвэрийг 

сурталчлах, 

хэрэгжилтэд 

хяналт тавих, 

байгаль орчныг 

хамгаалах нөхөн 

сэргээх ажилд арга 

зүйн зөвлөгөө 

дэмжлэгээр хангах

ТЗ-6 1
Дээд 

бакалавр
Экологич

Төрийн албанд 

болон 

мэргэжлээрээ 

ажилласан 

туршлагатай 

байх

Тайлан мэдээ 

боловсруулалт хийх, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Төрийн албан 

бичиг хөтлөх 

монгол хэл бичгийн 

дүрэм найруулга 

зүйн шаардлага 

эзэмшсэн байх

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

21 Сүхбаатар сум ЗДТГ Мэргэжилтэн
Эдийн засагч, 

статистикч
ТЗ-4 1

Дээд 

бакалавр

Нягтлан бодогч, 

Эдийн засагч
- -

Багаар ажиллах 

чадвартай, санхүүгийн 

тайлан мэдээ 

боловсруулах, 

статистик дүн 

шинжилгээ хийх 

чадвартай байх

Статистик тайлан 

мэдээ авч, хяналт 

тавьж ажиллах

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

22

Газрын харилцаа 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Орхонтуул, 

Зүүнбүрэн, 

Сант, Хушаат

Газар зохион 

байгуулагч

Сумдын газрын 

даамал
ТЗ-3

тус бүр-

1

Дээд 

бакалавр

Газар зохион 

байгуулагч

Газар зохион 

байгуулалтын 

төлөвлөлт, зураг 

төслөөр 

мэргэшсэн байх

Асуудал дэвшүүлэх, 

журам заавар, 

аргачлалыг 

боловсруулах арга зүй 

эзэмшсэн, судалгаа 

шинжилгээ хийх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх 

чадвартай байх

Төрийн албаны ѐс 

зүйн хэм хэмжээг 

чанд сахих, нууц 

хадгалах илүү 

цагаар ажиллах

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн

23

Алтанбулаг, 

Ерөө, Түшиг, 

Баруунбүрэн 

сумдын ЗДТГ

ХАА-н тасаг Мал зүйч

Мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийн 

технологи, үржил 

бүртгэл 

ТЗ-3
 Тус бүр 

1

Дээд 

бакалавр
Мал зүйч

МАА-н менежер, 

МАА-н 

үйлдвэрлэлийн 

технологич, мал 

ангилалт, үүлдэр 

омог хэвшлийн 

мал стандартын 

шаардлага хангаж 

байгаа эсэхийг 

зөв тогтоох 

чадвар бүрэн 

эзэмшсэн

Ажлын дадлага 

туршлагатай, багаар 

ажиллах чадвартай, 

компьютерийн өргөн 

хэрэглээний 

программуудыг бүрэн 

эзэмшсэн

Малын үржүүлэг 

селекци, МАА-н 

үйлдвэрлэлийн 

технологич, ХАА-н 

болон төрийн 

албаны бусад 

хууль тогтоомж эрх 

зүйн бичиг 

баримтыг судалсан 

байх, бүртгэлийн 

программд 

ажиллах 

чадвартай байх

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн



24

Ерөө, Сант, 

Орхонтуул, 

Хушаат, Орхон, 

Шаамар,  сумдын 

ЗДТГ

 ХАА-н тасаг Малын эмч

Малын эрүүл 

мэнд, аюулгүй 

байдал 

ТЗ-3 
Тус бүр 

1

Дээд 

бакалавр
Малын эмч

Мал эмнэлгийг 

анхан шат, 

лаборатори 

сургалт, эрдэм 

шинжилгээний 

чиглэлээр 

мэргэшсэн

Ажлын дадлага 

туршлагатай, багаар 

ажиллах чадвартай, 

компьютерийн өргөн 

хэрэглээний 

программудыг бүрэн 

эзэмшсэн

Мал эмнэлгийн 

ажлын дадлага 

туршлагатай, 

компьютерийн 

болон 

эпидемилогийн 

программуудыг 

ашиглаж чаддаг, 

ХАА-н болон 

төрийн албаны 

бусад хууль 

тогтоомж эрх зүйн 

бичиг баримтыг 

судалсан байх

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн

25 Баруунбүрэн сум ЗДТГ

3-р багийн 

байгаль 

хамгаалагч

Байгаль орчныг 

хамгаалах
ТЗ-3 1

Дээд 

бакалавр

Экологич, 

байгаль 

хамгаалал

-

Төрийн албан хэрэг 

хөтлөх, монгол хэл, 

бичгийн зөв бичих 

дүрэм, найруулга зүйн 

шаардлагыг эзэмшсэн, 

компьютерийн 

хэрэглээний 

программыг бүрэн 

эзэмшсэн мөн 

харилцааны болон 

багаар ажиллах 

чадвартай байх

Төрийн албаны ѐс 

зүйн хэм хэмжээг 

сахих, илүү цагаар 

ажиллах

Ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

26 Баянгол сум ЗДТГ

Хараа багийн 

нийгмийн 

ажилтан

Багийн иргэдэд 

төрийн үйлчилгээг 

үзүүлэх

ТЗ-1 1
Дээд 

бакалавр
- - -

Тайлан мэдээ 

боловсруулалт 

хийх, хэрэглээний 

программ 

эзэмшсэн, багаа 

ажиллах 

чадвартай байх

Ажлын байрны 

сул орон тоо 

гарсан

27 Баянгол сум ЗДТГ

Гонир багийн 

нийгмийн 

ажилтан

Багийн иргэдэд 

төрийн үйлчилгээг 

үзүүлэх

ТЗ-1 1
Дээд 

бакалавр
- - -

Тайлан мэдээ 

боловсруулалт 

хийх, хэрэглээний 

программ 

эзэмшсэн, багаа 

ажиллах 

чадвартай байх

Ажлын байрны 

сул орон тоо 

гарсан

28 Сүхбаатар сум ЗДТГ Мэргэжилтэн

Хэвлэл мэдээлэл, 

дотоод сүлжээ 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

ТЗ-3 1
Дээд 

бакалавр

Компьютерийн 

програм хангамж
-

Багаар ажиллах, 

дотоод сүлжээ програм 

хангамж болон бичиг 

баримт төлөвлөх, эх 

зохиох чадвартай байх

Вэб сайт болон 

цахим хуудас 

ажиллуулах, 

интернэт орчинд 

ажиллах 

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

29 Түшиг сум ЗДТГ Мэргэжилтэн

Төрийн захиргаа 

хууль эрх зүйн 

асуудал хариуцах

ТЗ-3 1
Дээд 

бакалавр
Эрх зүйч

Тайлан мэдээ, албан 

тоот боловсруулах, 

төрийн албан хаагч 

болон иргэдэд хууль 

эрх зүйн сургалт 

зохион байгуулах

Удирдан зохион 

байгуулах, асуудал 

дэвшүүлэх 

чадвартай байх

Өөр ажилд 

шилжсэн 



30

Орхонтуул,      

Түшиг сумдын 

ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн 

тасаг
Агрономич

Газар 

тариалангийн 

чиглэлээр гарсан 

хууль тогтоомжийг 

сурталчлах, 

биелэлтэд хяналт 

тавих, сумын 

хэмжээнд 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг төлөвлөх

ТЗ-3
тус бүр-

1

Дээд 

бакалавр
Агрономич -

Хууль эрх зүйг практикт 

зөв зохистой хэрэглэх 

зохион байгуулах арга 

барилтай, шударга 

ажил хэрэгч байх

Багаар чадвартай 

ѐс зүйн хэм 

хэмжээг сахиж 

мөрдөх

Өөр ажилд 

шилжсэн 

31
Орхонтуул сумын 

ЗДТГ

Рашаант 

тосгоны 

Захирагчийн 

ажлын алба

Нийгмийн 

бодлого 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Нийгмийн 

бодлогын талаарх 

хууль тогтоомжийг 

сурталчлах, 

хэрэгжилтийг 

хангах ажлыг 

зохион байгуулах

ТЗ-3 1
Дээд 

бакалавр

Нийгмийн 

ажилтан

Компьютерийн 

хэрэглээний 

санхүүгийн програм 

эзэмшсэн, тайлан 

мэдээ боловсруулах 

чадвартай

Багаар ажиллах, 

удирдан зохион 

байгуулах 

чадвартай

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

32  Орхон сум ЗДТГ
Төрийн сангийн 

мэргэжилтэн

Төсвийн болон 

нягтлан бодох 

бүртгэлийн хууль 

тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэх, 

төрийн сангийн 

үйлчилгээ үзүүлнэ

 ТЗ-3 1
Дээд 

бакалавр
Нягтлан бодогч -

Тайлан мэдээ 

боловсруулалт хийх, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Багаар чадвартай 

ѐс зүйн хэм 

хэмжээг сахиж 

мөрдөх

Өөр ажилд 

шилжсэн 

33 Цагааннуур сум ЗДТГ

Төрийн 

захиргаа хууль 

эрх зүй, дотоод 

ажил 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Хууль эрх зүй 

сургалт, 

сурталчилгаа, 

ЗДТГ-ын дотоод 

ажил 

ТЗ-3 1
Дээд 

бакалавр
Хуульч, эрх зүйч

Төрийн захиргаа, 

хууль эрх зүйн 

чиглэлээр 

мэргэшсэн байх

Багаар ажиллах 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

харилцааны 

соѐлтой, ачаалал 

даах чадвартай, 

нууц хадгалж 

чаддаг байх

Өөр ажилд 

шилжсэн 

34
Цагааннуур 

сумын ЗДТГ

Байгаль орчны 

алба

Багийн байгаль 

хамгаалагч

Байгаль орчны 

асуудал хариуцна
ТЗ-3 2

Дээд 

бакалавр

Экологич, 

байгаль 

хамгаалагч, эрх 

зүйч

Байгаль орчныг 

хамгаалах 

чиглэлээр 

мэргэшсэн байх

Зөрчлийг хянан 

шийдвэрлэх, багаар 

ажиллах, баримт бичиг 

боловсруулах 

чадвартай, 

компьютерийн зохих 

мэдлэгтэй 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг чанд 

сахих, харилцааны 

соѐлтой, ачаалал 

даах чадвартай, 

орон нутгаа сайн 

мэдэх, тухайн орон 

нутагт амьдардаг 

байх

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн 

35
Мандал сумын 

ЗДТГ

Хэрх 

захирагчийн 

алба

Төрийн сангийн 

мэргэжилтэн

Төсөвт 

байгууллагуудын 

төлбөр тооцоог 

төрийн сангаар 

түргэн шуурхай 

хийж гүйцэтгэх

ТЗ-3 1
Дээд 

бакалавр
Нягтлан бодогч

Санхүүгийн 

програм дээр 

ажиллах, тооцоо 

судалгаа хийх, 

бүртгэл хөтлөх, 

төсөв, төлөвлөгөө 

боловсруулах 

чадвартай байх

Багаар ажиллах 

чадвартай 

компьютерийн зохих 

мэдлэгтэй

Илүү цагаар 

ажиллах 

чадвартай

Өөр ажилд 

шилжин 

аилласан



36
Мандал сумын 

ЗДТГ

Ширхэнцэгийн 

2-р баг

Нийгмийн 

ажилтан

Засаг даргын 

бүрэн эрхээ 

хэрэгжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлж, 

багийн үйл 

ажиллагааг зохион 

байгуулах, Өрх хүн 

амын иргэний 

бүртгэл, 

мэдээллийн санг 

бүрдүүлэх, албан 

бичиг хэрэг 

хөтлөлтийг 

стандартын дагуу 

явуулах

ТЗ-1 1
Дээд 

бакалавр

Төрийн 

захиргаа, хууль 

эрх зүйч, эдийн 

засагч

Багаар ажиллах 

чадвартай 

компьютерийн зохих 

мэдлэгтэй

Илүү цагаар 

ажиллах 

чадвартай

Өөр ажилд 

шилжин 

аилласан

37
Жавхлант сумын 

ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн 

тасаг
Малын зоо Малын зоо ТЗ-3 1

Дээд 

бакалавр

Мал зүйч, 

ургамал 

хамгаалал хорио 

цээр хяналт 

үнэлгээ

Багаар ажиллах, 

зохион байгуулах, 

баримт бичиг 

боловсруулах, 

төлөвлөх, асуудлыг 

бүтээлчээр 

шийдвэрлэх

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахиж, 

Авлига, ашиг 

сонирхлын 

зөрчлөөс ангид 

байх

38
Нийгмийн 

даатгалын хэлтэс
Шаамар сум

Шаамар сумын 

нийгмийн 

даатгалын 

байцаагч

Нийгмийн 

даатгалын 

үйлчилгээ

ТЗ-3 1
Дээд 

бакалавр

Нягтлан бодогч, 

эдийн засагч, 

эрх зүйч

-

Албан бичиг 

боловсруулах, 

санхүүгийн болон 

бусад тооцоолох 

системийн зохих 

мэдлэгтэй

Ажлын ачаалал 

даах чадвартай

Төрийн албаны 

шалгалтад 

тэнцээгүй

39
Нийгмийн 

даатгалын хэлтэс

Дулаанхаан 

тосгон

Дулаанхаан 

тосгоны 

нийгмийн 

даатгалын 

байцаагч

Нийгмийн 

даатгалын 

үйлчилгээ

ТЗ-3 1
Дээд 

бакалавр

Нягтлан бодогч, 

эдийн засагч
-

Албан бичиг 

боловсруулах, 

санхүүгийн болон 

бусад тооцоолох 

системийн зохих 

мэдлэгтэй

Ажлын ачаалал 

даах чадвартай

Өөр ажилд 

шилжсэн
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