
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм 

Нэг . Нийтлэг үндэслэл 

      1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан 

хаагч (цаашид ’төрийн албан хаагч ‘гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах 

ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг хянан 

шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

      1.2. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд тухайн салбар, байгууллагын чиг 

үүргийн онцлогийг харгалзан албан хаагчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг батлан 

мөрдүүлж болно. 

      1.3. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын удирдах албан 

тушаалтан хариуцсан салбар, байгууллага, нэгжид ажиллаж байгаа төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн байдалд хяналт тавьж, төрийн албан хаагч Төрийн албаны тухай 

хууль болон энэ дүрмээр хүлээсэн хэм хэмжээг сахин мөрдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

үүрэгтэй 

Хоёр. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ 

   2.1. төрийн албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг 

сахин мөрдөнө. /7/ 

  2.1.1. үзэл бодол, зан суртахуун, үг үйлдлээрээ Үндсэн хууль, бусад хуулиар 

баталгаажуулсан хууль ёсыг эрхэмлэн дээдлэх зарчмыг илэрхийлэн сахина. /5/ 

  2.1.2. шударга ёсыг дээдэлж, хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байна. /4/ 

  2.1.3. төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан өвлөж, хүний нэр төр, 

алдар хүнд, эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэнэ. /4/ 

  2.1.4. ард түмэндээ чин сэтгэлээс үйлчилж, төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэн 

дээдлэнэ. /4/ 

  2.1.5. албан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйн төлөө хариуцлага хүлээдэг байна. 

/2/ 

  2.1.6. албан үүргээ гүйцэтгэхдээ улс төрийн хувьд төвийг сахиж, улс төрийн нам, 

эвсэл, хөдөлгөөний аливаа нөлөөллөөс ангид байна. /3/ 

  2.1.7. захирах, захирагдах ёсыг сахин биелүүлнэ. /10/  

Гурав. Төрийн албан хаагчид тавих ёс зүйн шаардлага 

    3.1.Төрийн албан хаагч нь төрийн бодлого, байгууллагын зорилт, чиг үүргийг 

хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ дор дурдсан ёс зүйн шаардлагыг 

биелүүлэх үүрэгтэй.  



Дөрөв. Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага 

 

     4.1. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг 

ёс зүйн зөрчил гэнэ. 

     4.2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн  төрийн албан хаагчид 

зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан ёс зүйн дараах хариуцлага хүлээлгэнэ:  

   4.2.1. уучлал гуйхыг үүрэг болгох 

   4.2.2. сануулах 

      4.3. Төрийн албан хаагч энэ дүрмийн 3.1.5.б-д заасны дагуу сайн дураараа 

албан тушаалаас  чөлөөлөгдөх нь ёс зүйн хариуцлага хүлээсэнд тооцогдоно. 

    4.4. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл нь сахилгын 

болон захиргааны зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол холбогдох хуулийн дагуу 

хариуцлага ноогдуулна. 

Тав. Ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээллийг хүлээж авах, шалгаж шийдвэрлэх 

5.1. Төрийн албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн тухай иргэд, байгууллага, аж 

ахуйн нэгжийн гомдол, мэдээлэл, эсхүл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн 

сүлжээнд нийтлэгдсэн болон тухайн байгууллагын дотоод хяналтаар илэрсэн 

мэдээ, баримт нь шалгалт явуулах үндэслэл болно. 

5.2. Тухайн албан хаагчийн дээд шатны албан тушаалтан, эсхүл уг байгууллагад 

дотоод хяналт, шалгалт хариуцсан нэгж, албан тушаалтан ажилладаг бол тэрхүү 

нэгж, албан тушаалтан мэдээллийг хүлээж авснаас хойш 14 хоногийн дотор дараах 

журмын дагуу шалгалт явуулна. 

 5.2.1. гомдол, мэдээлэлд холбогдсон албан хаагч болон гомдол ,       

 мэдээлэл гаргагчтай уулзаж, тэдгээрийн тайлбар, саналыг сонсож 

 тэмдэглэл хөтлөх 

 5.2.2. шаардлагатай гэж үзвэл бусад байгууллагаас баримт бичиг, 

 тайлбар,  бусад лавлагаа мэатериалыг гаргуулж авах 

 5.2.3. харьяалах нэгжийн удирдлага, албан хаагчидтай уулзаж, 

 шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг цуглуулах 

5.3 Гомдол мэдээллийг шалгах хугацааг шаардлагатай бол байгууллагын 

 удирдлага нэг удаа 14 хоногоор сунгаж болно. 

5.4. Төрийн албан хаагч энэ дүрэмд заасан ёс зүйн хэм хэмжээ, шаардлагыг 

зөрчсөн нь сахилгын зөрчлийн шинжтэй болох нь шалгалтаар тогтоогдвол энэ 

дүрмийн 5.2-т заасан нэгж, албан тушаалтан шалгалтын дүнг байгууллагыг 

удирдлагад танилцуулан Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөлд хүргүүлнэ. 

 

 



Зургаа. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөл 

    6.1. Төрийн албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлаар эцэслэн 

дүгнэж, шийдвэр гаргах эрх бүхий Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөл (цаашид 

’Ёс зүйн зөвлөл ‘гэх) төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын дэргэд 

ажиллана. 

     6.2. Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийн тоог тухайн байгууллагын төрийн албан 

хаагчдын тоог харгалзан 3-7 гишүүнтэй байхаар тогтоож, төрийн албан хаагчдын 

саналыг үндэслэн томилох эрх бүхий албан тушаалтан 3 жилийн хугацаагаар 

томилно. Зөвлөлийн ажиллах журмыг томилох эрх бүхий албан тушаалтан 

батална. 

     6.3. Ёс зүйн зөвлөл нь төрийн албан хаагч ёс зүйн зөрчил гаргасан тухай 

гомдол, мэдээллийг энэ дүрмийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу шалгаж ирүүлсэн 

танилцуулга, материалыг гишүүдийн ердийн олонхийн ирцтэй хуралдан хэлэлцэж, 

шалгалтын дүнг үндэслэлтэй гэж үзвэл зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан, зөрчил 

гаргагчид энэ дүрмийн 4.2-т заасан хариуцлагыг хүлээлгэх тогтоол гаргана. 

     6.4. Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолоор энэ дүрмийн 4.2.1-д заасан хариуцлага 

хүлээлгэсэн тохиолдолд уучлал гуйх хэлбэрийг тодорхойлсон байна. 

    6.5. Ёс зүйн зөвлөлийн хуралдаанд гомдол, мэдээллийг шалгасан албан 

тушаалтан болон ёс зүйн зөрчилд холбогдсон албан хаагчийг биечлэн оролцуулж 

тайлбарыг сонсож, асуулт тавьж, хариулт авч болно. 

    6.6. Тухайн байгууллагын төрийн албан хаагчийн тоо 25 хүрэхгүй бол ёс зүйн 

зөвлөл байгуулахгүй байж болно. Энэ тохиолдолд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 

хэм хэмжээг зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг тухайн байгууллагын хүний 

нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж, албан тушаалтан шалгаж, холбогдох 

танилцуулга, материалыг тухайн байгууллагын удирдлагад танилцуулж 

шийдвэрлүүлнэ. 

     6.7. Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолыг зөрчил гаргасан албан хаагчид танилцуулна. 

    6.8. Ёс зүйн зөвлөл тухайн албан хаагчид ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл 

тогтоогдоогүй гэж үзвэл гомдол, мэдээлэл гаргасан иргэн, байгууллага энэ тухай 

бичгэр хариу өгнө. 

     6.9. Төрийн байгууллагын удирдлага ёс зүйн зөвлөлийн ажилд тухайн 

байгууллагын удирдлага дэмжлэг үзүүлнэ.  

Долоо. Ёс зүйн зөрчлийн талаар тайлагнах, олон нийтэд мэдээлэх 

           7.1. Томилох эрх бүхий албан тушаалтан төрийн албан хаагчид хариуцлага 

хүлээлгэсэн шийдвэрийг тухайн төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэгт тэмдэглэж, 

байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан мэдээлнэ.  

 


