
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 

А.ТАНИЛЦУУЛГА 
1. Байгууллагын нэр:  

Нийслэлийн Байгаль орчны  газар 
 

2. Нэгжийн нэр:  Захиргааны  хэлтэс  

3. Ажлын байрны нэр:  
Дотоод хяналт, үнэлгээ  хариуцсан   
мэргэжилтэн  

3.1. Албан тушаалын 
ангилал: 
Төрийн захиргааны 
албан хаагч  

3.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 
         ТЗ-5 

 
4. Ажлын байрыг шууд 
харъяалан удирдах албан 
тушаалын нэр: 
- Газрын дарга 
- Орлогч дарга  
- Хэлтсийн дарга 
-Тасгийн дарга 

4.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

-Эрхэлсэн түшмэл 
   - Ахлах түшмэл 
   - Ахлах түшмэл 
   -Ахлах түшмэл 

4.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 

 ТЗ-10 
                ТЗ-9 
                ТЗ-8 
                ТЗ-7 

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: 

Байгууллагын   үйл ажиллагаа,  иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
үзүүлж буй ажил, үйлчилгээ нь хууль тогтоомж,  Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, эрх бүхий бусад байгууллага, 
албан тушаалтны гаргасан шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд хяналт 
үнэлгээ хийх,  дүгнэлт зөвлөмж гаргах, газрын үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллээр удирдлагыг хангах 

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

1.Байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд дотоод 
хяналтын чиг үүргийн хэрэгжүүлэх, зохих удирдамж, 
төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг 
гүйцэтгэж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дүгнэлт 
зөвлөмж гаргах, үр дүнг тайлагнах 

Хяналт  шалгалт  холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу  
зохион байгуулагдсан байна. 

2.Байгууллагын  үйл ажиллагаатай холбоотой бодлогын 
баримт бичиг, дээд газрын тогтоол шийдвэр, үүрэг 
даалгаврын биелэлт, хэрэгжилт, өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

Газрын үйл ажиллагааны үр 
дүн сайжирна. 

3.Даргын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, хурлаас 
гарсан шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
хангуулах, байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч 
болзошгүй эрсдэл, зөрчлийн талаархи мэдээллээр 
удирдлагыг хангах  

Газрын удирдлага 
шаардлагатай мэдээллээр 
тогтмол хангагдсан байна. 

4.Байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотойгоор хийгдэж буй 
бүх төрлийн  гэрээг бүртгэх, гэрээний үүргийн 
биелэлтэд хяналт тавих 

 Гэрээний хэрэгжилт 
хангагдана.  

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд: 
1.1.Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, хуваарийг боловсруулж 
батлуулах, хяналт шалгалтыг батлагдсан удирдамжийн дагуу зохион 
байгуулах, хяналт үнэлгээ хийх, дүгнэлт гаргах  
1.2.Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан 

 
 
 

40% 
 



сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх,  зөрчил, 
дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулан  зөрчлийг арилгуулах, дахин 
гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах 
1.3.Хэлтэс, нэгжээс шаардлагатай мэдээ, судалгаа гаргуулах, 
холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж танилцах, илэрсэн зөрчил, 
дутагдлын талаар тайлбар гаргуулах 
1.4.Зөрчил, дутагдлын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах  зорилгоор  
зөрчил гаргасан ажилтанд хариуцлага ногдуулах талаар байгууллагын 
удирдлагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх 
1.5. Хийсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх  

 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
2.1.УИХ-ын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, 
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Ерөнхий сайдын захирамж, 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийн өөрийн 
байгууллагын чиг үүрэгт хамааралтай заалтуудын хэрэгжилтийн 
мэдээнд хяналт шинжилгээ,  үнэлгээ хийх  
2.2.Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, шийдвэр, 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлээр гарсан шийдвэр, Нийслэлийн 
Засаг даргаас  цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг  даалгаврын өөрийн 
байгууллагын чиг үүрэгт хамааралтай заалтуудын хэрэгжилтийн 
мэдээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх  
2.3. Нийслэлийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн өөрийн 
байгууллагын чиг үүрэгт хамааралтай заалтуудын хэрэгжилтийн 
мэдээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
2.4.Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн жилд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд тусгагдсан өөрийн байгууллагын чиг үүрэгт хамааралтай 
заалтуудын хэрэгжилтийн мэдээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
2.5.Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор баталсан Үндэсний 
хөтөлбөрүүд, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
тогтоолоор  баталсан Дэд хөтөлбөрүүдийн өөрийн байгууллагын чиг 
үүрэгт хамааралтай заалтуудын хэрэгжилтийн мэдээнд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
2.6.Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилттэй холбоотой 
мэдээ тайланд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
2.7. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг судалж шийдвэрлэлтэд 
хяналт тавьж санал зөвлөмж гаргах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1. Даргын зөвлөлийн ажиллах журмыг боловсруулж, батлуулах, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 
3.2 Даргын зөвлөлийн хуралдааныг дэгийн дагуу зохион байгуулах, 
хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт 
тавих 
3.3.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээ, түүний биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр 
тайлагнах 

 
 
 

10% 
 

Ажлын байрны 4 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд: 
4.1. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн гэрээг 
бүртгэх 
4.2. Гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавих, жилийн эцсээр гэрээг 
дүгнэх  

 
 

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 Эрх зүйч, 
Инженер,  
Эдийн засагч 

 

Мэргэшил Удирдахуйн ухаан  
Туршлага Төрийн захиргааны 

байгууллагад   
5–аас доошгүй жил 
ажилласан  

 

 

Ур чадвар -Багаар ажиллах, 
-Хүнтэй харьцах 
чадвартай байх; 
-Гүйцэтгэлд хяналт тавих, 
хяналт үнэлгээ хийж 
дүгнэлт гаргах чадвартай 
байх; 
-Компьютерийн өргөн 
хэрэглээний программыг 
ашиглаж чаддаг байх; 
-НҮБ-ийн аль нэг хэлний 
зохих 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 
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