
ЦАГААНДЭЛГЭР СУМАНД ДУТАГДАЛТАЙ БАЙГАА АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 

2019.12.04 

№ Ажлын байрны нэр Тавигдах шаардлага /ерөнхий болон тусгай/ Холбогдох 
байгууллага, 

утас 

1 Төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

1. Дээд боловсролтой бакалавр зэрэгтэй 
2. Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүүгийн удирдлага, Эдийн Засаг, Банкны 

эдийн засаг, Хэрэглээний математик, Эдийн засаг- статистик, Хэрэглээний 
статистик, Татварын нягтлан бодох бүртгэл, Бүс нутгийн эдийн засаг. 

3. Өөрчлөлтийг манлайлах 
4. Багаар хамтран ажиллах ур чадвар эзэмшсэн байх 
5. Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг бүрэн ашигладаг байх 
6. Санхүү бүртгэлийн программ эзэмшсан байх 
7. ТАХ-ын ёс зүйг хэлбэрэлтгүй сахих, авлигаас ангид байх, илүү цагаар 

ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх 

 
 
 
 
 
 
 

ЗДТГ 
88086095 

 
 2 Байгаль орчны 

байцаагч 
1. Дээд боловсролын бакалавр зэрэгтэй байх 
2. Байгаль орчны менежмент, Аялал жуулчлал, Экологи-байгаль хамгаалал, 

Ургамал судлаач, Биологич, Байгалийн нөөц судлал, Ойн инженер, 
Байгаль хамгаалалт-хяналт үнэлгээ, Геоэкологи, Эрх зүйч, Уул уурхайн 
экологи, Байгалийн аялал жуулчлал, Ус инженер, ой зүйч 

3. Багаар ажиллах ур чадвартай  
4. Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмын ашигладаг 
5. Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх  
6. Монгол хэлний дүрмийн өндөр мэдлэгтэй 
7. ТАХ-ын ёс зүйг хэлбэрэлтгүй сахих, авлигаас ангид байх, илүү цагаар 

ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх  

3 Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн 

1. Дээд боловсролтой, баклавр зэрэгтэй байх 
2. Нийгмийн ажилтан, багш, хуульч, эрх зүйч, эмч, арга зүйч,  
3. Сэтгэл судлал, Багш, Хүн ам зүй, Нийгэм судлал, Эрүүл мэнд-нийгмийн 

халамж, Нийгмийн халамж-хангамж,  
4. Асуудал боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх чадвартай байх санаачлагатай 

ажиллаж, бусдын санал санаачлагыг  дэмждэг байх 
5. Багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх 
6. Харилцааны ур чадварыг эзэмшсэн байх, өөрийгөө хөгжүүлж, мэдлэгээ 

бусадтай хуваалцаж чаддаг байх  
7. Комьпютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх  



8. Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, Монгол хэл бичгийн зөв бичих 
дүрмийг бүрэн эзэмшсэн байх 

9. ТАХ-ын ёс зүйг хэлбэрэлтгүй сахих, авлигаас ангид байх, илүү цагаар 
ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх 

4 МАА-н үйлдвэрлэл, 
малын үржил 

бүртгэл хариуцсан 
мэргэжилтэн 

1. Дээд боловсролтой, баклавр зэрэгтэй байх 
2. МАА-ын бүтээгдэхүүний технологич, МАА-н үйлдвэрлэлийн менежмент, 

мал зүйч, зоо техникч, зоо инженер  
3. Асуудал боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх чадвартай байх санаачлагатай 

ажиллаж, бусдын санал санаачлагыг  дэмждэг байх 
4. Багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх 
5. Харилцааны ур чадварыг эзэмшсэн байх, өөрийгөө хөгжүүлж, мэдлэгээ 

бусадтай хуваалцаж чаддаг байх  
6. Комьпютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх  
7. Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, Монгол хэл бичгийн зөв бичих 

дүрмийг бүрэн эзэмшсэн байх 
8. ТАХ-ын ёс зүйг хэлбэрэлтгүй сахих, авлигаас ангид байх, илүү цагаар 

ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх 

5 Газрын даамал 1. Дээд боловсролтой, баклавр зэрэгтэй байх 
2. Газар зохион байгуулагч инженер, газрын үнэлгээ, газрын кадастр  
3. Асуудал боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх чадвартай байх санаачлагатай 

ажиллаж, бусдын санал санаачлагыг  дэмждэг байх 
4. Багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх 
5. Харилцааны ур чадварыг эзэмшсэн байх, өөрийгөө хөгжүүлж, мэдлэгээ 

бусадтай хуваалцаж чаддаг байх  
6. Комьпютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх  
7. Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх, Монгол хэл бичгийн зөв бичих 

дүрмийг бүрэн эзэмшсэн байх 
8. ТАХ-ын ёс зүйг хэлбэрэлтгүй сахих, авлигаас ангид байх, илүү цагаар 

ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх 

6 Нягтлан бодогч  1. Дээд боловсролтой бакалавр зэрэгтэй 
2. Нягтлан бодогч 
3. Өөрчлөлтийг манлайлах 
4. Багаар хамтран ажиллах ур чадвар эзэмшсэн байх 
5. Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг бүрэн ашигладаг байх 
6. Санхүү бүртгэлийн программ эзэмшсан байх 
7. ТАХ-ын ёс зүйг хэлбэрэлтгүй сахих, авлигаас ангид байх, илүү цагаар 

ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх 

7 Багийн эмч 1. Эмчлэх эрхтэй их эмч     



2. Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах  
3.  Ажлын ачаалал даах шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
4. Ёс зүйтэй  
5. Ажлын болон хувийн зохион байгуулалт сайтай  
6. Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай  
7. Монгол хэл бичиг зөв бичих дүрэм, эмнэлгийн анхан шатны маягт хөтлөлт 

стандарт шаардлага хангасан.  
 

 
 
 
 
 

ЭМТөв 
80061599 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Дүн бүртгэлийн бага 
эмч 

1. Эмчлэх эрхтэй бага  эмч    
2. Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах  
3. Ажлын ачаалал даах шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
4. Ёс зүйтэй  
5. Ажлын болон хувийн зохион байгуулалт сайтай  
6. Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай  
7. Бичиг хэрэг, архивийн үнэмлэхтэй бол сайн  
8. Монгол хэл бичиг зөв бичих дүрэм, эмнэлгийн анхан шатны маягт хөтлөлт 

стандарт шаардлага хангасан.  

9 Ээлжийн сувилагч 1. Сувилах  эрхтэй бакалавр сувилагч     
2. Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах  
3. Ажлын ачаалал даах шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
4. Ёс зүйтэй  
5. Ажлын болон хувийн зохион байгуулалт сайтай  
6. Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай  
7. Монгол хэл бичиг зөв бичих дүрэм, эмнэлгийн анхан шатны маягт хөтлөлт 

стандарт шаардлага хангасан.  
 

10 Эм зүйч эсхүл эм 
найруулагч 

1. Эм барих эрхтэй      
2. Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах  
3. Ажлын ачаалал даах шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
4. Ёс зүйтэй  
5. Ажлын болон хувийн зохион байгуулалт сайтай  
6. Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай  
7. Монгол хэл бичиг зөв бичих дүрэм, эмнэлгийн анхан шатны маягт хөтлөлт 

стандарт шаардлага хангасан.  

11 Нийгмийн эрүүл 
мэндийн ажилтан 

1. Сувилах  эрхтэй бакалавр сувилагч     
2. Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах  
3. Ажлын ачаалал даах шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
4. Ёс зүйтэй  



5. Ажлын болон хувийн зохион байгуулалт сайтай  
6. Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай  
7. Монгол хэл бичиг зөв бичих дүрэм, эмнэлгийн анхан шатны маягт хөтлөлт 

стандарт шаардлага хангасан.  
 

12 Дуу хөгжмийн багш 1. Дээд боловсролтой, баклавр зэрэгтэй байх 
2. Дуу хөгжмийн багш мэргэжилтэй  
3. Эсхүл урлагын сургууль төгссөн хөгжим тоглох авъяастай 
4. Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах  
5. Ажлын ачаалал даах шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
6. Ёс зүйтэй  
7. Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай  

 
 
 

ЕБС 
 

89018035 
88218008 

13 Зураг технологийн 
багш  

1. Дээд боловсролтой, баклавр зэрэгтэй байх 
2. Зураг технологийн багш мэргэжилтэй  
3. Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах  
4. Ажлын ачаалал даах шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
5. Ёс зүйтэй  
6. Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай 

14 Хөгжмийн багш   1. Хөгжмийн багш мэргэжилтэй 
2. Эсхүл урлагын сургууль төгссөн хөгжим тоглох авъяастай 
3. Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах  
4. Ажлын ачаалал даах шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
5. Ёс зүйтэй  
6. Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай 

 
Соёлын төв 
88080524 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 

 



 

 

 


