
ОРХОН  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН  

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

№ 
Захиалга 
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Ажлын байранд тавигдах шаардлага   

Нэгжийн нэр нэр Хариуцсан асуудал 
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Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай 
шаардлага   

1 

Орхон 
аймгийн 
Газрын 

харилцаа, 
барилга, хот 

байгуулалтын 
газар 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

Барилга, 
барилгын 

материалын 
үйлдвэрлэл, 

лабораторийн 
асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааг зохион 
байгуулж, хууль эрх 
зүйн хэрэгжилтийг 

хангуулах, орон 
нутгийн барилгын 

материалын сорилт 
шинжилгээний 

лабораторийн үйл 
ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангах 

ТЗ-
5 1 дээд 

Барилгын 
инженер 

технологич, 
эсхүл 

материалын 
технологич 

инженер 

Салбарын 
чиглэлийн 
мэргэшсэн 
инженер 

Мэргэжлээрээ   
3-аас доошгүй 

жил 
ажилласан 

байх 

Асуудал 
боловсруулах, 

үнэлэлт дүгнэлт 
гаргах, багаар 

ажиллах чадвартай 
байх, шударга, 

зарчимч 
харилцааны өндөр 

соёлтой байх, 
хэрэглээний 

программ дээр 
ажиллах 

Асуудлыг 
түргэн 

шуурхай 
шийдвэрлэх, 
боловсруулах 

  

2 

Орхон 
аймгийн 
Газрын 

харилцаа, 
барилга, хот 

байгуулалтын 
газар 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

Архив, албан 
хэрэг хөтлөлт 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Монгол улсын 
"Архивын тухай хууль", 

"Иргэдээс төрийн 
байгуллага, албан 

тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай 

хууль", Албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн 
заавар болон бусад 

холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 

журам, зааврын дагуу 
газрын хэмжээнд 

архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл 

ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх, 

боловсронгуй болгох 

ТЗ-
5 1 дээд 

Газар 
зохион 

байгуулагч, 
архивч 

Архив, 
албан хэрэг 
хөтлөлтийн 

чигэлээр 
мэргэшсэн 

байх 

Мэргэжлээрээ   
1-ээс доошгүй 

жил 
ажилласан 

байх 

Баримт бичиг 
боловсруулах, 

зохион байгуулах, 
багаар ажиллах 

чадвартай, 
харилцааны 

соёлтой 

Төрийн албан 
хаагчийн ёс 

зүйн хэм 
хэмжээг чанд 
сахих, нууц 
хадгалах, 

шаардлагатай 
үед илүү 
цагаар 

ажиллах 

  



3 
Нийгмийн 
даатгалын 

хэлтэс 
  

Эрүүл 
мэндийн 

даатгалын 
байцаагч, эмч 

Нийгмийн даатгалын 
хууль, иргэний эрүүл 
мэндийн даатгалын 

тухай хууль 
тогтоомжуудыг 

хэрэгжүүлэх, ЭМД-ын 
сангаас олгох 

санхүүжилтийг олгох, 
даатгуулагчдад 

үзүүлэх эмчилгээ, 
үйлчилгээний чанарт 

хяналт тавьж ажиллах 

ТЗ-
5 1 дээд Хүний их 

эмч   

Эрүүл 
мэндийн 

болон 
нийгмийн 

даатгалын 
байгууллагад 
3-аас доошгүй 

жил 
ажилласан 

байх 

Компьютер дээр 
ажиллах, оффисын 
тоног төхөөрөмж, 

технологийг 
эзэмшсэн байх, 
биеэ дайчлан 

ажиллах, орчныг 
зөв мэдрэх, аливаа 

асуудалд 
хариуцлагатай 

хандах, хянамгай 
хандах, ажилдаа 
байнга дүгнэлт 
хийж, ажиллах 

чадвартай байна. 
Нууц хадгалах, 

нийгмийн 
даатгалын 

ажилтны ёс зүйн 
хэм хэмжээг сахих 

Төрийн болон 
нийгмийн 

даатгалын 
ажилтны ёс 

зүйн хэм 
хэмжээг сахих 

  

  

  

  

1 Эрүүл 
мэндийн  
газар  

Эмнэлгийн 
тусламжийн 
хэлтэс  

ТЗ-
5 

Мэргэжилтэн  Эх барих 
эмэгтэйчүүд-ийн 
тусламж үйлчилгээ 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

1 Дээд  Хүний их эмч  Эх барих 
эмэгтэйчүүд 

  Багаар 
ажиллах, 
манлайлах, 
хувийн зохион 
байгуулалттай 

Компьютерийн 
хэрэглээний 
программ 
дээр 
ажилладаг 
байх, бичиг 
баримт 
боловсруулах 

2 Эрүүл 
мэндийн  
газар  

Эмнэлгийн 
тусламжийн 
хэлтэс  

ТЗ-
5 

Мэргэжилтэн  Нийтийн биеийн 
тамир, 
чийрэгжүүлэлт 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

1 Дээд  Спортын 
анагаах 
ухааны эмч 
болон 
дасгалжуулагч 

    Багаар 
ажиллах, 
манлайлах, 
хувийн зохион 
байгуулалттай 

Компьютерийн 
хэрэглээний 
программ 
дээр 
ажилладаг 
байх, бичиг  

 


