
НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР 

ТАЙЛАН 

2022 оны 12 дугаар сарын 08                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот 

2022 оны  жилийн эцсийн Байгууллагын дэргэдэх 
“Ёс зүйн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааны тухай 

 
 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Ёс зүйн зөвлөл байгуулах 
тухай А/30 дугаар тушаалаар Байгууллагын дэргэдэх “Ёс зүйн зөвлөл” 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. 2022 оны 10 дугаар сарын 
06-ны өдрийн А/128, 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/151 дугаар тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийн 2 гишүүнийг өөрчилсөн.   

                        



НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР 

 

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 

2022 оны 12 дугаар сарын 08                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот 

Д/д Хийгдэх ажил Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин Биелэлт Биелэлт

1 2 3 4 5 6 

1 

Байгууллагын Ёс 
зүйн зөвлөлийн 
дүрмийг шинэчлэн 
батлуулах 

Холбогдох дүрэм, 
журмын заалтад 
нийцүүлэн 
шинэчилэн 
боловсруулсан байх. 

Дүрмийг шинэчлэн 
батлуулсан байна. 

Хууль, журмын хүрээнд шинэчлэн батлуулахаар 
боловсруулж байна. 70% 

2 

Ёс зүйн зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
заавар, зөвлөмж өгч 
ажиллах 

Цахим хэлбэрээр 
албан хаагчдыг 
мэдээллээр хангасан 
байх 

Ёс зүйн зөрчил 
гаргахаас урьдчилан 
сэргийлэх мэдээ 
мэдээллээр хангасан 
байна. 

Байгууллагын албан хаагч нарыг мэдээллээр хангах, 
заавар зөвлөмж өгөх хүрээнд 2022 оны 08 дугаар 
сарын 26-ны өдөр “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, 
гадаад дүр төрх” сэдэвт танилцуулгыг дотоод 
сүлжээнд байршуулж ажилласан. 
2022 онд Ёс зүйн зөвлөлд 1 ёс зүйн зөрчлийн шинжтэй 
гомдол ирсэн. 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны Газрын 
даргад 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр 
байгууллагын албан хаагч “Гомдол гаргах тухай” 
гомдлыг өгсөн. Удирдлагын зөвлөлөөс “Ёс зүйн 
зөвлөл”-д 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр 
хууль, журмын хүрээнд шийдвэрлэж, зохих арга 
хэмжээг авах тухай чиглэлийг өгч тухайн гомдлыг 
шилжүүлсэн. 
Ёс зүйн зөвлөл нь дээрхи гомдлыг 2022 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцээд гомдол гаргагчийн 
тайлбар, гомдлоо буцаасан тухай хүсэлт, гомдолд 
холбогдогчийн буруугаа хүлээн зөвшөөрч, уучлалт 
хүссэн байдлыг харгалзан тухайн гомдлыг “Ёс зүйн 
зөрчилд тооцохгүй”-ээр шийдвэрлэсэн. 

100% 
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3 Аян зохион 
байгуулах 

Албан хаагчдад 
сургалт явуулсан 
байх 

Ажлын байрны ёс 
зүйн түвшин 
нэмэгдсэн байна. 

2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр “Ёс зүйтэй 
албан хаагч” аяны удирдамжийг газрын даргаар 
батлуулж 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
хойш 1  сарын хугацаатай тус аяныг зохион 
байгуулсан. Аяны хүрээнд албан хаагч бүрийг 
идэвхитэй байх зорилтыг дэвшүүлэн аяны саналын 
самбарыг байгууллагын мэдээллийн буланд 
байршуулж, албан хаагч бүр ил тодоор санал өгсөн. 
Аяны дүнг цахим санал асуулгатай нэгтгэн дүгнэж үр 
дүнг гаргасан.  

100% 

4 

Хүний нөөцийн 
хөгжлийн төвтэй 
хамтран сургалт 
зохион байгуулах 

Нийт албан хаагчдыг 
хамруулсан байх 

Албан хаагчдын 
хандлага сайжирсан 
байх 

Ёс зүйн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 
Б.Пүрэвсүрэн 2022 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр 
Хүний нөөц хөгжлийн төвөөс зохион байгуулагдсан 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сургалтад 
хамрагдсан. Газрын албан хаагч нарт 2022 оны 08 
дугаар сарын 26-ны өдөр тус сэдвийн хүрээнд сургалт 
зохион байгуулсан. 

100% 

5 

Байгууллагын “Ёс 
зүйтэй төрийн албан 
хаагч”-ийг 
шалгаруулах 

Цахимаар санал 
асуулга явуулсан 
байх 

Ёс зүйтэй 2 албан 
хаагчийг 
шалгаруулсан байх 

2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 12 
дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд цахим санал асуулгаар 
байгууллагын “Ёс зүйтэй төрийн албан хаагч”-ийг 
шалгаруулах санал асуулгыг авч дууссан. Үр дүнг “Ёс 
зүйтэй албан хаагч” аяны дүнтэй нэгтгэн боловсруулж 
2022 оны байгууллагын “Ёс зүйг эрхэмлэгч” албан 
хаагчийг шалгаруулсан. 

100% 

6 

Тайланг Нийслэл дэх 
Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 
зөвлөлд хүргүүлэх 

Цаг тухайд 
хүргүүлсэн байх 

Тайлан мэдээг үнэн 
зөв хүргүүлсэн 
байна. 

2022 оны III дугаар улирлын байдлаар ёс зүйн 
зөвлөлийн хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг 2022 
оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 4/1767 дугаар 
албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газарт хүргүүлсэн. 
2022 оны жилийн эцсийн тайланг 2022 оны 12 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн 4/2386 дугаар албан бичгээр 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. 

100% 

7 
Ёс зүйн зөвлөлийн 
мэдээ тайланг 
мэдээлэх 

Ил тод мэдээлсэн  
байх 

Байгууллагын цахим 
хуудаст 
байршуулсан байна 

Ёс зүйн зөвлөлийн 2022 оны тайлан мэдээг 
байгууллагын цахим хуудаст байршуулж ажилласан. 100% 

2022 оны төлөвлөгөөнд нийт 7 арга хэмжээ байгаагаас 6 арга хэмжээ нь бүрэн хэрэгжсэн, 1 арга хэмжээ нь хэрэгжих шатандаа явж байна. 


