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ЗОРИЛГО

Сонирхлын зөрчлийн хууль тогтоомж, түүнийг
хэрэгжүүлэхэд байгууллага, удирдлага,
нийтийн албан тушаалтны зүгээс анхаарвал
зохих асуудлын талаарх ойлголт, мэдлэгийг
өгөх, сонирхлын зөрчлийг хянахад дэмжлэг
үзүүлэх



ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

 Төрийн албаны тухай хууль
 Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенци
 Авлигын эсрэг хууль
 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

 УИХ-ын 2012 оны 5 дугаар тогтоол, “Албан
тушаалтны хувийг ашиг сонирхлын мэдүүлэг
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх,
хянах, хадгалах журам”



ЭРХ ЗҮЙН АКТ

 ЗГ-ын 2012 оны 133 дугаар тогтоол, “Албан
тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн
бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх,
хадгалах, зарцуулах журам”

 ЗГ-ын 2012 оны 141 дүгээр тогтоол, “Албан
тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах,
зарцуулах, тайлагнах журам”

 АТГ-ын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаал,
“Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын
шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох
этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх
арга хэмжээний журам”



ХУУЛИЙН ЗОРИЛТ

 Хувийн ашиг сонирхол

 Хуулиар хүлээсэн үүрэг
урьдчилан сэргийлэх

зохицуулах

хянах

 Ил тод, итгэл даах байдлыг хангах



НЭР, ТОМЪЁО

 Ашиг сонирхлын зөрчил

 Ойлгогдохуйц ашиг сонирхлын зөрчил

 Болзошгүй ашиг сонирхлын зөрчил



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

НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ



НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ

 Ёс дүрмийг тогтоох, 
мөрдүүлэх

 Мэдүүлэг

 Мэдэгдэл

 Мэдээлэл

 Зөвшөөрөх, эс зөвшөөрөх

 Зөвлөмж

 Шилжүүлэн шалгуулах



ЭБАТ – ТА !!!

НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ



АНХААРВАЛ ЗОХИХ

 Төсөв батлах, мөнгө хуваарилах явц дахь 
сонирхол;

 Ажилд авах, сонгох, албан тушаалд 
томилох үйл явц дахь сонирхол;

 Худалдан авалтад холбогдох сонирхол;



АНХААРВАЛ ЗОХИХ

 Удирдах зөвлөл, хороо, ажлын хэсгийн 
үйл ажиллаганы явц дахь сонирхол;

 Хандивтай холбоотой хориглол, 
хязгаарлалт;

 Давхар ажил эрхлэлт.



УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

 МЭДЭГДЭХ

 ТАТГАЛЗАХ



УДИРДАХ, ХЯНАХ

 Бүртгэх 

 Оролцоог хязгаарлах

 Гуравдагч талыг татан оролцуулах

 Асуудлаас холдуулах

 Хувийн сонирхлыг хаях

 Огцрох 



АНХААРАХ НЬ

 2-оос дээш аргыг хослуулан 
хэрэглэх

 Ёс зүйг сахиулах



Төрийн албанд ашиг сонирхлын зөрчлийг
удирдснаар авлига ба зүй бус үйлдэл гарах
нөхцөл буурах ба төрийн албан хаагчдыг
үндэслэлгүй хардах, буруутгах явдал багасах
болно.

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА


