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Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар
Тусгай 

шаардлага

1
Шүүхийн 

Тамгын газар

Нарийн 

бичгийн дарга

Шүүх 

хуралдааны 

нарийн 

бичгийн дарга

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Эрх зүйч

Баримт бичиг  

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн, хурдан бичих 

чадвартай, монгол хэл 

бичгийн дүрэм, албан 

хэрэг хөтлөлтийн 

стандартын мэдлэгтэй, 

гадаад хэлний зохих 

түвшний мэдлэгтэй

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих, илүү цагаар 

ажиллах 

2

Хүйсийн говь-

Цэцэг нуурын 

сав газрын 

захиргаа

Усны нөөц, ус 

ашиглалтыгзо

хицуулах 

алба 

Мэргэжилтэн 

Газарзүйн 

мэдээлэл, 

усны 

мэдээллийн 

дэд сан 

хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Газар зохион 

байгуулагч, 

газрын 

кадастр, усны 

чиглэлийн 

мэргэжилтэй 

Баримт бичиг  

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн, англи, орос 

хэлний зохих мэдлэгтэй 

байх, Arcgis, Autocat 

программыг бүрэн 

эзэмшсэн, 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих, илүү цагаар 

ажиллах 
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Хүйсийн говь-

Цэцэг нуурын 

сав газрын 

захиргаа

Усны нөөц, ус 

ашиглалтыгзо

хицуулах 

алба 

Мэргэжилтэн 

Газрын доорх 

усны нөөц, 

ашиглалт 

хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Гидрогеологи 

инженер

Мэргэжлээрээ 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу тал 

болно.

Баримт бичиг  

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, Arcgis, 

Modflo программыг 

бүрэн эзэмшсэн, англи, 

орос хэлний анхан 

шатны мэдлэгтэй байх

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих, илүү цагаар 

ажиллах 

4

Эрүүл мэнд, 

нийгмийн 

даатгалын 

хэлтэс

Бугат сум

Нийгмийн 

даатгалын 

байцаагч

Нийгмийн 

даатгалын 

хууль, 

тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэн, 

сум хариуцан 

ажиллах 

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Нягтлан 

бодогч, 

санхүүч, эдийн 

засагч

Мэргэжлээрээ 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

комьпютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих

5

Эрүүл мэнд, 

нийгмийн 

даатгалын 

хэлтэс

Тайшир сум

Нийгмийн 

даатгалын 

байцаагч

Нийгмийн 

даатгалын 

хууль, 

тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэн, 

сум хариуцан 

ажиллах 

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Нягтлан 

бодогч, 

санхүүч, эдийн 

засагч

Мэргэжлээрээ 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

комьпютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих
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Эрүүл 

мэндийн 

газар

Эмнэлгийн 

тусламжийн 

хэлтэс

Мэргэжилтэн 

Эм, 

эмнэлгийн 

хэрэгслийн 

хангамж, 

чанар, 

аюулгүй 

байдал, 

эмийн 

зохистой 

хэрэглээ

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Эм зүйч

Мэргэжлээрээ 

3-аас дээш 

жил 

ажилласан 

байх

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн болон 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний ѐс 

зүйн хэм хэмжээ, 

байгууллагын ѐс 

зүй, дэг журмыг 

сахин ажиллах

7

Эрүүл 

мэндийн 

газар

Эмнэлгийн 

тусламжийн 

хэлтэс

Мэргэжилтэн 

Хүүхдийн 

тусламж 

үйлчилгээ

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Хүний их эмч

Төгсөлтийн 

дараах 

резиденсийг 

(хүүхэд, 

нярай) төгссөн

Мэргэжлээрээ 

3-аас дээш 

жил 

ажилласан 

байх

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн болон 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний ѐс 

зүйн хэм хэмжээ, 

байгууллагын ѐс 

зүй, дэг журмыг 

сахин ажиллах

8

Стандарт, 

хэмжил зүйн 

хэлтэс

Хэмжил зүйн 

лаборатори

Хэмжүүрийн 

улсын шалгагч

Даралтын 

хэмжлийн 

төрлөөр 

хэмжлийн 

нэгдмэл 

байдлыг 

хангуулах 

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Техникийн 

инженер, 

эдийн засагч, 

нягтлан бодогч

Хэмжилзүйн 

чиглэлээр 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу тал 

болно. 

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих 

9

Хөдөлмөр, 

халамжийн 

үйлчилгээний 

газар

Нийгмийн 

халамжийн 

хэлтэс, 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

хэлтэс

Төгрөг сум 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Хөдөлмөр 

эрхлэлт 

болон 

нийгмийн 

халамжийн 

асуудал 

хариуцах 

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Нийгмийн 

ажилтан, 

нягтлан 

бодогч,  эдийн 

засагч

Салбартаа 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу  тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих,  Программу

удын мэдээллийг 

олгосон эрхийн 

хэмжээнд 

ашиглаж 

нууцлалыг 

хадгалах
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Хөдөлмөр, 

халамжийн 

үйлчилгээний 

газар

Нийгмийн 

халамжийн 

хэлтэс, 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

хэлтэс

Жаргалан сум 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Хөдөлмөр 

эрхлэлт 

болон 

нийгмийн 

халамжийн 

асуудал 

хариуцах 

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Нийгмийн 

ажилтан, 

нягтлан 

бодогч,  эдийн 

засагч

Нийгмийн 

ажилтны 

чиглэлээр 

мэргэшсэн 

байх

Салбартаа 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу  тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих,  Программу

удын мэдээллийг 

олгосон эрхийн 

хэмжээнд 

ашиглаж 

нууцлалыг 

хадгалах

11

Хөдөлмөр, 

халамжийн 

үйлчилгээний 

газар

Нийгмийн 

халамжийн 

хэлтэс, 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

хэлтэс

Дэлгэр сум 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Хөдөлмөр 

эрхлэлт 

болон 

нийгмийн 

халамжийн 

асуудал 

хариуцах 

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Нийгмийн 

ажилтан, 

нягтлан 

бодогч,  эдийн 

засагч

Нийгмийн 

ажилтны 

чиглэлээр 

мэргэшсэн 

байх

Салбартаа 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу  тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих,  Программу

удын мэдээллийг 

олгосон эрхийн 

хэмжээнд 

ашиглаж 

нууцлалыг 

хадгалах

12

Хөдөлмөр, 

халамжийн 

үйлчилгээний 

газар

Нийгмийн 

халамжийн 

хэлтэс, 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

хэлтэс

Дарив сум 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

Хөдөлмөр 

эрхлэлт 

болон 

нийгмийн 

халамжийн 

асуудал 

хариуцах 

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Нийгмийн 

ажилтан, 

нягтлан 

бодогч,  эдийн 

засагч

Нийгмийн 

ажилтны 

чиглэлээр 

мэргэшсэн 

байх

Салбартаа 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу  тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих,  Программу

удын мэдээллийг 

олгосон эрхийн 

хэмжээнд 

ашиглаж 

нууцлалыг 

хадгалах
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Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн 

газар

Мал аж ахуйн 

алба
Мэргэжилтэн 

Уламжлалт 

мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэл, 

үржүүлэг, 

технологи, 

үйлчилгээний 

нэгжийн 

асуудал 

хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Мал зүйч, 

хөдөө аж 

ахуйн инженер

Салбартаа 1-

ээс доошгүй 

жил  

ажилласан 

байх

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

хариуцлага хүлээх 

чадвартай

14

Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн 

газар

Мал 

эмнэлгийн 

алба

Мэргэжилтэн 

Мал амьтны 

гоц халдварт 

болон  

халдварт, 

празиттах 

өвчний 

тархвар 

судлалын 

асуудал  

хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Малын их эмч

Салбартаа 5-

аас доошгүй 

жил  

ажилласан 

байх

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

хариуцлага хүлээх 

чадвартай

15

Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн 

газар

Мал 

эмнэлгийн 

алба

Мэргэжилтэн 

Халдваргүй 

өвчин, 

мэдээлэл 

хариуцсан 

мэргэжилтэн

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Малын их эмч

Салбартаа 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу  тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

хариуцлага хүлээх 

чадвартай

16

Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн 

газар

Мал 

эмнэлгийн 

алба

Мэргэжилтэн 

Малын эм, 

био бэлдмэл, 

эмийн сан, 

ариутгал, 

халдваргүйтэ

л хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Малын их эмч

Салбартаа 5-

аас доошгүй 

жил  

ажилласан 

байх

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

хариуцлага хүлээх 

чадвартай



17

Гэр бүл, 

хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн 

газар

Гэр бүл, 

хүүхдийн 

хөгжил 

хамгааллын 

алба

Ахлах 

мэргэжилтэн 

Гэр бүл, 

хүүхдийн 

хөгжил 

хамгаалалын 

албыг 

хариуцах

ТЗ-6 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Сэтгэлзүйч, 

нийгмийн 

ажилтан

Мэргэжлээрээ 

3-аас дээш 

жил 

ажилласан 

байх

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, англи хэлний 

дунд түвшний 

мэдлэгтэй, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

төр, байгууллага, 

хувь хүний нууцыг 

хадгалах, ачаалал 

даах чадвартай 

байх

18

Гэр бүл, 

хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн 

газар

Гэр бүл, 

хүүхдийн 

хөгжил 

хамгааллын 

алба

Мэргэжилтэн 

Гэр бүлийн 

хөгжил, 

хамгаалал 

хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Сэтгэлзүйч, 

нийгмийн 

ажилтан, 

социологич

Мэргэжлээрээ 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, англи хэлний 

дунд түвшний 

мэдлэгтэй, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

төр, байгууллага, 

хувь хүний нууцыг 

хадгалах, ачаалал 

даах чадвартай 

байх

19

Гэр бүл, 

хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн 

газар

Мэргэжилтэн 

Хүнд нөхцөл 

дэх хүүхдийн 

асуудал 

хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Сэтгэлзүйч, 

нийгмийн 

ажилтан, багш, 

эмч

Мэргэжлээрээ 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, англи хэлний 

дунд түвшний 

мэдлэгтэй, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

төр, байгууллага, 

хувь хүний нууцыг 

хадгалах, ачаалал 

даах чадвартай 

байх



20

Гэр бүл, 

хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн 

газар

Мэргэжилтэн 

Залуучуудын 

хөгжил, 

хамгаалал 

хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй 

Сэтгэлзүйч, 

нийгмийн 

ажилтан, 

нийгэм 

судлаач,багш

Мэргэжлээрээ 

ажиллаж 

байсан бол 

давуу тал 

болно.

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

шийдвэр гаргах,  багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай, англи хэлний 

дунд түвшний 

мэдлэгтэй, 

компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх 

Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих, 

төр, байгууллага, 

хувь хүний нууцыг 

хадгалах, илүү 

цагаар ажиллах 

чадвартай бах

21

Газрын 

харилцаа, 

барилга хот 

байгуулалты

н газар

Барилга хот 

байгуулалтын 

хэлтэс

Ерөнхий 

архитектор

ГХБХБГ-ын үйл 

ажиллагааг 

хариуцах

ТЗ-7 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Архитектор,кон

структор  

конструктор 

инженер

Мэргэжил 

дээшлүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан 

байх

5-аас дээш 

жил 

мэргэжлээрээ 

ажилласан 

байх

Autocat,Arcgis 

программыг бүрэн 

эзэмшсэн, судалгаа, 

тайлан гаргах, баримт 

бичиг боловсруулах, 

багаар ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай байх. LM 

сургалтад хамрагдсан 

байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих. 

22

Газрын 

харилцаа, 

барилга хот 

байгуулалты

н газар

Газрын 

удирдлагын 

хэлтэс

Мэргэжилтэн

ГХБХБГ-ын 

геодизи зураг 

зүйн асуудлыг 

хариуцах

ТЗ-5 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Газар зохион 

байгуулагч, 

газрын 

кадастр, 

Геодизийн 

инженер

Autocat,Arcgis 

программыг бүрэн 

эзэмшсэн, судалгаа, 

тайлан гаргах, баримт 

бичиг боловсруулах, 

багаар ажиллах болон 

харилцааны ур 

чадвартай байх. LM 

сургалтад хамрагдсан 

байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг сахих. 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ


