
АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ 
ТАНИУЛАХ НЬ



ГТХЗНТ УТҮГ-н ажилтан та хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах уу?

Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон
орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд
ийн удирдах болон компанийн эрх бүхий албан
тушаалтан



Нийтийн албан тушаалтан Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад
хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ хувийн ашиг сонирхлоосоо ангид
тэгш, шударгаар хэрэгжүүлнэ гэх олон нийтийн итгэл

Нийтийн ашиг сонирхол01

Нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд
өөрөө болон түүнтэй хамаарал бүхий этгээдийн зүгээс нөлөөлж
болохуйц эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхол

Хувийн ашиг сонирхол02

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

Ашиг сонирхолын зөрчил03

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

Хамаарал бүхий этгээд04



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 зөрчлийг

Авилга05

Албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж бусдад давуу
байдал олгосны төлөө өөрт нь болон бусдад буй болох эдийн болон
эдийн бус ашигтай байдлыг

Ашиг хонжоо06

Албан тушаалын эрх мэдлийг албаны эрх ашгийн эсрэг буюу
хувийн ашиг сонирхлоо гүйцэлдүүлэх зорилгод ашиглаж хийх
ёстой үйлдлийг хийхгүй байх, хийх ёсгүй үйлдэл хийхийг

Албан тушаалын эрх мэдлээ
урвуулан ашиглах

07



Тхайн нийтийн албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар
холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээд

Нэгдмэл сонирхолтой этгээд08

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 явуулах

Ашиг сонирхолын зөрчилтэй гэж
ойлгогдохуйц нөхцөл байдал

09

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

Хандив10

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

Бэлэг11



Албан тушаалтан иргэний болон хуулийн
этгээдийн зүгээс тавьсан албан үүрэгтэй
нь зөрчилдөх хувийн ашиг сонирхлын
асуудал болон зан байдлыг тэвчиж, албан
үүргээ гүйцэтгэхдээ нийтийн ашиг
сонирхлыг хувийн болон тусгай ашиг
сонирхлоос илүүд үзнэ.

Албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хувийн
болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн
хувийн зорилгод ашиглахгүй бөгөөд албан
үүрэгт нь нөлөөлөхүйц аливаа харилцаанаас
ангид байна.

Албан тушаалтан нь хууль тогтоомжид
заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд
хариуцлага хүлээнэ.

Албан тушаалтан нь хууль дээдлэх
зарчимд захирагдан, албан үүргээ
иргэдийн итгэл хүлээхүйц, тэгш,
шударга, хариуцлагатайгаар
гүйцэтгэж, албаны ёс зүйг сахина.

Албан тушаалтан ашиг сонирхлын
зөрчилд орж болох нөхцөл байдлыг
мэдэгдэх, түүнээс татгалзах замаар
урьдчилан сэргийлнэ.

Үйл 
ажиллагааны 

зарчим



Авилгаас урьдчилан сэргийлэх нийтлэг үүрэг 

Төрийн байгууллагын удирдлага ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй:

• Авилгатай тэмцэн талаар сургалт, сурталчилгаа явуулах
• Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоож

мөрдүүлэх
• Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ

илэрхийлсэн мэдэгдлийг зохих журмын дагуу авах, бүртгэх, хянан
шалгах

• Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй албан тушаалтанд хуульд
заасан эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй байх

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

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



Хууль тогтоомжид тусгайлан хориглосноос гадна авлигын 
дараах зөрчлийг хориглоно

 Албан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэж байгаа төрийн албан хаагчид дарамт, шахалт үзүүлэ
х, хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлөх;

 Бусдад шан харамж өгөх, өгөхөөр амлах, зуучлах;
 Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хууль бусаар аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдэд давуу байдал

олгох, олгохоор амлах, бусдын эрхийг хязгаарлах;
 Төсвийн болон хандив, тусламжийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах;
 Албан үүргээ гүйцэтгэх, эсхүл гүйцэтгэхгүй байхтай холбогдуулан бусдаас шан харамж

шаардах;
 Албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах, хэтрүүлэх;
 Албан тушаалын байдлаа ашиглан эд хөрөнгө олж авах, давуу эрх эдлэх;
 Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих.



Ашиг сонирхолын зөрчлийг мэдэгдэх, тайлбарлах
Мэдэгдэл гаргах 

Мэдээлж болно 

Мэдэгдэх үүрэг 

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

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

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

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



Албан үүрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх байдлыг мэдэгдэх 

Албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нөлөөлсөн аливаа дарамт, шахалт, зохимжгүй
нөлөөллийн талаар өөрийн удирдах албан тушаалтан, эсхүл эрх бүхий байгууллагад, хуулийн
хариуцлага хүлээхээр бол Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

Албан тушаалтан албан үүрэгтэй нь холбогдуулан аливаа этгээд бэлэг, үйлчилгээ,
ашигтай нөхцөл байдлыг санал болгосон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна:
• Саналаас татгалзах
• Санал тавьсан этгээдийг тодорхойлох
• Тодорхой нөхцөл байдлын улмаас бэлгийг эргүүлэн өгөх боломжгүй бол бэлгийг

хадгалах ба энэ тухай өөрийн удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагад
нэн даруй мэдэгдэх

• Боломжтой бол тухайн үйл явдлын гэрчийг тэмдэглэх
• Болсон нөхцөл байдлын талаарх мэдэгдлээ боломжит хугацааны дотор өөрийн

удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагад бичгээр хүргүүлэх
• Хариуцлага хүлээхээр зөрчил илэрсэн тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан

тушаалтанд мэдэгдэх.



Албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт

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.

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

Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө аливаа төлбөр авахыг
хориглоно.

Албан тушаалтан бүрэн эрхийнхээ дагуу олж авсан мэдээллийг хууль
бусаар задруулах, албан үүрэгт нь хамааралгүй байдлаар ашиглахыг
хориглоно.



Анхаарал хандуулсанд 
баярлалаа
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