ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ
АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА
Нэг.Сонгон шалгаруулалтын зорилго:
1.1.Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг
мэргэшлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх удирдах ажилтныг шилж сонгоход оршино.
Хоёр.Сонгон шалгаруулалтын тухай
2.1.Сонгон шалгаруулалтыг Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, 35
дугаар зүйлийн 35.1.6 дэх хэсгийг баримтлан Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах
журам”
болон
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн
үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын
дагуу 2015 оны 06 дугаар сарын 09, 10-ны өдөр зохион байгуулна.
2.2. Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшингийн шалгалтыг 2015 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна.
2.3.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий
шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан тухайн албан тушаал /Ажлын байрны
тодорхойлолтод заасан/-д тавигдах дараахь шаардлагыг хангасан байна.
1. ХОВД АЙМГИЙН МАНХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА
Ерөнхий
шаардлага

Үзүүлэлт
Боловсрол

Чухал шаардлагатай
Бакалавр

Мэргэжил
Туршлага

Нягтлан бодогч, эрх зүйч
Төрийн албанд 5-аас доошгүй
жил ажилласан
-Асуудлыг
оновчтой
зөв
шийдвэрлэдэг
-Стратеги
болон
үйл
ажиллагааны төлөвлөлт хийх
чадвартай
-Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй
-Тогтоол шийдвэр боловсруулах
чадвартай
-Харилцааны
өндөр
соѐлтой
бусдыг манлайлах
-Архив, бичиг хэргийн мэдлэгтэй
байх
Үнэнч шударга, хууль ѐс зүйг
хэлбэрэлтгүй
сахидаг,
нууц
хадгалах чадвартай

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

Шаардлагатай
Бакалавраас доошгүй мэргэжлийн
зэрэгтэй
Эдийн засагч, Ня-бо, эрх зүйч
Төрийн байгууллагад ажиллаж
байсан дадлага туршлагатай
-Багаар ажиллах
-Компьютерийн өргөн хэрэглээний
программ эзэмшсэн
-Бичиг хэргийн зохих мэдлэгтэй

Харилцааны соѐлтой,
үнэмшүүлэх чадвартай

итгүүлэн

2.ХОВД АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА
Ерөнхий
шаардлага

Үзүүлэлт
Боловсрол
Мэргэжил

Чухал шаардлагатай
Дээд
Хүний их эмч

Шаардлагатай
Бакалавр
Төрийн

захиргааны

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

Эрүүл
мэндийн
салбарт
8-аас
доошгүй жил ажилласан. Үүнээс тасаг
нэгжийн менежерээс дээш албан
тушаалд
3-аас доошгүй жил
ажилласан.
-Хүнийг удирдан зохион байгуулах
багаар ажиллах чадвартай
- Харилцааны өндөр соѐл эзэмшсэн
-Мэргэжил арга зүйн ур чадвартай
-Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй
- Компьютерийн өргөн хэрэг-лээний
программ ашигладаг
-Төрийн албаны ѐс зүйн хэм хэмжээг
баримтлах

удирдлагаар мэргэшсэн бол
давуу тал болно
Эрүүл мэндийн салбарт 8-аас
доошгүй жил ажилласан.

Байгууллага
хамт
олныг
удирдан зохион байгуулах ур
чадвартай,
ажлын
дадлага
туршлагатай

-Тухайн
байгууллагатай
холбоотой эсэх
-Ашиг сонирхлын зөрчилгүй
-Салбарын хамт олны дунд нэр
хүндтэй

3. ХОВД АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД
ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА
Ерөнхий
шаардлага

Үзүүлэлт
Боловсрол

Чухал шаардлагатай
Дээд болон бакалавр

Мэргэжил

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл,
эдийн засаг
Мэргэжлээрээ 4-өөс доошгүй жил
ажилласан байх
-Багаар ажиллах, харил-цааны
соѐлтой, хамт олныг удирдах ур
чадвартай
-Компьютерийн
өргөн
хэрэглээний
программууд
болон
интернетийн орчинд ажиллах
чадвартай
-Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн
түвшин харгалзах ур чадварын
шаардлага хангасан
-Байгууллагын болон хувь хүний
нууцыг хадгалах
-Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах
-Төрийн албаны ѐс зүйг чанд
сахих

Туршлага
Ур чадвар

Тусгай шаардлага

Шаардлагатай
Бакалавр болон түүнээс дээш
зэрэгтэй
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл,
эдийн засаг
Мэргэжлээрээ ажилласан байх
-Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй
-Ажилчдынхаа үзэл бодлыг хүлээн
зөвшөөрдөг

-Илүү цагаар ажиллах

4.ХОВД АЙМГИЙН МӨНХХАЙРХАН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД
ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА
Ерөнхий
шаардлага

Үзүүлэлт
Боловсрол

Чухал шаардлагатай
Дээд

Мэргэжил

Соѐлын
судлаач

менежмент,

-Удирдах

ажлын

Туршлага
Ур чадвар

ур

соѐл
чадвар

Шаардлагатай
Дээд
боловсролын
зэрэгтэй
Соѐлын чиглэлийн

-Бичиг

баримт

бакалаврын

боловсруулах

Тусгай шаардлага

эзэмшсэн
-Багаар ажиллах, итгэд даах
чадвартай
-Маркетинг, менежмент, соѐл
судлал,
компьютер,
гадаад
хэлний зохих мэдлэгтэй
-Хууль дээдлэх

чадвартай
-Бие даан шийдвэр гаргах
-Зохион
байгуулах,
санаачилгатай

бүтээлч

-Төрийн албаны ѐс зүйг сахих

5.ХОВД АЙМГИЙН ДУУТ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ
АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА
Ерөнхий
шаардлага

Үзүүлэлт
Боловсрол

Чухал шаардлагатай
Дээд

Мэргэжил

Соѐл, урлагийн чиглэлийн болон
багшийн мэргэжилтэй
Төрийн албанд 5-аас доошгүй
жил ажилласан
-Удирдан
зохион
байгуулах,
үлгэрлэн манлайлах
-Багаар ажиллах
-Компьютерийн
өргөн
хэрэглээний
программуудыг
ашигладаг
-Хууль дээдлэх
-Төрийн албаны ѐс зүйг чанд
сахих

Туршлага
Ур чадвар

Тусгай шаардлага

Шаардлагатай
Дээд
боловсролын
бакалаврын
зэрэгтэй
Соѐл урлагийн чиглэлийн, номын
санч багш байж болно
-Бичиг баримт боловсруулах
-Зохион
байгуулах,
бүтээлч,
санаачилгатай

-Харилцааны соѐлтой

Гурав. Бүртгэл:
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэдийг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 10.0017.00 цагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоотод бүртгэнэ.
Бүртгэхдээ шалгалтад орохыг хүссэн иргэний биеийн байцаалт, бусад холбогдох бичиг баримтыг
Төрийн албаны тухай хууль, журамд заасан төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх болзол, тухайн албан
тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлагатай харьцуулан нягтлан шалгаж, уг болзол шаардлагыг хангаж
байгаа иргэдийг бүртгэнэ.
Иргэд бүртгүүлэхдээ дараахь бичиг баримтыг авч ирнэ:
1.Төрийн албан хаагчийн анкет /Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт №1-ийн дагуу/
2.Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
3.Боловсролын гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
4.Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт
5.Ажил байдлын тодорхойлолт
6.Ажилласан жилийг тооцох нийгмийн даатгалын /Хөдөлмөрийн дэвтэр/ дэвтрийн эхний нүүр
хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх
хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон
нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/

7.4*6 хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь
8. Бүртгэлийн хураамж 8000 төгрөгийг Төрийн банк дахь Ховд аймгийн Төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 110000321218 тоот дансанд “Төрийн албаны шалгалтын үйлчилгээний
зардал” гэж тушаасан байна
Төрийн албаны тухай хуулийн 16.2-т заасан төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх болзол
хангаагүй болон дээрхи материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь
Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр
хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн
тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.
2015
байгуулна.

оны 6 дугаар

сарын 09-ний өдөр сонгон шалгаруулалтыг доорхи байдлаар зохион

1.Ерөнхий шаардлага /Анкет, диплом, гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн
дэвтэр/
2.Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт /Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд зөв
хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалтанд орно/
3.Ярилцлагын шалгалт /Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох/
Төрийн жинхэнэ албаны болон үйлчилгээний удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох
иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.
4.Шалгалтыг 2015 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулах бөгөөд, бүртгүүлсэн
иргэдийн тооноос хамаарч шалгалт авах газар, хуваарийг жич зарлана.
Тав. Мэдээлэл, лавлагаа:
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Монгол улсын Төрийн албаны
зөвлөлийн www.csc.gov.mn сайтаар болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөө,
70432506, 99019227 утсаар холбогдон авч болно.

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

