
 

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН  2019 ОНЫ  

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

2019.12.04                 Чойр. 

 

№ Хийгдэх ажил Хүрэх үр дүн Хэрэгжилт Хувь 

Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
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Албан хаагчдад ёс зүйн талаарх 

сургалтыг холбогдох байгууллагатай 

хамтран 2-оос доошгүй удаагийн  

сургалтын төлөвлөгөөнд тусган зохион 

байгуулна. 

 

Албан хаагчдад ёс зүйн 

болон хууль эрх зүй, 

манлайллын талаарх 

мэдээллийг хүргэж, 

тэдний мэдлэг дээшилж, 

албан хаагчид ёс зүйн 

зөрчил гаргаагүй байх 

Газрын албан хаагчдад Засгийн газрын 2019 оны 33 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны 

болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ээр 

сургалт хийж, гарын авлага тарааж, танилцуулан гарын 

үсэг зуруулсан.  

АТГ-ын Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүн    

Д.Зандаръяа, дотоод сургалтаар Авлигын эсрэг хууль, 

Төрийн албан хаагчийн  ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэдвээр 3 удаа сургалт 

зохион байгуулсан.    
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Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд 

ТАХ-ийн ёс зүйн дүрэм, төрийн албаны 

стандартын хэрэгжилтийг хангуулах 

талаар заалт тусган, үнэлэх 

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг байгууллагын 
цахим хуудас, хүний нөөцийн мэдээллийн самбарт 
байршуулсан.  

 
ХХААГ-ын даргын 2019 оны А/12 тоот тушаалаар “Ёс 
зүйн зөвлөл”-ийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн 
байгуулсан. Журмын дагуу ёс зүйн зөвлөлийн  2019 
оны ажлын төлөвлөгөөнд 8 арга хэмжээг тусган 
хэрэгжүүлж, хэрэгжилт 95 хувь. Байгууллагын 
мэдээллийн самбарт  “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрэм”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг 
хянан шийдвэрлэх журам” зэргийг байршуулсан.  
Байгууллагын дотоод сургалтаар төрийн захиргааны 

болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг 

албан хаагчдад танилцуулан гарын үсэг зуруулж, 
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гарын авлага болгон өгсөн. Албан хаагчдын ёс зүйтэй, 

хариуцлагатай байдлыг хангах хүрээнд ёс зүйн 

талоныг хэрэгжүүлж, ёс зүй, сахилга хариуцлагын 

батламж үйлдэн, хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Сургалт болон зохион байгуулсан ажлын тайланг 

мэдээллийн самбарт байршуулсан. Гэрээ, 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд төрийн албаны стандарт 

мөрдүүлэх тухай 2 заалт оруулсан.  
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ХХААГ-ын албан хаагчдын ёс зүйн 

талаар үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчээс 

санал авах ажлыг хэрэглэгчийн 

үнэлгээний асуулгад тусган 

хэрэгжүүлэх 

 

Иргэдээс 150 сэтгэл ханамжийн судалгаа авч 

нэгтгэсэн. Насны хувьд 16-35 настай 66, 36-аас дээш 

84, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллаганы ил 

тод байдлын үнэлгээ өгөхөд ил тод байдаг гэсэн 121, 

мэдэхгүй 18 байна. Иргэдээс гарсан оготно устгаж 

бэлчээр хамгаалах, хувиараа газар тариалан шинээр 

эрхэлж буй хүмүүст үр тариа тоног төхөөрөмжөөр 

хангах, хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнээс зөвлөмж авах 

гэх мэт  9 саналуудыг төлөвлөгөөнд тусган 

хэрэгжүүлсэн.  
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ХХААГ-ын албан хаагчдын ёс зүйн 

зөрчлөөс урьдчлан сэргийлэх эвсэг 

хамт олон болгох зорилгоор 

байгууллагын албан хаагчдын дунд 

уралдаан тэмцээн зохион байгуулах  

Төрийн албан хаагчид ёс зүйтэй, хариуцлагатай, 

ажиллахаа илэрхийлж, ёс зүйн  батламж үйлдэн, 

хяналт тавьж ажилласан. Байгууллагын албан 

хаагчдын шинэ санаачлагыг  дэмжих, эвсэг хамт олны 

уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор сард 1 удаа “ Бие 

биедээ урам хайрлах, талархах” талархлын өдөртэй 

болсон. Уг ажлын хүрээнд 6-р сарын 1-нд 

байгууллагын  эцэг, эхчүүдийг хүүхдүүдийн хамт мод 

тариулж,  хүүхдүүдийн дунд тэмцээн зохион 

байгуулсан. 
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Ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах үйл ажиллагаа: 

5 Албан хаагчдын ёс зүйн зөрчил 

гаргасан тухай гомдол мэдээллийг 

хүлээн авч үндэслэлийг шалган 

тогтоож дүгнэлт гаргах 

 Байгууллагын албан хаагчидтай холбоотой ёс зүйн 

зөрчлийн гомдол санал ирээгүй. 
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Зөрчлийн бүртгэлийн дэвтрийг 

шинэчлэн хөтөлж хэрэглэж хэвших 

мэдээллийн самбарыг ажилуулах  

 

Холбогдох хууль, 

тогтоомжийн дагуу үнэн 

зөв, шударга дүгнэлт 

гаргаж, саналыг эрх бүхий 

албан тушаалтанд тухай 

бүр хүргүүлсэн байна. 

Авилгалын эсрэг, ёс зөвлөлийн  самбарт Ёс зүйн 

дүрэм, төлөвлөгөө, зохион байгуулсан үйл 

ажиллагааны талаархи мэдээллийг байршуулж, ил тод 

байдлыг ханган ажилласан. 1 албан хаагчийн 

Зөрчлийн хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулсан тул 

ажлаас халсан.  

100 

7 Тайлант хугацаанд ёс зүйн зөрчил 

гаргаагүй албан хаагчдыг шалгаруулж 

урамшуулна. 

1-ээс доошгүй албан хаагч 

шалгарсан  байна. 

 

Гүйцэтгэл тооцох хугацаа болоогүй.       

 

 

 

8 Ёс зүйн хорооны ажлын тайланг 

газрын даргын зөвлөлийн хуралд 

танилцуулж, ёс зүйн зөрчлийн мэдээг 

аймгийн төрийн албаны салбар 

зөвлөлд хүргүүлэх 

 

Ёс зүйн зөвлөлийн  үйл 

ажиллагаа ил тод 

нээлттэй байдлыг ханган 

ажиллаж, мэдээ, тайланг 

хугацаанд нь 

танилцуулсан байна. 

Ёс зүйн зөвлөлийн  үйл ажиллагааны тайлан хагас, 

бүтэн жилээр гарган даргын зөвлөлд танилцуулсан. 

2019 оны эхний хагас жилийн тайланг 2019.06.20-нд 

аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн.  
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Нийт   71.2 

                   

                  Биелэлтийн товчоо 

 

 
 

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  ХЭРЭГЖИЛТ  ГАРГАСАН:                                           Л.АЛДАР 

 

 

 

 

 

 

 

Д\д Арга хэмжээний тоо Үүнээс: Хэрэгжилтийг 
тооцох хугацаа 
болоогүй 

Хувь 

100% Хэрэгжих шатандаа 
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70% 30% 0% 

6 1   1 95.7 


