
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 

А.ТАНИЛЦУУЛГА 
 

1. Байгууллагын нэр:  
Нийслэлийн Байгаль орчны  газар 
 

2. Нэгжийн нэр:  Зуслангийн товчоо  

3. Ажлын байрны нэр:  
Хог хаягдал, орчны эрүүл ахуйн 
асуудал 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  
- Зуслангийн товчооны 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 зуслангийн хог хаягдал, хөрс, орчны 
бохирдлыг бууруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах, иргэдийн эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх олон талт ажлуудыг 
санаачлан зохион байгуулах  

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур  
үзүүлэлт 

1. Нийслэлийн зуслан, ногоон бүсийн хог 
хаягдлыг багасгах, цуглуулалт, тээвэрлэлтийн 
менежментийг сайжруулах, ногоон бүсий 
цэвэрлэгээ, хөрсний бохирдлыг бууруулах 
ажлыг зохион байгуулах  

 Хөрсний бохирдол буурна. 

2. Байгаль орчныг хамгаалах болон Хог 
хаягдлын талаар батлагдсан хууль тогтоомжийг 
олон нийтэд сурталчлах, хэрэгжилтэд хяналт 
тавих  

Хуулийн тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

3. Зуслангийн бүсэд эрүүл,  цэвэр  орчинд 
амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршин 
суугч иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг явуулах  

Иргэдийн экологийн боловсрол 
сайжирна. 

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:  
1.1. Зуслангийн төвлөрсөн хогийн цэгийг камержуулах ажлыг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 
1.2. Зуслангийн хэмжээнд хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх үйл 
ажиллагааг эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажил 
үйлчилгээний чанар, гүйцэтгэлд  хяналт тавих  
1.3.Хог хаягдлын цэгүүдэд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэх 
1.4. Зуслангийн бүсийн хог хаягдлын цэг, нийтийн бие засах газар, 
нүхэн жорлонгийн судалгааг гаргаж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
стандартад нийцсэн байгууламж, жорлонгоор солих, хөрсний 
бохирдлыг бууруулах ажлыг  зохион байгуулах 

 
 
 
 
 

30% 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:   



2.1. Хог хаягдлын талаар батлагдсан хууль, дүрэм, журмыг иргэд,  
олон нийтэд сурталчлах  
2.2. Зусланд үүссэн ахуйн хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх, дахин үүсгэхгүй 
байх зорилгоор холбогдох дүрэм журмыг өөрчлөх, шинэчлэн 
боловсруулахад санал оруулах,   батлуулах,  хэрэгжүүлэх  

 
 

30% 
 
 

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран оршин суугч 
иргэдийн дунд хогийг ангилан ялгах соёлыг хэвшүүлэх талаар сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах 
3.2. Хогийг ил задгай хаядаггүй болгох талаар харъяа дүүргүүдийн 
ЗДТГ-тай хамтран ажиллах 

 
 
 

20% 

Ажлын байрны нэмэлт зарим ажлын хүрээнд /1,3-р улиралд/: 
Ойн хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгавар чиглэлийн дагуу дараах 
ажлуудыг хамтран гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
1.1. Нийслэлийн ногоон бүсийн ойд хяналт шалгалтыг хууль хяналтын 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах арга хэмжээ авах  
1.2. Нийслэлийн ногоон бүс, ой хамгаалал, хууль бус мод бэлтгэлтэй 
холбоотойгоор байгаль хамгаалагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
хяналт мониторинг хийх 
1.3. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг улсын тусгай 
хамгаалалтад авах асуудлыг судалж холбогдох байгууллагад санал 
хүргүүлэх,  орон нутгийн тусгай хамгаалалттай нутгийн сүлжээг 
өргөтгөх  

 
 
 
 
 

10% 

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 Байгаль орчин,  



экологи 
 

 

Мэргэшил Байгаль орчин 
 

 

Туршлага харгалзахгүй  

 

Ур чадвар  -Багаар ажиллах  
хүнтэй харьцах 
чадвартай;  
-Компьютерийн өргөн 
хэрэглээний  
программыг бүрэн 
ашиглах чадвартай,  
-НҮБ-ийн 1-оос 
доошгүй  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  
• Зуслангийн товчооны  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. 
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