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д/д 
Ажлын байрны 

нэр 
Хариуцах асуудал 

Цалин
-гийн 
зэрэг-
лэл 

Сул 
орон 
тоо 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил 
Турш-
лага 

Ур чадвар 
Тусгай 

шаардлага 

1 

Радио 
холбооны 
засварын 
инженер 

Цагдаа, онцгой байдал, 
эмнэлгийн албадын 

тоон терминал радио 
холбооны системийн 

техник хэрэгсэлд 
техникийн үзлэг 

үйлчилгээ хийх, гэмтэл 
саатлыг шуурхай 

засварлах 
 

ТТ-12 1 

Дээд 
боловсролтой, 
бакалавраас 

дээш зэрэгтэй 

Мэдээлэл 
холбооны  
инженер  
/радио 

холбооны 
инженер/ 

Радио  
холбооны 

техник 
хэрэгсэлд 
хэмжилт 
тохиргоо, 

засвар хийх 

 

Техник 
ашиглалтын 

байдалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх, 

Багаар ажиллах 

Төр, 
байгууллага 
болон хувь 

хүний 
нууцыг 

хадгалах 

2 
Компьютер 
засварын 
инженер 

Шуурхай удирдлагын 
төв болон EIN 

системд холбогдсон 
албадын  компьютер 

түүний дагалдах 
хэрэгсэлд батлагдсан 

графикийн дагуу 
техникийн үзлэг, 
үйлчилгээ хийх, 
гарсан гэмтэл 

саатлыг шуурхай 
засварлах 

ТТ-12 1 

Дээд 
боловсролтой, 
бакалавраас 

дээш зэрэгтэй 

Мэдээлэл 
холбооны  
инженер  

Компьютер, 
техник 

хэрэгслийн 
гэмтлийг 
оношлох, 
засварлах 

 

- Англи хэлний 
дундаас доошгүй 

түвшний 
мэдлэгтэй, 

Багаар ажиллах 
чадвартай байх 

Төр, 
байгууллага 
болон хувь 

хүний 
нууцыг 

хадгалах, ёс 
зүйн хэм 
хэмжээг 

чанд сахих 



3 
Ашиглалтын 

инженер 

Мэдээлэл  холбооны 
техник хэрэгсэлд 
техникийн үзлэг,  

үйлчилгээ хийх, гэмтэл 
саатлыг засварлах, 

шинэ техник 
төхөөрөмжийг 

суурилуулах, алба 
хаагчдын техник 

ашиглалтад хяналт 
тавих, заавар зөвлөгөө 

өгөх 

ТТ-12 1 

Дээд 
боловсролтой, 
бакалавраас 

дээш зэрэгтэй 

Мэдээлэл, 
холбооны 
инженер 

Ашиглалт, 
үйлчилгээг 
чанарын 

өндөр 
түвшинд 

хийдэг байх, 
Мэдээлэл 
холбооны 

техник 
хэрэгслийг 
засварлах 
чадвартай 

 

Электрон техник 
төхөөрөмж 
засварлах, 

мэргэжлийн ном 
хэвлэл англи, 
орос хэл дээр 

уншиж ойлгодог 
байх. 

Төр, 
байгууллага 
болон хувь 

хүний 
нууцыг 

хадгалах, ёс 
зүйн хэм 
хэмжээг 

чанд сахих 

4 

Шуурхай 
удирдлагын 
хэлтэс /103/-

ийн ахлах 
зохицуулагч 

Дуудлагыг шуурхай 
оновчтой хуваарилах 

үйл ажиллагааны 
шийдвэрлэлтэнд хяналт 

тавих, иргэдэд эрүүл 
мэндийн зөвлөгөө өгөх, 

эмнэлгийн яаралтай 
тусламжийн мэдээллийг 

хүлээж авах 

ТТ-12 1 

Дээд 
боловсролтой, 
анагаах ухааны 

бакалавраас 
доошгүй 

Хүний их эмч 

 

Эмчлэх үйл 
ажиллагаа 

явуулах 
зөвшөөрөлт

эй 

 5-аас 
доошгүй 

жил 
ажиллас
ан байх 

Эрүүл мэндийн 
зөвлөгөө өгөх 

чадвартай байх 

Компьютерийн 
хэрэглээний 
програмууд 

болон сүлжээний 
орчинд ажиллах 

Гадаад 
хэлний зохих 
мэдлэгтэй, 
хэл ярианы 

согоггүй, 
сонсгол сайн 

байх  

Харилцааны 
соёлтой 

байх 

 

 

5 Цахилгаанчин 

цахилгааны  засвар, 
үйлчилгээ хийх, 

цахилгаан 
хэрэгслүүдийн 

ашиглалтын хугацаа, 
нөхцөл байдалд хяналт 

тавьж, аюулгүй 
ажиллагааг хангах  

ТҮ-4 1 Тусгай дунд Цахилгаанчин   

Мэргэжлэ
эрээ 

ажиллас
ан 

дадага 
туршлага

тай 

Багаар ажиллах 
чадвартай, 

ажилдаа дур 
сонирхолтой 

байх 

 Тогтвор 
суурьшилтай 

ажиллах 
эрмэлзэлтэй 

байх 

 

 


