
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 

А.ТАНИЛЦУУЛГА 
1. Байгууллагын нэр:  

Нийслэлийн Байгаль орчны  газар 
 

2. Нэгжийн нэр:  
Зуслангийн товчоо 

3. Ажлын байрны нэр:  
      Зуслангийн товчооны дарга  

3.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

Ахлах түшмэл 

3.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 

ТЗ-8 

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

4.1. Албан тушаалын 
ангилал: 

-Эрхэлсэн түшмэл 
   -  Ахлах  түшмэл 
    

4.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл: 

 ТЗ-10 
                ТЗ-9 
                 

5. Ажлын байрны шууд харъяалан 
удирдах албан тушаал: 

 

5.1. Албан тушаалын 
нэр: 

5.2. Албан тушаал 
эрхлэгчийн тоо 

Зуслангийн товчооны 
мэргэжилтнүүд 

4 

 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ 
 
1. Ажлын байрны 

зорилго: 
 Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх зуслангийн бүсүүдэд  хөрс, ус, орчны 
бохирдлыг бууруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах, иргэдийн амьдрах 
орчныг сайжруулах ажилд зуслангийн зөвлөл, иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага болон холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, 
зуслангийн газрыг эзэмшүүлэх, баталгаажуулах, өмчлөхөд байгаль 
орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн дагуу санал,  дүгнэлт 
гаргах ажлыг удирдан зохион байгуулах  

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

1. Нийслэлийн  зуслангуудын нутаг дэвсгэрт 
байгаль орчны хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийг 
хангуулах   

Хууль тогтоомж  хэрэгжсэн байна.  

2. Зусланд түр болон байнга  оршин суугч 
иргэдийн эрүүл орчинд ая тухтай амьдрах 
нөхцлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  

Иргэдийн эрх ашиг зөрчигдөөгүй 
байна. 
 

3. Нийслэлийн ногоон бүсэд зуслангийн 
зориулалтаар газар эзэмших хүсэлтийг судалж  
холбогдох   хууль тогтоомжийн дагуу дүгнэлт 
гаргах  

Иргэдийн хүсэлт хуулийн хугацаанд 
хууль журмын хүрээнд 
шийдвэрлэгдсэн байна. 

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1.  Хугацаа 
хуваарь 

1.1. Зуслангуудын нутаг дэвсгэрт байгаль орчны хууль тогтоомжийн  
хэрэгжилтийг хангуулах 
1.2. Зуслангийн товчооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулах  
1.3 Зуслангийн товчооны мэргэжилтнүүдийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт 
тавьж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх 

 
 

40 % 
 
 

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
2.1. Зусланд оршин суугч иргэдийн эрүүл, ая тухтай байдлыг хангахад 
чиглэгдсэн арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлэх 
2.2. Зуслангийн хог хаягдал, орчны эрүүл ахуйн асуудалд иргэдийн 

 
 

20 % 
 



оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалт сурталчилгаа явуулах  
 
Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:  
3.1. Нийслэлийн ногоон бүсэд зуслангийн зориулалтаар газар эзэмших 
 хүсэлтийг судалж санал оруулах  
3.2. Холбогдох   хууль тогтоомжийн дагуу дүгнэлт гаргуулах 
3.3. Зусланд газар эзэмшихтэй холбогдсон зөрчлийг таслан зогсоох 
 талаар иргэд, хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах  
 

 
 
 

20 % 

Ажлын байрны үндсэн зорилтоос бусад ажлын хүрээнд: 
1. Хэлтсийн өдөр тутмын ажлыг шуурхай удирдлагаар хангаж албан 
хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
батлан биелэлтэнд хяналт тавих, хагас бүтэн жилээр дүгнэх  
2. Хэлтсийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээ, ажлын цаг ашиглалт, 
тогтоол, шийдвэрийн биелэлт, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн 
хугацааг чанд мөрдөн, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хамт олныг 
удирдан зохион байгуулж, үр дүнтэй ажиллах 
3. 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,  
4. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн 
биелүүлж ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тогтмол тайлагнах 
5. Үйл ажиллагааны чиглэлээр Ажлын хэсгийн болон Үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллах 
6. Үйл ажиллагаагаа хэвлэл мэдээллээр тогтмол сурталчлах  
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 

           
 
        
       20 % 

 
В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 
Ажлын 
байранд 
тавигдах 
шаардлага 

1.1 Ерөнхий 
шаардлага 

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай 
Боловсрол 
 

Дээд боловсролын 
бакалавр, түүнээс 
дээш зэрэгтэй байх 

 

Мэргэжил Эрх зүй, бизнесийн 
удирдлага 

 
 

Мэргэшил Аялал жуулчлал, олон 
улсын харилцаа 

 

Туршлага Төрийн захиргааны  
байгууллагад 2-оос 
доошгүй жил 
ажилласан, удирдах 
ажлын туршлагатай   

 

 

Ур чадвар Удирдах, манлайлах, 
хүнтэй ажиллах өндөр 
ур чадвартай байх 
Англи болон  түгээмэл 
хэрэглэгддэг аль нэг  
гадаад хэлний зохих 
мэдлэгтэй байх   
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