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Энэхүү Ёс Зүйн Кодекс нь ГОЛОМТ брэндийн нэр 

хүндийг хамгаалах, сайжруулахын тулд Компанийн 

нийт ажилтан болон бүх түвшний удирдлагууд ёс 

зүйтэй, үнэнч шударгаар ажиллах стандартыг бий 

болгоход зориулагдсан болно

Голомт бол Монголын ард түмний дээдлэн 

бэлэгшээж явдаг, айл гэрийн ноён хуруу, хийморь 

заяаг төлөөлдөг эрхэм зүйл. Тиймээс бид Ёс Зүйн 

Кодексоо даган мөрдөж Компанийнхаа хамгийн 

чухал өмч болох нэр хүндээ хамгаалсан ёс зүйтэй 

соёлыг бий болгож чадна

 

Энэхүү Ёс Зүйн Кодекс дахь бидний даган мөрдөх 

ёстой ёс зүйн болон мэргэжлийн хэм хэмжээний 

зарчмууд нь Голомт Файнэншил Группийн бизнесийн 

зарчмууд дээр үндэслэсэн болно
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БИДНИЙ БИЗНЕСИЙН ЗАРЧМУУД

Бид харилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн 

хангасан, хувь эзэмшигчидэд тогтвортой ашгийг бий 

болгосон технологийн хөгжил болон инновацид 

суурилсан дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн хамгийн 

сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг анхлан 

нэвтрүүлэгч болохын төлөө ажиллана

Бид ёс суртахууны болоод мэргэжлийн хэм хэмжээ, 

холбогдох бүх хууль дүрмийг чандлан сахиж 

ажиллана

Бид харилцагчиддаа амласнаа биелүүлж, шударга 

ил тод нээлттэйгээр өрсөлдөж, бизнесийн уян хатан 

хариуцлагатай, хурдтай шийдвэр шийдлийг гарган 

ажиллах ба хувь хүний болон бизнесийн нэр хүндээ 

үргэлж хамгаалж, үнэнч шударга зарчмыг баримтлан 

ажиллана

Бид ажилтнуудынхаа мэдлэг боловсрол, ур чадварыг 

нэмэгдүүлэх, хувь хүний болон мэргэжлийн түвшинд 

өсөн дэвших бололцоог бүрэн хангасан хамтын 

ажиллагаа, харилцан бие биеэсээ суралцах, сэтгэл 

хангалуун ажиллах орчинг бүрэн бүрдүүлсэн хамгийн 

шилдэг соёлтой нэг хамт олон болж ажиллана

Бид бизнесийн үйл ажиллагаа болон нийгмийн 

хариуцлагаараа дамжуулан хүрээлэн буй байгаль 

орчин, үндэсний өв соёл уламлалаа хайрлан 

хамгаалж, ирээдүй хойч үеийнхээ боловсрол мэдлэгт 

онцгой хувь нэмэр оруулан ажиллана

Энэхүү зарчмуудыг өдөр тутмын ажил үүрэгтээ даган 

мөрдөж ёс зүйн болоод мэргэжлийн хэм хэмжээний 

хамгийн дээд стандартыг бий болгон харилцагч 

болон хувь нийлүүлэгчдийн хүлээлтэд цаг үргэлж 

нийцсэн, хүлээлтийг давуулсан шийдлийг санал 

болгож байх нь бидний эрхэмлэх зорилго юм
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Голомт Файнэншил Групп болон түүний шууд, шууд бус охин компаниудын          

(Компани) бүх ажилтан, удирдлагууд  нь Ёс Зүйн Кодексийг даган мөрдөх үүрэгтэй 

ба эдгээр зарчмууд нь Компанийн бодлого, журмын салшгүй нэг хэсэг байна. 

Кодекс нь бизнест хамаатай бүх талууд, харилцагчид, өрсөлдөгчид, бизнесийн 

түншүүд, хувьцаа эзэмшигчид болон хууль дүрэм гаргагчидтай харилцах бидний 

харилцааг зохицуулна. Кодексийг даган мөрдөх нь хөдөлмөрийн гэрээний 

нөхцөл байх ба Кодексийг мэдэхгүй байх нь гаргасан зөрчлийг хэрэгсэхгүй 

болгох шалтгаан болохгүй. Ажилтан бүр өдөр тутмын ажилдаа болон шийдвэр 

гаргалтандаа энд дурдагдсан стандартыг баримтлах үүрэгтэй

Бид Монгол улсын болон бидний бизнесийн харилцаа бүхий бүх улсуудын хууль, 

дүрэм журам болон Компаний бодлого журмыг хүндэтгэн дагаж мөрдөнө 

Монгол Улсын болон бидний оршин суух ба зорчих аливаа бусад гадаад орны 

хууль, тогтоомжийг зөрчих, үл тоомсорлох ёсгүй. Хэрэв аливаа хууль тогтоомж 

ойлгомжгүй, тодорхойгүй, хоёрдмол утгатай байвал холбогдох дээд албан 

тушаалтан, хуулийн ажилтан, тухайн улсын зохих байгууллага албан тушаалтнаас 

тодруулж, зааварчилгаа авах нь зүйтэй 

Бид бизнесийн харилцаанд орж буй бүхий харилцагч, бизнесийн түнш, 

өрсөлдөгч, олон нийт болон бие биетэйгээ харилцахдаа үргэлж шударга, нээлттэй 

байх ба хувь нийлүүлэгч болон хууль дүрмийг сахиулагчидтай нээлттэйгээр 

хамтран ажиллана

Бид өөрсдийн бизнес төдийгүй санхүүгийн системийн үнэнч, шударга байдлыг 

үргэлж дээдэлж, хөгжүүлэх үүрэгтэй ба үүний тулд бид мөнгө угаах, терроризм 

болон авлигалтай тэмцэхийн зэрэгцээ хууль дүрмээ чанд сахин, сэжиг бүхий 

үйлдлүүдийг мэдээллэж байна

Бид ёс зүйтэй ажиллахын тулд компанийн үнэт зүйлсээ баримтлан ажиллах болно

Бид харилцагчидийн сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавьж ажилладаг ба өгсөн 

амлалтандаа хариуцлагатай, үнэнч байж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанар 

болон үр дүнг хүлээлтээс үргэлж давуулан, итгэлцэл болон хүндэтгэл дээр 

үндэслэсэн харилцан ашигтай бат бөх бизнесийн харилцааг бий болгодог ба 

харилцагч бүртээ нэгэн ижил хүндэтгэлтэйгээр хандана

Бид дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээрх хамгийн сүүлийн үеийн техник, 

технологийн ололтууд бүхий бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд анхлан нэвтрүүлж 

харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хамгийн шилдэг шийдлийг олж 

ажиллах болно

Бид харилцагч болон компанийн эрх ашгийг үргэлж өөрийн эрх ашгийн өмнө 

тавьж ажиллах ба сонирхолын зөрчлөөс үргэлж зайлсхийж ажиллана
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Бидний амжилтын гол тулгуур бол бол харилцагчиддаа хамгийн шалгарсан 

үйлчилгээг хамтын ажиллагаа, туршлага болон инновацид тулгуурлан хүргэх нэгэн 

зорилго дор нэгдсэн, өндөр боловсрол мэдлэг, ёс суртахуун бүхий чадварлаг 

хамт олон юм. Бид мэргэжлийн өндөр түвшний гүйцэтгэл, шударга зарчим болон 

шалгарсан чадвараар харилцагч болон хувь нийлүүлэгчиддээ үнэ цэнийг бий 

болгон ажиллах ба чадварлаг, шилдэг ажилтнууд өөрсдийн чадварыг бүрэн 

хөгжүүлэх боломж бүхий соёлыг бүрдүүлнэ

Үзэл бодол болон амьдралын туршлагын хувьд өөр өөр хүмүүс биднийг илүү 

хүчирхэг болгодог тул бид өөр өөр үзэл бодол, дуу хоолой болон туршлагуудыг 

хүндэлж, ойлгож, үнэлж чаддаг Компанийн соёлыг бүрдүүлэх болно. Бид 

ялгаварлан гадуурхах үзэл, дарамт шахалт болон аливаа ёс зүйгүй үйлдлүүдийг үл 

зөвшөөрөх ба ажлын байранд хүн бүр өөр өөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд 

аа анхаарч ажиллах үүрэгтэй

Компаний удирдлага болон ажилтнууд өөр байгууллага болон хувь хүнд хөлсөөр 

болон гэрээгээр аливаа ажил, үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно

Бизнестэй холбоотой, оюуны өмчтэй холбоотой бүх төрлийн нууцлалын зэрэгтэй 

мэдээллийн нууцлалыг бид үргэлж чандлан хамгаалж олон нийт болон гуравдагч 

этгээдэд задруулахгүй

Бид харилцагчидын хувийн нууцлал болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгийн 

дээд түвшинд байлгах ба хууль журам тогтоогч байгууллагын шаардлага болон 

харилцагчдийн өөрсдийн зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч мэдээллийг ил гаргахгүй

Бид хүрээлэн буй байгаль орчин нийгэмдээ илүү тустайгаар бизнесээ эрхлэх арга 

замуудыг үргэлж эрэлхийлж ажиллах ба байгаль орчинд үзүүлж байж  болзошгүй 

аливаа сөрөг үр дагавруудаа үргэлж багасгахыг эрмэлзэж ажиллана. Нийгмийн 

хариуцлагын хүрээнд бид залуу үеийн эрүүл ахуй боловсрол, байгаль орчин 

болон соёл уламжлалыг дэмжсэн санал санаачлагуудыг дэмжиж ажиллана

Компанийн бүх ажилтан албан хаагчид кодексийг даган мөрдөх үүрэгтэй. 

Кодексийг зөрчсөн ажилтан (Кодекс болон хууль, журам) анхааруулга, сануулгаас 

тушаал бууруулах болон ажлаас халах хүртэл шийтгэлийг хүртэнэ. Бүх ажилтнууд 

кодексийг зөрчиж болзошгүй сэжиг бүхий үйлдлүүдийг мэдээлэх үүрэгтэй
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