
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:  
Экологийн боловсрол 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  
- 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: 
 Иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар байгаль 
орчинд ээлтэй, эерэг хандлагыг нийгэмд төлөвшүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах, байгууллагын бодлого, үйл ажиллагааг  олон 
нийтийн хэвлэл мэдээлэл, байгууллагын цахим хуудсаар 
сурталчлах, байгууллагын мэдээллийн санг баяжуулах  

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

1.Иргэдийн экологийн боловсролыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр  
боловсруулах,  байгууллагын үйл ажиллагааны 
жил бүрийн ажлын төлөвлөгөөнд экологийн 
боловсролын асуудлыг үе шаттайгаар тусгуулж 
хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллах 

Байгаль орчны талаарх олон нийтийн 
ойлголт өөрчлөгдөж байгаль орчинд 
ээлтэй,  эерэг  хандлага  нийгэмд 
төлөвшсөн байна.   

2. Ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, байгууллагын өдөр тутмын үйл 
ажиллагаатай холбоотой мэдээ мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудас, нүүр хуудас, твитер 
хуудас, нээлттэй группуудээр цаг тухай бүрт нь 
түргэн шуурхай  мэдээлж мэдээллийн үнэн 
зөвийг хариуцаж ажиллах, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх    

 
 
Байгууллагын шийдвэр, үйл 
ажиллагаа ил тод, нээлттэй байна. 

3.Нийслэлийн төр захиргааны  байгууллагаас 
байгаль орчны талаар хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагааг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслэлээр сурталчлах, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах  

 
Байгууллагаас зохион байгуулж буй  
арга хэмжээ үйл ажиллагаа олон 
нийтэд танигдсан байна.   

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:  
1.1. Иргэдэд экологийн боловсрол олгох сургалтуудыг мэргэжлийн 
байгууллага, сайн дурын холбоод, иргэд болон төрийн бус 
байгууллагуудтай  хамтран  зохион байгуулах 
1.2. Их дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль болон 
цэцэрлэгүүдтэй хамтран   ажиллах 
1.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын  санал санаачилгыг дэмжиж 

 

 

30% 



оролцоог нэмэгдүүлэх олон талын арга хэмжээг зохион байгуулах 
Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
2.1. Байгууллагын цахим хуудсыг хөгжүүлэх, жигд ажиллагааг хангах 
талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах   
2.2. Ил тод байдлын тухай, Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж  
байгууллагын цахим хуудсанд шаардлагатай мэдээллийг ил тод 
байршуулах  
2.3. Байгууллагаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад  үзүүлж буй 
ажил үйлчилгээтэй холбоотой дүрэм, журам, дээд газрын тогтоол, 
шийдвэр зэрэг мэдээллийг цахим хуудаст байрлуулах 
2.4. Байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээ  мэдээлэл, зарыг олон 
нийтэд хүргэн сурталчлах ажлын хүрээнд зар мэдээллийн эх загварыг 
мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулан авах, захиалга өгөх, төслийг 
батлуулах, гэрээ байгуулж, дүгнэх ажлыг зохион байгуулах 
2.5.Байгаль орчны төлөв байдлын талаарх мэдээллийг  холбогдох 
мэргэжилтнүүдээс гаргуулан авч, Газрын нэгдсэн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, тухай бүр баяжилт хийх ажлыг зохион байгуулах 

 

 

 

 

30% 

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1.Байгаль орчны чиглэлээр гарах аливаа шийдвэр, мэдээ мэдээллийг 
цаг тухай бүрд хэвлэлийн бага хурал зарлах, сургалт, хэлэлцүүлэг, 
өдөрлөг, үзэсгэлэн зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулах, төлөвлөх, 
удирдамж боловсруулж батлуулах, хэвлэлийн цагаан мэдээ бэлтгэх 
ажлыг зохион байгуулах 
3.2.Байгалийн баялгийг хамгаалахад иргэдийн оролцох оролцоо, 
ойлголтын дээшлүүлэхэд зориулсан хялбарчилсан гарын авлага, 
зөвлөмж боловсруулах, телевизийн цуврал болон тусгайлсан 
нэвтрүүлэгт оролцох, шторк бэлтгэх, олон нийтэд түгээх ажлыг 
хариуцан хэрэгжүүлэх 

 
 
 
 

30% 

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 

1.1 Ерөнхий 
шаардлага 

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай 
Боловсрол Дээд боловсролын Магистр 



тавигдах 
шаардлага 

 бакалавр, түүнээс 
дээш зэрэгтэй байх 
 

Мэргэжил Инженер, Ой судлал, 
Байгаль хамгаалал 

 
 

Мэргэшил Ойн аж ахуйн 
чиглэлээр 

 

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 

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     

3.4.Бусад  • Бичгийн болон техник хэрэгсэл 
• Хуульд заасны дагуу нөхөн олговор, зохих 

мөнгөн тусламж 
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