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ЗӨВЛӨМЖ 
 

ШШГБайгууллагын алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн дүрэм,                                   
үйлчилгээний стандартыг нэг мөр хэрэгжүүлэх, гэмт хэргээс  

урьдчилан сэргийлэх  тухай 
 
 
Нэг. ШШГБайгууллагын алба хаагч нь сахилга, ёс зүйн дүрэмд заасан дараах 
шаардлагыг хангаж ажиллах. Үүнд: 
  

- Харьяа дээд шатны албан тушаалтны хуульд нийцсэн шийдвэр, үүрэг 
даалгаврыг биелүүлэх, хариу мэдэгдэх, 
 

- Албан тушаалаа хувийн сонирхлоор ашиглахгүй байх, 
 

- Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад битүүмжилсэн, барьцаалсан, 
хураагдсан эд зүйлийг хувьдаа ашиглах, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 
оролцогч аль нэг талд хууль бусаар давуу байдал олгохгүй байх,  
 

- Хувийн ашиг сонирхолын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ хуульд заасан 
хугацаанд үнэн зөв мэдүүлэх, 
 

- Бусад албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хууль бусаар нөлөөлөх,саад болох, 
хууль бус үйлдэл хийхийг шаардах, үүрэг даалгавар өгөхгүй байх, 
 

- Албан үүргээ гүйцэтгэх, эсхүл гүйцэтгэхгүй байхтай холбогдуулан бусдаас 
бэлэг, шан харамж, үйлчилгээ, санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа, ашигтай 
нөхцөл байдал олж авах, шаардахгүй байх, 
 

- Удирдлагын эсрэг чиглэсэн хууль бус үйл ажиллагаанд хамт олныг зохион 
байгуулалттайгаар татан оролцуулах, ятгах, өдөөн хатгах, турхирах, 
 

- Бусдыг явгаварлан гадуурхах, доромжлох, нэр төрд нь халдах, сүрдүүлэх, 
 

- Бусдын нэр төрийг гутаах зорилгоор бусдад худал ташаа цуурхал, мэдээ 
мэдээлэл тараах, 
 

- Төрийн албаны болон төрийн албан хаагчийн сахилга, ёсзүйн хэм хэмжээ, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, ажилтны нэр хүндийг эрхэмлэн 
дээдлэх, 
 

- Удирдах дээд шатны менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, төрийн албан 
хаагчийн ажлын байрны шаардлагыг ханган ажиллах, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх бйгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг үйл ажиллагаандаа 
удирдлага болгон чанд сахин биелүүлэх, 
 



- Байгууллагын хэвлэмэл хуудас, албан бичгийг зохих журмаас гадуур авч 
явах,  албан ажлаас өөр зорилгоор ашиглахгүй байх, 
 

- Олон нийтийн цахим мэдээ, мэдээллийн сүлжээ ашиглахдаа байгууллагын 
нэр хүндэд харшилсан эсхүл байгууллагын үйл ажиллагаанд сөргөөр 
нөлөөлөх санал, сэтгэгдэл, зураг, дүрс бичлэг болон бусад хэлбэрийн мэдээ, 
мэдээлэл байршуулах, ийм төрлийн мэдээллийг дэмжсэн байр суурь 
илэрхийлэхгүй байх, 
 

- Албаны шугамаар олж авсан төрийн болон албаны, хувь хүний хуулиар 
хамгаалагдсан хууцыг чандлан хадгалах, 
 

- Байгуулагын өмч хөрөнгө, техник хэрэгсэл, албан хэрэгцээний баримт бичиг, 
мэдээллийн санг хувьдаа ашиглахгүй байх, 
 

- Ажлын байранд болон албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ, түүнчлэн дүрэмт 
хувцастай архи, согтууруулах ундаан зүйл хэрэглэхгүй байх, 
 

- Цэргийн дүрэмт хувцасыг зохих журмын дагуу өмсөж хэрэглэх, 
 

- Ажлын бус цагаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын нэр хүндэд 
харшлах аливаа зохисгүй үйлдэл гаргахгүй байх, 

 
 
Хоёр. ШШГБайгууллагын үйлчилгээний стандартад заасан дараах 
шаардлагыг хангаж ажиллах. Үүнд: 

 
- Эелдэг, оновчтой, зөв үг хэллэг хэрэглэн үйлчлүүлэгчийн өөдөөс нь харж, 

хүндэтгэлтэй хандан сонсогдохоор ярих, 
 

- Үйлчлүүлэгч залгасан тохиолдолд “Амрыг эрье, /албан тушаал, цол, нэр/ 
таныг сонсож байна” гж өөрийгөө танилцуулан яриагаа эхлэх, 
 

- Үйлчлүүлэгч рүү залгасан тохиолдолд “Амрыг эрье, /албан тушаал, цол, нэр/ 
байна” гэж өөрийгөө танилцуулан яриагаа эхлүүлэх, 
 

- Үг яриаг анхааралтай, таслалгүй хүлээцтэй сонсох, 
 

- Үйлчлүүлэгчийн зорилгыг ойлгож, түнийг хангах боломж, нөхцөлийн талаар 
санаачилга гаргаж ажиллах, 
 

- Иргэдтэй харьцахдаа албаны соёлтой асуулт, хэллэгийг хэрэглэх, 
 

- Шаардлагатай тохиолдолд байгууллагын үйл ажиллагаа, чиг үүргийг 
тайлбарлах, 
 

- Асуудлыг өөрийн эрх хэмжээнийхээ хүрээнд бүрэн шийдвэрлэж өгөх, хэрэв 
өөрийн эрх хэмжээ, чиг үүрэгт хамаарах асуудал биш бол холбогдох эрх 
бүхий албан тушаалтантай уулзуулж өгөх, 
 



- Хугацаа шаардагдах асуудлаар хандсан тохиолдолд асуудлыг шийдвэрлэх 
хугацааг тогтоосон хууль тогтоомж, эрхзүйн актыг тайлбарлаж, тогтоосон 
хугацааны дотор хариу өгөх, 
 

- Өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас алдаа гаргасан тохиолдолд 
буруугаа хүлээж, түүнийгээ засах талаар шаардлагатай арга хэмжээ авах, 
 

- Ажилтан нь ажлын байранд албаны дүрэмт хувцасыг холбогдох дүрэмд 
зааснаар хэрэглэнэ, 
 

- Ажилтан нь гадаад төрхөөрөө цэвэрч, соёлтой, ажил хэрэгч, үйлчлүүлэгчид 
таатай сэтгэгдэл төрүүлэхээр байна, 
 

- Албан хаагч албаны дүрэмт хувцасыг энгийн хувцастай хольж өмсөх, өнгө 
загварыг өөрчлөх, энгийн хувцастайгаар албан үүргээ гүйцэтгэхийг 
хориглоно, 
 

- Тод өнгийн буюу олон бөгж, бугуйвч, үсний боолт, хавчаар, хэт содон гоёл 
чимэглэлийн зүйлсийг албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ хэрэглэхийг хориглоно, 
 

- Иргэдийн зүгээс ирэх таагүй харьцаанд ямарч тохиолдолд эелдэг тайван 
байдалтай байж, сэтгэл хөдлөлийн огцом өөрчлөлтийг илэрхийлэхгүй 
хүлээцтэй хандана, 
 

- Албан хаагч ажиллаж байгаа байгууллага, түүний удирдлага болон 
үйлчлүүлэгч, олон нийтийн хоорондын харилцаанд сөрөг нөлөө үзүүлж 
болзошгүй аливаа байдал гаргахыг цээрлэх, 
 

- Иргэдтэй харьцахдаа өөр хүмүүстэй зэрэг ярих, анхаарлаа өөр зүйлд 
хандуулах, өөр тийш харж ярих, үндэслэлгүйгээр хүлээлгэх, тэдни тавьсан 
асуултад хариулахаас үндэслэлгүйгээр татгалзах зэргээр бүдүүлэг зан авир 
гаргахыг цээрлэх, 
 

- Иргэдийг ялгаварлан гадуурхах, үл тоомсорлосон сэтгэгдэл төрүүлэхүйц 
үйлдэл хийх, шаардлагагүй баримт бичиг нэхэх, гаргасан гомдол, хүсэлтийн 
талаар маргах, уурлах, үгүйсгэх, өөрийг нь шалтгаангүйгээр буруутгах, танил 
тал харж, хувийн ашиг сонирхлын үүднээс хандах, бусдын нөлөөнд автах, 
аливаа иргэн болон байгууллагын эрх ашгийг илүүд үзэх зэргээр хүнд суртал 
гарган үндэслэлгүйгээр чирэгдүүлэхгүй байх, 
 

- Иргэдтэй маргалдах, хэл амаар доромжлох, ач холбогдолгүй үг яриа, 
бүдүүлэг үг хэллэг хэрэглэх, шивнэлдэх, инээлдэх, залхсан, эсвэл 
уцаарласан өнгөөр харьцах зэргээр зан харьцааны дутагдал гаргах, 
 

- Иргэдийн гаргасан хүсэлтийг үл тоомсорлон ач холбогдолыг бууруулах, бие 
даан шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг хариу өгөхгүй орхих, гуравдагч 
этгээдийг буруутан болгох, үндэслэлгүйгээр бусдад шилжүүлэх зэрэг 
зохисгүй байдал гаргах, 
 



- Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаарх мэдээллийг нуун дарагдуулах, 
худал мэдээлэл өгөх буюу удирдлагаас шийдвэр гаргахад аливаа  байдлаар 
саад учруулж цаг хугацаа алдах нөхцөл байдал үүсгэх, 

 
Гурав. Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
дараах шаардлагыг анхаарч ажиллах. Үүнд: 
 

- Авлига ашиг сонирхлын зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигын 
шинжтэй үйлдлийг мэдсэн даруйд эрх бүхий албан тушаалтанд мэдээлэх 
үүргээ хэрэгжүүлэх. 
 

- Бусдад давуу байдал олгохгүй байх   
 

- Иргэдийн зүгээс гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй үйлдлийг дуу, дүрс бичлэгийн 
төхөөрөмж ашиглан баримтжуулж, холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд хандан шалгуулах,  
 

- Ямарч тохиолдолд бусдын биед хүрэх, дайрч давшлах зэргээр хүч хэрэглэсэн 
хууль бус үйлдэл гаргахгүй байх, 
 

- Жирэмсэн болон өндөр настай, хүнд өвчтэй хүнтэй харьцахдаа аливаа 
эрсдэл үүссэн үед эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, бусад 
шаардлагатай арга хэмжээ авахад бэлэн байх,  
 

- Өрөөний болон сейф шүүгээг лацдах, өрөөний камерын бүрэн бүтэн байдал 
хэвийн ажиллагааг хангах, цахилгаан, ус зэргийг байнга шалгаж аюулгүй 
байдлаа хангах, 
 

- Албаны хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгслийн аюулгүй 
байдлыг хангаж ажиллах, 
 

- Албан хэрэгцээнд олгогдсон гар утсыг 24 цагийн турш нээлттэй байлгана, 
 

- Албаны хэрэгцээнд олгогдсон үүрэн телефоны дугаарт ирсэн дуудлага 
бүрийг хүлээн авч хариу өгнө, 
 

- Дуудлага хүлээн авах боломжгүй бол дуудлага хийх боломжтой болсон 
даруйд хүлээн аваагүй дугаарт нэн даруй эргэн холбогдоно, 
 

- Гар утсыг салгах, гаднаас ирэх дугаарыг хязгаарлах, утсаар харилцахдаа ёс 
зүй, зан харилцааны зөрчил дутагдал гаргахгүй байх.  

 
  
 

САХИЛГА, ЁС ЗҮЙН ХОРОО 
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