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Байгууллагын албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа, хандлагыг дээшлүүлэх 

чиглэлээр 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Үүнд: 

1. Тус газар нь ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэх болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих тухай, Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хуулиуд, бусад холбогдох хууль 

тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд эрхэмлэн дээдлэх зүйлс, байгууллагын соёл, дагаж 

мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 

дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм” шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын даргын 2019 оны “Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай” 

А/06 дугаар тушаалын дагуу төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын 

баримтлах ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, иргэн, хуулийн этгээд, төрийн албан хаагчийн гомдол, 

мэдээллийн дагуу төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлыг 

хянан шалгаж, эцэслэн дүгнэж, шийдвэр гаргах эрх бүхий “Ёс зүйн зөвлөл”-ийг 3 

жилийн хугацаатай 5 хүний  бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулсан.  

2. УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлага, УИХ-ын дэд дарга Л.Энх-

Амгалангийн дэмжлэгтэйгээр Төрийн албаны зөвлөл, Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын 

Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Монгол улсад мэргэжлийн иргэн төвтэй төрийн албыг 

төлөвшүүлэх нь” төсөл, “Хамтдаа өсөх” төрийн бус байгууллага хамтран зохион 

байгуулсан “Зөв төр-шудрага ёс” сэдэвт сургалтад 2019.05.01-ний өдөр тус газрын 2 

мэргэжилтэн оролцсон. 

3. Өдөр бүр цагийн бүртгэлийг цаг бүртгэлийн төхөөрөмжөөр бүртгэж 

erp.ulaanbaatar.mn цахим системийн цаг бүртгэлийн цэсний автомат машинтай 

тулган, ажлын цаг ашиглалтад хэлтсийн дарга нар тогтмол хяналт тавин ажилласан 

ба сар бүрийн ирцийн  мэдээг байгууллагын мэдээллийн самбарт ил тод байршуулж, 

2019.06.12-ны өдөр зохион байгуулагдсан газрын өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцэн, 

албан хаагч тус бүрээр танилцууллаа. 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019 

оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хүртэл хамгийн их ажлын цаг хоцрогдолтой 2 албан 

хаагчид Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу сахилгын арга хэмжээ авах саналыг 

удирдлагын зүгээс гаргаж, сахилгын сануулах арга хэмжээний төслийг боловсруулах 

ажил хийгдэж байна.  НЗДТГ-аас 2019 оны 04 дүгээр сард харьяа байгууллага, 

агентлагуудын албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, ирцэд хийсэн бүртгэл, хяналт 

шалгалтаар нийт албан хаагчид зөрчилгүй, 100 хувийн ирцтэй байв.  

4. Ажилтан, албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг сайжруулах, 

үүрэгт ажлаа чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх 



зорилгоор “Сахилгын зөрчилд авах арга хэмжээний тухай жагсаалт”-ыг боловсруулж,  

байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан ажилтан, албан хаагчдад мэдээлсэн. 

  5. Тус газрын удирдлагууд иргэдийг хүлээн авч уулзах уулзалтын хуваарийг 

баталж, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалтыг зохион байгуулж, 

төрийн үйлчилгээг ил тод хүнд сурталгүй хүргэж байна.  

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

үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төлөвлөгөө гаргаж батлуулан 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг эхний хагас жилийн байдлаар гаргасан. Мөн Авилгын 

эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. 

  Тус газрын 5 албан тушаалтан 2018 оны ХАСХОМ-г хуулийн хугацаанд гаргаж, 

байгууллагын ЭБАТ хянан баталгаажуулж, тайланг ХХҮЕГ-т хүргүүлсэн. 

7. Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны самбарыг ажиллуулан 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. 

 

8. Иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэл, ёс зүйн доголдол гаргахгүй үйлчлэх 

зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах 

шаардлага МNS:2016 стандартыг мөрдөн ажиллаж байна. 

 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. 
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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 

төрийнзахиргааныалбанхаагчийнёсзүйнхэмхэмжээгзөрчсөнтухайгомдол, 

мэдээллийгхүлээнавч, түүнийүндэслэлийгшалгантогтоож, 

дүгнэлтгаргахэрхбүхийбайнгын, оронтооныбусЁсзүйнхорооны бүрэлдэхүүнийг Газрын 

даргын 2017 оны А/26 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан бөгөөд 

төрийнзахиргааныалбанхаагчийнёсзүйнзөрчлийнтухаймэдээг 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, өмгөөлөгчБ.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.  
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