
Нэр Хариуцах асуудал
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а 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-8

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах алба-3,

Төмөр зам дахь цагдаагийн газар-5,

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар-

50,

Дорноговь аймаг дахь ЦГ-10,

Дорнод аймаг дахь ЦГ-1,

Дундговь аймаг дахь ЦГ-1,

Завхан аймаг дахь ЦГ-1,

Өмнөговь аймаг дахь ЦГ-1,

Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ-1,

Хэнтий аймаг дахь ЦГ-1

Бүрэн дунд 

түүнээс 

дээш 

* * *

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  

ажилладаг байх.

Биеийн өндөр 170 см буюу 

түүнээс дээш, 30 хүртэл 

настай, эрэгтэй,  гэмт хэрэг 

үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Хэв журмын цагдаа 74
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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-8

Тээврийн цагдаагийн алба-10,

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар-

20,

Дархан-Уул аймаг дахь ЦХ-3,

Дорноговь аймаг дахь ЦГ-5,

Хэнтий аймаг дахь ЦГ-2

Бүрэн дунд 

түүнээс 

дээш 

*

B,C ангилалын 

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  

ажилладаг байх.

Биеийн өндөр 170 см буюу 

түүнээс дээш, 30 хүртэл 

настай, эрэгтэй,  гэмт хэрэг 

үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Цагдаа-зохицуулагч 50
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Албаны бэлэн байдлыг хангахад 

туслалцаа үзүүлэх"
ТТ-8

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах алба-2

Автобааз-10, 

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар-

50,

ЦДЦСНТөв-1,

Булган аймаг дахь ЦГ-1,  

Дорнод аймаг дахь ЦГ-1,

Дорноговь аймаг дахь ЦГ-5, 

Дархан-Уул аймаг дахь ЦГ-3,

Сүхбаатар аймаг дахь ЦГ-1, 

Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ-1,

Төв аймаг дахь ЦГ-2, 

Увс аймаг дахь ЦГ-1,

Хэнтий аймаг дахь ЦГ-1

бүрэн дунд, 

түүнээс 

дээш

*

B,C ангилалын 

Тээврийн 

хэрэгсэл 

жолоодох 

эрхтэй байх,  

D ангилалтай 

бол давуу тал 

гэж үзнэ. 

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, 

Биеийн өндөр 170 см буюу 

түүнээс дээш, 30 хүртэл 

настай, эрэгтэй,  гэмт хэрэг 

үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Цагдаа-жолооч 79

АХЛАГЧИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТАД БҮРТГЭХ СУЛ ОРОН ТОО, 

 ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2022.03.17 Улаанбаатар хот 

Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах шаардлага
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Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд шаардлагатай 

программ хангамжийг 

хэрэглэгчийн хүсэлтэд 

нийцүүлэн боловсруулах, 

нэвтрүүлэх. 

ТТ-11
Мэдээлэл дүн шинжилгээ, шуурхай 

удирдлагын алба-1

Бакалавр ба 

түүнээс 

дээш 

Програм 

хангамж болон 

мэдээллийн 

технологи

* *

Програмчлалын C#, Asp.net эсвэл 

бусад аль нэг хэлийг эзэмшсэн 

desktop, web application хөгжүүлэх, 

oracle эсвэл бусад өгөгдлийн сантай 

харьцах,  багаар ажиллах зэрэг 

чадвартай, монгол хэл бичгийн 

дүрэм, үг зүй, найруулга зүйн зохих 

мэдлэгтэй байх.

Биеийн өндөр 170 см буюу 

түүнээс дээш, 30 хүртэл 

настай, эрэгтэй, гэмт хэрэг 

үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Программ хангамж хариуцсан 

инженер
1
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EIN систем болон цагдаа, 

эмнэлэг, онцгой байдлын 

салбаруудын сервер, сүлжээний 

техник, тоног төхөөрөмжийн 

хэвийн найдвартай ажиллагааг 

хангах, шинэ технологи 

нэвтрүүлэх. 

ТТ-11
Мэдээлэл дүн шинжилгээ, шуурхай 

удирдлагын алба-1

Бакалавр ба 

түүнээс 

дээш 

Мэдээлэл, 

холбооны 

инженер 

* *

Өөрийн чиг үүргийн хүрээнд 

шийдлийн хувилбарыг  боловсруулж, 

хариуцах, байгууллагын үйл 

ажиллагаанд учирч болзошгүй 

эрсдлийг илрүүлэх,  багаар ажиллах 

чадвартай, монгол хэл бичгийн 

дүрэм, үг зүй, найруулга зүйн зохих 

мэдлэгтэй байх. 

Биеийн өндөр 170 см буюу 

түүнээс дээш, 30 хүртэл 

настай, эрэгтэй,  гэмт хэрэг 

үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Систем хариуцсан инженер 1
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Цагдаагийн байгууллагын цахим 

мэдээллийн аюулгүй байдлын 

талаар мөрдөх бичиг баримт, 

бодлогыг хэрэгжүүлэх, хэрхэн 

хангах, эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлийг хариуцан, 

цагдаагийн байгууллагын 

"Мэдээлэл, холбоо, технологийн 

бодлого журам"-д заасан чиг 

үүргийг хэрэгжүүлэх.  

ТТ-11
Мэдээлэл дүн шинжилгээ, шуурхай 

удирдлагын алба-1

Бакалавр ба 

түүнээс 

дээш 

Мэдээлэл 

технологи 

болон 

мэдээллийн 

аюулгүй 

байдал 

* *

Мэдээллийн үнэн, бодит байдлыг 

шалган нягтлах, нарийн төвөгтэй 

мэдээллийг шинжилж, шийдвэр 

гаргахад шаардлагатай мэдээллийг 

Биеийн өндөр 170 см буюу 

түүнээс дээш, 30 хүртэл 

настай, эрэгтэй,  гэмт хэрэг 

үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Мэдээллийн аюулгүй байдал 

хариуцсан инженер 
1
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"Цагдаагийн байгууллага хуулиар 

хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай холбоо 

мэдээллийн сүлжээний нууцлал, 

аюулгүй ажиллагаа, найдвартай, 

тасралтгүй шуурхай 

үйлчилгээгээр хангах" 

ТТ-9

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар-3

Архангай аймаг дахь ЦГ-1,

Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ-1, 

Төв аймаг дахь ЦГ-1,

Хэнтий аймаг дахь ЦГ-2,

Бакалавр ба 

түүнээс 

дээш 

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

Биеийн өндөр эрэгтэй 170, 

эмэгтэй 166 см буюу түүнээс 

дээш, 35 хүртэл настай,  гэмт 

хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Холбоо, мэдээллийн инженер 8
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ч Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 

ирсэн иргэдийг хүлээн авч, 

эмнэлэгийн анхан шатны 

тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, 

ээлжийн цагдаа, жолооч нарын 

үйл ажиллагааг удирдан зохион 

байгуулах

ТТ-9         
Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар-5

Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ-1,

Хэнтий аймаг дахь ЦГ-1

Бакалавр ба 

түүнээс 

дээш 

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. 

Биеийн өндөр эрэгтэй 170, 

эмэгтэй 166 см буюу түүнээс 

дээш, 35 хүртэл настай,  гэмт 

хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Эрүүлжүүлэх, саатуулах 

байрны их эмч
7
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гч Эмчилгээ, үйлчилгээний 

түгээмэл үйлдлийн стандартыг 

хэрэгжүүлж, их эмч нарын 

зааврын дагуу ажиллах

ТТ-8

Санхүү, аж ахуйн алба, "Сүүж-Уул" 

амралт, сэргээн засах сувилал-2,

ДЦ 05 дугаар анги -1, 

ДЦ 805 дугаар анги-1,

Тусгай дунд 

түүнээс 

дээш

Сувилагч

Бариа засал, 

Сэргээн засах, 

физик,   

эмчилгээ

*

Өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд 

хяналт тавьж чаддаг;

Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа 

мэдээллийг баг хамт олонтой 

хуваалцаж хамтран ажиллах; Багийн 

хүрээнд өөрт ногдсон үүргээ 

гүйцэтгэх;

Албан бичиг боловсруулах;

Компьютерын хэрэглээний программ 

ашиглах.

Биеийн өндөр эрэгтэй 170, 

эмэгтэй 166 см буюу түүнээс 

дээш, 30 хүртэл настай,  гэмт 

хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Сувилагч 4
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Нягтлан бодох бүртгэлийн 

баримт бичигт нийцүүлэн 

бүртгэл хөтлөх, цалин, хөлсийг 

бодож, нийгмийн даатгал, хувь 

хүний орлогын татвар 

ноогдуулан тайлагнах, эд 

хөрөнгийн болон төлбөр 

тооцооны тооллогыг зохион 

байгуулах, тооцоог бодох, эд 

хөрөнгийн ашиглалт, 

хадгалалтад бүртгэлээр хяналт 

тавих

ТТ-9
Булган аймаг дахь ЦГ-1,

Дундговь аймаг дахь ЦГ-1,

Бакалавр ба 

түүнээс 

дээш 

Нягтлан бодох 

бүртгэл, 

санхүү, эдийн 

засагч

Мэргэжлээрээ 

4 жилээс  

доошгүй жил 

ажилласан 

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, санхүүгийн болон 

компъютерийн өргөн хэрэглээний 

програм дээр  ажилладаг байх.

Биеийн өндөр эрэгтэй 170, 

эмэгтэй 166 см буюу түүнээс 

дээш, 35 хүртэл настай,  гэмт 

хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

нягтлан бодогч 2

Н
я

р
а
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Нягтлан бодох бүртгэлийн 

бодлогын баримт бичит 

нийцүүлэн бүртгэл хөтлөх, 

мөнгөн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө, 

бараа материалын тайлан гаргах

ТТ-8

Баянхонгор аймаг дахь ЦГ-1,

Өмнөговь аймаг дахь ЦГ-1,

Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ-1,

Хэнтий аймаг дахь ЦГ-1,

Бакалавр ба 

түүнээс 

дээш 

Нягтлан бодох 

бүртгэл, 

санхүү, эдийн 

засагч

* *

 

Өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд 

хяналт тавьж чаддаг;

Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа 

мэдээллийг баг хамт олонтой 

хуваалцаж хамтран ажиллах; Багийн 

хүрээнд өөрт ногдсон үүргээ 

гүйцэтгэх;

Албан бичиг боловсруулах;

Компьютерын хэрэглээний программ 

ашиглах.

Биеийн өндөр эрэгтэй 170, 

эмэгтэй 166 см буюу түүнээс 

дээш, 30 хүртэл настай,  гэмт 

хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах. 

Нярав 4
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Улсын онц чухал обьектыг 

хамгаалах, обьектод шалган 

нэвтрүүлэх ажиллагаа явуулах, 

тогтоосон дэг журмыг сахих, 

зөрчил дутагдал гаргахаас 

урьдчилан сэргийлэх

ТТ-8

Говь-Алтай аймаг дахь ДЦ-3,

Дархан-Уул аймаг дахь ДЦ-2, 

Дорнод аймаг дахь ДЦ-5,

ДЦ 05 дугаар анги -20, 

ДЦ 805 дугаар анги-20,

Тавантолгой нүүрсний уурхайг хамгаалах 

тусгай салбар-50

Бүрэн дунд, 

түүнээс 

дээш

* *

хугацаат 

цэргийн албыг 

8 сараас 

доошгүй 

хугацаагаар 

/биеэр/ хаасан  

байх

 

Өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд 

хяналт тавьж чаддаг;

Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа 

мэдээллийг баг хамт олонтой 

хуваалцаж хамтран ажиллах; Багийн 

хүрээнд өөрт ногдсон үүргээ 

гүйцэтгэх;

Албан бичиг боловсруулах;

Компьютерын хэрэглээний программ 

ашиглах.

Биеийн өндөр 170 см буюу 

түүнээс дээш, 30 хүртэл 

настай, эрэгтэй, гэмт хэрэг 

үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай байх.

ДЦ-ийн харуул 100
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Албаны бэлэн байдлыг хангахад 

туслалцаа үзүүлэх
ТТ-8

ДЦ 05 дугаар анги -6, 

ДЦ 805 дугаар анги-3, 

Бүрэн дунд, 

түүнээс 

дээш

Жолооны В,С 

ангилалтай байх, 

D буюу түүнээс 

дээш ангилалтай 

бол давуу тал 

болно.

мэргэшсэн 

жолооч

3-аас доошгүй 

жил тээврийн 

хэрэгсэл 

жолоодсон 

байх

Автомашины засвар үйчилгээ,  

оношлогоо хийх,  нөхцөл байдлыг зөв 

үнэлж, шийдвэр гаргах, харилцааны  

ур чадвар эзэмшсэн байх. 

Биеийн өндөр  170 см буюу 

түүнээс дээш, 30 хүртэл 

настай, эрэгтэй, гэмт хэрэг 

үйлдэж ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх, сахилга, ёс 

зүйг сахиж тогтвор 

суурьшилтай байх.

Дотоодын цэргийн жолооч 9

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ


