
Нэр
Хариуцсан 

асуудал
Ангилал

Орон 

тоо
Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар

Тусгай 

шаардлага

1

Газрын 

харилцаа 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Газрын 

удирдлагын 

хэлтэс

Мэдээллийн 

сан, техник, 

программ 

хангамж 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Мэдээллийн 

сан, техник, 

программ 

хангамж 

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Компьютерийн 

техник, 

программ 

хангамж, 

сүлжээ 

системийн 

мэргэжилтэй

Компьютерийн 

техник, программ 

хангамжийн талаар 

мэргэшсэн 

сүлжээний 

төхөөрөмжүүд дээр 

тохиргоо хийж 

чаддаг байх

Мэргэжлээрээ 

болон тухайн 

салбарт 3-аас 

доошгүй жил 

ажилласан 

байх

Шинийг сурах 

бүтээлчээр сэтгэх, 

асуудал дэвшүүлж 

боловсруулах зохион 

байгуулах, санаа 

бодлоо илэрхийлэх, 

багаар ажиллах 

чадвартай байх

Төрийн албаны 

ѐс зүй хэм 

хэмжээг сахиж 

ажиллах

Газрын 

харилцаа, 

геодези, зураг 

зүйн газрын 

даргын 2015 

оны 06 дугаар 

сарын 24-ны 

өдрийн Б/65 

тоот тушаалыг 

үндэслэн 

бүтцийн 

өөрчлөлт

2

Газрын 

харилцаа 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Барилга, 

хот 

байгуулалт

ын хэлтэс

Барилга 

угсралт, 

техникийн 

хяналт 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Барилгын 

угсралт, 

техникийн 

хяналт

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Иргэн ба 

үйлдвэрийн 

барилгын 

инженер

Барилгын зураг 

төслийн программ 

дээр ажиллаж 

чаддаг байх. 

/AutoCAD болон 

бусад программ/ 

Барилгын 

материалын сорилт 

шинжилгээний 

лабораторийн 

багаж тоног 

төхөөрөмж дээр 

ажиллаж, 

шинжилгээ хийж 

дүгнэлт гаргаж 

чаддаг байх.

Мэргэжлээрээ 

болон тухайн 

салбарт                

3-аас доошгүй 

жил 

ажилласан 

байх

Шинийг сурах 

бүтээлчээр сэтгэх, 

асуудал дэвшүүлж 

боловсруулах зохион 

байгуулах, санаа 

бодлоо илэрхийлэх, 

багаар ажиллах 

чадвартай байх

Төрийн албаны 

ѐс зүй хэм 

хэмжээг сахиж 

ажиллах

Тэтгэвэрт 

гарсан 

3
Эрүүл 

мэндийн газар

Эрүүл 

мэндийн 

газар

Мэргэжилтэн

Нөхөн 

үржихүйн 

эрүүл мэнд

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Ерөнхий 

мэргэжлийн 

эмч

Эх барих 

эмэгтэйчүүдийн эмч

Мэргэжлээрээ         

3-аас доошгүй 

жил 

ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх, ажлын 

дадлага туршлагатай 

байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

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

2017 оны 09 сар



4
Эрүүл 

мэндийн газар

Эрүүл 

мэндийн 

газар

Мэргэжилтэн
Хуулийн 

зөвлөх
 ТЗ-5 1

Дээд 

бакалавр

Хуульч, эрх 

зүйч
-

Мэргэжлээрээ          

3-аас доошгүй 

жил 

ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх, ажлын 

дадлага туршлагатай 

байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

5
Эрүүл 

мэндийн газар

Эрүүл 

мэндийн 

газар

Мэргэжилтэн

Барилга 

байгууламж, 

засвар 

үйлчилгээ 

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Барилгын 

инженер
-

Мэргэжлээрээ          

3-аас доошгүй 

жил 

ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, Auto CAD 

программ дээр бүрэн 

ажиллах чадвартай, 

ажлын дадлага 

туршлагатай 

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Шинээр ажлын 

байр бий 

болсон

6
Эрүүл 

мэндийн газар

Эрүүл 

мэндийн 

газар

Мэргэжилтэн

Эмийн 

бодлогын 

хэрэгжилт, 

чанар 

аюулгүй 

байдал

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр
Эм зүйч -

Мэргэжлээрээ          

2-оос доошгүй 

жил 

ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Ажлаас 

чөлөөлөгдсөн

7
Эрүүл 

мэндийн газар

Эрүүл 

мэндийн 

газар

Мэргэжилтэн

Эрүүл 

мэндийн 

анхан 

шатны 

тусламж 

үйлчилгээ

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Ерөнхий 

мэргэжлийн 

эмч

-

Мэргэжлээрээ          

2-оос доошгүй 

жил 

ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн 

8
Эрүүл 

мэндийн газар

Эрүүл 

мэндийн 

газар

Мэргэжилтэн

Хүүхдийн 

тусламж, 

үйлчилгээ

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр

Ерөнхий 

мэргэжлийн 

эмч

Хүүхдийн эмч, эх 

барих 

эмэгтэйчүүдийн эмч

Мэргэжлээрээ         

5-аас доошгүй 

жил 

ажилласан

Багаар ажиллах, 

асуудал шийдвэрлэх 

чадвартай, 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх, ажлын 

дадлага туршлагатай

Ёс зүйн хэм 

хэмжээний 

зөрчилгүй байх

Өөрийн 

хүсэлтээр 

ажлаас 

чөлөөлөгдсөн 

9

Санхүүгийн 

хяналт, 

аудитын алба

Санхүүгийн 

хяналт, 

аудитын 

алба

Мэргэжилтэн

Санхүүгийн 

хяналт 

шалгалт, 

аудит

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр
Нягтлан бодогч

Үндсэн мэргэжил 

болон аудитын 

чиглэлээр 

мэргэшүүлэх, 

мэргэжил 

дээшлүүлэх 

сургалтанд 

хамрагдсан байх

Мэргэжлээрээ         

3-аас доошгүй 

жил 

ажилласан

Багаар ажиллах 

чадвартай

Шаардлагатай 

тохиолдолд илүү 

цагаар ажиллах

Төрийн албаны 

тухай хуулийн 

24.1.3-т заасны 

дагуу өөрийн 

хүсэлтээр 

төрийн 

албанаас 

чөлөөлөгдөх 

хүсэлт гаргасан 



10

Эрүүл мэнд, 

нийгмийн 

даатгалын 

хэлтэс

Үйлчилгээн

ий тасаг

Магадлагч 

эмч

Эрүүл мэнд, 

Нийгмийн 

даатгалын 

үйлчилгээ

 ТЗ-5 1
Дээд 

бакалавр
Хүний их эмч

Дотрын өвчний  

чиглэлээр 

мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ 

3-аас доошгүй 

жил 

ажилласан

Багаар ажиллах 

чадвартай

Шаардлагатай 

тохиолдолд илүү 

цагаар ажиллах 

Төрийн албаны 

тухай хуулийн 

24.1.3-т заасны 

дагуу өөрийн 

хүсэлтээр 

төрийн 

албанаас 

чөлөөлөгдөх 

хүсэлт гаргасан 

ХЯНАСАН: ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                                     Ө.СУВДАА

ЗАХИАЛГЫГ НЭГТГЭСЭН: ХҮНИЙ НӨӨÖИЙН АСУУДАЛ ХАРИУÖСАН МЭРГЭЖИЛТЭН:                             Б.АРИУНДЭЛГЭР


