
                                                                                                                        

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН УЦУОШГ-ын   ХАРЪЯА УЦУШ-НИЙ 

ӨРТӨӨДИЙН ДОТООД ЖУРАМ 

 

Нэг. Нийтлэг зүйл. 

 

1.1. Өртөөний дотоод журмын зорилго нь  МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай 

хууль,Төрийн албаны тухай хууль,Төсвийн тухай хууль, ЦУОШГ-ын Цаг уур 

орчны шинжилгээний газар,харьяа байгууллагын хэмжээнд мөрдөх 

хөтөлбөрийн дотоод журмын дагуу УЦУ-ын өртөөдийн  шинжилгээ мэдээлэл 

үйлчилгээний ажлыг хэвийн явуулах, техникч нэг бүрийн мэргэжлийн ур 

чадвар, сахилга хариуцлага, идэвх санаачлага , багаар ажиллах чадварийг 

дээшлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино. 

1.2. Хөдөлмөрийны харилцаанаас үүссэн маргааныг Төрийн албаны тухай 

хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн гэрээ болон тэдгээртэй 

нийцүүлэн гаргасан  бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд   

1.1. Өртөөний дотоод журмыг өртөөний дарга, техникч бүр даган мөрдөж 

биелэлтийг хангаж ажиллана. 

1.2. Дотоод журмыг шинээр ажилд орж буй хүнд өртөөний дарга албан ёсоор 

танилцуулж гарын үсэг зуруулна. 

1.3. Энэ журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг албаны даргын зөвлөлийн 

хуралд тавьж шийдвэрлүүлнэ. 

 

Хоёр. Удирдлага зохион байгуулалт 

 

2.1. УЦУШ-ний  өртөө нь дарга, ээлжийн техникч 4 нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажиллана. 

2.2. УЦУШ-ний өртөөний даргыг УЦУОША-ны дарга томилно. 

2.3. УЦУШ-ний өртөөний техникчдийг ажилд томилох, чөлөөлөх асуудлыг 

УЦУОША-ны   даргатай зөвшилцөн шийдвэрлэнэ. 

2.4. УЦУШ-ний өртөөний дарга нь чөлөө авсан, ээлжийн амралт авсан, 

хүндэтгэх шалтгаанаар эзгүй байгаа тохиолдолд өөрийн үүргийг аль нэг 

техникчид хүлээлгэн өгч уг хугацаанд хийгдэх ажлуудыг бичиж тэмдэглэн, 

зааварлан хүлээлгэн өгч энэ тухайгаа УЦУОША-ны даргад мэдэгдэнэ. 

 

Гурав. УЦУШ-ний өртөөний даргын эрх, үүрэг 

3.1. Өртөөний  сар, улирал, жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах 

3.2. Өртөөний техникч нарын сар, улирал, жилийн ажлыг төлөвлөгөөг батлах 

3.3. Өртөөний хурлыг сар бүр тогтсон хугацаанд хийнэ. Шаардлагатай үед 

өртөөний дарга, техникч нар санаачлан хуралдуулж болно. Өртөөний 

хурлыг өртөөний дарга удирдана. Өртөөний хурлаар шинжилгээ, 

мэдээллийн ажлын явц, үр дүнг хэлэлцэн цаашид ажиллах ажлын 

төлөвлөгөөг шийдвэрлэнэ. 

3.4. Өртөөний дарга нь техникч нарыг шагнаж урамшуулах, сахилгын болон 

бусад арга хэмжээ авахыг ажлыг мэргэжлийн дээд байгуулагад зохих 

журмын дагуу тавьж шийдвэрлүүлнэ. 



3.5. Өртөөний дарга нь техникч нарын цалингийн зээл, урьдчилгаа авахад 

өөрийн саналыг  оруулах эрхтэй. 

3.6. Өртөөний дарга шинжилгээний ажлыг дүгнэхдээ УЦУГ-аас гаргасан дүрмийг 

баримтлахаас гадна шинжилгээний ажлыг сайжруулах зорилгоор ажил 

дүгнэх журмыг боловсруулан дотооддоо хэрэглэж болно. Уг журам нь 

Монгол улсын хөдөлмөрийн болон нийгмийн бусад хууль тогтоомжуудтай 

харшлахгүй байвал зохино.Журмыг өртөөний хурлаар хэлэлцүүлж хурлын 

тэмдэглэл, техникч нарын гарын үсгээр баталгаажуулна. 

3.7. Өртөөний жилийн ажлын тайланг орон нутгийн Засаг дарга болон ЗДТГ-т, 

аймгийн УЦУГ-ын даргад тайлагнах 

3.8. Орон нутаг дахь мэдээлэл үйлчилгээний ажлыг сайжруулах, оновчтой 

зохион байгуулах, хяналт тавих, өртөөний үйл ажиллагааг сурталчилах 

ажлыг зохион байгуулна. 

3.9. Өртөөний дарга нь өртөөний үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан хууль 

тогтоомж удирдах дээд байгууллагын тушаал, шийдвэрийн биелэлтийг 

хангаж ажиллах ажлыг зохион байгуулж гарсан үр дүнг тайлагнана. 

3.10. Техникч нарын мэдлэг, мэргэжилийг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл 

бололцоогор хангах, нөхцөлийг сайжруулах талаар анхаарч ажиллана. 

3.11. Өртөөний өмч хөрөнгө болон шинжилгээний багаж төхөөрөмжийн хамгаалж, 

үр ашигтай зарцуулна. 

 

Дөрөв. Ээлжийн техникчийн эрх, үүрэг 

 

4.1. Өртөөний техникч нь өөрийн ажиллах нөхцөл байдал, хөдөлмөрийн хөлсний 

талаар өөрийн санал , шүүмжлэлийг өртөөний дарга болон түүгээр 

уламжлан УЦУА-ны даргаар шийдвэрлүүлэх эрхтэй. 

4.2. Өртөөний техникч нь ус, цаг уурын байгуулагын үйл ажиллагааг дэмжих, 

мэдээллийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар өөрийн санал санаачилгыг гарган 

өртөөний дарга УЦУА-ны даргад танилцуулан зөвшилцөж ажиллах 

4.3. Өртөөний техникч нь өртөөний дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолт, 

хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллана. 

4.4. Техникч нь ээлжийн хугацаанд ажлын байранд байгаа эд хогшил, талбайд 

байрлуулсан багаж тоног төхөөрөмжийг бүрэн хариуцаж ээлж хүлээлцэхдээ  

      эд хогшил, багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг шалган хүлээлцэж , ямар  

      нэгэн зөрчил илэрвэл дэвтэрт тэмдэглэнэ. Хэрэв ээлж хүлээлцэхдээ аливаа   

      зөрчил дутагдлыг хүлээлцэж  аваагүй, дэвтэрт тэмдэглээгүй бол хүлээж         

      авсан хүн  хариуцна.  

4.5. Онцгой тохиолдолд / шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний тасралтгүй 

ажиллагаа алдагдахад/ ээлжийн амралттай эсвэл ээлжнээс буусан 

амралттай байгаа үед ажил дээрээс дуудвал хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй 

бол тэр даруй ажил дээр очно. 

4.6. Ээлжинд гарч буй үед  ажлын байрыг орхиж явахыг хориглоно. 

4.7. Өртөөний техникч нь өөрийн ажиллах нөхцөл байдлыг сайжруулах ажлыг  

өөрийн нөхцөл бололцоо, чадавхын хэмжээнд  зохион байгуулж, оролцох 

хэрэгтэй. 

 



Тав. Ажил амралтын цаг 

 

5.1. Ээлжийн хуваарийг техникч нар дур мэдэн  зөрчиж ээлж солихыг хориглоно. 

5.2. Ээлж солилцох цагыг өртөөний хурлаар тогтоох ба дараагийн ээлжийн 

техникч иртэл ээлжийн жижүүр ажлын байрыг орхиж явж болохгүй 

5.3. Өртөөний дарга нь сарын ээлжийн хуваарьт гарч болох илүү цагт ээлжийн 

горимоор бусад үед өдрийн 8 цагаар ажиллана. 

5.4. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ээлжинд гарч чадахгүй болсон тохиолдолд 

ээлжийн техникч ажил хүлээлцэхээс 3 цагаас доошгүй хугацааны өмнө 

өртөөний дарга болон түүнийг орлож буй хүнд утсаар болон биеэр 

мэдэгдэнэ. 

5.5. Ээлжийн амралтын хуваарийг жилийн эхэнд өртөөний дарга хүмүүсийнхээ 

саналыг үндэслэн гаргаж УЦУОША-ны даргаар батлуулна. Тушаалаар 

батлагдсан амралтын хуваарийг дур мэдэн өөрчлөхийг хориглоно. Хэрэв 

хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар өөрчлөх шаардлага гарвал хувийн өргөдөл 

гарган өртөөний даргаар уламжлуулан албаны даргаар шийдвэрлүүлнэ. 

5.6. Ээлжийн амралтаа эдэлж буй болон ээлжнээс буусан техникчийг онцгой 

тохиолдол / шинжилгээ, мэдээлэлийн тасралтгүй ажиллагаа алдагдах/ -оос  

бусад нөхцөлд дуудаж ажиллуулахыг хориглоно. 

5.7. Хувийн чөлөөг өртөөний даргад мэдэгдэж авах бөгөөд өртөөний дарга нь 7 

хүртэлх хоногийн чөлөө олгох эрхтэй түүнээс дээш хоногийн чөлөөг 

өртөөний даргаар уламжлан  УЦУА-ны даргаас авна. 

5.8. Хуулинд заасан тэтгэмжтэй чөлөө авах бол хувийн өргөдлөө гарган 

өртөөний даргаар уламжлан УЦУА-ны даргаас авна. 

 

Зургаа. Боловсон хүчний сургалт, мэргэжлийн хичээл 

 

6.1. Мэргэжлийн сургууль болон курс төгсөөд шинээр ажилд орж буй хүмүүст 

ажлын дадлага олгох зорилгоор тодорхой хөтөлбөрийн дагуу өртөөн дээр 

сургалтын үр дүн, мэргэжилтний ур чадвараас хамааран 30 хоног хүртэл 

хугацаагаар дагалдуулан өртөөний дарга бие даан ээлжинд гаргах шийдвэр 

гаргана. 

6.2. Мэргэжлийн бус хүнийг өртөөнд ажилд авах бол анхан шатны онолын 

мэдлэг олгох зорилгоор УЦУОША-д 21-30 хоногийн хугацаагаар 

Технологийн хэлтсийн даргын гаргасан хөтөлбөрийн дагуу дагалдуулан 

сургаж хөтөлбөрт заасан хугацаа дуусмагц тусгай комисс гарган шалгалт 

авч дүнг зөвлөлийн хурлаар оруулан шийдвэрлүүлнэ. Энэхүү мэдлэг олгох 

сургалт нь төлбөртэй байна. Төлбөрийн тухайн хугацаанд Албаны даргын 

зөвлөлөөр тогтооно. 

6.3. Удирдах дээд байгууллагаас явуулж буй сургалт, семинарт мэргэжилтнээ 

заавал оролцуулах ба сургалтанд оролцсон  мэргэжилтэн заагдсан хичээл, 

дадлагын ажлыг бусад техникч нарт зааж өгөх үүрэгтэй. 

6.4. Өртөөн дээр явуулах сургалтын хөтөлбөрийг өртөөний дарга гаргаж, ус цаг 

уурын салбарт нэвтэрч буй шинэ техник, технологи, заавар дүрмийг 

судлуулах арга хэмжээ авна. 

 



Долоо. Шагнал урамшуулал 

 

7.1. Өртөөний ажиллагсадыг шагнал урамшилд тодорхойлох саналыг өртөөний 

хурлаар хэлэлцэн бүх шатны шагналд тодорхойлох бөгөөд тодорхойлолтыг 

өртөөний дарга  УЦУОША-д явуулна. 

7.2. Шагналыг байгууллагын ой, Ус цаг уурчдын өдөр,  улсын баяр наадам, 

байгууллагын оны ажил дүгнэх үеийг тохиолдуулан олгоно. 

7.3. Мөн өртөө нь тэргүүний ажилтнаа орон нутгийн төр захиргаа, олон нийтийн 

болон бусад байгууллагын шагналд тодорхойлж болно. 

 

Найм. Сахилгын зөрчил гаргагсдад хүлээлгэх  хариуцлага 

 

8.1. Хөдөлмөрийн сахилга бат зөрчсөн , Ус цаг уурын орчны хяналт 

шинжилгээний технологийн сахилгын дүрэм, өртөөний дотоод журам 

зөрчсөн, ажлын хариуцлага алдсан хүнд зохих хууль, журмын дагуу арга 

хэмжээ авна. 

8.2. Хэрэв уг хүн анх удаа сахилгын зөрчил гаргасан , сахилгы зөрчил нь 

хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол сахилгын арга хэмжээ авахгүйгээр зэмлэл 

хүлээлгэж болно.Нэг төрлийн зөрчилд нэг удаа зэмлэл хүлээнэ. 

8.3. Сануулах арга хэмжээг дараахи тохиолдолд оногдуулна. Үүнд: 

➢ Нэг жилийн хугацаанд 3 удаа зэмлэл хүлээсэн 

➢ Өртөөний даргын өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлээгүй, чанаргүй биелүүлсэн 

➢ Чөлөө зөвшөөрөл авалгүй ажил хаяж явсан,ээлжийг удаа дараа дур 

мэдэн сольсон 

8.4. Үндсэн цалинг 20 хувь хүртэлх хувиар, 3 сар хүртэлх хугацаагаар бууруулах 

арга хэмжээг дараахи тохиолдолд оногдуулна. 

➢ Жилийн хугацаанд сануулах арга хэмжээ авагдсан бол 

➢ Шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний ажлын дүрэм, журам, зааврыг 

ноцтой зөрчиж энэхүү дутагдал нь шинжилгээний тасралтгүй үйл 

ажиллагааг тасалдуулсан бол 

➢ Ус цаг уурын орчны хяналт шинжилгээний технологийн дүрмийг 

зөрчиж  хуурамч ажиглалт хийсэн 

➢  Цаг агаарын төрөл бүрийн хугацааны ажиглалт, мэдээг тасалсан 

8.5. Ажлаас халах арга хэмжээг дараахи тохиолдолд оногдуулна. Үүнд: 

➢ Нэг жилд 2 удаа эсвэл 3 жил дараалан сахилгын арга хэмжээ 

авагдсан 

➢ Ажлын 5 хоног ба түүнээс дээш хугацаагаар ажил тасалсан 

➢ Хууль дүрэм зөрчиж ажлын хариуцлага алдаж хуулийн байгуулагад 

шилжсэн 

➢ Ажлын байранд согтууруулах ундааг хэрэглэсэн 

8.6. Сахилгын шийтгэл оногдуулахдаа тухайн зөрчил гаргасан нөхцөл байдал, 

түүний хор уршиг, зөрчил гаргасан хүний хүмүүжил, ажил байдал зэргийг 

харгалзан үзэж хүндрүүлэх буюу хөнгөвчлөн үзэж болно. 

8.7. Жилийн хугацаанд нэг хүнд хөдөлмөрийн хуулинд заасан аль нэг арга 

хэмжээг давхардуулан авахгүй. 


