
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:  
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

3.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

Төрийн захиргааны 
албан хаагч 

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 түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашиглах, хайх асуудлаар нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас 
баримтлах бодлогын баримт бичиг, журам заавар  боловсруулж 
мөрдүүлэх, хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл  олгох, 
сунгах, цуцлах санал боловсруулах, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
хайгуулын болон ашиглалтын ажлын төлөвлөгөө, тайланг хянаж 
хүлээн авах 

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал ашиглахтай 
холбогдсон харилцааг хууль эрх зүйн хүрээнд  
зохицуулах,  хайгуулын болон ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл  эзэмшигчдийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, Байгаль орчны 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах 

Хууль бус олборлолт багасч, байгаль 
орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөлөл багасна. Хуулийн 
хэрэгжилт хангагдана.  
 

2.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй дэд 
бүтэц, бүтээн байгуулалтад шаардагдах  
түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөцийг 
зүй зохистой ашиглуулах, түүнд хяналт тавих, 
гэрээ байгуулж ажиллах    

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт дэд 
бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлууд 
богино хугацаанд үр  дүнтэй   хийгдэх 
нөхцөл бүрдсэн байна 

3.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
олгох, сунгах, цуцлуулах  асуудлыг  хуулийн 
хүрээнд хянан шийдвэрлүүлэх 

Газрын ашиглалт зүй зохистой 
хийгдэнэ. 

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд: 
1.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашиглах, хайхтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад холбогдох 
хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт шалгалтын  
байгууллагатай хамтран ажиллах  
1.2. Ашиглалт, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж 
 байгууллагуудын тухайн жилийн ашиглалтын ажлын төлөвлөгөө, 

 
 

 

40% 



тайлан болон хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг хүлээн авч  
хянах, хуулийн  хэрэгжилтэд хяналт тавих 
1.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийг жил бүр хугацаанд нь төлүүлэх, бүртгэл 
хөтлөх, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад бүртгэж 
баталгаажуулах 
1.4. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллага, 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлөө ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
болгохтой холбогдуулан тавьсан мэргэжлийн байгууллагын шав 
тэмдэгийн тайланг хянаж хүлээн авах, хяналт тавих  
Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
2.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
нөөц, байгалийн баялагийг зүй зохистой ашиглуулах ажлыг зохион 
байгуулах  
 2.2. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглаж хийгдэх нийслэлийн 
бүтээн байгуулалтын  ажлыг богино хугацаанд үр ашигтайгаар 
гүйцэтгэхэд  иргэд, аж ахуйн нэгжид бодлогын дэмжлэг үзүүлж 
ажиллах  

 
 
 

30% 

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
хайх үйл ажиллагаа явуулахаар өргөдөл гаргах аж ахуйн нэгжийн 
бүрдүүлсэн материалд анхан шатны шүүлт хийх, холбогдох дүүрэг 
болон төрийн байгууллагуудаас лавлагаа авах, тусгай зөвшөөрөл 
олгохоор шийдвэрлэх тохиолдолд нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжийн төслийг боловсруулах, олгохгүй тохиолдолд татгалзсан 
үндэслэлийн хариуг  албан ёсоор хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах 
3.2. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн тусгай 
зөвшөөрлийг сунгах асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
хянан үзэж, шийдвэрлэх 
3.3. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах 
үндэслэл бүрдсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг нотлох 
баримтын хамт бүрдүүлэн Засаг даргад танилцуулж, тусгай 
зөвшөөрлийг цуцлуулах  
3.4. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрлийн байршлын асуудлыг хот төлөвлөлт, 
геологийн  тогтоц, нөөцийн мэдээлэлтэй уялдуулан жил бүр 
тодорхойлох, нөөцийн бүртгэл шинэчлэн хөтлөх 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 



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 

Магистр 

Мэргэжил Геодези, зураг зүйн 
инженер, Уулын 
ашиглалтын инженер 

 
 

Мэргэшил Байгаль орчны удирдлага 
Бизнесийн удирдлага 

 

Туршлага Төрийн захиргааны 
байгууллагад  5-аас 
доошгүй жил ажилласан  

 

 

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, 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-6 гэсэн зэрэглэлээр 
Засгийн газрын хүчин төгөлдөр эрх зүйн 
актуудаар тогтоосон албан тушаалын 
цалин болон бусад нэмэгдлээс бүрдэнэ. 
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