
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН  

ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 
  

2021 оны 01 дугаар сарын 20-ны өдөр 
 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, “Төрийн 
албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-д заасны дагуу Завхан аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газрын “Улсын байцаагч”-ийн сонгон шалгаруулах зарыг тус 
тус олон нийтэд мэдээлж байна.  

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 
25-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх 
болзол, журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.  
Нэг. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх иргэнд тавигдах болзол 

- Монгол Улсын иргэн байх; 
- Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж 

шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй; 
- Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй; 
- Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан байх. 

Хоёр. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлага  
I. Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалд тавигдах тусгай 
шаардлага: 

  Дэс түшмэл ТЗ-6 

Боловсрол  -Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. 

Мэргэжил  - /0713/ цахилгаан эрчим хүч, /071302/ дулааны инженер 

Мэргэшил  
-Дэс түшмэлд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн 
байх, Тухайн хяналтын чиглэлээр мэргэшсэн байх 

Туршлага  
-Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй  жил ажилласан 
байх. 

 
 
 
 
 

Ур чадвар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дүн 
шинжилгээ 

хийх 

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх; 
- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл 

цуглуулах, боловсруулах, харьцуулалт хийх,  
- нэгтгэж дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 
-бусад 

 
 

Асуудал 
шийдвэрлэх 

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж төрд үнэнчээр зүтгэх; 

- хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх 
хувилбарыг боловсруулах; 

- шинэчлэл өөрчлөлт хийхийг зорьдог байх 
- өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт тавьж 

чаддаг байх; 
- аливаа үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг урьдчилан 

харах чадвартай байх; 
- төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм, хэмжээг сахих, 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, шударга байх;  
- хууль эрх зүйн үндэслэл бүхий зөвлөгөө өгөх 

чадвартай байх; 
- бүтээлч, санаачлагатай ажиллах; 
-бусад 

Багаар 
ажилласан  

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг 
хамт олонтой хуваалцаж, бие биеэ дэмждэг байх;  

- багийн хамт олны дунд хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх; 



- багийн зорилго, үйл ажиллагааг ойлгож, дасан 
зохицож ажиллах; 

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах; 
- хамт олонч сэтгэлгээтэй, эерэг уур амьсгалыг 

дэмждэг байх; 
- нээлттэй, шударга байх; 
-бусад 

Бусад 

- өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг 
байх, 

- зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч байх; 
- шинэ  санал, санаачилга, бүтээлч хандлагатай байх; 
- хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх; 
- албан ажлын чиг үүргийнхээ дагуу зөвлөгөө 

мэдээллээр хангаж ажиллах чадвартай байх; 
- компьютерийн хэрэглээний программ, мэдээллийн 

дэвшилтэт технологи ашиглах; 
- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 

найруулгын чадвартай байх; 
- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан 

тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах 
чадвартай байх; 

 

 
 
 
 
 

II. Барилга, техникийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалд тавигдах 
тусгай шаардлага: 

Дэс түшмэл ТЗ-6    

Боловсрол  Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. 

Мэргэжил  /0732/ иргэний ба үйлдвэрийн барилга байгууламж 

Мэргэшил  
Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино, дунд хугацааны сургалтад  
хамрагдаж төгссөн байх. 

Туршлага  
 -Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй  жил ажилласан 
байх. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ур чадвар 
 
 
 

Дүн 
шинжилгээ 
хийх 

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх; 
- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл 

цуглуулах, боловсруулах, харьцуулалт хийх,  
- нэгтгэж дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 
- бусад 

Асуудал 
шийдвэрлэх 

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж төрд үнэнчээр зүтгэх; 

- хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх 
хувилбарыг боловсруулах; 

- шинэчлэл өөрчлөлт хийхийг зорьдог байх 
- өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт тавьж чаддаг 

байх; 
- аливаа үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг урьдчилан 

харах чадвартай байх; 
- төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм, хэмжээг сахих, 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, шударга байх;  
- хууль эрх зүйн үндэслэл бүхий зөвлөгөө өгөх 

чадвартай байх; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- бүтээлч, санаачлагатай ажиллах; 
- бусад 

Багаар 
ажиллах 

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг 
хамт олонтой хуваалцаж, бие биеэ дэмждэг байх;  

- багийн хамт олны дунд хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх; 
- багийн зорилго, үйл ажиллагааг ойлгож, дасан 

зохицож ажиллах; 
- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах; 
- хамт олонч сэтгэлгээтэй, эерэг уур амьсгалыг 

дэмждэг байх; 
- нээлттэй, шударга байх; 
- бусад 

 
Бусад 

- өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг 
байх, 

- зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч байх; 
- шинэ  санал, санаачилга, бүтээлч хандлагатай байх; 
- хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх; 
- албан ажлын чиг үүргийнхээ дагуу зөвлөгөө 

мэдээллээр хангаж ажиллах чадвартай байх; 
- компьютерийн хэрэглээний программ, мэдээллийн 

дэвшилтэт технологи ашиглах; 
- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 

найруулгын чадвартай байх; 
- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан 

тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах 
чадвартай байх; 

 

 

3.Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалд тавигдах 
тусгай шаардлага                                                                              Дэс түшмэл ТЗ-6 

Боловсрол -Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй 

Мэргэжил - /0724/ уул уурхайн олборлолт, /072404/ газрын тосны инженер 

Мэргэшил 

-Дэс түшмэлд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх  

-Тухайн хяналтын чиглэлээр мэргэшсэн байх 

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

Ур 
чадвар 

Дүн 
шинжилгээ 

хийх 

- шилэн хяналтын систем дахь хяналт шалгалтын мэдээллийн 
үнэн, бодит байдлыг шалган нягтлах; 

- хяналтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээний дүнд шинжилгээ 
хийх, харьцуулсан судалгаа гаргах; 

- хариуцсан хяналтын салбарт эрсдэлийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх; 

- нарийн төвөгтэй мэдээллийг шинжилж, шийдвэр гаргахад 
шаардлагатай мэдээллийг тодруулах; 

- хариуцсан хяналтын чиглэлээр хийгдсэн хяналт шалгалтын 
дүнд шинжилгээ хийх, харьцуулсан судалгаа гаргах; 

- бодлогын баримт бичигт дүн шинжилгээ хийж, үндэслэлтэй 
санал боловсруулах; 

- шийдвэрийн шууд болон шууд бус үр дагаврыг үнэлж, 
шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх; 



- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Асуудал 
шийдвэрлэх 

- тулгамдаж буй асуудлыг судлах, удирдлагад танилцуулах; 
- албан тушаалын бүрэн эрхийн хүрээнд хуульд 

нийцсэн,оновчтой, шуурхай, үр дүнтэй шийдвэр гаргах; 
- хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх арга замыг оновчтой 

тодорхойлж, шийдвэрийн төсөлд тусгах; 
- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дүнг хариуцах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Багаар 
ажиллах  

- өөрийн мэдлэг, мэдээллээ хамт олонтой хуваалцах, түгээн 
дэлгэрүүлэх; 

- бусадтай хүндэтгэлтэй, адил тэгш, итгэл төрүүлэхүйц, ажил 
хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох; 

- бусдын санал бодлыг анхааралтай сонсож санал санаачлагыг 
дэмждэг байх; 

- аливаа асуудлыг хамтын ажиллагаанд тулгуурлан 
шийдвэрлэдэг байх; 

- аливаа сөргөлдөөн, зөрчилдөөнийг эвээр зохицуулах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Бусад 

- боловсон, хүндэтгэлтэй харилцах, зохих мэдээлэл, зөвлөмж 
өгөх; 

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг 
үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах; 

- мэдээллийн технологийг албан ажилдаа бүтээлчээр хэрэглэх; 
- албан бичгийг төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын 

дагуу боловсруулах ур чадвартай байх; 
- ажлын цагийг бүрэн, үр бүтээлтэй ашигладаг байх; 

 

4.Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалд тавигдах 
тусгай шаардлага /2/                                                                         Дэс түшмэл ТЗ-6 

Боловсрол -Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй 

Мэргэжил - /0841/ мал эмнэлзүй 

Мэргэшил 

-Дэс түшмэлд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх  

-Тухайн хяналтын чиглэлээр мэргэшсэн байх 

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

Ур 
чадвар 

Дүн 
шинжилгээ 

хийх 

- шилэн хяналтын систем дахь хяналт шалгалтын мэдээллийн 
үнэн, бодит байдлыг шалган нягтлах; 

- хяналтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээний дүнд шинжилгээ 
хийх, харьцуулсан судалгаа гаргах; 

- хариуцсан хяналтын салбарт эрсдэлийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх; 



- нарийн төвөгтэй мэдээллийг шинжилж, шийдвэр гаргахад 
шаардлагатай мэдээллийг тодруулах; 

- хариуцсан хяналтын чиглэлээр хийгдсэн хяналт шалгалтын 
дүнд шинжилгээ хийх, харьцуулсан судалгаа гаргах; 

- бодлогын баримт бичигт дүн шинжилгээ хийж, үндэслэлтэй 
санал боловсруулах; 

- шийдвэрийн шууд болон шууд бус үр дагаврыг үнэлж, 
шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх; 

- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Асуудал 
шийдвэрлэх 

- тулгамдаж буй асуудлыг судлах, удирдлагад танилцуулах; 
- албан тушаалын бүрэн эрхийн хүрээнд хуульд 

нийцсэн,оновчтой, шуурхай, үр дүнтэй шийдвэр гаргах; 
- хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх арга замыг оновчтой 

тодорхойлж, шийдвэрийн төсөлд тусгах; 
- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дүнг хариуцах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Багаар 
ажиллах  

- өөрийн мэдлэг, мэдээллээ хамт олонтой хуваалцах, түгээн 
дэлгэрүүлэх; 

- бусадтай хүндэтгэлтэй, адил тэгш, итгэл төрүүлэхүйц, ажил 
хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох; 

- бусдын санал бодлыг анхааралтай сонсож санал санаачлагыг 
дэмждэг байх; 

- аливаа асуудлыг хамтын ажиллагаанд тулгуурлан 
шийдвэрлэдэг байх; 

- аливаа сөргөлдөөн, зөрчилдөөнийг эвээр зохицуулах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Бусад 

- боловсон, хүндэтгэлтэй харилцах, зохих мэдээлэл, зөвлөмж 
өгөх; 

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг 
үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах; 

- мэдээллийн технологийг албан ажилдаа бүтээлчээр хэрэглэх; 
- албан бичгийг төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын 

дагуу боловсруулах ур чадвартай байх; 
- ажлын цагийг бүрэн, үр бүтээлтэй ашигладаг байх; 

 

5.Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалд 
тавигдах тусгай шаардлага /Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын 
хэлтэс Арц суурь боомт/                                                                  Дэс түшмэл ТЗ-6 

Боловсрол -Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй 

Мэргэжил - /0721/ хүнс үйлдвэрлэлт 

Мэргэшил 

-Дэс түшмэлд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж 
төгссөн байх  

-Тухайн хяналтын чиглэлээр мэргэшсэн байх 

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



Ур 
чадвар 

Дүн 
шинжилгээ 

хийх 

- шилэн хяналтын систем дахь хяналт шалгалтын мэдээллийн 
үнэн, бодит байдлыг шалган нягтлах; 

- хяналтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээний дүнд шинжилгээ 
хийх, харьцуулсан судалгаа гаргах; 

- хариуцсан хяналтын салбарт эрсдэлийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх; 

- нарийн төвөгтэй мэдээллийг шинжилж, шийдвэр гаргахад 
шаардлагатай мэдээллийг тодруулах; 

- хариуцсан хяналтын чиглэлээр хийгдсэн хяналт шалгалтын 
дүнд шинжилгээ хийх, харьцуулсан судалгаа гаргах; 

- бодлогын баримт бичигт дүн шинжилгээ хийж, үндэслэлтэй 
санал боловсруулах; 

- шийдвэрийн шууд болон шууд бус үр дагаврыг үнэлж, 
шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх; 

- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Асуудал 
шийдвэрлэх 

- тулгамдаж буй асуудлыг судлах, удирдлагад танилцуулах; 
- албан тушаалын бүрэн эрхийн хүрээнд хуульд 

нийцсэн,оновчтой, шуурхай, үр дүнтэй шийдвэр гаргах; 
- хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх арга замыг оновчтой 

тодорхойлж, шийдвэрийн төсөлд тусгах; 
- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дүнг хариуцах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Багаар 
ажиллах  

- өөрийн мэдлэг, мэдээллээ хамт олонтой хуваалцах, түгээн 
дэлгэрүүлэх; 

- бусадтай хүндэтгэлтэй, адил тэгш, итгэл төрүүлэхүйц, ажил 
хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох; 

- бусдын санал бодлыг анхааралтай сонсож санал санаачлагыг 
дэмждэг байх; 

- аливаа асуудлыг хамтын ажиллагаанд тулгуурлан 
шийдвэрлэдэг байх; 

- аливаа сөргөлдөөн, зөрчилдөөнийг эвээр зохицуулах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

Бусад 

- боловсон, хүндэтгэлтэй харилцах, зохих мэдээлэл, зөвлөмж 
өгөх; 

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг 
үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах; 

- мэдээллийн технологийг албан ажилдаа бүтээлчээр хэрэглэх; 
- албан бичгийг төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын 

дагуу боловсруулах ур чадвартай байх; 
- ажлын цагийг бүрэн, үр бүтээлтэй ашигладаг байх; 

VII. Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалд тавигдах 
тусгай шаардлага: 

Дэс түшмэл ТЗ-6    

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. 

Геологи, уул уурхайн инженер, уулын ашиглалтын инженер /072401/, геологи эдийн 
засагч, баяжуулах инженер /072402, 072403/, маркшедр /072405/, гидоргеологи инженер, 
уулын механик. 

Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино, дунд хугацааны сургалтад  хамрагдаж төгссөн байх. 

 -Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй  жил ажилласан байх. 



Дүн 
шинжилгээ 
хийх 

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх; 
- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, 

харьцуулалт хийх,  
- нэгтгэж дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах; 
- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 
- бусад 

Асуудал 
шийдвэрлэх 

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан ард түмэндээ үйлчилж 
төрд үнэнчээр зүтгэх; 

- хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх хувилбарыг 
боловсруулах; 

- шинэчлэл өөрчлөлт хийхийг зорьдог байх 
- өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт тавьж чаддаг байх; 
- аливаа үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг урьдчилан харах чадвартай 

байх; 
- төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм, хэмжээг сахих, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс ангид, шударга байх;  
- хууль эрх зүйн үндэслэл бүхий зөвлөгөө өгөх чадвартай байх; 
- бүтээлч, санаачлагатай ажиллах; 
- бусад 

Багаар 
ажиллах 

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой 
хуваалцаж, бие биеэ дэмждэг байх;  

- багийн хамт олны дунд хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх; 
- багийн зорилго, үйл ажиллагааг ойлгож, дасан зохицож ажиллах; 
- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах; 
- хамт олонч сэтгэлгээтэй, эерэг уур амьсгалыг дэмждэг байх; 
- нээлттэй, шударга байх; 
- бусад 

 
Бусад 

- өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх, 
- зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч байх; 
- шинэ  санал, санаачилга, бүтээлч хандлагатай байх; 
- хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх; 
- албан ажлын чиг үүргийнхээ дагуу зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллах 

чадвартай байх; 
- компьютерийн хэрэглээний программ, мэдээллийн дэвшилтэт технологи 

ашиглах; 
- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, найруулгын 

чадвартай байх; 
- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт 

хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх; 
 

 

 


