
 

Бэлэг сэлт, найрсаг байдлын талаар баримтлах загвар бодлого 

МБЗ-ийн Бизнесийн ёс зүйн ажлын хэсэг 

 

Энэхүү баримт бичгийн зорилго, ашиглалт 

Байгууллагууд бэлэг сэлтийг найрсаг байдлын харилцааг тогтоох зорилгоор ихэвчлэн ашигладаг 

бөгөөд зарим улс оронд үүнийг зайлшгүй зан үйл ч хэмээн үздэг. Замын зардал, томилолтын төлбөр 

төлөх зэргээр зардал гаргах нь бизнесийн үр ашигт зохих хувь нэмэртэй байж болно. Тухайлбал, 

ирээдүйд үйлчлүүлэгч болох магадлалтай байгууллагын төлөөлөгчдийг сургалт, хурал зөвлөгөөн, 

арга хэмжээ, үзэсгэлэн зэрэгт оролцуулах эсвэл тэдний барилга, байгууламжаар зочлох томилолт, 

холбогдох замын зардлыг байгууллага төлдөг. Гэвч, үүнтэй холбоотой гарах эрсдэлүүд бий. 

Тийнхүү төлбөр төлөхийг ашиглан хууль бус төлбөрийг нуун дарагдуулах эсвэл зохисгүй нөлөөлөл 

бий болгон, компани хууль зүйн үр дагавар үүрэхэд хүргэж болзошгүй. Хууль журмаар зөвшөөрсөн 

байлаа ч, бэлэг сэлт өгөх, авах нь авлига, нөлөөлөлд автах ойлголтыг төрүүлж, улмаар компанийн 

дүр төрх, нэр хүндийг унагахад хүргэж болзошгүй. Төрийн байгууллага бизнесийн түншүүдтэй 

байнгын холбоо харилцаатай байх явцад бэлэг сэлт өгөх/авах санал ирэх, найрсаг байдал тогтоох 

тохиолдол үе үе үүсч болзошгүй тул бэлэг сэлт, найрсаг байдал, төлбөр төлөхийг хэзээ хүлээн 

зөвшөөрч, хэзээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байх талаар тодорхой тусгасан бодлого хэрэгжүүлэх нь чухал. 

МБЗ гишүүддээ бизнесийн ил тод байдлаа нэмэгдүүлэхэд нь тусалж мөн бэлэг сэлт, найрсаг байдал, 

төлбөртэй холбоотой нийтлэг ойлголтыг ажилтнууддаа өгөхөд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 

Бизнесийн ѐс зүйн ажлын хэсгээс урамшуулал, бэлэг сэлт, найрсаг байдлын талаар баримтлах загвар 

бодлого боловсруулан гаргалаа. Энэхүү загвар бодлогыг өөрийн бизнесийн онцлогт тохируулан 

өөрчлөх боломжтой бөгөөд үүнийг компаниуд бодлогоо боловсруулах, сайжруулахдаа ерөнхий 

хүрээ болгон ойлгох нь зүйд нийцнэ. Иймд, энэхүү бодлогыг уян хатан байдлаар хэрэгжүүлэхэд 

тохиромжтой байдлаар боловсруулж, улмаар бэлэг сэлт, найрсаг байдал, төлбөртэй холбоотой 

анхаарч үзэх шаардлагатай бүх нөхцлийг тоймлон тусгасан болно.  

Энэхүү загвар бодлогыг хэрэгжүүлэхийн өмнө үндэсний* болон бусад улс орны хууль 

тогтоомжуудыг харгалзан үзэх хэрэгтэй, тухайлбал Их Британийн Хээл хахуулийн эсрэг хуульд 

бизнестээ давуу байдал эдлэх эсвэл нөлөөлөх зорилгоор төрийн албан хаагчдад урамшуулал өгөхтэй 

холбоотой тодорхой эрсдэлүүдийг дурдсан байдаг. Хуулийн үндэслэлүүдээс гадна компанийн 

дотоод дүрэм, журам, түүнчлэн авлигын тодорхой эрсдэлүүдийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Мөн 

ажилтнуудынхаа дунд энэ талын ойлголт өгөх, үүрэг хүлээлгэх зорилгоор бодлогын төлөвлөлтийн 

талаар тэдэнтэй зөвлөлдөх нь үр дүнтэй байж болно. Дараах зөвлөмжийг компани анхаарч үзэх 

хэрэгтэй: 

 Бэлэг сэлт өгөх/авах  талаарх компаний баримтлах бодлогыг хөдөлмөрийн гэрээнд 

хавсаргаж, ажилтан бүрт танилцуулах,  

 Бэлэг сэлтийн бүртгэл хариуцах, бодлогозөрчлийг бүртгэх үүрэг бүхий ажилтанг томилох, 

 Ажилтнууддаа бодлого зөрчсөн талаар мэдээлэл өгөхийг дэмжиж, ингэхдээ мэдээллийн 

нууцлалын тогтолцоог бүрдүүлэх, 

 Аливаа зөрчил гарахад авах сахилгын арга хэмжээг тодорхой болгох, 

 Шаардлагатай тохиолдолд тухайн бэлэг сэлтийг буцаах талаар удирдамж боловсруулах. 

 



 

1. Зорилго 

Энэхүү бодлого нь дараах зорилготой. Үүнд: 

 Хүлээн зөвшөөрч болохуйц бэлэг сэлтийн талаарх нийтлэг ойлголтод дэм болж, ажилчид 

ашиглах зааврыг боловсруулах; 

 Хүлээн зөвшөөрч болохуйц бэлэг сэлтэд юу багтах талаарх янз бүрийн албан бус 

тайлбараас үүсэх буруу нөхцөл байдлын эрсдэлийг бууруулах;  

 Компанид эсвэл компаниас үзүүлэх гадны нөлөөллийн улмаас нэр хүндэд нь учирч болзошгүй 

эрсдэлийг бууруулах. 

 

2. Дүрэм 

Бага үнэлгээтэй (зах зээлийн өнөөгийн үнэлгээ нь ХХ төгрөг хүртэлх) мөн бизнесийн тодорхой 

шалтгаантай, хүндэтгэлийн илэрхийлэл болгон өгсөнөөс бусад тохиолдолд компанийн удирдлага, 

ажилчид нь төрийн байгууллага эсвэл бизнесийн түншүүдэд бэлэг сэлт өгөх/авах зэрэг бусад хувийн 

ашиг сонирхлынзөрчил гаргахгүй байх.   

3. Тодорхойлолт  

Бэлэг сэлт болон давуу байдал олж авах эсвэл өгөхийг авлигын эсрэг хуулийн дагуу хээл хахуулийн 

гэмт хэрэг гэж үзэх нь бий. Хэдийгээр хувь хүний тохиолдолд гэмт хэрэг үйлдэгдээгүй ч давуу 

байдал нь бизнесийн үйл ажиллагааны үр ашигт зохисгүй нөлөөлөх эсвэл нөлөөлөх ойлголт 

төрүүлэхгүй байхыг нягтлах нь чухал. 

 

Давуу байдал нь бэлэг сэлтээр (хүлээн авагчид өгсөн эсвэл өгөхийг санал болгосон бодит хэлбэр 

дүрстэй  аливаа зүйлс) хязгаарлагдахгүй бөгөөд ажилтны санхүү, эрх зүйн болон хувийн нөхцөл 

байдлыг нь сайжруулах, түүнчлэн эрх олгогдоогүй бусад бүх үйлчилгээ багтана. Тухайлбал: 

 Нөхөн төлбөр: Зөвшөөрч баталсан ажил, хөдөлмөртэй холбоогүй, одоо хүлээн авсан эсвэл 

хойшлуулсан, аливаа мөнгө эсвэл санхүүгийн бусад зохицуулалт (кредит гм); 

 Давуу тал: Хүлээн авагчид тусгай эрх, үйлчилгээ үзүүлэх;  

 Үнэгүй эсвэл хямдруулсан зардалтай (хувийн) томилолт/аялал; 

 Тээврийн хэрэгсэл ашиглах (тухайлбал, байгууламжид зочлох нь гэрээгээр зайлшгүй 

шаардсан зүйл биш бол);  

 Үзвэрийн тасалбар болон бусад хөнгөлөлт (тус эрхийг бүх ажилтанд олгохоор гэрээнд 

тусгаагүй тохиолдолд); 

 Томилолт, аялалын зардлын төлбөр (гэрээнд тусгасан ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэхээс бусад 

тохиолдолд); 

 Тодорхой үнэ бүхий эсвэл үнийн дүн бага авч бизнесийн-бус оройн/өдрийн хоолонд тогтмол 

урих; 

 Ажилтан мэдсэн хэрнээ давуу талыг “гуравдагч этгээдэд” (хань, хүүхэд гм) дамжуулахад 

мөн адил тооцно. 

Бага үнэлгээтэй бэлэг сэлтэд жижиг дурсгалын зүйлс багтах бөгөөд энэ нь бэлэг өгч буй хүн, 

тухайн  жил, ажилтан тутамд XX төгрөгийн үнэлгээнээс хэтрэхгүй байна.  



 

Буцаах нь үл хүндэтгэсэнд тооцогдох эсвэл бизнесийн энгийн ажил хэрэгт сөргөөр нөлөөлөх зэрэг 

онцгой тохиолдолд бэлэг сэлт, бусад давуу байдлыг хүлээж авах тухай бичгээр зөвшөөрөл авна. Тэр 

тохиолдолд бэлэг сэлт нь хүмүүнлэгийн зорилгоор эсвэл байгууллагад бүхэлдээ ашиглагдана.  

4. Нийтлэг үндэслэл 

 Байгууллагын жижиг дурсгалын зүйлс нь бэлэг сэлтийн хамгийн тохиромжтой хэлбэр юм. 

 Бэлэн мөнгөнөөс (чек, төлбөрийн баримт зэрэг) ямар ч тохиолдолд татгалзах ѐстой. 

 Бэлэг сэлтийг хэзээ ч хаалттай хаалганы цаана бус харин ил тод байдлаар хүлээн авна. 

 Бэлэг сэлтийг хэзээ ч хувийн зүгээс бус, харин байгууллагын нэрийн өмнөөс өгөх ѐстой.  

 Ямар ч эх сурвалжтай байсан хэрэв XX төгрөгийн үнэлгээнээс хэтэрвэл тухайн бэлэг 

сэлтийг ажилтан даруй буцаах/авахгүй байх ѐстой. 

 Хэрэв гэнэтийн бэлгээс татгалзах нь компанийг эвгүй байдалд оруулахаар бол ажилтан, 

зөвшөөрлийн дагуу, бэлгийг компанийн нэр дээр хүлээн авна. Тухайн бэлгийг бизнес эсвэл 

хүмүүнлэгийн зорилгоор ашиглана. 

 XX төгрөгөөс дээш үнэлгээтэй бүх бэлгийг бүртгэж, баримтжуулна.  

 Компанитай гэрээт харилцаа бий болгох эсвэл эрэлхийлэх аливаа давуу байдлаас татгалзах 

ѐстой. Үүнд нийлүүлэгч, борлуулагч, зөвлөх, төрийн бус байгууллага болон бусад этгээдээс 

ирэх бүх төрлийн бэлэг эсвэл бэлгийн саналууд, тухайлбал хоолонд урих болон бусад урилга 

багтана. 

Хэрэгцээтэй холбоос: 

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн ѐс зүйн зарчим 

 

Холбогдох мэдээлэл Монгол хэлээр:   

 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 

 Авлигын эсрэг хууль 

 Эрүүгийн хууль 

 

* “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн” 16-р зүйлд албан тушаалтан бэлэг авахтай холбоотой 

хязгаарлалт болон албан тушаалтан бэлэг (Засгийн газрын баталсан журмаар зохицуулагддаг 

дипломат бэлэг хамаарахгүй) шууд буюу шууд бусаар авахыг хориглосон тухай дурдсан. Хувийн 

салбарын албан хаагч (гэр бүл болон төрөл садангийн хүнээс) бусад этгээдээс авсан бэлэг, 

үйлчилгээний үнэ, хөлс нь нэг сарын цалинтай нь тэнцэх хэмжээнээс хэтэрсэн эсвэл нэг жилийн 

хугацаанд 3 сарын цалинтай нь тэнцэх хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд уг албан тушаалтан энэ 

тухайгаа эрх бүхий албан тушаалтанд 30 хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй. Хэрэв бэлэг, 

үйлчилгээний үнэ, хөлс албан тушаалтны 6 сарын цалингийн хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд 

түүнийг төрийн өмчид шилжүүлнэ. Албан тушаалтан 6 сарын цалингийн хэмжээнээс илүү гарсан 

бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсний зөрүүг өөрөө төлж тухайн бэлэг, үйлчилгээг авч болно. Мөнгөн 

дүнгээр илэрхийлэгдэх шагналыг Засгийн газрын журмаар зохицуулна. 
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