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БАТЛАВ. “ГҮНИЙ-УС” ХХК-НИЙ ТУЗ-ИЙН ДАРГА ..........................  

 

АЖЛЫН БАЙРНЫ  ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Байгууллагын нэр Хэсгийн нэр 
“Гүний-ус” ХХК  

Ажлын байрны нэр Хавсран гүйцэтгэх ажил Дугаар 
Гүйцэтгэх захирал  ¹ ….... 

Шууд харьяалагдах ажлын 
байр 

Шууд харьяалах албан тушаал 

Төлөөлөн удирдах зөвлөл Компанийн нийт ажилтан, албан хаагчид 
Ажлын байрны 

зорилго 
Компанийн зорилт, эрхэм зорилгыг эрхэмлэн ажиллах 

1. Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг: 
1. ТУЗ-тай байгуулсан гэрээний үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах 
2. Яам, тамгын газар болон орон нутгийн хэмжээнд  зохиогдох мэргэжлийн болон 

бусад арга хэмжээнд хамт олноо манлайлан оролцох, шаарлагатай тохиолдолд 
ажилчдыг үйлдвэрийн аль ч объектод ажил амралтын ямарч нөхцөлд бэлэн 
байхын зэрэгцээ, ээлжийн амралтаа зохицуулан илүү цагаар ажиллуулах ба 
аюулгүй байдлыг анхаарч ажиллах 

3. ХХАА-ны үе шатны зааварчилгууд, нийтийн аж ахуйн салбарын хэмжээнд 
мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэм, стандартыг ажилчдад мөрдлөг болгон 
хэвшүүлэх  осол, аваар зөрчилгүй  хамт олон болгож удирдан зохион байгуулж, 
үүрэг даалгавраар ханган ажиллах 

4. Хөдөлмөрийн гэрээ, компанийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолт, 
аюулгүй ажиллагааны заавар, зааварчилгыгнийт ажилчидаар  мөрдүүлэн 
ажиллах 

5. Ажил үйлдвэрлэлийн технологийн горимыг хатуу баримталж, ажлын бүтээмжийг 
өндөр байлгах талаар  нийт  ажилчдыг үүрэг даалгавраар ханган удирдан 
зохион байгуулах 

6. Үйлдвэрлэлийн осол, гэмтэлд  өортөхгүй байхын тулд мөрдөж ажиллах “БҮҮ 
МАРТ-10” зарчмыг ажилчдад хэвшүүлж  ажиллах 

7. Ажилчдын  мэдлэг,  мэргэшил, ур чадварыг байнга төлөвлөлтэйгээр  хөгжүүлж, 
манлайлж ажиллах 

8. Хууль журам, дүрэм, стандарт, заавар, зааварчилгыг ажилчдад таниулан 
ойлгуулж, судлуулах, мэргэжилтэн урьж сургалт зохион байгуулах, жилийн эхэнд 
нийт ажилчдад ХХАА-ны талаар сургалт хийх 

9. Байнгын болон орон тооны бус комисс, ажлын хэсэгт ажиллах ба ажлын 
гүйцэтгэлийн хэрэгжилтийг ханган үр дүнг яам тамгын газар ТУЗ-д тайлагнаж, 
мэдээ тайланг гаргаж ажиллах 

10. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллах ба Цэвэр 
бохир усны техникийн бүлэг, Уст цэгийн хамгаалах бүлгийн бие бүрэлдэхүүнд 
бэлэн байхын зэрэгцээ хээрийн сургууль, дадлага сургууль, өндөржүүлсэн буюу 
онц байдал зарласан үед шуурхай арга хэмжээ авч, удирдлага, зохион 
байгуулалтаар ханган ажиллах 
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11. Учирч болзошгүй эрсдэлээс сэрэмжлэн, аюулыг мэдээлж, илэрсэн зөрчил, 

гэмтлийг тухай бүрт нь мэргэжлийн ажилчинд  үүрэг өгч засварлуулж ажиллах 
12. Ажлын байран дахь цахилгааны болон галын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах 
13. Ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилчдын болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

талаархи мэдээллийг өдөр тутам  ээлжийн диспетчерээс асууж тодруулж, 
мэдээлэл авч ажиллах 

 

2. Ажлын байраны чиг үүрэг: 

1. Компаны санхүү, орлого, зарлагын байдалд хяналт тавьж, тулгамдсан асуудлыг 
цаг тухайд нь шийдвэрлүүлж ажиллах, 

2. Компанийн албан тушаалын болон  ажлын байрт  шинжилгээ, тодорхойлолт, 
үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг удирдах 

3. Ажиллагсадыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагааг нь уялдуулах, 
өндөр бүтээмжтэй шуурхай ажиллуулах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, хяналт тавих 

4. Үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологийн горим зөрчигдсөн тохиолдолд үйл 
ажиллагааг зогсоох, шуурхай арилгуулах оновчтой арга хэмжээг гардан хариуцах, 

5. Ажилтны цалин хөлсний өрсөлдөх чадварын судалгаа хийх, шагнал урамшил, 
шийтгэврийн талаар санал боловсруулах 

6. Ажилтаны нийгмийн асуудал, ажлын нөхцөл, орчны талаар удирдлагад 
танилцуулж зөвлөлдөх, шийдвэр гаргуулах 

7. Аж ахуйн бүрэн тооцоот нэгжүүдтэй байгуулсан гэрээг баталгаажуулах, үйл 
ажиллагааны тогтвортой ажиллагаа, үйлчилгээний чанар, гэрээгээр хүлээсэн 
үүргийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, биелэлтийг дүгнэх, хамтын ажиллагааны 
хугацааг сунгахтай холбогдсон асуудлыг хариуцах, 

8. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн биелэлтэд хяналт тавих, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
таслан зогсоох, түүний шалтгаан, нөхцөлийг арилгах талаар хэсгийн албан 
тушаалтанд үүрэг өгөх, биелэлтийн талаар шалгаж, хариуцлага тогтоох, 

9. Даваа гаригийн ажилчдын шуурхайн тэмдэглэлээс гарах санал дүгнэлтэнд 
шийдвэр гаргаж,  үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг удирдлагаар хангах 

10. Үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон хууль эрхзүйн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
ажилчдын ажлын тусгай хувцас, хувийн хамгаалах хэрэгсэл хөдөлмөр хамгааллын  
зааварчилга, стандарт норм, дүрэм журамд хяналт тавьж, мэргэжлийн 
байгууллагаар баталгаажуулж ажиллах, 

11. Компанийн орон тооны бус комиссын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зөрчил 
дутагдлыг арилгах тал дээр арга хэмжээ авч ажиллах, 

12. Төсөв, тендертэй холбоотой баримт бичиг хянаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах, 

13. Албан газар, аж ахуй нэгж, иргэдийн цэвэр, бохир усны төвлөрсөн шугам сүлжээнд 
холбогдох техникийн нөхцөлийг баталгаажуулж ажиллах 



Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29 ны 
өдрийн 190 дугаар тушаалын 3 дугаар заалт 

             

14. Гадны байгууллага болон байгууллагын хэмжээн дэхь баримт бичгийн 
боловсруулалтанд  стандартыг мөрдөн ажиллах, баталгаажуулах, хянах, 
гүйцэтгэлийг холбогдох удирдлагад тайлагнах 

15. Шууд удирддаг албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах, 
ажлаа тайлагнах, хугацаат тайлан мэдээнд холбогдолтой тоо баримтыг цаг 
хугацаанд нь нэгтгэж өгөх 

16. Даланзадгад хотын   иргэдийн амьдрах  таатай  орчин, нөхцөлийг  бүрдүүлэх, 
стандартын шаардлага хангасан ундны цэвэр усаар тасралтгүй хангах, экологийн 
тэнцвэрийг хангахуйц усыг байгальд нийлүүлнэ 

17. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллах 

18. Ажилчдыг ажлын байрны чиг үүргийн хүрээнд үүрэг даалгавар, удирдлагаар  
ханган ажиллах ба үйлдвэрлэлийн ослын нөхцөл байдал үүсэх нөхцөлөөс 
сэрэмжлэн ажиллах 

19. Ажил үйлчилгээ, засвар, гэмтэл, осол аваар арилгахтай холбоотой бүхий л  гэрээ, 
хэлцэл, зөвшилцөлийг бичгээр үйлдэж, баталгаажуулж ажиллах 

20.   

3. Ажлын байранд тавигдах шаардлагууд: 

 
 
 
Ерөнхий шаардлага 

Мэргэжил УХАТ инженер 
Боловсрол   Дээд 
 
 
Ур чадвар 

 Харилцааны болон хамтран ажиллах 
чадвартай 

 Мэдээ, мэдээллийг нэгтгэх, дүн шинжилгээ 
хийх чадвартай 

 Магистрь болон түүнээс дээш мэргэжлийн 
түвшинд мэргэшсэн 

 Удирдан зохион байгуулах чадвартай 
 

 

Тусгай шаардлага 

 Байгууллагаас зохиосон мэргэжлийн болон бусад арга 
хэмжээнд идэвхитэй оролцох, шаарлагатай тохиолдолд 
үйлдвэрийн аль ч объектод ажил амралтын ямарч 
нөхцөлд бэлэн байхын зэрэгцээ, ээлжийн амралтаа 
зохицуулан илүү цагаар ажиллаx 

 ХХАА-ны үе шатны зааварчилгууд, салбарын хэмжээнд 
мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэм, стандартыг ажилдаа 
мөрдлөгө болгон осол, аваар зөрчилгүй ажиллах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Албан тушаалын цалин, эрдмийн болон 
мэргэжлийн цол зэрэг, ур чадварын 
нэмэгдэл, бусад нэмэгдэл, нөхөн төлбөр, 
тусламж, тэтгэмж, урамшуулал, 
мэргэжлийн чиглэлээр сургалт, семинарт 
хамруулах 
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Ажлын байрны нөөц 
хэрэгсэл 

 

 

Санхүү 

 Монгол улсын хэмжээнд мөрдөж байгаа 
Засгийн Газраас тогтоосон Хөдөлмөрийн 
хөлсний өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллах  

 Гэнэтийн осол, жолоочийн хариуцлагын 
даатгалд даатгуулах 

 Үүрэн телефоны ярианд эрх олгож 
төлбөрийг тооцох 

 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн 
даатгалыг хариуцах 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль, Компанийн 
дотоод журмын дагуу нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх /шаардлагатай тохиолдолд 
унаанд шатахуун, утсанд нэгж, бусад...... 
лимитээр олгох/ 

 

 

 

 

 

Ажлын 
байр 

 Хөдөлмөр хамгаалах хувцас, багаж 
хэрэгслээр хангах.  

 Ажлын өрөө, ширээ, сандал  
 Бичгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 
 Хот доторхи ярих эрхтэй телефон утас, 
гар утасны лимит 

 Шатахуун тос, сэлбэг  
 Ажил үйлчилгээ эрхлэх  гэрээ, компанийн 
дотоод журмыг мөрдөн ажиллах 

 Ажил үйлдвэрлэлийн технологийн 
горимыг хатуу баримталж, ажлын 
бүтээмжийг өндөр байлгах, ажлын цагийг 
баримтлах  

Ажлын байрны нөхцөл:   Хэвийн 
Ажлын байрны нэр: Гүйцэтгэх захирал 

4. Баталгаажуулалт: 

Ажлын байрны тодорхойлолт 

Боловсруулсан: 

Хүний нөөцийн менежер- нарийн бичиг 

...................................../                           / 

Хянасан:  

Ерөнхий инженер ..........С.Отгончулуун 

Танилцсан: 

Гүйцэтгэх захирал: 

................................................/Ж.Энхчимэг/ 

 

 


