1.ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН
ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

1.1.Ерөнхий шаардлага:

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэг.Нийтлэг зүйл
1. “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Чандмань сумын Засаг даргын тамгын газрын санхүү албаны даргын албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд бакалавр

Дээд, бакалавр

Мэргэжил

Нягтлан бодогч

Нягтлан бодогч

Мэргэшил
Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил, удирдах Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогчоор
албан тушаалд 2-оос доошгүй жил 5-аас доошгүй жил, үүнээс төрийн албанд
ажилласан байх
2-оос доошгүй жил ажилласан байх
Туршлага

Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага:

-Багаар ажиллах чадвартай байх
-Байгууллагынхаа
нийтлэг
зорилгод
-Харилцааны ур чадвартай байх
хүрэхийн төлөө ажиллаж чаддаг байх
-Өөрийгөө хөгжүүлж мэдлэгээ бусадтай
-Ажилдаа сэтгэлээсээ ханддаг байх
хуваалцаж чаддаг байх
-Бусдыг анхааралтай сонсож чаддаг байх
-Оновчтой шийдвэр гаргаж чаддаг байх.
-Шийдвэр гаргах
-Удирдан манлайлах
-Төрийн албаны ѐс зүйг чанд сахих
-Ажлын цагаа оновчтой хуваарилах
-Нууц хадгалах
-Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж
бүртгүүлнэ. Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

2.ХОВД АЙМГИЙН ЦЭЦЭГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН
ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл
1. “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Цэцэг сумын Засаг даргын Тамгын газрын санхүү албаны даргын албан тушаалд томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

1.1.Ерөнхий шаардлага:

1.Ажлын
шаардлага

байранд

тавигдах

2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үзүүлэлт
Боловсрол
Мэргэжил
Мэргэшил
Туршлага

Ур чадвар
1.2.Тусгай
шаардлага:

Чухал шаардлагатай
Дээд бакалавр
Санхүү, нягтлан бодогч
Төр нийгмийн болон бусад мэргэшсэн
байх
Төрийн албанд 3-аас дээш жил
ажилласан байх
-Багаар ажиллах чадвартай байх
-Харилцааны ур чадвартай байх
-Өөрийгөө
хөгжүүлж
мэдлэгээ
бусадтай хуваалцаж чаддаг байх
-Оновчтой шийдвэр гаргаж чаддаг
байх.
-Удирдан манлайлах
Төрийн албаны ѐс зүйг чанд сахих
-Нууц хадгалах

Шаардлагатай
Удирдлагын манлайллыг хангах, бизнес
сэтгэлгээтэй байх
Төрийн
албанд
3-аас
дээш
жил
ажилласан байх
-Байгууллагынхаа
нийтлэг
зорилгод
хүрэхийн төлөө ажиллаж чаддаг байх
-Ажилдаа сэтгэлээсээ ханддаг байх
-Бусдыг анхааралтай сонсож чаддаг байх
-Шийдвэр гаргах
-Ажлын цагаа оновчтой хуваарилах
-Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж
бүртгүүлнэ. Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

3.ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН
АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

Үзүүлэлт
Боловсрол
Мэргэжил
1.1:Ерөнхий шаардлага

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1. “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Чандмань сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар

1.2.Тусгай шаардлага:

Чухал шаардлагатай
Дээд бакалавр
Хуульч, эрх зүйч, эдийн засагч
Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх

Шаардлагатай
Дээд, бакалавр
Геодези, кадастр
Төрийн
удирдлагаар
мэргэшсэн
Мэргэжлээрээ болон төрийн жинхэнэ албанд 5- Мэргэжлээрээ болон төрийн
аас дээш жил ажилласан байх
жинхэнэ албанд 5-аас дээш
жил ажилласан байх
-Багаар ажиллах чадвартай байх
-Байгууллагынхаа нийтлэг
-Харилцааны ур чадвартай байх
зорилгод хүрэхийн төлөө
-Өөрийгөө
хөгжүүлж
мэдлэгээ
бусадтай ажиллаж чаддаг байх
хуваалцаж чаддаг байх
-Ажилдаа
сэтгэлээсээ
-Оновчтой шийдвэр гаргаж чаддаг байх.
ханддаг байх
-Удирдан манлайлах
-Бусдыг
анхааралтай
сонсож чаддаг байх
-Шийдвэр гаргах
Төрийн албаны ѐс зүйг чанд сахих
-Ажлын цагаа оновчтой
-Нууц хадгалах
хуваарилах
-Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөсөн байх
-Илүү
цагаар
ажиллах
чадвартай байх

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

4.ХОВД АЙМГИЙН ЦЭЦЭГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ
АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

Үзүүлэлт
Боловсрол
Мэргэжил
1.1:Ерөнхий шаардлага

1.Ажлын
шаардлага

байранд

тавигдах

1. “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Цэцэг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага:

Чухал шаардлагатай
Дээд бакалавр
Нийгэм, төр захиргааны менежер
болон бусад мэргэжил
Төр нийгмийн болон бусад мэргэшсэн
байх
Улсад 3-аас доошгүй жил ажилласан
байх

Шаардлагатай
Эдийн засаг, нягтлан бодогч

Удирдлагын манлайллыг хангах,
бизнес сэтгэлгээтэй байх
Удирдах албан тушаал болон 3-аас
доошгүй
жил
бусад
салбарт
ажилласан байх
-Багаар ажиллах чадвартай байх
-Байгууллагынхаа нийтлэг зорилгод
-Харилцааны ур чадвартай байх
хүрэхийн төлөө ажиллаж чаддаг
-Өөрийгөө хөгжүүлж мэдлэгээ бусадтай байх
хуваалцаж чаддаг байх
-Ажилдаа сэтгэлээсээ ханддаг байх
-Оновчтой шийдвэр гаргаж чаддаг -Бусдыг
анхааралтай
сонсож
байх.
чаддаг байх
-Удирдан манлайлах
-Шийдвэр гаргах
Төрийн албаны ѐс зүйг чанд сахих
-Ажлын цагаа оновчтой хуваарилах
-Нууц хадгалах
-Илүү цагаар ажиллах чадвартай
байх

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

5.ХОВД АЙМГИЙН ДУУТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ
АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

Үзүүлэлт
Боловсрол
1.1:Ерөнхий шаардлага

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1. “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн
Ховд
аймгийн
Дуут
сумын
Засаг
даргын
Тамгын
газрын
даргын
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Мэргэжил
Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага:

Чухал шаардлагатай
Дээд боловсролтой, магистр
болон түүнээс дээш зэрэгтэй
байх
Эрх зүйч
Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн,
хууль зүйн магистр зэрэгтэй байх

Шаардлагатай
Дээд боловсролтой, магистр болон
түүнээс дээш зэрэгтэй байх

-Багаар ажиллах чадвартай байх
-Харилцааны ур чадвартай байх
-Өөрийгөө хөгжүүлж мэдлэгээ
бусадтай хуваалцаж чаддаг байх
-Оновчтой шийдвэр гаргаж
чаддаг байх.
-Удирдан манлайлах
Төрийн албаны ѐс зүйг чанд
сахих
-Нууц хадгалах

-Байгууллагынхаа нийтлэг зорилгод
хүрэхийн төлөө ажиллаж чаддаг
байх
-Ажилдаа сэтгэлээсээ ханддаг байх
-Бусдыг анхааралтай сонсож чаддаг
байх
-Шийдвэр гаргах
-Ажлын цагаа оновчтой хуваарилах
-Илүү цагаар ажиллах чадвартай
байх

Эрх зүйч
Өөрчлөлтийг манлайлах, хүнийг
манлайлах, бизнес сэтгэлгээтэй
байх

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

6.ХОВД АЙМГИЙН ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

1.Ерөнхий шаардалага

1.Албан байранд тавигдах шаардлага

1.“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үзүүлэлт

Чухал шаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр түүнээс дээш зэрэгтэй

Мэргэжил

Хөдөө аж ахуйн мэргэжил, эрх зүйч

Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага

Шаардлагатай
Бакалавр
Хөдөө аж ахуйн мэргэжил, эрх зүйч

Төрийн болон нутгийн удирдлагын чиглэлээр Манлайлах, бизнес сэтгэлгээтэй байх
мэргэшсэн байх
Төрийн албанд удирдах албан тушаалд 3-аас Төрийн албанд удирдах албан тушаал
доошгүй жил ажилласан байх
5-аас доошгүй жил эрхэлсэн
Багаар ажиллах чадвартай хүнийг танин мэдэх,
харьцах, удирдах, албан бичиг боловсруулж
төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн
хяналт тавих ур чадвартай компьютер дээр
ажиллах чадвартай, хэлний зохих мэдлэгтэй
байх
Хууль, журам, төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн
хэм хэмжээг чанд сахидаг байх
-Эрүүл мэндийн талаар зохих мэдлэг, дадал
эзэмшсэн байх
-Хуулийн зохих мэдлэгтэй байх
-Харилцааны өндөр соѐлтой байх

Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад
нөлөөлөх, урам хайрлах, хэлний зохих
мэдлэгтэй байх

Онцгой байдлын үед болон ажлын
шаардлага гарсан үед илүү цагаар
ажиллах

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

7.ХОВД АЙМГИЙН ХӨГЖИМ ДРАМЫН ТЕАТРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН
ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл
1.“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Хөгжим драмын театрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг
зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Мэргэшил
Туршлага
1.Ерөнхий шаардалага

1.Албан байранд тавигдах шаардлага

Үзүүлэлт
Боловсрол
Мэргэжил

Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага

Чухал шаардлага
Шаардлагатай
Бакалавр болон түүнээс дээш
Урлаг судлаач, багш , урлагын
чиглэлийн Урлаг судлаач, багш , урлагын чиглэлийн
сургууль төгссөн байх
сургууль төгссөн байх
Төрийн албанд 10-аас дээш жил ажилласан,
дадлага туршлагатай байх
Асуудлыг оновчтой зөв шийдвэрлэх, стратеги
болон үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө
хийх, бусдад нөлөөлөх, манлайлах, дэмжих,
мэдээлэл, технологийн дэвшлийг ашиглах,
Компьютерийн
өргөн
хэрэглээний
программуудыг бүрэн хэрэглэх , мэдээлэл
боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх,
багаар ажиллах чадвартай, харилцааны өндөр
соѐлтой,
Идэвхи санаачлагатай бүтээлч

Төрийн
албанд
10-аас
дээш
жил
ажилласан, дадлага туршлагатай байх
Асуудлыг оновчтой зөв шийдвэрлэх,
стратеги болон үйл ажиллагааны хэтийн
төлөвлөгөө
хийх,
бусдад
нөлөөлөх,
манлайлах,
дэмжих,
мэдээлэл,
технологийн
дэвшлийг
ашиглах,
Компьютерийн
өргөн
хэрэглээний
программуудыг бүрэн хэрэглэх , мэдээлэл
боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх,
багаар ажиллах чадвартай, харилцааны
өндөр соѐлтой,
Идэвхи санаачлагатай бүтээлч

Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, авлигаас ангид, Ажлын шаардлага гарсан үед илүү цагаар
ашиг сонирхолын зөрчилгүй ажиллах, үнэнч ажиллах

шударга
3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

8.ХОВД АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН
ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

1.Ерөнхий шаардалага

1.Албан
шаардлага

байранд

тавигдах

1.“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг
зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үзүүлэлт
Боловсрол
Мэргэжил
Мэргэшил
Туршлага

Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага

Чухал шаардлага
Магистр ба түүнээс дээш
Хүний их эмч
Төрийн захиргаа удирдлагаар мэргэшсэн

Шаардлагатай
Магистр ба түүнээс дээш

Төрийн захиргаа удирдлагаар
мэргэшсэн
Эрүүл мэндийн салбарт 15-аас дээш жил Эрүүл мэндийн салбарт 15-аас
ажилласан, удирдах ажлаар 5-аас доошгүй жил дээш жил ажилласан, удирдах
ажилласан
ажлаар 5-аас доошгүй жил
ажилласан
Багаар ажиллах, хүнийг удирдан зохион
байгуулах, харилцааны өндөр соѐлтой, мэргэжил
арга зүйн ур чадвартай, монгол хэл бичгийн
Тэргүүлэх зэрэгтэй
чадвар дундаас дээш, гадаад хэлний зохих
мэдлэгтэй,
Компьютерийн өргөн хэрэглээний
программуудыг эзэмшсэн байх
Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, авлигаас ангид, ашиг Ажлын шаардлага гарсан үед
сонирхолын зөрчилгүй ажиллах, үнэнч шударга
илүү цагаар ажиллах

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

9.ХОВД АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

Боловсрол
Мэргэжил
Мэргэшил
Туршлага
1.Ерөнхий шаардалага

1.Албан байранд тавигдах шаардлага

1.“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага

Дээд Бакалавр
Багш дасгалжуулагч
Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн
Төрийн албанд 3-аас дээш жил ажилласан
-Асуудлыг оновчтой зөв шийдвэрлэх,
стратеги болон үйл ажиллагааны хэтийн
төлөвлөгөө
хийх,
бусдад
нөлөөлөх,
манлайлах,
дэмжих,
мэдээлэл,
технологийн
дэвшлийг
ашиглах,
Компьютерийн
өргөн
хэрэглээний
программуудыг бүрэн хэрэглэх , мэдээлэл
боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх,
багаар ажиллах чадвартай, харилцааны
өндөр соѐлтой,
-Идэвхи санаачлагатай бүтээлч

-Дээд Бакалавр, спортын зэрэгтэй байх
-Багш дасгалжуулагч
-Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн
-Төрийн албанд 3-аас дээш жил
ажилласан
-Багаар ажиллах, хүнийг удирдан
зохион байгуулах, харилцааны өндөр
соѐлтой, мэргэжил арга зүйн ур
чадвартай, монгол хэл бичгийн чадвар
дундаас дээш, гадаад хэлний зохих
мэдлэгтэй,
Компьютерийн өргөн
хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн
байх

-Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, авлигаас -Ажлын шаардлага гарсан үед илүү
ангид,
ашиг
сонирхолын
зөрчилгүй цагаар ажиллах
ажиллах, үнэнч шударга

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

10.ХОВД АЙМГИЙН МУЗЕЙН
ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

ЗАХИРЛЫН

АЛБАН

ТУШААЛД

ТОМИЛОГДОХ

АЖИЛТНЫ

СОНГОН

Нэг.Нийтлэг зүйл

1.Ерөнхий шаардалага

1.Албан байранд тавигдах шаардлага

1.“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Музеин захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үзүүлэлт
Боловсрол

Чухал шаардлага
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил
Мэргэшил

Утга зохиолын ажилтан
Соѐл судлалын чиглэлээр ажилласан байх

Туршлага

Төрийн байгууллагад 10-аас дээш жил ажилласан
байх
-Асуудлыг оновчтой зөв шийдвэрлэх, стратеги болон
үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө хийх, бусдад
нөлөөлөх, манлайлах, дэмжих, мэдээлэл, технологийн
дэвшлийг ашиглах, Компьютерийн өргөн хэрэглээний
программуудыг
бүрэн
хэрэглэх
,
мэдээлэл
боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх, багаар
ажиллах чадвартай, харилцааны өндөр соѐлтой,
Идэвхи санаачлагатай бүтээлч
Төрийн албаны ѐс зүйг чанд сахих
-Нууц хадгалах

Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага

Шаардлагатай
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
байх
Сэтгүүлч, зохиолч
Соѐл
судлалын
чиглэлээр
ажилласан байх
Төрийн байгууллагад 10-аас дээш
жил ажилласан байх
Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад
нөлөөлөх, бусдыг дэмжих өөртөө
татах, албан тоот төлөвлөх

Илүү цагаар ажиллах

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

11. ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

1.Ерөнхий шаардалага

1.Албан байранд тавигдах шаардлага

1.“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн даргын
албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үзүүлэлт
Боловсрол
Мэргэжил
Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага

Чухал шаардлага
Дээд, Бакалавр
Эрх зүйч
-Төрийн захиргаа ба хүний нөөцийн чиглэлээр
мэргэшсэн
-Төрийн захиргааны албанд удирдах албан
тушаалд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
-Асуудлыг оновчтой зөв шийдвэрлэх, стратеги
болон үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө хийх,
бусдад нөлөөлөх, манлайлах, дэмжих, мэдээлэл,
технологийн дэвшлийг ашиглах, Компьютерийн
өргөн хэрэглээний программуудыг бүрэн хэрэглэх
, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа шинжилгээ
хийх, багаар ажиллах чадвартай, харилцааны
өндөр соѐлтой,
-Идэвхи санаачлагатай бүтээлч
-Төрийн албаны ѐс зүйг чанд сахих, Нууц
хадгалах, Хууль дээдлэх

Шаардлагатай
Дээд боловсролтой
-Төрийн захиргааны менежер,
багш, эрх зүйч, эдийн засагч
-Төрийн захиргаа ба хүний
нөөцийн чиглэлээр мэргэшсэн
-Төрийн захиргааны чиглэлээр
ажиллаж байсан
-Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад
нөлөөлөх, бусдыг дэмжих өөртөө
татах, албан тоот төлөвлөх

-Илүү цагаар ажиллах

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

12.ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

1.Ерөнхий шаардалага

1.Албан байранд тавигдах шаардлага

1.“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үзүүлэлт
Боловсрол
Мэргэжил
Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага

Чухал шаардлага
Дээд боловсролтой
Эрх зүйч болон бусад
-Төрийн албанд 10-аас доошгүй жил, удирдах
албан
тушаалд
3-аас
доошгүй
жил
ажилласан
-Асуудлыг
оновчтой
зөв
шийдвэрлэх,
стратеги болон үйл ажиллагааны хэтийн
төлөвлөгөө
хийх,
бусдад
нөлөөлөх,
манлайлах, дэмжих, мэдээлэл, технологийн
дэвшлийг ашиглах, Компьютерийн өргөн
хэрэглээний программуудыг бүрэн хэрэглэх ,
мэдээлэл боловсруулах, судалгаа шинжилгээ
хийх, багаар ажиллах чадвартай, харилцааны
өндөр соѐлтой,
-Идэвхи санаачлагатай бүтээлч
-Төрийн албаны ѐс зүйг чанд сахих, Нууц
хадгалах, Хууль дээдлэх

Шаардлагатай
Дээд боловсролтой
Төрийн удирдлагын менежер
-Төрийн албанд 10-аас дээш жил
ажилласан
-Эрх мэдлийнхээ хүрээнд
нөлөөлөх, бусдыг дэмжих
татах, албан тоот төлөвлөх

-Илүү цагаар ажиллах

бусдад
өөртөө

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
209 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 95269980

13. ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ОЛОН НИЙТ, ИРГЭДТЭЙ
ХАРИЛЦАХ ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ
БАЙНА.
Нэг.Нийтлэг зүйл

1.Ерөнхий шаардалага

1.Албан байранд тавигдах шаардлага

1.“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 10, 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг
үндэслэн Ховд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны олон нийт, иргэдтэй харилцах хэлтсийн
даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох
эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

Мэргэжил
Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар

1.2.Тусгай
шаардлага

Шаардлагатай

Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй,
төрийн
удирдлагын
чиглэлээр
мэргэшсэн байна
Улс төр судлаач, социологич
Улс төр судлаач, социологич
Төрийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн байх
Хамт олноо манлайлах чадвартай
Иргэний нийгэм, олон нийтийн байгууллагад 3-аас Иргэний боловсрол, олон нийтийн
дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай
чиглэлээр ажиллаж байсан.
-Багаар ажиллах чадвартай байх.
-Байгууллагынхаа нийтлэг зорилгод
-Харилцааны ур чадвартай байх.
хүрэхийн төлөө ажиллаж чаддаг
-Өөрийгөө хөгжүүлж мэдлэгээ бусадтай хуваалцаж байх
чаддаг байх
-Ажилдаа сэтгэлээсээ ханддаг байх
-Оновчтой шийдвэр гаргаж чаддаг байх.
-Бусдыг анхааралтай сонсож чаддаг
-Төрийн албаны ѐс зүйг чанд сахих, Нууц байх
хадгалах, Хууль дээдлэх

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх
1.Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилсон
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 209 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017
оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд хүлээн авч бүртгэнэ.
2.Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Үүнд:
1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);
2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл
ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,
5) Ажил байдлын тодорхойлолт;
6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар
зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор
баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.
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