
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН  
СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА 

  
2020.04.22-ны байдлаар 

№ Байгууллагын 
нэр  

Ажлын байрны нэр Боловсрол  Мэргэжил  Мэргэшил  Туршлага  

1 Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын 
газар 
 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
дотоод аудитын хэлтсийн 
аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 
шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт 
мэдээлэл хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Бакалавр болон 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Эрх зүй /042/, эдийн 
засаг /0311/, төрийн 
удирдлага, байгалийн 
шинжлэл /0522/. 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх. 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

2 Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын 
газар 
 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн 
хэлтсийн Барилга, хот 
төлөвлөлтийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр болон 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй. 

Архитектур ба 
барилга угсралт 
/072405/. 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх. 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил, эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх. 

 
Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг 

№  Ажлын байрны нэр  Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил  Туршлага  

1.  Санхүүгийн 
хяналт, 
аудитын алба 

Санхүүгийн хяналт, аудитын 
албаны дарга 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Санхүү, нягтлан бодох 
бүртгэл 

-Ахлах түшмэлийн 

мэргэшүүлэх багц 

сургалтад хамрагдаж 

төгссөн байх 
-Монгол улсын 
мэргэшсэн нягтлан 
бодогч байх 

-Төрийн албанд 8-аас 
доошгүй жил, үүнээс 
дэс түшмэлийн албан 
тушаалд 4-өөс 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

2.  Газрын 
харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын 
газар  

Төгрөг сумын Газрын даамал Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Газар зохион 
байгуулалт 
/менежмент, 
төлөвлөлт/; 
-газрын кадастр 
/үнэлгээ/. 

-төрийн албанд 
мэргэшүүлэх зохих 
багц сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 
-тухайн чиг үүрэгт 
хамаарах мэргэжлийн 
чиглэлээр 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

3.  Газрын 
харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын 
газар  

Есөнзүйл сумын Газрын 
даамал 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Газар зохион 
байгуулалт 
/менежмент, 
төлөвлөлт/; 
-газрын кадастр 
/үнэлгээ/. 

-төрийн албанд 
мэргэшүүлэх зохих 
багц сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 
-тухайн чиг үүрэгт 
хамаарах мэргэжлийн 
чиглэлээр 
мэргэшүүлэх сургалтад 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 



хамрагдсан байх; 

4.  Газрын 
харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын 
газар  

Бүрд сумын Газрын даамал Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Газар зохион 
байгуулалт 
/менежмент, 
төлөвлөлт/; 
-газрын кадастр 
/үнэлгээ/. 

-төрийн албанд 
мэргэшүүлэх зохих 
багц сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 
-тухайн чиг үүрэгт 
хамаарах мэргэжлийн 
чиглэлээр 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

5.  Газрын 
харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын 
газар  

Бат-Өлзий сумын Газрын 
даамал 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Газар зохион 
байгуулалт 
/менежмент, 
төлөвлөлт/; 
-газрын кадастр 
/үнэлгээ/. 

-төрийн албанд 
мэргэшүүлэх зохих 
багц сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 
-тухайн чиг үүрэгт 
хамаарах мэргэжлийн 
чиглэлээр 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

6.  Газрын 
харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын 
газар  

Зүүнбаян-Улаан сумын 
Газрын даамал 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Газар зохион 
байгуулалт 
/менежмент, 
төлөвлөлт/; 
-газрын кадастр 
/үнэлгээ/. 

-төрийн албанд 
мэргэшүүлэх зохих 
багц сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 
-тухайн чиг үүрэгт 
хамаарах мэргэжлийн 
чиглэлээр 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

7.  Аймгийн эрүүл 
мэндийн газар  

Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл 
мэндийн боловсрол, сургалт, 
сурталчилгаа хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй. 

Эрүүл мэнд /091/, багш 
эрүүл мэндийн 
боловсрол /011412/. 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх. 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

8.   Хүнс, хөдөө, 
аж ахуйн газар  

Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газрын 
Малын генетик нөөцийн 
ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал 
аж ахуйн үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн асуудал, тайлан, 
мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Зоо-инженер, 
технологи /081104/, 
Мал аж ахуй /081105/, 
Мал зүй, мал аж 
ахуйгаар мэргэшсэн 
фермерийн аж ахуй. 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх. 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

9.  Хүнс, хөдөө, аж 
ахуйн газар 

Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газрын 
Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн  
 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, Эрүүл ахуй, 
Шим тэжээл судлал 
/072102/. 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх. 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 



10.  Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газар 

Газар тариалангийн 
үйлдвэрлэл, техник 
технологийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Агрономи /081101/, 
газар тариалангийн аж 
ахуй /081103/ 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

11.  Боловсрол, 
соѐл, урлагийн 
газар 

Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газрын Хөгжим, бүжгийн 
боловсрол хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй. 

Багш, урлагийн 
боловсрол /011404/, 
Дуу хөгжмийн багш. 

-Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх; 
- Заах аргач болон 
түүнээс дээш 
мэргэжлийн зэрэгтэй 
байх. 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

12.  Боловсрол, 
соѐл, урлагийн 
газар 

Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газрын Физик, мэдээллийн 
технологийн боловсрол 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй. 

Багш, физикийн 
боловсрол 
/144401/,/142000/, 
Багш мэдээлэл зүйн 
/141700/, Багш, 
байгалийн ухааны 
боловсрол /011402/ 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх; 
- Заах аргач болон 
түүнээс дээш 
мэргэжлийн зэрэгтэй 
байх. 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

13.  Боловсрол, 
соѐл, урлагийн 
газар 

Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газрын Дүрслэх урлаг, зураг 
зүй, технологийн боловсрол 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй. 

Багш технологийн 
/143100/, Багш зураг 
дүрслэх урлагийн 
/140400/ Багш, дизайн 
технологи, дүрслэх 
урлаг, зураг зүйн 
боловсрол. 

-Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх; 
- Заах аргач болон 
түүнээс дээш 
мэргэжлийн зэрэгтэй 
байх. 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

14.  Боловсрол, 
соѐл, урлагийн 
газар 

Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газар Хими, эрүүл мэндийн 
боловсрол хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Багш, биологи 
байгалийн шинжлэл 
/142700/, Багш, химийн 
/145000/, Багш, 
байгалийн ухааны 
боловсрол /011402/, 
Багш, эрүүл мэндийн 
боловсрол /011412/, 
Хими технологи 
/071102/ 

- Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Заах аргач болон 
түүнээс дээш 
мэргэжлийн зэрэгтэй 
байх. 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

15.  Боловсрол, 
соѐл, урлагийн 
газар 

Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газрын Гадаад хэлний 
боловсрол хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Багш, гадаад хэлний 
боловсрол /011409/ 

- Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  
хамрагдаж төгссөн 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 



байх; 

Заах аргач болон 
түүнээс дээш 
мэргэжлийн зэрэгтэй 
байх. 

16.  Орон нутгийн 
өмчийн газар 

Орон нутгийн өмчийн газрын 
Худалдан авах ажиллагааны 
мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй. 

Нягтлан бодох бүртгэл, 
/041101/, эдийн засаг-
статистик, /031103/, 
санхүү, /041201/, 
санхүүгийн удирдлага, 
/340400/, бизнесийн 
удирдлага, /041301/. 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх. 

Төрийн албанд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

17.  Хөдөлмөр 
халамжийн 
үйлчилгээний 
газар 

Гучин-ус сумын Хөдөлмөр 
эрхлэлт, халамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Нийгмийн хамгаалал, 
сэтгэл судлал, хүн ам 
зүй, эрх зүй, эдийн 
засаг 

-төрийн албанд 
мэргэшүүлэх зохих 
багц сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 
-нийгмийн ажлаар 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

18.  Хөдөлмөр 
халамжийн 
үйлчилгээний 
газар 

Уянга сумын Хөдөлмөр 
эрхлэлт, халамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Нийгмийн хамгаалал, 
сэтгэл судлал, хүн ам 
зүй, эрх зүй, эдийн 
засаг 

-төрийн албанд 
мэргэшүүлэх зохих 
багц сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 
-нийгмийн ажлаар 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

19.  Хөдөлмөр 
халамжийн 
үйлчилгээний 
газар 

Арвайхээр сумын Хөдөлмөр 
эрхлэлт, халамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

Нийгмийн хамгаалал, 
сэтгэл судлал, хүн ам 
зүй, эрх зүй, эдийн 
засаг 

-төрийн албанд 
мэргэшүүлэх зохих 
багц сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 
-нийгмийн ажлаар 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

20.  Мал эмнэлгийн 
газар  

Захиргаа, санхүүгийн албаны 
дарга /эрх зүй, хүний нөөц 
хариуцна/ 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй. 

Төрийн удирдлага, 
санхүү, эдийн засаг, 
эрх зүй. 

Төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх. 
Төрийн удирдлагаар 
мэргэшсэн байх. 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд, эсхүл 
мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

21.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Баян-Өндөр сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн улсын 
байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

-төрийн албаны 
богино, дунд 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 



22.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Баян-Өндөр сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

-төрийн албаны 
богино, дунд 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

23.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Баруунбаян-Улаан сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн улсын 
байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

-төрийн албаны 
богино, дунд 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

24.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Баруунбаян-Улаан сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

25.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Баянгол сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн улсын байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

-төрийн албаны 
богино, дунд 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

26.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Баянгол сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

27.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Есөнзүйл сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн улсын 
байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

-төрийн албаны 
богино, дунд 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

28.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Есөнзүйл сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

29.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Богд сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн улсын байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

-төрийн албаны 
богино, дунд 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

30.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Бүрд сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

31.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Гучин-Ус сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 



зүйч их эмч боловсролын 
зэрэгтэй байх 

сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

32.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Өлзийт сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

33.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Зүүнбаян-Улаан сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

34.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Сант сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

35.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Тарагт сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

36.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Уянга сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

37.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Хайрхандулаан сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

 Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

38.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Хужирт сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

39.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Хархорин сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно. 

40.  Мал эмнэлгийн 
газар 

Арвайхээр сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх 

Малын их эмч, мал 
эмнэл зүй. 

төрийн албаны богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд болон 
мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 



тал болно. 

41.  Нийгмийн 
даатгалын 
хэлтэс  

Богд сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Бизнесийн удирдлага, 
санхүү, эдийн засаг, 
нягтлан бодох бүртгэл, 
боловсрол судлал, эрх 
зүй 

Богино, дунд 
хугацааны сургалтад  
хамрагдаж төгссөн 
байх 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх. 

42.  Нийгмийн 
даатгалын 
хэлтэс  

Тарагт сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Бизнесийн удирдлага, 
санхүү, эдийн засаг, 
нягтлан бодох бүртгэл, 
боловсрол судлал, эрх 
зүй 

Богино, дунд 
хугацааны сургалтад  
хамрагдаж төгссөн 
байх 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх. 

43.  Нийгмийн 
даатгалын 
хэлтэс  

Хархорин сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Бизнесийн удирдлага, 
санхүү, эдийн засаг, 
нягтлан бодох бүртгэл, 
боловсрол судлал, эрх 
зүй 

Богино, дунд 
хугацааны сургалтад  
хамрагдаж төгссөн 
байх 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх. 

44.  Нийгмийн 
даатгалын 
хэлтэс  

Хархорин сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Бизнесийн удирдлага, 
санхүү, эдийн засаг, 
нягтлан бодох бүртгэл, 
боловсрол судлал, эрх 
зүй 

Богино, дунд 
хугацааны сургалтад  
хамрагдаж төгссөн 
байх 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх. 

45.  Нийгмийн 
даатгалын 
хэлтэс  

Бүрд сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Бизнесийн удирдлага, 
санхүү, эдийн засаг, 
нягтлан бодох бүртгэл, 
боловсрол судлал, эрх 
зүй 

Богино, дунд 
хугацааны сургалтад  
хамрагдаж төгссөн 
байх 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх. 

46.  Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Эм биобэлдмэлийн  хяналтын 
улсын байцаагч 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй; 

Эм зүйч /091601/ Төрийн албаны богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил, эсхүл    
мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

47.  Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Эрүүл ахуй халдвар 
хамгааллын хяналтын улсын 
байцаагч 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй; 

Нийгмийн эрүүл мэнд 
судлал /091801/, Эрүүл 
ахуйч, тархвар судлал 

Төрийн албаны богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил, эсхүл    
мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

48.  Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Эрүүл ахуй халдвар 
хамгааллын хяналтын улсын 
байцаагч 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй; 

Нийгмийн эрүүл мэнд 
судлал /091801/, Эрүүл 
ахуйч, тархвар судлал 

Төрийн албаны богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил, эсхүл    
мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

49.  Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын 
байцаагч 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал /102201/, 
Хүрээлэн буй орчны 

Төрийн албаны богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил, эсхүл    



боловсролын 
зэрэгтэй; 

инженер /073201/, 
Барилгын инженер 
/073202/, Эдийн засаг 
/031101/ 

байх; мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

50.  Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 
хяналтын улсын байцаагч 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй; 

Нийгмийн эрүүл мэнд 
судлал /091801/, Эрүүл 
ахуйч, тархвар судлал 

Төрийн албаны богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил, эсхүл    
мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

51.  Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Геологи уул уурхайн хяналтын 
улсын байцаагч 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй; 

Уул уурхайн 
ашиглалтын технологи 
/072401/, уул уурхайн 
маркшейдэр /072401/, 
геологи хайгуулын 
инженер 

Төрийн албаны богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил, эсхүл    
мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

52.  Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Хүнсний чанар, стандартын 
хяналтын улсын байцаагч 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй; 

Хүнсний инженерчлэл 
/072101/, шим тэжээл 
судлал /072102/, 
хүнсний чанар, 
аюулгүй байдал 
/072103/, хүнсний 
технологич 

Төрийн албаны богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 2-оос 
доошгүй жил, эсхүл    
мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх. 

53.  Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй; 

Эрх зүй /042101/ Төрийн албаны богино 
хугацааны сургалтад 
хамрагдаж төгссөн 
байх; 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд 
мэргэжлээрээ 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

 
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газар  

№ Байгууллагын 
нэр  

Ажлын байрны нэр  Боловсрол   Мэргэжил   Мэргэшил  Туршлага  

1.  Уянга сумын 
иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн 
Хурал 

Нарийн бичгийн дарга Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй байх. 

- Эрх зүй /042/, 
боловсрол /011/, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
хүмүүнлэг /022/, бизнес 
ба удирдахуй /041/, 
хүнс, хөдөө аж ахуй, 
мал эмнэлзүй /08/, 
нийгмийн шинжлэх 
ухаан /03/, мэдээлэл, 
харилцаа холбооны 
технологи /06/, 
инженерчлэл, 
үйлдвэрлэл, зохион 
бүтээлт /07/. 

-Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх 

Төрийн албанд 8-аас 
доошгүй жил, үүнээс 
дэс түшмэлийн албан 
тушаалд 4-өөс 
доошгүй жил 
ажилласан байх 



2.  Хужирт, сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга  

-Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Эрх зүй /042/, төрийн 
удирдлага /041303/, 
боловсрол /011/, хүнс, 
хөдөө аж ахуй, мал 
эмнэлзүй /08/, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
нийгмийн шинжлэх 
ухаан /03/, мэдээлэл, 
харилцаа холбооны 
технологи /061/, 
хүрээлэн буй орчин 
/052/, нягтлан бодох 
бүртгэл, татвар /0411/ 

Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх 

Төрийн албанд 8-аас 
доошгүй жил, үүнээс 
дэс түшмэлийн албан 
тушаалд 4-өөс 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

3.  Баян-Өндөр 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Засаг даргын Тамгын газрын  
дарга 

-Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Эрх зүй /042/, төрийн 
удирдлага /041303/, 
боловсрол /011/, хүнс, 
хөдөө аж ахуй, мал 
эмнэлзүй /08/, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
нийгмийн шинжлэх 
ухаан /03/, мэдээлэл, 
харилцаа холбооны 
технологи /061/, 
хүрээлэн буй орчин 
/052/, нягтлан бодох 
бүртгэл, татвар /0411/ 

Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх 

Төрийн албанд 8-аас 
доошгүй жил, үүнээс 
дэс түшмэлийн албан 
тушаалд 4-өөс 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

4.  Өлзийт сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Засаг даргын Тамгын газрын  
дарга 

-Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Эрх зүй /042/, төрийн 
удирдлага /041303/, 
боловсрол /011/, хүнс, 
хөдөө аж ахуй, мал 
эмнэлзүй /08/, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
нийгмийн шинжлэх 
ухаан /03/, мэдээлэл, 
харилцаа холбооны 
технологи /061/, 
хүрээлэн буй орчин 
/052/, нягтлан бодох 
бүртгэл, татвар /0411/ 

Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц 
сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх 

Төрийн албанд 8-аас 
доошгүй жил, үүнээс 
дэс түшмэлийн албан 
тушаалд 4-өөс 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

5.  Уянга сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Уянга сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын  Санхүүгийн 
албаны дарга бөгөөд ерөнхий 
нягтлан бодогч 

Бакалавр 
болон түүнээс 
дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Эдийн засаг /0311/, 
нягтлан бодох бүртгэл 
/041101/, банк санхүү, 
даатгал /0412/. 

Төрийн албаны 
мэргэшүүлэх богино, 
дунд хугацааны 
сургалтад  хамрагдаж 
төгссөн байх. 

Туслах түшмэлийн 
албан тушаалд эсхүл 
мэргэжлээрээ 
ажилласан байх 

6.  Хархорин Нийгмийн бодлогын Дээд Боловсрол /011/, эрүүл Нийгмийн ухааны Мэргэжлээрээ 



сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

мэргэжилтэн  боловсролтой. мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
хүмүүнлэг /022/, 
социологи, соѐл 
судлал /0314/, төрийн 
удирдлага /041303/, 
гэр бүл судлал, 

салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

ажилласан бол давуу 
тал болно 

7.  Хархорин 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Бэлчээр, газар тариалангийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй 
/081101-03/, жим, 
ногооны аж ахуй 
/0812/, хүрээлэн буй 
орчин /052/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

8.  Хархорин 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Соѐл, аялал жуучлал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

Аялал жуулчлал 
/1015/, аялал 
жуулчлалын 
менежмент /041304/, 
соѐл судлал /031401/. 

Аялал жуулчлал, 
соѐлын салбарт 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

9.  Бүрд сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Хууль, эрх зүй хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой 

Эрх зүй /042/ Хууль зүйн салбарын 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

10.  Бүрд сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Бэлчээр газар тариалангийн 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 
 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй 
/081101-03/, жим, 
ногооны аж ахуй 
/0812/, хүрээлэн буй 
орчин /052/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

11.  Бүрд сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 
/0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

12.  Хайрхандулаан 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Боловсрол /011/, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
хүмүүнлэг /022/, 
социологи, соѐл 
судлал /0314/, төрийн 
удирдлага /041303/, 
гэр бүл судлал, 

Нийгмийн ухааны 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

13.  Хайрхандулаан 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 



газар /0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

бол давуу тал болно 

14.  Хужирт сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Бэлчээр, газар тариалангийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй 
/081101-03/, жим, 
ногооны аж ахуй 
/0812/, хүрээлэн буй 
орчин /052/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

15.  Уянга сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Байгаль орчны мэргэжилтэн  Дээд 
боловсролтой. 

Хүрээлэн буй орчин 
судлал /052/, хүрээлэн 
буй орчныг хамгаалах 
технологи /0712/, уул, 
уурхай олборлолт 
/0724/, аялал жуулчлал 
/101501/. 

Байгаль орчны 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

16.  Уянга сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Мал аж ахуйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Мал аж ахуй /081105/, 
зоо-инженер, технолги 
/081104/, мал эмнэл 
зүй /084/, менежмент 
ба удирдахуй /0413/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

17.  Уянга сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Боловсрол /011/, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
хүмүүнлэг /022/, 
социологи, соѐл 
судлал /0314/, төрийн 
удирдлага /041303/, 
гэр бүл судлал, 

Нийгмийн ухааны 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

18.  Уянга сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар  

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 
/0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

19.  Уянга сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Хөдөлмөрийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой 

Эдийн засаг/0311/, 
аялал жуучлал /1015/, 
байгалийн шинжлэх 
ухаан /053/ 

Мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

20.  Төгрөг сумын Мал аж ахуйн асуудал Дээд Мал аж ахуй /081105/, Хөдөө аж ахуйн Мэргэжлээрээ 



Засаг даргын 
Тамгын газар 

хариуцсан мэргэжилтэн боловсролтой. зоо-инженер, технолги 
/081104/, мал эмнэл 
зүй /084/, менежмент 
ба удирдахуй /0413/. 

салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

ажилласан бол давуу 
тал болно 

21.  Төгрөг сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Бэлчээр, газар тариалангийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй 
/081101-03/, жим, 
ногооны аж ахуй 
/0812/, хүрээлэн буй 
орчин /052/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

22.  Есөнзүйл 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Нягтлан бодох бүртгэл 
/041101, санхүү, банк, 
даатгал /0412/, эдийн 
засаг /0311/. 

Эдийн засаг, нягтлан 
бодох бүртгэлийн 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

23.  Есөнзүйл 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар  

Мал аж ахуйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Мал аж ахуй /081105/, 
зоо-инженер, технолги 
/081104/, мал эмнэл 
зүй /084/, менежмент 
ба удирдахуй /0413/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

24.  Есөнзүйл 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 
/0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

25.  Есөнзүйл 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Байгаль орчны мэргэжилтэн  Дээд 
боловсролтой. 

Хүрээлэн буй орчин 
судлал /052/, хүрээлэн 
буй орчныг хамгаалах 
технологи /0712/, уул, 
уурхай олборлолт 
/0724/, аялал жуулчлал 
/101501/..  

Байгаль орчны 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

26.  Нарийнтээл 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 
 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 
/0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

27.  Нарийнтээл Багийн зохион байгуулагч  Дээд Нийгмийн хамгаалал Нийгмийн хамгааллын Мэргэжлээрээ 



сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

боловсролтой /092/, төрийн 
удирдлага /0401301/, 
бусад. 

салбарт мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

ажилласан бол давуу 
тал болно 

28.  Нарийнтээл 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Нягтлан бодох бүртгэл 
/041101, санхүү, банк, 
даатгал /0412/, эдийн 
засаг /0311/. 

Эдийн засаг, нягтлан 
бодох бүртгэлийн 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

29.  Гучин-Ус 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар  

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 
/0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

30.  Өлзийт сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Боловсрол /011/, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
хүмүүнлэг /022/, 
социологи, соѐл 
судлал /0314/, төрийн 
удирдлага /041303/, 
гэр бүл судлал,. 

Нийгмийн ухааны 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

31.  Тарагт сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Бэлчээр, газар тариалангийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй 
/081101-03/, жим, 
ногооны аж ахуй 
/0812/, хүрээлэн буй 
орчин /052/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

32.  Тарагт сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Мал аж ахуйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Мал аж ахуй /081105/, 
зоо-инженер, технолги 
/081104/, мал эмнэл 
зүй /084/, менежмент 
ба удирдахуй /0413/..  

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

33.  Тарагт сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 
/0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

34.  Арвайхээр,  7 дугаар багийн зохион Дээд Нийгмийн хамгаалал Нийгмийн хамгааллын Мэргэжлээрээ 



сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

байгуулагч боловсролтой.  /092/, төрийн 
удирдлага /0401301/, 
бусад. 

салбарт мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

ажилласан бол давуу 
тал болно 

35.  Арвайхээр,  
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

4 дүгээр багийн зохион 
байгуулагч 

Дээд 
боловсролтой. 

Нийгмийн хамгаалал 
/092/, төрийн 
удирдлага /0401301/, 
бусад.. 

Нийгмийн хамгааллын 
салбарт мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

36.  Арвайхээр,  
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

8 дугаар багийн зохион 
байгуулагч 

Дээд 
боловсролтой.  

Нийгмийн хамгаалал 
/092/, төрийн 
удирдлага /0401301/, 
бусад. 

Нийгмийн хамгааллын 
салбарт мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

37.  Бат-Өлзий 
сумын Засаг 
даргын Тамгын 
газар 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 
/0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

38.  Богд сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Нягтлан бодох бүртгэл 
/041101, санхүү, банк, 
даатгал /0412/, эдийн 
засаг /0311/..  

Эдийн засаг, нягтлан 
бодох бүртгэлийн 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

39.  Богд сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Мал аж ахуйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Мал аж ахуй /081105/, 
зоо-инженер, технолги 
/081104/, мал эмнэл 
зүй /084/, менежмент 
ба удирдахуй /0413/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

40.  Богд сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Боловсрол /011/, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгаалал /09/, 
хүмүүнлэг /022/, 
социологи, соѐл 
судлал /0314/, төрийн 
удирдлага /041303/, 
гэр бүл судлал, 

Нийгмийн ухааны 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

41.  Баянгол сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Бэлчээр, газар тариалангийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй 
/081101-03/, жим, 
ногооны аж ахуй 
/0812/, хүрээлэн буй 
орчин /052/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

42.  Баруунбаян-
Улаан сумын 
Засаг даргын 

Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Нягтлан бодох бүртгэл 
/041101, санхүү, банк, 
даатгал /0412/, эдийн 

Эдийн засаг, нягтлан 
бодох бүртгэлийн 
мэргэшүүлэх 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 



Тамгын газар засаг /0311/.. сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

43.  Баруунбаян-
Улаан сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Бэлчээр, газар тариалангийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй 
/081101-03/, жим, 
ногооны аж ахуй 
/0812/, хүрээлэн буй 
орчин /052/. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

44.  Сант сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Мал аж ахуйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Мал аж ахуй /081105/, 
зоо-инженер, технолги 
/081104/, мал эмнэл 
зүй /084/, менежмент 
ба удирдахуй /0413/..  

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

45.  Сант сумын 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, 
хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дээд 
боловсролтой. 

Хүнс үйлдвэрлэлт 
/0721/, хөнгөн 
үйлдвэрийн технологи 
/0723/, материал 
судлал /0722/, нягтлан 
бодох бүртгэл /0411/, 
эдийн засаг /0311/, 
санхүү, банк, даатгал 
/0412/, менежмент ба 
удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан 
бол давуу тал болно 

Мэргэжлээрээ 
ажилласан бол давуу 
тал болно 

 

 

ТӨРИЙ АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 

                


