
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго. 

 Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бичиг хэрэг, нярвын орон тоонд ажилтан  шалгаруулах, 

төрийн үйлчилгээний мэргэжлийн албан хаагчдын нөөц бүрдүүлэх. 

Хоѐр. Шалгалтын бүртгэлийн хугацаа. 

 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын байр буюу Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 22, North center, 205 

тоот, 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-наас 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийг дуустал 9.00-17.00 цагийн хооронд бүртгэж, албан хэрэг хөтлөлтийн болон 

компьютерийн шалгалт, ажлын ярилцлага авна. 

Гурав. Зарлагдаж буй ажлын байранд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар хангасан иргэдийг бүртгэнэ. 

№ Албан тушаал Ангилал, 

зэрэглэл 

Хариуцах 

асуудал 

Тухайн албан тушаалыг эрхлэхэд тавигдах шаардлага 

Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар 

1. Баянзүрх 

дүүргийн Улсын 

бүртгэлийн 

хэлтсийн бичиг 

хэргийн ажилтан, 

нярав 

ТҮ-5 Байгууллагын  Дээд Нягтлан 

бодогч,  

Нярав, 

бичиг 

хэргийн 

ажилтан, 

архивч 

Төрийн  болон 

хувийн 

байгууллагад 

ажиллаж байсан 

туршлагатай 

байх 

- Монгол хэл бичгийн зөв 

бичгийн дүрмийн мэдлэгтэй 

- Компьютерийн хэрэглээний 

програм бүрэн эзэмшсэн 

- Санхүүгийн тайлан мэдээ 

гаргах чадвартай байх. 

2 Чингэлтэй 

дүүргийн Улсын 

бүртгэлийн 

хэлтсийн бичиг 

хэргийн ажилтан, 

нярав 

ТҮ-5 Байгууллагын  Дээд Нягтлан 

бодогч,  

Нярав, 

бичиг 

хэргийн 

ажилтан, 

архивч 

Төрийн  болон 

хувийн 

байгууллагад 

ажиллаж байсан 

туршлагатай 

байх 

- Монгол хэл бичгийн зөв 

бичгийн дүрмийн мэдлэгтэй 

- Компьютерийн хэрэглээний 

програм бүрэн эзэмшсэн 

- Санхүүгийн тайлан мэдээ 

гаргах чадвартай байх. 

 Дөрөв. Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 

 Төрийн албан хаагчийн анкет /2019 оны 01 дүгээр сард батлагдсан маягтын дагуу бүрэн үнэн зөв бөглөсөн байх/; 

 Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; 

 Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувь, хуулбарын хамт; 

 Иргэний үнэмлэх; 

 Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт; 

Тав. Шалгаруулалт явуулах дараалал 

 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн түвшин тогтоох тестийн шалгалт 

 Компьютерийн түвшин тогтоох шалгалт 

 Зөв бичих дүрмийн шалгалт 

 Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий мэдлэг шалгах   

 Ажил горилогчтой ярилцлага хийнэ.  

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС 

Утас: 7777-1890 


