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Тавигдах шаардлага 

Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага 

Ур чадвар 

Дүн шинжилгээ хийх Асуудал шийдвэрлэх Багаар ажиллах Бусад 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11   

1. 1 

Оюутан 
залуучууд- 
тусгай 
мэргэжлийн 
болон их, дээд 
сургууль дахь 
биеийн 
тамирын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-5 1 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

-багш, 
биеийн 
тамирын 
боловсрол 
/011410/;  
-спорт 
/1014/;  
-биеийн 
тамир, 
спортын 
менежер. 

Төрийн 
албаны 
мэргэшүүлэх 
богино болон 
дунд 
хугацааны 
сургалтад 
хамрагдсан 
байх 

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

- албан ажлын 
хэрэгцээнд 
шаардагдах 
мэдээллийг 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
харьцуулалт хийх, 
нэгтгэж дүгнэх; 
- болзошгүй үр 
дагаврыг урьдчилан 
таамаглаж, үйл 
ажиллагааны 
боломжит 
хувилбарыг 
төлөвлөдөг байх; 
- гүйцэтгэж буй 
ажлын явц, 
гүйцэтгэлд дүн 
шинжилгээ хийх, 
үнэлэх, тайлагнах; 
- судалгааны 
ерөнхий арга зүйн 
мэдлэгтэй байх; 
- бусад. 

- үндэсний язгуур эрх 
ашиг сонирхолд 
захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж 
төрд үнэнчээр зүтгэх; 
- хууль тогтоомжийн 
хүрээнд асуудлыг 
шийдвэрлэх 
хувилбарыг 
боловсруулж, 
эрсдэлийг тооцох, 
хариуцах; 
- хуульд нийцсэн, 
оновчтой, үр дүнтэй 
шийдлийг гаргах; 
- албан тушаалын чиг 
үүргээ хууль тогтоомж, 
ѐс зүйн зарчимд 
нийцүүлэн  ашиг 
сонирхлоос ангид 
гүйцэтгэх; 
- үл ойлголцлыг эв 
дүйгээр зохицуулах; 
- бусад. 

- өөрийн мэдлэг 
чадвар, өөрт байгаа 
мэдээллийг баг 
хамт олонтой 
хуваалцаж хамтран 
ажиллах; 
- бусадтай ажил 
хэрэгч, нээлттэй 
харилцааг бий 
болгох; 
- бүтээлч 
санаачилгатай 
ажиллах; 
- маргаантай 
асуудалд 
хүлээцтэй, нийцтэй 
ханддаг байх; 
- бусад. 

- албан хэрэг хөтлөх, албан 
бичиг боловсруулах, монгол 
хэл, найруулга зүйн 
чадвартай байх; 
- мэдээллийг шуурхай 
хүргэх, мэдээлэл солилцох; 
- англи хэл эсхүл аль нэг 
гадаад хэлээр албан 
тушаалын чиг үүрэгт 
хамаарах мэдээллийн эх 
сурвалжийг ашиглах; 
- компьютерын хэрэглээний 
программ, мэдээллийн 
технологи, харилцааны 
орчин үеийн арга хэлбэрийг 
ашиглан, мэдээллийг 
шуурхай хүргэх; 
- ажил чиг үүргийнхээ дагуу 
хуульд нийцсэн зөвлөгөө 
мэдээллээр хангаж 
ажиллах. 

2. 2 

Аж ахуйн нэгж, 
байгууллага 
дахь биеийн 
тамир, 
чийрэгжүүлэл-
тийн асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-5 1 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

-багш, 
биеийн 
тамирын 
боловсрол 
/011410/;  
-спорт 
/1014/;  
-биеийн 
тамир, 
спортын 
менежер. 

Төрийн 
албаны 
мэргэшүүлэх 
богино болон 
дунд 
хугацааны 
сургалтад 
хамрагдсан 
байх 

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

- албан ажлын 
хэрэгцээнд 
шаардагдах 
мэдээллийг 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
харьцуулалт хийх, 
нэгтгэж дүгнэх; 
- болзошгүй үр 
дагаврыг урьдчилан 
таамаглаж, үйл 
ажиллагааны 
боломжит 
хувилбарыг 

- үндэсний язгуур эрх 
ашиг сонирхолд 
захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж 
төрд үнэнчээр зүтгэх; 
- хууль тогтоомжийн 
хүрээнд асуудлыг 
шийдвэрлэх 
хувилбарыг 
боловсруулж, 
эрсдэлийг тооцох, 
хариуцах; 
- хуульд нийцсэн, 
оновчтой, үр дүнтэй 

- өөрийн мэдлэг 
чадвар, өөрт байгаа 
мэдээллийг баг 
хамт олонтой 
хуваалцаж хамтран 
ажиллах; 
- бусадтай ажил 
хэрэгч, нээлттэй 
харилцааг бий 
болгох; 
- бүтээлч 
санаачилгатай 
ажиллах; 
- маргаантай 

- албан хэрэг хөтлөх, албан 
бичиг боловсруулах, монгол 
хэл, найруулга зүйн 
чадвартай байх; 
- мэдээллийг шуурхай 
хүргэх, мэдээлэл солилцох; 
- англи хэл эсхүл аль нэг 
гадаад хэлээр албан 
тушаалын чиг үүрэгт 
хамаарах мэдээллийн эх 
сурвалжийг ашиглах; 
- компьютерын хэрэглээний 
программ, мэдээллийн 
технологи, харилцааны 



төлөвлөдөг байх; 
- гүйцэтгэж буй 
ажлын явц, 
гүйцэтгэлд дүн 
шинжилгээ хийх, 
үнэлэх, тайлагнах; 
- судалгааны 
ерөнхий арга зүйн 
мэдлэгтэй байх; 
- бусад. 

шийдлийг гаргах; 
- албан тушаалын чиг 
үүргээ хууль тогтоомж, 
ѐс зүйн зарчимд 
нийцүүлэн  ашиг 
сонирхлоос ангид 
гүйцэтгэх; 
- үл ойлголцлыг эв 
дүйгээр зохицуулах; 
- бусад. 

асуудалд 
хүлээцтэй, нийцтэй 
ханддаг байх; 
- бусад. 

орчин үеийн арга хэлбэрийг 
ашиглан, мэдээллийг 
шуурхай хүргэх; 
- ажил чиг үүргийнхээ дагуу 
хуульд нийцсэн зөвлөгөө 
мэдээллээр хангаж 
ажиллах. 

3. 3 

Ахмад, 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэд, гэр бүл, 
орон нутгийн 
нэгж, дүүрэг, 
хороо, хэсэг 
дэх биеийн 
тамирын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-5 1 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

-багш, 
биеийн 
тамирын 
боловсрол 
/011410/;  
-спорт 
/1014/;  
-биеийн 
тамир, 
спортын 
менежер. 

Төрийн 
албаны 
мэргэшүүлэх 
богино болон 
дунд 
хугацааны 
сургалтад 
хамрагдсан 
байх 

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

- албан ажлын 
хэрэгцээнд 
шаардагдах 
мэдээллийг 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
харьцуулалт хийх, 
нэгтгэж дүгнэх; 
- болзошгүй үр 
дагаврыг урьдчилан 
таамаглаж, үйл 
ажиллагааны 
боломжит 
хувилбарыг 
төлөвлөдөг байх; 
- гүйцэтгэж буй 
ажлын явц, 
гүйцэтгэлд дүн 
шинжилгээ хийх, 
үнэлэх, тайлагнах; 
- судалгааны 
ерөнхий арга зүйн 
мэдлэгтэй байх; 
- бусад. 

- үндэсний язгуур эрх 
ашиг сонирхолд 
захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж 
төрд үнэнчээр зүтгэх; 
- хууль тогтоомжийн 
хүрээнд асуудлыг 
шийдвэрлэх 
хувилбарыг 
боловсруулж, 
эрсдэлийг тооцох, 
хариуцах; 
- хуульд нийцсэн, 
оновчтой, үр дүнтэй 
шийдлийг гаргах; 
- албан тушаалын чиг 
үүргээ хууль тогтоомж, 
ѐс зүйн зарчимд 
нийцүүлэн  ашиг 
сонирхлоос ангид 
гүйцэтгэх; 
- үл ойлголцлыг эв 
дүйгээр зохицуулах; 
- бусад. 

- өөрийн мэдлэг 
чадвар, өөрт байгаа 
мэдээллийг баг 
хамт олонтой 
хуваалцаж хамтран 
ажиллах; 
- бусадтай ажил 
хэрэгч, нээлттэй 
харилцааг бий 
болгох; 
- бүтээлч 
санаачилгатай 
ажиллах; 
- маргаантай 
асуудалд 
хүлээцтэй, нийцтэй 
ханддаг байх; 
- бусад. 

- албан хэрэг хөтлөх, албан 
бичиг боловсруулах, монгол 
хэл, найруулга зүйн 
чадвартай байх; 
- мэдээллийг шуурхай 
хүргэх, мэдээлэл солилцох; 
- англи хэл эсхүл аль нэг 
гадаад хэлээр албан 
тушаалын чиг үүрэгт 
хамаарах мэдээллийн эх 
сурвалжийг ашиглах; 
- компьютерын хэрэглээний 
программ, мэдээллийн 
технологи, харилцааны 
орчин үеийн арга хэлбэрийг 
ашиглан, мэдээллийг 
шуурхай хүргэх; 
- ажил чиг үүргийнхээ дагуу 
хуульд нийцсэн зөвлөгөө 
мэдээллээр хангаж 
ажиллах. 

4.  

Мэдээллийн 
технологи, 
олон нийттэй 
харилцах 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-5 1 

Бакалавр ба 
түүнээс дээш 
боловсролын 
зэрэгтэй 

-компьюте-
рын 
хэрэглээ 
/0611/;  
-программ 
хангамж, 
программ 
хөгжүүлэлт 
ба 
шинжилгээ 
/0613/;  
-олон 
нийттэй 
харилцах 
ажил 

Төрийн 
албаны 
мэргэшүүлэх 
богино болон 
дунд 
хугацааны 
сургалтад 
хамрагдсан 
байх 

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

- албан ажлын 
хэрэгцээнд 
шаардагдах 
мэдээллийг 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
харьцуулалт хийх, 
нэгтгэж дүгнэх; 
- болзошгүй үр 
дагаврыг урьдчилан 
таамаглаж, үйл 
ажиллагааны 
боломжит 
хувилбарыг 
төлөвлөдөг байх; 

- үндэсний язгуур эрх 
ашиг сонирхолд 
захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж 
төрд үнэнчээр зүтгэх; 
- хууль тогтоомжийн 
хүрээнд асуудлыг 
шийдвэрлэх 
хувилбарыг 
боловсруулж, 
эрсдэлийг тооцох, 
хариуцах; 
- хуульд нийцсэн, 
оновчтой, үр дүнтэй 
шийдлийг гаргах; 

- өөрийн мэдлэг 
чадвар, өөрт байгаа 
мэдээллийг баг 
хамт олонтой 
хуваалцаж хамтран 
ажиллах; 
- бусадтай ажил 
хэрэгч, нээлттэй 
харилцааг бий 
болгох; 
- бүтээлч 
санаачилгатай 
ажиллах; 
- маргаантай 
асуудалд 

- албан хэрэг хөтлөх, албан 
бичиг боловсруулах, монгол 
хэл, найруулга зүйн 
чадвартай байх; 
- мэдээллийг шуурхай 
хүргэх, мэдээлэл солилцох; 
- англи хэл эсхүл аль нэг 
гадаад хэлээр албан 
тушаалын чиг үүрэгт 
хамаарах мэдээллийн эх 
сурвалжийг ашиглах; 
- компьютерын хэрэглээний 
программ, мэдээллийн 
технологи, харилцааны 
орчин үеийн арга хэлбэрийг 



/041402/. - гүйцэтгэж буй 
ажлын явц, 
гүйцэтгэлд дүн 
шинжилгээ хийх, 
үнэлэх, тайлагнах; 
- судалгааны 
ерөнхий арга зүйн 
мэдлэгтэй байх; 
- бусад. 

- албан тушаалын чиг 
үүргээ хууль тогтоомж, 
ѐс зүйн зарчимд 
нийцүүлэн  ашиг 
сонирхлоос ангид 
гүйцэтгэх; 
- үл ойлголцлыг эв 
дүйгээр зохицуулах; 
- бусад. 

хүлээцтэй, нийцтэй 
ханддаг байх; 
- бусад. 

ашиглан, мэдээллийг 
шуурхай хүргэх; 
- ажил чиг үүргийнхээ дагуу 
хуульд нийцсэн зөвлөгөө 
мэдээллээр хангаж 
ажиллах. 
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