
Бизнесийн үйл ажиллагаанд 

авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх нь

/Хууль эрх зүйн орчин/

www.iaac.mn 1800-1969

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён 

гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү

http://www.iaac.mn/


https://www.vestifinance.ru/articles/83941

"Human instinct or machine logic – which do you trust 

most in the fight against fraud and corruption?"

41 

4100

Улс оронд нь тендер авахын тулд авлига өгөх нь
энгийн зүйл27%

77% Хэрвээ бизнесийг нь хамгаалж байвал ямар ч ёс
суртахуунгүй үйлдэл хийхэд бэлэн

3 хүн тутмын 1 нь тендер
авахын тулд авлига өгөхөд

бэлэн

28% Хууль тогтоомж батлагдсанаар ёс суртахуунгүй
үйлдлээс урьдчилан сэргийлж, үр дүн гарсан

77% Удирдах, дээд шатны албан тушаалтнуудыг
эрүүгийн хариуцлагад татах нь авлигаас урьдчилан
сэргийлэх үр дүн үзүүлнэ

https://www.vestifinance.ru/articles/83941


АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ

Авлигын эсрэг 

НҮБ-ын конвенци

• 2005

Авлигын эсрэг 

хууль

• 2006

Нийтийн албанд 

нийтийн болон 

хувийн ашиг 

сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг 

сонирхлын 

зөрчлөөс 

урьдчилан 

сэргийлэх тухай 

хууль

• 2012

Эрүүгийн хууль

2015

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай

• 2011

Шилэн дансны тухай

• 2014



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 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 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 хоёр жилээс таван жил хүртэл

хугацаагаар хасаж арван мянган нэгжээс дөчин мянган нэгжтэй тэнцэх

хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл

хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

268 дугаар зүйл. Хээл хахууль авах

268.1.Албан тушаалтан хээл хахууль өгөгчийн ашиг сонирхлын үүднээс

албан үүргийн хувьд гүйцэтгэх үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байх, эсхүл гүйцэтгэх

ёсгүй үйлдлийг хийхээр урьдчилан амлах буюу амлахгүйгээр өөрөө, эсхүл

бусдаар дамжуулан хээл хахууль авсан бол тодорхой албан тушаал эрхлэх,

үйл ажиллагаа явуулах эрхийг гурван жил хүртэл хугацаагаар хасч

хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс хоёр зуун тавь дахин

нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл таван жил хүртэл

хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

268.2.Энэ хэргийг хясан боогдуулах замаар, эсхүл давтан буюу

урьд хээл хахуулийн хэрэгт шийтгүүлсэн этгээд , түүнчлэн зохион

байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл үйлдсэн, эсхүл их буюу онц их хэмжээний

хээл хахууль авсан бол эд хөрөнгийг хурааж, таваас дээш арван 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.

269 дүгээр зүйл. Хээл хахууль өгөх

269.1.Албан тушаалтанд өөрөө буюу бусдаар дамжуулж хээл хахууль өгсөн бол

хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс хоёр зуун тавь дахин

нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл гурван жил хүртэл

хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

269.2.Энэ хэргийг давтан, эсхүл хээл хахуулийн хэрэгт урьд ял шийтгүүлсэн

этгээд, түүнчлэн зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл үйлдсэн бол таваас

дээш найман жил хүртэл хугацаагаар хорих 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.



22.12 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 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.

266 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 

албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх

266.1.Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан

тушаалтан, арбитрч албан үүргийн хувьд хууль тогтоомж, дүрмээр

олгогдсон эрх мэдлээ илтэд хэтрүүлсний улмаас аж ахуйн нэгж,

байгууллага, иргэдийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхолд үлэмж

хэмжээний хохирол учирсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг

таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр

торгох, нэг зуугаас хоёр зуун тавин цаг хүртэл хугацаагаар албадан

ажил хийлгэх, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах

ял шийтгэнэ.

266.2. Энэ хэргийг давтан үйлдсэн, эсхүл түүний улмаас их

хэмжээний хохирол учирсан бол тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл

ажиллагаа явуулах эрхийг хоёр жил хүртэл хугацаагаар хасч

хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс нэг зуу дахин

нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас дээш

зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл таван жил хүртэл

хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.



Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, улс

төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд

шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй, хариуцлагатай

нийгмийг хөгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Авлигатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр

2016.11.03

2016-2023



2.1.Энэхүү хөтөлбөрийн 1.1-д заасан зорилгод хүрэхийн тулд дараахь зорилтыг үе шаттай

хэрэгжүүлнэ:

2.1.2.төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж чанар

хүртээмжийг нь сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн

хариуцлагыг дээшлүүлэх;

2.1.4.худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай,

шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх;

2.1.6.авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг

бэхжүүлэх;

2.1.7.авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний

нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэн, идэвх санаачилгыг дэмжих;



3.1.6.төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн түншлэлийн зарчим: Авлигаас

урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийт, иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн

оролцоо чухал болохыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх.



4.1.2.1.төрийн үйлчилгээг иргэнд цахим хэлбэрээр хүргэх тогтолцоог бүрдүүлэн, цахим үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ бий

болгож, бэхжүүлэх;

4.1.2.2.зөвшөөрөл олгох журмыг хялбарчилж, түүнд тавих хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, зарим төрлийн зөвшөөрөл олгох,

хяналт тавих чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх;

4.1.2.3.олон улсын стандарт хангасан бараа, бүтээгдэхүүнийг дотоодын стандартаар шалгадаг зохицуулалтыг өөрчлөх,

шаардлагагүй стандартыг хүчингүй болгох;

4.1.2.4.эрсдэлд суурилсан төрийн хяналт шалгалт болон аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтыг бэхжүүлэх, хяналт шалгалтын 70

хувийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулах, чиглэлийг цөөрүүлэх замаар төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоог

боловсронгуй болгох;

4.1.2.5.төрийн үйлчилгээний шударга, ил тод, нээлттэй байдлын талаархи судалгааг тогтмол хийж, үр дүнг үйл ажиллагаандаа

ашиглах;

4.1.2.6.өргөдөл, гомдол, мэдээлэл өгөх ил тод, нээлттэй суваг ажиллуулах, өргөдөл, гомдол, мэдээллийг цахим хэлбэрээр

гаргах, шийдвэрлэх, хяналт тавих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх;

4.1.2.7.төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийх, албан хаагчийн үйл ажиллагааг иргэн үнэлэх

тогтолцоог нэвтрүүлж, үйлчилгээг сайжруулах.

4.1.2.Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх, чанар

хүртээмжийг нь сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан

хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр дараахь үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлнэ:



4.1.4.1.тендерийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх;

4.1.4.2.тендер шалгаруулалтын талаар гарсан гомдлыг хянан шийдвэрлэх журмыг

шинэчлэх, гаргасан шийдвэр, дүгнэлтийг олон нийтэд ил тод болгох;

4.1.4.3.худалдан авах ажиллагааны бодлого, төлөвлөлтийг сайжруулж, ил тод болгох, олон

нийтээр урьдчилан хэлэлцүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх;

4.1.4.4.концесс, гэрээ шууд байгуулах аргачлал, шалгуурыг тодорхой болгох;

4.1.4.5.санхүүгийн үйл ажиллагаан дахь хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх,

гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэн, хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг дээшлүүлэх.

4.1.4.Худалдан авах ажиллагааны хяналт, хариуцлага, үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож,

үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт,

хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр дараахь үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлнэ:



4.1.6.1.хувийн хэвшлийн байгууллагуудын авлигын эсрэг сүлжээний үйл ажиллагааг

дэмжих, дэлхийн эдийн засгийн форумын авлигын эсрэг түншлэлийн хамтын

ажиллагааг идэвхжүүлэх;

4.1.6.2.хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн зарим чиг үүргийг

гүйцэтгүүлэх боломжийг судлан хэрэгжүүлэх, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн заагийг

тодорхойлох;

4.1.6.3.төр, хувийн хэвшлийн болон хувийн хэвшил хоорондын авлигаас урьдчилан

сэргийлэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, аливаа санал, санаачилгыг дэмжиж, хамтран

ажиллах;

4.1.6.4.картель, шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарласан эрх зүйн орчинг сайжруулах;

4.1.6.5.олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг хангах.

4.1.6.Хувийн хэвшил дэх авлигын эрсдэлийг бууруулах, өрсөлдөөний шударга

байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын

ажиллагааг бэхжүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр дараахь үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлнэ:



http://www.developmentinstitute.org/wp-content/uploads/2015/05/Stefanov_anticorruption_script_RU.pdf

Бизнесменийг бодвол албан тушаалтан илүү гэмт

хэргийн сэдэлтэй байдаг. Хэрвээ саад болохгүй бол

бизнесмен шударгаар хөрөнгөждөг. Харин албан

тушаалтан зөвхөн шудрага бусаар хөрөнгөждөг. Тийм

учраас хүнд сурталын аппарат нь бизнесийг бодвол

илүү “мафижсан” шинжтэй байдаг.

Russian economist, politician, and author, and was the Acting Prime Minister of Russia from

15 June 1992 to 14 December 1992.

http://www.developmentinstitute.org/wp-content/uploads/2015/05/Stefanov_anticorruption_script_RU.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Russians
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Russia


When the ICAC was established in 1974, corruption was rampant in the public sector, and the ICAC focused its corruption prevention work on government
departments and public bodies.
In the late 70s and early 80s, the number of corruption complaints relating to the private sector increased sharply and there was rising needs from the
private sector for assistance in putting in place corruption prevention safeguards. The Corruption Prevention Department recognized the need, and
established the ASG in April 1985 to provide corruption prevention advisory services to the private sector. Since then, more than 7,000
companies/organizations had obtained our advisory services on integrity management and anti-corruption measures.
With 2015 marking the 30th anniversary of the ASG, ASG was renamed as CPAS and given a new logo under a “rebranding programme”, to stay current
with the time and bring the service’s brand image to truly reflecting our mission and expertise.

http://cpas.icac.hk/EN/Home

