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Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль өндөрлөж, эрхэм гишүүн Таны гарт 
төрийн хууль тогтоох эрх мэдлийн жолоо шилжин ирлээ. Парламент нь мэдээллийн эрин үед 
учир шалтгааныг тунгаан, санал бодлоо уралдуулах хууль тогтоох талбар байхын зэрэгцээ улс 
орны нийгэм, эдийн засгаа тэтгэсэн, алсыг харсан зөв бөгөөд шударга шийдвэр гаргах амаргүй 
үүргийг хүлээдэг.

“Транспэрэнси Интернэшнл” олон улсын байгууллагаас жил бүр гаргадаг Авлигын 
төсөөллийн индексийн 2019 оны үзүүлэлтээр Монгол Улс нь 100 онооноос 35 оноо авч, 198 
орноос 106 дугаар байранд эрэмбэлэгдсэн. Авлигын эсрэг нийгмээрээ  тэмцэж, зөвхөн хэн 
нэгнийг биш тогтолцоог өөрчилж байж үр дүнд хүрдэг гэдгийг энэхүү судалгааны эхний байрт 
жагссан Шинэ Зеланд, Финлянд, Швед зэрэг улсуудын жишээ харуулж байна.

Авлигын эсрэг тэмцэлд Авлигатай тэмцэх газраас гадна бусад төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэд, олон нийтийн оролцоо, 
дэмжлэг нэн чухлын зэрэгцээ парламентын оролцоо, манлайлал маш өндөр ач холбогдолтой.

Иймд хууль тогтоомжийн товч гарын авлагыг бэлтгэн Эрхэм гишүүн Танд танилцуулж байна.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа зүтгэе.

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

ОРШИЛ
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МОНГОЛ	УЛСЫН
ИХ	ХУРЛЫН	ГИШҮҮНИЙ

ТАНГАРАГ

“Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн 
би ард түмнийхээ элчийн хувьд 
нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг 
эрхэмлэн, төрт ёс, түүх, соёлынхоо 
уламжлалыг хүндэтгэж, Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийг дээдлэн 
сахиж, авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байж, гишүүний 
үүргээ чин шударгаар биелүүлэхээ 
тангараглая. Миний бие энэ 
тангаргаасаа няцвал хуулийн 
хариуцлага хүлээнэ”



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, Авлигын 
эсрэг хуульд заасан этгээдийн хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг хянан шалгах чиг үүрэг 
бүхий хараат бус, бие даасан, төрийн тусгай 
байгууллага мөн.

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 нь 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.

Авлигатай	тэмцэх	газрын	чиг	үүрэг,	бүрэн	эрх

Авлигатай тэмцэх газар олон нийтийг 
соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх талаар 
дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

• 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, хэрэгжилтэнд 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;

АВЛИГАТАЙ	ТЭМЦЭХ	ГАЗАР
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• 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.

Авлигатай тэмцэх газар хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг хянан шалгах чиглэлээр дараахь чиг 
үүрэгтэй:

• 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 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 дараахь бүрэн 
эрхтэй:

• авлигын эсрэг явуулах төрийн бодлого, 
шийдвэр, түүнчлэн авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар 
санал боловсруулж эрх бүхий байгууллагад 
оруулах;

• авлига гарч болох нөхцөл боломж 
бүрдүүлсэн гэж үзвэл төрийн байгууллага, 
албан тушаалтны гаргасан тушаал, шийдвэр, 
журам, дүрмийг хянаж хүчингүй болгуулах 
санал боловсруулж эрх бүхий байгууллагад 
оруулах;

• авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх ажилтай холбогдуулан 
төрийн байгууллагаас холбогдох мэдээ, 
судалгаа, тайланг гаргуулан авах;

• аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, 
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иргэнээс шаардлагатай мэдээлэл, судалгаа, 
тайлбар, тодорхойлолт, бусад баримт 
бичгийг үнэ төлбөргүйгээр гаргуулан авах, 
танилцах, мэргэжлийн дүгнэлт, магадлагаа 
гаргуулах;

• авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан 
зогсоох зорилгоор гүйцэтгэх ажил 
явуулах, гүйцэтгэх ажил эрхэлдэг бусад 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

• авлигын холбогдолтой өргөдөл, гомдлыг 
хүлээн авч шалгах;

• хуулиар харьяалуулсан хэрэгт хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах;

• чиг үүрэгтээ холбогдох асуудлаар мэдээ, 
мэдээлэл авах, мэдээллийн нууцыг 
хадгалах;

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

• гүйцэтгэх ажил, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын явцад албан тушаалтан буюу 
иргэнд ил болсон нууцыг задруулахгүйн тулд 
уг этгээдээс бичгээр баталгаа гаргуулан 
авах, баталгааг зөрчсөн тохиолдолд зохих 
хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага 
хүлээлгэх;

• хуулиар харьяалуулсан хэргийг шалгах 

явцад илэрсэн авлигын гэмт хэрэгтэй 
холбоогүй хууль зөрчсөн бусад үйлдлийг 
шалгуулахаар эрх бүхий байгууллагад 
шилжүүлэх, Авлигын эсрэг хуулийн 6.6, 
7.1.7, 7.1.8-д заасан зөрчлийг хянан шалгаж, 
эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх;

• Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд 
заасан хамгаалалтын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх;

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

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

• мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлэгт хяналт тавих, шалгах, хугацаа 
хожимдуулсан буюу санаатай худал 
мэдүүлсэн этгээдэд холбогдох хуульд 
заасан арга хэмжээг авахуулахаар эрх бүхий 
байгууллагад шилжүүлэх;

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

• авлигатай тэмцэх асуудлаар гадаад 
орнуудын болон олон улсын холбогдох 
байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл 
солилцох.
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МОНГОЛ	УЛСЫН	ҮНДСЭН	ХУУЛЬ

THE CONSTITUTION
OF MONGOLIA

Хорин гуравдугаар зүйл.

УЛСЫН	ИХ	ХУРЛЫН	ГИШҮҮН	БОЛ	АРД	
ТҮМНИЙ	ЭЛЧ	МӨН	БӨГӨӨД	НИЙТ	ИРГЭН,	
УЛСЫН	АШИГ	СОНИРХЛЫГ	ЭРХЭМЛЭН	

БАРИМТАЛНА.

Хорин	 зургадугаар	 зүйл. 1.Ерөнхийлөгч, 
Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газар хууль 
санаачлах эрх эдлэх бөгөөд энэхүү эрхийн 
хүрээ, хязгаарыг хуулиар тогтооно.
Хорин	 есдүгээр	 зүйл. З.Улсын Их Хурлын 
гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн 
тангаргаасаа няцаж Үндсэн хууль зөрчсөн бол 
түүнийг Улсын Их Хурлын гишүүнээс эгүүлэн 
татах үндэслэл болно. Улсын Их Хурлын 
гишүүн гэмт хэрэгт холбогдсон тухай асуудлыг 
Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэж, бүрэн 
эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэхийг шийдвэрлэнэ. 
УИХ-ын гишүүн гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шүүх 
тогтоовол Улсын Их Хурал түүнийг гишүүнээс 
нь эгүүлэн татна.
Гучин	есдүгээр	зүйл. 1.Засгийн газар Ерөнхий 
сайд, гишүүдээс бүрдэнэ. Ерөнхий сайд болон 
Засгийн газрын дөрвөөс илүүгүй гишүүн 
Улсын Их Хурлын гишүүний албан тушаалыг 
хавсарч болно
Жаран	 тавдугаар	 зүйл. Үндсэн хуулийн 
цэцийн бүрэлдэхүүнд Ерөнхийлөгч, Улсын Их 
Хурлын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын 
гишүүн, Улсын дээд шүүхийн шүүгч орж үл 
болно.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ҮНДСЭН ХУУЛЬ
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МОНГОЛ	УЛСЫН	ИХ	ХУРЛЫН	ТУХАЙ	ХУУЛЬ

УЛСЫН	ИХ	ХУРЛЫН	ГИШҮҮНИЙ	ТАНГАРАГ	ӨРГӨХ	ДЭГ

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга илтгэл тавьж, асуулт, 
хариулт явуулсны дараа насаар хамгийн ахмад гишүүн эхэлж, 
бусад гишүүн цагаан толгойн үсгийн дарааллын дагуу Улсын Их 
Хурлын гишүүний тангаргийг уншиж, Төрийн сүлдэнд мэхийн 
ёсолж, төрийн далбаанаас адис авч, тангаргийн бичигт гарын үсэг 
зурна.

“Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчийн 
хувьд нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн, төрт ёс, түүх, 
соёлынхоо уламжлалыг хүндэтгэж, Монгол Улсын Үндсэн хуулийг 
дээдлэн сахиж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж, 
гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхээ тангараглая. Миний 
бие энэ тангаргаасаа няцвал хуулийн хариуцлага хүлээнэ”

МОНГОЛ	УЛСЫН	ИХ	ХУРЛЫН	ГИШҮҮНИЙ	ТАНГАРАГ

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн ёс зүйн манлайлал үзүүлж ажиллах ёстой. Авлигатай 
тэмцэх газраас Улсын Их Хуралд авлигатай тэмцэх бодлого, үйл ажиллагааг боловсронгуй 
болгох талаар хэд хэдэн санал хүргүүлсний дотор “Улсын Их Хурлын гишүүдийн ёс суртахуун, 
шударга, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх” санал байв. Энэ хүрээнд Монгол Улсын Их 
Хурлын гишүүний тангарагт авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхыг тусгуулахаар 
саналаа хүргүүлсэн болно.
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ЗУРГАДУГААР	БҮЛЭГ

Гишүүний	бүрэн	эрхийн	баталгаа,	төсөв,	
хавсран	гүйцэтгэж	болох	ажил,	албан	

тушаал,	үйл	ажиллагаанд	нь	хориглох	зүйл

43	дугаар	зүйл.	Гишүүнд	хориглох	үйл	
ажиллагаа

43.1.Гишүүнд дараахь үйл ажиллагаа 
явуулахыг хориглоно:

43.1.1.ногдсон төсвийг хэтрүүлэх, 
зориулалтын бусаар зарцуулах;

43.1.2.бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдуулж бусдаас шан харамж авах;

43.1.3.гишүүний нэр хүнд, бүрэн эрхийг 
хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглах;

43.1.4.гишүүний нэр хүнд, эрх мэдлийг 
ашиглан үнэт цаас, эд хөрөнгө олох давуу 
эрх эдлэх, бусдад давуу байдал олгох үйл 
ажиллагаа явуулах;

43.1.5.Улсын Их Хурлын даргын 
зөвшөөрөлгүйгээр Засгийн газар, түүний 
байгууллага, түүнчлэн гадаад, дотоодын аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний зардлаар 
гадаадад зорчих;

43.1.6.бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй нь 
холбогдуулан олгосон санхүүгийн эх үүсвэр, 

холбоо, мэдээлэл, тээврийн хэрэгсэл, төрийн 
өмчийн бусад эд зүйлийг ашиг хонжоо олох 
зорилгоор, эсхүл сонгуулийн компанит ажилд 
ашиглах;

43.1.7.хууль бус шийдвэр гаргуулахаар 
бусдад нөлөөлөх;

43.1.8.гишүүний бүрэн эрхэд үл 
хамаарах асуудлаар бусад байгууллагын үйл 
ажиллагаанд оролцох, шахалт үзүүлэх;

43.1.9.аливаа байгууллага, иргэнээс нэг 
сарын цалингийн хэмжээнээс дээш төгрөгийн 
үнэтэй бэлэг дурсгалын зүйлсийг хувиараа 
авах;

43.1.10.бүрэн эрхийнхээ хугацаанд аж 
ахуй эрхлэх, аж ахуй эрхлэгчдийн холбоонд 
элсэх, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөн удирдах 
зөвлөл болон хяналтын зөвлөлд сонгогдох;

43.1.11.бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ 
Байнгын, дэд, түр хорооны болон нэгдсэн 
хуралдаанд, эсхүл хуралдаанаас гадуур бусдыг 
гүтгэж, доромжлох;

43.1.12.бусдаар албаны чиг үүрэгт нь 
хамаарахгүй ажил, үүрэг гүйцэтгүүлэх, хууль 
бус болон нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан 
суртахууны хэм хэмжээнд харш үйлдэл 
хийхийг шаардах;

43.1.13.төрийн бус байгууллагын сонгуульт 
албан тушаал эрхлэх.
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Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар зүйл, мөн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйлд зарим нэр томьёог дараахь байдлаар тайлбарласан болно:

АВЛИГЫН	ЭСРЭГ	ХУУЛЬ	ТОГТООМЖ	ДАХЬ	НЭР	ТОМЬЁОНЫ	ТАЙЛБАР

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.

Ашгийн	 төлөө	 үйл	 ажиллагаа - компани, 
нөхөрлөл, хувиараа эрхлэх аж ахуй зэрэг 
аж ахуй, худалдаа, зээл, санхүүгийн бүх 
төрлийн байгууллагын үйл ажиллагаа.

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.

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.

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.

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.

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.

Нийтийн	 албан	 тушаалтан - Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд.
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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 ойлгохуйц этгээдтэй холбоотой 
асуудлаар үйл ажиллагаа явуулахыг 
хэлнэ.

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.

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.

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.

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.

Нэгдмэл	 сонирхолтой	 этгээд - тухайн 
нийтийн албан тушаалтантай ашгийн 
төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой 
хувь хүн, хуулийн этгээд.
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Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 
11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 51 дүгээр 
тогтоолоор Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр, Засгийн газрын 2017 оны 04 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 

АВЛИГАТАЙ	ТЭМЦЭХ	
ҮНДЭСНИЙ	ХӨТӨЛБӨР

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 нэгдэх үе шат 2019 онд дууссантай 
холбогдуулан хариуцсан байгууллагуудаас 
2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний дотор арга 
хэмжээний биелэлтийг гаргуулан авч, хяналт 
шинжилгээ-үнэлгээ хийн холбогдох тайлан, 
мэдээллийг УИХ-д хүргүүлэв. 

Хөтөлбөрийн 5.1.1-д заасан хүрэх үр дүнг асуудал тус бүрээр дүгнэн танилцуулбал:

АВЛИГАТАЙ	ТЭМЦЭХ	ҮНДЭСНИЙ	ХӨТӨЛБӨРИЙГ	ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ	АРГА	ХЭМЖЭЭНИЙ	
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ	2017-2019	ОНЫ	БИЕЛЭЛТИЙН	СТАТИСТИК

/Нэг дэх үе шат/

№ Хөтөлбөрийн 
зорилт

Үйл 
ажиллагаа

Нийт арга 
хэмжээний тоо I үе шат

арга хэмжээ

Хэрэгжилтийн үнэлгээ
Дундаж 

хувь
100 70 30 0

1. Зорилт №1. 10 26 25 17 7 1 - 88.8

2. Зорилт №2. 7 18 16 5 6 5 - 66.9

3. Зорилт №3. 10 35 35 2 20 12 1 56
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4. Зорилт №4. 5 15 15 9 1 2 3 68.7

5. Зорилт №5. 17 34 34 4 17 13 - 58.2

6. Зорилт №6. 5 21 18 1 8 8 1 50

7. Зорилт №7. 6 18 14 3 7 4 - 65

8. Зорилт №8. 5 9 8 - 3 3 2 37.5

9. Зорилт №9. 8 17 17 1 4 6 6 32.9

10. Зорилт №10. 5 10 10 - 3 7 - 42

11. Зорилт №11. 5 13 13 - 8 5 - 54.6

Нийт 83 216 205 42 84 66 13 58,8

4. Зорилт №4. 5 15 15 9 1 2 3 68.7 

5. Зорилт №5. 17 34 34 4 17 13 - 58.2 

6. Зорилт №6. 5 21 18 1 8 8 1 50 

7. Зорилт №7. 6 18 14 3 7 4 - 65 

8. Зорилт №8. 5 9 8 - 3 3 2 37.5 

9. Зорилт №9. 8 17 17 1 4 6 6 32.9 

10. Зорилт №10. 5 10 10 - 3 7 - 42 

11. Зорилт №11. 5 13 13 - 8 5 - 54.6 

Нийт 83 216 205 42 84 66 13 58,8 

 
 

 

32-р хуудасны текстийг өөрчлөх 
Нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хуулиар хүлээсэн албан үүрэг 
хоорондын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, хянах замаар  
нийтийн албаны үйл ажиллагааг нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлэх нөхцөлийг баталгаажуулж 
төрийн албаны ил тод, итгэл даах байдлыг хангах зорилгоор уг хуулийг 2012 оны 01 сарын 19- 
ны өдөр баталсан.  
 

 

 

 

 

16 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА



АВЛИГЫН	ЭСРЭГ	ХУУЛЬ

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.

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Та Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д тус тус заасанчлан эдгээр хуулийн 
үйлчлэлд хамаарах этгээдийн хувьд үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, ил тод байдлыг хангах, 
шударга ёсыг сахиж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж, хуульд заасан хориглолт, 
хязгаарлалтыг чандлан мөрдөх үүрэгтэй. 

4	дүгээр	зүйл.	Хуулийн	үйлчлэлд	
хамаарах	этгээд

4.1. Доор дурдсан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд 
хамаарна:
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Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо;
11.1.3.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн болон бүх шатны 

шүүхийн шүүгчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл;

11.1.4.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
ажлын алба;

11.1.5.бусад албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг түүнийг томилсон, эсхүл удирдах эрх бүхий албан 
тушаалтан.

11.2.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн болон Монгол 
Улсын Их Хурлын гишүүнд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газар бүртгэж, хадгална.

13	дугаар	зүйл.	Хөрөнгө,	орлогын	мэдүүлгийг	хянан	
шалгах,	хариуцлага	хүлээлгэх	үндэслэл

13.1.Авлигатай тэмцэх газар энэ хуулийн 11.1.2-
т зааснаас бусад албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ 
хийнэ.

13.2.Улсын Их Хурлын гишүүний хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг Улсын Их Хурлын Ёс зүйн дэд хороо, энэ хуулийн 
11.1.2-т заасан 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.

13.3.Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх эрх бүхий 
албан тушаалтан мэдүүлэг засваргүй, бүрэн гүйцэд бөглөгдсөн, 
хугацаандаа өгсөн эсэхэд хяналт тавьж, мэдүүлгийг зохих 
журмын дагуу гаргаж өгөхийг шаардах, хууль зөрчсөн гэж үзэх 
үндэслэл байвал бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хянан шалгах буюу 
Авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлэн шалгуулах үүрэгтэй.

13.4.Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын 
гишүүний албан тушаалыг хавсарч байгаа бол тухайн 
гишүүний хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх 
газар шалгана.

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

13.6.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээ хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, эсхүл эх үүсвэрийг 
нь заагаагүй буюу түүнийг хэрхэн олсон талаар тайлбар 
гаргаагүй бол Авлигатай тэмцэх газар тухайн мэдүүлэг 
гаргагчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгана.

13.7.Мэдүүлэг гаргагч хөрөнгө, орлогын эх үүсвэрээ 
бодитой, үнэн зөв тайлбарлах үүрэгтэй.

Мэдүүлэг гаргагч хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ хугацаа 
хожимдуулж гаргасан, эсхүл бүртгүүлээгүй буюу худал 
мэдүүлсэн бол Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8-
д заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

7	дугаар	зүйл.	Хориглох	зүйл

7.1. Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд бусад хууль 
тогтоомжид тусгайлан хориглосноос гадна авлигын дараахь 
зөрчлийг хориглоно:

7.1.1. албан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэж байгаа төрийн 
албан хаагчид дарамт, шахалт үзүүлэх, хөндлөнгөөс оролцох, 
нөлөөлөх;

7.1.2. бусдад шан харамж өгөх, өгөхөөр амлах, зуучлах;
7.1.3. албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хууль бусаар аливаа 

хувь хүн, хуулийн этгээдэд давуу байдал олгох, олгохоор 
амлах, бусдын эрхийг хязгаарлах;

7.1.4. төсвийн болон хандив, тусламжийн хөрөнгийг 
зориулалтын бусаар зарцуулах;

7.1.5. албан үүргээ гүйцэтгэх, эсхүл гүйцэтгэхгүй байхтай 
холбогдуулан бусдаас шан харамж шаардах;

7.1.6. албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа 
урвуулах, хэтрүүлэх;

7.1.7. албан тушаалын байдлаа ашиглан эд хөрөнгө олж 
авах, давуу эрх эдлэх;

7.1.8.үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих. 

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

10	дугаар	зүйл.	Хөрөнгө,	орлогын	мэдүүлэг	гаргах

10.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд /цаашид 
“мэдүүлэг гаргагч” гэх/ хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах 
бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Улсын Их Хурлын Хууль 
зүйн байнгын хороо Авлигатай тэмцэх газрын саналыг 
үндэслэн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалын 
жагсаалтыг батална.

10.7.Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг 
бүртгэх, хадгалах журмыг Улсын Их Хурлын Хууль зүйн 
байнгын хороо батална.

11	дүгээр	зүйл.	Хөрөнгө,	орлогын	мэдүүлгийг	бүртгэх,	
хадгалах

11.1.Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг дараах байгууллага, 
албан тушаалтан хуульд заасан хугацаанд бүртгэж, хадгална:

11.1.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын 
гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, түүнчлэн 
Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газраас 
томилогддог албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
Авлигатай тэмцэх газар;

11.1.2.Авлигатай тэмцэх газрын удирдах болон 
гүйцэтгэх албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
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ХУВИЙН	 АШИГ	 СОНИРХЛЫН	 БОЛОН	
ХӨРӨНГӨ,	ОРЛОГЫН	МЭДҮҮЛЭГ

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
дөрөвдүгээр бүлгээр Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг гаргах харилцааг зохицуулж, албан 
тушаалтан хувийн сонирхлын мэдүүлгийг 
хэрхэн гаргах, урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн  
ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, 
мэдүүлгийг нээлттэй байлгах, хянан шалгах 
асуудлыг тусгасан бол Авлигын эсрэг 
хуулийн гуравдугаар бүлэгт Хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг гаргах талаар нарийвчлан 
зохицуулсан болно.

Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.1, 10.7, Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1, 23.8-д тус 
тус заасны дагуу Улсын Их Хурлын Хууль зүйн 
байнгын хороо 2012 оны 05 дугаар тогтоолоор 
“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 
маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам”-
ыг батлан мөрдүүлж байна.

Мэдүүлэг гаргагч хувийн ашиг сонирхлын 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг(ХАСХОМ)-ээ 
хуульд заасан хугацаанд, батлагдсан маягтын 
дагуу үнэн зөв гаргаж, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, Авлигын эсрэг хуульд заасан 
байгууллага, албан тушаалтанд биечлэн болон 
журамд заасны дагуу хүргүүлнэ.

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-т заасны 
дагуу мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтан 
ХАСХОМ-ээ тухайн албан тушаалд сонгогдсон 
буюу томилогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн 
дотор, цаашид тухайн албан тушаалыг хашиж 
байгаа хугацаандаа жил бүрийн 02 дугаар 
сарын 15-ны дотор шинэчлэн гаргах үүрэгтэй.

Мөн мэдүүлгээ бүртгүүлсний дараа түүний 
хөрөнгө, орлогод их хэмжээний өөрчлөлт1 
орсон бол энэ тухайгаа Авлигын эсрэг хуулийн 
10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасны дагуу 
30 хоногийн дотор мэдэгдэж бүртгүүлэх үүрэг 
хүлээдэг. 

Үүний дагуу Мэдүүлэг гаргагч албан 
тушаалтнууд ХАСХОМ гаргахдаа цаасаар 
хэвлэн, баталгаажуулдаг байсныг өөрчлөн, 
Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 
2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01 
дүгээр тогтоолоор баталсан “Баталгааны 
маягт”-аар баталгаажуулан бүртгүүлж байна. 
АТГ-аас төрийн өндөр албан тушаалтнуудын 
мэдүүлгийг Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.1-д зааснаар цахим хуудсанд 
нийтэлдэг. 

ХУВИЙН	 АШИГ	 СОНИРХЛЫН	 УРЬДЧИЛСАН	
МЭДҮҮЛЭГ	

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын  
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн  
23 дугаар зүйлийн 23.5, 23.6 дахь хэсэгт заасны 
дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан 
нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 

1 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн тайлбар: Хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг 250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний 
үнийн дүн бүхий хөрөнгө, орлогыг хэлдэг.
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мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж, 
тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг 
сонирхлын зөрчил үүсэх эсэхийг хянуулсны 
дараа тухайн албан тушаалд томилох үүрэгтэй. 

АШИГ	 СОНИРХЛЫН	 ЗӨРЧИЛГҮЙ	 ГЭДГЭЭ	
ИЛЭРХИЙЛСЭН	МЭДЭГДЭЛ,	ТАЙЛБАР	

Нийтийн албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ 
бүртгүүлсний дараа ашиг сонирхлын зөрчил 
үүсэх нөхцөл байдал бий болсон бол энэ тухай 
хуульд заасан байгууллага, албан тушаалтанд 
нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
8 дугаар зүйлд заасны дагуу албан тушаалтан 
захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, 
шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ 
байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, 
оролцохын өмнө ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргах, албан 
үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил 
үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ 
гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтанд бичгээр 
мэдэгдэх үүрэгтэй.

Албан тушаалтан дээрх хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт заасан мэдэгдлийг дор 
дурдсан тохиолдолд гаргана: 

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

ашиг сонирхлын зөрчилтэй буюу зөрчил үүсэж болзошгүй гэж үзвэл Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын түвшинд батлагдах шийдвэрийн төслийг боловсруулах болон 
шийдвэр гаргахад оролцох;

төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах, 
шалгаруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдах 
түвшинд гарах шийдвэр, гэрээ хэлцэлийн төсөл боловсруулах болон шийдвэр гаргахад  
оролцох.

ашиг сонирхлын зөрчилтэй буюу зөрчил үүсэж болзошгүй гэж үзвэл Засгийн газар, 
Засгийн газрын гишүүн, яам, агентлаг, бүх шатны Засаг даргын түвшинд гарах шийдвэрийн 
төслийг боловсруулах болон шийдвэр гаргахад  оролцох;
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НИЙТИЙН	АЛБАНД	НИЙТИЙН	БОЛОН	ХУВИЙН	АШИГ	
СОНИРХЛЫГ	ЗОХИЦУУЛАХ,	АШИГ	СОНИРХЛЫН	ЗӨРЧЛӨӨС	

УРЬДЧИЛАН	СЭРГИЙЛЭХ	ТУХАЙ	ХУУЛЬ	

Нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хуулиар хүлээсэн албан үүрэг 
хоорондын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, хянах замаар 
нийтийн албаны үйл ажиллагааг нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлэх нөхцөлийг баталгаажуулж 
төрийн албаны ил тод, итгэл даах байдлыг хангах зорилгоор уг хуулийг 2012 оны 01 дүгээр сарын 
19-ний өдөр баталсан. 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд зааснаар албан тушаалтанд 13 төрлийн хориглолт, 
хязгаарлалт тавигддаг.

101.2	Оффшор	бүсэд	банкны	данс	эзэмших,	
хөдлөх,	үл	хөдлөх	хөрөнгө	өмчлөх,	хуулийн	
этгээд	байгуулахтай	холбогдсон	хориглолт

101.1. Хуульд заасны дагуу хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 
гаргадаг албан тушаалтан, түүний хамаарал 
бүхий этгээд нь тухайн албан тушаалтны албан 
үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд оффшор бүсэд өөрийн 
нэр дээр банкны данс нээлгэх, мөнгөн хөрөнгө 
байршуулах, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, 
хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн 
байгуулахыг хориглоно.

Нийтийн албан тушаалтанд тавигддаг 
хориглолт, хязгаарлалтыг дор дурдсан байдлаар 
хуульд тусгасан байна:

АЛБАН	ТУШААЛТАНД	ТАВИГДАХ	ХОРИГЛОЛТ,	
ХЯЗГААРЛАЛТ

10	дугаар	зүйл.	Албаны	мэдээллийг	
ашиглахтай	холбогдсон	хориглолт

10.1. Албан тушаалтан бүрэн эрхийнхээ дагуу 
олж авсан мэдээллийг хууль бусаар задруулах, 
албан үүрэгт нь хамааралгүй байдлаар ашиглахыг 
хориглоно.
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11	дүгээр	зүйл.	Албан	үүргээ	гүйцэтгэхтэй	
холбогдсон	хориглолт,	хязгаарлалт

11.1. Албан тушаалтан албан үүргээ 
гүйцэтгэхдээ өөрийн болон өөртэй нь хамаарал 
бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн 
захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, 
шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ 
байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох 
зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

12	дугаар	зүйл.	Шийдвэр	гаргахад	
нөлөөлөхийг	хориглох

12.1. Албан тушаалтан өөрийн болон өөртэй нь 
хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхолд 
нийцүүлэн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, 
хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, 
мөн эдгээрт бэлтгэхэд өөрийн албан тушаалын 
байдлаа ашиглан аливаа хэлбэрээр хөндлөнгөөс 
нөлөөлөхийг хориглоно.

13	дугаар	зүйл.	Сурталчилгаатай	холбогдсон	
хязгаарлалт

13.1. Албан тушаалтан албан үүрэгт нь 
хамаарахаас бусад тохиолдолд аливаа зар 
сурталчилгаанд албаны нэр хүнд, албан тушаалын 
байдлаа ашиглан оролцохыг хориглоно.

13.2. Энэ хуулийн 13.1-д заасан хязгаарлалт 
нь Улсын Их Хурлын гишүүний болон Засгийн 
газрын гишүүний нийгэмд тустай үйл ажиллагааны 
сурталчилгаанд оролцоход хамаарахгүй.

14	дүгээр	зүйл.	Төлөөлөлтэй	холбогдсон	
хязгаарлалт

14.1. Албан тушаалтан нийтийн албыг өөрийн 
хувийн ашиг сонирхлын өмнө төлөөлөхийг 
хориглоно.

14.2. Албан тушаалтан албан үүрэгтэй нь шууд 

ба шууд бусаар холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг бусад этгээдийн өмнө төлөөлөхийг 
хориглоно.

14.3. Албан тушаалтан дараахь тохиолдолд 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө нийтийн 
албыг төлөөлж болохгүй:

• өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн өмнө;
• өөрөө болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээд 

нь ашиг хүртдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
өмнө;

• албан тушаалтан, түүнтэй хамаарал бүхий 
этгээд нь удирдлага, хяналт, захиргааны ажил 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө.

15	дугаар	зүйл.	Төлбөр	авахтай	холбогдсон	
хязгаарлалт

15.1. Албан тушаалтан албан үүргээ 
гүйцэтгэсний төлөө аливаа төлбөр авахыг 
хориглоно.

15.2.Хууль тогтоомжоор болон Засгийн газар, 
орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр 
төлбөр авахаар тогтоосон бол нэмэлт төлбөр 
авахыг хориглоно.

16	дугаар	зүйл.	Бэлэг	авахтай	холбогдсон	
хязгаарлалт

16.1.Албан тушаалтан албан үүргээ 
гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бусдаас бэлэг шууд 
буюу шууд бусаар авахыг хориглоно.

17	дугаар	зүйл.	Хандив	авахтай	холбогдсон	
хязгаарлалт

17.1. Албан тушаалтан, төрийн болон нутгийн 
захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага нийтийн хэрэгцээнд зориулан иргэн, 
хуулийн этгээдээс бэлэг, бусад санхүүгийн 
туслалцааг авах, хүсэхийг хориглоно.

17.2. Албан тушаалтан, төрийн болон нутгийн 
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НИЙТИЙН АЛБАН 
ТУШААЛТАНД 

ТАВИГДАХ 
ХОРИГЛОЛТ, 

ХЯЗГААРЛАЛТ

Албаны 
мэдээллийг 
ашиглахтай 
холбогдсон 
хориглолт

Албан үүргээ 
гүйцэтгэхтэй 
холбогдсон 
хориглолт, 
хязгаарлалт

Шийдвэр 
гаргахад 
нөлөө-
лөхийг 

хориглох

Сурталчил-
гаатай 

холбогдсон 
хязгаарлалт

Төлөөлөл-
тэй 

холбогдсон 
хязгаарлалт

Төлбөр 
авахтай 

холбогдсон 
хязгаарлалт

Бэлэг 
авахтай 

холбогдсон 
хязгаарлалт

Хандив 
авахтай 

холбогдсон 
хязгаарлалт

Давхар ажил 
эрхлэхтэй 

холбогдсон 
хязгаарлалт

Аж ахуйн 
үйл 

ажиллагаа 
эрхлэхтэй 

холбогдсон 
хориглолт

Оффшорын 
асуудлын 
талаарх 

зохицуулалт

Албан 
тушаалаас 
чөлөөлөгд-

сөний дараах 
хязгаарлалт

Бусад 
орлогын 

хязгаарлалт
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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 энэ хуулийн 
17.1-д заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй бол авч 
болно.

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

17.4.Энэ хуулийн 17.2-т заасан хандив, 
санхүүгийн туслалцаа авсан албан тушаалтан, 
төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага хоёр жилийн 
хугацаанд хандивлагчтай холбоотой аливаа 
шийдвэр гаргахыг хориглоно.

17.5. Албан тушаалтан дараахь тохиолдолд 
биечлэн, эсхүл бусад этгээдээр зуучлуулан хандив 
хүсэх, хандив цуглуулахад оролцох, хүлээн авахыг 
хориглоно:

17.5.1.хүнд өвчнийг эмчлэхэд 
шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд өөртөө буюу 
өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хэрэгцээнд;

17.5.2.өөрөө болон өөртэй нь хамаарал бүхий 
этгээд нь ашиг хуваалцдаг иргэн болон хуулийн 
этгээдийн хэрэгцээнд;

17.5.3.өөртэй нь хамаарал бүхий этгээд 
нь удирдлага, хяналт, захиргааны албанд нь 
ажилладаг хуулийн этгээдийн хэрэгцээнд.

18	дугаар	зүйл.	Давхар	ажил	эрхлэхтэй	
холбогдсон	хязгаарлалт

18.1. Албан тушаалтан энэ хуулиар 
зөвшөөрснөөс өөр ажил, албан тушаал давхар 
эрхлэхийг хориглоно.

18.7. Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын 

гишүүний албан тушаалыг хавсарч байгаа бол 
Улсын Их Хурлаас байгуулагдах хяналт шалгалтын 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орохыг, түүнчлэн 
хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулахаар 
санаачлах, санал оруулахыг хориглоно.

19	дүгээр	зүйл.	Давхар	ажил	эрхлэхтэй	
холбогдсон	хязгаарлалтыг	хэрэгжүүлэх	журам

19.1. Албан тушаалтан нийтийн албанд орох 
үед хуулиар зөвшөөрөөгүй өөр ажил, үүрэг, гэрээ 
гүйцэтгэж, эрх эдэлж байгаа бол энэ тухай дээд 
шатны албан тушаалтанд бичгээр танилцуулах 
үүрэгтэй.

19.2. Энэ хуулийн 19.1-д заасан танилцуулга 
хүлээн авсан албан тушаалтан ажлын байрны 
шаардлагыг харгалзан 30 хоногийн дотор давхар 
эрхэлж болохгүй алба, ажил, үүргээс чөлөөлөгдөх, 
гэрээ болон эрхийг цуцлах эсэх тухай шийдвэр 
гаргаж холбогдох албан тушаалтанд бичгээр 
мэдэгдэнэ.

20	дугаар	зүйл.	Аж	ахуйн	үйл	ажиллагаа	
эрхлэхтэй	холбогдсон	хориглолт

20.2. 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 нээлттэй тендер шалгаруулалтаар 
шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд төрийн болон 
орон нутгийн хэрэгцээнд бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авагч, төрийн санхүүгийн нөөц бүрдүүлэгч, 
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төрөөс баталгаа гаргасан зээл хүртэгч аж ахуйн 
нэгжийн хувь, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл 
эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй 
эрхлэгч байж болохгүй.

21	дүгээр	зүйл.	Албан	тушаалаас	
чөлөөлөгдсөний	дараахь	хязгаарлалт

21.1.Албан тушаалтан нь албан үүргээс 
чөлөөлөгдсөнөөс хойш хоёр жилийн хугацаанд 
ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох дараахь үйл 
ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

• урьд гүйцэтгэж байсан албан үүрэгтэй нь 
холбоотой байсан аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
ажиллах;

• урьд ажиллаж байсан байгууллагатай гэрээ, 
контракт байгуулах, тухайн байгууллагаас 
олгодог зөвшөөрлийг хүсэх;

• урьд ажиллаж байсан байгууллагын өмнө 
аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийг төлөөлөх.

22	дугаар	зүйл.	Бусад	орлогын	хязгаарлалт

22.1. Албан тушаалтан өөрийн албан үүргийн 
дагуу авах цалин хөлснөөс гадна энэ хууль, бусад 
хуулиар хориглоогүй бусад ажил, алба, гэрээний 
урамшуулал, мөн хуулиар хориглоогүй аж ахуйн үйл 
ажиллагааны орлого олж болно.

22.2. Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын 
гишүүний албан үүргийг хавсран гүйцэтгэж байгаа 
бол Засгийн газрын гишүүний цалин авна.

22.3. Албан тушаалтан төрийн болон орон 
нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд өмчлөгчийн 
төлөөлөгчийн ажил, үүрэг гүйцэтгэж байхдаа 
болон ажил үүрэг гүйцэтгэхээ больсноос хойш 
хоёр жилийн хугацаанд дараахь үйл ажиллагааг 
хориглоно:

• шууд, эсхүл гуравдагч этгээдийн зуучлалаар 
ажил, үүрэгтэй нь холбоогүй санхүүгийн эх 
үүсвэр зэрэг аливаа үр ашиг хүлээн авах; 

• холбогдох төрийн өмчит хуулийн этгээд болон 
түүний удирдлага, захиргааны гишүүнээс 
бэлэг авах;

• холбогдох төрийн өмчит хуулийн этгээдийн 
хувьцаа, үнэт цаас, хөрөнгө олж авах;

• холбогдох төрийн өмчит хуулийн этгээдэд өөр 
албан тушаал эрхлэх.

24	дүгээр	зүйл.	Хувийн	ашиг	сонирхлын	
мэдүүлгийг	бүртгэх,	хадгалах

24.1.1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын 
Их Хурлын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын 
гишүүн, түүнчлэн Улсын Их Хурал, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч, Засгийн газраас томилогддог албан 
тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг 
Авлигатай тэмцэх газар;

26	дугаар	зүйл.	Хувийн	ашиг	сонирхлын	
мэдүүлгийг	хянан	шалгах

26.2. Улсын Их Хурлын гишүүний хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлгийг иргэний өргөдөл, гомдолд 
үндэслэн Улсын Их Хурлын Ёс зүйн дэд хороо 
шалгана.

26.3. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн 
газрын гишүүний албан тушаалыг хавсарч байгаа 
бол тухайн гишүүний хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газар шалгана.

26.5. Улсын Их Хурлын гишүүнээс бусад албан 
тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ 
хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, эсхүл бүрэн гүйцэд 
гаргаагүй бол Авлигатай тэмцэх газар тухайн 
мэдүүлэг гаргагчийн хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлгийг шалгана.

25МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА



Өнөөдөр Монгол Улсад оффшорт 
холбогдох асуудлаар дараахь эрх зүйн акт 
үйлчилж байна. Үүнд: 

2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр УИХ-
аас Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд 
101 дүгээр зүйл (“Оффшор бүсэд банкны данс 
эзэмших, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, 
хуулийн этгээд байгуулахтай холбогдсон 
хориглолт)-ийг нэмсэн.

Дээрх хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 101.4-т 
заасны дагуу мэдүүлэг гаргагч нь өөрийн болон 
хамаарал бүхий этгээдийн нэр дээр оффшор 
бүсэд банкны данс нээлгэсэн, мөнгөн хөрөнгө 
байршуулсан, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө 
өмчилсөн, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн 
этгээд үүсгэн байгуулсан тохиолдолд 3 сарын 
дотор нээлгэсэн банкны дансаа хаалгах, 

банканд байршуулсан мөнгөн хөрөнгөө татах, 
хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг 
худалдах, шилжүүлэх, татах, хувь нийлүүлэх 
замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулсан бол 
үйл ажиллагаагаа зогсоох, эзэмших, ашиглах, 
захиран зарцуулах эрхээ худалдах, шилжүүлэх, 
дуусгавар болгох арга хэмжээг авч, хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэгт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн 
талаар 30 хоногийн дотор Авлигатай тэмцэх 
газарт мэдүүлэх үүрэгтэй. 

Засгийн газраас 2017 оны 08 дугаар 31-
ний өдрийн 244 дүгээр тогтоолоор оффшор 
бүсэд хамаарах гадаад улс, нутаг дэвсгэрийн 
жагсаалтыг баталсан. Засгийн газар 2017 
оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 326 дугаар 
тогтоолоор оффшор бүсэд хамаарах нийт 49 
улс, нутаг дэвсгэрийн жагсаалтыг шинэчилж 
баталж, өмнөх 244 дүгээр тогтоолыг хүчингүй 
болгосон байна. 

ОФФШОРТ	ХОЛБОГДОХ	
ЭРХ	ЗҮЙН	ЗОХИЦУУЛАЛТ
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№ Нэр (монгол хэлээр) Нэр (англи 
хэлээр)

1. Ангиль Anguilla
2. Андоррагийн Хант Улс Andorra
3. Антигуа Барбуда Antigua & Barbuda

4. Арабын Нэгдсэн Эмират  United Arab 
Emirates

5. Аруба Aruba
6. Барбадос Улс Barbados
7. Бахамын арлууд Bahamas
8. Бахрейны Хаант Улс Bahrain
9. Белиз Улс Belize

10. Бермудын арал Bermuda
11. Ботсвана Botswana

12. Британийн 
Виржинийн арлууд

British Virgin 
Islands

13. Бруней Brunei

14. Бүгд Найрамдах Вануату 
Улс Vanuatu

15. Бүгд Найрамдах Кипр 
Улс Cyprus

16. Бүгд Найрамдах Коста-
Рика Улс Costa Rica

17. Бүгд Найрамдах Либери 
Улс Liberia

18. Бүгд Найрамдах Ливан 
Улс Lebanon

19. Бүгд Найрамдах 
Мавритан Улс Mauritius

20. Бүгд Найрамдах Мальта 
Улс Malta

21. Бүгд Найрамдах Панам 
Улс Panama

22. Бүгд Найрамдах 
Уругвай Улс Uruguay

23. Гернси Guernsey
24. Гибралтар Gibraltar
25. Гренад Улс Grenada

26. Доминикийн Хамтын 
Нөхөрлөлийн Улс Dominica

27. Жерси Jersey
28. Ирланд Улс Ireland
29. Кайманы арлууд Cayman Islands
30. Куракао Curacao
31. Куукийн арлууд Cook Islands

32. Лихтенштейний Вант 
Улс Liechtenstein

33. Люксембург Luxembourg
34. Макао Macao, SAR
35. Малайз Malaysia
36. Маршаллын арлууд Marshall Islands
37. Монако Monaco
38. Монтсеррат Улс Montserrat
39. Мэний арал Isle of Man

40. Нидерландын 
Антиллийн Арлууд

Netherlands 
Antilles

41. Самоагийн Тусгаар улс Independent State 
of Samoa

42. Сейшелийн Арлын Бүгд 
Найрамдах Улс Seychelles

43. Сент-Винсент-Гренадин 
Улс

St. Vincent and 
Grenadines

44. Сент-Китс-
Невисийн Холбооны Улс St. Kitts and Nevis

45. Сент-Люси Улс St. Lucia
46. Сингапур Singapore

47. Тёркс-кайкосын арлууд Turks and Caicos 
Islands

48. Хонконг Hong Kong, SAR
49. Швейцар Switzerland

Засгийн газрын 2017 оны 326 дугаар тогтоолын хавсралт

Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
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ЭРҮҮГИЙН	ХУУЛЬ

Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газар 2007 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуульд зааснаар 10 төрлийн гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулж байв. Харин 2017 онд батлагдсан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 6.1 дүгээр зүйлийн 2-т заасны дагуу Авлигатай тэмцэх 
байгууллага Эрүүгийн хуулийн дараахь 12 төрлийн гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт 
явуулж байна:

 Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа 
урвуулан ашиглах

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

 Хахууль авах
 Хахууль өгөх
 Гадаад улсын төрийн байгууллага, олон 

улсын байгууллагын албан тушаалтныг 
хахуульдах

 Улсын нөөцийг хууль бусаар зарцуулах, 
үрэгдүүлэх 

 Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар 
зарцуулах 

 Төрийн өмчийн төсвийн бус хөрөнгийг 
зориулалтын бусаар зарцуулах 

 Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих 
 Дураараа аашлах 
 Хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулан 

ашиглах
 Мөнгө угаах /Эрүүгийн хуулийн Хорин 

хоёрдугаар бүлэгт заасан авлигын 
гэмт хэргийн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын явцад илрүүлсэн/
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ХОРИН	ХОЁРДУГААР	БҮЛЭГ

АВЛИГЫН	ГЭМТ	ХЭРЭГ

22.1	дүгээр	зүйл.	Эрх	мэдэл,	албан		
тушаалын	байдлаа	урвуулан	ашиглах

1.Нийтийн албан тушаалтан албан үүрэг, 
бүрэн эрх, албан тушаалын байдлаа урвуулан 
ашиглаж, эсхүл зориуд хэрэгжүүлэхгүй байж 
өөртөө, бусдад давуу байдал бий болгосон 
бол нийтийн албанд томилогдох эрхийг хоёр 
жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хасаж 
таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин 
долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил 
хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, 
эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

2.Нийтийн албан тушаалтан албан үүрэг, 
бүрэн эрх, албан тушаалын байдлаа урвуулан 
ашиглаж их хэмжээний хохирол учруулсан 
бол нийтийн албанд томилогдох эрхийг хоёр 
жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хасаж 
таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин 
долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил 
хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, 

эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

3.Энэ зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт заасан гэмт 
хэргийг улс төрд нөлөө бүхий этгээд үйлдсэн 
бол нийтийн албанд томилогдох эрхийг таван 
жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хасаж 
арван мянган нэгжээс дөчин мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 
хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

Тайлбар: -Энэ хуульд заасан “албан тушаалын 
байдал” гэдэгт эрх нөлөө хамаарна.

- Энэ хуульд заасан “урвуулан ашиглах” гэж 
албан үүрэг, албан тушаал, албан тушаалын 
байдлын эрх мэдлээ албаны эрх ашгийн эсрэг, 
эсхүл хувийн ашиг сонирхлоо гүйцэлдүүлэх 
зорилгод ашиглаж хийх ёстой үйлдлийг хийхгүй 
байх, хийх ёсгүй үйлдэл хийх, эрх мэдлээ 
хэтрүүлэхийг ойлгоно.

22.3	дугаар	зүйл.	Гадаад	улсын	төрийн	
байгууллага,	олон	улсын	байгууллагын	
албан	тушаалтан	эрх	мэдлээ	урвуулан	

ашиглах

1.Гадаад улсын төрийн байгууллага, олон 
улсын байгууллагын албан тушаалтан, албаны 
чиг үүрэг, бүрэн эрхээ албаны эрх ашигт 
харшаар ашиглаж өөртөө, бусдад давуу байдал 
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бий болгосны улмаас үлэмж хэмжээний 
хохирол учруулсан бол таван мянга дөрвөн 
зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг 
жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Тайлбар: -Энэ хуульд заасан “олон улсын 
байгууллагын албан тушаалтан” гэж 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.

22.4	дүгээр	зүйл.	Хахууль	авах

1.Хахууль өгөгчийн ашиг сонирхлын 
үүднээс албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлсний 
хариуд, эсхүл хэрэгжүүлэхийн тулд шууд, эсхүл 
бусдаар дамжуулан хахууль өгөхийг шаардсан, 
авсан бол нийтийн албанд томилогдох эрхийг 
хоёр жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
хасаж хоёр мянга долоон зуун нэгжээс арван 
дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан сараас 
гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг 
хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван жил 
хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2.Нийтийн албан тушаалтан хахууль 
өгөгчийн ашиг сонирхлын үүднээс албаны 
чиг үүргээ хэрэгжүүлсний хариуд, эсхүл 
хэрэгжүүлэхийн тулд шууд, эсхүл бусдаар 
дамжуулан хахууль өгөхийг шаардсан, авсан 
бол нийтийн албанд томилогдох эрхийг таван 

жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хасаж 
таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон 
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

3.Хахууль өгөгчийн ашиг сонирхлын 
үүднээс албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлээгүйн 
хариуд, эсхүл хэрэгжүүлэхгүй байхын тулд, 
эсхүл гүйцэтгэх ёсгүй үйлдлийг хийсэн, эсхүл 
хийхийн тулд шууд, эсхүл бусдаар дамжуулан 
хахууль өгөхийг шаардсан, авсан бол нийтийн 
албанд томилогдох эрхийг хоёр жилээс таван 
жил хүртэл хугацаагаар хасаж хоёр мянга 
долоон зуун нэгжээс арван дөрвөн мянган 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, 
эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

4.Нийтийн албан тушаалтан хахууль 
өгөгчийн ашиг сонирхлын үүднээс албаны 
чиг үүргээ хэрэгжүүлээгүйн хариуд, эсхүл 
хэрэгжүүлэхгүй байхын тулд, эсхүл гүйцэтгэх 
ёсгүй үйлдлийг хийсэн, эсхүл хийхийн тулд 
шууд, эсхүл бусдаар дамжуулан хахууль 
өгөхийг шаардсан, авсан бол нийтийн албанд 
томилогдох эрхийг таван жилээс найман 
жил хүртэл хугацаагаар хасаж арван мянган 
нэгжээс дөчин мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр 
жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ.

5.Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан гэмт 
хэргийг улс төрд нөлөө бүхий этгээд, эсхүл 
зохион байгуулалттай гэмт бүлэг, хясан 
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боогдуулах аргаар үйлдсэн бол нийтийн 
албанд томилогдох эрхийг найман жил хүртэл 
хугацаагаар хасаж арван мянган нэгжээс 
дөчин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр жилээс найман 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

6.Энэ зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан гэмт 
хэргийг улс төрд нөлөө бүхий этгээд, эсхүл 
зохион байгуулалттай гэмт бүлэг, хясан 
боогдуулах аргаар үйлдсэн бол таван жилээс 
арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.

22.5	дугаар	зүйл.	Хахууль	өгөх

1.Өөртөө, бусдад давуу байдал бий болгох 
зорилгоор бусдад албаны чиг үүрэг, бүрэн эрх, 
албан тушаалын байдалтай нь холбогдуулан 
эд зүйл өгсөн, эдийн бус баялаг, тэдгээрийг 
өмчлөх эрхийг шилжүүлсэн, төлбөргүй, 
эсхүл хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлсэн, 
эсхүл эдгээрийг амласан, санал болгосон 
бол нийтийн албанд томилогдох эрхийг хоёр 
жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хасаж 
хоёр мянга долоон зуун нэгжээс арван дөрвөн 
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

2.Энэ гэмт хэргийг нийтийн албан 
тушаалтан, эсхүл зохион байгуулалттай гэмт 
бүлэг үйлдсэн бол нийтийн албанд томилогдох 
эрхийг хоёр жилээс таван жил хүртэл 
хугацаагаар хасаж таван мянга дөрвөн зуун 
нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс 
таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг 

хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

3.Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн 
нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг 
сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн 
этгээдийг тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа 
явуулах эрх хасаж нэг зуун хорин мянган 
нэгжээс дөрвөн зуун мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.

Тайлбар: -Хясан боогдуулсны улмаас 
аргагүй байдалд орж хахууль өгч, нийтийн 
албан тушаалтны хуулийн дагуу албаны 
чиг үүргээ гүйцэтгэж үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээг авсан хүн энэ тухайгаа эрх 
бүхий байгууллагад сайн дураараа илчлэн 
ирсэн бол түүний авсан төрийн үйлчилгээг 
хэвээр үлдээж ялаас чөлөөлнө.

- Хахууль авагчийг хууль бус үйлдэл 
хийлгэхээр урьдчилан төлөвлөж, зориуд 
санаатайгаар хахууль өгсөн хүнийг ялаас 
чөлөөлөхгүй. Хахууль өгсөн хүн энэ 
тухайгаа эрх бүхий байгууллагад сайн 
дураараа илчлэн ирсэн нь түүнд хүлээлгэх 
ялыг хөнгөрүүлэх үндэслэл болно.

22.6	дугаар	зүйл.	Гадаад	улсын	төрийн	
байгууллага,	олон	улсын	байгууллагын		

албан	тушаалтныг	хахуульдах

1.Гадаад улсын төрийн байгууллага, олон 
улсын байгууллагын албан тушаалтан хахууль 
өгөгчийн ашиг сонирхлын үүднээс албан 
үүрэгтэйгээ холбоотой аливаа үйлдэл хийх 
зорилгоор шууд, эсхүл бусдаар дамжуулан 
хахууль өгөхийг шаардсан, авсан, эсхүл хахууль 
өгөх саналыг хүлээн зөвшөөрсөн бол таван 
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жилээс арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

2.Гадаад улсын төрийн байгууллага, олон 
улсын байгууллагын албан тушаалтанд албаны 
чиг үүрэг, бүрэн эрх, албан тушаалын байдал, 
олон улсын үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан 
давуу байдал олж авах, эсхүл давуу байдлаа 
хадгалах зорилгоор эдийн, эдийн бус баялаг, 
тэдгээрийг өмчлөх эрхийг шилжүүлсэн, 
төлбөргүй, эсхүл хөнгөлөлттэй үйлчилгээ 
үзүүлсэн, эсхүл эдгээрийг амласан, санал 
болгосон бол нийтийн албанд томилогдох 
эрхийг гурван жил хүртэл хугацаагаар хасаж 
таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин 
долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил 
хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, 
эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

22.7	дугаар	зүйл.	Улсын	нөөцийг	хууль	
бусаар	зарцуулах,	үрэгдүүлэх

1.Улсын нөөцийн бараа, материалыг 
хуульд заасан үндэслэл, журмыг зөрчиж улсын 
нөөцөөс гаргасан, эрх бүхий байгууллагын 
зөвшөөрөлгүй бусдад шилжүүлсэн, 
зээлдүүлсэн, барьцаалсан, хандивласан, 
устгасан, худалдсан, үрэгдүүлсэн бол нийтийн 
албанд томилогдох эрхийг гурван жил хүртэл 
хугацаагаар хасаж таван мянга дөрвөн зуун 
нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс 
таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг 
хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

22.8	дугаар	зүйл.	Төсвийн	хөрөнгийг		
зориулалтын	бусаар	зарцуулах

1.Төсөв захирагч төрийн өмч, төсвийн 
хөрөнгийг:

1.1.зориулалтын бусаар зарцуулсан;

1.2.зах зээлийн дунджаас дээгүүр үнээр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан;

1.3.нөөцлөх нэрээр хэрэгцээнээс илүү 
хэмжээгээр бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авч, 
мөнгөний эргэлтийг саатуулсан;

1.4.зохиомол хомсдол бий болгох замаар 
бараа, бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх үнийг 
зориудаар өсгөсөн;

1.5.төрийн өмчийн, төсөвт байгууллагын 
эд хөрөнгийг зах зээлийн дунджаас доогуур 
үнээр борлуулсан;

1.6.улсын төсвийн, өөрийн хөрөнгө 
оруулалтаар баригдаж байгаа барилга 
байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралтад 
шаардлага хангаагүй бараа, бүтээгдэхүүн 
ашиглах замаар төсөвт өртгийг бүрдүүлж 
хөрөнгө завшсанаас хохирол учирсан бол 
нийтийн албанд томилогдох эрхийг гурван жил 
хүртэл хугацаагаар хасаж таван мянга дөрвөн 
зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг 
жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2.Энэ гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний 
хохирол учирсан бол хоёр жилээс найман жил 
хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
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22.9	дүгээр	зүйл.Төрийн	өмчийн	төсвийн	бус	
хөрөнгийг	зориулалтын	бусаар	зарцуулах

1.Нийтийн албан тушаалтан төрийн 
өмчийн төсвийн бус хөрөнгийг:

1.1.зориулалтын бусаар зарцуулсан;

1.2.зах зээлийн дунджаас дээгүүр үнээр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан;

1.3.зохиомол хомсдол бий болгох замаар 
бараа, бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх үнийг 
зориудаар өсгөсөн;

1.4.төрийн өмчийн, төсөвт байгууллагын 
эд хөрөнгийг зах зээлийн дунджаас доогуур 
үнээр борлуулсны улмаас үлэмж хэмжээний 
хохирол учирсан бол нийтийн албанд ажиллах, 
эсхүл сонгогдох эрхийг хоёр жилээс таван жил 
хүртэл хугацаагаар хасаж таван мянга дөрвөн 
зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг 
жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2.Энэ гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний 
хохирол учирсан бол хоёр жилээс найман жил 
хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

22.10	дугаар	зүйл.	Үндэслэлгүйгээр	
хөрөнгөжих

1.Нийтийн албан тушаалтан өөрийн 
хөрөнгө, орлого их хэмжээгээр нэмэгдсэн 
нь хууль ёсны болохыг үндэслэлтэй 
тайлбарлаж чадаагүй бол үндэслэлгүйгээр 
нэмэгдсэн хөрөнгө, орлогыг хурааж, нийтийн 
албанд томилогдох эрхийг хоёр жил хүртэл 
хугацаагаар хасаж хоёр мянга долоон зуун 
нэгжээс арван дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх 

хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан 
сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2.Энэ гэмт хэргийг улс төрд нөлөө 
бүхий этгээд үйлдсэн бол үндэслэлгүйгээр 
нэмэгдсэн хөрөнгө, орлогыг хурааж, нийтийн 
албанд томилогдох, эсхүл сонгогдох эрхийг 
хоёр жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
хасаж таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин 
долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил 
хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, 
эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

22.11	дүгээр	зүйл.	Дураараа	аашлах

1.Нийтийн албан тушаалтан өөрт 
олгогдоогүй албан тушаалын бүрэн эрхийг 
бусдын нэрийн өмнөөс хэрэгжүүлсэн, 
ашигласны улмаас бусдын эрх ашигт 
ноцтой хохирол учирсан бол нийтийн 
албанд томилогдох эрхийг хоёр жил хүртэл 
хугацаагаар хасаж хоёр мянга долоон зуун 
нэгжээс арван дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан 
сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

22.12	дугаар	зүйл.	Хуулийн	этгээдийн		
эрх	мэдлийг	урвуулан	ашиглах

1.Хуулийн этгээдийн удирдах, гүйцэтгэх 
албан тушаалтан хувьдаа, бусдад давуу байдал 
тогтоох, ашиг хонжоо олох зорилгоор хууль, 
түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм 
хэмжээний акт, хэлцэл, дүрмээр олгогдсон 
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албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан 
ашигласны улмаас үлэмж хэмжээний хохирол 
учруулсан бол хоёр мянга долоон зуун 
нэгжээс арван дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан 
сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

18.6	дугаар	зүйл.	Мөнгө	угаах

1.Гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, 
мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг 
авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль 
бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг 
үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн 
хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор 
өөрчилсөн, шилжүүлсэн; түүний бодит шинж 
чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах 
арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун 
далдалсан бол зургаан сараас нэг жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.

2.Энэ гэмт хэргийг:

2.1.энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын 
доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар 
тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, 
мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж;

2.2.байнга тогтвортой үйлдэж;

2.3.албан тушаалтан албаны чиг үүрэг, 
бүрэн эрх, нөлөөг урвуулан ашиглаж үйлдсэн 
бол нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс 
таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.

3.Энэ гэмт хэргийг зохион байгуулалттай 

гэмт бүлэг үйлдсэн бол таван жилээс арван 
хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.

4.Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн 
нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг 
сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн 
этгээдийг тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа 
явуулах эрх хасаж нэг зуун хорин мянган 
нэгжээс дөрвөн зуун мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.

Мөрдөн	 шалгах	 ажиллагааны	 явцад	
өөрсдийн	илрүүлсэн	мөнгө	угаах	гэмт	хэрэг

Улс төрд нөлөө бүхий бүхий этгээд гэмт 
хэрэг үйлдвэл түүний үйлдлийг хүндрүүлж 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалт  
олон улсад түгээмэл байдаг. 2017 оны 07 
сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж байгаа 
Эрүүгийн хуульд улс төрд нөлөө бүхий этгээд 
гэдэгт хамаарах этгээдийг тодорхойлсон. 

Эрүүгийн хуулийн тайлбар: 

“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.
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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 нээлттэй 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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АЛБАН	ТУШААЛТАН	ДИПЛОМАТ	ЖУРМААР	
БЭЛЭГ	АВАХ,	ЗАРЦУУЛАХ,	ТАЙЛАГНАХ	ЖУРАМ	

Засгийн газрын 2012 оны 133 дугаар тогтоолын хавсралт

Нэг.	Нийтлэг	үндэслэл	

1.1. Албан тушаалтанд албан үүрэгтэй нь 
холбогдуулан дипломат журмаар өгсөн бэлгийг 
мэдүүлэх, зарцуулах, тайлагнахтай холбоотой 
харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. 

1.2. Энэхүү журмыг буцаан хэрэглэхгүй 
бөгөөд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 
хүчин төгөлдөр болсон өдөр буюу 2012 оны 
5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө. 

1.3. Албан тушаалтны гэр бүлийн гишүүнд 
дипломат журмаар өгсөн бэлэг энэхүү журмын 
зохицуулалтад нэгэн адил хамаарна. 

1.4. Энэхүү журамд өөрөөр заагаагүй бол 
албан тушаалтанд дипломат журмаар өгсөн 
бэлэг (цаашид “бэлэг” гэх)-ийг төрийн мэдэлд 
шилжүүлнэ. 

1.5. Энэ журамд хэрэглэсэн дараахь нэр 
томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 

1.5.1. “албан тушаалтан” гэж Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4.1-д 
заасан албан тушаалтныг; 

1.5.2. “дипломат журам” гэдэгт Монгол 
Улсын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай 
холбоотой дор дурдсан үйл ажиллагааг 
хамааруулна: 

а) Засгийн газраас баталсан “Төрийн 
ёслолын журам”-д заасан дипломат ёслолын 
арга хэмжээ; 

б) дипломат ёслолын арга хэмжээнээс 
бусад Монгол Улсын гадаад харилцаа, хамтын 
ажиллагаатай холбоотой арга хэмжээнд албан 
тушаалтан өөрт олгогдсон бүрэн эрхийн дагуу 
гадаад улс, олон улсын байгууллага, тэдгээрийн 
албан тушаалтан, хуулийн этгээдтэй албаны 
журмаар харилцах үйл ажиллагаа. 

Хоёр.	Бэлэг	авах,	мэдүүлэх	

2.1. Дипломат ёслолын арга хэмжээнээс 
бусад арга хэмжээний үед дипломат журмаар 
өгсөн бэлгийг албан тушаалтан биечлэн авна. 

2.2. Монгол Улс болон гадаад улсад 
зохион байгуулсан дипломат ёслолын арга 
хэмжээний үеэр албан тушаалтанд өгсөн 
бэлгийг тухайн арга хэмжээний Монголын 
талын ёслол хариуцсан ажилтан хүлээн авч, 
бэлэгний бүрэн бүтэн байдал, хадгалалтыг 
хариуцна. 

2.3. Энэхүү журмын 2.1-д заасны дагуу 
авсан бэлгийг албан тушаалтан бэлэг хүлээн 
авснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор 
байгууллагынхаа Тамгын газар (захиргааны 
хэлтэс)-т мэдүүлнэ. Албан тушаалтан гадаад 
улсад байхдаа авсан бэлгийг Монгол Улсад 
хүрэлцэн ирснээс хойш ажлын 7 хоногийн 
дотор мэдүүлнэ. 
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2.4. Бэлэг хүлээн авсан тухай мэдүүлэг 
(цаашид “мэдүүлэг” гэх)-ийг энэхүү журмын 
хавсралтаар баталсан маягтын дагуу гаргана. 

2.5. Тухайн байгууллагын Тамгын газар 
(захиргааны хэлтэс) нь албан тушаалтны 
мэдүүлэг болон бэлгийг хүлээн авч, энэхүү 
журмын 3.1-д заасан Комисс (цаашид “Комисс” 
гэх)-т ажлын 7 хоногийн дотор шилжүүлнэ. 

2.6. Дипломат ёслолын арга хэмжээний 
үеэр гардуулсан бэлэгний мэдүүлгийг албан 
тушаалтны нэрийн өмнөөс ёслол хариуцсан 
ажилтан энэхүү журмын 2.3, 2.4-т заасан 
хугацаанд гаргаж бэлэгний хамт Комисст 
хүлээлгэн өгнө. 

2.7. Мэдүүлэгт бэлгийг хавсаргах 
боломжгүй бол түүний шалтгааныг дурдаж, 
бэлэг байгаа газрыг заана. 

2.8. Мэдүүлэгт дараахь мэдээллийг 
тусгана: 

2.8.1. бэлэг хүлээн авсан албан тушаалтны 
ургийн овог, овог, нэр, албан тушаал, гэр бүлийн 
гишүүн нь бэлэг авсан бол түүний ургийн овог, 
овог, нэр, ажил, албан тушаал, эхнэр, нөхөр, 
хүүхдийн аль нь болох; 

2.8.2. бэлэгний тодорхойлолт; 

2.8.3. бэлэг хүлээн авсан газар болон 
огноо; 

2.8.4. бэлэгний үнэ; 

2.8.5. бэлэг хүлээн авах болсон үндэслэл, 
шалтгаан; 

2.8.6. бэлэг өгсөн хүний овог, нэр, албан 
тушаал, эсхүл хуулийн этгээдийн нэр, хэрэв 
бэлэг өгсөн этгээд тодорхойгүй бол мэдүүлэгт 
энэ тухай зааж өгнө; 

2.8.7. бэлгийг өөртөө үлдээх талаар албан 
тушаалтны гаргасан санал. 

Гурав.	Комисс,	түүний	бүрэн	эрх	

3.1. Мэдүүлгийг хүлээн авч бүртгэн, 
үнэлэх, зарцуулах асуудлыг шийдвэрлэх 
үүрэг бүхий Комиссыг гадаад харилцааны 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний 
шийдвэрээр байгуулна. 

3.2. Комисс нь дарга, нарийн бичгийн 
дарга, гурваас доошгүй гишүүнтэй байна. 

3.3. Комиссыг гадаад харилцааны 
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
төв байгууллагын төрийн дипломат ёслол 
хариуцсан нэгжийн дарга ахална. 

3.4. Комисс асуудлыг олонхийн саналаар 
шийдвэрлэж, тэмдэглэл хөтөлнө. 

3.5. Комиссын ажиллах журмыг гадаад 
харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүн батална. 

Дөрөв.	Мэдүүлгийг	бүртгэх	

4.1. Комиссын нарийн бичгийн дарга 
ирүүлсэн мэдүүлгийн талаар бүртгэл (цаашид 
“бүртгэл” гэх) хөтөлнө. 

4.2. Бүртгэлд дараахь мэдээллийг тусгана: 
4.2.1. мэдүүлэг хүлээн авсан огноо; 
4.2.2. бүртгэлийн дугаар; 
4.2.3. бэлэгний төрөл; 
4.2.4. бэлэг өгсөн талын талаархи 

мэдээлэл; 
4.2.5. бэлэг хүлээн авсан албан тушаалтны 

талаархи мэдээлэл. 
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Тав.	Бэлгийг	үнэлэх	

5.1. Комисс мэдүүлгийг хянаж, бэлэгний 
үнийг тогтооно. 

5.2. Комисс бэлгийг тухайн үеийн зах 
зээлийн ханшийг баримтлан үнэлнэ. 

5.3. Шаардлагатай бол Комиссын 
шийдвэрээр бэлэгний үнийг Хөрөнгийн 
үнэлгээний тухай хуулийн дагуу мэргэжлийн 
үнэлгээчнээр тогтоолгож болно. 

5.4. Комисс тухайн бэлэг нь түүх, соёлын 
дурсгалт зүйлд хамаарч болзошгүй гэж үзсэн 
тохиолдолд соёлын асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх 
мэргэжлийн зөвлөлд хандаж дүгнэлт 
гаргуулна. 

5.5. Мэргэжлийн зөвлөл нь бэлгийг 
түүх, соёлын дурсгалт зүйлд хамааруулах 
тухай дүгнэлт гаргасан тохиолдолд тухайн 
бэлгийг эзэмшилд нь өгөх холбогдох соёлын 
байгууллагыг Комисст санал болгоно. 

Зургаа.	Бэлэг	зарцуулах	

6.1. Комисс бэлгийг зарцуулах талаар 
дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана: 

6.1.1. бэлэг хүлээн авсан албан 
тушаалтан бэлгийг өөртөө үлдээх хүсэлт 
гаргасан тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээнээс бага, эсхүл түүнтэй 
тэнцүү хэмжээний үнийн дүнтэй бэлгийг 
үнэ төлбөргүй, хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээнээс илүү үнэ бүхий бэлэгний үнийн 
зөрүүг төлүүлсний үндсэн дээр тухайн албан 
тушаалтны өмчлөлд шилжүүлэх; 

6.1.2. мэдүүлэг гаргасан албан тушаалтны 

ажилладаг буюу харьяа байгууллагын 
хэрэгцээнд үнэ төлбөргүй шилжүүлэх; 

6.1.3. төрийн болон нутгийн захиргааны 
бусад байгууллагын хэрэгцээнд үнэ төлбөргүй 
шилжүүлэх; 

6.1.4. түүх, соёлын дурсгалт зүйлд 
хамаарах бэлгийг энэ журмын 5.5-д заасны 
дагуу холбогдох соёлын байгууллагад үнэ 
төлбөргүй шилжүүлэх; 

6.1.5. дуудлага худалдаагаар борлуулах. 

6.2. Энэ журмын 6.1.4-т заасан соёлын 
байгууллага тухайн бэлгийг авахаас 
татгалзсан тохиолдолд Комисс мөн журмын 
6.1.2, 6.1.3, 6.1.5-д заасны дагуу зарцуулахаар 
шийдвэрлэнэ. 

6.3. Хадгалалтын хугацаа дууссан, ариун 
цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй 
болсон, холбогдох мэргэжлийн байгууллагын 
дүгнэлтээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, 
хүрээлэн байгаа орчинд хор хөнөөлтэй болох нь 
тогтоогдсон зэрэг шалтгааны улмаас бэлгийг 
захиран зарцуулах, ашиглах боломжгүй гэж 
Комисс үзсэн тохиолдолд түүнийг баримт 
үйлдэн устгаж болно. 

6.4. Комисс шийдвэрт тухайн бэлгийг 
зарцуулах, эсхүл устгах үндэслэлийг тодорхой 
зааж, бүртгэлд энэ талаар тэмдэглэл хийнэ. 

6.5. Энэхүү журмын 6.1.5-д заасан 
дуудлага худалдааг Иргэний хууль болон 
холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан 
журмыг баримтлан зохион байгуулж орлогыг 
улсын төсөвт төвлөрүүлнэ. 
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Долоо.	 Мэдүүлэг	 гаргасан	 албан	 тушаалтны	
өмчлөлд	бэлэг	шилжүүлэх	

7.1. Мэдүүлэг гаргасан албан тушаалтан 
бэлгийг өөртөө үлдээх санал гаргаж болно. 
Мэдүүлэгт энэ тухай тусгана. 

7.2. Комиссоос тогтоосон бэлэгний үнэ 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
илүү байгаа тохиолдолд албан тушаалтан 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
хэтэрсэн үнийн зөрүүг төлнө. 

7.3. Албан тушаалтан бэлэгний үнийн 
зөрүүг төсвийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны төв байгууллагын нээсэн Төрийн 
сангийн зохих дансанд тушаана. 

7.4. Бэлэгний үнийн зөрүүг төлсөн 
баримтыг үндэслэн Комисс бэлгийг санал 
гаргасан албан тушаалтанд шилжүүлж энэ 
тухай бүртгэлд тэмдэглэл хийнэ. 

7.5. Энэхүү журмын 7.1-7.4 дэх заалт 
түүх, соёлын дурсгалт зүйл гэж тодорхойлсон 
бэлэгт хамаарахгүй. 

Найм.	Тайлагнах	

8.1. Комисс бэлэгний бүртгэл, 
зарцуулалтын талаар гадаад харилцааны 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд 
хагас жил тутам тайлан гаргаж өгнө. 

8.2. Энэхүү журмын 8.1-д заасан тайлан нь 
нийтэд нээлттэй байх бөгөөд Комисс түүнийг 
цахим хуудас болон бусад хэлбэрээр нийтэд 
ил тод мэдээлнэ. 

Ес.	Маргаан	шийдвэрлэх	

9.1. Бэлгийг үнэлэх, зарцуулах асуудлаар 
Комиссын гаргасан шийдвэртэй холбоотой 
гомдлыг тухайн шийдвэр гарснаас хойш 7 
хоногийн дотор гадаад харилцааны асуудал 
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд гаргана. 

9.2. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүн гомдлыг 30 хоногийн 
дотор шийдвэрлэж хариуг бичгээр өгнө. Уг 
хугацаанд хариу өгөөгүй, эсхүл хариуг эс 
зөвшөөрвөл гомдлоо шүүхэд гаргаж болно. 

9.3. Энэхүү журмын 9.1, 9.2-т заасны 
дагуу гомдол гаргасан тохиолдолд тухайн 
гомдлыг хянан шийдвэрлэх хүртэлх хугацаанд 
бэлгийг зарцуулах талаар Комиссын гаргасан 
шийдвэрийг түдгэлзүүлнэ. 

-------оОо------
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АЛБАН	ТУШААЛТНЫ	ТӨРИЙН	ӨМЧЛӨЛД	ШИЛЖҮҮЛСЭН	
БЭЛЭГ,	ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ	ҮНЭ,	ХӨЛСИЙГ	ҮНЭЛЭХ,	

ХАДГАЛАХ,	ЗАРЦУУЛАХ	ЖУРАМ

Нэг.	Нийтлэг	үндэслэл	

1.1. Энэхүү журмаар албан тушаалтны 6 
сарын цалингийн хэмжээнээс хэтэрсэн үнийн 
дүн бүхий бэлэг, үйлчилгээний үнэ хөлсийг 
төрийн өмчид шилжүүлэх, тэдгээрийг үнэлэх, 
хадгалах, зарцуулахтай холбоотой харилцааг 
зохицуулна. 

1.2. Энэхүү журмыг буцаан хэрэглэхгүй 
бөгөөд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 
хүчин төгөлдөр болсон өдөр буюу 2012 оны 
5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө. 

1.3. Энэхүү журам нь Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4.1-д 
заасан албан тушаалтанд үйлчилнэ. 

1.4. Албан тушаалтанд үзүүлсэн дараахь 
үйлчилгээнд энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө: 

1.4.1. албан тушаалтны 6 сарын цалингаас 
хэтэрсэн үнэ, хөлс бүхий үйлчилгээг албан 
тушаалтанд үнэ төлбөргүй үзүүлсэн бол; 

1.4.2. албан тушаалтанд үзүүлсэн 
үйлчилгээний үнэ, хөлсний нийт хөнгөлөлт 
нь албан тушаалтны 6 сарын цалингаас илүү 
гарсан бол. 

1.5. Албан тушаалтнаас төрийн өмчид 

шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг 
үнэлэх, хадгалах, зарцуулах чиг үүргийг энэхүү 
журмын 3.1-д заасан орон тооны бус Комисс 
(цаашид “Комисс” гэх) эрхэлнэ. 

Хоёр.	Бэлгийг	мэдүүлэх	

2.1. Энэхүү журамд өөрөөр заагаагүй 
бол албан тушаалтны 6 сарын цалингийн 
хэмжээнээс хэтэрсэн үнийн дүн бүхий бэлгийг 
төрийн өмчлөлд шилжүүлнэ. 

2.2. Энэхүү журмын 1.5-д заасан 
үйлчилгээний үнэ, хөлсийг албан тушаалтан 
мөнгөн дүнгээр илэрхийлж төрийн өмчлөлд 
шилжүүлнэ. 

2.3. Албан тушаалтан хүлээн авсан бэлэг, 
үйлчилгээ (цаашид “бэлэг” гэх)-г төрийн 
өмчлөлд шилжүүлэх мэдүүлгийг энэхүү 
журмын хавсралтаар баталсан маягтын дагуу 
гаргаж тухайн байгууллагын Тамгын газар 
(захиргааны хэлтэс)-т хүлээлгэн өгнө. 

2.4. Албан тушаалтан мэдүүлэгт бэлгийг 
хавсаргана. 

2.5. Албан тушаалтны мэдүүлэг 
болон бэлгийг хүлээн авч Комисст хүргэх 
үүргийг тухайн байгууллагын Тамгын газар 
(захиргааны хэлтэс) хариуцан гүйцэтгэнэ. 

2.6. Албан тушаалтан бэлэг хүлээн авснаас 
хойш 15 хоногийн дотор мэдүүлгийг гаргана. 

Засгийн газрын 2012 оны 141 дүгээр тогтоолын хавсралт
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Гурав.	Комисс,	түүний	бүрэлдэхүүн	

3.1. Комиссыг Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын захирамжаар байгуулна. 

3.2. Комисс 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байна. Комиссын бүрэлдэхүүнд дараахь 
байгууллагын төлөөллийг оруулна: 

3.2.1. Улсын Их Хурлын Тамгын газар; 
3.2.2. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар; 
3.2.3. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл; 
3.2.4. Гадаад харилцааны яам; 
3.2.5. Сангийн яам; 
3.2.6. Төрийн ёслолын алба; 
3.2.7. Авлигатай тэмцэх газар; 
3.2.8. Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурал; 

3.2.9. төрийн бус байгууллага (3 хүн). 

3.3. Комиссын даргыг гишүүд дундаасаа 
нэг жилийн хугацаатай сонгоно. Комиссын 
даргыг улируулан сонгохгүй. 

3.4. Комиссын ажиллах журмыг Монгол 
Улсын Ерөнхий сайд батална. 

Дөрөв.	Бэлэг	үнэлэх	

4.1. Комисс албан тушаалтны гаргасан 
мэдүүлэгтэй танилцаж бэлгийг үнэлнэ. 

4.2. Комисс нь уг бэлэгтэй холбоотой 
нэмэлт мэдээллийг холбогдох төрийн 
байгууллага болон тухайн албан тушаалтнаас 
гаргуулах, шаардлагатай тохиолдолд шалган 
тайлбар, тодруулга авч болно. 

4.3. Мөнгөн бус хэлбэрийн бэлгийг 
үнэлэхдээ зах зээлийн үнэ, ханшийг харгалзан 
тогтооно. Үнэлэхэд хүндрэлтэй бэлэгний үнийг 
Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн дагуу 

мэргэжлийн үнэлгээчнээр тогтоолгож болно. 

4.4. Комисс тухайн бэлэг нь түүх, соёлын 
дурсгалт зүйлд хамаарч болзошгүй гэж үзсэн 
тохиолдолд соёлын асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх 
мэргэжлийн зөвлөлд хандаж дүгнэлт 
гаргуулна. 

4.5. Бэлэгний үнэ албан тушаалтны 6 
сарын цалингийн хэмжээнээс хэтрээгүй 
болох нь үнэлгээгээр тогтоогдвол Комисс 
бэлгийг бүртгэлд оруулахгүйгээр тухайн албан 
тушаалтанд буцаан олгох шийдвэр гаргана. 

Тав.	Бэлэг	хадгалах	

5.1. Бэлгийг үнэлсний дараа бүртгэлд 
оруулж зориулалтын байранд хадгална. Мөнгөн 
хэлбэрийн бэлгийг төсвийн асуудал хариуцсан 
төрийн захиргааны төв байгууллагын нээсэн 
Төрийн сангийн зохих дансанд байршуулна. 

5.2. Эрдэнэсийн сан хөмрөгт орох үнэт 
эдлэл, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг зохих 
журмын дагуу эрдэнэсийн сан, үндэсний музей 
болон холбогдох бусад соёлын байгууллагад 
хадгалуулах шийдвэр гаргаж болно. 

5.3. Хадгалалтын хугацаа дууссан, ариун 
цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй 
болсон, холбогдох мэргэжлийн байгууллагын 
дүгнэлтээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, 
хүрээлэн байгаа орчинд хор хөнөөлтэй болох 
нь тогтоогдсон зэрэг шалтгааны улмаас 
бэлгийг хадгалах, захиран зарцуулах, ашиглах 
боломжгүй тохиолдолд баримт үйлдэн устгаж 
болно. 

Зургаа.	Бэлгийг	зарцуулах	

6.1. Комисс бүртгэлд оруулсан бэлгийг 
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зарцуулах талаар дараахь шийдвэрийн аль 
нэгийг гаргана: 

6.1.1. Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 16.6-д заасны дагуу 6 сарын 
цалингийн хэмжээнээс хэтэрсэн үнийн зөрүүг 
төлүүлж, бэлэг хүлээн авсан албан тушаалтны 
өмчлөлд буцаан олгох; 

6.1.2. бэлэг хүлээн авсан албан тушаалтан 
ажилладаг буюу харьяа байгууллагын 
хэрэгцээнд үнэ төлбөргүй шилжүүлэх; 

6.1.3. төрийн болон нутгийн захиргааны 
бусад байгууллагын хэрэгцээнд үнэ төлбөргүй 
шилжүүлэх; 

6.1.4. энэ журмын 5.2-т заасан холбогдох 
байгууллагад хадгалуулахаар үнэ төлбөргүй 
шилжүүлэх; 

6.1.5. дуудлага худалдаагаар борлуулах; 

6.1.6. баримт үйлдэн устгах. 

6.2. Комисс бэлгийг зарцуулахтай 
холбогдуулан гаргасан шийдвэрийг мэдүүлэг 
гаргасан албан тушаалтанд мэдэгдэж 
биелэлтэд хяналт тавина. 

6.3. Энэхүү журмын 6.1.5-д заасан 
дуудлага худалдааг Иргэний хууль болон 
холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан 
журмыг баримтлан зохион байгуулж орлогыг 
улсын төсөвт төвлөрүүлнэ. 

Долоо.	 Албан	 тушаалтны	 өмчлөлд	 бэлгийг	
буцаан	олгох	

7.1. Албан тушаалтан 6 сарын цалингийн 
хэмжээнээс хэтэрсэн үнийн зөрүүг төлж 

бэлгийг өөртөө үлдээх санал гаргаж болох 
бөгөөд энэ тухай мэдүүлэгт тусгана. 

7.2. Албан тушаалтан бэлэгний үнийн 
зөрүүг төсвийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны төв байгууллагын нээсэн Төрийн 
сангийн зохих дансанд шилжүүлнэ. 

7.3. Бэлэгний үнийн зөрүүг төлсөн 
баримтыг үндэслэн Комисс бэлгийг албан 
тушаалтны өмчлөлд шилжүүлж энэ тухай 
бүртгэлд тэмдэглэл хийнэ. 

Найм.	Бусад	

8.1. Комисс төрийн өмчид шилжүүлсэн 
бэлэгний талаар мэдээллийн сан хөтөлнө. 

8.2. Комисс нь энэхүү журмын 
хэрэгжилтийн тайланг Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 28.1.1, 
28.1.2-т заасан байгууллагад жил бүрийн 5 
дугаар сарын 1-ний дотор хүргүүлнэ. 

8.3. Энэхүү журмын 8.2-т заасан тайлан 
нийтэд нээлттэй байх бөгөөд Комисс түүнийг 
цахим хуудас болон бусад хэлбэрээр нийтэд 
ил тод мэдээлнэ. 

8.4. Бэлгийг үнэлэх, зарцуулах асуудлаар 
Комиссын гаргасан шийдвэртэй холбоотой 
гомдлыг шүүхэд гаргаж болно. 

8.5. Албан тушаалтан энэхүү журмын 
заалтыг зөрчсөн тохиолдолд хууль 
тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ. 

------оОо------

42 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА



АВЛИГЫН	ЭСРЭГ	
НҮБ-ЫН	КОНВЕНЦИ

Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллага (НҮБ)-ын 
Ерөнхий Ассамблей 
2000 оны 12 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн 
55/61 дүгээр тогтоолд 
“Үндэстэн дамнасан 
зохион байгуулалттай 
гэмт хэргийн эсрэг 
НҮБ-ын Конвенциос 
тусдаа авлигын эсрэг 
олон улсын бие даасан 
эрх зүйн баримт бичиг 

боловсруулах нь чухал байгаа”-г дурдаж НҮБ-ын 
Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны 
дэргэд авлигын эсрэг олон улсын баримт бичгийн 
төсөл боловсруулах түр хороог байгуулсан байна. 
Тус түр хороо нь 2002 оны 01 дүгээр сарын 31-ний 
өдрөөс 2003 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
хооронд 7 удаа хуралдан хэлэлцэж, зөвшилцөн 
Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн төслийн эцсийн 
найруулгыг боловсруулсан. Ерөнхий Ассамблей 
2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 
дүгээр тогтоолоор Конвенцийг баталсан юм. 

Монгол Улс 2005 онд Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
Конвенцид нэгдэн орж, соёрхон баталсан билээ. Уг 
конвенцид “Оролцогч бүр ил тод байдлыг дэмжих 
болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, бэхжүүлэхийг 
дотоодын хууль тогтоомжийнхоо тулгуур зарчимд 
нийцүүлэн чармайна” гэж заасан байдаг. 

2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар 
тус конвенцид 187 улс гарын үсэг зурж, 140 улс 
соёрхон баталсан байна. 

Авлигын	эсрэг	НҮБ-ын	конвенцийн	зорилго

авлигаас илүү үр ашигтай бөгөөд үр дүнтэйгээр 
урьдчилан сэргийлж, тэмцэх арга хэмжээг 
хөхиүлэн дэмжиж, бэхжүүлэх

авлигаас урьдчилан сэргийлж, тэмцэх, 
түүний дотор хөрөнгө буцаан олгох талаарх 
олон улсын хамтын ажиллагаа, техникийн 
туслалцааг хөхиүлэн дэмжих, хөнгөвчлөн 
дэмжих, дэмжих

нийтийн хэрэг, нийтийн эд хөрөнгийн үнэнч 
шударга, хариуцан тайлагнах, зохистой 
удирдлагыг дэмжихэд оршино.

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенци нь 8 бүлэг 71 
зүйлтэй.

I Бүлэг. Ерөнхий заалтууд 
II Бүлэг. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд 
III Бүлэг. Гэмт хэрэгт тооцох ба хууль сахиулах
IV Бүлэг. Олон улсын хамтын ажиллагаа
V Бүлэг. Хөрөнгө буцаан олгох
VI Бүлэг. Сургалт, техникийн туслалцаа
VII Бүлэг. Хэрэгжүүлэх механизмууд
VIII Бүлэг. Төгсгөлийн заалтууд 

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын түвшин, 2008-2019 онд 

 

Сүүлийн үед гарч байгаа авлигын үзэгдэл дэх гол өөрчлөлт бол дээр, доор, 
дунд бүх түвшинд хавтгайрсан, эрээ цээргүй, айж ичих зүйлгүй ил цагаандаа 
гарснаар илэрч байна. Жирийн иргэн хүнд авлигыг үл тэвчих үзэл бүдгэрч, харин 
дөжирсөн, эвлэрсэн, хүлээн зөвшөөрсөн, авлигын субъект болж өөрчлөгдөх нь 
түгээмэл байна гэж үзжээ. 

 

II ХЭСЭГ 

ПАРЛАМЕНТЧИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенци 

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2000 оны 12 дугаар сарын 4-
ний өдрийн 55/61 тоот тогтоолд “Үндэстэн дамнасан зохион 
байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын Конвенциос 
тусдаа авлигын эсрэг олон улсын бие даасан эрх зүйн 
баримт бичиг боловсруулах нь чухал байгаа”-г дурдаж НҮБ-
ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны 
дэргэд авлигын эсрэг олон улсын баримт бичгийн төсөл 
боловсруулах түр хороог байгуулсан байна. Тус түр хороо 
нь 2002 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрөөс 2003 оны 10 
дугаар сарын 1-ний өдрийн хооронд 7 удаа хэлэлцэж, 
зөвшилцөн Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн төслийн 
эцсийн найруулгыг боловсруулсан. Ерөнхий Ассамблей 
2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 тоот 

тогтоолоор Конвенцийг баталсан юм.  

      Монгол Улс 2005 онд НҮБ-ын Авлигын эсрэг Конвенцид нэгдэн орж, соёрхон 
баталсан билээ. Уг конвенцид Оролцогч бүр ил тод байдлыг дэмжих болон ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, 
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Улс төр болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний авлигын түвшин
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АВЛИГЫН	ТӨСӨӨЛЛИЙН	
ИНДЕКСИЙН	2019	ОНЫ	ҮР	ДҮН

Берлинд төвтэй Транспаренси Интернешнл 
- төрийн бус байгууллагаас дэлхийн 180 орны 
төрийн албан дахь авлигын талаар шинжээч, 
бизнес эрхлэгчдийн төсөөлөлд үндэслэн 
Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны дүнг 
гаргасан байна. 

Энэхүү индекс нь нэгдмэл аргачлал бүхий 
бие даасан судалгаа биш юм. Транспаренси 
Интернейшнл төрийн бус байгууллага нь 
Дэлхийн банк, Дэлхийн эдийн засгийн форум 
зэрэг байгууллага болон АНУ, ХБНГУ, Их 
Британи, Швейцар, Хонконг, Шведэд байрлан 
үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн судалгааны 
болон төрийн бус 13 байгууллагын судалгаа, 
үнэлгээнээс авлигад холбогдох хэсгийн 
үзүүлэлтийг сонгон авч тодорхой аргачлалаар 
индексийг тооцон улс орнуудыг эрэмбэлдэг.

Индексийн дүнгээр Монгол Улс 2019 онд 
35 оноо авч 106 дугаар байранд орсон. 

Манай улсын индексийг тооцоход 9 эх 
сурвалжийг ашигласан байна. Үүнээс АНУ-
ын Пи Ар Эс группээс гаргадаг Эрсдэлийн 
үнэлгээний холбогдох хэсэг 3 оноогоор 
нэмэгдсэн нь эерэг үзүүлэлт болсон 
бол Швейцарийн Ай Эм Ди бизнесийн 
сургуулийн Улс орнуудын өрсөлдөх чадварын 
эмхэтгэлийн Үзэл бодлын судалгаа, Шведэд 
төвтэй Ардчиллын олон талт байдлын төсөл, 
Дэлхийн эдийн засгийн форумын Үзэл бодлын 
судалгаа, Германд төвтэй Бертелсманы 
сангийн Шилжилтийн индекс, Дэлхийн банкны 
Улс орны бодлого, институцийн үнэлгээний 
холбогдох хэсгийн үнэлгээ тус бүр 2-8 оноогоор 
буурсан нь сөрөг үзүүлэлт болжээ.

Монгол	Улсын	үнэлгээнд	ашигласан	эх	сурвалж,	оноор

Д/д Байгууллага-судалгаа 2016 2017 2018 2019 19/20
1. “Пи Ар Эс” групп - Эрсдэлийн үнэлгээ 2019 32 32 32 35 3
2. “Дэлхийн эрх зүйн төсөл”- Хууль дээдлэх ёсны индекс 2019 38 36 36 36 

3. “Экономист группийн мэдээллийн нэгж” - Эрсдэлийн үнэлгээ 2019 37 37 37 37 

4. “Глобал инсайт” - Улс орны эрсдэлийн түвшин 2018 47 35 47 47 

5. “Ай Эм Ди”- Үзэл бодлын судалгаа 2019 35 33 30 28 2 
6. “Ардчиллын олон талт байдлын төсөл”- /V-Dem/ 2019 34 35 33 31 2 
7. “Дэлхийн эдийн засгийн форум” - Үзэл бодлын судалгаа 2019 38 30 31 28 3 
8. “Бертелсман” сан - Шилжилтийн индекс 2020 36 41 41 37 4 
9. “Дэлхийн банк” - Улс орны бодлого, институцийн үнэлгээ 2018 47 43 43 35 8 

Дундаж	оноо 38 38 37 35 2	
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Вашингтонд байрладаг Дэлхийн эрх 
зүйн төслийн Хууль дээдлэх ёсны  индекс, 
Экономист группийн Мэдээллийн албаны 
Улс орнуудын эрсдэлийн үнэлгээ, Глобал 
инсайт компанийн Улс орнуудын эрсдэлийн 
түвшний үнэлгээний оноо өмнөх оныхоос 
өөрчлөгдөөгүй байна.

Үнэлгээ	буурсан	үзүүлэлтүүд

Дэлхийн банкны Улс орны бодлого, 
институцийн үнэлгээгээр өмнөх оныхоос 
хамгийн их буюу 8 оноо буурсан байна. 

Уг үнэлгээг гаргахдаа шинжээч буюу 
Дэлхийн банкны ажилтан тухайн улсын 
төрийн байгууллага дахь ил тод, хариуцлагатай 
байдал, авлигын нөхцөл байдлыг 1-6 оноогоор 
(1 бол сөрөг, 6 бол эерэг) үнэлдэг. Монгол 
Улс 2019 оны үнэлгээгээр 3 оноо авсан нь 
өмнөх оныхоос 0.5 оноогоор буурсан ба энэ 
нь Авлигын төсөөллийн индексэд 8 оноо болж 
тусгагдсан2.

Бертелсман сангийн Шилжилтийн 
индексийн 2020 оны үнэлгээгээр манай улсын 
оноо 37 болж өмнөх оныхоос 4 пунктээр 
буурсан байна. Үнэлгээг хоёр шинжээч 
(үнэлүүлж байгаа улсын 1, өөр нэг улсын 1) 
өгдөг бөгөөд шинжээчдээс дараахь 2 асуултад 
хариулт авч гарсан дүнг Авлигын төсөөллийн 
индекс гаргахад ашигладаг.

Асуулт 3.3. “Албан тушаалаа урвуулан 
ашигласан төрийн албан хаагчдад ямар 
хэмжээгээр хариуцлага хүлээлгэдэг вэ?” 

Асуулт 15.3 “Засгийн газар авлигыг хэр 
хязгаарлаж чаддаг вэ?”

Дэлхийн эдийн засгийн форумын Үзэл 
бодлын судалгааны 2019 оны дүнгээр манай 
2 Эх сурвалж: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/country-policy-

and-institutional-assessment July 2019

улсын оноо 28 болж 3 пункт буурчээ. Энэ 
судалгааг Дэлхийн эдийн засгийн форумаас 
дэлхий даяарх 160 түнш байгууллагаараа 
дамжуулан зохион байгуулсан бөгөөд Монгол 
Улсад Нээлттэй нийгмийн хүрээлэн хариуцсан 
байна. Манай улсын хувьд 72 бизнес эрхлэгчийг 
судалгаанд оролцуулж дараахь хоёр асуултад 
хариулт авч дүнг гаргасан байна. 

Асуулт: Танай улсад дараахь үйл 
ажиллагаанд албан бус нэмэлт төлбөр, хээл 
хахууль өгөх явдал хэр түгээмэл байдаг вэ?

1. Экспорт, импорт 2. Нийтийн аж ахуй 
3.Татвар 4. Худалдан авах ажиллагаа, тусгай 
зөвшөөрөл 5. Шүүхийн шийдвэрийг өөрт 
ашигтай гаргуулах

Асуулт: Танай улсад, авлигын улмаас 
төсвийн хөрөнгийг компаниуд, бүлэглэлд 
зарцуулах явдал хэр түгээмэл байдаг вэ? 

Ардчиллын олон талт байдлын төслийн 
2019 оны судалгаагаар манай улсын холбогдох 
үзүүлэлт 31 болж өмнөх оныхоос 2 пунктээр 
буурсан байна.

“Улс төрийн авлига хэр түгээмэл бэ?” 
гэсэн асуултад өгсөн хариултаар үнэлгээг 
гаргадаг аж. 

Швейцарийн Ай Эм Ди бизнесийн 
сургуулийн Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
эмхэтгэлийн Үзэл бодлын судалгааны 
2019 оны дүнгээр манай улс 28 оноо авсан 
нь өмнөх оныхоос 2 пунктээр буурчээ. Уг 
байгууллагаас 2019 онд 6000 гаруй бизнес 
эрхлэгчдийг судалгаанд хамруулж “Хээл 
хахууль, авлига байдаг уу” гэсэн утгатай 
асуулт асууж хариултыг индексэд ашиглажээ. 
Уг судалгааны задгай мэдээллийг нийтэд 
зарлаагүй байна. 
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Үнэлгээ	нэмэгдсэн	үзүүлэлт

Улс төрийн эрсдэлийн рэйтинг болон 
таамаглал гаргадаг Пи Ар Эс компанийн 
эрсдэлийн үнэлгээгээр Монгол Улс 35 оноо авч 
өмнөх оныхоос 3 оноогоор нэмэгдсэн эерэг 
дүнтэй байна. Энэхүү үнэлгээг гаргахдаа тус 
компанийн шинжээчид холбогдох мэдээллийг 
цуглуулж дүн шинжилгээ хийн эрсдэлийн 
оноонд хөрвүүлдэг бөгөөд гол нь тухайн улс 
орны улс төрийн тогтолцоон дахь авлигад 
үнэлэлт дүгнэлт өгдөг. 

Өөрчлөлт	гараагүй	үзүүлэлтүүд

Дэлхийн эрх зүй төслийн Хууль дээдлэх 
ёсны индексээр манай улс 100 онооноос 36 
оноо авсан бөгөөд сүүлийн гурван жил энэ 
түвшин өөрчлөгдөөгүй. 

2018 оны 05 дугаар сарын 05-11-ний 
өдрийн хооронд дэлхий даяар нийт 3800 
гаруй шинжээчээс улс орнуудын хууль 
тогтоох, гүйцэтгэх болон шүүх эрх мэдэл, 
цагдаа, батлан хамгаалах салбарын албан 
тушаалтнууд албан тушаалаа хувьдаа 
ашигладаг эсэхийг үнэлүүлж энэ индексийг 
гарган Авлигын төсөөллийн 2019 оны 
индексэд нэг үзүүлэлт болгон ашигласан 
байна. 

Экономист компанийн Мэдээллийн 
албаны Улс орнуудын эрсдэлийн үнэлгээгээр 
манай улс сүүлийн дөрвөн жил дараалан 37 
оноотой гараад байна. 

Нью Иорк, Хонконг, Бээжин, Шанхайд 
ажилладаг тус компанийн шинжээчид төсвийн 
хөрөнгийн зарцуулалт, хуваарилалт тогтсон 
дүрэм, журмын дагуу хэрэгждэг эсэх, төсвийн 
хөрөнгийг төрийн албан хаагч, сайд нар 
хувийн, эсхүл улс төрийн зорилгоор ашигладаг 
эсэх, төрийн албаны томилгоо шударга эсэх, 
хараат бус аудит, шүүх засаглал бий эсэх, гэрээ 
байгуулах, давуу байдал олж авахын тулд хээл 
хахууль зайлшгүй төлөх ёстой гэсэн уламжлал 
байдаг эсэх зэрэг асуултын дагуу улс орнуудыг 
үнэлдэг. 

Глобал инсайт компанийн Улс орнуудын 
эрсдэлийн түвшний үнэлгээгээр манай 
улс сүүлийн хоёр жил дараалан 47 оноотой 
байна. Уг үнэлгээг гаргахдаа компани өөрийн 
бизнесээ үргэлжлүүлэх, гэрээ байгуулахын 
тулд хээл хахууль болон авлигын бусад 
асуудалтай тулгарах эрсдэлийг шинжээчид 
үнэлж дүнг гаргадаг. 
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УЛС	ТӨР,	ХУУЛЬ	ХЯНАЛТЫН	
БАЙГУУЛЛАГЫН	ХҮРЭЭН	ДЭХ	АВЛИГЫН	
ТАЛААРХ	ТӨСӨӨЛЛИЙН	СУДАЛГАА

Авлигатай тэмцэх 
газраас 2008 оноос хойш жил 
бүр “Улс төр, хууль хяналтын 
байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын талаарх төсөөллийн 
судалгаа”-г зохион байгуулж 
үр дүнг танилцуулж байна. 
Судалгаа нь улс төр, хууль 
хяналтын байгууллагын 
хүрээнд дэх авлигын 
талаарх төсөөлөл, хандлага, 
шалтгааныг тодруулах, мөн 
хүрээн дэх авлигад автагдсан 
байдал, цар хүрээ, хэлбэрийг 
авч үзэх, авлигад нөлөөлж буй 
хүчин зүйлсийг тодорхойлох, 
авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааг 
төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд эх 
сурвалж болдог.

2017 он хүртэл улс төр 
болон шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын талаарх төсөөллийг 
нэг судалгаагаар судалж, 
нэгтгэсэн тайланг гаргаж 
байсан бол 2018 оноос хоёр 
хүрээг тусад нь авч үзэн 
судалгааг гүйцэтгэж байна. 

Улс төр, хууль хяналтын хүрээний авлигын түвшин 2016 
онд 3.65, 2017 онд 3.97, улс төрийн хүрээн дэх авлигын түвшин 
2018 онд 3.93, 2019 онд 4.08, шүүх, хууль хяналтын байгууллагын 
хүрээн дэх авлигын түвшин 2018 онд 3.68, 2019 онд 3.86 
оноогоор үнэлэгдсэн байна.

2019 онд улс төрийн хүрээн дэх авлигын түвшин 4.08 пункт 
гарлаа. Өмнөх оны үзүүлэлттэй харьцуулахад 0.15 пунктээр 
өсчээ. Харин шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын түвшин 3.86 пункт гарч, өмнөх оны үзүүлэлтээс 0.18 
пунктээр өссөн байна.

Тус судалгааны хувьд үзүүлэлтийн утгыг “1-5” гэсэн 
оноогоор үнэлүүлэн тооцсон ба оноо буурах тусам эерэг утгыг 
илэрхийлж байгаа бол өсөх тусам сөрөг утгыг илэрхийлдэг.

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын 
төсөөлөлд эерэг өөрчлөлт гараагүй байна.

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын түвшин, 2008-2019 онд 

 

Сүүлийн үед гарч байгаа авлигын үзэгдэл дэх гол өөрчлөлт бол дээр, доор, 
дунд бүх түвшинд хавтгайрсан, эрээ цээргүй, айж ичих зүйлгүй ил цагаандаа 
гарснаар илэрч байна. Жирийн иргэн хүнд авлигыг үл тэвчих үзэл бүдгэрч, харин 
дөжирсөн, эвлэрсэн, хүлээн зөвшөөрсөн, авлигын субъект болж өөрчлөгдөх нь 
түгээмэл байна гэж үзжээ. 

 

II ХЭСЭГ 

ПАРЛАМЕНТЧИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенци 

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2000 оны 12 дугаар сарын 4-
ний өдрийн 55/61 тоот тогтоолд “Үндэстэн дамнасан зохион 
байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын Конвенциос 
тусдаа авлигын эсрэг олон улсын бие даасан эрх зүйн 
баримт бичиг боловсруулах нь чухал байгаа”-г дурдаж НҮБ-
ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны 
дэргэд авлигын эсрэг олон улсын баримт бичгийн төсөл 
боловсруулах түр хороог байгуулсан байна. Тус түр хороо 
нь 2002 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрөөс 2003 оны 10 
дугаар сарын 1-ний өдрийн хооронд 7 удаа хэлэлцэж, 
зөвшилцөн Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн төслийн 
эцсийн найруулгыг боловсруулсан. Ерөнхий Ассамблей 
2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 тоот 

тогтоолоор Конвенцийг баталсан юм.  

      Монгол Улс 2005 онд НҮБ-ын Авлигын эсрэг Конвенцид нэгдэн орж, соёрхон 
баталсан билээ. Уг конвенцид Оролцогч бүр ил тод байдлыг дэмжих болон ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, 
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Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын түвшин, 2008-2019 онд
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  зогсоож чадна.
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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

110


