“НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ
СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ” хуулиас...
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
АЛБАН ТУШААЛТАНД ТАВИГДАХ ХОРИГЛОЛТ, ХЯЗГААРЛАЛТ
10 дугаар зүйл.Албаны мэдээллийг ашиглахтай холбогдсон хориглолт
10.1.Албан тушаалтан бүрэн эрхийнхээ дагуу олж авсан мэдээллийг хууль
бусаар задруулах, албан үүрэгт нь хамааралгүй байдлаар ашиглахыг хориглоно.
11 дүгээр зүйл.Албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон
хориглолт, хязгаарлалт
11.1.Албан тушаалтан албанүүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон өөртэй нь
хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны акт гаргах,
удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага үхлээлг эх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг
хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
11.2.Албан тушаалтан өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй ашгийн төлөө
үйл ажиллагаатай харилцааг дуусгавар болгосноос хойш хоёр жилийн хугацаанд
тухайн этгээдтэй холбогдох захиргааны акт гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх,
хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
11.3.Албан тушаалтан тухайн албан тушаалд сонгогдох, томилогдохоосоо
өмнө аж ахуйн нэгжийн удирдах, гүйцэтгэх, хяналтын байгууллагын гишүүн байсан
бол нийтийн албанд орсон, эсх
үл тухайн аж ахуйн нэгжтэй иргэний эрх зүйн
аливаа харилцааг дуусгавар болгосноос хойш хоёр жилийн хугацаанд тухайн аж
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай холбогдох захиргааны акт гаргахыг хориглоно.
11.4.Энэ хуулийн 11.3-т заасан захиргааны акт гаргах хязгаарлалт нь төрийн
болон орон нутгийнөмч давамгайлсан
хуулийн этгээдийн удирдах, гүйцэтгэх,
хяналтын байгууллагын гишүүн байсан албан тушаалтанд хамаарахгүй.
12 дугаар зүйл.Шийдвэр гаргахад нөлөөлөхийг хориглох
12.1.Албан тушаалтан өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн
хувийн ашиг сонирхолд нийц
үүлэн захиргааны акт гаргах, удирдах, хяналт,
шалгалт хийх, хариуцлагаүлээлгэх,
х
мөн эдгээрт бэлтгэхэд өөрий
н албан

тушаалын байдлаа
хориглоно.
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13 дугаар зүйл.Сурталчилгаатай холбогдсон хязгаарлалт
13.1.Албан тушаалтан албан
үүрэгт нь хамаарахаас бусад тохиолдолд
аливаа зар сурталчилгаанд албаны нэр үхнд, албан тушаалын байдлаа ашиглан
оролцохыг хориглоно.
13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан хязгаарлалт нь Улсын Их Хурлын гиш
үүний
болон Засгийн газрын гишүүни й нийгэмд тустай үйл ажиллагааны сурталчилгаанд
оролцоход хамаарахгүй.
14 дүгээр зүйл.Төлөөлөлтэй холбогдсон хязгаарлалт
14.1.Албан тушаалтан нийтийн албыгөөрийн хувийн ашиг сонирхлын өмнө
төлөөлөхийг хориглоно.
14.2.Албан тушаалтан албанүүрэгтэй нь шууд ба шууд бусаар холбогдох
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бусад этгээдийн өмнө төлөөлөхийг хориглоно.
14.3.Албан тушаалтан дараах тохиолдолд
байгууллагын өмнө нийтийн албыг төлөөлж болохгүй:

иргэн,

аж

ахуйн

нэгж,

14.3.1.өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн өмнө;
14.3.2.өөрөө болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээд нь ашиг хүртдэг
аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө;
14.3.3.албан тушаалтан, түүнтэй хамаарал бүхий этгээд нь удирдлага,
хяналт, захиргааны ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө.
15 дугаар зүйл.Төлбөр авахтай холбогдсон хязгаарлалт
15.1.Албан тушаалтан албан
үүргээ гүйцэтгэсний төлөө
авахыг хориглоно.

аливаа төлбөр

15.2.Хууль тогтоомжоор болон Засгийн газар, орон нутгийн үхий
эрх б
байгууллагын шийдвэрээр төлбөр авахаар тогтоосон бол нэмэлт төлбөр авахыг
хориглоно.
16 дугаар зүйл.Бэлэг авахтай холбогдсон хязгаарлалт
16.1.Албан тушаалтан албан
үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бусдаас
бэлэг шууд буюу шууд бусаар авахыг хориглоно.
16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан хориглолтод албан тушаалтанд албан
үүрэгтэй нь холбогдолгүй өгсөн бэлэг болон албан үүрэгтэй нь холбогдуулан
дипломат журмаар өгсөн бэлэг хамаарахгүй.
16.3.Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, тайлагнах, зарцуулах
журмыг Засгийн газар батална.

16.4.Гэр бүлийн гишүүн болон төрөл, садангийн хүнээс бусад этгээдээс
авсан нэг удаагийн бэлэг,үйлчилгээний үнэ , хөлс тухайн албан тушаалтны нэг
сарын цалинтай тэнцэх хэмжээнээс хэтэрсэн, эсхүл нэг эх сурвалжаас нэг жилийн
туршид хүлээн авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлс тухайн албан тушаалтны
гурван сарын цалинтай тэнцэх хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд уг албан
тушаалтан энэ тухай эрхүхий
б
албан тушаалтанд
30 хоногийн дотор бичгээр
мэдэгдэх үүрэгтэй.
16.5.Албан тушаалтны авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ , хөлс тухайн албан
тушаалтны зургаан сарын цалингийн хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд түүнийг
төрийн өмчид шилжүүлнэ.
16.6.Албан тушаалтан зургаан сарын цалингийн хэмжээнээс үүилгарсан
бэлэг, үйлчилгээний үнэ , хөлсний зөрүүг өөрөө төлж тухайн бэлэг, үйлчилгээг
хүлээн авч болно.
16.7.Албан тушаалтан бэлэг авахаасөмнөх хоёр жилийн хугацаанд бэлэг
өгөгч этгээдтэй холбогдох захиргааны акт, удирдлага, хяналт, шалгалт,
хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах зэрэг албан үүрэг хэрэгжүүлсэн бол түүнийг
тухайн бэлэг өгөгч этгээдээс албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бэлэг авсанд
тооцно.
16.8.Энэ хуулийн 16.4-т заасан этгээдээс бэлэг авсан бол албан тушаалтан
тухайн этгээдтэй холбогдох захиргааны акт гаргах, удирдах, хянах, шалгах,
хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах зэрэг албан үүргийг хоёр жилийн хугацаанд
гүйцэтгэхгүй.
16.9.Төрийн болон орон нутгийнөмчит хуулийн этгээдийн өрд
т
ногдох
хувийг эзэмшигчийн өлөөлөгч
т
албан тушаалтан нь тухайн хуулийн этгээдэд
ажиллах хугацаандаа, үүнчлэн
т
албан үүргээ гүйцэтгэж дууссанаас хойш хоёр
жилийн хугацаанд тухайн хуулийн этгээд,
үүний
т
удирдлагын ги
шүүдээс бэлэг
авахыг хориглоно.
16.10.Албан тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний
үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журмыг Засгийн газар батална.
16.11.Мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэх шагналыг энэ хуулийн 16.1-16.10-т
заасан журмаар зохицуулна.
17 дугаар зүйл.Хандив авахтай холбогдсон хязгаарлалт
17.1.Албан тушаалтан, өрийн
т
болон нутгийн захиргааны байгууллага,
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нийтийн хэрэгцээнд зориулан иргэн, хуулийн
этгээдээс бэлэг, бусад санхүүгийн туслалцааг авах, хүсэхийг хориглоно.
17.2.Албан тушаалтан, өрийн
т
болон нутгийн захиргааны байгууллага,
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага албан үүрэгтэй нь холбогдолгүй гуравдагч
этгээдээс үзүүлж байгаа нийтийн албаны хэрэгцээнд, ажилтны сургалт, үйл
ажиллагааны зохион байгуулалт, техникийн дэмжлэг зэрэг албан тушаалтныг ашиг
сонирхлын зөрчилд оруулахгүй хандив, бусад санхүүгийн туслалцааг энэ хуулийн
17.1-д заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй бол авч болно.
17.3.Албан тушаалтан хандив, санхүүгийн туслалцааг авахын өмнө өөрийн
удирдлага, эсхүл эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байна.

17.4.Энэ хуулийн 17.2-т заасан хандив, санхүүгийн туслалцаа авсан албан
тушаалтан, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах
байгууллага хоёр жилийн хугацаанд хандивлагчтай холбоотой аливаа шийдвэр
гаргахыг хориглоно.
17.5.Албан тушаалтан дараах тохиолдолд биечлэн, эсх
үл бусад этгээдээр
зуучлуулан хандив хүсэх, хандив цуглуулахад оролцох, хүлээн авахыг хориглоно:
17.5.1.хүнд өвчнийг эмчлэхэд шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд
өөртөө буюу өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хэрэгцээнд;
17.5.2.өөрөө болон өөртэй нь хамаарал үхий
б
хуваалцдаг иргэн болон хуулийн этгээдийн хэрэгцээнд;

этгээд нь ашиг

17.5.3.өөртэй нь хамаарал б
үхий этгээд нь удирдлага, хяналт,
захиргааны албанд нь ажилладаг хуулийн этгээдийн хэрэгцээнд.
18 дугаар зүйл.Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалт
18.1.Албан тушаалтан энэ хуулиар өз вшөөрснөөс өөр ажил , албан тушаал
давхар эрхлэхийг хориглоно.
18.2.Улсын Их Хурлын болон Засгийн газрын гиш
үүн дараах ажил, албан
тушаалыг давхар эрхэлж болно:
18.2.1.хууль болон олон улсын гэрээгээр зөвшөөрсөн ажил;
18.2.2.нийтэд тустай үйл ажиллагаанд чиглэсэн ажил;
18.2.3.багшлах, эрдэм шинжилгээний болон бүтээлч ажил;
18.2.4.хуульд заасан болөөр өөрийн чи г үүргийн дагуу Улсын Их
Хурлын болон Засгийн газрын албан тушаал;
18.2.5.хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн олон улсын байгууллага дахь
албан тушаал.
18.3.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, бүх шатны шүүхийн шүүгч, прокурор,
мөрдөх албаны албан тушаалтан салбарын хуульд тусгайлан зааснаас бусад
ажил, албан тушаал эрхлэхийг хориглоно.
18.4.Зэвсэгт хүчний албан тушаалтан өөрийн удирдах албан тушаалтны
бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр хөдөлмөрийн болон ажил гүйцэт гэх
гэрээгээр ажил гүйцэтгэж, эрх эдэлж болно.
18.5.Энэ хуулийн 18.2-18.4-т зааснаас бусад албан тушаалтан дараах
ажлыг давхар эрхэлж болно.
18.5.1.хууль тогтоомж, олон улсын гэрээгээр болон Засгийн газраас
баталсан журмаар зөвшөөрсөн ажил;
18.5.2.багшлах, эрдэм шинжилгээний болон бүтээлч ажил;
18.5.3.ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээргүй бол өөрийн удирдах албан
тушаалтан, эрх бүхий байгууллагын бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр бусад
алба, гэрээний ажил, үүрэг.

18.6.Татварын албанд ажил,
үйлчил
гээ хувиараа эрхэлж байгаа гэж
бүртгүүлсэн, жилийн орлого нь 10 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй, эсхүл зөвхөн өрхийн
хэрэгцээний төмс, хүнсний ногооны тариалан болон ойн аж ахуй, зөгий, загас,
амьтан үржүүлэг, аялал, бусад сургалтын үйл ажиллагаанаас орлого олдог бол
албан тушаалтан үүнийгээ давхар эрхэлж болно.
18.7.Улсын Их Хурлын гиш
үүн Засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг
хавсарч байгаа бол Улсын Их Хурлаас байгуулагдах хяналт шалгалтын ажлын
хэсгийн үрэлдэхүүнд
б
орохыг, түүнчлэн хяналт шалгалтын ажлын хэсэг
байгуулахаар санаачлах, санал оруулахыг хориглоно.
19 дүгээр зүйл.Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон
хязгаарлалтыг хэрэгжүүлэх журам
19.1.Албан тушаалтан нийтийн албанд орохүед хуулиар зөвшөөрөөгүй өөр
ажил, үүрэг, гэрээ гүйцэтгэж, эрх эдэлж байгаа бол энэ тухай дээд шатны албан
тушаалтанд бичгээр танилцуулах үүрэгтэй.
19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан танилцуулга хүлээн авсан албан тушаалтан
ажлын байрны шаардлагыг харгалзан 30 хоногийн дотор давхар эрхэлж болохг
үй
алба, ажил, үүргээс чөлөөлөгдөх, гэрээ болон эрхийг цуцлах эсэх тухай шийдвэр
гаргаж холбогдох албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэнэ.
20 дугаар зүйл.Аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй
холбогдсон хориглолт
20.1.Албан тушаалтан энэ хуулийн 18.6-д зааснаас бусад аж ахуйн
үйл
ажиллагаа гардан эрхлэх болон аж ахуйн нэгжийн удирдах бүтцэд ажиллахыг
хориглоно.
20.2.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Ерөнхий сайд,
Засгийн газрын гиш
үүн, дэд сайд, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, Улсын дээд
шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, Улсын Их Хурлын
Тамгын газрын Ер
өнхий нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх
газрын дарга, Цагдаагийн ер
өнхий газрын
дарга, Тагнуулийн ер
өнхий газрын
дарга, Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор, Авлигатай тэмцэх газрын дарга, дэд дарга,
Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга, Төрийн сангийн газрын дарга, тэдгээртэй
хамаарал бүхий этгээд нээлттэй тендер шалгаруулалтаар шийдвэрлэснээс бусад
тохиолдолд ө
т рийн болон орон нутгийн хэрэгцээнд бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авагч, өт рийн санхүүгийн нөөц бүрдүүлэгч, төрөөс баталгаа гаргасан
зээл хүртэгч аж ахуйн нэгжийн хувь, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг
биелүүлж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч байж болохгүй.
20.3.Энэ хуулийн 20.2-т заасан албан тушаалтан, үүнтэй
т
хамаарал бүхий
этгээд энэ зүйлд заасан үүргийг нийтийн албанаас чөлөөлөгдсөний дараа хоёр
жилийн хугацаанд мөн биелүүлнэ.
20.4.Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлага,
хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтан тухайн хуулийн этгээдэд
нийлүүлэх төрийн болон орон нутгийн хэрэгцээний бараа, ажил,үйлчилгээ
худалдан авах захиалгын нийлүүлэгчээс ашиг авахыг хориглоно.
20.5.Албан тушаалтан нийтийн албанаас өлөөлөгдсөнөөс
ч
хойш хоёр
жилийн хугацаанд албан үүргээ гүйцэтгэж байх хугацаандаа төрийн бараа, ажил,

үйлчилгээ худалдан авах, улсын болон орон нутгийн нөөцийн хуваарилалт,
удирдах, хянах, хариуцлага хүлээлгэх зэрэг асуудлаар шийдвэр гаргаж бай сан аж
ахуйн нэгжийн хувь, өрөнгө
х
эзэмшигч, хамтрагч болох, тус аж ахуйн нэгжээс
хөрөнгө шилжүүлж авахыг хориглоно.
21 дүгээр зүйл.Албан тушаалаас чөлөөлөгдсөний дараах хязгаарлалт
21.1.Албан тушаалтан нь албан үүргээс чөлөөлөгдсөнөөс хойш хоёр жилийн
хугацаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох дараах үйл ажиллагаа явуулахыг
хориглоно:
21.1.1.урьд гүйцэтгэж байсан албан үүрэгтэй нь холбоотой байсан аж
ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллах;
21.1.2.урьд ажиллаж байсан байгууллагатай
байгуулах, тухайн байгууллагаас олгодог зөвшөөрлийг хүсэх;

гэрээ,

контракт

21.1.3.урьд ажиллаж байсан байгууллагын өмнө аливаа хувь үн,
х
хуулийн этгээдийг төлөөлөх.
21.2.Энэ хуулийн 21.1.2-т заасан хязгаарлалт нь тухайн этгээд албан
тушаалд сонгогдож, томилогдохоосөмнө байгуулагдсан буюу сунгагдсан гэрээ,
контракт, түүнчлэн нээлттэй тендер шалгаруулалтын дагуу байгуулагдсан, эсхүл
жилд долоон сая төгрөгөөс бага үнийн дүн бүхий гэрээ, контрактад хамаарахгүй.
21.3.Албан тушаалтан энэ хуулийн 21.1-д заасан хязгаарлалтад хамаарах
этгээдтэй албаны чиг үүргийн дагуу харилцаа тогтоохыг хориглоно.
21.4.Албан тушаалтан энэ хуулийн 21.1-д заасан хязгаарлалт зөрчигдөж
байгаа талаар эрх бүхий албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.
22 дугаар зүйл.Бусад орлогын хязгаарлалт
22.1.Албан тушаалтанөөрийн албан үүргийн дагуу авах цалин хөлснөөс
гадна энэ хууль, бусад хуулиар хориглоог
үй бусад ажил, алба, гэрээний
урамшуулал, мөн хуулиар хориглоогүй аж ахуйн үйл ажиллагааны орлого олж
болно.
22.2.Улсын Их Хурлын гиш
үүн Засгийн газрын гишүүний албан үүргийг
хавсран гүйцэтгэж байгаа бол Засгийн газрын гишүүний цалин авна.
22.3.Албан тушаалтан төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд
өмчлөгчийн төлөөлөгчийн ажил, үүрэг гүйцэтгэж байхдаа болон ажил үүрэг
гүйцэтгэхээ больсноос хойш хоёр жилийн хугацаанд дараах үйл ажиллагааг
хориглоно:
22.3.1.шууд, эсхүл гуравдагч этгээдийн зуучлалаар ажил, үүрэгтэй нь
холбоогүй санхүүгийн эх үүсвэр зэрэг аливаа үр ашиг хүлээн авах;
22.3.2.холбогдох өрийн
т
өмчит хуулийн этгээд болон түүний
удирдлага, захиргааны гишүүнээс бэлэг авах;
22.3.3.холбогдох төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцаа, үнэт цаас,
хөрөнгө олж авах;
эрхлэх.

22.3.4.холбогдох төрийн өмчит хуулийн этгээдэд өөр албан тушаал

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ
23 дугаар зүйл.Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах
23.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан нийтийн алба хашиж байгаа болон тэдгээр
албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд /цаашид “мэдүүлэг гаргагч” гэх/ хувийн
ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Улсын Их
Хурлын Хууль үзйн байнгын хороо Авлигата й тэмцэх газрын саналыгүндэслэн
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах албан тушаалын жагсаалтыг батална.
23.2.Мэдүүлэг гаргагч хувийн ашиг сонирхлын мэд
үүлгээ өөрөө үнэн зөв
гаргах үүрэгтэй.
23.3.Албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын үүлгээ
мэд
тухайн албан
тушаалд сонгогдсон буюу томилогдсонөдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, цаашид
тухайн албан тушаалыг хашиж байгаа хугацаандаа жилүрийн
б
02 дугаар сарын
15-ны дотор шинэчлэн гаргаж, энэ хуулийн 24үгээр
д
зүйлд заасан байгууллага,
албан тушаалтанд өгөх үүрэгтэй.
23.4.Албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын мэд
үүлгийг хүндэтгэн үзэх
шалтгаангүйгээр энэ хуулийн 23.3-т заасан хугацаанаас хожимдуулж гаргасан бол
уг мэдүүлгийг гаргаж өгөөгүйд тооцно.
23.5.Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг
сонирхлын урьдчилсан мэд
үүлгийг томилох эрх бүхий байгууллага, албан
тушаалтан хүлээн авч Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлнэ.
23.6.Авлигатай тэмцэх газар нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг ажлын 1 0 өдөрт багтаан
хянан үзээд тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх
эсэх талаар томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэнэ.
23.7.Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд тухайн албан
үүргийг гүйцэтгэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон бол
түүнийг тухайн албанд томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан
томилохоос татгалзах үүрэгтэй.
23.8.Хувийн ашиг сонирхлын мэд
үүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ
илэрхийлсэн мэдэгдлийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянан шалгах, хадгалах журмыг
Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо батална.

