
 
МТҮП-ын Захирлын 2014 оны ... сарын ... өдрийн 

 ... тоот тушаалын хавсралт 
 
 

АЖЛЫН БАЙР (АЛБАН ТУШААЛ)-НЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 

1. Байгууллагын нэр: Мэдээллийн             
технологийн үндэсний парк 

2.Нэгжийн нэр: Инкубатор, бизнес хөгжлийн төв 
 

3. Ажлын байрны нэр:  
Мэдээллийн технологийн ур чадвар, 

стандарт хариуцсан мэргэжилтэн 

3.1. Албан тушаалын 
ангилал 

3.2. Албан тушаалын 
зэрэглэл 

4. Ажлын байрыг шууд харъяалан удирдах 
албан тушаалын нэр:  

Инкубатор, бизнес хөгжлийн төвийн 
дарга 

 

4.1. Албан тушаалын 
ангилал:   

4.2.Албан тушаалын 
зэрэглэл:  

5. Ажлын байрны шууд харъяалан удирдах 
албан тушаал 
 

үгүй 

5.1. Албан тушаалын нэр 5.2. Албан тушаал 
эрхлэгчдийн тоо: 2 
 

 
 

 
 

 
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ 
 

 
 
 
 
1.Ажлын байрны зорилго  

Байгууллагын эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөний зорилтод 
нийцүүлэн олон улсын стандарт жишгийг мөрдүүлэх, салбарын 
бодлого, зохицуулалттай уялдуулан төсөл  хөтөлбөрт оролцох 
хүний нөөцийг өндөр ур чадвар эзэмшихэд дэмжих, туслах, цаашид 
мөрдөгдөх  стандарт жишгийг тодорхойлон батлуулах, мэргэжлийн 
ур чадварыг дээшлүүлэх талаар идэвхтэй ажиллах, туршлага 
хуримтлуулах зорилгоор судалгаа хийх, сургалт явуулах, үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэх, технологийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл 
хөтөлбөрүүдэд шаардагдах ур чадварын болон стандарт жишгийн 
сан бүрдүүлэх, сайжруулах талаар судалгаа шинжилгээний ажил 
байнга эрхлэх 

 
2.Ажлын байрны үндсэн зорилт 

 
2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 
 
 

  “Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх, үр дүнгээр цалин хөлс, 
шагнал, урамшуулал тооцож 
олгох журам”-ын дагуу үнэлэгдсэн 
ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 

 Ажлын байрны тодорхойлолтонд 
заасан ажил үүргийн үнэлэлт, 
дүгнэлт 

 Ажил үүрэгтэй холбоотой 
өргөдөл гомдлын байдал 

 Ажил мэргэжлийн өндөр ур чадвар 
 Ажлын цагийн бүртгэлийн байдал 
 Шинийг санаачлан хэрэгжүүлсэн 

ажлын бүтээлүүд 

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд: 

 Олон улсын мэдээллийн технологийн жишигт 
хүрсэн мэдээллийн технологийн ур чадвар 
дээшлүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажил эрхлэх,  
бодлого боловсруулах 

 Монгол улсад мэдээллийн технологийн суурь 
боловсролыг дэмжих стандарт хөгжүүлэх, сургалт, 
шалгалт зохион байгуулах 

 Бодлогын судалгаанд үндэслэн байгууллагад үр 
ашигтай төлөвлөгөө боловсруулж, олон улсад 
хүчинтэй сертификат бүхий сургалтын төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

 Хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг тайлагнах, дүгнэлт 
гаргах, дүгнэлтийн дагуу сургалтын ажлыг 
сайжруулах, чанаржуулах 



 ЖДҮ, гарааны бизнест ур чадварыг дээшлүүлэх, 
сайжруулах, хөгжүүлэх талаар зөвлөх үйлчилгээ, 
сургалт, семинар зохион байгуулах 

 Байгууллагад инновацийн соѐл нэвтрүүлэх 

 Жил, улирал, сарын төлөвлөгөөт 
даалгаврыг цаг хугацаанд нь 
өндөр бүтээмжтэй гүйцэтгэж 
байгаа эсэх талаар шууд 
удирдлагын дүгнэлт 

 Байгууллагаас тогтоосон дүрэм, 
журмын хэрэгжилтийг биелүүлсэн 
үзүүлэх 

 

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд: 

 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, 
гүйцэтгэлийг тайлагнах, ажлын үр дүнгийн  
сайжруулалтыг дээшлүүлэх, байгууллагын 
төлөвлөгөөг хангаж ажиллах, 

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд: 

 Гадаадын болон дотоодын  сургалтын 
байгууллагуудтай  хамтран ажиллах, Олон улсын 
мэдээллийн технологийн чиглэл, бодлого, шинэ 
технологитой холбоотой хөтөлбөр, сургалтыг 
хэрэгжүүлэх, 
 

 
3. Ажлын байрны  гол  үйл  ажиллагаа    

 
3.1. Хугацаа,хуваарь 

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд: 
 

1. МТ-ийн ур чадварын стандарт нэвтрүүлэх судалгаа хийх, стандартын 
бодлого боловсруулах, нутагшуулах  

2. Мэдээллийн технологийн ур чадварыг дээшлүүлэх бодлого, төлөвлөгөө 
боловсруулах, төсөл хөтөлбөр санаачлах, 

3. Байгууллагын бусад хэлтсүүдээс хэрэгжүүлж байгаа үйл 
ажиллагаанаас Мэдээллийн технологийн ур чадвар, стандарт 
бодлогыг гаргах ажлыг зохион байгуулах, 

4. Ур чадварыг дээшлүүлэхтэй холбоотой шалгалтыг ОНЛАЙН хэлбэрт 
шилжүүлэх программ хангамжын зохиомжийг гаргах, хэрэгжүүлэх, 

5. Ур чадварыг стандартжуулахад шаардлагатай хууль, эрх зүйн орчныг 
судлах, холбогдох байгууллагуудтай хэрэгжүүлэх талаас нь хамтран 
ажиллах 

6. МТ-ийн инженерийн шалгалт, сургалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах  
7. МТ-ийн нарийн мэргэжлийн шалгалтуудыг шат дараалан нэвтрүүлэх  
8. МТ-ийн инженерийн шалгалтын асуултыг ангилан архивлаж, асуултын 

сан бүрдүүлэх, асуултуудыг албан бус шалгалт, цахим сургалтанд 
дахин ашиглах боломжийг бүрдүүлэх     

9. Шалгалттай холбогдох статистик мэдээлэл, тоо баримтыг нэгтгэж, 
мэдээллийн бааз үүсгэж архивлах, тогтмол мэдээллэх  

10. МТ-ийн мэргэжилтний шалгалтын зөвлөлд Монгол улсаас асуулт 
хандивлах ажлыг зохион байгуулах  

11. Асуулт боловсруулах үйл ажиллагаатай холбогдох статистик 
мэдээлэл, тоо баримт болон боловсруулсан, хандивласан асуултыг 
ангилж архивлах, асуултын нууцлалыг хадгалах  

12. Үндэсний МТ-ийн шалгалтыг төлөвлөх, түгээн дэлгэрүүлэх, стандарт 
болгон батлуулах ажлыг зохион байгуулах  

13. Үндэсний МТ-ийн шалгалтын асуултын сан бүрдүүлэх  
14. Шалгалтуудын зохион байгуулалт, стандартын хэрэгжилтийн үр дүнд 

дүнд шинжилгээ хийж, шалгалтын нэр хүнд, стандартын ач 
холбогдлыг нэмэгдүүлэх, хүлээн зөвшөөрүүлэх талаар санаачлага 
гарган ажиллах  

15. Шалгалттай холбогдох сургалтуудыг шинээр нэвтрүүлэх, зохион 
байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх  

16. МТ-ийн хүний нөөцийн хөгжил, ур чадвар, стандартын мэдээлэл хийх, 
зөвөлгөө өгөх  

17. Ажлын байртай холбогдсон статистик мэдээлэл, тоо баримт, 
судалгааны үр дүнг нэгтгэн мэдээллийн бааз үүсгэх, холбогдох 
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мэргэжилтэн, албан тушаалтанд өгөх, тайлагнах  
18. Тухайн статистик мэдээллийг цахим эмхтгэл хэлбэрээр байгууллагын 

веб сайт дээр байрлуулах  
19. Судалгаа шинжилгээний ажлын дүнд суурилсан, Олон улсын стандарт 

нөхцөлийг удирдлагуудад танилцуулах, батлуулах, тухайн төсөл 
хөтөлбөрт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах, 

20. Стандарт жишгийг хэрэгжүүлэх ажилтай холбоотойгоор 
сертификатын нэр, агуулга, хэрэгжилтийн процессыг тодорхойлох, 
хэрэгжүүлэлтийн явцад тавигдах хяналтын шинжилгээг нарийвчлан 
тооцох, 

21. Мэдээллийн технологийн ур чадварыг чанаржуулах зорилгоор хамтран 
ажиллаж буй байгууллага болон паркын ажилчдад шаардлагатай 
сургалтын төлөвлөгөөг батлуулах, тогтмол сургалт явуулах, 

22. Хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээг сан үүсгэн хадгалах, удирдлагаас 
шаардсан хугацаанд багтаан тайлагнах, 

23. Хамтран ажилласан байгууллага, хэрэглэгчдийн нэгдсэн судалгааг 
нарийвчлан гаргах, сан үүсгэж хадгалах, байнга шинэчлэх, 

24. Хэрэгжүүлсэн  хөтөлбөрүүдийн үр дүнгээс үүдэн гарсан санал, 
дүгнэлтүүдийг  дараагийн хөтөлбөрт оруулах, энэ талаар  удирдлагад 
танилцуулах, 

25. Хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрөөс дараагийн сургалтанд ашиглах стандарт 
нөхцлийг тодорхойлон, үр дүнгийн биелэлтэнд эерэг нөлөө үзүүлэх 
шаардлагатай ажлын ур чадварын судалгаа, төлөвлөгөө, дүгнэлтийн 
төлөвийг гаргах, шууд удирдлагаар хянуулах, 

26. Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбоотой 
тайлан мэдээ, бичиг баримтыг  нэгтгэн, архивт шилжүүлэхэд 
бэлтгэж ажиллах, 

27. Ур чадвартай холбоотой сургалт, сертификатжуулалтыг нэвтрүүлэх 
 
 
Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд: 
 

1. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь өндөр 
гүйцэтгэлтэй биелүүлэх,  

2. “Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үр дүнгээр цалин хөлс, шагнал, 
урамшуулал тооцож олгох журам”-ыг сахих 

3. Байгууллагын бизнес төлөвлөгөөний дагуу улирал, сарын 
нарийвчилсан төлөвлөгөөт үйл ажиллагааг удирдлагаас өгсөн үүрэг 
даалгаврын дагуу хүлээн авч боловсруулахдаа, тухайн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх ажлын боловсруулалтыг харьяа хэлтэсийн даргад ажлын 
4 хоногийн дотор багтаан танилцуулна. 

4. Харьяалагдах нэгжийн долоо хоног, сар, улирал, хагас жил, жилийн 
төлөвлөгөөний дагуу ажиллах, 

5. Харьяалагдах нэгжийн долоо хоног, сар, улирал, хагас жил, жилийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах, танилцуулах, 

6. Ажлын байртай холбогдсон статистик мэдээлэл, тоо баримт 
судалгааны үр дүнг нэгтгэн мэдээллийн бааз үүсгэх, холбогдох, бичиг 
баримтыг архивлах 

7. Монгол Улсын хууль тогтоомжууд болон байгууллагын хөдөлмөрийн 
дотоод дүрэм, холбогдох журмуудыг биелүүлж ажиллах, 

8. Шаардлагатай тохиолдолд паркын ажилчдын хүсэлтээр холбогдох 
сургалтыг явуулах,байгууллагаас зохиосон олон нийтийн ажилд 
оролцох,  

9. Шууд удирдлагаас өгсөн үүргийн дагуу өөрийн ажил мэргэжил, албан 
тушаалтай ойролцоо чиг үүргийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх, 

10. Мэдээллийн технологийн чиглэлээр сургалтын ном, сурах бичиг, гарын 
авлага бэлтгэн гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, 

11. Өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой статистик тоон мэдээллүүдийг 
байгууллагын цахим хуудсанд байрлуулах, удирдлагыг мэдээллээр 
хангах, 
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12. Мэргэжлийн болон гадаад хэлний ур чадварыг дээшлүүлэх 
13. Байгууллагаас албан ѐсоор олон нийтэд мэдээлээгүй, байгууллагын 

үйл ажиллагаатай холбоотой, нэр хүндэд харш мэдээллийг хувийн эрх 
ашгийн сонирхлоор бусдад тараахгүйгээр ажиллах  

 
 
Ажлын байрны зорилгын хүрээнд явуулах бусад үйл ажиллагаа: 
 

1. Гадаад болон дотоодын байгууллага, их дээд сургуулиудын эрэлт 
хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн сургалтын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

2. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх сургалтын бичиг баримтыг холбогдох гадаад 
хэл дээр хөрвүүлэх, 
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В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ажлын 
байранд 
тавигдах 

шаардлага 

 
 
 
 
 

Ерөнхий 
шаардлага 

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай 

Боловсрол Дээд/бакалавраас доошгүй зэрэгтэй байх 

Мэргэжил Мэдээллийн технологи, хүний нөөц 

Мэргэшил Бизнес удирдлага, багш 

Туршлага 1-ээс дээш жил ажилласан байх 

 
Ур чадвар 

Логик сэтгэлгээ сайн, багаар ажиллах өндөр 
чадвартай, ажлын ачаалал даах, мэргэжлийн 
өндөр ур чадвартай, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тусгай 
шаардлага 

 

 
Гадаад хэл 

-  Англи хэлний ярианы болон бичгийн 

чадвар дундаас дээш байх 

 
Компьютер 

- MS Word, Excel, Power point, Project 

программуудыг мэргэжлийн түвшинд 

ашигладаг байх   

 
 

Оюуны 

             Харилцааны өндөр соѐлтой, 
- Эрх зүйн чадамжтай, өөрийнхөө 

үйлдлийг ухамсарлах чадвартай байх, 
хариуцсан ажлаа хийж гүйцэтгэх оюуны 
бүтээлч ухамсартай байх  

 
Ёс зүйн 

- Байгууллагын Ёсзүйн дүрмийг мөрдөж 
ажиллах 

Биеийн - Эрүүл 

 
 

Бусад 

- Ажлын ачаалал даах чадвартай, ажил, 
ажлын цагаа зөв хуваарилах чадвартай 
байх, илүү цагаар ажиллах чадвартай 

- Байгууллагын ирцийн бүртгэлийг чанд 
баримтладаг байх, 

 
 

Г. ХҮЧИН ЗҮЙЛС 
 

1. Ажлын байрны харилцах субьект 

1.1. Байгууллагын дотор талд байгаа: 

 Газар, төвийн захирал 

 Ерөнхий захирал 

 Байгууллагын ажилчид 
 

1.2. Байгууллагын гадна талд байгаа: 

 Гадаад, дотоодын их дээд сургуулиуд 

 Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд 

 Бизнесийн байгууллагууд, иргэд 

 Бүрэн эрх /эрх мэдэл/:  



 
 
 
 
2. Албан тушаал эрхлэгчийн 

хүлээх хариуцлага 

 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, Хөдөлмөрийн 
гэрээ, Хамтын гэрээнд заасан эрхийг эдэлж, үүргийг 
биелүүлдэг байх, 

 
Хариуцлага хүлээх нөхцөл: 

 “Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үр дүнгээр цалин 
хөлс, шагнал, урамшуулал тооцож олгох журам”-аар 
үнэлэгдсэн үр дүн, хариуцаж буй ажлынхаа хэмжээнд 
тохирсон хариуцлагыг хүлээж чаддаг байх.  

 

 
 
 

3. Ажлын байрны нөөц, 
хэрэгсэл 

3.1. Санхүүгийн Үндсэн цалин, урамшуулал 

3.2. Материалын - Тухайн ажлын байранд шаардлагатай бүх 
бичгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр 
хангагдах 

3.3. Хүний  

3.4. Бусад - Интернэт болон бусад программ хангамжаар 
хангагдах, 
-  Эрүүл мэнддээ анхаарал тавих боломж 

4. Ажлын байрны нөхцөл 4.1. Ердийн нөхцөл Хэвийн/дотор 

4.2. Онцгой нөхцөл  

 
 
Д. БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 
 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан 
ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч  

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий 
албан тушаалтан 

Албан тушаалын нэр ИНКУБАТОР, БИЗНЕС 
ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГА 
 
 
 
……………..                П.НАРАНЦЭЦЭГ                
                    
2014  оны ...дугаар сарын ...-ны  өдөр 
 

Албан тушаалын нэр: ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ 
 
 
(тамга 
 
……………..                           Б.МЯГМАРНАРАН  
 
2014 оны ....дугаар сарын ....-ны  өдөр 
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