
  

   

Business Tower, 19th Floor, Sukhbaatar District Ulaanbaatar 14251, Mongolia   Email: info@pedf.mn   Phone:  + 976 – 9911 5702 
 

1 

 
 

 

 

“Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан” 

 

 

 

ETHICS, INTEGRITY AND ACCOUNTABILITY 
 

Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees  
 

2019 ОН 12 - ДУГААР САРЫН 9-16 - НИЙ ХООРОНД 

 

Сургалтын хөтөлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг  

99115702, 80803675, 99525515 тоот утаснаас авна уу. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

   

Business Tower, 19th Floor, Sukhbaatar District Ulaanbaatar 14251, Mongolia   Email: info@pedf.mn   Phone:  + 976 – 9911 5702 
 

2 

 
 
 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 
 
 
 

2019 оны 12 дугаар сарын 8 
 
Тосож авах: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан  
 
11:15  
АНУ, Вашингтон хотын Даллас олон улсын нисэх онгоцны буудлаас угтан авч, зочид буудалд байрлуулна. 
 

 
2019 оны 12 дугаар сарын 9 

 
Оролцох: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан, University of North America 
 
09:30  
UoNA : сургалт семинар 1 – The structure of Federal Government of the United States 
 
13:00  
Power lunch: Questions & Discussions /Ярилцлага /Aнгли хэлээр/  
 
Үдээс хойш Вашингтон Ди Си хоттой танилцах аялал. Английн эрдэмтэн Жеймс Смитсоны хөрөнгөөр бүтсэн 137 сая 
үзмэртэй , жилд дунджаар 30 сая хүн зочилдог Смитсонион Институтийн галерейг үзнэ. Вашингтон хотын Смитсонион 
Институт: 19 музей, 9 судалгааны төв, амьтны хүрээлэн, түүхийн дурсгалт барилга байгууламжуудтай. Үүний маш 
сонирхолтой хэсэг болсон 1846 oнд байгуулагдсан National Museum of Natural History-Улсын Байгалийн Түүхийн Mузейн 
дэлхийд алдартай үнэт чулуу, эрдэнэсийн цуглууллага: 45.52 kaрат Алмааз эрдэнэ чулуу, 330 kaрат Азийн Бирма улсаас 
олдсон хамгийн том Сафир чулуу, мөн 15,000 үнэт эрдэнэсийн чулуу, 350,000 эрдэс, 300,000 газар чулууны цуглууллага 
мөн 35,000 солир чулууны цуглуулагтай.  
 
 

2019 оны 12 дугаар сарын 10 
 

Оролцох: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан, University of North America 
 
09:30  
UoNA : сургалт семинар 2 -   Code of Ethics for United States Government  
 
13:00  
Power lunch: Questions & Discussions /Ярилцлага /Aнгли хэлээр/ 
 
Үдээс хойш Вашингтон Ди Си хоттой танилцах аялал. 1862 oноос цаасан долларын үйлдвэрлэлээ эхэлсэн U.S. Bureau of 
Engraving and Printing –Үнэт Цаасны үйлдвэр нь өнөөдөр АНУ-д ерөнхийрөгч Жорж Вашнгтоний зурагтай $1 доллараас, 
АНУ-ын 28 дахь ерөнхийлөгч Вудров Вилсоний хөрөгтэй $100,000 долларыг үйлдвэрлэдэг. Үнэт цаасны үйлдвэрээр 
аялан Америкийн долларыг хэрхэн үйлдвэрлэж байгааг үзнэ. Эндээс та цоо шинэ доллар, мөн зүсээгүй доллар хуудас 
худалдан авах боломжтой.  
 
 

2019 оны 12 дугаар сарын 11 
 

Оролцох: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан, University of North America 
 
09:30  
UoNA : сургалт семинар  3 -   Accountability and Transparency in Governance 
 
13:00  
Power lunch: Questions & Discussions /Ярилцлага /Aнгли хэлээр/  
 
Үдээс хойш Пентагон Сити хоттой танилцах аялал. Дэлхийн 2-р дайнд АНУ, Японы эзэн хааны армитай хийсэн 
тулалдаанаар Iwo Jima арал дээр Америкийн 6 дайчин туг босгож байгааг дүрсэлсэн, уран барималч Феликс де Велдоний 
бүтээсэн хөшөө, 9-р сарын 11-ний Американ Айрланс 77 нисэх онгоцонд осолдсон 148 хүний дурсгалд зориулсан 
Пентагон- дурсгалын хөшөөг үзнэ. 
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2019 оны 12 дугаар сарын 12 
 

 
Оролцох: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан, University of North America 
 
09:30  
UoNA : сургалт семинар  4 -  High Performing Team Building in Government Organization 
 
13:00  
Power lunch: Questions & Discussions /Ярилцлага /Aнгли хэлээр/  
 
Үдээс хойш  Вашингтон Ди Си хоттой танилцах аялал. Америкийн ард түмний билэгдэл болсон Ерөнхийлөгчийн Цагаан 
ордны гадаа дурсгалын зураг татуулна. Вашингтоны нэрэмжит хүндэтгэлийн хөшөө буюу Монголчуудын нэрлэж дассан 
“Xарандаа” хөшөө, Линкольн болон Жефферсоны хүндэтгэлийн цэцэрлэгт хүрээлэн, Дэлхийн 2-р дайн, Солонгос, 
Вьетнамын дайчдын хөшөө дурсгалын газруудаар явж танилцана.  
 

 
2019 оны 12 дугаар сарын 13 

 
Оролцох: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан, АНУ дахь Монгол Улсын элчин сайдын Яамны төлөөлөгч  
 
10:00  
АНУ- дахь Монгол Улсын Элчин сайдын Яамтай танилцаx уулзалт. 
 
Үдээс хойш  Вашингтон Ди Си хоттой танилцах аялал. United States Capitol - Америкийн Kонгрессийн ордонтой танилцаж, 
үзэсгэлэнт танхимуудаар зочилно. Дэлхийн Гиннессийн номонд бүртгэгдсэн хамгийн олон, 29 сая номтой Конгрессийн 
номын сан нь Жон Адамс, Жамис Мадисон, Томас Жефферсон гэж нэрлэдэг 3 том байгууламжтай. Бид Конгрессийн 
номын сангийн Toмас Жефферсоны нэрэмжит ордонг үзнэ. 
 

 
 

2019 оны 12 дугаар сарын 14 

Оролцох: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан, АНУ-ын M.I.G. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн төлөөлөгч 
 
Өглөөний Нью-Йорк хоттой танилцахaap аялана. Нью-Йорк хотын Манхаттаны өмнөд хэсэгт байдаг 1886 онд Франц 
оронд бүтээж бэлэглэсэн Эрх чөлөөний хөшөөг үзэхээр Либерти арал руу усан онгоцоор явна. Либерти арлаас буцаж 
ирээд Манхаттан хотын санхүүгийн дүүрэгт орших World Trade Center Дэлхийн худалдааны төв, барилгын суурь, 
НьюЙоркийн хөрөнгийн Бирж, Wall Street гудамжаар явж АНУ-ын анхны Eрөнхийлөгч Жорж Вашингтон, АНУ-ын 
Eрөнхийлөгч болох тангарагаа өргөсөн Фидерал өргөн чөлөөгөөр явна. Эд хөрөнгө, мөнгөний бэлэгдэл болсон Charging 
Bull Бух-ын хүрэл хөшөөг үзнэ. Энэ хөшөөг Италийн уран барималч Ди Модика 1987 oны хөрөнгийн зах зээлийн нуралтын 
дараа Aмерикийн ард түмний хүч чадлыг билэгшээн, $360,000 доллараар 3,200 кг жинтэй, 3.4 м өндөр, 4.9 м урт энэ 
бухыг бүтээсэн юм. Рокфеллерийн төв , дэлхийд алдартай бүх брeндүүд зэрэгцэн орших “Fifth Avenue” 5-р өргөн 
чөлөөгөөр бутик худалдаа хийн явган аялна.  
 
Үдээс хойш  Манхаттанд  M.I.G. -  хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн төлөөлөлтэй уулзана. 
 
Орой нь Шөнийн Манхэттен, Таймсийн өргөн чөлөө, алдарт Бродвейн гудамжаар алхана.  
 

 
2019 оны 12 дугаар сарын 15 

 
Оролцох: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан, Asian American Chamber of Commerce Washington D.C.  
 
10:00 
UoNA: Asian American Chamber of Commerce - той танилцах уулзалт. 
 
13:00  
Power lunch: Questions & Discussions /Ярилцлага /Aнгли хэлээр/ 
 
Үдээс хойш  Тайсонс Сити хоттой танилцах аялал. 
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2019 оны 12 дугаар сарын 16 
 

 
Үдэн гаргах: Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих сан  
 
10:00  
Өглөө , Вашингтон хотын Даллас олон улсын нисэх онгоцны буудал хүргүүлэн Улаанбаатар хот руу ниссэнээр энэ 
удаагийн дурсамж дүүрэн сургалт аялал маань өндөрлөх болно.  
 

Жич:  
Аялалд багтсан Хөтөлбөрт заасан үзвэр, унaa, зочид буудал.  

Цагийн хуваарь нислэгийн хуваарь тус бүрийг харгалзан хөтөлбөр өөрчлөгдөж болно.  
 
 
Note:  
Tysons MGL LLC wants to ensure that passengers riding around Washington DC are transported safely and that patrons are aware of the District of 
Columbia’s laws regarding open containers of alcohol aboard any vehicle transporting people for compensation.  
If you are renting a vehicle from Tysons MGL  LLC., please read below regarding Open Container Laws in Washington DC:  
According to the District of Columbia Municipal Regulations Title 25-1001 (a) (2)  
 
“No person in the District shall drink an alcoholic beverage or possess in an open container an alcoholic beverage in or upon any of the 
following places:  
 
(2) A vehicle in or upon any street, alley, park or parking area.”  
 
The Metropolitan Police Department’s Traffic Safety and Specialized Enforcement Branch will be conducting stops on all passenger carriers in an 
effort to educate each business and operator of the law regarding the possession of open containers of alcohol in vehicles traveling in the District of 
Columbia.  
 
Reservation Policy:  
Additional Rental of Transportation Service is with full acknowledgement and agreement of the following terms and conditions. Rentals are based on 
an hourly rate, as specified in the rental agreement. (For any reservation not specified in an hourly rate, the hourly rate will be determined based on 
the total rental price divided by the originally specified rental period.) Should client exceed the number of hours on the original reservation, client 
agrees to pay an overage charge equal to the hourly rate specified in the rental agreement. All overage charges are calculated using 30 minute 
increments.  
For example, if the hourly rate was $100/hour, the overage rate would be $50 per half hour for each half hour that the client exceeded the originally 
specified duration. Client agrees that all overage charges will be charged to the same credit card the client provided to Tysons MGL LLC, for the 
reservation. Any cash given to the driver is considered a gratuity and is not associated with the reservation charges  
 
Cancellation Policy:  
Tysons MGL  LLC requires an 80% non-refundable deposit upon booking the reservation. Tysons MGL LLC requires 48 hours’ notice prior to the 
reservation date to cancel a reservation for transportation. Cancellation with less than required notice will result in a full charge, which will be placed 
on the credit card used for the reservation. Cancellation with more than required notice will result in a loss of the 25% deposit. All deposits used to 
hold a reservation are non-refundable. Failure to cancel your reservation immediately constitutes acceptance of these terms and policies.  
 
Damages Policy:  
Clients will be charged a cleaning fee of US$ 250 for any vehicle returned with its interior excessively soiled, including food, vomit, gum, smoking 
and spillage. Clients are responsible for all damages to the interior of the vehicle and for any damages caused by the clients to the exterior of the 
vehicle. The costs of the repairs will be applied to the credit card used to hold the reservation.  
 
Liability Policy:  
Tysons MGL  LLC cannot be responsible for any loss due to inconvenience, costs, and indirect, consequential or contingent damages resulting from 
its service. Tysons MGL LLC cannot be responsible for delays or losses due to weather conditions, natural disasters, acts of God, war, 
unpredictable vehicle defects, excessive traffic, or acts of terrorism.  
 
Alcohol and Drug Policy:  
rves the right to discharge any passenger that interferes with the safe operation of the vehicle or engages in any disruptive or illegal conduct or 
activity, including but not limited to use of illegal drugs, or consumption/possession of alcohol by minors.  
 
Smoking Policy:  
All vehicles are non-smoking vehicles. Smoking is not permitted inside any vehicle. Passengers will be responsible for a cleaning fee of US$ 250 for 
smoking in a vehicle.  
 
Jurisdiction and Venue:  
Client consents to jurisdiction and venue in all actions resulting from this agreement in McLean, Virginia. Client consents to pay all attorneys’ fees 
incurred by Tysons MGL  LLC to collect payment up to US$ 2500.  
 
Acceptance of Terms:  
Entry into vehicle constitutes acceptance of these terms as well as complete financial responsibility of total invoiced amount and for any fees or 
damages discussed herein.  
 
TYSONS MGL  LLC  
State of Virginia, USA 2019. 
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Монгол  дахь АНУ-ын Элчин Сайдын  Яамнаас 
VISA олгоход  шаардагдах  анкет / баримт 
 
 

 Овог нэр, хүйс. 
  

 Төрсөн огноо /он, сар, өдөр/.  
 

 Гэрийн хаяг (дүүрэг/ баг, хороо, хороолол, гудамжны нэр, байрны дугаар, хаалга), гэрийн утас/ гар 
утас, э-мэйл хаяг.  
 

 Гадаад паспортын дугаар. 
 

 Иргэний үнэмлэхний дугаар. 
  

 Регистрийн дугаар.  
 

 Гадаад паспортаа өмнө нь хулгайд алдаж байсан, эсвэл гээж байсан эсэх.  
Хэрэв боломжтой бол уг паспортын дугаар, олгосон ба дуусгавар болох хугацааг алдсан эсвэл 
гээсэн шалтгаан. 
 

 Одоо ажиллаж байгаа байгууллагын нэр, хаяг, утас, факсын  дугаар, вэб  хаяг. 
 

 Мэргэжил, албан тушаал. 
 

 Тухайн байгууллагад хичнээн жил,  сар ажиллаж байгаа , ажлын үндсэн үүрэг. 
 

 Яаралтай  үед  холбогдох гэр бүлийн хүний: 
- овог нэр, 
- төрсөн огноо (он сар өдөр) 
- ажлын  газар, байгууллагын  нэр хаяг, утас 
- гэрийн  хаяг (дүүрэг/ баг, хороо, хороолол, гудамжны нэр, байрны дугаар, хаалга), гэрийн 

утас/ гар утас, э-мэйл хаяг 
 

 Өмнө нь АНУ явж байсан, эсвэл визэнд орж байсан эсэх, үр дүн /виз гарсан, татгалзсан/, визний 
төрөл, дугаар, он, сар, өдөр, хугацаа зэрэг /тодорхой /. Мөн энэ үед хурууны хээ авч байсан эсэх. 
  

 Хэрэв АНУ-д зорчиж байсан бол тухайн улсын хилийг нэвтэрсэн он, сар, өдөр, визний төрөл, 
дугаар, ямар хугацаанд тус улсад байсан. 

  
 Сүүлийн 5 жил зорчиж байсан улс орны нэр. 

  
 АНУ-д төрөл садан байдаг эсэх (байдаг бол овог нэр, хаана амьдардаг, ажилладаг эсвэл сурдаг 

эсэх, холбоо барих утас).  
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Сургалт, аяллын  журам 
 
 

1. Сургалт, аяллын  хөтөлбөртэй  танилцаж  гэрээ  байгуулна. 
 

2. Хөтөлбөрийн  төлбөрийг  100 хувь  төлсөн байна. 
 

3. Аялагч  аялалд гарахаас  өмнө өөрийн биеийн  байдал, эрүүл мэндийг эмчид  шалгуулсан байна. 
 

4. Гадаадад  зорчигчдын  эрүүл мэнд, гэнэтийн  ослын  даатгалд  хамрагдна. 
 

5. Аялагч  өөрийн  буруугаас  онгоцны  тийзийг хаяж гээх, солих , өөр  хүн орондоо  явуулах, хугацааг 
өөрчлөх, хоцрох, цуцлах зэргээс  холбогдон  гарах  зардлыг  аялагч  өөрөө  хариуцна. 

 
6. Аяллын  явцад  аялагчийн  буруугаас  болж гарсан  аливаа  хохирлыг   аялагч  өөрөө  хариуцна. 

 
7. Аяллын хөтөлбөр, төлөвлөгдөөгүй маршрутаар  группээс салан дур мэдэн гадуур явах, 

мансууруулах бодис хэрэглэсэн, согтууруулах ундаа хэрэглэсний улмаас амь нас, эрүүл мэнд, эд 
хөрөнгөнд нь хохирол учирсан, аяллын явцад өөрийн буруугаас гарсан аливаа хохирол, зардлыг  
аялагч өөрөө хариуцна. 

 
8. Аяллын хөтөлбөр болон төлбөрт ороогүй аливаа бусад зардлыг, тухайлбал зочид буудлын өрөөний 

мини-бар, гадаад дотоодын утасны яриа, хоолны нэмэлт зардал, гаалийн татвар, илүү ачаа 
тээшний төлбөр, төлөвлөгдөөгүй тээвэрлэлт  болон  бусад  болзошгүй  зардлын төлбөрийг 
аялагчын тал, аялагч өөрөө хариуцна. 

 
9. Аялагч нь группын ахлагчийн заавар зөвлөгөөг хүндэтгэн үзэж, ганц нэгээр салж явах, бусдаас 

хоцрохгүй байх, өөрийн эд зүйл, паспорт, мөнгөө хариуцах үүргийг хүлээж, аяллын маршрут, цагийн  
хуваарийг нарийвчлан баримтлана. 

 
10. Группын бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа аялагч бусад аялагчдыг хүндэтгэн аялах ба санаа сэтгэл, тав 

тухтай байдлыг нь алдагдуулахгүй байх. 
 

11. Аялагч аялалд гарахаас өмнө өөрийн биеийн байдал, эрүүл мэндийг заавал эмчид хандан 
магадлуулсан байх. Бүртгэл 2 цагийн өмнө эхлэх бөгөөд нислэг эхлэхээс 3 цагийн өмнө онгоцны 
буудал дээр ирсэн байх. 

 
12. Аяллын  явцад  паспорт, буудлын  хаяг, жуулчны компанийн  утас, хөтөч, жолоочийн  утасны  

дугаарыг  биедээ  авч явна. 
 

13. Зочид  буудалд  тамхи  татахыг  хориглох  бөгөөд  татсан  тохиолдолд   $250-$1,000  долларын  
торгууль төлнө. 

 
14. Аяллын  явцад  байгаль  цаг  уур, авто  замын  түгжрэл, техникийн  болон бусад  хүчин  зүйлийн  

улмаас  хөтөлбөрт өөрчлөлт  гарч  болно. 


