
 1 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

 
2019 оны ...дугаар                Улаанбаатар 
сарын ... -ны өдөр                хот 
 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ 
 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

 
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 

 
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн албан хаагчийн ёс зүйн болон 

сахилгын хэм хэмжээг тогтоож, зөрчсөн тохиолдолд ёс зүйн болон сахилгын 
хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл, журмыг тогтооход оршино. 
 

2 дугаар зүйл.Төрийн албаны ёс зүй, сахилга хаагчийн 
хариуцлагын тухай хууль тогтоомж 
 
 2.1.Төрийн албаны ёс зүй, сахилга хариуцлагын тухай хууль тогтоомж 
нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Захиргааны ерөнхий 
хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад 
актаас бүрдэнэ. 
 

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ 
 

3.1.Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан төрийн албан хаагчийн 
ёс зүй болон сахилгын хэм хэмжээг тогтоох, тэдгээрийг зөрчсөн төрийн албан 
хаагчид хариуцлага хүлээлгэхтэй холбогдох холбоотой харилцааг энэ 
хуулиар зохицуулна. 
  

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт 
 

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар 
ойлгоно: 
 

 4.1.1.“төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ” гэж төрийн албан 
хаагчийн дагаж мөрдөх зан үйл, тухайн албан тушаалд тавигдах ёс зүйн 
шаардлагыг; 
 

4.1.2.“төрийн албан хаагчийн сахилгын хэм хэмжээ” гэж төрийн албан 
хаагчийн хууль тогтоомжоор хүлээсэн албан үүрэг, хориглох зүйлийг; 

 
4.1.3.“төрийн албан хаагчийн хариуцлага” гэж төрийн албан хаагчийн 

ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйд хүлээлгэх 
хариуцлагын төрлийг; 

 
4.1.4.“төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хариуцлага” гэж төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн зөрчилд хүлээлгэх хариуцлагын арга 
хэмжээг; 

 
4.1.5.“төрийн албан хаагчийн сахилгын хариуцлага” гэж төрийн албан 

хаагчийн сахилгын хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйд хүлээлгэх 
шийтгэлийг. 

 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТОГТОЛЦОО 
 

 5 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн хариуцлагын тогтолцооны  
зорилго 
 

5.1.Төрийн албан хаагчийн хариуцлагын тогтолцооны зорилго нь 
төрийн албан хаагч өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, хуулиар хүлээсэн үүргээ 
чин шударгаар биелүүлэх, төрийн албанд итгэх олон нийтийн итгэлийг 
баталгаажуулах, төрийн албаны соёлыг төлөвшүүлэхэд оршино. 
 

6 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн хариуцлагын тогтолцооны 
зарчим 

 
6.1.Төрийн албан хаагчийн хариуцлагын тогтолцоо нь Монгол Улсын 

Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаас гадна дараах 
зарчимд үндэслэнэ: 
 
  6.1.1.хариуцлага гарцаагүй байх; 
 

6.1.2.зөрчилд нь тохирсон байх; 
 
6.1.3.төрийн удирдах албан тушаалтан төрийн албан хаагчийн 

сахилга, ёс зүйгээр манлайлагч байх; 
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6.1.4.хариуцлагыг давхардуулахгүй байх; 
6.1.5.хариуцлага нь олон нийтэд ил тод байх; 
6.1.6.шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх. 

  
7 дугаар зүйл.Хариуцлагын хэлбэр төрөл 
 
7.1.Төрийн албан хаагчийн хариуцлага дараах хэлбэртэй байна: 

 
  7.1.1.ёс зүйн хариуцлага; 
  7.1.2.сахилгын хариуцлага. 
 

8 дугаар зүйл.Хариуцлагын төрөл хэлбэр, үндэслэл 
 
8.1.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн төрийн албан 

хаагчид зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан ёс зүйн дараахь хариуцлага 
хүлээлгэнэ: 
 
  8.1.1.уучлал гуйх; 

8.1.2.сануулах; 
  8.1.3.сайн дураараа албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх. 
 

8.2.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл нь 
сахилгын болон захиргааны зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол холбогдох 
хуулийн дагуу хариуцлага ногдуулна. 
 
 8.3.Төрийн албан хаагчид дараах сахилгын хариуцлага хүлээлгэнэ: 
 
  8.3.1.нээлттэй болон хаалттай сануулах; 
  8.3.2.албан тушаалын цалингийн хэмжээг бууруулах; 
  8.3.3.төрийн албанд тодорхой хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр 
халах; 
  8.3.4.төрийн албанаас халах. 
 
 8.4.Төрийн албан хаагч энэ хуулийн 9.2-т заасан болон холбогдох 
хууль, дүрэмд заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн бол ёс зүйн хариуцлага 
хүлээнэ.  
 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА 

 
 9 дүгээр зүйл.Төрийн албан хаагчийн нийтлэг үүрэг, ёс зүйн хэм 
хэмжээ  

 

9.1.Төрийн албан хаагч нь үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хамгаалж, 
ард түмэндээ үйлчилж, нийтийн эрх ашгийг хувийн ашиг сонирхлоос ямагт 
дээгүүр тавьж, төрийн албаны үнэт зүйлийг эрхэмлэн дээдлэх үүрэгтэй. 

 
9.2.Төрийн албан хаагч ёс зүйн дараах нийтлэг хэм хэмжээг заавал 

дагаж мөрдөнө: 
9.2.1.бусадтай харьцахдаа албаны байр сууринаас 

хүндэтгэлтэй харьцаж, этгээд үг хэллэг хэрэглэх, бусдын нэр төрийг, алдар 
хүндийг гутаан доромжлохгүй байх ыг цээрлэх; 

 
9.2.2.албан үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ албан бус хувцас 

өмсөж, этгээд байдлаар хувцаслахгүй байх; 
 
9.2.3.бусдад саад болж, шалтгаангүйгээр ажлыг нь 

тасдуулахгүй, ажлын өрөө, орчин руу нь зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэхгүй байх; 
 
бусдын албаны ажилд хүндэтгэлтэй хандаж, 

шалтгаангүйгээр ажлын өрөө, орчин руу нь нэвтрэхгүй байх 
 
9.2.4.иргэд, албан тушаалтныг шалтгаангүйгээр хүлээлгэх, 

цагийг нь үрэхгүй байх; 
 
9.2.5.албан үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ согтууруулах ундаа 

хэрэглэхгүй байх; 
 
9.2.6.хувийн ажил хэрэгтээ төрийн байгууллага, албан 

тушаалын нэрийг ашиглахгүй байх, төрийн албаны нэр төрийг гутаах, олон 
нийтийн итгэлийг алдах аливаа үйлдэл хийхгүй байх; 

 
9.2.7.албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник 

хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, мэдээллийн хангамж болон албаны 
мэдээллийг ашиглан завшихгүй байх; 

 
9.2.8.гадаад улсад албан томилолтоор ажиллах хугацаандаа 

дипломат ёс жаягийг төрийн албан хаагчийн сахилга, ёс зүйг хатуу 
баримталж, Монгол Улсын нэр хүндэд харшилсан аливаа үйлдэл гаргахгүй 
байх; 

 
9.2.9.албан үүргээ гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгээгүйн улмаас 

ашиг сонирхол нь хөндөгдөх дотоод, гадаадын аливаа иргэн, хуулийн этгээдэд 
хууль бусаар давуу байдал олгох, тэдэнтэй үгсэн тохирох, амлалт өгөх, тэднээс 
шан харамж, хөнгөлөлттэй үйлчилгээ, зээл авах, хууль бус бусад хангамж 
эдлэхгүй байх; 
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 9.2.10.удирдах албан тушаалтан нь доод албан тушаалтанд 
хуульд нийцээгүй үүрэг, даалгавар өгөх, биелүүлэхийг шаардахгүй байх; 

 
 9.2.11.албаны эрх мэдлээ хэтрүүлэхгүй байх; 
 9.2.12.хуульд нийцээгүй шийдвэр гаргахгүй байх; 
 9.2.13.албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг 

бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр 
дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахгүй байх; 

 
 9.2.14.улс төрийн намын гишүүн байх, улс төрийн нам, 

хөдөлгөөн, улс төрийн намын дэргэдэх төрийн бус байгууллага болон шашны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд 
аливаа хэлбэрээр оролцохгүй байх; 

 
 9.2.15.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн болон Улсын Их Хурал, 

аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 
сурталчилгаанд аливаа хэлбэрээр оролцох, түүнд зориулалтын бус төсвийн 
хөрөнгө зарцуулах, төрийн өмч хөрөнгө, албаны унаа ашиглахгүй байх; 

 
 9.2.16.ажил хаялт болон төрийн албаны хэвийн үйл ажиллагааг 

алдагдуулахад чиглэсэн бусад арга хэмжээ төлөвлөх, зохион байгуулах, 
тэдгээрт оролцохгүй байх; 

 
 9.2.17.албан тушаалын бүрэн эрхээ шашны, эсхүл шашингүй 

үзлийн ухуулга, сурталчилгаа хийхэд ашиглахгүй байх; 
 
 9.2.18.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр 

гадаад орны төрийн дээд цол, одон, медаль, төрийн бусад шагнал авахгүй 
байх; 

 
 9.2.19.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан болон Монгол 

Улс, гадаад улсын төрийн байгууллагын хооронд харилцан тохиролцсон албан 
томилолт болон ажиллаж байгаа байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны 
зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд албан үүргээ гүйцэтгэхдээ аж ахуйн нэгж, 
иргэн, түүний дотор гадаадын байгууллага, иргэний зардлаар гадаад, 
дотоодод зорчихгүй байх; 

 
 9.2.20.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 4.1.5, 

4.1.6-д заасан хэлбэрээр иргэнийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх; 
 
 9.2.21.хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр болон цахим хуудас, 

нийгмийн сүлжээний хэрэгслээр төрийн бодлоготой холбоотой асуудлаар 
албан бус байр суурь, улс төрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, улс төрийн нам, 
эвсэл, нэр дэвшигчийн талаар эерэг, сөрөг мэдээ, мэдээлэл түгээхгүй байх; 

 
 9.2.22.төрийн бодлого, үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн аливаа 

жагсаал, цуглаанд оролцох, мэдээ, мэдээлэл тараахгүй байх; 
 
 9.2.23.төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаал 

бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсантай холбоотой маргааныг 
шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаанд тухайн ажлын байранд 
томилгоо хийхгүй байх; 

 
 9.2.24.хуульд заасан үндэслэлээр албан тушаал бууруулсан, 

төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан тухай шийдвэр гарсан тохиолдолд албан 
тушаал, ажлын байр, тамга, тэмдэг, холбогдох баримт бичгийг хүлээлгэн өгөх; 

 
 9.2.25.нийтийн сонсголыг зохион байгуулах болон сонсголд 

оролцох журмыг зөрчихгүй байх; 
 
 9.2.26.хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ өөрөө үнэн зөв гаргах; 
 9.2.27.хууль тогтоомжид заасан бусад. 
 
Тайлбар: Энэ хуулийн 9.2.14, 9.2.15, 9.2.21 дэх заалт нь төрийн улс 

төрийн албан хаагчид хамаарахгүй. 
 
9.3.Энэ хуулийн 9.2-т зааснаас гадна тухайн салбар, мэргэжил, албан 

тушаалын онцлогтой нь уялдуулан дагаж мөрдөх төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээг тусгайлсан хууль болон дүрэм, журмаар тогтоож болно. 
Төрийн албан хаагчийн тусгайлсан хууль, дүрэм, журмыг боловсруулж 
батлахдаа Ёс зүйн хорооны саналыг заавал авна. 

Хуульд тусгайлан заасан тохиолдолд эрх бүхий этгээд энэ хуульд 
нийцүүлэн тухайн салбар, мэргэжил, албан тушаалын онцлогтой 
уялдуулан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож болно. Ёс 
зүйн хэм хэмжээг тогтоон мөрдүүлэхийн өмнө Ёс зүйн хорооны саналыг 
авсан байна. 

 
9.4.Төрийн албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл бүртээ 

үнэн зөв тайлбар өгөх үүрэгтэй. 
 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН САХИЛГЫН ХАРИУЦЛАГА 

 
 10 дугаар зүйл.Төрийн албан хаагчийн сахилгын хэм хэмжээ  

 
 10.1.Төрийн албан хаагч Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны 
тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ 
дараах хэм хэмжээг мөрдөнө: 
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10.1.1.ажлын байрны тодорхойлолт болон хууль тогтоомжоор 

хүлээсэн албаны чиг үүргээ шударгаар биелүүлэх үүргийн хүрээнд: 
 

10.1.1.1.албаны үүргээ гүйцэтгэх мэдлэг чадвартай 
байх, ажлын байрны зорилгоо бүрэн мэддэг байх; 

 
10.1.1.2.албаны үүргээ холбогдох хууль тогтоомж, 

дүрэм, журмын дагуу чин шударгаар гүйцэтгэх; 
 
10.1.1.3.албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой гаргасан 

шийдвэр нь нийтийн эрх ашиг болон хууль тогтоомжид нийцсэн байх, үйл 
ажиллагааны уялдаа холбоог хангасан байх; 

 
10.1.1.4.албаны үүргээ гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны 

талаарх тайлан, мэдээлэл нь иргэдэд ил тод, нээлттэй байх /төрийн болон 
албаны нууцад хамаарахаас бусад/ 

 
10.1.1.5.албан үүргээ хэрэгжүүлэх явцад олж авсан 

төрийн болон албаны нууцыг задруулахгүй байх; 
 
10.1.1.6.төрийн бүх шатны байгууллагын албан хаагч нь 

албан үүргээ гүйцэтгэж байх явцдаа олж мэдсэн авлигатай холбоотой 
асуудлыг шалгаж шийдвэрлэх нь өөрийнх нь бүрэн эрхэд хамаарахгүй байвал 
Авлигатай тэмцэх газарт мэдээлэх; 

 
10.1.2.Албаны үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой олон нийтэд 

тайлагнах үүргийн хүрээнд: 
 

10.1.2.1.ажил үүргийнхээ гүйцэтгэл, үр дүнг иргэд, олон 
нийтэд цаг тухайд нь тайлагнадаг байх; 

 
10.1.2.2.иргэд, олон нийтээс тавьсан асуулгад үндэслэл, 

нотолгоотой хариулт, тайлбарыг цаг тухайд нь өгдөг байх; 
 
10.1.2.3.албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой шийдвэр 

гаргахдаа олон нийтийн оролцоог хангасан байх; 
 
10.1.2.4.албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой гаргасан 

шийдвэрийн үндэслэл иргэд, олон нийтэд ил тод байх; 
 
10.1.2.5.албан тушаалтан нь ажил үүргээ гүйцэтгэх 

явцдаа өөрийн үйлдсэн болон эс үйлдсэн хэргийн үндэслэл, шалтгааныг эрх 
бүхий байгууллагад тайлбарладаг, мэдээлдэг байх; 

 
10.1.2.6.иргэд, олон нийтийн санал, шүүмжлэлийн дагуу 

ажил үүргээ сайжруулах хариу үйлдэл хийдэг байх, түүний талаар тайлагнадаг 
байх. 

 
10.1.3.албан үүргээ гүйцэтгэх явцад алдаа гаргасан 

тохиолдолд түүнийгээ залруулах үүргийн хүрээнд: 
 

10.1.3.1.албаны үүргээ гүйцэтгэх явцад иргэдийн 
итгэлийг алдсан үйлдэл хийсэн тохиолдолд иргэд, олон нийтийн өмнө уучлал 
гуйдаг байх, өөрийн санаачлагаар албан тушаалаасаа огцордог байх, огцрох 
хүсэлтээ эрх бүхий албан тушаалтанд гаргах, гэм буруугаа засах үйлдэл хийдэг 
байх; /Ёс зүйн асуудал/ 

 
10.1.3.2.иргэд, олон нийтийн эргэх холбоонд тулгуурлан 

ажил үүргээ сайжруулах, алдаагаа засах үйлдэл, үйл ажиллагааг хийдэг байх; 
 

10.2.Энэ хуулийн 10.1-д заасан зөрчил гаргасан албан хаагчид эрх 
бүхий албан тушаалтан сахилгын шийтгэл ногдуулна. 

 
10.3.Төрийн албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах журмыг 

хуулиар, эсхүл түүнд нийцүүлэн эрх бүхий этгээд тогтооно. 
 
11 дүгээр зүйл.Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл 

ногдуулах 
 
11.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 9 дүгээр 10 дугаар 

зүйлд заасныг зөрчсөн, албан үүргээ биелүүлээгүй болон энэ хуульд заасан 
бусад тохиолдолд тухайн зөрчлийн шинж байдал, түүнийг анх буюу давтан 
үйлдсэнийг нь харгалзан төрийн жинхэнэ албан хаагчид дараах сахилгын 
шийтгэлийн аль нэгийг ногдуулна: 

 
 11.1.1.нээлттэй болон хаалттай сануулах; 
 
 11.1.2.албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл 

хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах; 
 

 11.1.3.төрийн албанд гурван жилийн хугацаанд эргэж орох 
эрхгүйгээр халах; 

11.1.4.төрийн албанаас халах. хуульд заасан бусад. 
 
 

11.2.Энэ хуулийн 11.1-д заасан сахилгын шийтгэлийг заавал дэс 
дараалан хэрэглэхийг шаардахгүй. 
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11.3.Төрийн жинхэнэ албан хаагчид түүнийг томилсон эрх бүхий албан 

тушаалтан, хамтын удирдлага бүхий байгууллага томилсон бол тухайн 
байгууллагын даргын шийдвэрээр сахилгын шийтгэл ногдуулна. 

 
11.4.Сахилгын зөрчлийг илрүүлснээс хойш 6 сар, зөрчил гаргаснаас 

хойш 12 сараас илүү хугацаа өнгөрсөн бол сахилгын шийтгэл ногдуулахгүй. 
 
11.5.Сахилгын шийтгэлийг давхардуулан ногдуулахыг хориглоно. 
 
11.6.Төрийн жинхэнэ албан хаагч сахилгын шийтгэл ногдуулсан өдрөөс 

хойш 1 жилийн дотор сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй бол түүнийг сахилгын 
шийтгэлгүйд тооцно. 

 
11.7.Энэ хуулийн 9 дүгээр 10 дугаар зүйлд заасныг зөрчсөн төрийн 

жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах нь түүнийг төрийн 
албанаас чөлөөлөх, төрийн албанд дахин авахаас татгалзах үндэслэл болох 
бөгөөд харин түүнийг эрүүгийн болон бусад хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл 
болохгүй. 

 
11.8.Төрийн жинхэнэ албан хаагч сахилгын шийтгэл ногдуулсан тухай 

шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл энэ тухай гомдлоо тухайн шийдвэрийг 
мэдэгдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор төрийн албаны төв байгууллагад, эсхүл 
шүүхэд гаргаж болно. 

 
11.9.Сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журмыг төрийн 

албаны төв байгууллага, Засгийн газар хамтран батална. 
 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ 
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРОО 

 
12 дугаар зүйл.Ёс зүйн хороо 
 
12.1.Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд Ёс зүйн хороо (цаашид "Хороо" 

гэх), Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дэргэд Ёс зүйн хариуцлагын дэд хороо 
(цаашид "Дэд хороо" гэх) ажиллана. 

 
12.2.Хорооны бүрэн эрхийн хугацаа гурван жил байна. 
12.3.Хорооны дарга, гишүүд бүрэн эрхээ хараат бусаар хэрэгжүүлнэ. 
12.4.Хороо нь ажлын албатай байх бөгөөд Төрийн албаны зөвлөлд 

харьяалагдана. /төлөөлөл/ 
 

12.5.Хорооны ажлын албыг Хорооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
ахалж өдөр тутмын удирдлагаар хангах бөгөөд түүнийг Хороо томилж, 
чөлөөлнө.  

 
12.6.Хорооны дүрмийг Төрийн албаны зөвлөл батлах бөгөөд зардлыг 

улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 
 
13 дугаар зүйл.Хорооны чиг үүрэг 
 
13.1. Хороо дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:  
 
 13.1.1.төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар санал 

боловсруулж холбогдох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлэх; 
 
 13.1.2.төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээллийн 

нэгдсэн сан хөтлөх, сургалт явуулах, олон нийтэд мэдээлэх; 
 
 13.1.3.томилох эрх бүхий этгээдээс зөрчил гаргасан албан 

хаагчид сахилгын шийтгэл хүлээлгэхийг шаардах; 
 
 13.1.4.хороо нь чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай гэж 

үзвэл захиргааны холбогдох байгууллагын даргаас мэдээ, материал гаргаж 
өгөх болон бусад шаардлагатай дэмжлэгийг үзүүлэхийг шаардах; 

 
 13.1.5.улс төрийн албан хаагчаар томилогдохоор нэр дэвшиж 

буй иргэн ёс зүйн хувьд уг албан тушаалд тэнцэх эсэх талаар дүгнэлт гаргаж, 
томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлэх; 

 
 13.1.6.дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох. 
 
14 дүгээр зүйл.Хорооны хуралдаан 
 
14.1.Хорооны үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна. 
14.2.Хорооны хуралдаан нийт гишүүний гуравны хоёр нь оролцсоноор 

хүчин төгөлдөр байна.  
 
14.3.Хороо хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэр 

гаргах ба санал тэнцсэн тохиолдолд Хорооны даргын саналаар шийдвэрлэнэ. 
 
15 дугаар зүйл.Хорооны бүрэлдэхүүн 
 
15.1.Хороо нь хамтын удирдлагын зарчмаар ажиллах бөгөөд дарга, 

найман гишүүнээс бүрдэнэ. 
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15.2.Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
тэргүүн дэд дарга, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Монгол 
Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч, Засгийн газрын харьяа төрийн албаны 
сургалтын байгууллагын захирал нь Хорооны гишүүн байна.  

 
Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Монгол 
Улсын Ерөнхий аудитор, Засгийн газрын харьяа төрийн албаны 
сургалтын байгууллагуудын төлөөлөл нь Хорооны гишүүн байна. 

 
15.3.Хорооны бусад гурван гишүүнийг Төрийн захиргааны, тусгай, 

үйлчилгээний албан хаагчдын дундаас сонгож томилно. Ийнхүү томилох 
журмыг Төрийн албаны зөвлөл тогтооно.  

 
15.4.Хорооны гишүүн нь ёс зүйн зөрчилгүй гаргаж, ял шийтгүүлж 

байгаагүй байх шаардлагыг хангасан байна.  
 
16 дугаар зүйл.Хорооны дарга 
 
16.1.Хорооны даргыг хорооны гишүүд нэр дэвшүүлж, олонхийн 

саналаар томилно. 
 
16.2.Хорооны дарга хороог төлөөлнө.  
16.3.Хорооны дарга хуралдааныг зарлан хуралдуулж, даргална. 
16.4.Хорооны даргын эзгүйд Хорооны даргын томилсон гишүүн орлоно. 
 
17 дугаар зүйл.Хорооны гишүүнд хориглох зүйл 
 
17.1.Хорооны дарга, гишүүн, ажлын албаны ажилтан нь албан үүргээ 

биелүүлэх явцад олж мэдсэн аливаа нууцыг задруулж болохгүй.  
 
17.2.Хорооны гишүүн зохимжгүй үйлдэл гаргасан гэж Хороо үзсэн бол 

түүнийг албан тушаалаас огцруулах үндэслэл болно.  
 
18 дугаар зүйл.Хороо үйл ажиллагаагаа тайлагнах  
 
18.1.Хороо үйл ажиллагааныхаа талаар Төрийн албаны зөвлөлд хагас 

жил тутамд танилцуулна. Төрийн албаны зөвлөл Улсын Их Хуралд үйл 
ажиллагаагаа тайлагнахдаа төрийн албан хаагчийн ёс зүйн талаар тусгайлан 
тайлагнана. Хорооны танилцуулгад дараах мэдээллийг тусгана: 

 

18.1.1.тайлант хугацаанд төрийн албаны ёс зүй, сахилга 
хариуцлагын тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн зөрчлийн талаарх статистик, 
дүн шинжилгээ; 

 
18.1.2.тайлант хугацаанд гарсан ёс зүйн зөрчилд хүлээлгэсэн 

хариуцлагын талаарх статистик, цаашид авах арга хэмжээний санал; 
 
18.1.3.холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох 

санал; 
18.1.4.бусад.  
 

18.2.Төрийн албаны зөвлөл хорооны үйл ажиллагааны танилцуулгыг 
хуралдаанаараа хэлэлцэн дүгнэлт гаргана. 

 
18.3.Энэ хуулийн 17.2-т заасан дүгнэлтийг “Төрийн мэдээлэл” 

эмхэтгэлд нийтлэх бөгөөд тайланг Хорооны цахим хуудаст байршуулна. 
 
18.4.Хороо үйл ажиллагаагаа жилд нэгээс доошгүй удаа олон нийтэд 

мэдээлж байна.  
 
19 дүгээр зүйл.Ёс зүйн удирдлагын ажилтан 
 
19.1.Төрийн албаны ёс зүй, сахилга хариуцлагын тухай хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хариуцсан байгууллагын ёс зүйн 
удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, албан хаагчдад хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх талаар зөвлөмж, зөвлөгөө өгөх үүрэг бүхийн ёс зүйн удирдлагын 
ажилтан ажиллана.  

 
19.2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч өөрийн харьяалах төрийн 

байгууллагад ажиллах ёс зүйн удирдлагын ажилтны тоог тогтооно.  
 

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ 
БУСАД 

 
 20 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох  
 
 20.1.Энэ хуулийг ... оны .... сарын ...-нээс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 
 
 


