
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 

А.ТАНИЛЦУУЛГА 
1. Байгууллагын нэр:  

Нийслэлийн Байгаль орчны  газар 
 

2. Нэгжийн нэр:  
Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн хэлтэс  

3. Ажлын байрны нэр:  
Орчны бохирдол, химийн бодисын  
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 ногоон бүс болон суурьшлын бүсэд хөрсний элэгдэл, 
эвдрэл, доройтлыг багасгах, бохирдлыг бууруулахад шаардлагатай 
мэдээлэл арга зүйгээр хангах, химийн бодисын хэрэглээ, 
ашиглалтын талаар бодлого боловсруулах, зааварчилгаа өгөх, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

1.Нийслэлийн ногоон бүс болон суурьшлын 
бүсэд хөрсний бохирдлын судалгаа шинжилгээг 
эрдэмтэн судлаачидтай хамтарч хийх, хөрсний 
бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг 
тодорхойлох, мэдээлэл арга зүйгээр хангах 

 Хүн амын дунд халдварт өвчин 
тархахаас урьдчилан сэргийлж 
иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах 
нөхцөл бүрдэнэ.   
 

2.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа үйлдвэр аж ахуйн 
байгууллагуудын судалгааг гарган тэдгээрээс 
гарч байгаа хог хаягдлын төрлийг тодорхойлох, 
шаардлагатай тохиолдолд шинжилгээ судалгаа 
хийх, гарч буй зөрчлийг таслан зогсоох арга 
хэмжээ авах, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах  

Орчны бохирдол буурч иргэд хоггүй 
цэвэр орчинд ажиллаж, амьдрах 
нөхцөл бүрдэнэ.  
 
 

3. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт химийн хорт 
болон аюултай бодисын хэрэглээг хязгаарлах, 
аюулгүй ажиллагааг хангах чиглэлээр бодлого 
боловсруулж хэрэгжүүлэх, ашиглагдаж байгаа 
болон дамжуулан тээвэрлэгдэж буй химийн хорт 
болон аюултай бодист  бүртгэл хяналт тавих, 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах 

Химийн хорт болон аюултай бодисын 
хор аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
талаар  хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

4. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, эргүүлэн 
ашиглах байгаль орчинд аюулгүй эко аргаар 
зайлуулах ажлыг зохион байгуулах,     хүрээлэн 
буй орчны бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн 
бодлогын баримт бичиг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих 

 Нийслэлийн ногоон бүсийн нутаг 
дэвсгэр, усны хамгаалалтын бүс 
газарт хөрсний бохирдол  багасна. 

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 



хуваарь 
Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд: 
1.1. Хөрсний бохирдолт, элэгдэл эвдрэл, доройтлыг судлах, 
бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран санал 
дэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах  
1.2 Суурьшлын бүсийн хөрсний бохирдлыг нэмэхгүй байхын тулд 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллахдаа гэр хороолол, 
зуслангийн бүсийн айл өрхийн бие засах газар болон бохир усны 
цооногийг стандартын дагуу бариулахад мэдээлэл арга зүйгээр хангах, 
сургалт сурталчилгааны ажлыг гарын авлага, тараах материал, цахим 
хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан 
таниулах ажлыг тогтмол зохион байгуулах   

 
 

 

25% 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
2.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Хог хаягдлын тухай, Хөрс хамгаалах, 
цөлжилтээс сэргийлэх тухай болон  холбогдох  бусад хууль, 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах, шаардлагатай 
тохиолдолд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалтын 
ажлыг зохион байгуулах  
2.2.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа айл өрх, албан газар болон 
бохир усны цооногийн судалгааг дүүрэг, хороотой хамтран гаргах   

 
 
 

25% 

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа болон дамжуулан 
тээвэрлэгдэж буй химийн хорт болон аюултай бодисын тоо бүртгэл 
явуулж,  мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
3.2. Химийн хорт болон аюултай бодис, удаан задардаг органик бодис 
асгарсан, хаягдсан газрыг олж илрүүлэх, ариутган халдваргүйжүүлэх 
ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах зохион 
байгуулах  
3.3 Химийн хорт болон аюултай бодисыг  зориулалтын бус газарт ил 
задгай асгах, зайлуулахаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах  

 
 
 
 
 

20 % 
 

Ажлын байрны 4 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:  
4.1.Нийслэлийн ногоон бүс, голуудын ай сав дагуу үүссэн хур хогийг 
цэвэрлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулах. 
4.2.Хөрсний бохирдлын төлөв байдлын талаарх судалгаа, тайлан 
мэдээг нэгтгэх,  дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийг олон нийтэд 
сурталчлан ажиллах, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тухай бүр 
төлөвлөн ажиллаж, хэрэгжүүлэх 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 



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 

 
В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 
Ажлын 
байранд 
тавигдах 
шаардлага 

1.1 Ерөнхий 
шаардлага 

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай 
Боловсрол 
 

Дээд боловсролын 
бакалавр, түүнээс 
дээш зэрэгтэй байх 

 

Мэргэжил Экологич,  
Байгаль хамгаалал, 
Газарзүйч 

 
 

Мэргэшил   
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 аль нэг 
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, НЗДТГ, НМХГ, НӨХГ 
болон бусад хууль хяналтын болон ажил 
мэргэжлийн холбоотой бусад 
байгууллагууд, иргэн, аж ахуйн нэгж, 
төрийн бус байгууллагууд 
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