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Байгууллагын албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа, хандлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 2018 

онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

1. Монгол Улсын Засгийн Газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 

2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 3 зорилт 16 үйл 

ажиллагаа бүхий ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган, сар бүрийн 05, 20-ны 

дотор ХХҮЕГ, Нийслэлийн ЗДТГ-т тайлагнан ажилласан.  

Түүнчлэн албан даалгаврын хүрээнд сар бүр тодорхой ажлууд зохион байгуулан хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлахын зэрэгцээ төрийн албан хаагчдын ёс зүй, ажлын цаг 

ашиглалт, бүтээмжид дотоод хяналт, үнэлгээ хийн, зөвлөмж, дүгнэлт гарган ажиллалаа.  

2. УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Авилгатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг 2018 оны эхний 

хагас жилийн байдлаар гарган НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүллээ.  

Мөн оны эхэнд байгууллагын 10 заалт бүхий “Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө”-г боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, биелэлтийг холбогдох газар хүргүүлсэн.  

3. АТГ-ын Олон нийтийн төвд 2018 оны 2-р улиралд зохион байгуулах сургалтын 

төлөвлөгөөний дагуу нэгжийн удирдах албан тушаалтнууд, санхүүгийн ажилтан, Нийтийн 

албан тушаалтнууд, нийтийн албан тушаалд анх удаа ажиллаж буй албан хаагчид, төрийн 

үйлчилгээний зэрэг нийт 19 албан хаагч хуваарийн дагуу тус сургалтад оролцлоо.  

4. Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны самбарыг ажиллуулан эхэлсэн бөгөөд Төрийн 

жинхэнэ албан хаагчийн тангараг, Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх есөн зүйлийг нээлттэй 

байршуулан төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм болон хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, цаг үеийн мэдээ мэдээллээр тогтмол баяжуулан ажиллаж байна. 

Мөн ubbirj.ub.gov.mn цахим хуудсанд Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа болон 

төлөвлөгөө, тайлан мэдээг олон нийтэд ил тодоор хүргэж байна.  

5. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд 3 албан тушаалтан гаргаж, 

байгууллагын ЭБАТ хянан баталгаажуулан тайланг ХХҮЕГ-т хүргүүлсэн.Мөн Нийтийн албанд 

нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хууль, УИХ-ын байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон  хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 

маягт, түүнийг бүртгэх, хянах,  хадгалах журам”-ын дагуу Нийтийн албанд томилогдохоор нэр 

дэвшсэн 3 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг АТГ-т хүргүүлж, тус 

http://ubbirj.ub.gov.mn/-д


газрын 2018 оны 05/1551, 05/1275, 05/4327 тоот албан бичгийг үндэслэн газрын даргын 

тушаалаар дээрх нэр бүхий этгээдүүдийг тухай албан тушаалд томиллоо. 

6.Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Худалдан авах ажиллагаан дахь 

хяналт, хариуцлага, хамтын ажиллагаа” сэдэвт хэлэлцүүлэг болон 3-р улиралд зохион 

байгуулсан сургалтуудад холбогдох албан хаагчид хуваарийн дагуу оролцсон.   

7. Мөн Авлигатай тэмцэх газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран 2018 

оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сургалтад 

тус газрын 3 мэргэжилтэн хамрагдсан.  

8. Нийслэл дэх Аудитын газрын дарга, доктор, профессор С.Энхбаатар албан хаагчдад 

зориулан “Манлайллын менежмент, ёс зүйн” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. 

Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсоны үндсэн дээр 2018 онд хийх 

сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан төлөвлөгөөний дагуу 2017.11.16-ны өдөр Олон Улсын 

хүүхдийн Найрамдал цогцолборт Нийслэлийн хөдөлмөрийн салбарийн албан хаагчдын 

чадавхи бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, 90 гаруй албан хаагч хамрууллаа. Сургалтаар 

салбар тус бүрийн сургагч багш нар “Судалгаа, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй” , 

“Харилцааны ёс зүй”, “Хөдөлмөрийн зах зээлийн үндсэн ойлголт”, “Захиргааны ерөнхий 

хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь”, “Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хангах нь”, “Удирдах 

эв дүй” болон ХХҮЕГ-ын мэдээллийн технологийн төв, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газрын 

мэргэжилтнүүд LMIS программын хэрэглээний ур чадварыг нэмэгдүүлэх, "Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх нь" зэрэг сэдвээр 

мэдээлэл сонсов. 

Шинээр ажилд орсон болон алдаа дутагдал гаргасан албан хаагчдад төрийн албаны стандарт, 

байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байранд мөрдөх хэм хэмжээний журам, ёс 

зүйн хэм хэмжээний талаар болон бусад мөрдөх журам, дүрмийн талаар сургалт зохион 

байгуулж, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэхэд хяналт тавьж ажилласан байна. 

Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан “Авилгатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр”-ийн дагуу Нийслэлийн хэмжээнд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 1-р улиралын гаргаж 04 

дүгээр сарын 10-ны өдөр НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүллээ. Тус хөтөлбөрийн хагас 

жилийн биелэлтийг 07-р сарын 10-ны өдөр гаргаж хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.  

Тус байгууллагад төрийнзахиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэмхэмжээг зөрчсөн тухай 

гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, түүний үндэслэлийг шалган тогтоож, дүгнэлт гаргах эрх бүхий 

байнгын, орон тооны бус Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг Газрын даргын 2017 оны А/26 дугаар 

тушаалаар шинэчлэн баталсан бөгөөд төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн 

тухай мэдээг Нийслэлийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд тогтоосон хугацаанд нь тайлан 

мэдээг хүргүүлэн ажиллаж байна.  



Тус хороонд 2017 онд төрийн захиргааны албан хаагчтай холбоотой гомдол, мэдээлэл 

ирүүлээгүй, харин 2018 оны 03 дугаар сарын 23-нд Сургалт судалгааны хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ёсзүйнхороонд гомдол ирүүлснийг хүлээн авч, шийдвэрлэх шатандаа явж байна.   

2. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017.10.06-ны өдрийн 

А/263 дугаар тушаалын дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх ажилтнуудад зориулсан 

“ Мэргэжлийн харилцаа” сургалтыг “Өөрчлөлтийг чиглүүлэгч Төв” ТББ-аас зохион байгуулсан. 

Сургалтаар мэргэжлийн харилцаа, ёс зүйн чиглэлээр 10 модуль цагийн сургалт явуулж албан 

хаагчид идэвхитэй оролцож, сургалтын сертификат олгосон. 

3 “Хэмконсалтинг” ХХН-н хуульч, өмгөөлөгч Б.Туяажаргал, Ж.Давааням нарыг 

2017.12.18-ны өдөр урьж “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн холбогдох заалтуудаар албан хаагчдад 

сургалт зохион байгуулсан. Сургалтаар архи тамхины хор хөнөөл, хариуцлага, хөдөлмөрийн 

харилцааны чиглэлээр мэдээлэл өгсөн.  

Мөн 2017.01.24-ний өдөр ХХҮЕГ-аас зохион байгуулсан “ЭБАТ-ын чадавхи бэхжүүлэх 

сургалт”-нд хариуцсан албан хаагчийг хамруулан чадавхижуулсан ба ХАСХОМ-ийг мэдүүлэг 

гаргагчаас мэдүүлгийг хүлээн авч, 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр буюу  хуулийн 

хугацаанд мэдүүлгийн тайлан, мэдээг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт 

хүргүүлсэн. 

  Төрийн албаны тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авилгын эсрэг 

хуулиуд болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчин бусдад аливаа төрлийн хохирол 

учруулсан зөрчил гараагүй болно.  

 

 


