
Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын  
даргын  2019 оны .... сарын ....-ний. 

...... дугаар тушаалын хавсралт 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС,  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН  ГАЗРЫН 
ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 

 
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь Нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан 

хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн захиргааны албан 

хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээд, төрийн албан 

хаагч /цаашид “Гомдол, мэдээлэл гаргагч” гэх/ -ийн гомдол, мэдээллийг холбогдох 

хууль, тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэх үүрэг бүхий Хүнс, хөдөө аж ахуйн  

газрын дэргэдэх  “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн /цаашид зөвлөл гэх/ үйл ажиллагааг 

зохицуулахад оршино. 

1.2 Зөвлөл нь төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай 

гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхдээ Төрийн албаны тухай хуу ль, Засгийн 

газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны болон 

үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, холбогдох хууль тогтоомжийг 

мөрдлөг болгоно. 

 
Хоёр. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, түүнийг сонгох 

2.1 Зөвлөл дарга болон нийт 3 хүний  бүрэлдэхүүнтэй байна . 

2.2 Бүрэлдэхүүнийг томилохдоо хамт олны саналыг нууцаар авах бөгөөд түүний 

бүрэлдэхүүнд бусад төрийн байгууллагын албан хаагч болон иргэнийг оролцуулж 

болно. 

2.3 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хамт олны олонхийн саналыг үндэслэн газрын даргын 

тушаалаар баталгаажуулна.   

 
Гурав. Зөвлөлийн эрх үүрэг 

3.1        Ёс зүйн зөвлөл нь дараах эрх, үүрэгтэй ажиллана. 

3.1.1 Төрийн захиргааны албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс 

зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөн 

зохион байгуулах ёс зүйн зөрчлийг шалгахдаа холбогдох албан хаагч, түүний 

харьяалах эрх бүхий албан тушаалтан, гомдол мэдээлэл гаргагч иргэн, хуулийн 

этгээд, албан тушаалтантай уулзаж, тэдний тайлбар, саналыг сонсох, 

шаардлагатай баримт нотолгоо, тодорхойлолтыг шаардан авах, танилцах. 

3.1.2 Гомдол, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, 



3.1.3 Гомдол, мэдээллийг шалгасан тухай дүнг хуралдаанаараа хэлэлцэж тухайн 

албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргах, дүгнэлтийг 

байгууллагын даргад танилцуулах, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх 

3.1.4 Энэхүү журмын 1.2-т заасан гомдол мэдээллээс гадна хэвлэл мэдээллийн  

мэдээллийн мөрөөр, түүнчлэн зөвлөл өөрийн болон байгууллагын удирдлагын 

санаачилгаар ёс зүйн зөрчлийг шалган тогтоож, дүгнэлт гаргаж болно. 

 

4. Зөвлөлийн хуралдаан 

4.1 Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна. Хуралдаанаар 

ажилтан, албан хаагчдад холбогдох ёс зүйн зөрчлийн доорх асуудлыг авч 

хэлэлцэнэ. 

4.1.1 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмээр 

тогтоосон хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл гаргасан 

4.1.2 Ёс зүйн зөрчлийн талаар иргэн, албан тушаалтан, байгууллага, аж ахуйн 

нэгжээс өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ирүүлсэн 

4.1.3 Ёс зүйн хувьд нэр төрд харшилсан гэж үзэж ажилтан, албан хаагч санал 

гаргасан 

4.1.4 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй асуудлын талаар мэдээлэл, түүнд холбогдох 

албан хаагчийн асуудал 

4.2 Хуралдааныг явуулахад дараах дэгийг баримтална. 

4.2.1 Дүрмийн 4.1.1-4.1.4-д хамаарагдах ёс зүйн зөрчлийн асуудал тавигдсан бол 

зөвлөлийн дарга хуралдааныг зарлаж хуралдуулна. 

4.2.2 Зөвлөл нь асуудлыг нийт гишүүдийн ирцтэй хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Зөвлөлийн 

гишүүн зайлшгүй тохиолдлоор түр эзгүй тохиолдолд аль нэг гишүүнийг газрын 

дарга орлон хуралдаанд оролцож болно. 

4.2.3 Хуралдаанд ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагч хүсэлт гаргаснаар мөн зөрчил 

гаргагч албан хаагчийг Зөвлөлийн дарга хүсэлт гаргаснаар биеэр оролцуулж 

болно. 

4.2.4 Зөвлөлийн гишүүд өөрийн байр сууриа холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн 

тодорхойлж, санал дүгнэлтээ гаргах үүрэгтэй.  

4.2.5 Зөвлөл нь албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар өргөдөл, гомдол, 

мэдээллийг хүлээн авснаас хойш “Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд 

гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”-д заасан хугацаанд хянан 

шийдвэрлэнэ. 

4.2.6 Зөвлөл нь хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналд үндэслэн дүгнэлт 

гаргана. 

4.2.7 Дүгнэлтэд хуралдаан хийсэн он, cap, өдөр, газар, хэлэлцсэн бүрэлдэхүүн, 

оролцогчид, ёс зүйн зөрчил гаргасан этгээдийн овог нэр, албан тушаал, 



гаргасан зөрчил, түүнд ногдуулах шийтгэлийн хэлбэр зэргийг тодорхой тусгаж, 

уг хуралдаанд оролцсон гишүүд гарын үсгээ зурна. 

4.2.8 Хуралдааны тэмдэглэлд Зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг 

зурж баталгаажуулна. Саналын зөрүүтэй байгаа гишүүн өөрийн саналыг 

хуралдааны тэмдэглэлд тодорхой бичүүлнэ. 

 

Тав. Шийдвэр гаргах 

5.1 Зөвлөл нь ёс зүйн зөрчлийг хянан хэлэлцээд олонхийн саналаар дараах 

шийдвэрийн аль нэгийг гаргана. 

- Ажилтан, албан хаагч ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргах 

- Зөвлөлд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл нь хууль хяналтын байгууллагаар 

шалгуулах үндэслэлтэй бол холбогдох материалыг эрх бүхий албан 

тушаалтанд шилжүүлэх 

5.2 Ёс зүйн зөрчил гаргасан гэх үндэслэл тогтоогдоогүй бол энэ тухай дүгнэлтээ газрын 

даргад танилцуулж холбогдох материалыг архивын нэгж болгон хадгална. 

5.3 Ёс зүйн зөрчилд шийтгэл ногдуулах үндэслэлтэй гэж үзвэл хуульд зааснаар 

сахилгын шийтгэл оногдуулах санал, дүгнэлтээ эрх бүхий этгээдэд хүргүүлж 

шийдвэр гаргуулна. Ашиг сонирхлын зөрчлөөр сахилгын шийтгэл хүлээсэн албан 

хаагчийн талаарх мэдээллийг холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэнэ. 

5.4 Зөвлөлийн нарийн бичиг хуралдааны шийдвэр, дүгнэлтийг гарсан өдрөөс хойш  

ажлын 3 хоногийн дотор байгууллагын удирдлагад танилцуулан шийдвэрлэнэ. 

5.5 Шийдвэрийн ажлын 5 хоногын дотор хүргүүлэх бөгөөд хэрэгжилтэд Захиргааны  

хэлтэс хяналт тавьж ажиллана. 

5.6 Ашиг сонирхлын зөрчлөөр сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн талаарх шийдвэрийг 

зохих байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлэх ажлыг Захиргааны хэлтэс хариуцан 

гүйцэтгэнэ. 

 

 

 

 


