
Нийслэлийн Байгаль орчны 

газрын даргын   2017   оны …… сарын ……-ны 

өдрийн ……-р тушаалын нэгдүгээр хавсралт 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 

АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТАД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН 

СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ЖУРАМ 

  

Нэг. Нийтлэг үндэслэл: 

 

1.1. Энэ журам нь Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх 

хуваарьт уулзалт болон бусад албан уулзалтыг зохион байгуулах, төрийн албаны ёс зүйг сахих, нийтийн албанд 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдэнэ. 

1.2. Журмыг тус газрын албан тушаалтнууд дагаж мөрдөх бөгөөд байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, бүтэц, 

зохион байгуулалтад тулгуурлан иргэдтэй хийх хуваарьт уулзалт, бусад албан уулзалтыг зохион байгуулах, 

иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулгад судалгаа дүгнэлт хийж удирдлагаас гарах шийдвэрт иргэдийн 

оролцоог ханган ажиллахад оршино. 

             

Хоёр. Нэр томьёоны тодорхойлолт 

  

Энэхүү журамд хэрэглэгдсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. 

  

2.1. “иргэдтэй хийх хуваарьт уулзалт” гэж батлагдсан хуваарийн дагуу иргэдийг хүлээн авахыг; 

  

2.2. “иргэдтэй хийх бусад албан уулзалт” гэж иргэд хүлээн авах батлагдсан хуваариас бусад ажлын болон ажлын 

бус цагт тухайн иргэний болон албан тушаалтны санаачлагаар зохион байгуулагдах хуваарьт бус  уулзалтыг; 

  

2.3. “нийтийн ашиг сонирхол” гэж нийтийн албан тушаалтан Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулиар олгогдсон 

бүрэн эрхээ хувийн ашиг сонирхлоосоо ангид тэгш, шударгаар хэрэгжүүлнэ гэх олон нийтийн итгэлийг; 

  

2.4. “ашиг сонирхлын зөрчил” гэж нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үед түүний хувийн 

ашиг сонирхол нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх болон албан үүргээ тэгш, шударгаар хэрэгжүүлэхэд харшаар 

нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдлыг; 

  

2.5. “нэгдмэл сонирхолтой этгээд” гэж тухайн нийтийн албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар 

холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийг; 

  

2.6.“хамаарал бүхий этгээд” гэж тухайн нийтийн албан тушаалтны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүн, 

хамтран амьдрагч, эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг; 

  

  

Гурав. Удирдлага, зохион байгуулалт: 

3.1. Байгууллагын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх хуваарьт уулзалт болон иргэдтэй хийх бусад албан уулзалт 

зохион байгуулах журмыг Газрын даргын тушаалаар батална. 

3.2. Байгууллагын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх хуваарьт болон бусад албан уулзалтыг байгууллагын 

онцлогт тохируулан дараах байдлаар хийнэ. 

а/ Иргэдтэй хийх хуваарьт уулзалтыг “Уулзалт хийх хэсэг”-т, иргэдтэй хийх бусад албан уулзалтыг “406 а” тоот 

өрөөнд хийнэ. 

б/ “Уулзалт хийх хэсэг”-т уулзалтын ширээ, сандал, таних тэмдэг, хаяг, суурин видео камер, аудио тэмдэглэл хөтлөх 

тоног төхөөрөмж, комьютер техник хэрэгсэл, зэргийг тусгайлан байрлуулна. 

3.3. Байгууллагын иргэдтэй хийх хуваарьт уулзалт болон бусад албан уулзалтыг зохион байгуулах, тайлагнах, үйл 

ажиллагааг байгууллагын дотоод хяналт, өргөдөл гомдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /цаашид уулзалт 

зохион байгуулах албан тушаалтан гэх/ хариуцна. 



3.4. Байгууллагын дотоод нэгж, албан тушаалтанд иргэд, хуулийн этгээдээс албан бичгээр хандан ирүүлсэн ирсэн 

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг бичиг хэргийн ажилтан, өргөдлөөр ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг 

дотоод хяналт, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авч бүртгэж, газрын удирдлагад танилцуулж, 

холбогдох дотоод нэгж, албан тушаалтанд шилжүүлнэ. 

3.5. Байгууллагын дотоод нэгжийн удирдлагууд өөрийн харъяалах нэгжид хандан ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал 

хүсэлтийг судлан үзэж, уулзалт хийх зайлшгүй шаардлагатай иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг уулзалт зохион 

байгуулах албан тушаалтанд мэдэгдэх, бүртгэлээр шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

3.6. Ногоон бүсийн байгаль хамгаалагч нарын иргэдтэй хийх уулзалтыг журмаар зохицуулна. 

 

Дөрөв. Уулзалт зохион байгуулах: 

 

4.1. Уулзалт зохион байгуулах албан тушаалтан нь газрын даргын тушаалаар баталсан хуваарьт уулзалт, бусад 

албан уулзалтыг “Уулзалт хийх хэсэг”-т журмын дагуу зохион байгуулна. 

4.2 . Уулзалт зохион байгуулах албан тушаалтан нь дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд: 

а/ Байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтантай уулзах хүсэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээн авч тэмдэглэх. 

б/ Уулзалт эхлэхээс өмнө техникийн иж бүрэн байдлыг шалгах. 

в/ Уулзалтын тэмдэглэлийг бичмэл хэлбэрээр хөтлөх. 

г/ Уулзалтын бичмэл тэмдэглэлийг тухайн уулзалтыг хийсэн албан тушаалтнаар баталгаажуулж хадгалах. 

д/ Аудио болон видео тэмдэглэлийн огноог тодорхой бичиж тухай бүр хадгалах. 

4.3. Шаардлагатай үед хуваарьт уулзалт болон бусад албан уулзалтыг зохион байгуулж шийдвэрлүүлэх асуудлыг 

тухайн албан тушаалтныг орлох албан тушаалтанд хариуцуулж болно. 

4.4. Уулзалт зохион байгуулах албан тушаалтан нь иргэдийн албан тушаалтнуудтай уулзсан уулзалтаас гарсан 

санал гомдлыг шуурхай барагдуулж шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай бол удирдлагын шийдвэрт тусгуулах асуудлыг 

хариуцна. 

 

Тав. Албан тушаалтны хүлээх үүрэг : 

 

5.1. Албан тушаалтан ашиг сонирхлын зөрчилтэй этгээдтэй уулзалтын өрөө ашиглахгүй, тэмдэглэл хөтлөхгүйгээр 

ганцаарчилсан уулзалт хийхийг хориглоно. 

5.2. Албан тушаалтан хуваарьт уулзалт болон бусад албан уулзалтыг ажлын өрөөнд хийх тохиолдол бүрт 

шалтгаанаа бичмэл тэмдэглэлд тэмдэглүүлэх, уулзалттай холбоотой мэдэгдэл тайлбарыг тухайн албан тушаалтныг 

удирдах эрх бүхий албан тушаалтанд бичгээр гаргана. 

5.3. Албан тушаалтан нь эрхэлсэн асуудлын хүрээнд гадаадын иргэд, харъяалалгүй этгээдтэй уулзалт хийсэн бол 

энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг байгууллагын удирдлагад өгнө. 

 

Зургаа. Тайлагнах: 

 

6.1. Уулзалт зохион байгуулах албан тушаалтан нь иргэдийн албан тушаалтнуудтай уулзсан уулзалтаас гарсан 

санал гомдлыг шуурхай барагдуулж шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай бол удирдлагын шийдвэрт тусгуулна. 

6.2. Уулзалт зохион байгуулах албан тушаалтан нь иргэдийн албан тушаалтантай уулзсан уулзалтын тайланг 

нэгтгэн гаргаж сар бүрийн сүүлийн 7 хоногт багтаан газрын удирдлагад, улирал бүрийн  сүүлийн 7 хоногт багтаан 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлнэ. 

 

Долоо. Хариуцлага: 

 

     7.1. Иргэдтэй хийх хуваарьт уулзалт, бусад албан уулзалтыг зохион байгуулж байгаа албан тушаалтан хууль 

дээдлэх зарчимд захирагдан, албан үүргээ иргэдийн итгэл хүлээхүйц, тэгш, шударга, хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж, 

албаны ёс зүйг сахина. 

  

7.2. Албан тушаалтан иргэнтэй уулзах уулзалтад төрийн албаны болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, 

төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахиж, төрийн байгууллага, албан хаагчийн нэр хүндийг эрхэмлэн дээдэлж 

ажиллана. 

  



7.3. Албан тушаалтан ажлын өрөөнд уулзсан шалтгааны тухай бичмэл тэмдэглэлд дурдаагүй, тайлбар 

гаргаагүй  тохиолдолд тухайн албан тушаалтныг удирдах эрх бүхий албан тушаалтан нь Авлигатай тэмцэх газар, 

хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулж болно. 

7.4.   Албан тушаалтны ажлын өрөөнд иргэнтэй уулзсан уулзалт нь ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн нь эрх бүхий 

байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд тухайн албан тушаалтныг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх үндэслэл 

болно. 

  

7.5. Албан тушаалтны эрхлэх асуудлын хүрээнд буюу албан үүрэгт нь шууд болон шууд бус нөлөөлөх боломжтой 

хамаарал бүхий этгээдтэй энэ журмыг зөрчин уулзалт хийсэн, албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үед түүний хувийн 

ашиг сонирхол нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөж байгаа нөхцөл байдлын талаар олж мэдсэн төрийн бүх шатны 

байгууллагын албан хаагч нь тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан, холбогдох байгууллагад мэдээлнэ. 

 


