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Ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдэгдэх

Төрийн байгууллагын хүлээх нийтлэг үүрэг

Авилгатай тэмцэх байгууллага, түүний бүрэн эрх



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.
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Ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдэгдэх

Албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг зөвшөөрч болох тохиолдол:
• Тухайн байгууллагын нэгж, эсхүл тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид

тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй, дээд шатны байгууллагаас
өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах боломжгүй;

• Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдах ба
зөвхөн, ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргасан албан
тушаалтан энэ шаардлагыг хангаж байгаа.

Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар мэдэгдэл, мэдээлэл хүлээн авсан эрх бүхий байгууллага,
албан тушаалтан тухайн албан үүргийг өөр албан тушаалтнаар гүйцэтгүүлэх эсэх шийдвэрийг
нэн даруй бичгээр гаргана. Ийнхүү шийдвэр гаргаагүй бол ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэж
үзсэнд тооцно.



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



Төрийн байгууллагын байрлаж байгаа байранд түүний үйлчилгээг    
эрхэлдгээс  бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага байрлахыг хориглоно.
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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.



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

• Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоож, мөрдүүлэх
• Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн

мэдэгдлийг зохих журмын дагуу авах, бүртгэх, хянан шалгах
• Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах,

мэдээлэл, мэдэгдлийн дагуу шалгах, хариуцлага хүлээлгэх
• Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй албан тушаалтанд хуульд заасан эрх

мэдлээ хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй байх
• Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй албан тушаалтанд ашиг сонирхлын

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг арилгах талаар бичгээр зөвлөмж өгөх
• Хууль болон Засгийн газраас баталсан журмаар зөвшөөрсөн тохиолдолд өөрийн

удирдлагад байгаа албан тушаалтан давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэнэ
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Авилгатай тэмцэх газрын бүрэн эрх:
 Авилгын эсрэг явуулах төрийн бодлого, шийдвэр, түүнчлэн авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар 

санал боловсруулж эрх бүхий байгууллагад оруулах;
 Авилга 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;
 Авилгын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажилтай холбогдуулан төрийн байгууллагаас                   

холбогдох мэдээ, судалгаа, тайланг гаргуулан авах;
 Авилгын гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор гүйцэтгэх ажил явуулах, гүйцэтгэх ажил эрхэлдэг бусад                

байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
 Авилгын холбогдолтой өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шалгах;
 Хуулиар харьяалуулсан хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах;
 Чиг үүрэгтээ холбогдох асуудлаар мэдээ, мэдээлэл авах, мэдээллийн нууцыг хадгалах;
 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;
 Авилгатай тэмцэх асуудлаар гадаад орнуудын болон олон улсын холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл            

солилцох.



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
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