
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

сарын^ өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, 
Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмыг 

батлах тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37 1 7 Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 
129 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
"Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 
дугаар хэсгийн 2.4.1, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.2-т 
заасныг үндэслэн тус тус ТУШААХ нь:

1. Нийт ажилтан, албан хаагчдаас авсан санал асуулгын дүнгийн дагуу төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, шалган тогтоох, тогтоол гаргах үүрэг 
бүхий орон тооны бус Ёс зүйн зөвлөлийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор шинэчлэн 
байгуулсугай.

2. Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмыг 2 дугаар хавсралтаар есоор баталсугай
3. Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээг холбогдох газарт нь цаг хугацаанд нь 
хүргүүлж ажиллахыг Ёс зүйн зөвлөл /Э.Энхцэцэг/-д үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны Б/51, Б/52 дугаар тушаалыг тус тус 
хүчингүй болсонд тооцсугай.
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Дарга:

Г ишүүд:

Нарийн
дарга

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Э.Энхцэцэг Захиргааны удирдлага, санхүүгийн
хэлтсийн дарга

Ц.Рэгзэдмаа

М.Гансэлэм

С.Аригуун

Дотоод хяналтын хэлтсийн дарга

Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн 
хэлтсийн Тохижилтын бодлогын асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтсийн Хог хаягдлын бодлогын асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Уянга Захиргааны удирдлага, санхүүгиин
хэлтсийн Хууль эрх зүйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Л.Алтангэрэл Хотын инженерийн байгууламжийн
хэлтсийн Усан хангамж, ариутгах татуургын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

бичгийн Д.Мөнгөндуулга Захиргааны удирдлага, санхүүгийн
хэлтсийн Хүний нөөцийн асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл:

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 
ажилтан, албан хаагчийн /цаашид төрийн албан хаагч гэх/ баримтлах ёс зүйн журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажилтан, албан 
хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээд, төрийн албан 
хаагчийн гомдол, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэх 
болон ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино.

1.2. Ёс зүйн зөвлөл нь байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчдын олонхийн 
саналаар сонгогдсон албан хаагчдаас бүрдэх бөгөөд, ажиллагсдын ёс зүйн хэм 
хэмжээг зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, түүний үндэслэлийг шалган 
тогтоож, тогтоол гаргах чиг үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай орон тооны бус зөвлөл 
байна.

1.3. Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн 
албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, тэдгээртэй 
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомж, төрийн захиргааны албан хаагчийн баримтлах ёс 
зүйн дүрэм болон ёс зүйн хэм хэмжээний бусад акт болон энэхүү журмын хүрээнд 
явагдана.

1.4. Ёс зүйн зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа төрийн албан хаагчийн ёс зүй, тэгш 
байдал, шударга ёс, хувь хүн, байгууллага, нэгжийн нууцыг хамгаалах, аливаад 
хараат бус, хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах зарчмыг баримтална.

1.5. Гомдол мэдээлэл гаргагч болон хурлаар хэлэлцэгдсэн ажилтан, албан 
хаагч шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох нотлох баримттай танилцаж болно.

1.6. Ёс зүйн зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг холбогдох ажилтан, албан хаагч 
дагаж мөрдөнө.

Хоёр. Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2.1 Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нь дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс 
бүрдэнэ.

2.2.Ёс зүйн зөвлөл нь нийт албан хаагчдаас хамгийн их санал авсан 3-7 
гишүүнтэй байхаар тогтооно.

2-З.Сонгогдсон ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар томилно.

2.4 Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн түр чөлөөлөгдсөн, чөлөөлөгдсөн тохиолдолд 
албан хаагчдын дунд дахин санал хураалт явуулж, 5 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.



Гурав. Ёс зүйн зөвлөлийн эрх, үүрэг.

3.1. Гомдол, мэдээллийн дагуу холбогдох төрийн албан хаагч болон түүний 
харьяалах нэгжийн дарга, гомдол, мэдээлэл гаргагчтай уулзаж, тэдний тайлбар, 
саналыг сонсох, холбогдох нотлох баримт, материал, баримт бичгийг шаардан авах,

3.2. Шаардлагатай тохиолдолд бусад байгууллага, харилцагч, гэрээт 
байгууллага, нэгж, хуулийн этгээдээс тодруулга, мэдээлэл авах, нотлох баримт 
гаргуулан авах,

3.3. Гомдол, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, шаардлагатай гэжүзвэл, гомдол, 
мэдээлэл гаргагчийн нэр хүнд, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах, 
шаардлагатай тохиолдолд холбогдох байгууллагад хандах,

3.4. Гомдол, мэдээллийг шалгасан тухай дүнг хурлаараа хэлэлцэж, гишүүдийн
олонхийн саналаар тогтоол гаргах бөгөөд энэхүү тогтоол нь аливаа албан
тушаалтан, улс төрийн хүчний нөлөөлөлд автаагүй, нотлох баримтад үндэслэгдсэн 
байх;

3.6. Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, гишүүд нь хурлаар хэлэлцэгдсэн асуудлын 
нууцыг чанд хадгалан, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг баримталж, шударга 
хариуцлагатай байж, аль нэг талыг баримтлахгүй, хараат бусаар ажиллах,

3.6. Төрийн албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс зүйн 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг шаардлагатай 
тохиолдолд зохион байгуулахыг холбогдох нэгжийн дарга, мэргэжилтэнд үүрэг 
болгох,

Дөрөв. Ёс зүйн зөрчил шалгах үндэслэл

4.1 ёс зүйн зөвлөл нь албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэхийг дараах 
үндэслэлээр шалгана. Үүнд:

4.1.1. Албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн 
этгээдээс албанд бичгээр гаргасан гомдол мэдээллийн дагуу,

4.1.2. Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслэл, мэдээллийн мөрөөр,
4.1.3 Тухайн байгууллагын дотоод хяналт, шалгалтаар,
4.1.4.Холбогдох нэгжийн болон захиргааны санаачилга, байгууллагын 

удирдлагын шийдвэр, саналаар,

Тав. Ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа

5.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг 
ёс зүйн зөрчил гэнэ.

5.2 Ёс зүйн хэм хэмжээ гэдэгт МУ-ын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”-ийн 2 дугаар бүлгийн 2.1-т заасан хэм хэмжээг ойлгоно.

Үүнд: Төрийн албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан ёс зүйн хэм 
хэмжээг сахин мөрдөнө:



- Үзэл бодол, зан суртахуун, үг, үйлдлээрээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад 
хуулиар тогтоосон хууль ёсыг эрхэмлэн дээдлэх зарчмыг баримтлана;

- Шударга ёсыг дээдэлж, хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байна;
- Төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан өвлөж, хүний нэр төр, алдар 

хүнд, эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэнэ;
- Ард түмэндээ чин сэтгэлээсээ үйлчилж, төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэн 

дээдлэнэ;
- Албан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй хориглосон үйлдлийг хийсэн бол 

хариуцлага хүлээдэг байна;
- Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ улс төрийн хувьд төвийг сахиж, улс төрийн нам, 

эвсэл, хөдөлгөөний аливаа нөлөөллөөс ангид байна
- Захирах, захирагдах ёсыг баримтлана.

5.3 Ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн албан хаагчид зөрчлийн шинж байдлыг 
харгалзан ёс зүйн дараахь хариуцлага хүлээлгэнэ: Үүнд:

5.3.1 уучлал гуйхыг үүрэг болгох
5.3.2 сануулах;
5.4 Ёс зүйн зөвлөл нь ажилтан, албан хаагчийг ёс зүйн зөрчил гаргасан нь 

үндэслэлтэй гэж үзвэл зөрчлийн шинж байдлыг нь харгалзан зөрчил гаргагчид уучлал 
гуйхыг үүрэг болгох эсвэл сануулах хариуцлагын аль нэгийг нь ногдуулахаар тогтоол 
гаргаж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 
даргад баримт, материалын хамт танилцуулж, шийдвэр гаргуулна.

5.5. Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолыг зөрчил гаргасан ажилтан, албан хаагчид 
танилцуулна.

5.6. Ёс зүйн зөвлөл тухайн ажилтан, албан хаагчид ёс зүйн хариуцлага 
хүлээлгэх үндэслэл тогтоогдоогүй гэж үзвэл гомдол, мэдээлэл гаргасан иргэн, 
байгууллагад энэ тухай бичгээр хариу өгнө.

5.7 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл нь сахилгын 
болон захиргааны зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол холбогдох хуулийн дагуу 
хариуцлага ногдуулахаар Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны даргад санал хүргүүлнэ.

5.8 Ирсэн гомдол мэдээллийг хүлээн авснаас хойш ажпын 10 хоногт багтаан 
шийдвэрлэнэ.

5.9 Байгууллагын удирдлага ирсэн гомдол мэдээллийг шалгах хугацааг 
шаардлагатай тохиолдолд 1 удаа 14 хоногоор сунгаж болно.

5.10 Ёс зүйн зөвлөл нь ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээг 
жилийн эцсийн өссөн дүнгээр гарган Нийслэлийн төрийн албаны салбар зөвлөлд жил 
бүрийн 12 дугаар сарын 25-ны дотор холбогдох маягтын дагуу хүргүүлнэ.

5.11 Төрийн албан хаагч нь ёс зүйн хорооны гаргасан тогтоол, эрх бүхий албан 
тушаалтны сахилгын шийтгэл ногдуулсан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд 
гомдлоо гаргаж болно.

Зургаа. Ёс зүйн зөвлөлийн хуралдааны дэг

6.1 Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал байна.



6.2 Зөвлөлийн хурлыг журмын 4 дүгээр бүлэгт заасан нөхцөл шалтгааны 
хүрээнд зөвлөлийн даргын шийдвэрээр эсвэл гишүүдийн олонхийн саналаар зарлан 
хуралдуулна.

б.З.Хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө гаргаж, даргаар баталгаажуулсан
байна.

6.4 Гишүүдийн олонхи буюу 60-аас дээш хувь нь ирснээр хуралдаан хүчинтэйд 
тооцох ба асуудлыг олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

6.5 Ирсэн гомдол мэдээллийг ёс зүйн зөвлөлийн дарга ээлжпэн гишүүдээр 
тойрох зарчмаар хуваарилан, нягтлан шалгуулж, ёс зүйн зөвлөлийн хуралд 
танилцуулна.

6.6 Ёс зүйн зөвлөлийн хуралд гомдолд холбогдогч ажилтан, албан хаагч, 
болон бусад мэргэжилтэн хамаарал бүхий этгээдийг биеэр оролцуулж, асуулт асууж, 
хариулт авч болно.

6.7 Ёс зүйн зөвлөлийн хурлаас гарсан хурлын тэмдэглэлийг хэвлэлийн аргаар, 
стандартын дагуу зохион бүрдүүлж, дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг 
зурж баталгаажуулна. Хурлын тэмдэглэлийн дуу авианы бичлэгийг цахим хэлбэрээр 
архивлаж хадгална.

6.9 Ёс зүйн зөвлөлөөс гарсан тогтоолыг хэвлэмэл хуудсанд стандартын дагуу 
буулгаж, дарга, нарийн бичиг гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

6.8.Шаардлагатай тохиолдолд хурлын тэмдэглэл албажсаны дараа хурлын 
тэмдэглэлийг хэсэгчлэн хэвлэж, байгууллага, нэгж, ажилтанд танилцуулга, мэдээлэл 
байдлаар ашиглаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд баталгаажилтын хэсэгт 
байгууллагын нэрийг бичиж, тэмдгээр баталгаажуулна.

Долоо. Хариуцлага

7.1 Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд энэхүү 
журмын дагуу шийдвэрлэнэ.


