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Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдон 
ажиллаж байгаа Танд баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсэн ерөөе. 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 
8 дугаар зүйлийн 8.2-т зааснаар нутгийн өөрөө удирдах ёс нь чөлөөт сонгуулиар сонгогдсон 
төлөөлөгчтэй, түүнд тайлагнадаг гүйцэтгэх байгууллагатай, тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, 
нийгмийн асуудлыг иргэдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн хуулийн хүрээнд бие даан шийдвэрлэх 
эрх зүйн бодит чадвар мөн. 

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулахад төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, иргэд, олон нийтийн идэвхтэй оролцоо, дэмжлэг 
туслалцаа, хамтын ажиллагаа нэн чухал. 

Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага нь иргэдтэй байнга харилцаж 
санал, гомдлыг нь хүлээн авч, хууль журмын дагуу судлан эрх мэдлийнхээ хүрээнд зайлшгүй 
шийдвэрлэх үүрэгтэйн хувьд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд 
иргэд, олон нийтийг манлайлан оролцож, авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд 
хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай. Иргэд, олон нийтийн итгэлийг хүлээж сонгогдсон иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч Та авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж, иргэдийн 
өмнө ямагт нээлттэй, ил тод, чин шударгаар ажиллах ёстой. 

Дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн “Ард түмэнд ээлтэй, ардчилсан төр бол авлигагүй 
төр байх ёстой” гэсэн үзэл санааны дагуу Авлигатай тэмцэх газраас иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын төлөөлөгч Танд энэхүү гарын авлагыг илгээж байна. Авлига, албан тушаалын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах 
чиглэлээр цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай, эрхэм Таны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх 
мэдээллүүдийг уг гарын авлагад багтаасан болно. 

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа зүтгэе. 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

ОРШИЛ
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АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

• Авлигатай тэмцэх газар нь нэгдмэл 
удирдлагатай, бие даасан байх бөгөөд үйл 
ажиллагаандаа хууль дээдлэх, хараат бус, 
ил тод байх, нууцыг чанд сахих зарчмыг 
баримтална. 

• Аливаа албан тушаалтан, хувь хүн, 
хуулийн этгээд Авлигатай тэмцэх газрын 
үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, хөндлөнгөөс 
оролцохыг хориглоно.

• Авлигатай тэмцэх газар чиг үүргээ 
хэрэгжүүлэхэд нь төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж 
ахуйн нэгжийн удирдах албан тушаалтан 
өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд хамтран 
ажиллана.

Авлигатай тэмцэх 
газар нь авлигын 

эсрэг олон нийтийг соён 
гэгээрүүлэх, авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
авлигын гэмт хэргийг 
илрүүлэх зорилгоор 
гүйцэтгэх ажил, хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалт явуулах, албан 
тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхол болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг 
хянан шалгах чиг үүрэг 
бүхий хараат бус, бие 
даасан, төрийн тусгай 
байгууллага юм. 



Улсын хэмжээнд авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах, нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах, 
арга зүйн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, 
үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах талаар аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх орон тооны бус зөвлөлд үүрэг, чиглэл өгөх;

авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг 2 жилд нэгээс доошгүй удаа судлан авлигын индексийг 
гаргаж олон нийтэд мэдээлэх;

төрийн бус байгууллага, иргэдээс авлигатай тэмцэх талаар явуулж байгаа үйл ажиллагаа, 
гаргасан санал, санаачилгыг дэмжин туслах, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авах;

авлигын нийгмийн хор аюулыг олон нийтэд ухуулан сурталчлах ажлыг тасралтгүй явуулах, 
олон нийтийн авлигын талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх, түүнтэй тэмцэх арга барилд сургах 
ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа хийх;

авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар зөвлөмж 
гаргах, байгууллага, иргэний хүсэлтээр түүний үйл ажиллагаан дахь авлигад өртөх боломжийг 
багасгах талаар заавар, зөвлөгөө өгөх;

төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын 
шударга байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх;

хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг үнэн зөв гаргах талаар сургалт явуулах, гарын авлага, 
зааварчилгаа гаргах;

мэдүүлэг гаргагчийн амаар болон бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх, 
нэмэлт оруулах, бүртгэх, шилжүүлэх талаар урьдчилан зөвлөгөө өгөх, бичгээр хариу мэдэгдэх, 
асуулт хариултын нууцыг хадгалах.

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРЭГ: 

(Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйл)
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АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ      ГАЗРЫН БҮРЭН ЭРХ
1

Төрийн бодлого, шийдвэр, хууль 
тогтоомжийг боловсронгуй болгох 
санал боловсруулж оруулах;

2
төрийн байгууллага, албан 
тушаалтны гаргасан тушаал, 
шийдвэр, журам, дүрмийг 
хянаж хүчингүй болгуулах санал 
боловсруулж оруулах;

3
төрийн байгууллагаас холбогдох 
мэдээ, судалгаа, тайланг гаргуулан 
авах;

4
шаардлагатай мэдээлэл, 
судалгаа, тайлбар, тодорхойлолт, 
бусад баримт бичгийг үнэ 
төлбөргүйгээр гаргуулан авах, 
танилцах, мэргэжлийн дүгнэлт, 
магадлагаа гаргуулах;

5
гүйцэтгэх ажил явуулах, 
гүйцэтгэх ажил эрхэлдэг бусад 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах;

6 авлигын холбогдолтой өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авч шалгах;

7
хуулиар харьяалуулсан хэрэгт 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт 
явуулах;

8 мэдээ, мэдээлэл авах, мэдээллийн 
нууцыг хадгалах;

9
өөрийн байгууллага, ажилтныхаа 
аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэмжээ авах;

10
гүйцэтгэх ажил, хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын явцад ил 
болсон нууцыг задруулахгүйн тулд 
бичгээр баталгаа гаргуулан авах, 
баталгааг зөрчсөн тохиолдолд 
зохих хууль тогтоомжийн дагуу 
хариуцлага хүлээлгэх;

8 ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТАНАА



АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ      ГАЗРЫН БҮРЭН ЭРХ
11

авлигын гэмт хэрэгтэй холбоогүй 
хууль зөрчсөн бусад үйлдлийг 
шалгуулахаар шилжүүлэх, хуульд 
заасан зөрчлийг хянан шалгаж, 
хүргүүлэх;

13
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 
гаргавал зохих этгээдийн 
жагсаалтыг холбогдох 
байгууллагаас гаргуулан авч 
хянах;

14
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
бүртгэх, хадгалах, хяналт 
тавих, мэдээлэл өгөх журмын 
биелэлтийг шалгах;

15
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт 
хугацаа хожимдуулсан буюу 
санаатай худал мэдүүлсэн 
этгээдэд арга хэмжээг 
авахуулахаар эрх бүхий 
байгууллагад шилжүүлэх;

16
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй 
холбоотой асуудлаар бичгээр 
дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

17
авлигатай тэмцэх асуудлаар 
гадаад орнуудын болон олон 
улсын холбогдох байгууллагатай 
хамтран ажиллах, мэдээлэл 
солилцох.

12
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай 
хуульд заасан хамгаалалтын арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх;
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Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурлын 
төлөөлөгч нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

-  асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэхэд таслах 
эрхтэй оролцох;

-  хэлэлцэж байгаа асуудлын талаар асуулт 
тавьж хариулт авах, санал дүгнэлт гаргах, 
санал хураалгах;

-  Хуралд тодорхой асуудал хэлэлцүүлэхээр 
санаачлах, санал оруулах;

-  Хурлын дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
нарийн бичгийн дарга, Тэргүүлэгчдийг 
сонгох, хороо байгуулах, тэдгээрт 
сонгогдох, бүрэлдэхүүнд нь өөрчлөлт 
оруулах тухай санал, дүгнэлт гаргах;

-  Хурлаас байгуулсан байгууллага, сонгосон 
буюу томилсон албан тушаалтны илтгэл, 
сонсгол хэлэлцүүлэх санал гаргах;

-  хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийг 
иргэдэд тайлбарлан таниулах;

- хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн 
биелэлтийг хангах, иргэдийн эрх, хууль 

ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, нутаг 
дэвсгэрийн амьдралын тодорхой 
асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбогдуулан 
Засаг дарга, түүний орлогч, Засаг даргын 
Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх 
газар, хэлтэс, албадын дарга, нутаг 
дэвсгэрийн байгууллагын удирдлагад 
асуулга тавьж хариуг нь авах;

- хуралдааны шийдвэрийн биeлэлтийг 
тухайн нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад тэдгээрийн харьяалал, 
өмчийн төрөл хэлбэрийг харгалзахгүйгээр 
шалгах, шаардлага тавьж биелэлтийг 
хангуулах;

-  сонгогчидтойгоо тогтмол холбоотой 
ажиллаж, тэднээс тавьсан өргөдөл, санал, 
гомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх 
буюу эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтанд уламжилж хариуг хуульд 
заасан хугацаанд авах.

-  Нийтийн сонсголын тухай хуульд заасны 
дагуу нийтийн сонсгол явуулах хүсэлт 
гаргах.

ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН 
БҮРЭН ЭРХ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 
41 дүгээр зүйлийн 41.2-т “Хурал, Засаг дарга гаргасан шийдвэрийнхээ хууль зүйн үндэслэл, 
хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ” хэмээн заасан. 
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АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Төрийн байгууллага урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараах 
нийтлэг үүрэг хүлээнэ:

• Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 25-29 дүгээр зүйлд заасан 
нийтлэг үүрэг;

• тодорхой чиглэлээр бодлого боловсруулах, 
шийдвэр гаргахын өмнө олон нийтийн 
анхаарал татаж байгаа мэдээллийг 
нээлттэй болгох, сонирхогч нийгмийн 
бүлгүүдэд өөрийн бодлого, байр суурийг 
танилцуулах, хяналтын тодорхой аргыг 
дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх бололцоо олгох 
зорилгоор харилцан зөвлөлдөж ажиллах 
боломжийг бүрдүүлэх;

• төрийн хяналтын үйл ажиллагааг ил тод, 
нээлттэй байлгах;

• төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, 
гадаадын зээл, тусламж, түүний 

хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр нь 
мэдээлэх;

• тухайн байгууллагын чиг үүргийн дагуу 
зөвшөөрөл, эрх олгох, бүртгэл хийх, хяналт 
тавих, сонгон шалгаруулалт явуулах зэрэг 
асуудлыг шийдвэрлэх журмыг хууль 
тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол олон 
нийтэд ил тод байлгаж, түүнтэй танилцах 
боломжоор хангах;

• төрийн албан хаагч бүрийн ажил үүргийн 
хуваарийг тодорхой болгох, эрхэлж байгаа 
ажлын онцлогтой нь холбогдуулж түүнд 
хориглох зүйлийг Төрийн албаны тухай 
хууль болон энэ хуульд заасны дагуу 
тогтоон мөрдүүлэх;

• төрийн байгууллага нээлттэй, иргэдийн 
ашиг сонирхолд нийцсэн үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа эсэхэд тавих хяналтад 
төрийн бус байгууллагын оролцоог 
нэмэгдүүлж, хамтран ажиллах, 

авлигын 
шалтгаан, 

нөхцөлийг судлан 
тогтоох

шалтгаан, 
нөхцөлийг 

арилгах

авлигыг таслан 
зогсооход 
чиглэсэн 

цогцолбор арга 
хэмжээ
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мэдээллийг харилцан солилцох, олон 
нийтэд мэдээллийг тогтмол хүргэж байх;

• авлигатай тэмцэх талаар сургалт, 
сурталчилгаа явуулах, хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд үнэн 
зөв гаргуулах, бүртгэх, хянах, зөвлөгөө өгөх 
асуудлыг бүтцийн нэгждээ хариуцуулах;

• төрийн байгууллага тухайн салбарын 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг батлан 
гаргахын өмнө Авлигатай тэмцэх газраас 
санал авах;

• төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэр 
иргэд болон бусад сонирхогч талуудад 
ойлгомжтой, нээлттэй байх;

• иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг 
хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг 
цөөрүүлэх энэ чиглэлээр өгсөн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх;

• бүрэн эрхийнхээ хүрээнд авлигын 
шалтгаан нөхцөлийг илрүүлэн тогтоох, 
тэдгээрийг арилгах, авлигын үйлдлийг 
таслан зогсоох, үр дагаварыг нь арилгах 
арга хэмжээ авах;

• авлигатай тэмцэх зорилго бүхий төрийн 
бус байгууллага, иргэдийн сайн дурын 
хөдөлгөөнийг дэмжих;

• энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
төрийн байгууллага, албан тушаалтан 

биелүүлэх, биелэлтийг холбогдох 
байгууллагад тайлагнах;

• 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 мэдээлнэ.

• Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ 
дагуу гаргасан хууль ёсны шаардлага, 
шийдвэрийг хүлээн авсан аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, албан тушаалтан түүний 
дагуу холбогдох арга хэмжээг заавал авч, 
хариуг хугацаанд нь өгөх үүрэгтэй.1

• Төрийн байгууллага, албан тушаалтан 
авлига гарах нөхцөл боломж бүрдүүлсэн 
гэж үзсэн тушаал, шийдвэр, журам, 
дүрмийг Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн 
саналын дагуу дахин хянаж хүчингүй 
болгох буюу өөрчилнө.

• Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй 
тэмцэх үүргээ биелүүлээгүй албан 
тушаалтанд эрх бүхий албан тушаалтан 
сахилгын шийтгэл хүлээлгэнэ.

• Авлигын эсрэг хуулийн 6.6-д заасныг 
зөрчсөн албан тушаалтныг шүүгч нэг 
сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
нэгээс тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

(Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйл)

1 Авлигын эсрэг хуулийн 6.6 дахь заалт
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ОЛОН НИЙТИЙГ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэн дараах нийтлэг үүрэг хүлээнэ:

• Улсын Их Хуралд хэлэлцэгдэх хууль, Улсын 
Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн 
талаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
олон нийтийн зүгээс саналаа илэрхийлэх 
бололцоо, нөхцөлөөр хангах;

• төрийн байгууллага авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ 
талаархи мэдээллийг иргэд, байгууллага 
чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах;

• авлигын асуудлаар эрдэм шинжилгээний 
судалгаа хийх, ном, сургалт, сурталчилгааны 
хэрэглэгдэхүүн, сургалтын хөтөлбөр, гарын 
авлага боловсруулах зэрэг ажилд сургалт, 
эрдэм шинжилгээний болон төрийн бус 
байгууллагуудыг оролцуулах;

• сургалтын байгууллагууд эрх зүйн болон 

ёс зүйн хичээлийн хүрээнд суралцагчдад 
авлигын нийгмийн хор аюул, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар зохих мэдлэг 
эзэмшүүлж, түүнийг үл тэвчих ёс суртахуун 
төлөвшүүлэх;

• албан бус боловсролын байгууллага болон 
сургуулиас гадуурх сургалт эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн өөрийн үйл 
ажиллагааны чиглэлийн дагуу авлигын 
нийгмийн хор аюулыг суралцагчдад 
тайлбарлан таниулах, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар зохих мэдлэг эзэмшүүлэх;

• хэвлэл мэдээллийн байгууллага авлигын 
аливаа хэлбэрийг үл тэвчих нийгмийн 
сэтгэл зүйн орчинг төлөвшүүлэхэд нийтлэл, 
нэвтрүүлгийнхээ бодлогыг чиглүүлэх, энэ 
талаар байнга мэдээлэл, сурталчилгаа 
явуулах.

(Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйл)

олон нийтэд 
авлигын нийгмийн 

хор аюулыг 
ухуулан таниулах

тэдэнд авлигыг 
үл тэвчих ёс 

суртахуун 
төлөвшүүлэх

олон нийтийг 
татан оролцуулах 
цогцолбор арга 

хэмжээ
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ХУВИЙН АШИГ СОНИРХОЛ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
төлөөлөгч Та

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах этгээд тул дээрх хууль тогтоомжийн 
дагуу хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд 
өөрөө үнэн зөв гаргах үүрэгтэй. 

Мэдүүлэх хугацаа

• Мэдүүлэг гаргагч нь тухайн албан тушаалд 
томилогдсон буюу сонгогдсон өдрөөс 
хойш 30 хоногийн дотор, цаашид тухайн 
алба хааж байгаа хугацаандаа жил бүрийн 
02 дугаар сарын 15-ны дотор шинэчлэн 
гаргаж, эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтанд өгнө.1

• Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 10.3-т 
заасан хугацаанд мэдүүлгээ мэдүүлсний 
дараа хөрөнгө, орлого нь нэг сарын 

1 Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсэг

2 Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэг
3 Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх хэсэг

 хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
хоёр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй 
тэнцэх буюу түүнээс дээш хэмжээгээр 
өөрчлөгдсөн бол түүнийг тухай бүр 30 
хоногийн дотор мэдүүлнэ.2

• Хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгээ Авлигын эсрэг  
хуулийн 10.3, 10.4-т, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанаас 
хожимдуулж гаргасан нь хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүй бол уг мэдүүлгийг гаргаж 
өгөөгүйд тооцно.3

Мэдүүлгээ бүртгүүлэх

• Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчийн 
хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг тухайн шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын 
алба бүртгэж хадгална. 
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МӨРДӨН ШАЛГАХ
Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 

хуулиар харьяалуулсан, Эрүүгийн хуулийн 22 дугаар бүлэгт заасан дараах төрлийн гэмт хэргийг 
мөрдөн шалгадаг. 

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс нь цагдаагийн байгууллагын алба 
хаагчийн үйлдсэн гэмт хэргийг мөрдөн шалгадаг.

Авлигатай тэмцэх газар Улсын ерөнхий прокурорын шийдвэрээр тодорхой хэргийг цагдаа, 
тагнуулын байгууллагатай хамтран шалгаж болох бөгөөд тодорхой хэрэгт гүйцэтгэх болон хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахдаа Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль, Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль, Авлигын эсрэг хуульд заасан журмыг баримтална.

1 Эрх мэдэл, албан тушаалын 
байдлаа урвуулан ашиглах 7 Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын 

бусаар зарцуулах

2
Гадаад улсын төрийн байгууллага, 
олон улсын байгууллагын албан 
тушаалтан эрх мэдлээ урвуулан 
ашиглах

8
Төрийн өмчийн төсвийн бус 
хөрөнгийг зориулалтын бусаар 
зарцуулах 

3 Хахууль авах 9 Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих 

4 Хахууль өгөх 10 Дураараа аашлах

5
Гадаад улсын төрийн байгууллага, 
олон улсын байгууллагын албан 
тушаалтныг хахуульдах

11 Хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг 
урвуулан ашиглах

6 Улсын нөөцийг хууль бусаар 
зарцуулах, үрэгдүүлэх 12 Мөнгө угаах1

1 Эрүүгийн хуулийн 18.6 дугаар зүйл
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АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ НЬ

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
төлөөлөгч Та

Авлигын эсрэг хуулийн 4.1, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4.1-д 
хамаарах этгээдийн хувьд үйл ажиллагаандаа 
хууль дээдлэх, ил тод байдлыг хангах, шударга 
ёсыг сахиж, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид 
байж, хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
чандлан мөрдөх үүрэгтэй. 

Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд1

Доор дурдсан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд 
хамаарна:

• төрийн улс төрийн, захиргааны, тусгай 
албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан 
тушаалтан;

• төрийн үйлчилгээний албаны удирдах 
албан тушаалтан болон ерөнхий нягтлан 
бодогч, ахлах нягтлан бодогч;

• төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой 
хуулийн этгээдийн удирдах болон 
компанийн эрх бүхий албан тушаалтан;

• олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний 
зөвлөлийн дарга, гишүүн, ерөнхий захирал;

• улсын болон орон нутгийн төсвөөс 
санхүүжилт авч төрийн тодорхой чиг 
үүргийг хууль тогтоомжийн дагуу 
гүйцэтгэж байгаа төрийн бус байгууллагын 
удирдах албан тушаалтан;

• Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их 
Хурал, бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын сонгуульд нэр дэвшигч;

• бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын дарга, төлөөлөгч;

• эрх бүхий байгууллагаас баталсан 
жагсаалтад заасан албан тушаалтан;

• Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 4.1.7-
д заасан Ирээдүйн өв сан корпорацийн 
эрх бүхий албан тушаалтан, хяналтын 
зөвлөлийн гишүүн.

1 Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйл
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АВЛИГЫН ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ

Авлигыг дараах шалтгааны улмаас үүсдэг гэж судлаачид үздэг. Тухайлбал:

• Төрийн бүх шатны байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй бус байдал;

• Төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, олон шат дамжлага;

• Тодорхой бус хууль тогтоомж, дүрэм, журам;

• Ядуурал, цалин хөлс бага, амьжиргааны өртөг өндөр;

• Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн доройтол;

• Албан тушаалтан ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх магадлал өндөр;

• Иргэдийн эрх зүйн мэдлэг, ойлголт муу;

• Иргэд авлигыг мэдээлэхийг хүсдэггүй зэргийг нэрлэж болно. 

Нөгөө талаар төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналтын механизм 
тогтоогүй, улстөрчдийн авлигатай тэмцэх хүсэл зориг сул, буруутай этгээдэд хууль зүйн 
болон ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэдэггүй, авлигын талаар мэдээлэл хүлээн авах механизм 
бүрдүүлээгүй зэрэг нь авлигын гэмт хэрэг, зөрчил гарах бодит нөхцөл болдог. 
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Зөвлөмж

Авлигатай тэмцэх газраас төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай болгох, хүнд суртлыг багасгах 
зорилгоор төрийн байгууллагуудад Зөвлөмж хүргүүлдэг. Энэ нь авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулдаг нэгэн чухал ажил юм. Авлигын эсрэг хуулийн 
18.1.6-д “авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 
зөвлөмж гаргах, байгууллага, иргэний хүсэлтээр түүний үйл ажиллагаан дахь авлигад 
өртөх боломжийг багасгах талаар заавар, зөвлөгөө өгөх”-өөр заасан. 

Хянан үзэх

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь төрийн 
байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан тушаал, шийдвэр, дүрэм, журам, зааврыг хянан 
үзэж, хүнд суртал, чирэгдэл үүсгэсэн, үндэслэлгүй төлбөр хураамж тогтоосон, авлига 
гарч болох нөхцөл боломж бүрдүүлсэн шийдвэрийг хүчингүй болгуулахад чиглэсэн арга 
хэмжээг авч ажилладаг. 

Мөрдөгчийн мэдэгдэл

Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгч нь гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг 
тогтоомогц зохих хуулийн этгээдэд тэрхүү шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга хэмжээ 
авахуулахаар мэдэгдэл бичиж, хуулбарыг хэрэгт хавсаргадаг. Хуулийн этгээд нь 
мөрдөгчийн мэдэгдлийн дагуу шаардлагатай арга хэмжээ авч, 1 сарын дотор тэр тухай 
хариу мэдэгдэх үүрэгтэй. Энэхүү зохицуулалтыг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 29.6 дугаар зүйлд заасан. 
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• Өргөдөл, гомдлын талаар төрийн 
байгууллага, албан тушаалтан хууль 
тогтоомжоор тогтоосон өөрийн эрхлэх 
асуудлын хүрээг хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, сурталчлах 
нийтлэг үүрэг хүлээнэ.1 

• Төрийн байгууллагууд хууль тогтоомжоор 
хүлээсэн үүрэг, өөрийн эрхлэх асуудлын 
хүрээг олон нийтэд мэдээлж, сурталчлах 
ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулаагүйгээс 
иргэд тодорхой нэг асуудлаар хаана, хэнд 
хандах, ямар баримт бичиг бүрдүүлэхээ 
мэдэхгүй байх, давхардуулан төрийн хэд 
 
 

1 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1.9
2 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 3

хэдэн байгууллагад хандаж, олон дахин 
ирж очих нөхцөл байдал үүсдэг. Энэ нь 
тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хүнд сурталтай гэх хандлагыг бий 
болгодог.2

• Хуулиар хүлээсэн чиг үүрэгт 
хамаарах асуудлаар өөрт хаяглан 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг эцэслэн 
шийдвэрлэж хариу өгөлгүйгээр доод 
шатны байгууллага, албан тушаалтанд 
шилжүүлж байгаа нь иргэдийн төрд итгэх 
итгэлийг бууруулах гол хүчин зүйл болдог.
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БАЙДАЛ
ИЛ ТОД

Тодорхой чиглэлээр бодлого боловсруулах, 
шийдвэр гаргахын өмнө олон нийтийн анхаарал 
татаж байгаа мэдээллийг нээлттэй болгох, 
сонирхогч нийгмийн бүлгүүдэд өөрийн бодлого, 
байр суурийг танилцуулах, хяналтын тодорхой 
аргыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх бололцоо олгох 
зорилгоор харилцан зөвлөлдөх ажиллах 
боломжийг бүрдүүлнэ. 

(Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2)

Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаа олон 
нийтийн хяналт дор явагдах бөгөөд нээлттэй, ил тод байна. 

(Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 37 дугаар 
зүйлийн 37.1)

1

Төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэр 
иргэд болон бусад сонирхогч талуудад 
ойлгомжтой, нээлттэй байна. 

(Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.10)
2

Хуулийн дагуу нууцад хамааруулснаас бусад 
бүх мэдээлэл нээлттэй байна. 

(Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3)

3

4

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. 
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АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШИЙДВЭР БА ҮР ДАГАВАР

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан 
хуулиар эрх олгоогүй байхад хэм 
хэмжээний актыг гаргаж тогтоон 
мөрдүүлэх, давхардуулан журамлах, 
хуулиас давсан зохицуулалт тусгах, 
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхгүй 
байх, мөн хүчин төгөлдөр бус 
шийдвэрийг мөрдүүлснээс үүдэн гарах 
сөрөг үр дагавар, хохирлыг хариуцна. 

Хүчин төгөлдөр бус захиргааны хэм 
хэмжээний актыг дагаж мөрдүүлснээс 
үүсэх үр дагаврыг захиргааны хэм 
хэмжээний акт гаргасан хуулиар 
тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны 
байгууллага хариуцна. 

Иргэн, хуулийн этгээдийн хохирлыг 
барагдуулсны улмаас өөрт учирсан 
хохирлыг захиргааны байгууллага 
Иргэний хуулийн 498.5-д заасны дагуу 

гэм буруутай албан тушаалтнаар 
буцааж төлүүлнэ. 

Захиргааны хэм хэмжээний акт 
боловсруулахдаа аль нэг аж ахуйн 
нэгжид давуу байдал олгосон, эсхүл 
үйл ажиллагааг нь хориглосон, хүнд 
суртал, авлига гарах нөхцөл боломж 
бүрдүүлсэн байж болзошгүй заалт 
оруулахаас урьдчилан сэргийлэх 
ёстой. Тухайлбал, зөвшөөрөл, 
гэрчилгээ олгох, бүртгэл хийх зэрэг 
асуудлыг зохицуулахдаа хуульд 
заагаагүй үе шатыг шинээр бий 
болгох, хуульд зааснаас илүү баримт 
бичиг бүрдүүлэхээр зохицуулах, эсхүл 
шийдвэр гаргах үе шат, хугацаа нь 
тодорхой бус зэргээс хүнд суртал, 
авлига үүсдэг гэдгийг анхаарч үзэх нь 
зүйтэй.

Захиргааны хэм хэмжээний акт дараах шаардлагыг хангасан байна: 

• Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон бусад хуульд нийцсэн байх;
• Тусгайлан эрх олгосон тухайн хуулийн агуулга, зорилго, хүрээнд нийцсэн байх;
• Шийдвэрийн заалт хоорондоо болон эрх бүхий бусад этгээдийн гаргасан шийдвэрийн 

заалттай зөрчилдөхгүй байх.
(Захиргааны ерөнхий хуулиас)
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ИРГЭДИЙГ СОНСОХ 

Төрийн шат шатны байгууллагууд бодлого шийдвэр гаргахын өмнө иргэдийнхээ саналыг 
сонсож, оролцоог нь нэмэгдүүлэн, тэдний санал хүсэлтэд тулгуурласнаар орон нутгийн онцлогт 
тохирсон, оновчтой шийдвэр гаргах нөхцөл бүрдэнэ. Үүний тулд иргэдээ сонсох шаардлагатай. 
Энэ үйл явцыг Нийтийн сонсголын тухай хуулиар зохицуулсан. 

"Нийтийн сонсгол" гэж хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актыг тогтоох, 
төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, түүнчлэн хууль тогтоомж, захиргааны хэм 
хэмжээний актын хэрэгжилтийг үнэлэх, нийтийн эрх ашгийг хөндсөн асуудлаар шийдвэр 
гаргахын өмнө төрийн байгууллага, албан тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээд, мэргэжлийн 
шинжээчээс санал сонсох, мэдээлэл авах үйл ажиллагааг хэлнэ.

Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага нь нийтийн сонсголыг 
зохион байгуулах хуулийн үйлчлэх хүрээнд шууд хамаарах бөгөөд Нийтийн сонсголын 
тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3-т ерөнхий хяналтын сонсголыг заавал явуулах хоёр 
тохиолдлыг заасан. Үүнд: 

 иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нийт төлөөлөгчийн дөрөвний нэгээс доошгүй 
төлөөлөгч хүсэлт гаргасан;

 эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн 
гаргасан хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид хэлэлцэн 
хүлээн авсан.

Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага нь төсвийн хяналтын 
сонсголыг жил бүр зохион байгуулна. 

(Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг)

Иргэдийг мэдээллээр хангаж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр төрийн 
байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны шат шатны 
байгууллага анхаарч ажиллахыг Авлигатай тэмцэх газраас зөвлөж байна. 
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Сайн засаглалыг бэхжүүлэх нэгэн гол 
чухал нөхцөл нь төсвийн ил тод, хариуцлагатай 
байдлыг дээшлүүлэх явдал юм. Төсөв нь ил 
тод, нээлттэй байвал хяналт нэмэгдсэнээр 
хариуцлага өндөржиж, улмаар авлигыг 
бууруулах боломжтой. 

Төсвийн ил тод байдал гэдэгт төсвийн 
тайлагналт тодорхой, найдвартай, давтамжтай, 
цаг үеэ олсон, оновчтой байх, Засгийн газрын 
бодлогын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа нь 
олон нийтэд нээлттэй байхыг ойлгоно. 

Орон нутгийн төсвийг хэлэлцэн батлах 
нь тухайн нутаг дэвсгэрийн бүх иргэнд 
хамаатай. Гэтэл төсвийн үйл явц иргэдтэй 
ямар ч холбоогүй байна. Ингэж төсвийн 
төслийг мэдээгүй учраас, мэдээллийг 
өгөх гэж чармайхгүй учраас, төлөөлсөн 
төлөөлөгч нар нь төсвийн ил тод байдлыг 
хангахын төлөө ажиллахгүй байгаа учраас 
иргэдийн хяналт оролцооны маш их 
боломжууд алдагдаж байна.

“Иргэд төсвөө хянана” сүлжээний 
ахлагч Д.Цэрэнжавын ярилцлагаас

Орон нутгийн буюу аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн төсвийн төлөвлөгөө, батлагдсан 
төсөв, хэрэгжилт, түүний үр дүнгийн ил тод 
байдал болон төсвийн төсөл боловсруулах, 
хэлэлцэх, батлах, дүгнэх үйл явцын нээлттэй 
байдлын агуулга, хэлбэр, арга зүй, зохион 
байгуулалтыг ИТХ-ын төлөөлөгч Та анхаарч 
ажиллана уу. 

• Нийтэд хүргэж буй төсвийн мэдээ, 
мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой болгох 
үүднээс мэдээний агуулга, форматыг 
иргэний нийгмийн болон иргэдийн 
тусламжтайгаар боловсруулан туршиж, 
байнга сайжруулах;

• Төсвийн талаар иргэдийн ойлголт, 
мэдлэгийг сайжруулах сургалт, 
сурталчилгааг байнга тогтмол зохион 
байгуулах;

• Төсвийн хэлэлцүүлэг болох зар, урьдчилан 
танилцах шаардлагатай мэдээллийг үр 
дүнтэй аргаар иргэдэд хүргэх;

• Төсвийн хэлэлцүүлэг явагдах дэгийг 
иргэд дуу хоолойгоо илэрхийлэхэд 
тохиромжтойгоор боловсруулах;

• ИТХ-ын протокол, шийдвэрлэсэн төсөв 
болон түүний хэрэгжилтийн талаар 
иргэдэд эргээд мэдээлдэг байх;

• Иргэдийг орон нутгийнхаа төсвийн үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг ухуулах 
сурталчилгаа, мэдээллийг оновчтой 
хэлбэрээр түгээх, иргэдийг оролцоонд 
сургах;

• Ил тод мэдээллийн хариуцлагын 
тогтолцоог бий болгох, ялангуяа цахим 
хэлбэрээр мэдээлэл түгээх.

Төсөв ил тод, мэдээлэл хүртээмжтэй 
болсон үед иргэдийн оролцоо аяндаа 
идэвхжиж, оролцоонд аяндаа суралцана. 

НЭЭЛТТЭЙ ТӨСӨВ
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ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ
ИТХ-ын төлөөлөгч Та хуулийн үйлчлэлд 

хамаарах этгээдийн хувьд Авлигын эсрэг 
хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан хориглох зүйлийг 
дагаж мөрдөнө. 

албан үүргээ зохих 
ёсоор гүйцэтгэж байгаа 

төрийн албан хаагчид 
дарамт, шахалт үзүүлэх, 

хөндлөнгөөс оролцох, 
нөлөөлөх

бусдад шан харамж өгөх, 
өгөхөөр амлах, зуучлах

албан үүргээ гүйцэтгэхдээ 
хууль бусаар аливаа хувь 

хүн, хуулийн этгээдэд 
давуу байдал олгох, 

олгохоор амлах, бусдын 
эрхийг хязгаарлах

албаны эрх мэдэл буюу 
албан тушаалын байдлаа 

урвуулах, хэтрүүлэх

албан үүргээ гүйцэтгэх, 
эсхүл гүйцэтгэхгүй байхтай 
холбогдуулан бусдаас шан 

харамж шаардах

төсвийн болон хандив, 
тусламжийн хөрөнгийг 

зориулалтын бусаар 
зарцуулах

албан тушаалын байдлаа 
ашиглан эд хөрөнгө олж 

авах, давуу эрх эдлэх

үндэслэлгүйгээр 
хөрөнгөжих1

(Тайлбар: Албан тушаалтан 
зургаан сарын албан 
тушаалын цалин хөлс, 
орлогоос илүү хөрөнгө, 
орлогыг хууль ёсны 
дагуу олсон болохыгоо 
үндэслэлтэй тайлбарлаж 
чадахгүй тохиолдолд 
ү н д э с л э л г ү й г э э р 
хөрөнгөжсөн гэж үзнэ)

1 Эрүүгийн хуулийн 22.10 дугаар зүйл
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ЭРХ МЭДЭЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН БАЙДЛАА УРВУУЛАН АШИГЛАХ

Эрх мэдэл, албан 
тушаалын байдлаа 
урвуулан ашиглах
Эрүүгийн хуулийн 22.1 

дүгээр зүйл

Нийтийн албан тушаалтан албан үүрэг, бүрэн 
эрх, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, 
эсхүл зориуд хэрэгжүүлэхгүй байж өөртөө, 

бусдад давуу байдал бий болгосон бол;

Нийтийн албан тушаалтан албан үүрэг, бүрэн 
эрх, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж 
их хэмжээний хохирол учруулсан бол;

Энэхүү гэмт хэргийг улс төрд нөлөө бүхий этгээд 
үйлдсэн бол;

Хуульд зааснаар торгох болон хорих ял шийтгэнэ. 

Албан үүрэг, бүрэн эрх, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, эсхүл зориуд 
хэрэгжүүлэхгүй байж өөртөө, бусдад давуу байдал бий болгосон хэн боловч хуулийн хариуцлага 
хүлээнэ.
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АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 
ГАЗРЫН ЗӨВЛӨМЖ

Авлигатай тэмцэх газраас Монгол Улсын Засгийн газар, Засгийн газрын гишүүд, салбарын 
сайд, аймгуудын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга нарт 2017-2019 онуудад 
хүргүүлсэн Зөвлөмжид дурдсан асуудлууд бүрэн шийдвэрлэгдээгүй, зөрчил, дутагдал дахин 
илэрсээр байгаа тул 2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01/1003 дугаар албан бичгээр дараах 
Зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 

1
2
3

Xуулиар эрх олгогдоогүй байхад хэм хэмжээний актыг тогтоон мөрдүүлэх, 
хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхгүй байх, хуулиар хэм 
хэмжээний акт тогтоох эрхгүй этгээд дүрэм, журам батлан мөрдүүлэх зөрчил 
арилахгүй, давтагдан гарсаар байгааг таслан зогсоож, урьдчилан сэргийлэх, 
захиргааны хэм хэмжээний актад мониторинг, үнэлгээ хийж, зөрчил дутагдлыг 
арилгах арга хэмжээг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах.

Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах, урьдчилан 
төлөвлөж урсгал зардлаар хийж болох үйл ажиллагааг санхүүжүүлдэг зөрчил 
дутагдлыг таслан зогсоох, давтан гаргахгүй байх, зориулалтын дагуу зарцуулах, 
хяналт хариуцлагыг сайжруулах арга хэмжээ авах, уг хөрөнгийн зарцуулалтыг 
олон нийтэд тайлагнах, мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах.

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 
журмын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах, 
төлөвлөлт болон гүйцэтгэлийг үр ашигтай, ил тод, олон нийтэд нээлттэй болгож 
хөндлөнгийн хяналт тавих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, хууль тогтоомжийг 
зөрчиж шууд худалдан авалт хийх, нэмэлт гэрээ байгуулан санхүүжилт олгодог 
зэрэг зөрчлийг таслан зогсоох, худалдан авалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх, цахим тендерийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох.
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Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлыг урт, дунд болон 
богино хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр, зорилттой нийцүүлэх төлөвлөх, “Орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хэрэгжилтийг нэг мөр 
хангуулах, хяналт мониторингийн ажлыг зохион байгуулж, үр ашгийг үнэлж, дүгнэх, 
ил тод байдлыг хангуулах, олон нийтэд мэдээлэх, дэвшилтэт арга хэлбэрийг 
нэвтрүүлэх, хариуцсан ажилтнуудыг чадавхжуулах, сайн туршлагыг солилцуулах 
ажлыг зохион байгуулах.

Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан хүргүүлсэн өмнөх 
зөвлөмжид дурдсан зөрчлүүд давтагдан гарч байгааг таслан зогсоох, давтан 
гаргаж буй буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцох, хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх, Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаа, олгосон зээлийн талаарх 
мэдээллийг олон нийтэд хүргэх дэвшилтэт аргыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх, уг 
мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх боломжийг олон нийтэд олгох.

Хууль тогтоомжоор тогтоосон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээг хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, сурталчлах ажлыг тасралтгүй, үр 
дүнтэй зохион байгуулах. Ялангуяа, Засаг дарга хуулиар хүлээсэн өөрийн чиг 
үүрэгт хамаарах асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг доод шатны байгууллага, 
албан тушаалтанд шилжүүлэхгүйгээр эцэслэн хариу өгөх хуулийн зохицуулалтыг 
ягштал мөрдөж ажиллах. 
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АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоож, 
мөрдүүлэх;

хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлсэн мэдэгдлийг зохих журмын дагуу авах, бүртгэх, хянан шалгах;

ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах ажлыг зохион 
байгуулах, мэдээлэл, мэдэгдлийн дагуу шалгах, хариуцлага хүлээлгэх;

ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй албан тушаалтанд хуульд 
заасан эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй байх;

ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй албан тушаалтанд ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг арилгах талаар бичгээр 
зөвлөмж өгөх;

хууль болон Засгийн газраас баталсан журмаар зөвшөөрсөн тохиолдолд 
өөрийн удирдлагад байгаа албан тушаалтан давхар ажил эрхлэх боломжтой 
эсэхийг шийдвэрлэх.

Дээр заасан шалгалтын явцад авлигын шинжтэй зөрчил илэрсэн бол 
Авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлэн шалгуулна.

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮЛЭЭХ НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ

Төрийн байгууллагын удирдлага ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй:
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ХАНДИВ БА АШИГ СОНИРХОЛ

Төсвийн байгууллага төсвийн ерөнхийлөн захирагчаараа дамжуулан санхүүжүүлэх 
эх үүсвэр дутагдсан хөтөлбөр, арга хэмжээг үргэлжлүүлэх, байгууллагын хүний 
нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
төрийн болон орон нутгийн өмчит бус хуулийн этгээдээс мөнгөн хөрөнгө, хөдлөх 

эд хөрөнгийн хэлбэрээр тусламж, хандив авч болно. 

(Төсвийн тухай хуулийн 25 дугаар  
зүйлийн 25.4 дэх хэсэг)

Албан тушаалтан, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага албан үүрэгтэй нь холбогдолгүй гуравдагч этгээдээс үзүүлж 
байгаа нийтийн албаны хэрэгцээнд, ажилтны сургалт, үйл ажиллагааны зохион 
байгуулалт, техникийн дэмжлэг зэрэг албан тушаалтныг ашиг сонирхлын зөрчилд 

оруулахгүй хандив, бусад санхүүгийн туслалцааг Авлигын эсрэг хуулийн 17 дугаар зүйлийн  
17.1-д заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй бол авч болно.

(Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 17 дугаар зүйл)

Хандив, санхүүгийн туслалцаа авсан албан тушаалтан, төрийн болон нутгийн 
захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 2 жилийн хугацаанд 
хандивлагчтай холбоотой аливаа шийдвэр гаргахыг хориглоно. 

(Мөн тэнд)

Албан тушаалтан хандив, санхүүгийн туслалцааг авахын өмнө өөрийн удирдлага, 
эсхүл эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байна. 

(Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 17 дугаар зүйл)
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Тусламж, хандивын орлогыг холбогдох журмын дагуу бүртгэж, гүйцэтгэлийг 
тайлагнана. (Төсвийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.7 дахь хэсэг)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч тусламж, хандив  авсан тухай баримтын хувийг 
төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн төрийн санд нэг сарын дотор хүргүүлнэ. (Төсвийн тухай 
хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.8)

“Төрийн санхүү, төсвийн хяналт” гэж төрийн санхүү, төсөв, хөтөлбөр, төсөл, 
арга хэмжээ, эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр ашиглуулах үйл ажиллагаа, хувьчлал, 
дуудлага худалдаа, техник, эдийн засгийн үндэслэл, хөрөнгө оруулалт, худалдан 
авах ажиллагаа, зээллэг, гадаад зээл, тусламж, хандив, санхүүгийн дэмжлэг, 

өрийн баталгаа, үнэт цаас, бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл болон бусад аливаа үйл ажиллагааны 
төлөвлөлт, гүйцэтгэл, ашиглалт, зарцуулалт, хэрэгжилт, тайлагнал болон нийтийн өмчтэй 
холбоотой бүх үйл ажиллагаанд төрийн аудит хийхийг (Төрийн аудитын тухай хуулийн 4 
дүгээр зүйлийн 4.1.1)
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АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ МЭДЭГДЭХ, ТАЙЛБАРЛАХ

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд нийтийн албан тушаалтны ашиг сонирхлын 
зөрчлийг мэдэгдэх, тайлбарлах үйл ажиллагааны талаар тусгайлан заасан. 

Албан тушаалтан захиргааны акт 
гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт 
хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ 
байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, 
бэлтгэх, оролцохын өмнө тус 
бүр ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл 
гаргана. 

Ашиг сонирхлын зөрчил бүхий 
нөхцөл байдлын талаар мэдэж 
байгаа бусад этгээд энэ тухай 
холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд мэдээлж болно. 

Албан тушаалтан албан үүргээ 
гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй 
нөхцөлд албан үүргээ 
гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ 
тухай эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд бичгээр 
мэдэгдэх үүрэгтэй. 

Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар 
мэдэгдэл, мэдээлэл хүлээн 
авсан эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтан тухайн албан 
үүргийг өөр албан тушаалтнаар 
гүйцэтгүүлэх эсэх шийдвэрийг 
нэн даруй бичгээр гаргана.

МЭДЭГДЭЛ ГАРГАХ 

МЭДЭЭЛЭХ

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ 
ҮҮССЭН НӨХЦӨЛД... 

ШИЙДВЭР ГАРГАХ 
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Хэдийгээр тухайн албан 
тушаалтан ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй гэдэг нь илэрхий 
байвч түүнийг албан үүргээ 
гүйцэтгэхийг зөвшөөрч болох 
тохиолдол гэж бий. Тухайн 
байгууллагын нэгж, эсхүл 
тухайн засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгжид тухайн 
албан үүргийг гүйцэтгэх өөр 
албан тушаалтан байхгүй, дээд 
шатны байгууллагаас өөр албан 
тушаалтан томилон ажиллуулах 
боломжгүй бол, мөн тухайн 
албан үүргийг гүйцэтгэхэд 
мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур 
чадвар шаардагдах ба зөвхөн, 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй 
гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл 
гаргасан албан тушаалтан энэ 
шаардлагыг хангаж байгаа бол 
зөвшөөрнө. 

Эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтан тухайн албан 
тушаалтны гаргасан тайлбар 
болон ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл, 
хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэгт үндэслэн шийдвэр 
гаргах бөгөөд шийдвэр гаргаагүй 
бол ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
гэж үзсэнд тооцно. 

Албан тушаалтны ашиг 
сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлсэн мэдэгдэл болон 
тайлбар нээлттэй байна. 

Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж 
ойлгогдохуйц нөхцөл байдал 
үүсвэл тухайн албан тушаалтан уг 
нөхцөл байдалд бичгээр тайлбар 
хийж, эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд хүргүүлнэ. 

ЗӨВШӨӨРЧ БОЛОХ ТОХИОЛДОЛ ХЭРВЭЭ ШИЙДВЭР 
ГАРГААГҮЙ БОЛ...

МЭДЭГДЭЛ БА ТАЙЛБАР 
НУУЦ БАЙХ УУ?

ТАЙЛБАР ГАРГАХ 
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 саналаас татгалзах;

 санал тавьсан этгээдийг тодорхойлох;

 тодорхой нөхцөл байдлын улмаас 
бэлгийг эргүүлэн өгөх боломжгүй бол 
бэлгийг хадгалах ба энэ тухай өөрийн 
удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий 
байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх;

 боломжтой бол тухайн үйл явдлын 
гэрчийг тэмдэглэх;

 болсон нөхцөл байдлын талаарх 
мэдэгдлээ боломжит хугацааны дотор 
өөрийн удирдах албан тушаалтан, эрх 
бүхий байгууллагад бичгээр хүргүүлэх;

 хариуцлага хүлээхээр зөрчил илэрсэн 
тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд мэдэгдэх.

АЛБАН ҮҮРЭГТ ХӨНДЛӨНГӨӨС НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫГ МЭДЭГДЭХ 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд албан тушаалтны албан үүрэгт хөндлөнгөөс 
нөлөөлөх байдлыг хэрхэн мэдэгдэх талаар заасан. 

БЭЛЭГ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ САНАЛ БОЛГОВОЛ...

Албан тушаалтан албан үүрэгтэй нь холбогдуулан аливаа этгээд бэлэг, үйлчилгээ, ашигтай 
нөхцөл байдлыг санал болгосон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна:

ДАРАМТ, ШАХАЛТ, ЗОХИМЖГҮЙ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТАЛААР МЭДЭГДЭХ

Албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нөлөөлсөн аливаа дарамт, шахалт, зохимжгүй 
нөлөөллийн талаар өөрийн удирдах албан тушаалтан, эсхүл эрх бүхий байгууллагад, хуулийн 

хариуцлага хүлээхээр бол Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. 
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ХОРИГЛОЛТ БА ХЯЗГААРЛАЛТ
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар бүлэгт албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, 
хязгаарлалтыг тусгасан. 

ИТХ-ын төлөөлөгч Танд дараах үйлдлийг 
хориглоно: 

 Бүрэн эрхийнхээ дагуу олж авсан 
мэдээллийг хууль бусаар задруулах, албан 
үүрэгт нь хамааралгүй байдлаар ашиглах;

 Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон 
өөртэйгөө хамаарал бүхий этгээдийн 
ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны акт 
гаргах, түүнд оролцох;

 Албан үүрэгтээ хамааралгүй тохиолдолд 
аливаа зар сурталчилгаанд албаны 
нэр хүнд, албан тушаалаа ашиглах, 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийг төлөөлөх;

 Оффшор бүсэд өөрийн нэр дээр банкны 
данс нээлгэх, мөнгө, хөрөнгө байршуулах, 
хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хувь 
нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн 
байгуулах;

 Өөрийн болон өөртэйгөө хамаарал 
бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхолд 
нийцүүлэн шийдвэр гаргахад оролцох;

 Албан үүрэг болон өөртэйгөө шууд, шууд 
бусаар холбогдох байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийг төлөөлөх;

 Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө шууд 
болон шууд бус хэлбэрээр бэлэг авах. 
Дипломат журмаар авсан бэлгийг 
тайлагнахгүй;

 Нийтийн хэрэгцээнд зориулан иргэн, 
хуулийн этгээдээс хандив авах, хүсэлт 
гаргах; 

 Хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд 
аж ахуйн үйл ажиллагаа гардан эрхлэх 
болон аж ахуйн нэгжийн удирдах бүтцэд 
ажиллах;

 Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө аливаа 
хэлбэрээр төлбөр нэмэлт хураамж авах;

 Өөрийн албан үүргийн дагуу авсан цалин 
хөлснөөс гадна хуулиар хориглоогүй 
орлого олж болно; 

 Нийтийн албанаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш 
2 жилийн хугацаанд ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсч болох үйл ажиллагаанд 
оролцох;

 Хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд 
давхар ажил эрхлэх.
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Улсын Их Хурлын гишүүний хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг Улсын Их Хурлын Ёс зүйн дэд хороо, Авлигатай 

тэмцэх газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг Улсын Их Хурлын Хууль 
зүйн байнгын хороо тус тус өргөдөл, гомдолд үндэслэн шалгах бөгөөд 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зөрчил илэрвэл зохих байгууллагад 
шилжүүлнэ.

Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг 
хавсарч байгаа бол хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын 

мэдүүлэг гаргах, хянаж, шалгах нь Авлигатай тэмцэх газарт хамаарна.

Авлигатай тэмцэх газар өргөдөл, гомдол, мэдээллийн мөрөөр, эсхүл 
төлөвлөгөөт хяналтаар шалгалт явуулж болно.

Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд хувийн ашиг сонирхол болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, эсхүл 

бүрэн гүйцэд гаргаагүй, эсхүл эх үүсвэрийг нь заагаагүй буюу түүнийг 
хэрхэн олсон талаар тайлбар гаргаагүй бол Авлигатай тэмцэх газар 
тухайн мэдүүлэг гаргагчийн хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг шалгана.

Мэдүүлэг гаргагч нь хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын 
эх үүсвэрээ бодитой, үнэн зөв тайлбарлах үүрэгтэй.

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХОЛ БОЛОН ХӨРӨНГӨ,  
ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАХ

Авлигатай тэмцэх газар нь өөрийн байгууллагаас бусад албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийнэ.
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ХУУЛЬ ТОГТООМЖООР ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 5 дугаар бүлэгт энэ чиглэлийн хууль тогтоомжийг зөрчигчид 
хүлээлгэх хариуцлагыг тусгасан байна. 

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАЛТ ТАВИХ ЭТГЭЭД

Авлигатай 
тэмцэх газар

Авлигатай 
тэмцэх газар

Шүүхийн 
ерөнхий 
зөвлөл

бусад 
байгууллага, 
албан тушаалтны 
үйл ажиллагаа

Улсын Их 
Хурлын Хууль 
зүйн байнгын 
хороо

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх талаарх Авлигатай тэмцэх газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавина. 

Харин дээрхээс бусад байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг Авлигатай тэмцэх газар 
хянахаар хуульд заажээ. 
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ХАРИУЦЛАГЫН ТӨРЛҮҮД

Шүүгчээс оногдуулах 
захиргааны хариуцлага

Эрх бүхий албан тушаалтнаас 
хүлээлгэх сахилгын шийтгэл

Торгох

Сануулах

Хууль бусаар 
хүлээн авсан бэлэг, 
үйлчилгээний үнэ 
хөлсийг төлүүлэх

Албан тушаалын 
цалингийн хэмжээг 
гурван сар хүртэл 

хугацаагаар 30 хувиар 
бууруулах

Байгуулсан гэрээ, 
контракт, авсан 

зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгох

Албан тушаалыг нь 
бууруулах

Албан тушаалаас 
чөлөөлөх

Нийтийн 
албанаас халах

Шүүгчээс захиргааны хариуцлага хүлээлгэсэн нь тухайн албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл 
хүлээлгэхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

(Хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалт)
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ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

15.30 дугаар зүйл. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль зөрчих

2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын 
Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд, Засгийн газрын гишүүн, Үндсэн хуулийн 
цэцийн гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий 
шүүгч, Улсын дээд шүүхийн шүүгч, Улсын 
ерөнхий прокурор, Улсын Их Хуралд ажлаа 
шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллагын 
дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, аймаг, 
нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн дарга, яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн 
дарга, төрийн өмчит компани, олон улсын 
байгууллагын дарга, захирлын албан тушаал 

эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл 
түүнтэй хамаарал бүхий этгээд нь нийтийн 
албанаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш хоёр жилийн 
хугацаанд нээлтэй тендер шалгаруулалтаар 
шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд төрийн 
болон орон нутгийн хэрэгцээнд бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авагч, төрийн санхүүгийн 
нөөц бүрдүүлэгч, төрөөс баталгаа гаргасан 
зээл хүртэгч аж ахуйн нэгжийн хувь, хөрөнгө 
эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж 
байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч болсон бол 
хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгоно. 
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АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 
11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 51 дүгээр 
тогтоолоор Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр, Засгийн газрын 2017 оны 4 дүгээр 
сарын 12-ны өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор 
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 
тус тус баталсан билээ. 

Үндэсний хөтөлбөрийн үндсэн зорилго 
нь “Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, 
хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, улс төрийн 
нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, олон нийтэд шударга ёсны 

үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй, 
хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэх” явдал 
бөгөөд уг зорилгод хүрэхээр 11 зорилтыг 
дэвшүүлж, 83 үйл ажиллагааг 2016-2023 он 
хүртэл 2 үе шаттайгаар 6 жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлэхээр тусгасан болно. Үндэсний 
хөтөлбөрийн нэг дэх үе шат 2019 онд 
дууссантай холбогдуулан хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийн, холбогдох тайлан, мэдээллийг 
УИХ-д хүргүүлсэн. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
нэг дэх үе шатны биелэлт 58.8 хувьтай байна. 

8

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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АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ 
ХӨТӨЛБӨРӨӨС ХАРИУЦАХ ЧИГЛЭЛ

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-
нд дараах чиглэлээр төрийн байгууллагууд 
ажиллахаар тусгасан: 

• Төрийн албаны зөвлөлийн болон салбар 
зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн 
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг 
олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох

• Төрийн захиргааны төв байгууллагын 
хүний нөөцийн жагсаалт, төрийн албанаас 
түр чөлөөлөгдсөн, Төрийн албаны тухай 
хуульд заасан үндэслэлээр чөлөөлөгдсөн 
төрийн албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг 
ил тод, нээлттэй болгох

• Албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, мэдлэг, 
боловсрол, туршлага, ур чадварын ерөнхий 
болон тусгай шалгуурыг үндэслэн төрийн 
албанд томилох, дэвшүүлэх тогтолцоог 
бүрдүүлэх

• Албан тушаалтанд холбогдох авлига, 
ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой 
өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, 
хянан шалгах, хариуцлага хүлээлгэх үйл 
ажиллагааг шинэ арга хэлбэрт шилжүүлэх, 
дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх

• Төрийн байгууллагуудын албан хэрэг 
хөтлөлтийн системүүдтэй нийтийн 
түлхүүрийн дэд бүтцийг холбох

• Төрийн албаны бүх чиглэлээр богино 
хугацааны болон давтан сургалт явуулах 
нийтийн албаны сургалтын институт 
байгуулах

• Сургалтын модуль, давтан сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулах

- 3 -

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË

2016 оны 11 дүгээр 
сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 51

АВËИÃАТАЙ ТЭÌЦЭХ ҮÍДЭÑÍИЙ 
ХӨТӨËБӨР БАТËАХ ТÓХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 
43.1 дэх хэсэг, Авлигын эсрэг хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх 
хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /цаашид “хөтөлбөр” 
гэх/-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан, холбогдон 
гарах зардлыг жил бүрийн улсын төсөвт тусгаж байхыг 
Монгол Улсын Засгийн газар /Ж.Эрдэнэбат/-т, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Авлигатай тэмцэх газар 
/Х.Энхжаргал/-т тус тус даалгасугай.

3.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо /Ш.Раднаасэд/-нд 
даалгасугай.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА               Ì.ЭÍХБÎËД

 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр  Улаанбаатар хот 
 

Дугаар 114 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 
дүгээр тогтоолыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 

1. “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 
хавсралт ёсоор баталсугай. 

2. Төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийн 
тооцоог хянаж, жил бүр улс болон орон нутгийн төсвийн төсөлд тусган шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ 
авахыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэнд үүрэг болгосугай. 

3. Төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 2 дугаар 
сарын 1-ний өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж байхыг Засгийн газрын гишүүд, 
агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгаж, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан 
тайлагнадаг байгууллага, Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлд тус тус зөвлөсүгэй. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                            Ж.ЭРДЭНЭБАТ 

Монгол  Улсын  сайд, 

Засгийн газрын Хэрэг 

эрхлэх  газрын  дарга                                                        Ж.МӨНХБАТ 
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• Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэхэд учрах хүндрэл бэрхшээл, 
шийдвэрлэх арга замыг судалж, цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх төрийн үйлчилгээний 
жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах

• Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ бий 
болгож, бэхжүүлэх

• Зарим төрлийн зөвшөөрөл олгох, хяналт 
тавих чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад 
шилжүүлэх

• Хяналт шалгалтын 70 хувийг урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулах, 
хяналт шалгалтын чиглэлийг цөөрүүлэх

• Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид 
хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүлэх

• Засгийн газрын тусгай сангийн 
санхүүжилт, зарцуулалтын мэдээллийг 
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 
“ЗГ -ын тусгай сангийн мэдээлэл” гэсэн 
цэсээр олон нийтэд мэдээлэх ажлыг 
зохион байгуулах

• Орон нутгийн төсвийн төслийн талаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, төсвийн төсөлд 
олон нийтийн саналыг авч тусгах

• Орон нутгийн төсвийн төсөлд санал 
авах хэлэлцүүлгийн талаар Засгийн 
газрын www.iltod.mn, www.shilendans.com 
цахим хуудас болон бусад мэдээллийн 
хэрэгслээр иргэд, олон нийтэд мэдээлэл 
хүргэх

• Иргэн, хуулийн этгээдэд учруулсан 
хохирлыг барагдуулсны улмаас 
захиргааны байгууллагад учирсан 
хохирлыг буруутай албан тушаалтнаар 
буцааж төлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх

• Төрийн байгууллага, түүний удирдлагын 
үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллага 
хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх

• Орон нутаг дахь гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөл болон яам, агентлагийн дэргэд 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон 
нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг 
байгуулан ажиллуулах

• Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
сурталчлах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах чиглэлээр аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн Иргэний танхим болон Эрх 
зүйн туслалцаа үзүүлэх төвтэй хамтран 
ажиллах
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ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газраас Шударга байдлын үнэлгээг 
гаргадаг. Шударга байдлын үнэлгээг гаргахын тулд 10 мянга орчим иргэн, төрийн албан хаагч, аж 
ахуйн нэгж, шинжээчийн үзэл бодлыг тусгадаг. Уг үнэлгээ нь яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн үйл 
ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн нэг болдог бөгөөд авлигын эрсдэлийн урвуу үзүүлэлт 
юм. 

Аймаг, нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газар 

шударга байдлын үнэлгээгээ 
нэмэгдүүлэхийн тулд 

хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаагаа олон нийтэд 
сурталчлах

хариуцлага тооцох механизмыг илүү сайжруулах

ил тод мэдээлэх

авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан этгээдийг 
мэдээлсэн мэдээлэгчийг бүрэн хамгаалах

байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл 
эрмэлзэл

нийт албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагатай байдлыг 
нэмэгдүүлэх зэрэгт анхаарал хандуулж тодорхой үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн хуульд 
заасан шаардлага, мэдэгдэл, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй зохион байгуулж 
ажиллахаас гадна авлига, ашиг сонирхлын эрсдэлийг судлан, тогтоож байгууллагын 
түвшнд хэрэгжүүлэх Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оновчтой, тодорхой 
боловсруулан хэрэгжүүлэх, үр дүнг олон нийтэд мэдээлж ажиллах нь шударга байдлын 
үнэлгээг өсгөх боломжийг бүрдүүлдэг. 
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 Завхан аймгийн ЗДТГ  83.2  81.1   

 Төв аймгийн ЗДТГ  63.9  77.3 

 Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ  61.4  77.2 

 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ  71.7  77.0 

 Орхон аймгийн ЗДТГ  57.8  76.6 

 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ  72.0  76.6 

 Дорноговь аймгийн ЗДТГ  70.9  75.9 

 Дорнод аймгийн ЗДТГ  69.0  75.7 

 Хэнтий аймгийн ЗДТГ  66.8  75.6 

 Булган аймгийн ЗДТГ  68.1  75.1 

 Архангай аймгийн ЗДТГ  62.5  73.1 

 Увс аймгийн ЗДТГ  74.0  72.4 

 Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ  67.2  72.0 

 Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ  64.7  71.8 

 Баянхонгор аймгийн ЗДТГ  66.7 71.3 

 Нийслэлийн ЗДТГ  67.7  71.2 

 Дундговь аймгийн ЗДТГ  55.5  69.8 

 Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ  68.3  69.8 

 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ  67.9  68.7 

 Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ  59.3  68.3 

 Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ  55.6  67.7 

 Ховд аймгийн ЗДТГ  61.2  66.7 

2018 он 2019 он
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АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНДАА БАРИМТЛАХ, ДАГАЖ МӨРДӨХ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ 
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай 
хууль

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, 
үйлчилгээ авах 

тухай хууль

Авлигын эсрэг 
хууль

Нийтийн албанд 
нийтийн болон 
хувийн ашиг 
сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль

Эрүүгийн 
хууль1

4

7

2

5

8

3

6

9

Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх 

тухай хууль

Төрийн албаны 
тухай хууль

Мэдээллийн ил 
тод байдал ба 
мэдээлэл авах 

эрхийн тухай хууль

Шилэн дансны 
тухай хууль
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Нийтийн сонсголын 
тухай хууль

Иргэдээс төрийн 
байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай 
хууль

Захиргааны 
ерөнхий хууль10

13

16

11

14

17

12

15

18

Зөрчлийн тухай 
хууль

Албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг 
бүртгэх, хянах, хадгалах 
журам
(УИХ-ын Хууль зүйн 
байнгын хорооны 2012 
оны 05 дугаар тогтоолын 
хавсралт)

Албан тушаалтан 
дипломат журмаар 
бэлэг авах, зарцуулах, 
тайлагнах журам
(Засгийн газрын 2012 
оны 04 дүгээр сарын 24-
ний өдрийн 141 дүгээр 
тогтоолын хавсралт)

Албан тушаалтны 
төрийн өмчлөлд 
шилжүүлсэн бэлэг, 
үйлчилгээний үнэ, 
хөлсийг үнэлэх, 
хадгалах, зарцуулах 
журам
(Засгийн газрын 2012 
оны 04 дүгээр сарын 25-
ны өдрийн 133 дугаар 
тогтоолын хавсралт)

Албан тушаалтан 
өөрт ногдуулсан 
сахилгын шийтгэлийн 
талаарх мэдээллийг 
холбогдох этгээд 
болон нийтэд өөрийн 
зардлаар хүргэх арга 
хэмжээний журам
(Авлигатай тэмцэх 
газрын даргын 2012 
оны 04 дүгээр сарын 
24-ний өдрийн 74 тоот 
тушаалын хавсралт)

Албан тушаалтны 
хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийн 
талаар мэдээлэх, 
мэдээлэл өгөх журам
(Авлигатай тэмцэх 
газрын даргын 2012 
оны 10 дугаар сарын 11-
ны өдрийн 196 дугаар 
тушаалын хоёрдугаар 
хавсралт)
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Авлига- Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах этгээд албан тушаалын эрх мэдлээ 
хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, 
бусдад давуу байдал олгох, иргэн, хуулийн 
этгээдээс тэрхүү хууль бус давуу байдлыг олж 
авах үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр илрэх аливаа эрх 
зүйн зөрчил. (Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар 
зүйл)

Албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан 
ашиглах- албан тушаалын эрх мэдлийг албаны 
эрх ашгийн эсрэг буюу хувийн ашиг сонирхлоо 
гүйцэлдүүлэх зорилгод ашиглаж хийх ёстой 
үйлдлийг хийхгүй байх, хийх ёсгүй үйлдэл хийх. 
(Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар зүйл)

Ашиг хонжоо- Авлигын эсрэг хуулийн 
үйлчлэлд хамаарах этгээд албан тушаалын 
эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж бусдад давуу 
байдал олгосны төлөө өөрт нь болон бусдад 
буй болох эдийн болон эдийн бус ашигтай 
байдал. (Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар зүйл)

Ашгийн төлөө үйл ажиллагаа- компани, 
нөхөрлөл, хувиараа эрхлэх аж ахуй зэрэг аж 
ахуй, худалдаа, зээл, санхүүгийн бүх төрлийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа. (Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйл)

Ашиг сонирхлын зөрчил- 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 байдал. 
(Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 
дугаар зүйл)

Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц 
нөхцөл байдал- тухайн нийтийн албан 
тушаалтан өөрийн нэг ангид сурч байсан 
болон сурч байгаа этгээд, мөн гишүүнчлэлд 
нь хамаардаг холбоо, сан, хамтын шийдвэр 
гаргадаг байгууллага, тэдгээрийн гишүүд, нэг 
нутгийн хүн гэх зэрэг олон нийтийн зүгээс 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц 
этгээдтэй холбоотой асуудлаар үйл ажиллагаа 
явуулахыг хэлнэ. (Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 3 дугаар зүйл)

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДАХЬ ЗАРИМ  
НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР
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Битүүмжлэх буюу түр хураах- шүүх буюу 
эрх бүхий бусад байгууллагаас гаргасан 
шийдвэрийн дагуу эд хөрөнгийг шилжүүлэх, 
солих, захиран зарцуулах, хөдөлгөхийг түр 
хугацаагаар хориглох буюу түр хугацаагаар 
эзэмшил буюу хяналтад авахыг хэлнэ (НҮБ-ын 
Авлигын эсрэг Конвенцийн 2 дугаар зүйл)

Бэлэг- нийтийн албан тушаалтанд үнэ 
төлбөргүй эд хөрөнгө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх 
болон эрх шилжүүлэх, үүргээс чөлөөлөх, 
нийтийн албан тушаалтантай хамаарал бүхий 
этгээдийн тусын тулд эрхээс татгалзах зэрэг 
бусад хэлбэрийн санхүүгийн үр ашиг. (Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйл)

Бүтээлч ажил- төлбөр, орлого олж байгаа 
сэтгүүл зүй, утга зохиолын болон урлагийн 
бүтээл. (Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 
дугаар зүйл)

Гадаадын төрийн албан тушаалтан- гэж гадаад 
улсын хууль тогтоох, гүйцэтгэх, захиргааны 
буюу шүүхийн байгууллагад томилогдсон буюу 
сонгогдон алба хашиж буй хүнийг; түүнчлэн 
гадаад улсын төрийн байгууллага буюу 
улсын үйлдвэрийн газарт төрийн чиг үүрэг 
гүйцэтгэдэг хүнийг хэлнэ (НҮБ-ын Авлигын 
эсрэг Конвенцийн 2 дугаар зүйл)

Гомдол- Төрийн байгууллага, албан тушаалтны 
шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар 
хамгаалагдсан эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхол 
зөрчигдсөн гэж үзэж сэргээлгэхээр гаргасан 
хүсэлт.

Гэмт хэргээс олсон орлого- гэж гэмт хэрэг 
үйлдэх замаар шууд буюу шууд бусаар олсон 
эсхүл авсан аливаа эд хөрөнгийг хэлнэ (НҮБ-
ын Авлигын эсрэг Конвенцийн 2 дугаар зүйл)

Давуу байдал- Авлигын эсрэг хуулийн 
үйлчлэлд хамаарах этгээд албан тушаалын 
эрх мэдлээ урвуулан ашигласнаар хувь хүн, 
хуулийн этгээдэд буй болох эдийн болон эдийн 
бус ашигтай байдал. (Авлигын эсрэг хуулийн 3 
дугаар зүйл)

Мэдэгдэл- Тодорхой асуудлаар үзэл бодол, 
байр сууриа нийтэд танилцуулах зорилгоор 
гаргасан баримт бичиг.

Мэдүүлэг гаргагч- Энэ хуулийн 4.1-д заасан 
нийтийн алба хашиж байгаа болон тэдгээр 
албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд 
/цаашид “мэдүүлэг гаргагч” гэх/ хувийн 
ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах бөгөөд 
шаардлагатай тохиолдолд Улсын Их Хурлын 
Хууль зүйн байнгын хороо Авлигатай тэмцэх 
газрын саналыг үндэслэн хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг гаргах албан тушаалын 
жагсаалтыг батална. (Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1)
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Нийтийн албан тушаалтан- Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах этгээд. (Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 3 дугаар зүйл)

Нийтийн ашиг сонирхол- нийтийн албан 
тушаалтан Монгол Улсын Үндсэн хууль, 
бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ хувийн 
ашиг сонирхлоосоо ангид тэгш, шударгаар 
хэрэгжүүлнэ гэх олон нийтийн итгэл. (Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйл)

Нэгдмэл сонирхолтой этгээд- тухайн нийтийн 
албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл 
ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн 
этгээд. (Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 
дугаар зүйл)

Олон улсын байгууллагын албан тушаалтан- 
олон улсын, Засгийн газар хоорондын 
олон улсын байгууллагын ажилтан, тухайн 
байгууллагыг төлөөлөх, тухайн байгууллагын 
нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах эрх 
бүхий, тухайн байгууллагаас томилогдсон 
хүнийг ойлгоно.

Өргөдөл- Гомдлоос бусад асуудлаар төрийн 
байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 
гаргасан хүсэлт.

Санал- Төрийн болон нутгийн удирдлагын 
байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг 
сажруулах, шинэчлэх талаар гаргасан иргэний 
хүсэлт.

Сонгуульд нэр дэвшигч- Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, бүх шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд 
нэр дэвшигч. (Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар 
зүйл)

Суурь гэмт хэрэг- Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
Конвенцийн 23 дугаар зүйлд тодорхойлсон 
гэмт хэргийн зүйл болж болох орлогыг бий 
болгосон гэмт хэрэг. (НҮБ-ын Авлигын эсрэг 
Конвенцийн 2 дугаар зүйл)

Төрийн албан тушаалтан- Конвенцид оролцогч 
улсын хууль тогтоох, гүйцэтгэх, захиргааны 
буюу шүүхийн байгууллагад байнга буюу түр 
хугацаагаар томилогдсон буюу сонгогдсон, 
цалинтай буюу цалингүй ажилладаг хүнийг 
албан тушаалын зэрэглэлээс нь үл хамааран; 
Конвенцид оролцогч улсын дотоодын хууль 
тогтоомжид тодорхойлсон бөгөөд тэрхүү 
оролцогч улсын хуулийн холбогдох салбарт 
хэрэглэж байгаагийн дагуу төрийн байгууллага 
буюу улсын үйлдвэрийн газарт төрийн чиг 
үүрэг гүйцэтгэдэг, эсхүл төрийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг хүнийг; Конвенцид оролцогч улсын 
дотоодын хууль тогтоомжид “төрийн албан 
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тушаалтан” гэж тодорхойлсон хүнийг тус тус 
хэлнэ. (НҮБ-ын Авлигын эсрэг Конвенцийн 2 
дугаар зүйл)

Урьдчилсан мэдүүлэг- Нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
томилох эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтан хүлээн авч Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлнэ. (Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5)

“Улс төрд нөлөө бүхий этгээд” гэж Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын 
гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн 
газрын гишүүн, дэд сайд Үндсэн хуулийн 
цэцийн гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий 
шүүгч, Улсын дээд шүүхийн шүүгч, Улсын 
ерөнхий прокурор, Улсын Их Хуралд ажлаа 
шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллагын 
дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, аймаг, 
нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн дарга, яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн 
даргыг ойлгоно.

Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих- Албан 
тушаалтан зургаан сарын албан тушаалын 
цалин хөлс, орлогоос илүү хөрөнгө, 
орлогыг хууль ёсны дагуу олсон болохыгоо 
үндэслэлтэй тайлбарлаж чадахгүй тохиолдолд 
үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн гэж үзнэ. 

Хамаарал бүхий этгээд- 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 этгээд. (Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйл)

Хандив- нийтийн албан тушаалтанд тодорхой 
зориулалтаар, үнэ төлбөргүй, эсхүл нийтэд 
санал болгож байгаа хөнгөлөлтөөс илүү 
хөнгөлөлттэй үнээр санхүүгийн эх үүсвэр, эд 
хөрөнгө шилжүүлэх болон үйлчилгээ үзүүлэх. 
(Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 
дугаар зүйл)

Хувийн ашиг сонирхол- нийтийн албан 
тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд 
өөрөө болон түүнтэй хамаарал бүхий этгээдийн 
зүгээс нөлөөлж болохуйц эдийн болон эдийн 
бус ашиг сонирхол. (Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 3 дугаар зүйл)

Хураах- хэрэглэх эрхийг оруулан, шүүх буюу 
эрх бүхий бусад байгууллагаас гаргасан 
шийдвэрийн дагуу эд хөрөнгийг бүрмөсөн 
авахыг хэлнэ. (НҮБ-ын Авлигын эсрэг 
Конвенцийн 2 дугаар зүйл)
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Хяналтан дор хүргүүлэх- хууль бус буюу 
сэжигтэй барааг гэмт хэргийг мөрдөн 
байцаах болон гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон 
этгээдийг таньж тогтоох зорилгоор нэг 
буюу хэд хэдэн улсын нутаг дэвсгэрээс, 
эсхүл түүгээр дамжуулан, эсхүл тэр нутаг 
дэвсгэрт нэвтрүүлэхийг тэдгээр улсын эрх 
бүхий байгууллагын мэдэл, хяналтын доор 
зөвшөөрсөн аргачлалыг хэлнэ. (НҮБ-ын 

Авлигын эсрэг Конвенцийн 2 дугаар зүйл)

Эд хөрөнгө- материаллаг буюу материаллаг 
бус, хөдлөх буюу үл хөдлөх, биет буюу биет 
бус бүх төрлийн хөрөнгө болон ийм хөрөнгийг 
өмчлөх эрх болон түүн дэх эрх, ашиг сонирхлыг 
гэрчилсэн эрх зүйн баримт бичиг буюу актыг 
хэлнэ. (НҮБ-ын Авлигын эсрэг Конвенцийн 2 
дугаар зүйл) 
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Мэдүүлгийн системийн цахим хуудас:

Нийтийн албан тушаалтан Та хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээ албан тушаалд томилогдсон буюу 
сонгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, 
цаашид тухайн алба хашиж байгаа хугацаандаа 
жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор 
шинэчлэн гаргаж, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, Авлигын эсрэг хуульд заасан 
байгууллага, албан тушаалтанд бүртгүүлэх 
үүрэгтэй.

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийг улсын 
хэмжээнд цахим хэлбэрээр зохион байгуулж 
байгаатай холбогдуулан мэдүүлэг гаргагч та 
өөрийн байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, 
хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнаас 
мэдүүлгийн системд нэвтрэх нэр, кодыг авч 
www.meduuleg.iaac.mn хуудсанд нэвтэрч 
мэдүүлгээ цахим хэлбэрээр бүртгүүлнэ үү.

Мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр 
бүртгүүлэхтэй холбоотой асуулт, санал 
хүсэлтээ 7011-2468, 7011-2469 дугаарын 
утсаар ирүүлээрэй.  

www.meduuleg.iaac.mn

www.iaac.mn

Авлигатай тэмцэх газрын мэдээллийн 
албан ёсны цахим хуудас:
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АТГ - Олон Нийтийн ТөвАвлигатай тэмцэх газар АТГ (@NOcorruptionMGL)

Та Авлигатай тэмцэх газрын олон нийтийн сүлжээний хуудсаар зочилж, үйл 
ажиллагаандаа шаардлагатай мэдээллүүдийг цаг тухай бүрийд авч байхыг хүсье.
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ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ 
ХҮЛЭЭН АВАХ УТАС

/Төлбөр 0₮/
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Авлигатай тэмцэх газар
Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороолол,
Сөүлийн гудамж-41, Улаанбаатар хот 14250
Гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас: (+976-11) 311919, 110
Цахим шуудан: contact@iaac.mn
Вэб сайт: www.iaac.mn
Утас: (+976) 70112467
Факс: (+976) 70112460

АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН 
ЗӨРЧЛИЙГ МЭДЭЭЛЭХ УТАС
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