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Дотоод ажил, хуулийн тасгийн 

дарга бөгөөд хуулийн зөвлөх, 

хурандаа М.Мөнхбат



• Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3. “Мэдүүлэг гаргагч

хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ тухайн албан тушаалд томилогдсон

буюу сонгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, цаашид тухайн

алба хааж байгаа хугацаандаа жил бүрийн 02 дугаар сарын 15-ны

дотор шинэчлэн гаргаж энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан

байгууллага, албан тушаалтанд өгөх үүрэгтэй”

• Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23

дугаар зүйлийн 23.3. “Албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын

мэдүүлгээ тухайн албан тушаалд сонгогдсон буюу томилогдсон

өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, цаашид тухайн албан тушаалыг

хашиж байгаа хугацаандаа жил бүрийн 02 дугаар сарын 15-ны

дотор шинэчлэн гаргаж, энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан

байгууллага, албан тушаалтанд өгөх үүрэгтэй”

• Их хэмжээний өөрчлөлт 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг

250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх буюу түүнээс дээш хэмжээгээр

өөрчлөгдсөн бол тухай бүр 30 хоногийн дотор гаргах үүрэгтэй.



Монгол Улсын Их Хурлын байнгын хорооны 

2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 20 

дугаар тогтоолоор баталсан “ХАСХОМ гаргах 

зарим албан тушаалтны жагсаалт”

2.8. Онцгой байдлын байгууллагын 

“ТТ-1”-”ТТ-11”-д хамаарах албан 

тушаалтнаас бусад албан тушаалтан 

хувийн ашиг сонирхлын болон 

хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг гаргана 



ХАСХОМ цахим 

бүрдүүлэлтийн 

системд бичсэн 

майл хаягийг бичнэ

“Нууц үг сэргээх холбоос” 

гэсэн хэсэг дээр дарна



ХАСХОМ цахим 

бүрдүүлэлтийн системд 

бичсэн майл хаягийг бичээд 

“илгээх” товч дарнаМайл хаягаар цахим 

системд нэвтрэх нууц үг 

ирнэ











2018 2018.







Бүртгэлийн систем дэхь 

“ТУСЛАМЖ” цонхыг 

ашиглана уу



Зөвхөн гарын үсэг зурж 

баталгаажуулна

ЭБАТ-ын бүртгэх хэсэг тул 

бөглөхгүй үлдээнэ

2018 оны ... сарын ... өдөр

Таны баталгааны маягт хэвлэсэн 

Огноо автоматаар гарна





ЗӨРЧИЛТЭЙ БОЛ “ТИЙМ”

Сонирхлын зөрчил үүссэн тухай 

тайлбар гаргана.

Удирдах албан тушаалтан 2 

төрлийн шийдвэр гаргана

/шийдвэрлэсэн байдал 

бөглөгдөнө/



ЗӨРЧИЛГҮЙ БОЛ “ҮГҮЙ”

Гүйцэтгэх үйл ажиллагаа 

дууссан огноог тэмдэглэж, 

ЭБАТ-д мэдэгдэж, бүртгэлд 

оруулна



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА


