
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 

А.ТАНИЛЦУУЛГА 
1. Байгууллагын нэр:  

Нийслэлийн Байгаль орчны  газар 
 

2. Нэгжийн нэр:  Ойн  хэлтэс  

3. Ажлын байрны нэр:  
Усны асуудал хариуцсан  ахлах 
мэргэжилтэн 

3.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

Дэс түшмэл 

3.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 

ТЗ-6 

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 нутаг дэвсгэрт гадаргын болон газар доорхи усыг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглуулах, судалгаа хийх, 
хяналт тавих, усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх. 

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

1.Гадаргын болон газрын доорхи усыг зүй 
зохистой ашиглах  талаар  хууль, тогтоомжийн  
хэрэгжилтийг хангуулах, ус ашиглах 
зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг зохицуулах  

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 
Тусгай  зөвшөөрөл олгох үйл 
ажиллагаа  ил тод,  нээлттэй, 
чирэгдэлгүй явагдсан байна.  

2.Усны  сан бүхий газрыг хамгаалах,   тохижуулах 
ажлыг зохион байгуулах, усны мэргэжлийн 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийг  мэргэжил арга 
зүйн удирдлага, зөвлөгөөгөөр  хангах     

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт  усны 
нөөц хомсдох,  бохирдох  асуудал  
багассан байна.  
 

3.Усны бүртгэл  явуулах ажлыг зохион байгуулах, 
тооллого хийх, усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

Усны  мэдээллийн сан бүрдсэн, 
мэдээлэл нь тогтмол шинэчлэгддэг  
болсон  байна.  

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

Ажлын байрны 1 дүгээр  үндсэн зорилтын хүрээнд: 
1.1.Ус ашиглах /цооног өрөмдөх  худаг гаргах/  хүсэлт гаргасан аж ахуйн 
нэгж байгууллагад зөвшөөрөл олгох,  ус ашиглах эрхийн бичиг олгох. 
1.2. Ус ашиглах  хүсэлт гаргасан  аж ахуй нэгж байгууллагад дүгнэлт 
гаргаж өгөх, ус ашиглах гэрээ байгуулах 

 
 

40 % 
 
 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
2.1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх гол горхи,  булаг шандыг  бохирдлоос 
сэргийлэх,  нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тохижуулах, хамгаалах 
ажлыг зохион байгуулах 
2.2.Усыг бохирдлоос хамгаалах чиглэлээр мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтарсан үзлэг шалгалтыг хийх 
2.3.Усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийн 
дэглэмийг  хэрэгжүүлэхэд  хяналт тавьж ажиллах 

 
 
 

30 % 
 



Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1. Гүний ус ашигладаг аж ахуй нэгж, байгууллага иргэдийн тооллого 
судалгааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах  
3.2.Гадаргын усны тооллого судалгааг холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулах 

 
 

20 % 

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. Хэлтсийн даргын эзгүй үед орлох, хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг 
манлайлж ажиллах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр тухай 
бүр хангах 
8. Ажлын цагийг чанд баримталж төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ 
иргэдийг ялгаварлахгүй хандах, ёс зүйн зөрчил, хүнд суртал гаргалгүй 
үйлчлэх 
9. 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 Экологич, Усны 
инженер 

 
 

Мэргэшил Байгаль орчин 
 

 

Туршлага Төрийн захиргааны 
байгууллагад  5-аас 
доошгүй жил 
ажилласан байх 

 

 

Ур чадвар -Багаар ажиллах  
хүнтэй харьцах 
чадвартай;  
-Компьютерийн өргөн 
хэрэглээний  
программыг бүрэн 
ашиглах чадвартай,  
-НҮБ-ийн 1-оос 
доошгүй  хэлний 
дундаас доошгүй  
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