
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 

А.ТАНИЛЦУУЛГА 
1. Байгууллагын нэр:   

Нийслэлийн Байгаль орчны  газар 
2. Нэгжийн нэр: Захиргааны  хэлтэс 

2. Ажлын байрны нэр:  
Байгаль хамгаалагч 

3.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

 
Туслах түшмэл 

3.2. Албан 
тушаалын 
зэрэглэл: 

ТЗ-2 
4. Ажлын байрыг шууд харъяалан 
удирдах албан тушаалын нэр: 
        
         - Газрын дарга 
        - Орлогч дарга  
        - Захиргааны  хэлтсийн дарга 
        - Байгаль хамгаалах тасгийн дарга 
 

4.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

 
Эрхэлсэн түшмэл 

    Ахлах түшмэл 
    Ахлах түшмэл 
    Ахлах түшмэл 

4.2. Албан 
тушаалын 
зэрэглэл: 

ТЗ-10 
             ТЗ-9 
             ТЗ-8 
             ТЗ-7 

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: 

Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгаль орчны хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтэд хяналт тавих, зөрчлөөс сэргийлэх, 
байгалийн баялгийн ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийг 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах,  
байгаль орчны хувьсал өөрчлөлтөд ажиглалт, тандалт судалгаа, танин 
мэдэхүйн сурталчилгаа хийх, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад дээрх 
чиглэлээр зөвлөгөө өгөх, байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд тэдний 
оролцоог хангах 

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

1.Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг  
хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглуулах, 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, байгаль 
орчны хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх  

Байгаль орчны хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

2.Хариуцсан  нутаг дэвсгэртээ Монгол Улсын байгаль 
орчны хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм, журмыг 
таниулан сурталчлах 

Иргэд, олон нийтийн байгаль 
орчинд хандах эерэг хандлага 
нэмэгдсэн байна. 

3.Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгаль орчны төлөв 
байдал, түүний өөрчлөлт, ан амьтны шилжилт хөдөлгөөн, 
ургамлын тархалтын ажиглалт, тандалт судалгааг 
тогтмол хийж, мэдээллийн санд оруулах 

Байгаль орчин, амьтан, 
ургамлын төлөв байдлын 
судалгаа, мэдээллийн сан 
бүрдсэн байна.  

4.Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд идэвхтэй 
оролцох, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж 
ажиллах 

 Төрийн  албан хаагчийн 
хүлээх  үүргийн биелэлт  бүрэн 
хангагдсан байна.  

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

   Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд: 
1.1.Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөрчлийг 

 
 



шуурхай илрүүлэх, таслан зогсоох, зөрчил гаргагчдад хуулийн дагуу 
захиргааны шийтгэл, нөхөн төлбөр ногдуулах, төсвийн орлогын 
төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах 
1.2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, гэрээ, эрхийн 
бичгийн дагуу байгалийн дагалт баялаг ашиглах газрыг зааж өгөх, эхний 
болон дуусгаврын акт үйлдэж, талбайг хүлээж авах 
1.3.Байгалийн гамшиг, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй 
тэмцэх ажлыг иргэд, олон нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулах, 
нутаг дэвсгэртээ гарсан байгалийн гамшгийг таслан зогсоох, байгальд 
учирсан хохирлыг тогтоох, арилгахад оролцож ажиллах 
1.4.Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
нөхөрлөл, хороо, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн Онцгой 
байдлын газартай харилцан холбоотой ажиллах, тэдгээрийн дэмжлэг 
туслалцааг авах 

 
 
 
 

40 % 
 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
2.1.Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн иргэдэд байгаль орчны хууль 
тогтоомжийн ухуулга, сурталчилгааг тогтмол хийж, байгаль орчны эсрэг 
аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах  
2.2. Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны тохижилт, өнгө үзэмжийг 
сайжруулж төрийн байгууллагын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах  
2.3. Байгаль хамгаалах ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулах  
2.3. Байгаль хамгаалал, байгалийн баялгийн зүй зохистой ашиглалт, 
нөхөн сэргээлтийн талаар танин мэдэхүйн сурталчилгааг нутаг дэвсгэрийн 
онцлогт тохируулан бүтээлчээр зохион байгуулах 

 
 
 

30% 

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1. Хариуцсан нутаг дэвсгэрийнхээ байгаль орчны төлөв байдал, ой, 
ургамал, ан амьтан, нуур, гол, мөрөн, булаг, рашааны өөрчлөлтийн 
ажиглалт, судалгааг тогтмол хийж, тэмдэглэл хийх 
3.2. Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ газар, ойн зохион байгуулалт хийхэд 
өөрийн ажиглалт, тандалт судалгааны үр дүнг танилцуулж, тайлан, 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгуулах 
3.3. Нутаг дэвсгэртээ гарсан байгалийн гамшгийг тухай бүр бүртгэж, 
гарсан хохирлыг тооцоход оролцох, түймрийн аюул ихэссэн, хортон 
шавьж, өвчний тархалт, голомт үүссэн тохиолдолд голомтод цэгийн 
байршлыг нарийвчлан тогтоож, мэдээг баримттайгаар холбогдох 
байгууллагуудад тухай бүр шуурхай мэдээлж, арга хэмжээ авахуулах 
3.4. Ажиглалт, тандалт  судалгааны дүнг байгаль хамгаалал, байгалийн 
баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлтэд тусгуулах, дүнг нэгтгэн, үнэлэлт 
дүгнэлт өгч мэдээллийн санд тогтмол оруулж байх 

 
 
 
 
 
 
 

20 % 

Ажлын байрны үндсэн зорилтоос бусад ажлын хүрээнд:  
4.1. Хууль, тогтоол, захирамж, журам болон байгууллагын хөдөлмөрийн 
дотоод журам, төрийн албан хаагчийн Ёс зүйн дүрэм, дотоод ажил 
үүргийн хуваарийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах 
4.2. Үр дүнгийн гэрээ байгуулан, жилийн ажлын төлөвлөгөө гарган 
батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах 
4.3. Албан хэрэг хөтлөлтийн журам, Архивын тухай хууль, холбогдох  
дүрэм, журмыг чанд баримтлах  
4.4. Байгууллагын үйл ажиллагааг шуурхай, ил тод, нээлттэй байлгах, 
Авлигын эсрэг хууль, бусад хууль тогтоомжыг үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлж ажиллах    
4.5. Байгууллагын удирдлагаас хуульд нийцүүлэн гаргасан шийдвэр, 
хугацаатай өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг хангаж ажиллах  

 
 
 

10% 



4.6. Ажил төрлийн холбогдолтой сургалт, семинар, олон нийтийн арга 
хэмжээнд идэвхтэй оролцох 
4.7. Ажлын цагийг баримтлах 

 
В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 
Ажлын 
байранд 
тавигдах 
шаардлага 

Ерөнхий 
шаардалага 

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай 
Боловсрол Дээд боловсролын бакалавр, 

түүнээс дээш зэрэгтэй байх 
 

 
 

Мэргэжил Эрх зүйч, Байгаль орчин Байгалийн  
ухаан 
 

Мэргэшил Байгаль хамгаалал 
 

 

Туршлага Байгаль орчны болон хууль, 
эрх зүйн чиглэлээр 3-аас 
доошгүй жил ажилласан 
туршлагатай байх 

 

Ур чадвар -Байгаль орчны хууль 
тогтоомжийг таниулан 
сурталчлах, байгалийн 
гамшиг, зөрчлөөс сэргийлэх 
сурталчилгаа явуулах арга 
барил, ур чадварыг эзэмшсэн 
байх  
-Дүүрэг, хороо, иргэд, аж 
ахуйн нэгж байгууллага, 
нөхөрлөлтэй харилцах, 
хамтран ажиллах, тэдгээрийн 
дэмжлэгийг авах, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгөх 
чадвартай байх 
-Хяналт шалгалт хийх арга 
барил эзэмшсэн,  
-Хяналт шалгалтын бичиг 
баримтыг үнэн зөв бүрдүүлэх 
чадвартай байх 

 

1.2. Тусгай 
шаардлага 

-Бие хамгаалах болон хяналт шалгалт, 
ажиглалт судалгааны багаж, техник хэрэгсэл 
ашиглах, бие хамгаалах хэрэгсэл 
ажиллуулах, эзэмших ур чадвар, 
туршлагатай байх 
- Жолооны “А” үнэмлэхтэй байх 
- Бусдын нөлөөнд үл автах, байгууллага 
хувь хүний нууцыг хадгалах 

 

 
Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС 
1. Ажлын байрны харилцах субъект 

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