
“ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН  

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 
 
 

Дэс 
дугаар 

Байгууллагын нэр 
Нэгжийн 

нэр 

Ажлын байрны нэр Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

Нэр 
Хариуцах 
асуудал 

Орон 
тоо 

Боловсрол Мэргэжил Туршлага Ур чадвар 
Тусгай 

шаардлага 

 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

1 

“Эмээлтийн хөнгөн 

үйлдвэрийн 

үйлдвэрлэл, 

технологийн парк” орон 

нутгийн өмчит төсөвт 

үйлдвэрийн газар 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

Мэргэжилтэн 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 

1 
Дээд,  

бакалавр 

Төрийн 
захиргааны 
удирдлага, Эрх 
зүйч, Нягтлан 
бодох бүртгэл, 
санхүү, эдийн 
засагч 

Төрийн албанд 
5-оос доошгүй 
жил ажилласан 

байх; 

-Монгол хэлний 
бичгийн болон 
ярианы ур 
чадварыг сайн 
эзэмшсэн байх; 
 
-Багаар ажиллах 
чадвартай байх; 
 
-Асуудлыг зөв 
тодорхойлох, 
тайлан мэдээнд 
дүн шинжилгээ 
хийх, үнэлгээ 
дүгнэлт өгөх; 
 
- Ажил хэрэгч 
сэтгэлгээтэй, 
хариуцлага хүлээх 
чадвартай байх. 
 
-Монгол хэл 
бичгийн ур чадвар 
сайн эзэмшсэн 
байх 
 
-Компьютерийн 
хэрэглээний 
программууд дээр 
ажиллах чадвартай 
байх 

-
Байгууллагын 
эрхэм 
зорилгод 
хүрэхийн 
төлөө мэдлэг 
боловсролоо 
дайчлан 
ажиллах; 
 
- Авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
ангид байх. 



2 

Захиргаа, 
санхүү, 

төлөвлөлтийн 
хэлтэс 

Эдийн 
засагч 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

1 
Дээд, 

 бакалавр 
Эдийн засагч, 
нягтлан бодогч 

Мэргэжлээрээ 
1-ээс доошгүй 

жил ажилласан 
байх; 

-Монгол хэлний 
бичгийн болон 
ярианы ур 
чадварыг сайн 
эзэмшсэн байх; 
 
-Багаар ажиллах 
чадвартай байх; 
 
-Ажил хэрэгч 
сэтгэлгээтэй, 
хариуцлага хүлээх 
чадвартай байх. 
 
-Монгол хэл 
бичгийн ур чадвар 
сайн эзэмшсэн 
байх 
 
-Компьютерийн 
хэрэглээний 
программууд дээр 
ажиллах чадвартай 
байх 

- 
Байгууллагын 
эрхэм 
зорилгод 
хүрэхийн 
төлөө мэдлэг 
боловсролоо 
дайчлан 
ажиллах; 
 
- Авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
ангид байх. 

3 
Төсөл 

хэрэгжүүлэх 
хэлтэс 

Инженер 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 
татуурга 

хариуцсан 

1 
Дээд,  

бакалавр 

Ус хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

Мэргэжлээрээ 
1-ээс доошгүй 

жил ажилласан 
байх; 

- Багаар ажиллах 
чадвартай байх 
 
-Бүтээлч, идэвхи 
санаачлагатай 
байх 
 
-Монгол хэл 
бичгийн ур чадвар 
сайн эзэмшсэн 
байх 
 
-Компьютерийн 
хэрэглээний 
программууд дээр 
ажиллах чадвартай 
байх 

-
Байгууллагын 
эрхэм 
зорилгод 
хүрэхийн 
төлөө мэдлэг 
боловсролоо 
дайчлан 
ажиллах; 
 
- Авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
ангид байх. 



4 
Төсөл 

хэрэгжүүлэх 
хэлтэс 

Инженер 
Үйлдвэрийн 
технологич 
хариуцсан 

1 
Дээд,  

бакалавр 

Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
технологич 

инженер 

Мэргэжлээрээ 
2-оос доошгүй 
жил ажилласан 

байх; 

-Асуудлыг 
оновчтой 
шийдвэрлэх 
 
-Багаар ажиллах 
чадвартай байх 
 
-Бүтээлч идэвх 
санаачлагатай 
байх 
 
-Монгол хэл 
бичгийн ур чадвар 
сайн эзэмшсэн 
байх 
 
-Компьютерийн 
хэрэглээний 
программууд дээр 
ажиллах чадвартай 
байх 

-
Байгууллагын 
эрхэм 
зорилгод 
хүрэхийн 
төлөө мэдлэг 
боловсролоо 
дайчлан 
ажиллах; 
 
-Авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
ангид байх. 

 

 

 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ КОМИСС 


