
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР, 

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Чойр хот 

№ 
Захиалга 

өгсөн 
байгууллага 

Нэгжийн 
нэр 

Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага 
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Хариуцсан 
асуудал 

О
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Боловсрол Мэргэжил мэргэшил туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ДЭС ТҮШМЭЛ 

1 
Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн 
газар 

Мал 
эмнэлгийн 

алба 
ТЗ-5 

м
э
р
гэ

ж
и
л

тэ
н
 

Халдварт өвчин, 
тархвар 

судлалын 
асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн / 

мэдээ, 
мэдээлэл, 
паразиттах 

өвчин хариуцах/ 

1 
Бакалавр 

болон 
түүнээс дээш 

Малын эмч  

Мэргэжлээрээ 
3-аас доошгүй 

жил 
ажилласан 

Багаар ажиллах 
чадвартай, идэвхи 

санаачлагатай, 
компьютерийн 
хэрэглээний 

программыг бүрэн 
эзэмшсэн, гадаад 

хэлний зохих 
мэдлэгтэй байх 

Мал амьтны 
халдварт, гоц 

халдварт өвчин 
гарсан үед 

өндөржүүлсэн 
бэлэн байдалд 

ажиллах 

2 
Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн 
газар 

Мал 
эмнэлгийн 

алба 
ТЗ-7 

А
л

б
а
н
ы

 д
а
р
га

 

Мал эмнэлгийн 
албаны дарга 

1 
Бакалавр 

болон 
түүнээс дээш 

Малын эмч 

Мэргэжлийн 
сургалтанд 
хамрагдсан 

байх 

Мэргэжлээрээ 
3-аас доошгүй 

жил 
ажилласан 

Багаар ажиллах 
чадвартай, идэвхи 

санаачлагатай, 
бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах, удирдан 

зохион байгуулах, 
компьютерийн 
хэрэглээний 

программыг бүрэн 
эзэмшсэн, гадаад 

хэлний зохих 
мэдлэгтэй байх 

Орчноо мэдрэх, зөв 
үнэлэх, олон 

нийттэй харьцах, 
баг бүрдүүлэх, 

нарийн төвөгтэй 
асуудлыг 

шийдвэрлэх, 
байгууллагын 

болон хувь хүний 
нууцыг хадгалж, 

төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн 

хэм хэмжээг 
баримтлах, мал 

амьтны  
халдварт,гоц 

халдварт өвчин 
гарсан үед 

өндөржүүлсэн 
бэлэн байдалд 

ажиллах 



3 
Хүнс, хөдөө 
аж ахуйн 
газар, 

Хүнс, 
хөдөө аж 
ахуйн 
газар, 

Дэс 
түшмэл 
ТЗ-5 

М
э
р
гэ

ж
и
л

тэ
н
 

Жижиг дунд 
үйлдвэр, 
хоршоо, бирж, 
ахуйн үйлчилгээ 
хариуцсан 

1 Бакалавр 

Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
менежмент 
эсхүл  
Инженер 
эсхүл  
Технологич 
эсхүл  
Эдийн 
засагч 

Мэргэжил 
дээшлүүлэх 
сургалтанд 
хамрагдсан 
байх 

 

Компьютерийн 
хэрэглээний программ, 
интернет ашиглах, 
гадаад хэлний болон 
хууль эрх зүйн 
мэдлэгтэй, төсөл 
бичиж хэрэгжүүлэх, 
судалгаа хийх, сургалт 
зохион байгуулах 

Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээг сахих, 
зарчимч, 
байгууллага, хувь 
хүний нууцыг 
хадгалах, 
харилцааны 
соёлтой байх, 
тогтвор 
суурьшилтай, 
ажлын 
шаардлагаар илүү 
цаг ажиллах 

4 
Хүнс, хөдөө 
аж ахуйн 
газар, 

Хүнс, 
хөдөө аж 
ахуйн 
газар, 

Дэс 
түшмэл 
ТЗ-5 

М
э
р
гэ

ж
и
л

тэ
н
 

Бэлчээр, тэжээл, 
усан хангамж, 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл, 
эрчимжсэн мал 
аж ахуйн 
үйлдвэрлэл, 
үржүүлэг, 
технологийн 
асуудал 
хариуцсан 

1 Бакалавр Мал зүйч 

Мэргэжил 
дээшлүүлэх 
сургалтанд 
хамрагдсан 
байх 

Мэргэжлээрээ 
3-аас доошгүй 
жил 
ажилласан 
байх 

Компьютерийн 
хэрэглээний программ, 
интернет ашиглах, 
гадаад хэлний болон 
хууль эрх зүйн 
мэдлэгтэй, төсөл 
бичиж хэрэгжүүлэх, 
судалгаа хийх, сургалт 
зохион байгуулах 

Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээг сахих, 
зарчимч, 
байгууллага, хувь 
хүний нууцыг 
хадгалах, 
харилцааны 
соёлтой байх, 
тогтвор 
суурьшилтай, 
ажлын 
шаардлагаар илүү 
цаг ажиллах 

 


