
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  

 
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛД 

 АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ЗАР 
 

2023 оны 01 дүгээр сарын 27                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот 

 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Төрийн үйчилгээний албан тушаалд ажилтан шалгаруулж авна.  

 Зарлагдсан ажлын байрны тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2023.02.07-2023.02.14-ны өдрийн дотор bumdari1112@gmail.com 

хаягаар болон дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхрын 102 тоот өрөөнд дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн авч ирнэ үү.  

 Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 600 дугаар тогтоолын нэгдүгээр 

хавсралтын дагуу) 

 Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг  

 Тухайн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг  

 Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

 Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл (хар өнгийн үзгэн балаар, гараар бичсэн байх) 

Зарласан ажлын байрны боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар хангасан иргэдийг зөвхөн бүртгэнэ.  

Д/д 
Хэлтэс, 
тасаг  

Албан тушаал  
Орон 
тоо 

Албан тушаалд тавигдах тусгай шаадлага  

Ангилал Нэр  Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил  Туршлага  Ур чадвар  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Төрийн 
захиргааны 
удирдлагын 

хэлтэс  

ТҮ-6 
Бичиг хэргийн 

эрхлэгч, бичээч  
1 

Бакалавр 
болон түүнээс 

дээш 
боловсролтой 

Архив судлал 
(032202) 

Түүх (022201) 
Багш, нийгмийн 

ухааны 
боловсрол 
(011413) 

Археологи 
(022202) 

Хэл шинжлэл 
(023202)   

Архив, 
албан хэрэг 
хөтлөлтийн 

мэргэшүүлэх 
сургалтад 

хамрагдсан 
бол давуу 
тал болно 

Мэргэжлээ-
рээ  

3-аас 
доошгүй жил 
ажилласан 

байх 

-Албан хэрэг 
хөтлөлт, бичиг 
хэрэг, монгол 
хэл, найруулга 
зүйн мэдлэгтэй 
байх, 
-Судалгааны 
арга зүйн 
мэдлэгтэй байх 
-Компьютерын 
хэрэглээний 

2 ТҮ-6 Сан хөмрөгч 1 

Бакалавр 
болон түүнээс 

дээш 
боловсролтой 

Мэргэжлээ-
рээ  

ажилласан 
туршлагатай 

байх 
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3 

 
Архивын 

тасаг 

ТҮ-6 
Зааварлагч, 

арга зүйч  
1 

Бакалавр 
болон түүнээс 

дээш 
боловсролтой 

Мэргэжлээ-
рээ  3-аас 
дээш жил 

ажилласан 
туршлагатай 

байх 

програмууд 
ашиглах 
-Багаар ажиллах 
-төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээг 
чанд сахих 
-Төрийн болон 
албаны нууц 
хадгалах, 
-Шаардлагатай 
тохиолдолд илүү 
цагаар ажиллах 

4 ТҮ-6 

Албан хэрэг 
хөтлөлт, түүний 

зохицуулалт 
хариуцсан 
ажилтан 

1 

Бакалавр 
болон түүнээс 

дээш 
боловсролтой 

Мэргэжлээ-
рээ  3-аас 
дээш жил 

ажилласан 
туршлагатай 

байх 

5 ТҮ-6 
Архивч-

операторч  
2 

Бакалавр 
болон түүнээс 

дээш 
боловсролтой 

Мэргэжлээ-
рээ  

ажилласан 
туршлагатай 

байх 

 


