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*эргүүл, харуул, жижүүрийн 

үүрэг гүйцэтгэх *нийтийн 

хэв журам сахиулах *зарим 

төрлийн захиргааны 

зөрчлийг шийдвэрлэх *гэмт 

хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

таслан зогсоох гэх мэт 

хуулиар үүрэг болгосон чиг 

үүргийг гүйцэтгэх

ТТ-7 Тусгай ажиллагааны газар-2, 

Төмөр зам дахь ЦГ-2, 

Нийслэлийн ЦГ-30, Баянхонгор 

аймаг дахь ЦГ-2, Баян-Өлгий 

аймаг дахь ЦГ-2, Булган аймаг 

дахь ЦГ-1, Говь-Алтай аймаг 

дахь ЦГ-2, Говьсүмбэр аймаг 

дахь ЦХ-2, Дорнод аймаг дахь 

ЦГ-4, Дундговь аймаг дахь ЦГ-3, 

Дорноговь аймаг дахь ЦГ-2, 

Завхан аймаг дахь ЦГ-1, Орхон 

аймаг дахь ЦГ-2, Өмнөговь 

аймаг дахь ЦГ-8, Сэлэнгэ аймаг 

дахь ЦГ-6,  Төв аймаг дахь ЦГ-3, 

Увс аймаг дахь ЦГ-2, Ховд аймаг 

дахь ЦГ-1, Хэнтий аймаг дахь ЦГ-

2, Хөвсгөл аймаг дахь ЦГ-3

эрх зүй, бусад 

бакалаврын 

дээд

*Төрийн албаны тухай хуулийн 

24.1.3 дахь хэсэгт зааснаар 

өөрийн санаачлагаар 

цагдаагийн байгууллагаас 

чөлөөлөгдсөн иргэдийн хувьд 

бүрэн дунд боловсролтой байж 

болно.

* * Нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр 

гаргах, багаар 

ажиллах, харилцааны 

ур чадвар эзэмшсэн 

байх, албан хэрэг 

хөтлөх, бичиг баримт 

боловсруулах, монгол 

хэл бичгийн дүрэм, үг 

зүй, найруулга зүйн 

зохих мэдлэгтэй байх, 

компъютерийн өргөн 

хэрэглээний програм 

дээр ажиллах зэрэг 

чадвартай байх,

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 170 см буюу түүнээс 

дээш, 30 хүртэл настай, 

эрэгтэй, оршин суугаа нутаг 

дэвсгэрийн цагдаагийн 

байгууллагад бүртгүүлж зохих 

журмын дагуу судалгаа 

хийгдсэн байх; гэмт хэрэг 

үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял 

шийтгэгдээгүй байх, алба 

хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж 

тогтвор суурьшилтай ажиллах
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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭДЭЭС СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ НӨХӨХ НЭЭЛТТЭЙ ЗАРЛАЖ БАЙГАА                                                                                               

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛ /АЖЛЫН БАЙР/-Д ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Эргүүлийн цагдаа

Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах шаардлага
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Гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

хяналт зохицуулалтын 

үүрэг гүйцэтгэж нөхцөл 

байдалд хяналт тавих 

*зарим төрлийн 

захиргааны зөрчлийг 

шийдвэрлэх , замын 

хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 

осол гарахад нөлөөлсөн 

шалтгаан нөхцлийг эрх 

хэмжээний хүрээнд 

арилгуулах арга хэмжээ 

авах;

ТТ-7 Замын цагдаагийн алба-2, 

Багануур дүүрэг дэх ЦХ -1, 

Дархан-Уул аймаг дахь ЦГ-1, 

Завхан аймаг дахь ЦГ-1, Булган 

аймаг дахь ЦГ-1, Говьсүмбэр 

аймаг дахь ЦГ-2, Өмнөговь 

аймаг дахь ЦГ-5

авто инженер, 

эрх зүйч

*Төрийн албаны тухай хуулийн 

24.1.3 дахь хэсэгт зааснаар 

өөрийн санаачлагаар 

цагдаагийн байгууллагаас 

чөлөөлөгдсөн иргэдийн хувьд 

бүрэн дунд боловсролтой байж 

болно.

Мэргэшүүлэ 

х сургалтад 

хамрагдсан 

байх, 

техникийн 

чиглэлээр 

мэргэшсэн 

байх

Тээврийн 

хэрэгсэл 

жолоодох эрхтэй 

байх

Нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр 

гаргах, багаар 

ажиллах, харилцааны 

ур чадвар эзэмшсэн 

байх, албан хэрэг 

хөтлөх, бичиг баримт 

боловсруулах, монгол 

хэл бичгийн дүрэм, үг 

зүй, найруулга зүйн 

зохих мэдлэгтэй байх, 

компъютерийн өргөн 

хэрэглээний програм 

дээр ажиллах зэрэг 

чадвартай байх,

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 170 см буюу түүнээс 

дээш, 30 хүртэл настай, 

эрэгтэй, оршин суугаа нутаг 

дэвсгэрийн цагдаагийн 

байгууллагад бүртгүүлж зохих 

журмын дагуу судалгаа 

хийгдсэн байх, гэмт хэрэг 

үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял 

шийтгэгдээгүй байх, алба 

хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж 

тогтвор суурьшилтай ажиллах
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Цагдаагийн байгууллагын 

албаны бэлэн байдлыг 

хангахад туслалцаа 

үзүүлэх;

ТТ-7 Автобааз-4, Сургалтын төв-1, 

Хамгаалалтын газар-1, Тусгай 

ажиллагааны газар-1, 

Нийслэлийн ЦГ-30, Баянхонгор 

аймаг дахь ЦГ-2, Баян-Өлгий 

аймаг дахь ЦГ-1, Говь-Алтай 

аймаг дахь ЦГ-2, Дундговь аймаг 

дахь ЦГ-3, Дорноговь аймаг дахь 

ЦГ-2, Завхан аймаг дахь ЦГ-5, 

Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ -2, Төв 

аймаг дахь ЦГ-2, Увс аймаг дахь 

ЦГ-1, Ховд аймаг дахь ЦГ-1, 

Хөвсгөл аймаг дахь ЦГ-1

бүрэн дунд, 

түүнээс дээш

Жолооны В, С ангилалтай байх 

^ ангилалтай бол давуу тал гэж 

үзнэ.

Мэргэшсэн 

жолооч

3-аас доошгүй 

жил тээврийн 

хэрэгсэл 

жолоодсон байх;

Автомашины засвар 

үйлчилгээ, оношлогоо 

хийх, Нөхцөл байдлыг 

зөв үнэлж, шийдвэр 

гаргах, харилцааны ур 

чадвар эзэмшсэн 

байх, албан хэрэг 

хөтлөх, бичиг баримт 

боловсруулах, монгол 

хэл бичгийн дүрэм, үг 

зүй, найруулга зүйн 

зохих мэдлэгтэй байх, 

компъютерийн өргөн 

хэрэглээний програм 

дээр ажиллах зэрэг 

чадвартай байх,

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 170 см буюу түүнээс 

дээш, 30 хүртэл настай, 

эрэгтэй, оршин суугаа нутаг 

дэвсгэрийн цагдаагийн 

байгууллагад бүртгүүлж зохих 

журмын дагуу судалгаа 

хийгдсэн байх, гэмт хэрэг 

үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял 

шийтгэгдээгүй байх, алба 

хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж 

тогтвор суурьшилтай ажиллах

59Цагдаа-жолооч

Цагдаа-зохицуулагч
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Улсын онц чухал объектыг 

хамгаалах, объектод 

шалган нэвтрүүлэх 

ажиллагаа явуулах, 

тогтоосон дэг журмыг 

сахих, зөрчил дутагдал 

гаргахаас урьдчилан 

сэргийлэх

ТТ-7 Хамгаалалтын газар-20, 

Хамгаалалтын хоёрдугаар газар-

15 Хамгаалалтын гуравдугаар 

газар-15,  Багануур дүүрэг дэх 

ЦХ-1, Налайх дүүрэг дэх ЦХ-1, 

Багахангай дүүрэг дэх ЦТ-1, 

Баянхонгор аймаг дахь ЦГ-1, 

Булган аймаг дахь ЦГ-1, Говь-

Сүмбэр аймаг дахь ЦХ-1, 

Дархан-Уул аймаг дахь ЦГ-1, 

Дундговь аймаг дахь ЦГ-6, 

Дорнод аймаг дахь ЦГ-3, 

Сүхбаатар аймаг дахь ЦГ-1, 

Орхон аймаг дахь ЦГ-4, 

Өмнөговь аймаг дахь ЦГ-4, Увс 

аймаг дахь ЦГ-1, Ховд аймаг 

дахь ЦГ-1

бүрэн дунд, 

түүнээс дээш

* * Хугацаат цэргийн 

албыг 8 сараас 

доошгүй 

хугацаагаар 

/биеэр/ хаасан 

байх

Нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр 

гаргах, багаар 

ажиллах, харилцааны 

ур чадвар эзэмшсэн 

байх, албан хэрэг 

хөтлөх, бичиг баримт 

боловсруулах, монгол 

хэл бичгийн дүрэм, үг 

зүй, найруулга зүйн 

зохих мэдлэгтэй байх, 

компъютерийн өргөн 

хэрэглээний програм 

дээр ажиллах зэрэг 

чадвартай байх.

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 170 см буюу түүнээс 

дээш, 25 хүртэл настай, эрэгтэй 

байх, Хамгаалалтын I, II, III 

газарт бүртгүүлж, зохих журмын 

дагуу судалгаа хийгдсэн байх, 

гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, 

шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх, 

алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 

сахиж тогтвор суурьшилтай 

ажиллах
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байдлыг хангах чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэх, Төрийн тусгай 

хамгаалалтын тухай хууль 

тогтоомж, хамтарсан 

журамд заасан үүрэг 

гүйцэтгэх

ТТ-7 Хамгаалалтын газар -10, 

Хамгаалалтын гуравдугаар 

газар-2, Багануур дүүрэг дэх ЦХ-

2, Налайх дүүрэг дэх ЦХ-2,  

Булган аймаг дахь ЦГ-1, 

Өмнөговь аймаг дахь ЦГ-1, 

Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ-1, Увс 

аймаг дахь ЦГ -1,

эрх зүй, бусад 

бакалаврын 

дээд

*Төрийн албаны тухай хуулийн 

24.1.3 дахь хэсэгт зааснаар 

өөрийн санаачлагаар 

цагдаагийн байгууллагаас 

чөлөөлөгдсөн иргэдийн хувьд 

бүрэн дунд боловсролтой байж 

болно.

* * Нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр 

гаргах, багаар 

ажиллах, харилцааны 

ур чадвар эзэмшсэн 

байх, албан хэрэг 

хөтлөх, бичиг баримт 

боловсруулах, монгол 

хэл бичгийн дүрэм, үг 

зүй, найруулга зүйн 

зохих мэдлэгтэй байх, 

компъютерийн өргөн 

хэрэглээний програм 

дээр ажиллах зэрэг 

чадвартай байх.

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 170 см буюу түүнээс 

дээш, 30 хүртэл настай, эрэгтэй 

байх, оршин суугаа нутаг 

дэвсгэрийн цагдаагийн 

байгууллагад бүртгүүлж зохих 

журмын дагуу судалгаа 

хийгдсэн байх; гэмт хэрэг 

үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял 

шийтгэгдээгүй байх, алба 

хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж 

тогтвор суурьшилтай ажиллах

20Хамгаалалтын цагдаа

Харуулын цагдаа
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Цагдаагийн байгууллагын 

албаны бэлэн байдлыг 

хангахад туслалцаа 

үзүүлэх

ТТ-7 Автобааз-3,  Хамгаалалтын 

гуравдугаар газар-1

бүрэн дунд, 

түүнээс дээш

засварчины мэргэжлээр их 

дээд сургууль, мэргэжил 

сургалт үйлдвэрлэлийн төв 

болон засварчны дамжаа 

төгссөн

* Мэргэжлээрэ э 2-

оос доошгүй жил 

ажилласан 

дадлага 

туршлагатай 

байх.

Автомашины засвар 

үйлчилгээ хийх, 

нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр 

гаргах чадвартай байх 

багаар, харилцааны 

ур чадвар эзэмшсэн 

байх, албан хэрэг 

хөтлөх, бичиг баримт 

боловсруулах, монгол 

хэл бичгийн дүрэм, үг 

зүй, найруулга зүйн 

зохих мэдлэгтэй байх, 

компъютерийн өргөн 

хэрэглээний програм 

дээр ажиллах 

чадвартай байх,

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 168 см буюу түүнээс 

дээш, 30 хүртэл настай байх, 

оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн 

цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлж зохих журмын дагуу 

судалгаа хийгдсэн байх; гэмт 

хэрэг үйлдэж байгаагүй, 

шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх, 

алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 

сахиж тогтвор суурьшилтай 

ажиллах
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хуулиар хүлээсэн үүргээ 

хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай холбоо 

мэдээллийн сүлжээний 

нууцлал, аюулгүй 

ажиллагаа, найдвартай, 

тасралтгүй шуурхай 

үйлчилгээгээр хангах

ТТ-9 Нийслэлийн цагдаагийн газар 3, 

Төв аймаг дахь ЦГ-1, Говь-

Алтай аймаг дахь ЦГ-1

Дээд Бакалавр Холбоо мэдээллийн инженер, 

Радио холбооны инженер 

/утасгүй холбоо/

холбооны 

сүлжээ, 

холболтын 

технологи

Мэргэжлээрээ 1-с 

доошгүй жил 

ажилласан байх

*радио холбооны 

техник хэрэгслийг 

засварлах *сүлжээ 

зохион байгуулах

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 168 см буюу түүнээс 

дээш, 35 хүртэл настай байх, 

оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн 

цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлж зохих журмын дагуу 

судалгаа хийгдсэн байх; гэмт 

хэрэг үйлдэж байгаагүй, 

шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх, 

алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 

сахиж тогтвор суурьшилтай 

ажиллах

Засварчин
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хуулиар хүлээсэн үүргээ 

хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай мэдээллийн 

нэгдсэн болон теле 

хяналтын сүлжээний 

аюулгүй байдал, дуу 

дүрсний системийн 

ашиглалт тогтвортой 

ажиллагааг хангах

ТТ-9 Булган аймаг дахь ЦГ-1, Дээд Бакалавр Мэдээллийн сүлжээний 

инженер

Сүлжээ 

тохируулга, 

аюулгүй 

байдлын 

чиглэлээр 

мэргэшсэн 

байх

Мэргэжлээрэ э 1-

с доошгүй жил 

ажилласан байх

Мэргэжлийн ном 

хэвлэлийг англи хэл 

дээр уншиж ойлгодог 

байх, сүлжээ зохион 

байгуулах

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 168 см буюу түүнээс 

дээш, 35 хүртэл настай байх, 

оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн 

цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлж зохих журмын дагуу 

судалгаа хийгдсэн байх; гэмт 

хэрэг үйлдэж байгаагүй, 

шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх, 

алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 

сахиж тогтвор суурьшилтай 

ажиллах
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м
ч *Саатуулах байранд ирсэн 

иргэдийг хүлээн авч, 

эмнэлэгийн анхан шатны 

тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, 

жолооч нарын үйл 

ажиллагааг удирдан 

зохион байгуулах

ТТ-9 /ТТ-

8/

Нийслэлийн цагдаагийн газар -3, 

Налайх дүүрэг дэх ЦХ-1,  Баян-

Өлгий аймаг дахь ЦГ -1, Булган 

аймаг дахь ЦГ-1, Дорнод аймаг 

дахь ЦГ-1, Өвөрхангай аймаг 

дахь ЦГ-1, Өмнөговь аймаг дахь 

ЦГ-1, Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ-1, 

Сүхбаатар аймаг дахь ЦГ-2, 

Хэнтий аймаг дахь ЦГ-2,

Дээд 

боловсролын 

бакалавраас 

доошгүй 

зэрэгтэй байх.

Бага эмч, их эмч * Мэргэжлээрээ 1 

жил 6 сараас 

доошгүй жил 

ажилласан байх

Эмнэлэгийн анхан 

шатны яаралтай 

тусламж үзүүлэх 

чадвартай байх, 

нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр 

гаргах чадвартай 

байх, харилцааны ур 

чадвар эзэмшсэн 

байх, албан хэрэг 

хөтлөх, бичиг баримт 

боловсруулах, монгол 

хэл бичгийн дүрэм, үг 

зүй, найруулга зүйн 

зохих мэдлэгтэй байх, 

компъютерийн өргөн 

хэрэглээний програм 

дээр ажилладаг байх.

"Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 168 см буюу түүнээс 

дээш 35 хүртэл настай байх, 

эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах 

хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй 

байх" оршин суугаа нутаг 

дэвсгэрийн цагдаагийн 

байгууллагад бүртгүүлж зохих 

журмын дагуу судалгаа 

хийгдсэн байх; гэмт хэрэг 

үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял 

шийтгэгдээгүй байх, алба 

хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж 

тогтвор суурьшилтай ажиллах

Инженер, техникч, оператор
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Нийслэлийн цагдаагийн 

газрын бие бүрэлдэхүүний 

эрүүл мэндийн байдалд 

үзлэг хийхэд бүртгэл 

хөтөлж эм тариа, боох 

материалын тооцоо гаргаж 

эмчилгээ сувилгаа хийх

ТТ-7 Нийслэлийн цагдаагийн газар -1 Тусгай дунд 

болон түүнээс 

дээш 

/бакалавр, 

магистр гэх 

мэт /

Сувилагч болон бага эмчийн 

мэргэжилтэй

Сувилах 

эрхийн 

зөвшөөрөлт

эй

Мэргэжлээрэ э 1 

жил 6 сараас 

доошгүй жил 

ажилласан байх

Эмнэлэгийн анхан 

шатны яаралтай 

тусламж үзүүлэх 

чадвартай байх, 

нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр 

гаргах чадвартай 

байх, харилцааны ур 

чадвар эзэмшсэн 

байх, албан хэрэг 

хөтлөх, бичиг баримт 

боловсруулах, монгол 

хэл бичгийн дүрэм, үг 

зүй, найруулга зүйн 

зохих мэдлэгтэй байх, 

компъютерийн өргөн 

хэрэглээний програм 

дээр ажилладаг байх.

"Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 168 см буюу түүнээс 

дээш 35 хүртэл настай байх, 

сувилах үйл ажиллагаа явуулах 

хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй 

байх" оршин суугаа нутаг 

дэвсгэрийн цагдаагийн 

байгууллагад бүртгүүлж зохих 

журмын дагуу судалгаа 

хийгдсэн байх; гэмт хэрэг 

үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял 

шийтгэгдээгүй байх, алба 

хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж 

тогтвор суурьшилтай ажиллах
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Албанд ашиглаж буй 

албаны нохой, морьдыг 

өвчин эмгэгээс урьдчилан 

сэргийлэх, эмчлэх, албаны 

бэлэн байдлыг хангах

ТТ-7 Сургалтын нэгдсэн төв-2 Дээд 

/бакалавр/

Малын эмч * Мэргэжлээрэ э 2 

жилээс доошгүй 

жил ажилласан 

байх

Мал амьтанд мэс 

ажилбар хийх, эмчлэх 

чадвартай байх 

Нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр 

гаргах чадвартай. 

Албаны нохой 

морины талаар зохих 

мэдлэгтэй. Монгол 

хэл, бичгийн үг зүй, 

найруулга зүйн 

мэдлэгтэй байх. 

Багаар ажиллах 

чадвартай байх, 

Компьютерийн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх.

"Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 168 см буюу түүнээс 

дээш 35 хүртэл настай байх, 

мал эмчлэх үйл ажиллагаа 

явуулах хүчин төгөлдөр 

зөвшөөрөлтэй байх" оршин 

суугаа нутаг дэвсгэрийн 

цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлж зохих журмын дагуу 

судалгаа хийгдсэн байх; гэмт 

хэрэг үйлдэж байгаагүй, 

шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх, 

алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 

сахиж тогтвор суурьшилтай 

ажиллах

17

Эмч, сувилагч, үржлийн зоо техникч
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Санхүүгийн анхан шатны 

бүртгэлийг заавар журмын 

дагуу тогтомол хөтлөх, 

тайлан тооцоо гаргах, алба 

хаагчдад техник хэрэгсэл, 

эд зүйлийн болон мөнгөн 

гүйлгээний хангалт хийх, 

байгууллагын өмч 

хөрөнгийн хадгалалт, 

хамгаалалтад хяналт тавих 

чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ТТ-7 ЦЕГ-ын Санхүү, аж ахуйн алба -

2, Архангай аймаг дахь ЦГ -1, 

Өвөрхангай аймаг дахь ЦГ-1, 

Төв аймаг дахь ЦГ-1, Ховд 

аймаг дахь ЦГ -1, Хөвсгөл аймаг 

дахь ЦГ-1

Дээд 

боловсролын 

бакалаврын 

зэргээс 

доошгүй байх

эдийн засагч, нягтлан бодох 

бүртгэл

Нярав, эд 

хариуцагчий 

н сургалтад 

хамрагдсан 

байх

Мэргэжлээрэ э 2-

оос доошгүй жил 

ажилласан байх

Багаар ажиллах, 

бичиг хэрэг хөтлөх, 

санхүүгийн программ 

дээр ажиллах 

чадвартай байх;

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр эрэгтэй 170, эмэгтэй 166 

см буюу түүнээс дээш, 30 

хүртэл настай байх, оршин 

суугаа нутаг дэвсгэрийн 

цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлж зохих журмын дагуу 

судалгаа хийгдсэн байх; гэмт 

хэрэг үйлдэж байгаагүй, 

шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх, 

алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 

сахиж тогтвор суурьшилтай 

ажиллах
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Байгууллагын санхүүгийн 

анхан шатны болон 

нягтлан бодох бүртгэлийг 

хөтлөх, тайлан гаргах, 

бараа материал, хөрөнгийн 

тооллого хийх, 

байгууллагын өмч 

хөрөнгийн хадгалалт, 

хамгаалалтад хяналт тавих

ТТ-9 ЦЕГ-ын Санхүү, аж ахуйн алба -

1, Баянхонгор аймаг дахь ЦГ-1, 

Хэнтий аймаг дахь ЦГ-1,

Дээд 

боловсролын 

бакалаврын 

зэргээс 

доошгүй байх

Нягтлан бодох бүртгэл Мэргэжлийн 

сургалтад 

хамрагдаж, 

мэргэжил ур 

чадвараа 

дээшлүүлсэ 

н байх, 

мэргэшсэн 

нягтлан 

бодогч

Мэргэжлээрэ э 2-

оос доошгүй жил 

ажилласан байх

Нөхцөл байдлыг 

үнэлж шийдвэр 

гаргах,багаар 

ажиллах, санхүүгийн 

программ дээр 

ажиллах зэрэг 

чадвартай байх;

"Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр 168 см буюу түүнээс 

дээш 35 хүртэл настай байх, 

оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн 

цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлж зохих журмын дагуу 

судалгаа хийгдсэн байх; гэмт 

хэрэг үйлдэж байгаагүй, 

шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх, 

алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 

сахиж тогтвор суурьшилтай 

ажиллах
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эрх бүхий албан 

тушаалтнаас үүрэг 

болгосон, боловсруулсан 

бичиг баримтыг албан 

бичгийн стандартын дагуу 

бичих, олшруулах,бүртгэл 

хөтлөх, хугацаатай бичиг, 

баримтын биелэлтийг 

тооцох

ТТ-7

Сүлд чуулга -1, Архангай аймаг 

дахь ЦГ-1, Дархан-Уул аймаг 

дахь ЦГ-1, Сүхбаатар аймаг 

дахь ЦГ-1, Орхон аймаг дахь ЦГ-

1, Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 

дахь ЦХ-1

эрх зүй, бусад 

бакалаврын 

дээд

архивч, бичиг хэргийн ажилтан

АЕГ-ын 

архивч, 

бичиг 

хэргийн 

ажилтан

бичээч-

операторын 

мэргэжлээр 3-аас 

доошгүй жил 

ажилласан байх 

зөв бичгийн дүрэм, 

албан бичгийн 

найруулга сайтай, 10 

хуруугаар бичдэг байх

Шинээр ЦБ-д орох бол биеийн 

өндөр эрэгтэй 170, эмэгтэй 166 

см буюу түүнээс дээш, 25 

хүртэл настай байх, оршин 

суугаа нутаг дэвсгэрийн 

цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлж зохих журмын дагуу 

судалгаа хийгдсэн байх; гэмт 

хэрэг үйлдэж байгаагүй, 

шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх, 

алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 

сахиж тогтвор суурьшилтай 

ажиллах
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292НИЙТ

бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч, бичээч

Нягтлан бодогч, нярав
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