
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 

А.ТАНИЛЦУУЛГА 
1. Байгууллагын нэр: 
Нийслэлийн  Байгаль орчны  газар 

2. Нэгжийн нэр:    Ойн хэлтэс  

3. Ажлын байрны нэр:  
Ой хамгаалал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

3.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

Дэс түшмэл 

3.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 

ТЗ-5 

4. Ажлын байрыг шууд харъяалан 
удирдах албан тушаалын нэр: 
- Газрын дарга 
- Орлогч дарга  
- Хэлтсийн дарга 

4.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

-Эрхэлсэн түшмэл 
   - Ахлах түшмэл 
     -Ахлах түшмэл 

4.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 

 ТЗ-10 
                ТЗ-9 
                ТЗ-8 

5. Ажлын байрны шууд харъяалан 
удирдах албан тушаал: 

 

5.1. Албан тушаалын 
нэр: 

5.2. Албан тушаал 
эрхлэгчийн тоо 

- - 
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ 
1. Ажлын байрны 

зорилго: 
Нийслэлийн ногоон бүсийн ойг хамгаалах, хууль бус мод 
бэлтгэлтэй тэмцэх, ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, ойн хөнөөлт 
шавжтай тэмцэх арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
авч хэрэгжүүлэх 

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

1.Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санг хамгаалах 
талаар Байгаль орчны хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлийг илрүүлж  
таслан зогсоох арга хэмжээг хууль,  хяналтын 
байгууллагатай хамтран  хэрэгжүүлэх   

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
хамаарах ойн сангийн одоогийн 
нөөц  бүрэн хамгаалагдсан байна.  

2. Хууль бус мод бэлтгэлд хяналт тавих, мод, 
модон материалын төрөлжсөн захуудын үйл 
ажиллагаа, стандартын хэрэгжилтэд хяналт 
тавих 

Мод, модон материалын төрөлжсөн 
захуудад захын үйлчилгээний MNS 
5162 : 2010 стандартын шаардлага 
хангагдана. 

3.Нийслэлийн ногоон бүсийн ойг ой хээрийн  
түймрээс урьдчилан сэргийлэх, ойн өвчин,  
хортон шавжийн тархалтаас урьдчилан 
сэргийлэх  ажлыг зохион байгуулах 

Нийслэл орчмын ойн эко систем 
хадгалагдана. 

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд: 
1.1. Нийслэлийн ногоон бүсийн ойд хяналт шалгалтыг хууль хяналтын 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах арга хэмжээ авах  
1.2. Мод бэлтгэлийн талаарх хууль журам зөрчсөн  иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагыг байгаль орчинд учруулсан хохирлын хэмжээнээс 
шалтгаалж хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх 
1.3 Нийслэлийн ногоон бүс, ой хамгаалал, хууль бус мод бэлтгэлтэй 
холбоотойгоор байгаль хамгаалагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
хяналт мониторинг хийх 
1.4 Ой хамгаалал, хууль бус мод бэлтгэл, хяналт шалгалттай 
холбоотой мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тогтмол баяжилт хийх 

 
 
 
 
 

30 % 
 
 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
2.1. Хууль бусаар мод бэлтгэх зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх  

 
 



2.2. Хууль бус мод бэлтгэлийн талаар  иргэдээс авах  бодит 
мэдээллийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 
2.3 Хууль бус мод бэлтгэл, түүнээс учирсан хохирол, бусад дагалдах 
баялгийн экологи- эдийн засгийн үнэлгээ хийх 
2.4 Мод, модон материалын төрөлжсөн захуудтай экологийн 
хариуцлагын гэрээ байгуулах,  хэрэгжилтэд  хяналт тавих 
2.5 Мод, модон материалын төрөлжсөн захуудад үзлэг шалгалтыг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх  

 
 
 

30 % 
 

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1.Ойг түймрээс хамгаалах төлөвлөгөө  боловсруулж батлуулах,  
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 
3.2.Түймрийн  аюултай үед түймрийн эргүүл, харуул ажиллуулах  ажлыг 
зохион байгуулах 
3.3. Ойн түймрээс учирсан экологи-эдийн засгийн хохирлын хэмжээг 
тогтоох 
3.4. Ойн өвчин, хортон шавжийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, аюул 
тохиолдсон үед хөнөөлийн голомтыг бууруулах, таслан зогсоох арга 
хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран шуурхай зохион 
байгуулах 

 
 
 
 
 

30 % 

Ажлын байрны үндсэн зорилтоос бусад ажлын хүрээнд: 
1. Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээ байгуулах, ажлын 
төлөвлөгөөг улирал, хагас, бүтэн жилээр боловсруулж батлуулах, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 
2. Хууль, тогтоомж болон байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, Ёс 
зүйн дүрэм, “Иргэдтэй хийх уулзалт /Шилэн уулзалт/-д ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам”-ыг үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгон ажиллах 
3. Архивын тухай хууль, Албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг чанд 
баримтлах, хариуцсан ажлын чиглэлээр хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалт гарган батлуулж,  бичиг баримтыг стандартын дагуу архивын 
бүрдүүлэлт хийж, архивын ажилтанд хүлээлгэн өгөх 
4. Хэлтсийн дотоод ажил үүргийн хуваарийн дагуу хариуцсан ажлаа 
хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх  
5. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн 
биелүүлж ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тогтмол тайлагнах 
6. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг тайлагнах Газрын 
даргын баталсан жагсаалтад  өөрт хариуцах биелэлтийг цаг хугацаанд 
нь тайлагнаж хүргүүлэх 
7. Ажлын цагийг чанд баримталж төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ 
иргэдийг ялгаварлахгүй хандах, ёс зүйн зөрчил, хүнд суртал гаргалгүй 
үйлчлэх 
8. Байгууллага, нэгжээс зохион байгуулж буй аливаа сургалт, 
мэдээллийн цаг, олон нийтийн арга хэмжээнд тогтмол идэвхтэй 
оролцох 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 
Ажлын 
байранд 
тавигдах 
шаардлага 

1.1 Ерөнхий 
шаардлага 

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай 
Боловсрол 
 

Дээд боловсролын 
бакалавр, түүнээс 
дээш зэрэгтэй байх 

Магистр 

Мэргэжил Экологи, Ургамал 
судлал, 
Байгаль  хамгаалал  

 

Мэргэшил Хүрээлэн буй орчин 
 

 



Туршлага Төрийн захиргааны 
байгууллагад  2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

 

 

Ур чадвар Компьютерийн өргөн 
хэрэглээний 
программыг бүрэн 
ашиглаж чаддаг байх 
Англи болон  түгээмэл 
хэрэглэгддэг 2 ба 
түүнээс дээш гадаад 
хэлний  дундаас 
доошгүй түвшний 
мэдлэгтэй байх   

  

1.2. Тусгай 
шаардлага 

 Төрийн албан хаагчийн 
ёс зүйг чанд  сахих,  
Төрийн болон хувь 
хүний нууцыг  
хадгалах, 
Ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй  байх  

Шаардлагатай үед  
илүү цагаар 
ажиллах 

 
Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС 
1. Ажлын байрны харилцах субъект 

1.1. Байгууллагын дотор талд байгаа 1.2. Байгууллагын гадна талд байгаа  

• Газрын дарга 
• Орлогч дарга  
• Хэлтсийн дарга 
• Мэргэжилтнүүд 
• Байгаль хамгаалагч нар 
• Санхүү  

• БОАЖЯ, МХЕГ, НМХГ, НӨХГ болон 
бусад хууль хяналтын болон ажил 
мэргэжлийн холбоотой бусад 
байгууллагууд, иргэн, аж ахуйн нэгж, 
төрийн бус байгууллагууд 

2. Албан тушаал эрхлэгчийн 
хүлээх хариуцлага 

Ажлын байрны тодорхойлолтоор болон төрийн албан 
хаагчийн  Үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн 
биелэлтийг газрын даргын өмнө хариуцна  

3. Ажлын байрны  
    нөөц хэрэгсэл 

3.1. Санхүүгийн • Цалин хөлс нь ТЗ-5 гэсэн зэрэглэлээр 
Засгийн газрын хүчин төгөлдөр эрх зүйн 
актуудаар тогтоосон албан тушаалын 
цалин болон бусад нэмэгдлээс бүрдэнэ. 

3.2. Материалын • Албан өрөөний тавилга 
• Компьютер бусад техник хэрэгсэл 

3.3 Хүний    1 

3.4.Бусад  • Бичгийн болон техник хэрэгсэл 
• Хуульд заасны дагуу нөхөн олговор, 

зохих мөнгөн тусламж 
4. Ажлын байрны 
   нөхцөл 

4.1. Ердийн 
нөхцөл 

• Ажлын хэвийн орчин, нөхцөлд ажиллана. 
 

 4.2 Онцгой нөхцөл • Цаг үеийн зайлшгүй шаардлагаар илүү 
цагаар болон амралтын өдрүүдэд 
ажиллана. 
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