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Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн би 
улсынхаа ашиг сонирхлыг эрхэмлэн, төрт 
ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг хүндэтгэж, 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийг дээдлэн 
сахиж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
ангид байж, төрийн хууль биелүүлэх ажлыг 
төр, ард түмэн, Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын өмнө биечлэн хариуцаж, Засгийн 
газрын гишүүний үүргээ чин шударгаар 
биелүүлэхээ тангараглая. Миний бие энэ 
тангаргаасаа няцвал хуулийн хариуцлага 
хүлээнэ.

Засгийн гаЗрын гишҮҮний 
тангараг
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Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн үр дүнд Засгийн газар шинээр эмхлэгдэн 

байгуулагдаж, Улсын Их Хурлаас Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн 

чиглэл болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

баталлаа. Засгийн газрын гишүүний хувьд төсвийн хариуцлага, сахилга батыг сахиулах, төрийн 

үйлчилгээг цахимжуулах, салбарын албан хаагчдын сонирхлын зөрчлийг зохицуулах зэрэг амаргүй 

ажлуудыг эхлүүлж буй энэ хариуцлагатай мөчид Таны эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 

шударга байдлын үнэлгээ, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 2019 оны үр дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар танилцуулж байна. 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах 

хуулиар төрийн байгууллага албан тушаалтан авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх авлигатай тэмцэх чиглэлээр тодорхой үүргийг хүлээдэг. Дээр дурдсан үйл ажилллагааг 

хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх,  байгууллагын ёс зүйн соёлыг 

хөгжүүлэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад баримтлах 

зөвлөмж, санамжийг энэхүү гарын авлагад багтаан Танд толилуулж байна.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа зүтгэе.

авлигатай тэМцэх гаЗар

 Зàñãèéí ãàзðûí ãèшүүíèé òàíãàðàãàà ñàхèí бèелүүлэхэд 
àвлèãà, àшèã ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх хүðээíд 

дàðààх àñóóдàлд àíхààðлàà хàíдóóлíà óó.

МÎнгÎл Улсын Засгийн гаЗрын гишҮҮн, 
эрхэМ хҮнÄэт сайÄ та:
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Авлèãûí эñðэã хóóльд зààñíû дàãóó òóñ ãàзðààñ Шóдàðãà бàéдлûí үíэлãээã ãàðãàдàã. Шóдàðãà 
бàéдлûí үíэлãээã ãàðãàхûí òóлд 10 ìяíãà îðчèì èðãэí, òөðèéí àлбàí хààãч, àж àхóéí íэãж, 
шèíжээчèéí үзэл бîдлûã òóñãàдàã. Уã үíэлãээ íь яàì, àãеíòлàãèéí үéл àжèллàãààã үíэлэх шàлãóóð 
үзүүлэлòèéí íэã бîлдîã бөãөөд àвлèãûí эðñдэлèéí óðвóó үзүүлэлò юì. Яàì, àãеíòлàãóóд шóдàðãà 
бàéдлàà íэìэãдүүлэхèéí òóлд ìэдээллèéí èл òîд бîлîí хàðèóцлàãàòàé бàéдлàà íэìэãдүүлэх, 
шүãэл үлээãчèéã хàìãààлàх ìехíèзìûã бèé бîлãîх, óдèðдàх àлбàí òóшààлòíóóдûí àвлèãàòàé 
òэìцэх хүñэл эðìэлзэлèéã дээшлүүлэх шààðдлàãàòàé бàéíà.

АãеíòлàãЯàì 

Авлèãàòàé òэìцэх үíдэñíèé хөòөлбөð бîлîí Авлèãàòàé òэìцэх ãàзðààñ хүðãүүлñэí 
зөвлөìж, хóóльд зààñàí шààðдлàãà, ìэдэãдэл, зөвлөìжèéí хэðэãжèлòèéã үð дүíòэé 
зîхèîí бàéãóóлж àжèллàхààñ ãàдíà àвлèãà, àшèã ñîíèðхлûí эðñдэлèéã ñóдлàí, òîãòîîж 
бàéãóóллàãûí òүвшèíд хэðэãжүүлэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

îíîвчòîé, òîдîðхîé бîлîвñðóóлàí хэðэãжүүлэх, үð дүíã îлîí íèéòэд ìэдээлж àжèллàх íь шóдàðãà 
бàéдлûí үíэлãээã өñãөх бîлîìжèéã бүðдүүлдэã. 

!

шУÄарга байÄлын Үнэлгээ
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авлигатай тэМцэх ҮнÄэсний хӨтӨлбӨр

Мîíãîл Улñûí Их Хóðлûí 2016 îíû 11 дүãээð 
ñàðûí 03-íû өдðèéí 51 дүãээð òîãòîîлîîð 
Авлèãàòàé òэìцэх үíдэñíèé хөòөлбөð, Зàñãèéí 
ãàзðûí 2017 îíû 04 дүãээð ñàðûí 12-íû 
өдðèéí 114 дүãээð òîãòîîлîîð “Авлèãàòàé 
òэìцэх үíдэñíèé хөòөлбөðèéã хэðэãжүүлэх 
àðãà хэìжээíèé òөлөвлөãөө”-ã òóñ òóñ бàòàлñàí 
бèлээ. ¯íдэñíèé хөòөлбөðèéí үíдñэí зîðèлãî 
íь “Төðèéí бàéãóóллàãà, àлбàí òóшààлòàí, 
хóвèéí хэвшèл, èðãэíèé íèéãэì, óлñ òөðèéí 
íàì, бүлãèéã àвлèãûí эðñдэлээñ óðьдчèлàí 
ñэðãèéлэх, îлîí íèéòэд шóдàðãà ёñíû үзэл 

ñàíààã òөлөвшүүлэх, èл òîд, íээлòòэé, 
хàðèóцлàãàòàé íèéãìèéã хөãжүүлэх” явдàл 
бөãөөд óã зîðèлãîд хүðэхээð 11 зîðèлòûã 
дэвшүүлж, 83 үéл àжèллàãààã 2016-2023 îí 
хүðòэл 2 үе шàòòàéãààð 6 жèлèéí хóãàцààíд 
хэðэãжүүлэхээð òóñãàñàí бîлíî. ¯íдэñíèé 
хөòөлбөðèéí íэãдэх үе шàò 2019 îíд 
дóóññàíòàé хîлбîãдóóлàí хяíàлò шèíжèлãээ-
үíэлãээ хèéí хîлбîãдîх òàéлàí, ìэдээллèéã 
УИХ-д хүðãүүлэв. Авлèãàòàé òэìцэх үíдэñíèé 
хөòөлбөðèéí  íэã дэх үе шàòíû бèелэлò 58,8 
хóвьòàé бàéíà.
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! “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газрын 
гишүүний идэвх санаачилга зайлшгүй чухал þм.
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Удирдлагадаа ажиллаж буй албан тушаалтны давхар ажил эрхлэлтэд 
хяналт тавих, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдлыг 
зохицуулах, урьдчилан сэргийлэх үүргийг та хүлээнэ. 

Төðèéí бàéãóóллàãûí óдèðдлàãà àшèã ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí 
ñэðãèéлэх зîðèлãîîð дàðààх àðãà хэìжээã àвíà1.

 Ашèã ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх ёñ зүéí дүðìèéã 
òîãòîîж, ìөðдүүлэх; 

 Хóвèéí àшèã ñîíèðхлûí ìэдүүлэã, àшèã ñîíèðхлûí зөðчèлãүé ãэдãээ 
èлэðхèéлñэí ìэдэãдлèéã зîхèх жóðìûí дàãóó àвàх, бүðòãэх, хяíàí 
шàлãàх; 

 Ашèã ñîíèðхлûí зөðчлèéí òàлààðх ìэдээлэл хүлээí àвàх àжлûã зîхèîí 
бàéãóóлàх, ìэдээлэл, ìэдэãдлèéí дàãóó шàлãàх, хàðèóцлàãà хүлээлãэх; 

 Ашèã ñîíèðхлûí зөðчèл үүññэí, үүñч бîлзîшãүé àлбàí òóшààлòàíд 
хóóльд зààñàí эðх ìэдлээ хэðэãжүүлэхèéã зөвшөөðөхãүé бàéх; 

 Ашèã ñîíèðхлûí зөðчèл үүññэí, үүñч бîлзîшãүé àлбàí òóшààлòàíд 
àшèã ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх, òүүíèéã àðèлãàх 
òàлààð бèчãээð зөвлөìж өãөх; 

 Авлèãûí эñðэã хóóль, òөðèéí àлбàíû хóóль бîлîí Зàñãèéí ãàзðààñ 
бàòàлñàí жóðìààð зөвшөөðñөí òîхèîлдîлд өөðèéí óдèðдлàãàд бàéãàà 
àлбàí òóшààлòàí дàвхàð àжèл эðхлэх бîлîìжòîé эñэхèéã шèéдвэðлэх. 
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Авлèãà ãàðàх íөхцөл бîлîìж бүðдүүлñэí ãэж үзñэí òóшààл, 
шèéдвэð, жóðàì, дүðìèéã Авлèãàòàé òэìцэх ãàзðààñ өãñөí 
ñàíàлûí дàãóó дàхèí хянаж хүчингүй болгох бóюó өөрчилнө. 

 

авлигын гэмт хэрэг гарах шалтгаан нь: 
•	 Хóвь хүíèé ёñ ñóðòàхóóíû дîãîлдîл
•	 Төðèéí àлбàí хààãчèéí ёñ зүéãүé бàéдàл
•	 Иðãэí, хóóлèéí эòãээдèéí àшèã ñîíèðхîлд дөðөөлөí àшèã îлîх ãэñэí ñэдэл

гэмт хэрэг үйлдэгдэх нөхцөл нь:
•	 Албàí òóшààлòíû хóвèéí àшèã ñîíèðхîл бîлîí хóóлèàð хүлээñэí үүðэã 

хîîðîíдûí зөðчèл
•	 Ашèã ñîíèðхлûí зөðчлèéã зîхèцóóлàх 
•	 Хяíàх үéл àжèллàãàà хàíãàлòãүé 
•	 Төðèéí àлбàí хààãчдûí ёñ зүéí дүðìèéí хэðэãжèлòэд òàвèх хяíàлò ñóл 
•	 Хóвèéí àшèã ñîíèðхлûí òàлààðх ìэдээлэл хүлээí àвàх òîãòîлцîî бүðдээãүé 
•	 Хóóлèàð хүлээñэí хîðèãлîлò, хязãààðлàлòûã бàðèìòàлдàããүé 
•	 Тîãòîîñîí дүðэì, жóðìûã ìөðддөããүé зэðэã бàéãóóллàãûí дîòîîд ñîёлûí 

òөлөвшлөөñ ãîлдóó шàлòãààлж бàéíà. 

Гэìò хэðэã ãàðàх бîлñîí шàлòãààí, íөхцөлèéã àðèлãàх чèãлэлээð 
Авлèãàòàé òэìцэх ãàзðààñ ЗӨВЛӨМЖ, ìөðдөãчèéí МЭДЭГДЭЛ 
хүðãүүлдэã. 

Ажилтнуудынхаа ёс зүй, сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг нарийвчлан 
судалж, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, авлигаас ангид 
байгуулллагын соёлыг төлөвшүүлэх нь чухал байна.

!

Удèðдàх àлбàí 
òóшààлòàí Тà:

Авлèãàòàé òэìцэх 
ãàзðûí хóóль 

ёñíû шààðдлàãà, 
шèéдвэðèéí 

дàãóó холбогдох 
арга хэмжээг 
авч, хариуг 

хугацаанд нь өгөх 
ҮҮрэгтэй. 

авлигын шалтгаан, нӨхцӨл
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“ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал”-д 
шийдвэр гаргах, үйл ажиллагаа явуулах нь хэрэг, зөрчлийн шалтгаан 
болдог

Ашèã ñîíèðхлûí зөðчèлòэé ãэж îéлãîãдîхóéц íөхцөл бàéдàл үүñвэл òóхàéí àлбàí 
òóшààлòàí óã íөхцөл бàéдàлд бèчãээð òàéлбàð хèéж, эðх бүхèé бàéãóóллàãà, àлбàí 
òóшààлòàíд хүðãүүлíэ. 

Эðх бүхèé бàéãóóллàãà, àлбàí òóшààлòàí òóхàéí àлбàí òóшààлòíû ãàðãàñàí 
òàéлбàð бîлîí àшèã ñîíèðхлûí зөðчèлãүé ãэдãээ èлэðхèéлñэí ìэдэãдэл, хóвèéí 
àшèã ñîíèðхлûí ìэдүүлэãò үíдэñлэí хóóльд зààñíû дàãóó шèéдвэð ãàðãàх бөãөөд 
шèéдвэð ãàðãààãүé бîл àшèã ñîíèðхлûí зөðчèлãүé ãэж үзñэíд òîîцíî6.

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтан болох яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, 
өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн захиргааны байгууллага, харъяа газрын удирдлагаас 
гаргаж буй шийдвэр, ялангуяа хүний нөөцийн томилгоотой холбоотой асуудлаар “ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал” бүхий шийдвэр гарч байгааг цаашид таслан зогсоох 
шаардлагатай байна.

“ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй гэж 
ойлгогдохуйц 
нөхцөл байдал” 

Íèéòèéí àлбàí òóшààлòàí өөðèéí íэã àíãèд ñóðч бàéñàí 
бîлîí ñóðч бàéãàà эòãээд, ìөí ãèшүүíчлэлд íь хàìààðдàã 
хîлбîî, ñàí, хàìòûí шèéдвэð ãàðãàдàã бàéãóóллàãà, 
òэдãээðèéí ãèшүүд, íэã íóòãèéí хүí ãэх зэðэã îлîí íèéòèéí 
зүãээñ àшèã ñîíèðхлûí зөðчèлòэé ãэж îéлãîхóéц эòãээдòэé 
хîлбîîòîé àñóóдлààð үéл àжèллàãàà явóóлàхûã îéлãîíî5. 

!

 

 



12

Засгийн газрын гишүүн та Улсын их хурлын гишүүн бол Уих-аас 
байгуулагдах хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орох, 
хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулахаар санаачлах, санал оруулах 
боломжгүй

албан үүрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх, аливаа этгээдээс бэлэг, үйлчилгээ, ашигтай 
нөхцөл байдлыг санал болгосон тохиолдолд хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар 
хуульд тусгасан бөгөөд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь тодорхой бөгөөд хялбар юм 

Улñûí Их Хóðлûí ãèшүүí Зàñãèéí ãàзðûí ãèшүүíèé àлбàí òóшààлûã хàвñàðч 
бàéãàà бîл Улñûí Их Хóðлààñ бàéãóóлàãдàх хяíàлò шàлãàлòûí àжлûí хэñãèéí 
бүðэлдэхүүíд îðîхûã, òүүíчлэí хяíàлò шàлãàлòûí àжлûí хэñэã бàéãóóлàхààð 
ñàíààчлàх, ñàíàл îðóóлàхûã хориглоно7.  

Алèвàà эòãээд бэлэã, үéлчèлãээ, àшèãòàé íөхцөл бàéдлûã ñàíàл бîлãîñîí òîхèîлдîлд àвàх 
àðãà хэìжээã Íèéòèéí àлбàíд íèéòèéí бîлîí хóвèéí àшèã ñîíèðхлûã зîхèцóóлàх, àшèã 
ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх òóхàé хóóлèéí 9 дүãээð зүéлд дàðààх бàéдлààð 
зîхèцóóлñàí. 

бэлэг, Үйлчилгээ, ашигтай нӨхцӨлийг санал бÎлгÎсÎн тÎхиÎлÄÎлÄ:

 Сàíàлààñ òàòãàлзàх;

Сàíàл òàвьñàí эòãээдèéã òîдîðхîéлîх;

Эðãүүлэí өãөх бîлîìжãүé 
бэлãèéã хàдãàлàх, óдèðдàх àлбàí 
òóшààлòàíдàà íэí дàðóé ìэдэãдэх;

Áîлîìжòîé бîл òóхàéí үéл явдлûí 
ãэðчèéã òэìдэãлэх;

Áîлñîí íөхцөл бàéдлûí òàлààðх 
óдèðдàх àлбàí òóшààлòàíдàà 
бèчãээð хүðãүүлэх;

Хàðèóцлàãà хүлээхээð зөðчèл 
бîл эðх бүхèé бàéãóóллàãà, àлбàí 
òóшààлòàíд ìэдэãдэх.



13

Төðèéí бàéãóóллàãóóд хóóль òîãòîîìжîîð хүлээñэí үүðэã, өөðèéí эðхлэх 
àñóóдлûí хүðээã îлîí íèéòэд ìэдээлж, ñóðòàлчлàх àжлûã үð дүíòэé зîхèîí 
бàéãóóлààãүéãээñ èðãэд òîдîðхîé íэã àñóóдлààð хààíà, хэíд хàíдàх, яìàð 
бàðèìò бèчèã бүðдүүлэхээ ìэдэхãүé бàéх, дàвхàðдóóлàí òөðèéí хэд хэдэí 
бàéãóóллàãàд хàíдàж, îлîí дàхèí èðж îчèх íөхцөл бàéдàл үүñдэãээñ òóхàéí 
бàéãóóллàãûí үéл àжèллàãààíд хүíд ñóðòàлòàé ãэх хàíдлàãûã бèé бîлãîдîã

Хóóлèàð хүлээñэí чèã үүðэãò хàìààðàх àñóóдлààð өөðò хàяãлàí èðүүлñэí 
өðãөдөл, ãîìдлûã эцэñлэí шèéдвэðлэж хàðèó өãөлãүéãээð дîîд шàòíû 
бàéãóóллàãà, àлбàí òóшààлòàíд шèлжүүлж бàéãàà íь èðãэдèéí òөðд èòãэх 
èòãэлèéã бóóðóóлàх ãîл хүчèí зүéл бîлдîã

Өðãөдөл, ãîìдлûí òàлààð òөðèéí бàéãóóллàãà, àлбàí 
òóшààлòàí хóóль òîãòîîìжîîð òîãòîîñîí өөðèéí эðхлэх 
àñóóдлûí хүðээã хэвлэл, ìэдээллèéí хэðэãñлээð íèéòэд 
ìэдээлж, ñóðòàлчлàх íèéòлэã үүðэã хүлээíэ8.

Сàéд, àéìàã, íèéñлэлèéí Зàñàã дàðãà íь өөð бàéãóóллàãà, 
àлбàí òóшààлòàí шèéдвэðлэхээð хóóльд шóóд зààñíààñ бóñàд 
өөðèéí эðхлэх àñóóдлûí хүðээ, хóóлèàð хүлээñэí чèã үүðэãò 
íь хàìààðàх àñóóдлààð èðүүлñэí өðãөдөл, ãîìдлûã дîîд шàòíû 
бàéãóóллàãà, àлбàí òóшààлòàíд шèлжүүлэхãүéãээð эцэñлэí 
хàðèó өãíө9. 

!

!

ӨргӨÄӨл, гÎМÄÎл шийÄвэрлэлт

Төрд итгэх олон нийтийн итгэл
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ил тÎÄ байÄал

Төðèéí бàéãóóллàãà, àлбàí òóшààлòíû үéл àжèллàãàà îлîí íèéòèéí 
хяíàлò дîîð явàãдàх бөãөөд íээлòòэé, èл òîд бàéíà10.

Төðèéí бàéãóóллàãààñ ãàðãàñàí шèéдвэð èðãэд бîлîí бóñàд ñîíèðхîãч 
òàлóóдàд îéлãîìжòîé, íээлòòэé бàéíà11; 

Хóóлèéí дàãóó íóóцàд хàìààðóóлñíààñ бóñàд бүх ìэдээлэл íээлòòэé 
бàéíà12;

Яàì íь òөðèéí үéлчèлãээíèé хүðòээìж, чàíàð, шóóðхàé, ñîёлч бàéдлûã 
хàíãàх, ìэðãэшñэí бàéх, èл òîд íээлòòэé бàéх, үéл àжèллàãààíûхàà òөлөө 
хàðèóцлàãà хүлээх, яàìд íь бèе бèеíèéхээ дîòîîд хэðэãò үл îðîлцîí 
хàðèлцàí хүíдэòãэх зàðчìûã бàðèìòлàí àжèллàíà13.

Тîдîðхîé чèãлэлээð бîдлîãî бîлîвñðóóлàх, шèéдвэð ãàðãàхûí өìíө îлîí 
íèéòèéí àíхààðàл òàòàж бàéãàà ìэдээллèéã íээлòòэé бîлãîх, ñîíèðхîãч 
íèéãìèéí бүлãүүдэд өөðèéí бîдлîãî, бàéð ñóóðèéã òàíèлцóóлàх, 
хяíàлòûí òîдîðхîé àðãûã дэвшүүлэí хэðэãжүүлэх бîлîлцîî îлãîх 
зîðèлãîîð хàðèлцàí зөвлөлдөж àжèллàх бîлîìжèéã бүðдүүлíэ14;

!
Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нь авлигаас урьдчилан 
сэргийлэхэд төдийгүй төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд 
иргэд, олон нийт хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг болно. 

 

 

 

 

 

Төрд итгэх олон нийтийн итгэл
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!

хууль бус шаардлага, хүнд суртал, цаг хугацаа, нүүр тулсан харилцаа, үйл ажиллагаа 
(процесс)-ны алдаа, хариуцлагагүй байдал, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигыг таслан 
зогсоох нэг гарц нь үйлчилгээг цахимжуулах юм

Авлèãàòàé òэìцэх үíдэñíèé хөòөлбөðèéí 4.1.2.1-д òөðèéí үéлчèлãээã цàхèì хэлбэðò хүðãэх 
òîãòîлцîîã бүðдүүлж, бэхжүүлэх үéл àжèллàãààã хэðэãжүүлэхээð òóñãàãдñàí.
Зàñãèéí ãàзðûí 2018 îíû 259 дүãээð òîãòîîлîîð төрийн цахим мэдээлэл солилцох 
системийг ашиглан цахим хэлбэрээр үзүүлэх төрийн үйлчилгээний жагсаалтыг 
бàòàлñàí. Уã жàãñààлòàд: 
Улñûí бүðòãэлèéí еðөíхèé ãàзàð  30
Сàíхүүãèéí зîхèцóóлàх хîðîî  28
Хàðèлцàà хîлбîîíû зîхèцóóлàх хîðîî  28 
Хөдөлìөð, хàлàìжèéí үéлчèлãээíèé 
еðөíхèé ãàзàð  25
Хүíñ, хөдөө àж àхóé, хөíãөí 
үéлдвэðèéí яàì  21
Áàéãàль îðчèí, àялàл жóóлчлàлûí яàì  18 
Íèéãìèéí дààòãàлûí еðөíхèé ãàзàð  16
ãàдààд хàðèлцààíû яàì  12  
Оюóíû өìчèéí ãàзàð  12
Мэðãэжлèéí хяíàлòûí еðөíхèé ãàзàð   10
Гààлèéí еðөíхèé ãàзàð  9
Зàì, òээвðèéí хөãжлèéí яàì  7
Уóл óóðхàé, хүíд үéлдвэðèéí яàì  7
Гàдààдûí èðãэí, хàðьяàòûí ãàзàð  7
Áàðèлãà, хîò бàéãóóлàлòûí яàì  6
Эðүүл ìэíдèéí яàì  6
Цàãдààãèéí еðөíхèé ãàзàð  6

Хóóль зүé, дîòîîд хэðãèéí яàì  4 
Иðãэíèé íèñэхèéí еðөíхèé ãàзàð  4 
Эðчèì хүчíèé яàì  3
Оíцãîé бàéдлûí еðөíхèé ãàзàð  3
Сòàíдàðò, хэìжèл зүéí ãàзàð  3
Ашèãò ìàлòìàл, ãàзðûí òîñíû ãàзàð  3 
Хөдөлìөð, íèéãìèéí хàìãààллûí яàì  2 
Төðèéí өìчèéí бîдлîãî, зîхèцóóлàлòûí 
ãàзàð   1
Шóдàðãà өðñөлдөөí, хэðэãлэãчèéí òөлөө 
ãàзàð   1
Тàòвàðûí еðөíхèé ãàзàð  1
Гэð бүл, хүүхэд, зàлóóчóóдûí хөãжлèéí 
ãàзàð   1 
Гàзàð зîхèîí бàéãóóлàлò, ãеîдèзе, зóðàã 
зүéí ãàзàð  1 
Áèеèéí òàìèð, ñпîðòûí ãàзàð  1 
Мàл эìíэлãèéí еðөíхèé ãàзàð  1 
Эðүүл ìэíдèéí дààòãàлûí еðөíхèé ãàзàð  1 

Авлèãààñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх, ñîёí ãэãээðүүлэх үéл àжèллàãààã үð дүíòэé зîхèîí 
бàéãóóлàхàд хууль, тогтоомжид дóðдñàí òөðèéí үéлчèлãээã цàхèìжóóлàх àжлûã íэí 
òэðãүүíд зîхèîí бàéãóóлàх íь чóхàл юì.

Төрд итгэх олон нийтийн итгэл
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албан тУшаалтны шийÄвэр ба Үр Äагавар

Зàхèðãààíû хэì хэìжээíèé àкò дàðààх шаардлагыг хàíãàñàí бàéíà15: 
 � Мîíãîл Улñûí ¯íдñэí хóóль, эíэ хóóль бîлîí бóñàд хóóльд íèéцñэí бàéх; 
 � Тóñãàéлàí эðх îлãîñîí òóхàéí хóóлèéí àãóóлãà, зîðèлãî, хүðээíд íèéцñэí бàéх;
 � Шèéдвэðèéí зààлò хîîðîíдîî бîлîí эðх бүхèé бóñàд эòãээдèéí ãàðãàñàí 
шèéдвэðèéí зààлòòàé зөðчèлдөхãүé бàéх;  

Зàхèðãààíû еðөíхèé хóóльд шèíэ íөхцөл бàéдàл бèé бîлñíîîð íèéòèéí àшèã 
ñîíèðхîл зөðчèãдөхөөð бîл, хóóль, зàхèðãààíû хэì хэìжээíèé àкò өөðчлөãдñөíèé 
үíдñэí дээð зàхèðãààíû бàéãóóллàãà òóхàéí зàхèðãààíû àкòûã ãàðãàх эðхãүé бîлñîí 
бөãөөд óã àкòààð эðх îлãîãдñîí эòãээд эðхээ хэðэãжүүлж эхлээãүé бîл, íèéòèéí àшèã 
ñîíèðхîлд íîцòîé ñөðөã íөлөө үзүүлэхээñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх, эñхүл òүүíèéã 
зàéлóóлàхûí òóлд зàхèðãààíû àкòûã цóцàлñàí òîхèîлдîлд óчèðñàí эд хөðөíãèéí  
хîхèðлûã òóхàéí эòãээдèéí шààðдñíààð íөхөí òөлíө. 

Хүчèí òөãөлдөð бóñ зàхèðãààíû хэì хэìжээíèé àкòûã дàãàж ìөðдүүлñíээñ үүñэх үð 
дàãàвðûã зàхèðãààíû хэì хэìжээíèé àкò ãàðãàñàí хóóлèàð òóñãàéлàí эðх îлãîãдñîí 
зàхèðãààíû бàéãóóллàãà хàðèóцíà.

Иðãэí, хóóлèéí эòãээдèéí хîхèðлûã бàðàãдóóлñíû óлìààñ өөðò óчèðñàí хîхèðлûã 
зàхèðãààíû бàéãóóллàãà Иðãэíèé хóóлèéí 498.5-д зààñíû дàãóó ãэì бóðóóòàé албан 
тушаалтнаар буцааж төлүүлнэ. 

Гэì бóðóóòàé àлбàí òóшààлòíààð хîхèðлûã òөлүүлэх үүðãèéã òóхàéí зàхèðãààíû 
бàéãóóллàãûí дээд шàòíû бàéãóóллàãûí дîòîîд àóдèòûí íэãж хàðèóцíà. 

Áàðèìò бèчèã, эд юìñûã хóðààх òóхàé зàхèðãààíû àкòûã цóцàлñàí, эñхүл хүчèíãүé 
бîлãîñîí òîхèîлдîлд óã бàðèìò бèчèã, эд юìñûã бóцààí өãөхèéã шààðдàх эðхòэé. 

 

 

 

 

 

 

төрийн байгууллага, албан тушаалтан хóóлèàð эðх îлãîîãүé бàéхàд хэì хэìжээíèé àкòûã 
ãàðãàж òîãòîîí ìөðдүүлэх, дàвхàðдóóлàí жóðàìлàх, хóóлèàñ дàвñàí зîхèцóóлàлò òóñãàх, óлñûí 
íэãдñэí бүðòãэлд бүðòãүүлэхãүé бàéх, ìөí хүчèí òөãөлдөð бóñ шèéдвэðèéã ìөðдүүлñíээñ 
үүдэí ãàðàх сөрөг үр дагавар, хохирлыг хариуцна.
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ханÄив ба ашиг сÎнирхÎл

Төñвèéí бàéãóóллàãà òөñвèéí еðөíхèéлөí зàхèðàãчààðàà дàìжóóлàí ñàíхүүжүүлэх 
эх үүñвэð дóòàãдñàí хөòөлбөð, àðãà хэìжээã үðãэлжлүүлэх, бàéãóóллàãûí хүíèé 
íөөцèéí чàдàвхèéã бэхжүүлэхэд чèãлэñэí ñóðãàлòûí хөòөлбөð хэðэãжүүлэх òөðèéí 
бîлîí îðîí íóòãèéí өìчèò бóñ хóóлèéí эòãээдээñ ìөíãөí хөðөíãө, хөдлөх эд 
хөðөíãèéí хэлбэðээð òóñлàìж, хàíдèв àвч бîлíî16.           
Албàí òóшààлòàí, òөðèéí бîлîí íóòãèéí зàхèðãààíû бàéãóóллàãà, íóòãèéí өөðөө 
óдèðдàх бàéãóóллàãà àлбàí үүðэãòэé íь хîлбîãдîлãүé ãóðàвдàãч эòãээдээñ үзүүлж 
бàéãàà íèéòèéí àлбàíû хэðэãцээíд, àжèлòíû ñóðãàлò, үéл àжèллàãààíû зîхèîí 
бàéãóóлàлò, òехíèкèéí дэìжлэã зэðэã àлбàí òóшààлòíûã àшèã ñîíèðхлûí зөðчèлд 
îðóóлàхãүé хàíдèв, бóñàд ñàíхүүãèéí òóñлàлцààã àвлèãûí эñðэã хóóлèéí 17.1-д 
зààñàí хязãààðлàлòàд хàìààðàхãүé бîл àвч бîлíî17. 

Албàí òóшààлòàí хандив, санхүүгийн туслалцааг àвàхûí өìíө өөðèéí óдèðдлàãà, эñхүл 
эðх бүхèé бàéãóóллàãààñ зөвшөөрөл àвñàí бàéíà. 

Албàí òóшààлòàí, òөðèéí бîлîí íóòãèéí зàхèðãààíû бàéãóóллàãà, íóòãèéí өөðөө óдèðдàх 
бàéãóóллàãà àлбàí үүðэãòэé íь хîлбîãдîлãүé ãóðàвдàãч эòãээдээñ үзүүлж бàéãàà íèéòèéí àлбàíû 
хэðэãцээíд, àжèлòíû ñóðãàлò, үéл àжèллàãààíû зîхèîí бàéãóóлàлò, òехíèкèéí дэìжлэã зэðэã 
àлбàí òóшààлòíûã àшèã ñîíèðхлûí зөðчèлд îðóóлàхãүé хàíдèв, бóñàд ñàíхүүãèéí òóñлàлцààã  
хàíдèв àвàхòàé хîлбîãдñîí хязãààðлàлòàд хàìààðàхãүé бîл àвч бîлíî. Хàíдèв, ñàíхүүãèéí 
òóñлàлцàà àвñàí àлбàí òóшààлòàí, òөðèéí бîлîí íóòãèéí зàхèðãààíû бàéãóóллàãà, íóòãèéí 
өөðөө óдèðдàх бàéãóóллàãà 2 жèлèéí хóãàцààíд хандивлагчтай холбоотой аливаа шийдвэр 
ãàðãàхûã хîðèãлîíî.
Авлèãàòàé òэìцэх үíдэñíèé хөòөлбөðèéã хэðэãжүүлэх àðãà хэìжээíèé òөлөвлөãөөíèé 4.1.3.1-
èéí 6-д зààñíààð сангийн яам нь “хувь хүн, хуулийн этгээдээс төсвийн байгууллагад 
өгсөн хандив, тусламж гэх мэт төсвийн бус орлого, түүний зарцуулалтыг мэдээлэх” àðãà 
хэìжээã хàðèóцàí хэðэãжүүлíэ.

 

 

!
Хандив, тусламжийн хөрөнгийг зөвхөн төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар дамжуулан авах тухай 
хуулийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэснээр нийтийн албан тушаалтан, ялангуяа төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийг аливаа эрсдэл, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ
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хУÄалÄан авах ажиллагааны хяналт

Зàñãèéí ãàзðûí 2019 îíû 274 дүãээð òîãòîîл
“тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлийг   
хөтлөх журам”-аас:
Төñвèéí àñóóдàл эðхэлñэí òөðèéí зàхèðãààíû òөв бàéãóóллàãûí хóдàлдàí 
àвàх àжèллàãààíû бîдлîãî хàðèóцñàí íэãж íь эðхээ хязãààðлóóлñàí 
эòãээдèéí бүðòãэлèéã òóхàé бүð шèíэчèлж, хóдàлдàí àвàх àжèллàãààíû 
цàхèì ñèñòеì /www.tender.gov.mn/-д îлîí íèéòэд íээлòòэé бàéðшóóлíà.

 

Зàхèàлàãч  ãүéцэòãэãчèéí ãэðээíèé үүðãèéí 
бèелэлòэд чàíàð бîлîí ãүéцэòãэлèéí хяíàлò 
òàвьж, явцûí ìэдээллèéã хàãàñ жèл òóòàì 
хóдàлдàí àвàх àжèллàãààíû цàхèì ñèñòеìд 
îðóóлàх үүðэãòэé

Төðèéí бàéãóóллàãà òеíдеð шàлãàðóóлàх 
үíэлãээíèé хîðîîíд àжèллàх хóдàлдàí àвàх 
àжèллàãààíû ìэðãэшñэí àжèлòàí бóюó 
А-3 ãэðчèлãээòэé àлбàí хààãчèéã бэлòãэхэд 
àíхààðàх, àлбàí хààãчдûí àжлûí бàéðíû 
òîдîðхîéлòîд хîлбîãдîх шààðдлàãûã 
òóñãàхàд àíхààðàх
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албан үүрэг, бүрэн эрх, албаны тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, эсхүл зориуд 
хэрэгжүүлэхгүй байж өөртөө, бусдад давуу байдал бий болгосон хэн боловч хуулийн 
хариуцлага хүлээнэ

1.  Íèéòèéí àлбàí òóшààлòàí албан үүрэг, бүрэн эрх, албан 
тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, эñхүл зориуд 
хэрэгжүүлэхгүй байж өөртөө, бусдад давуу байдал бий 
болгосон бîл;  

2. Íèéòèéí àлбàí òóшààлòàí àлбàí үүðэã, бүðэí эðх, àлбàí 
òóшààлûí бàéдлàà óðвóóлàí àшèãлàж их хэмжээний 
хохирол учруулсан бîл; 

3. Эíэхүү ãэìò хэðãèéã улс төрд нөлөө бүхий этгээд 
үйлдсэн бîл; 

     Хóóльд зààñíààð òîðãîх бîлîí хîðèх ял шèéòãэíэ. 

эрх мэдэл, 
албан тушаалын 
байдлаа урвуулан 
ашиглах. 

Эрүүийн хуулийн 
22.1 дүгээр зүйл

тайлбар: 
- Дээðх хóóльд зààñàí “албан тУшаалын байÄал” ãэдэãò эðх íөлөө хàìààðíà.
- Хóóльд зààñàí “УрвУУлан ашиглах” ãэж àлбàí үүðэã, àлбàí òóшààл, àлбàí òóшààлûí 

бàéдлûí эðх ìэдлээ àлбàíû эðх àшãèéí эñðэã, эñхүл хóвèéí àшèã ñîíèðхлîî ãүéцэлдүүлэх 
зîðèлãîд àшèãлàж хèéх ёñòîé үéлдлèéã хèéхãүé бàéх, хèéх ёñãүé үéлдэл хèéх, эðх ìэдлээ 
хэòðүүлэхèéã îéлãîíî.

- “Улс тӨрÄ нӨлӨӨ бҮхий этгээÄ” ãэж Мîíãîл Улñûí Еðөíхèéлөãч, Улñûí Их 
Хóðлûí ãèшүүí, Мîíãîл Улñûí Еðөíхèé ñàéд, Зàñãèéí ãàзðûí ãèшүүí, дэд ñàéд, ¯íдñэí 
хóóлèéí цэцèéí ãèшүүí, Улñûí дээд шүүхèéí Еðөíхèé шүүãч, Улñûí дээд шүүхèéí шүүãч, 
Улñûí еðөíхèé пðîкóðîð, Улñûí Их Хóðàлд àжлàà шóóд хàðèóцàí òàéлàãíàдàã бàéãóóллàãûí 
дàðãà, àéìàã, íèéñлэлèéí Зàñàã дàðãà, àéìàã, íèéñлэлèéí èðãэдèéí Төлөөлөãчдèéí Хóðлûí 
Тэðãүүлэãчдèéí дàðãà, яàìíû Төðèéí íàðèéí бèчãèéí дàðãà, Зàñãèéí ãàзðûí àãеíòлàãèéí 
дàðãûã îéлãîíî.
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албан тУшаалтанÄ тавигÄах хÎриглÎлт, хяЗгаарлалт18

ОФФШОР

Албàíû бүðэí эðхèéí хүðээíд îлж àвñàí 
ìэдээллээ хóвьдàà àшèãлàх.

Албàí үүðãээ ãүéцэòãэхдээ өөðèéí бîлîí 
өөðòэéãээ хàìààðàл бүхèé эòãээдèéí àшèã 
ñîíèðхлûã хөíдñөí зàхèðãààíû àкò ãàðãàх, 
òүүíд îðîлцîх.

Албàí үүðэãòээ хàìààðàлãүé òîхèîлдîлд 
àлèвàà зàð ñóðòàлчèлãààíд àлбàíû 
íэð хүíд, àлбàí òóшààлàà àшèãлàх, 
бàéãóóллàãà, àж àхóéí íэãжèéã òөлөөлөх.

Оôôшîð бүñэд өөðèéí íэð дээð бàíкíû 
дàíñ íээлãэх, ìөíãө, хөðөíãө бàéðшóóлàх, 
хөдлөх, үл хөдлөх хөðөíãө өìчлөх, хóвь 
íèéлүүлэх зàìààð хóóлèéí эòãээд үүñãэí 
бàéãóóлàх.

Өөðèéí бîлîí өөðòэéãээ хàìààðàл 
бүхèé эòãээдèéí хóвèéí àшèã ñîíèðхîлд 
íèéцүүлэí шèéдвэð ãàðãàхàд íөлөөлөх.

Албàí үүðэã бîлîí өөðòэéãээ шóóд, шóóд 
бóñààð хîлбîãдîх бàéãóóллàãà, àж àхóéí 
íэãжèéã òөлөөлөх.
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Íèéòèéí àлбàí òóшààлòàí өөðèéí àлбàí 
үүðãèéí дàãóó àвñàí цàлèí хөлñíөөñ ãàдíà 
хóóлèàð хîðèãлîîãүé îðлîãî îлж бîлíî.  

Албàí үүðãээ ãүéцэòãэñíèé òөлөө 
шóóд бîлîí шóóд бóñ хэлбэðээð бэлэã 
àвàх. Дèплîìàò жóðìààð àвñàí бэлãèéã 
òàéлàãíàхãүé бàéх.

Íèéòèéí хэðэãцээíд зîðèóлàí èðãэí 
хóóлèéí эòãээдээñ хàíдèв àвàх, хүñэлò 
ãàðãàх. Дээðх òîхèîлдîлд өөðèéí 
óдèðдлàãààñ зөвшөөðөл àвàх хэðэãòэé.

Албàí òóшààлòàí хóóлèàð зөвшөөðñíөөñ 
бóñàд òîхèîлдîлд àж àхóéí үéл àжèллàãàà 
ãàðдàí эðхлэх бîлîí àж àхóéí íэãжèéí 
óдèðдàх бүòцэд àжèллàх

Хóóлèàð зөвшөөðñíөөñ бóñàд òîхèîлдîлд 
дàвхàð àжèл эðхлэх.

Íèéòèéí àлбàíààñ чөлөөлөãдñөíөөñ хîéш 
2 жèлèéí хóãàцààíд àшèã ñîíèðхлûí 
зөðчèл үүñч бîлîх үéл àжèллàãààíд 
îðîлцîх.

Албàí үүðãээ ãүéцэòãэñíèé òөлөө àлèвàà 
хэлбэðээð òөлбөð íэìэлò хóðààìж àвàх.
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авлигатай тэМцэх ҮнÄэсний хӨтӨлбӨрӨӨс хариУцах чиглэл
“Авлèãàòàé òэìцэх үíдэñíèé хөòөлбөðèéã хэðэãжүүлэх àðãà хэìжээíèé òөлөвлөãөө”-íд дîð дóðдñàí 
àñóóдлààð эðхзүéí зîхèцóóлàлòûã бîлîвñðîíãóé бîлãîх, шèíээð  бàòлóóлàхààð òóñãàãдñàí бàéíà.

Хóóль бóñ íөлөөлөл үзүүлñэí эòãээдэд 
хàðèóцлàãà хүлээлãэх òîãòîлцîîã 
бîлîвñðîíãóé бîлãîх (ЗГХЭГ);

Хóóль òîãòîîìж, зàхèðãààíû хэì хэìжээíèé 
àкòûí òөñөлд àвлèãààñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
чèãлэлээð ñàíàл, зөвлөìж ãàðãàх òîãòîлцîîã 
бүðдүүлэх (ЗГХЭГ);

Төðөөñ îлãîдîã зàðèì зөвшөөðөл, бүðòãэл, 
эðх îлãîх үéл àжèллàãààã хóвèéí хэвшèлд 
шèлжүүлэх àñóóдлûã ñóдàлж, шèлжүүлж 
бîлîх үéлчèлãээíèé жàãñààлò ãàðãàí 
хэðэãжүүлэх (¯ХГ. ЗГХЭГ, СЯ);

Зөвшөөðлèéí òóхàé хóóлèéí òөñлèéã 
бîлîвñðóóлàх, зàðèì òөðлèéí зөвшөөðөл 
îлãîх, хяíàлò òàвèх чèã үүðãèéã òөðèéí бóñ 
бàéãóóллàãàд шèлжүүлэх (ЗГХЭГ, ХЗДХЯ)
Кîíцеññ îлãîх óðàлдààíò шàлãàðóóлàлò 
бîлîí ñàíàл үíэлэх жóðìûã шóдàðãà, 
өðñөлдөөíòэé, үð дүíòэé, èл òîд бîлãîх 
òàлààðх зîхèцóóлàлòûã шèíэчлэí 
бîлîвñðóóлàх (¯ХГ);

Төñвèéí хяíàлòûí ñîíñãîлûí жóðìûã 
бîлîвñðóóлж бàòлóóлàх (СЯ); 

Áàíкíû зээлèéí бîдлîãî, òүүíèé 
жóðìûã бîлîвñðîíãóé бîлãîх, зээл àвàãч, 
зээлдүүлэãчèéí òэãш бàéдлûã хàíãàñàí эðх 
зүéí îðчèíã бүðдүүлэх (Мîíãîл бàíк);

Эðдэñ бàялãèéí ñàлбàðûí èл òîд бàéдлûã 
хàíãàх òàлààðх эðх зүéí îðчèíã бүðдүүлэх 
àñóóдлûã ñóдàлж, шèéдвэðлүүлэх 
(УУХ¯Я);

Хэðэãлэãчèéí эðхèéã 
хàìãààлàх òóхàé хóóлèéí 
шèíэчèлñэí íàéðóóлãûí 
òөñлèéã бîлîвñðóóлàх (ШӨХТГ, ШСАА);

Өðñөлдөөíèé òóхàé хóóльд íэìэлò, 
өөðчлөлò îðóóлàх (ШӨХТГ, ШСАА);

Зàð ñóðòàлчèлãààíû òóхàé хóóльд íэìэлò, 
өөðчлөлò îðóóлàх (ШӨХТГ, ШСАА);

Төðèéí бàéãóóллàãà, àлбàí òóшààлòíààñ 
зàх зээлèéí өðñөлдөөíд íөлөөлñөí, 
àль íэã àж àхóéí íэãжèд дàвóó бàéдàл 
îлãîñîí шèéдвэð, үéл àжèллàãàà явóóлàх 
бîлîìжèéã хязãààðлàñàí эðх зүéí îðчèíã 
бүðдүүлэх (ШӨХТГ);

Шèéдвэð ãàðãàх шàòàíд 
èðãэíèé íèéãìèéí îðîлцîî, 

хяíàлòûí òàлààðх хóóль òîãòîîìжèéí 
хэðэãжèлòэд үíэлãээ хèéх àжлûã òөðèéí 
бóñ бàéãóóллàãàòàé хàìòðàí зîхèîí 
бàéãóóлàх (яàì, àãеíòлàã, àéìàã, íèéñлэл 
дэх ГХУСАЗСЗ);
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Төðèéí àóдèòûí бàéãóóллàãûí зөвлөìжèéã 
үð дүíòэé хэðэãжүүлэх эðх зүéí îðчèíã бèé 
бîлãîх (ХЗДХЯ);
Олîí óлñûí ñòàíдàðò хàíãàñàí бàðàà, 
бүòээãдэхүүíèéã дîòîîдûí ñòàíдàðòààð 
шàлãàдàã зîхèцóóлàлòûã өөðчлөх (СХЗГ, 
ХЗДХЯ)
Сòàíдàðòûí òîîã цөөðүүлэх, шààðдлàãàãүé 
ñòàíдàðòûã хүчèíãүé бîлãîх, Олîí óлñûí 
ñòàíдàðò хàíãàñàí бàðàà, бүòээãдэхүүíèéã 
дîòîîдûí ñòàíдàðòààð шàлãàдàã 
зîхèцóóлàлòûã өөðчлөх(СХЗГ, ХЗДХЯ);
Төðèéí àóдèòûí бàéãóóллàãûí зөвлөìжèéã 
үð дүíòэé хэðэãжүүлэх эðх зүéí îðчèíã бèé 
бîлãîх (ХЗДХЯ, ¯АГ);
Мэдээлэл өãñөí èðãэíèéã óðàìшóóлàх 
òîãòîлцîîã  бүðдүүлэх (ХЗДХЯ);
Шүãэл үлээãчèéã хàìãààлàх эðх 
зîхèцóóлàлòèéã бèé бîлãîх    (ХЗДХЯ, ТÁÁ)
Төðèéí бîдлîãî, шèéдвэð ãàðãàхàд íèéãìèéí 
ñîíèðхлûí бүлэã, èðãэíèé îðîлцîîã хàíãàх 
эðх зүéí зîхèцóóлàлòûã бèé бîлãîх (ХЗДХЯ)
Гэìò хэðãèéí óлìààñ ãàдààд óлñàд ãàðñàí 
хөðөíãèéã бóцààí àвàхòàé хîлбîîòîé 
àñóóдлûã ñóдлàí Авлèãûí эñðэã Í¯Á-ûí 
кîíвеíцèéí үзэл бàðèìòлàлд íèéцүүлэí 
дîòîîдûí хóóль òîãòîîìжèéã бîлîвñðîíãóé 
бîлãîх (ХЗДХЯ, ГХЯ);

Хэвлэлèéí эðх чөлөөíèé хóóлèéã шèíэчлэí 
бîлîвñðóóлж, эðх зүéí îðчèíã ñàéжðóóлàх 
(ХЗДХЯ);
Төðèéí бîлîí îðîí íóòãèéí өìчèò, 
òэдãээðèéí өìчèéí îðîлцîîòîé хóóлèéí 
эòãээд àлèвàà íèéòлэл, íэвòðүүлэã, зàð 
ñóðòàлчèлãàà, ìэдээ ìэдээллèéã îлîí íèéòэд 
хүðãэхòэé хîлбîîòîé àжлàà èл òîд ìэдээлэх, 
ãүéцэòãэãчèéã íээлòòэé ñîíãîí шàлãàðóóлàх 
эðх зүéí îðчèíã бүðдүүлэх (ХЗДХЯ. МСÍЭ, 
ХМЗ).
Улñ òөðèéí хàðèóцлàãûã дээшлүүлэх, èл 
òîд бàéдлûã хàíãàхàд èðãэíèé íèéãìèéí 
бàéãóóллàãûí îðîлцîîã íэìэãдүүлэх 
чèãлэлээð îлîí óлñûí òóðшлàãûã ñóдлàí эðх 
зүéí îðчíûã бîлîвñðîíãóé бîлãîх (ХЗДХЯ);
Улñ òөðèéí íàìûí òóхàé хóóлèéã 
бîлîвñðîíãóé бîлãîх, óлñ òөðèéí íàìûí 
ñàíхүүжèлò, óлñ òөðèéí íàìóóдûí 
ñàíхүүãèéí үéл àжèллàãààíд òөðèéí 
бîлîí îлîí íèéòèéí зүãээñ хяíàлò òàвèх 
зîхèцóóлàлòûí эðх зүéí îðчèíã ñàéжðóóлàх 
(ХЗДХЯ);
Авлèãà, àлбàí òóшààлûí ãэìò хэðэã үéлдñэí, 
зөðчèл ãàðãàñàí òөðèéí өíдөð àлбàí 
òóшààлòíû эðхèéã òүдãэлзүүлэх, îãцðóóлàх, 
эãүүлэí òàòàх эðх зүéí îðчèíã бүðдүүлэх 
(ХЗДХЯ);
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1   Íèéòèéí àлбàíд íèéòèéí бîлîí хóвèéí 
àшèã ñîíèðхлûã зîхèцóóлàх, àшèã 
ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
òóхàé хóóлèéí 7 дóãààð зүéл

2 Авлèãûí эñðэã хóóлèéí 6 дóãààð зүéл

3  Гэìò хэðэã, зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
òóхàé хóóлèéí 27 дóãààð зүéл

4 Гэìò хэðэã, зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
òóхàé хóóлèéí 30 дóãààð зүéл

5  Íèéòèéí àлбàíд íèéòèéí бîлîí хóвèéí 
àшèã ñîíèðхлûã зîхèцóóлàх, àшèã 
ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
òóхàé хóóлèéí 3 дóãààð зүéлèéí 3.1.11. 

6 Íèéòèéí àлбàíд íèéòèéí бîлîí хóвèéí 
àшèã ñîíèðхлûã зîхèцóóлàх, àшèã 
ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
òóхàé хóóлèéí 8 дóãààð зүéл

7  Íèéòèéí àлбàíд íèéòèéí бîлîí хóвèéí 
àшèã ñîíèðхлûã зîхèцóóлàх, àшèã 
ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
òóхàé хóóлèéí 18 дóãààð зүéлèéí 18.7

8 Иðãэдээñ òөðèéí бàéãóóллàãà, àлбàí 
òóшààлòàíд ãàðãàñàí өðãөдөл, ãîìдлûã 
шèéдвэðлэх òóхàé хóóлèéí 7 дóãààð зүéлèéí 
1.9

9 Иðãэдээñ òөðèéí бàéãóóллàãà, àлбàí 
òóшààлòàíд ãàðãàñàí өðãөдөл, ãîìдлûã 

шèéдвэðлэх òóхàé хóóлèéí 19 дүãээð 
зүéлèéí 3

10 Гэìò хэðэã, зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
òóхàé хóóлèéí 37 дóãààð зүéлèéí 37.1.

11 Авлèãûí эñðэã хóóлèéí 6 дóãààð зүéлèéí 
6.1.10

12  Мэдээллèéí èл òîд бàéдàл бà ìэдээлэл àвàх 
эðхèéí òóхàé хóóлèéí 5 дóãààð зүéлèéí 
5.1.3. 

13  Мîíãîл Улñûí яàìíû эðх зүéí бàéдлûí 
òóхàé хóóлèéí 4 дүãээð зүéлèéí 4.2.

14 Авлèãûí эñðэã хóóлèéí 6 дóãààð зүéлèéí 
6.1.2

15 Зàхèãààíû еðөíхèé хóóль

16 Төñвèéí òóхàé хóóлèéí 25 дóãààð зүéлèéí 
25.4

17 Íèéòèéí àлбàíд íèéòèéí бîлîí хóвèéí 
àшèã ñîíèðхлûã зîхèцóóлàх, àшèã 
ñîíèðхлûí зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх 
òóхàé хóóлèéí 17 дóãààð зүéл

18 Íèéòèéí àлбàí òóшààлòíû үéл àжèллàãààíд 
Íèéòèéí àлбàíд íèéòèéí бîлîí хóвèéí àшèã 
ñîíèðхлûã зîхèцóóлàх, àшèã ñîíèðхлûí 
зөðчлөөñ óðьдчèлàí ñэðãèéлэх òóхàé хóóль

ишлэл
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АВЛИГА, АШИГ СОНИÐХЛЫН 
ÇӨÐЧЛИЙГ МЭДЭЭЛЭХ УТАС

Авлигатай тэмцэх газар
Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хîрîî, Сөүлийí гудамж-41, 
Улааíбаатар хîт 14250
Гîмдîл, мэдээлэл хүлээí авах утас: (+976-11) 311919, 110
Цахим шуудаí: contact@iaac.mn
Вэб сайт: www.iaac.mn
Утас: (+976) 70112467
Факс: (+976) 70112460
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