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№ Хийгдэх ажил Хугацаа Хүрэх үр дүн Хэрэгжилт 

Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 
1 

 
Албан хаагчдад ёс зүйн талаарх сургалтыг 
холбогдох байгууллагатай хамтран 2-оос 
доошгүй удаагийн  сургалтын төлөвлөгөөнд 
тусган зохион байгуулна. 

 
жилдээ 

Албан хаагчдад ёс зүйн 
болон хууль эрх зүй, 
манлайллын талаарх 
мэдээллийг хүргэж, тэдний 
мэдлэг дээшилж, албан 
хаагчид ёс зүйн зөрчил 
гаргаагүй байх 

Дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд ёс зүйн 3 
сургалт хийхээр төлөвлөснөөс хагас 
жилийн байдлаар Аймгийн Төрийн албаны 
салбар зөвлөл, Хууль зүйн хэлтэстэй 
хамтран Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээний талаарх ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх”, “Шинээр мөрдөгдөж буй хууль 
тогтоомжийн талаархи ойлголт өгөх” 
сэдвээр 2 сургалтыг зохион байгуулав. 
           Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 
ТЗУХэлтсийн дарга М.Анхбаяр, 
мэргэжилтэн Д.Мөнхзул нар ирж Төрийн 
албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга, төрийн албан хаагчийн ёс зүй 
хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээний талаар 
сургалтыг хийв. Сургалтанд 7 албан хаагч 
оролцож асуулт хариултанд дэлгэрэнгүй 
хариулт өгч ярилцав. 
           Мөн Хууль зүйн хэлтсийн 
мэргэжилтэн Сумъяа ХХАА-н салбарт 
болон 2018 онд шинээр мөрдөгдөж байгаа 
хуулиудын талаар мэдээлэл өгөв. Үүнд: 
Малын генетик нөөцийн тухай, Мал, 
амьтны эрүүл мэндийн тухай, Малчин, 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх 
тухай, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих 
тухай, Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, 
эцэгт тэтгэмж олгох тухай, Биеийн тамир 
спортын тухай, Донорын тухай, 
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, 
тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай, 
хуулиудын талаар мэдээлэл өгч ажилчдын 
асуултанд дэлгэрэнгүй хариулт өгөв. 
 



 Мөн “Захиргааны байгууллагаас шийдвэр 
гаргах, шийдвэрт гомдол гаргах боломж”-
ийн талаар эрх зүйн үндэслэлийг 
тайлбарлав. Захиргааны ерөнхий хуулийн 
3-р бүлгийн талаар харилцан ярилцаж, 
санал бодлоо солилцон тайлбар 
хийв.МАА-н албаны дарга Д.Дэлгэрмөнх 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдвээр 
сургалт хийж санал асуулга явуулав. 
 
                       Хэрэгжилт-100%  

 
2 

Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд ТАХ-ийн ёс 
зүйн дүрэм, төрийн албаны стандартын 
хэрэгжилтийг хангуулах талаар заалт тусган, 
үнэлэх 

 
жилдээ 

Албан хаагч бүрийн үр дүнгийн гэрээний 
дотоод ажил үйлчилгээ хэсэгт төрийн 
албаны стандартыг хангаж, ёс зүйн зөрчил 
гаргахгүй ажиллах тухай заалт оруулж 
мөрдөн ажиллаж байна. 
 
                        Хэрэгжилт-70% 

 
3 

ХХААГ-ын албан хаагчдын ёс зүйн талаар 
үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчээс санал авах ажлыг 
хэрэглэгчийн үнэлгээний асуулгад тусган 
хэрэгжүүлэх 
 

 
жилдээ 

 
           ХХААГазраас ирж мэдээлэл авч 
байгаа  иргэдийн мэдээллийг саналын 
дэвтэр дээр бүртгэж  авч байгаа. 
 

Хэрэгжилт - 100% 

 
4 

ХХААГ-ын албан хаагчдын ёс зүйн зөрчлөөс 
урьдчлан сэргийлэх эвсэг хамт олон болгох 
зорилгоор байгууллагын албан хаагчдын дунд 
уралдаан тэмцээн зохион байгуулах  

 
Жилдээ 

 

 Байгууллагын хамт олны дунд чөлөөт 
цагаараа спорт зааланд  тоглох болон 
хамт олноороо Тэрэлж амралтын газар 
очиж, уралдаан тэмцээн зохион байгуулж 
амарсан.Байгууллагын хамт олон 
Сүхбаатар аймагт болсон зүүн бүсийн 
тэмцээнд оролцсон.Мөн хөгжлийн 
бодлогын хэлтэсээс зохион байгуулсан 
тэмцээнд амжилттай оролцож цомын эзэн 
болсон. 
                       Хэрэгжилт-70% 

Ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах үйл ажиллагаа: 

5 Албан хаагчдын ёс зүйн зөрчил гаргасан тухай 
гомдол мэдээллийг хүлээн авч үндэслэлийг 
шалган тогтоож дүгнэлт гаргах 

Тухай 
бүр 

 Байгууллагын ёс зүйн хорооны 
шийдвэрлэх хэм хэмжээнд албан 
хаагчдаас гомдол санал ирээгүй. 
 
                   Хэрэгжилт - 100% 



 
 
6 

 
 
Зөрчлийн бүртгэлийн дэвтрийг шинэчлэн хөтөлж 
хэрэглэж хэвших мэдээллийн самбарыг 
ажилуулах  
 

 
Тухай 
бүр 

Холбогдох хууль, 
тогтоомжийн дагуу үнэн 
зөв, шударга дүгнэлт 
гаргаж, саналыг эрх бүхий 
албан тушаалтанд тухай 
бүр хүргүүлсэн байна. 

Албан хаагчдын ёс зүйн зөрчил гаргасан 
тухай гомдол мэдээлэл ёс зүйн хороонд 
ирээгүй. Зөрчлийн бүртгэлийн дэвтэр 
шинэчилсэн. 
           
                       Хэрэгжилт - 100% 

 
7 

Тайлант хугацаанд ёс зүйн зөрчил гаргаагүй 
албан хаагчдыг шалгаруулж урамшуулна. 

4-р 
улирал 

1-ээс доошгүй албан хаагч 
шалгарсан  байна. 

      Дүгнэх хугацаа болоогүй . 
Хэрэгжилт  - % 

 
8 

 
Ёс зүйн хорооны ажлын тайланг газрын даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж, ёс зүйн зөрчлийн 
мэдээг аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд 
хүргүүлэх 
 
 

Хагас, 
бүтэн 

жилээр 

 
Ёс зүйн хорооны үйл 
ажиллагаа ил тод нээлттэй 
байдлыг ханган ажиллаж, 
мэдээ, тайланг хугацаанд 
нь танилцуулсан байна. 

Ёс зүйн зөрчлийн мэдээ, хагас жилийн 
тайланг гаргаж төрийн албаны салбар 
зөвлөлд хүргүүлж ажиллав.                        
 
                     Хэрэгжилт-70% 

 
2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАНГИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО 

д/д 
Арга 

хэмжээ
ний тоо 

Бүрэн 
хэрэгжсэн 

 

Үүнээс Тасарсан 

БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН /хувь/ 

/90-100/ 
100% 

Хэрэгжих 
шатанд 

Хэрэгжилт 
хангалтгүй 

Хэрэгж
ээгүй 

Хэрэгжилтийг тооцох 
хугацаа болоогүй  

Зохион 
байгуулалтаас 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
дутагдсанаас 

\50-89\ 
70% 

\10-49\ 
30% 

\0-9\% 
0% 

 
  

76.25% 
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