
2010 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн

129 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

                      2019  оны жилийн эцсийн байдлаар 

2019.12.13
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2019.04.08 

01/07

БНД дэх МХХ-ийн дарга 

С.Баясгаланд МУ-ын ЗГ-ын 

33 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-

ийн 3.1.7.ё дахь заалтыг 

зөрчсөн гэж үзсэн.

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 

33-р тогтоолоор 

батлагдсан  “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.1 дахь 

заалтыг үндэслэн  ёс 

зүйн хариуцлага 

/уучлал гуйх/ хүлээлгэх

1
2019.04.08 

01/07

БНД дэх МХХ-ийн ЭАХХХ-

ын улсын байцаагч 

Б.Хулан МУ-ын ЗГ-ын 33 

дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-

ийн 3.1.7.и, 3.1.5.а дахь 

заалтыг зөрчсөн гэж үзсэн.

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 

33-р тогтоолоор 

батлагдсан  “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ёс 

зүйн хариуцлага 

хүлээлгэх /сануулах/ 

тухай тогтоол гаргасан. 

2 1 2019.03.27

Улсын /ахлах/ байцаагчид 

хяналт шалгалт хийдэг аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудад 

ном, хоолны технологийн CD, 

соронзон наалтыг зарсан гэх...

Улсын /ахлах/ 

байцаагчдын ёс 

зүйтэй холбоотой 

асуудал 

1
2019.04.08 

01/08

Уг асуудалд холбогдсон 10 

улсын /ахлах/ байцаагчид 

нь “Төрийн захиргааны 

болон үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-

ийн 3.1.2.а, 3.1.4.б дахь 

заалтуудыг зөрчсөн гэж 

үзсэн.

 Уг асуудалд 

холбогдсон 10 улсын 

/ахлах/ байцаагчдад 

“Төрийн захиргааны 

болон үйлчилгээний 

албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ёс 

зүйн хариуцлага 

/сануулах/ хүлээлгэх 

тухай тогтоол гаргасан.    

3 1

“Алтан тариа” 

ХХК-ны 

итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгч 

Ц.Мягмаржав

2019.06.12

Хорио цээрийн дэглэм 

тогтоосон захирамжийг 

урьдчилан мэдэгдээгүй, хяналт 

шалгалтын үед өөрөө 

байгаагүй боловч тээврийн 

хэрэгслийн баримт бичиг, 

жолооны үнэмлэхийг хураан 

авч 5 хоногийн турш, 

жолоочийг ажилд гарах 

боломжгүй болгосон,  бичиг 

баримтаа авах гэж олон удаа 

явуулсан, ард иргэдэд 

хүндэтгэлтэй хандаагүй гэх ...

СХД дэх МХХ-ийн  

Мал эмнэлгийн 

хяналтын улсын 

байцаагч Д.Бат-

Очирын

1
2019.09.05 

03/01

“Төрийн захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-

ийн 3.1.4.а,  дахь заалтыг 

зөрчсөн

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 

33-р тогтоолоор 

батлагдсан  “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ёс 

зүйн хариуцлага 

хүлээлгэх /сануулах/ 

тухай тогтоол гаргасан. 

Журмын 

1.2

Гомдол мэдээлэл, ёс зүйн 

зөрчлийн агуулга

Агуулга  (ТЗАХ-ийн ёс 

зүйн дүрмийн ямар 

заалтыг зөрчсөн, ýñâýë 

зөрчөөгүй)

Ёс зүйн хорооны дүгнэлт

Зөрчлийг анх 

буюу давтан 

үйлдсэн аль нь 

болох

Төрийн албаны зөвлөлийн

Д/д Гомдол мэдээлэлд 

холбогдох төрийн 

захиргааны албан 

хаагчийн нэр, 

албан тушаал (Хэд 

хэдэн хүн хамтран 

мэдээлэл гаргасан 

бол нийт тоонд 

бүгдийг тооцон 

оруулах)

Хүлээн авсан үндэслэл (тохирох Гомдол 

мэдээллийг 

хүлээн авсан 

огноо (журмын 

2.5.5-д заасан  

үндэслэлээр 

хяналт 

шалгалтыг 

эхлүүлсэн бол 

эхлүүлсэн огноо)

Гомдол 

мэдээлэл 

гаргагчын 

эцэг/эх/-ийн 

болон өөрийн 

нэр 

шуудангийн 

хаяг

Хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай

Огноо, дугаарОгноо, 

дугаар

Огноо, дугаар, агуулга

             НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ

Томилох эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр

Сахилгын шийтгэлийн төрөл

ТАЗ-ийн СЗ-ийн шийдвэр

Ёс зүйн хорооны 

дүгнэлтийг хүлээн 

зөвшөөрсөн эсэхЖурмын 2.2.5

1 1

Иргэн 

Ч.Оюунтуяа 

БНД-ийн 5-р 

хорооны иргэн

2019.03.07

БНД дэх МХХ-т ажилладаг 

миний охин /тус хэлтсийн 

ЭАХХХ-ын улсын байцаагч 

Б.Хулан/-ыг хамт олны дунд 

загнаж, доромжилсон....

БНД дэх МХХ-ийн 

дарга С.Баясгалан



4 1

СБД-ийн 3-р 

хорооны иргэн 

Я.Ариунаа

2019.09.05

Утсаар ярихдаа дээрэнгүй өнгө 

аястай ярьсан, төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн мэдлэг 

чадварт үл нийцэж, өргөсөн 

тангарагтаа үнэнч шударгаар 

ажиллах чадахгүй байх тул 

арга хэмжээ авч өгнө үү гэх

БГД дэх МХХ-ийн 

Эмчилгээний 

чанарын улсын 

ахлах байцаагч 

Г.Батнасан 

1
2019.09.25 

03/04

“Төрийн захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-

ийн 3.1.1.а дахь заалтыг 

зөрчсөн

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 

33-р тогтоолоор 

батлагдсан  “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ёс 

зүйн хариуцлага 

хүлээлгэх /сануулах/ 

тухай тогтоол гаргасан. 

5 1 1

ЭИХХЦХХ-ийн 

дарга Т.Гэрэлт-

Од

2019.10.09

Хяналт шалгалтыг дахин 

хийсэн болон нэмэлт тайлбар, 

мэдүүлэг авсан тухай

ЭИХХЦХХ-ийн 

Хүнсний чанар, 

стандартын 

хяналтын улсын 

ахлах байцаагч 

Ч.Отгонтөр 

1
2019.11.21 

04/01

“Төрийн захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-

ийн 3.1.2.а, 3.1.4.б дахь 

заалтуудыг зөрчсөн

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 

33-р тогтоолоор 

батлагдсан  “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ёс 

зүйн хариуцлага 

хүлээлгэх /сануулах/ 

тухай тогтоол гаргасан. 

6 1

БЗД дэх МХХ-

ийн 

Боловсролын 

хяналтын 

улсын 

байцаагч 

Д.Одончимэг

2019.10.16
Улсын байцаагчийн үнэмлэхээ 

хулгайд алдсан гэх

БЗД дэх МХХ-ийн 

Боловсролын 

хяналтын улсын 

байцаагч 

Д.Одончимэг

1
2019.11.21 

04/03

“Төрийн захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-

ийн 3.1.1.а дахь заалтыг 

зөрчсөн 

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 

33-р тогтоолоор 

батлагдсан  “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ёс 

зүйн хариуцлага 

хүлээлгэх /сануулах/ 

тухай тогтоол гаргасан. 

7 1

Ч.Энхсаран 

нарын 20 багш, 

ажилтнаас

2019.11.03

СБД-ийн 1-р сургуулийн 

“Үдийн цай” хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэд шалгалт 

хийхдээ ёс зүйн зөрчил 

гаргасан гэх 

СБД дэх МХХ-ийн 

Эрүүл ахуй, 

халдвар 

хамгаалын 

хяналтын улсын 

байцаагч 

Ц.Отгонбор 

1
2019.12.12 

05/01

“Төрийн захиргааны 

болон үйлчилгээний 

албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 3.1.4.б дахь 

заалтыг зөрчсөн

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 

33-р тогтоолоор 

батлагдсан  “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ёс 

зүйн хариуцлага 

хүлээлгэх /сануулах/ 

тухай тогтоол гаргасан. 

8 1

“Хан-Уул Агро” 

ОНӨААТНГ-ын 

захирал 

Ц.Цогтсайхан

2019.12.04

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 

үед штабд ажиллах хуваарийг 

нь хэлж сануулахад уурлаж, 

эгдүүцсэн гэх

ХУД дэх МХХ-ийн 

Эрүүл ахуй, 

халдвар 

хамгааллын 

хяналтын улсын 

байцаагч 

Л.Мөнхсаруул 

1
2019.12.12 

05/02

“Төрийн захиргааны 

болон үйлчилгээний 

албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 3.1.1.а, 

3.1.4.б дэх заалтуудыг 

зөрчсөн 

МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 

33-р тогтоолоор 

батлагдсан  “Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь 

заалтыг үндэслэн ёс 

зүйн хариуцлага 

хүлээлгэх /сануулах/ 

тухай тогтоол гаргасан. 

нийт 5 1 2


