
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 

А.ТАНИЛЦУУЛГА 
 

1. Байгууллагын нэр:  
Нийслэлийн Байгаль орчны  газар 

2. Нэгжийн нэр:   
Захиргааны  хэлтэс  

3. Ажлын байрны нэр:   
 
Захиргааны  хэлтсийн дарга  

3.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

 Ахлах  түшмэл 

3.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 

ТЗ-8 
4. Ажлын байрыг шууд 
харъяалан удирдах албан 
тушаалын нэр: 
- Газрын дарга 
- Орлогч дарга 

4.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

-Эрхэлсэн түшмэл 
   - Ахлах түшмэл 

4.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 

 ТЗ-10 
                ТЗ-9 
            

5. Ажлын байрны шууд 
харъяалан удирдах албан 
тушаал: 

 

5.1. Албан тушаалын 
нэр: 

5.2. Албан тушаал 
эрхлэгчийн тоо 

- Хэлтсийн 
мэргэжилтнүүд,   

- албан хаагчид,   
- Байгаль 

хамгаалагчид 

 

45 

 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ 
 
1. Ажлын байрны 

зорилго: 
 Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын  бодлого 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд байгууллагын хэмжээнд   төрийн 
захиргааны манлайллын үйл ажиллагааг  хэрэгжүүлж, газрын 
өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн хүрээнд зохион 
байгуулах, бүтцийн нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог төрийн 
албаны  шуурхай удирдлагаар хангах 

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

1.Байгууллагын стратеги төлөвлөлтийг 
бодлогын удирдамжаар хангах, газрын  
дотоод ажил, үйл ажиллагааг төрийн албаны 
шуурхай удирдлагаар хангах, Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын  хэрэгжилтийг хангуулах, 
байгууллагын дотоод соёлыг сайжруулах  

Байгууллагын дотоод ажлын зохион 
байгуулалт, соёл дээшилж хууль 
тогтоомж, журам  дүрэм хэрэгжсэн  
байна. 

2.Нийслэлийн  нутаг дэвсгэрт  байгаль орчны 
төлөв байдлыг сайжруулах, ногоон хөгжлийн 
бодлого,  төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  

Ногоон хөгжлийн бодлогод нийцсэн 
үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөр төсөвт 
өртөгтөө багтаж цаг хугацаандаа үр 
дүнтэй зохион байгуулагдсан байна. 

3.Албан хаагчдын нийгмийн баталгаа,  
ажиллах нөхцөл, ажлын байрны таатай 
орчныг бүрдүүлэх 

Албан хаагчдын тогтвор суурьшилтай  
сэтгэл хангалуун ажиллах нөхцөл 
бүрдсэн байх 

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд: 
1.1  Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн  батлуулж, мөрдүүлэх 
1.2  Газрын жил, улирал, сарын  төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах, 
 тайлагнах,  УИХ, Засгийн газрын тогтоол,  Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамж,  ИТХ-ын  тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн тайланг  
хугацаанд нь  гаргуулж   хүргүүлэх ажлыг арга зүйн удирдлагаар 
хангах  
1.3 Газрын гадаад харилцааны бодлого, гадаадын  төсөл хөтөлбөрийн 

 
 

30 % 
 
 



  хэрэгжилтийг зохион байгуулах 
Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд: 
2.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ногоон хөгжил, цэвэр хөгжлийн 
механизм,  байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай техник, технологийг 
нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх  бодлогыг  дэмжих  
2.2.Байгаль хамгаалах ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
оролцоог өргөжүүлэх, иргэдийн экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх 

 
 

30 % 
 

Ажлын байрны 3 дугаар  үндсэн зорилтын хүрээнд: 
3.1. Ажлын байрны тодорхойлолтыг мөрдүүлэх, үр дүнгийн гэрээ, 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах,  шагнаж урамшуулах, хариуцлага 
тооцох асуудлаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх 
3.3. Албан хаагчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
3.4. Албан хаагчдын ажлын байрны таатай орчныг бүрдүүлэх, 
байгууллагын хөрөнгө, эд аж ахуйн ашиглалт хамгаалалтад хяналт 
тавьж ажиллах 

 
 
 

20 % 

Ажлын байрны үндсэн зорилтоос бусад ажлын хүрээнд: 
1. Хэлтсийн өдөр тутмын ажлыг шуурхай удирдлагаар хангаж албан 
хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
батлан биелэлтэнд хяналт тавих, хагас бүтэн жилээр дүгнэх  
2. Хэлтсийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээ, ажлын цаг ашиглалт, 
тогтоол, шийдвэрийн биелэлт, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн 
хугацааг чанд мөрдөн, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хамт олныг 
удирдан зохион байгуулж, үр дүнтэй ажиллах 
3. 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,  
4. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай 
сайн биелүүлж ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тогтмол тайлагнах 
5. Үйл ажиллагааны чиглэлээр Ажлын хэсгийн болон Үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллах 
6. Үйл ажиллагаагаа хэвлэл мэдээллээр тогтмол сурталчлах  
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 

           
 
        
       
 
 
 
  
 
         20 % 

 
В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 
 
Ажлын 
байранд 
тавигдах 
шаардлага 

1.1 Ерөнхий 
шаардлага 

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай 
Боловсрол Дээд боловсролын 

бакалавр, түүнээс дээш 
зэрэгтэй байх 

 

Мэргэжил Инженер, Эрх зүйч  
Мэргэшил Удирдахуйн ухаан  
Туршлага Төрийн захиргааны 

байгууллагад  5-аас  
доошгүй жил, үүнээс  
удирдах албан тушаалд  
1-ээс доошгүй жил 
ажилласан,      олон 
улсын төсөл 
хөтөлбөрүүдэд удирдах 
албан тушаалд 

 



ажилласан  туршлагатай 
байх   

 

Ур чадвар  Манлайлах, удирдан 
зохион байгуулах,  багаар 
ажиллах,  
Англи болон  түгээмэл 
хэрэглэгддэг аль нэг  
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 болон 
амралт баяр 
ёслолын 
өдрүүдэд 
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 

хамгаалагчид 
• 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-8 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 • Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах 
 
Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 
 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг 
боловсруулсан ажлын хэсэг буюу 

багийн ахлагч 
 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг 
баталсан эрх бүхий албан тушаалтан 
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