Сонгон шалгаруулалтын зар
2021 оны 11 сарын 10

Улаанбаатар хот

Сэлбэ дулааны станцын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго
Сэлбэ
дулааны
станц
даргын
албан
тушаалын сул
орон тоонд сонирхогч иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд оршино.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын шаардлага
1.Ерөнхий шаардлага /Анкет, диплом,
даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр/

гэрчилгээ, батламж, нийгмийн

2. Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Сэлбэ дулааны станцын даргын албан
тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага,
албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан
байна:
Дээд боловсролтой, бакалавраас дээш
Боловсрол
зэрэгтэй байх
Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийг
Эрчим хүч, Дулаан хангамж, станцын
Мэргэжил ашиглалтын чиглэлийн инженер мэргэжлээр
бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэглэлээр
Ерөнхий
төгссөн байх
шаардлага
Ажлын
Дулаан хангамжийн чиглэлээр Мэргэшсэн
Мэргэшил
байранд
инженер зэрэгтэй байх
тавигдах
Мэргэжлээрээ
10-аас
доошгүй
жил
шаардлага
Туршлага
ажилласан, ажлын туршлагатай,
Хэрэглээний бүх төрлийн програм хангаж,
Ур чадвар
онлайн орчинд чөлөөтэй ажилладаг байх
Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, Ашиг сонирхлын
зөрчилгүй байх, Илүү цагаар ажиллах,
Тусгай шаардлага
Үйлдвэрлэлийн технологи, үйл ажиллагааны
талаархи өндөр түвшний мэдлэгтэй байх.
Гурав. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл
Зарлагдаж буй орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол,
мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ
албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.
Ажлын байранд тавигдсан 5 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил,
туршлага, ур чадвар)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд
энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна
гэсэн үг юм.

Дөрөв. Бүрдүүлэх материал
Сонгон
шалгаруулалтад
орохыг
хүссэн
иргэн
дор
дурдсан
материалыг бүрдүүлэн Lkhagvadulam.b@erc.gov.mn цахим хаягаар 2021 оны 11
дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10 цаг
хүртэл бүртгүүлнэ.
Үүнд:
• Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);
• Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг
нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол
баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр хөрвүүлсэн байх/, Эрх бүхий
байгууллагаас зохион байгуулсан мэргэжил, мэргэшлийн сургалтанд
хамрагдсан гэрчилгээ, батламжийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан
байх, /РDF хэлбэрээр илгээх/
• Иргэний
үнэмлэх; хуулбарыг
нотариатаар
баталгаажуулсан
байх, /РDF хэлбэрээр илгээх/
• Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын
дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг
баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан
байх, /РDF хэлбэрээр илгээх/
• Ажил байдлын тодорхойлолт;
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
Тав.Сонгон шалгаруулалт, хугацаа
2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр сонгон шалгаруулалтыг доорхи
байдлаар зохион байгуулна.
Сонгон шалгаруулалтыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2021 оны
А/307 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг явуулах бөгөөд зарлагдсан
ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд
тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын
байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.
Сонгон шалгаруулалтын дүнг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулж
томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.
Сонгон
шалгаруулалттай холбоотой
асуудлаар Улаанбаатар
хотын
Захирагчийн ажлын албаны Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 315429
тоот утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

Сонгон шалгаруулалтын зар
2021 оны 11 сарын 10

Улаанбаатар хот

Сэлбэ дулааны Ерөнхий инженерийн албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго
Сэлбэ дулааны станцын Ерөнхий инженерийн албан тушаалын сул
орон тоонд сонирхогч иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд оршино.
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын шаардлага
1.Ерөнхий шаардлага /Анкет, диплом,
даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр/

гэрчилгээ, батламж, нийгмийн

2. Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Сэлбэ дулааны станцын Ерөнхий
инженерийн албан тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлага болон томилох эрх
бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах
шаардлагыг хангасан байна:
Дээд боловсролтой, бакалавраас дээш
Боловсрол
зэрэгтэй байх
Магадлан
итгэмжлэгдсэн
их,
дээд
сургуулийг Дулаан хангамж, станцын
Мэргэжил
ашиглалтын инженер мэргэжлээр бакалавр
буюу түүнээс дээш зэрэглэлээр төгссөн байх
Дулаан хангамжийн чиглэлээр Мэргэшсэн
Мэргэшил
инженер зэрэгтэй байх
Мэргэжлээрээ
10-аас
доошгүй
жил
Туршлага
ажилласан, ажлын туршлагатай,
Ажлын
➢ Тооцоо судалгаа, дүн шинжилгээ хийж
байранд
үнэлэлт гаргах,
Ерөнхий
тавигдах
шаардлага
➢ Харилцааны чадвар
шаардлага
• Зөвлөгөө өгөх, сургах,
дадлагажуулах
➢ Танилцуулга хийх ур чадвар,
Ур чадвар ➢ Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй
➢ Гарч буй өөрчлөлтөнд зохицон ажиллах
чадвар
• Дасан зохицох
• Санаачилгатай байх
➢ Үр дүнтэй харилцаа тогтоох чадвар
Багаар ажиллах

Тусгай шаардлага

Үйлдвэрлэлийн технологи, үйл
ажиллагааны талаархи өндөр түвшний
мэдлэгтэй байх.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл
Зарлагдаж буй орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол,
мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ
албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.
Ажлын байранд тавигдсан 5 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил,
туршлага, ур чадвар)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд
энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна
гэсэн үг юм.
Дөрөв. Бүрдүүлэх материал
Сонгон
шалгаруулалтад
орохыг
хүссэн
иргэн
дор
дурдсан
материалыг бүрдүүлэн Lkhagvadulam.b@erc.gov.mn цахим хаягаар 2021 оны 11
дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10 цаг
хүртэл бүртгүүлнэ.
Үүнд:
• Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);
• Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг
нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол
баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр хөрвүүлсэн байх/, Эрх бүхий
байгууллагаас зохион байгуулсан мэргэжил, мэргэшлийн сургалтанд
хамрагдсан гэрчилгээ, батламжийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан
байх, /РDF хэлбэрээр илгээх/
• Иргэний
үнэмлэх; хуулбарыг
нотариатаар
баталгаажуулсан
байх, /РDF хэлбэрээр илгээх/
• Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын
дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг
баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан
байх, /РDF хэлбэрээр илгээх/
• Ажил байдлын тодорхойлолт;
Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
Тав.Сонгон шалгаруулалт, хугацаа
2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр сонгон шалгаруулалтыг доорхи
байдлаар зохион байгуулна.
Сонгон шалгаруулалтыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2021 оны
А/307 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг явуулах бөгөөд зарлагдсан
ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд
тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын
байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.
Сонгон шалгаруулалтын дүнг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулж
томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.
Сонгон
шалгаруулалттай холбоотой
асуудлаар Улаанбаатар
хотын
Захирагчийн ажлын албаны Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 315429
тоот утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

