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1. Зорилго, хамрах хүрээ

“Хишиг Арвин Индустриал” ХХК, түүний

охин, хараат, зэргэлдээ компани /Цаашид

"Байгууллага" гэх/-ийн ажилтнууд ажлын

байрандаа болон ажил үүргээ гүйцэтгэхтэй

холбоотой үйл ажиллагаанд баримтлах ёс

зүйн зарчим, хэм хэмжээг тогтооно.



2.ХУУЛЬ, ЖУРМЫГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ТАЛААР

Ажилтан бүр Монгол улсын

Үндсэн хууль, бусад хууль,

тогтоомж, дүрэм, журам, ялангуяа

өөрийн эрхэлж буй үйл

ажиллагааны чиглэлээрх хууль,

тогтоомж, байгууллагын дотоод

журмыг үйл ажиллагаандаа

ягштал мөрдөж ажиллана.

01

Хууль, дүрэм, журмыг дагаж

мөрдөх талаар удирдах албан

тушаалтнууд нэмэлт үүрэг

хариуцлага хүлээнэ. Тэд хууль,

дүрэм, журмыг дагаж мөрдөхийн ач

холбогдлыг үйлдлээрээ үлгэрлэн

харуулахын зэрэгцээ энэхүү

дүрмийг зөрчсөн байж болзошгүй

аливаа үйлдлийн талаар мэдээлж,

шаардлагатай арга хэмжээ авах

үүрэгтэй.
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3. Хүний эрхийг дээдлэн хүндэтгэх талаар

Бусдыг аливаа хэлбэрээр 

ялгаварлан гадуурхахгүй. 

(“Ялгаварлан гадуурхах” гэж 

– Хүнийг нас, хүйс, арьс өнгө, 

үндэс угсаа, яс үндэс, шашин 

шүтлэг, хөрөнгө чинээ, 

хөгжлийн бэрхшээл, эрүүл 

мэндийн байдал, гэрлэлтийн 

байдал, жирэмсэн эсэх, 

бэлгийн чиг хандлага, 

өөрийнх нь буюу эцэг эхийнх 

нь нийгэмд эзлэх байр суурь, 

албан тушаал, эрх мэдэл, 

намын харьяалал, улс төрийн 

үзэл бодол гэх мэт 

үндэслэлээр ялгаварлаж 

хандахыг ойлгоно.)

Бусдын нэр төрийг 

аливаа хэлбэрээр 

гутаан 

доромжлохгүй.

(“Бусдын нэр төрийг 

гутаах, доромжлох” гэж –

Үг хэл, бичиг үсэг, дохио 

зангаа, зураг дүрсээр 

хүнийг доромжлох, худал 

мэдээлэл тараах зэргээр 

хүний нэр төрд халдахыг 

ойлгоно.)

Ажлын байранд 

бусдад аливаа 

хэлбэрээр бэлгийн 

дарамт үзүүлэхийг 

хориглоно.

Удирдах ажилтнууд

нь албан тушаалын

давуу байдлаа

ашиглан ажилтныг

дарамтлах буюу

айлган сүрдүүлэх,

доромжлох зэргээр

зүй бус харьцахгүй.

(“Бэлгийн дарамт” гэж -

Бусдыг хүсээгүй байхад нь

бэлгийн сэдлээ үг хэл,

биеэр буюу өөр хэлбэрээр

илэрхийлэх, уриалан

дуудах, санал болгох, өдөх,

эсхүл бэлгийн харилцаанд

орохоос аргагүй байдалд

оруулах, бэлгийн сэдлийн

улмаас ажил, албан

тушаал, эд материал,

сэтгэл санааны болон бусад

байдлаар хохироох, тийм үр

дагавар бүхий тэвчишгүй

орчинг үүсгэх, айлган

сүрдүүлэх, албадан тулгах

байдлаар хүний нэр төр, эрх

чөлөө, хувийн халдашгүй

байдалд халдах үйлдлийг

хэлнэ.)



4. Байгууллагын дотоод дэг журам, эмх цэгц, эв нэгдлийг 
хүндэтгэн сахих талаар

 Ажилтан бүр ажилдаа чин

сэтгэлээр хандаж, аливаа

үүрэг даалгаврыг бүрэн

гүйцэд хийж гүйцэтгэхийг

чармайна.

 Харуул хамгаалалт,

үйлчилгээ, аюулгүй

ажиллагааны ажилтны

тавьсан шаардлагад

хүндэтгэлтэй хандаж,

биелүүлнэ.

 Ажилтнууд бие биедээ

дутагдлыг нь ойлгуулахыг

эрмэлзэн, найрсагаар

хэлж анхааруулдаг байх,

түүнийг нь зөвөөр хүлээн

авдаг байна..

 Ажилтан мэдээлэл,

мэдлэг, туршлагаа

бусадтайгаа хуваалцдаг

байна.

 Алдаа дутагдлаа үнэнч

шударгаар, зоригтойгоор

хүлээн зөвшөөрдөг

байна.

 Зохион байгуулалттай

аливаа үйл ажиллагаа,

арга хэмжээнд цаг

баримтлан оролцож

бусдыгаа хүндэтгэнэ.

 Ажлын байранд бусадтай

зүй бусаар харьцах,

бүдүүлэг зан авир гаргах

зэргээр хамт олны эвсэг,

бүтээлч уур амьсгалыг

эвдэхгүй.

 Хог хаягдалгүй, цэвэр

цэмцгэр орчин

бүрдүүлэхэд ажилтан

бүр хувь нэмэрээ

оруулдаг байна.



 Байгууллагын нийтэд

мэдээлээгүй мэдээлэл

болон бусад ажилтны

хувийн мэдээллийг

задруулахгүй.

 Ажлын байранд

согтууруулах ундаа,

мансууруулах бодис

хэрэглэх, хэрэглэсэн үедээ

ажлын байранд ирэхийг

хориглоно..

 Ажлын байранд

үндэслэлгүй, худал

мэдээлэл тараахгүй.

 Ажлын байранд ажил

хэрэгч бус, этгээд, задгай

байдлаар хувцаслахгүй,

мөн гадны компанийн

лого, нэр бүхий хувцас

ажлын байрандаа

өмсөхгүй.

 Өөрөөс нас ахмад

ажилтанд хүндэтгэлтэй

хандана.



5. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй үйлдлээс сэргийлэх талаар

4-5

1

6

2-3

 Байгууллагын биет болон биет бус эд хөрөнгө,

мэдээлэл, хашиж буй албан тушаалыг хувийн

зорилгоор ашиглах, эсвэл гэр бүл, найз

нөхдөдөө ашиглуулахыг хориглоно..

 Байгууллагын зардлаар хувийн уулзалт зохион 

байгуулах, зоог барих, унаагаар үйлчилж 

болохгүй.

 Ажлын цагийг хувийн ажилд зарцуулахгүй.

 Байгууллагатай ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх 

буюу үүсгэж болзошгүй ажил давхар эрхлэхгүй, 

тийм ажилд оролцохгүй..   

 Өрсөлдөгч компаний хувьцаа эзэмшигч байж 

болохгүй.

 Байгууллагад ажиллаж байх хугацаандаа олж

харсан бөгөөд тус Байгууллагын ашиг сонирхолд

харшилж болзошгүй аливаа бизнесийн боломжийг

өөрөө ашиглахгүй, мөн гэр бүл, найз нөхдөдөө

ашиглуулахгүй.



6. Хээл хахууль, 
авилгаас ангид байх 

талаар

Ажилтан нь төрийн албан

хаагч, засгийн газрын

ажилтанд нөлөөлөх зорилгоор

авлига, өндөр үнэтэй бэлэг,

шагнал өгөхийг хориглоно.

Ажилтан нь аливаа этгээдээс

Байгууллагын ашиг сонирхол,

эрх ашигт харшилсан өндөр

үнэтэй бэлэг, үйлчилгээ,

шагнал авахыг хориглоно.
.     

Хахууль авах зорилгоор ажил үүрэг, албан 

тушаалаа ашиглан аливаа этгээдэд санал 

тавих, дарамт шахалт үзүүлэхийг хориглоно.



Баярлалаа


