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1. ТАНИЛЦУУЛГА, НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Та бүхэнд Апплас+ группийнхээ шинээр хянан боловсруулсан Ёс зүйн дүрмийг толилуулж буйдаа туйлын баяртай байна.
Бид энэхүү дүрэмдээ зөвхөн хууль тогтоомж даган биелүүлэхээр үл барам ёс зүйг эрхэмлэсэн орчин бий болгох эрэлхийллийнхээ цар хүрээ, далайцыг 
тодорхой тайлбарлалаа. Мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах чадвар, шударга, зарчимч чанартаа суурилан шийдвэр гаргах дадлаар маань мөн чанар 
нь илрэх эл дүрмээрээ үйл ажиллагаагаа эрхэлж буй дэлхийн аль ч улс оронд зан авир, үйл хөдлөлдөө өдөр тутам баримталвал зохих нийтлэг зарчмуудыг 
цогцоор нь тунхаглан тогтоов.
Үйлдэл, эс үйлдэхүй бүртээ хариуцлагатай, зарчимч, шударга байхуйн чухлыг бид бүхэн мэдэхийн дээдээр мэдэх билээ. Цогц үнэт зүйлс, зарчмууд 
болоод ёс зүйн жишиг хэм хэмжээнд маань Группийнхээ дүр төрх, нэр хүндийг хамгаалах, хууль, эрх зүйн асуудлаас зайлсхийх төдийгүй түүнээс чанагш 
амжилтын оргил өөд тэмүүлэх алсын хараа шингээстэй буй. Шударга, зарчимч чанар маань бидэнд тогтвортой орчин бүрдүүлж, түүнийгээ үргэлжлүүлэн 
цогцлоох боломж олгодог. Энэ л орчныхоо эд эс, бүрэлдэхүүн хэсэг нь гэдгээрээ бид бахархаж, мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа улам бүр бататгадаг юм. 
Ёс зүйн дүрэм маань өдөр тутамд шийдвэр гаргахад түшиг тулгуур болохын зэрэгцээ бидний зан авир, үйл хөдлөлийн залуур жолоодлого байхаар 
зориулагдсан билээ.
Дүрэм, журам мөрдөх, удирдан зохион байгуулах үйлсдээ өндөр жишиг барьж ажиллах дадал, бизнесийн өсөлт хоёр бол өөр хоорондоо нягт харилцан 
уялдаж, нэг нь нөгөөгөө тэтгэн дэмжиж байдаг хүчин зүйлс юм. Олон түмний итгэлийг хүлээнэ гэдэг байнгын хүчин чармайлт шаарддаг, алгуур бүрэлддэг 
үйл явц болой. Тиймээс Группийнхээ нэр хүндийг хамгаалах нь бид бүхний эрхэм үүрэг мөн. Энэ нь үйлдэл бүртээ ёс зүйтэй байх, гадаад, дотоодын хамтран 
зүтгэгчид, захиалагч, үйлчлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчид, түншүүд, ханган нийлүүлэгчдэдээ үнэнч шударга хандаж ажиллана гэсэн үг бөлгөө.
Ёс зүйн дүрэмд зарлан тунхагласан язгуур үнэт зүйлсдээ суурилан ирээдүйн жишиг компани болж өсч дэвжихэд нь Апплас+ групптээ дэм түшиг болохын 
төлөө чадах бүхнээ зориулж, бүрэн дүүрэн дэмжинэ гэдэгт тань итгэл төгс байна.
Дүрмээ хянуур нямбай уншиж, сахин хамгаалагч үнэнч түшиг нь болохыг урам зориг дүүрэн уриалъя. Ёс зүйн дүрмийнхээ групп даяархи хэрэгжилтэд 
оруулж буй үнэтэй хувь нэмэрт тань урьдчилан талархал илэрхийлж байна. Таны тус дэмээр Апплас+ групп тань түмний итгэл хүлээсэн хэвээр, үнэ цэнэ, 
нэр хүндээ өөд өөд нь өргөн дэвжээсээр байх болно.

1.1. Танилцуулга
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Апплас+ группийн гүйцэтгэх захирал 
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1.2. Нэр томьёоны тодорхойлолт
Ёс зүйн дүрэмд хэрэглэсэн зарим нэр томьёог дор тодорхойлов.

“Апплас+ групп”, “Групп” гэдэгт Апплас Сервисиз ХХНК1, түүний охины, оролцоот, нэгдмэл сонирхолтой компаниудыг хамруулан ойлгоно, үүнд Апплас 
Сервисиз ХХНК-ын шууд болон шууд бусаар удирддаг бусад бизнесийн түншүүдтэй байгуулсан хамтарсан компаниуд орно.

“ХТБХЗ” гэдэг нь “Хууль тогтоомжийн биелэлт хариуцсан захирал” (Chief Compliance Officer) хэмээх албан тушаалын товчлол юм.

“Мэргэжилтнүүд” гэдэгт Апплас+ групптэй ямар төрлийн гэрээний харилцаа үүсгэснийг эс харгалзан тус группт үйлчилгээ үзүүлж буй бүхий л ажилтан, 
этгээдийг ойлгоно. Тиймээс ажиллагчид, бие даасан гүйцэтгэгчид, албан тушаалтнууд, захирлууд, Апплас+ группт бизнесийн үйл ажиллагааг явуулж 
байгаа гадны гэрээт ажилчид үүнд мөн хамаарна.

“Гуравдагч этгээд” гэдэгт Авлига, хээл хахуулийн эсрэг олон улсын дүрэмд заасанчлан, Апплас группийн гадна орших хууль ёсны, бие хүн буюу 
Апплас+ группийг төлөөлөн үйлдэл хийх эрх, зөвшөөрөл бүхий аливаа байгууллага, төлөөлөгч, туслан гүйцэтгэгч, зөвлөх нарыг ойлгоно.

1Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нээлттэй компани



2. Апплас+ ГРУППИЙН ТУЛГУУР ЗАРЧМУУД
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Үйлчилгээний чанар болоод бизнесийн ололт амжилт маань олон хүчин зүйл, хувьсагч бүрдлээс хамаардаг.  
Тэр дундаа, манай хамт олон, багийн гишүүд нийгмийн хариуцлагатай иргэд болохынхоо хувьд өдөр бүр дор бүрнээ 
үнэнч шударга хөдөлмөрлөдөг нь ямар ч эргэлзээгүй томоохон нөлөө үзүүлдэг билээ. Үйл ажиллагаагаа эрхэлж буй 
орчин, нутгийн зон олонд бидний ажил үйлс үлэмж эерэгээр нөлөөлж чадна гэдэг утгаар “байгууллагын нийгмийн 
хариуцлага”-ын үзэл баримтлалд бид гүнээ итгэдэг.
Үүнийг амжилттай гүйцэлдүүлэхийн тулд бид тулгуур зарчмуудаа дээдлэх ёстой. Үүнд:

Шударга, зарчимч чанар: Апплас+ групп бүхий л харилцаандаа үнэнч шударга байхуй, хууль тогтоомжийг чандлан мөрдөхүйн чухалд 
бүрэн итгэж, эл дадлыг цаг ямагт сайшаан дэмждэг. Цаашилбал, хүн бүрийн өөрийгөө хүндлэх мэдрэмж, үнэ цэнийг хүндэтгэн үзэж, 
бусдын сайн сайхан, аюулгүй байдалд анхаарч ажилладаг билээ.

Ил тод байдал: Харилцан хүндлэл, яриа хөөрөө өрнүүлэх дадал, ил тод байдал бол бидний харилцааны тулгуур зарчим, үндэс суурь юм. 
Эрх бүхий байгууллага, засгийн газрын болон зохицуулагч агентлагуудтай харилцахдаа хамтын ажиллагаа, шударга, нээлттэй зарчмыг 
баримтална.

Үл алагчлагч, хараат бус байдал: Бид алагчлан гадуурхалгүй, бие даасан, чөлөөтэй арга барилаар үйл ажиллагаагаа эрхэлж, шийдвэр 
гаргах явцад маань нөлөөлж болзошгүй ашиг сонирхлын зөрчил, ямарваа төрөл, хэлбэрийн авлига, хээл хахуулиас зайлсхийж ажилладаг.

Хариуцлага: Бид өөрсдийн ажилтан, түншүүдийн хувьд ажил үүргээ гүйцэтгэхэд аюулгүй, эрүүл, үйл ажиллагаа явуулж буй байгаль 
орчин, орон нутгийн иргэдэд ээлтэй ажлын байраар хангадаг.

Шударга, зарчимч, хараат бус, үл алагчлах дадлаар үйлчилгээгээ үзүүлж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд маань итгэдэг хэрэглэгчдийнхээ 
хүлээлтийг хариуцлагатайгаар давуулан биелүүлэхийг зорьж ажилладагт Апплас+ группийн хамт олон бидний язгуур чанар оршино.



3.1. Ёс зүйн дүрмийн зорилго
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3. Апплас+ ГРУППИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Ёс зүйн дүрэм маань Апплас+ групп, түүний мэргэжилтэн бүр ажил 
үүргээ гүйцэтгэхдээ түүнчлэн бизнес худалдааны болоод ажил 
мэргэжлийн харилцаан дахь бизнесийн сахилгадаа удирдлага болговол 
зохих зарчмуудыг тодорхойлж, зан авир, үйл хөдлөлийн зохистой хэм 
хэмжээг тогтоосон заавал биелэгдэх хүчинтэй цогц дүрэм юм.

Апплас+ группийн мэргэжилтэн бүр энэхүү дүрмийн дагуу 
бизнесийн сахилга баттайгаар ажиллах шаардлагатай. Дүрмийн 
заалтууд маань бүхий л улс орон, компани, эрх зүйн тогтолцоонд 
хамаарч үйлчлэх, Апплас+ группийн хэмжээнд баримтлах ёс зүйт зан 
чанар, үйл хөдлөлийн хамгийн наад захын жишиг билээ. Эл дүрэм, 
хэрэгжилтийн журмуудынхаа хамтаар сайн засаглал, ил тод байдал, 
нийгмийн хариуцлагын тухайд группийн зүгээс эргэлт буцалтгүйгээр 
хүлээсэн амлалт үүргийн тод томруун илрэл билээ.

Ёс зүйн дүрэм маань бидэнд ажлын байранд тулгардаг нөхцөл 
байдал, ацан шалаа бүхий ээдрээтэй асуудал бүрт хариулт, шийдэл 
өгч чадахгүй байж болох талтай. Чухам тийм учраас тус дүрмийг 
мөрдөх үүрэгтэй хэн бүхэн түүнчлэн харилцагч, үйлчлүүлэгч, ханган 
нийлүүлэгчид, бизнесийн түншүүддээ Мэдээлэл, харилцааны 
суваг2 ашиглах боломжийг Апплас+ группийн зүгээс олгож буй.

3.2. Ёс зүйн дүрмийг мөрдөх үүрэг бүхий 
субъектүүд
Албан тушаалын зэрэг дэв, байршил, Группийн аль компанид 
үйлчилгээ үзүүлдгээс эс хамааран Апплас+ группийн бүхий  
л мэргэжилтэн Ёс зүйн дүрмийг мэддэг байх, мөрдлөг болгох 
үүрэгтэй. Группийн мэргэжилтэн бүр нэг дүрмийг дагаж мөрдөх 
үүргээ тодорхой илэрхийллээр хүлээх ёстой. Тийм ч учраас Апплас+ 
групп Ёс зүйн дүрмийг танилцуулж, тодорхой сургалт зохион 
байгуулдаг.

2Дүрмийн 3.4 дэх хэсгийг үзнэ үү.



Апплас+ групп дотроо албан тушаал дэвшүүлэх тохиолдол бүрт Ёс 
зүйн дүрмээ хүндэтгэн сахиж, группийнхээ үнэт зүйлсийн талаар 
хүлээсэн амлалт үүргээ тууштай биелүүлж ирсэн байдлыг нь 
харгалзан үзэх ёстой. Ёс зүйн дүрэм зөрчсөн аливаа тохиолдлыг 
зөвтгөх, цагаатгах үндэслэл огт үгүй. Харьяалах ахлах албан 
тушаалтнаас нь заавар өгсөн гэх эсхүл тухайн албан тушаалтан 
мэдэж буй гэх шалтагт дулдуйдан дүрэм биелүүлээгүй, зөрчсөн 
ямарваа үйлдлийг зөвтгөхийг Апплас+ группийн аль ч мэргэжилтэнд 
үл зөвшөөрнө. Ийм тохиолдол гарваас группийн мэргэжилтэн 
Мэдээлэл, харилцааны сувгаар уламжлан мэдээлэх үүрэгтэй.
Дүрмийн маань амжилт ололт хүн бүрийн тууштай зүтгэлээс 
хамаарна. Нэн ялангуяа дүрмийн зүйл, заалтуудыг ягштал мөрдөх 
үүрэг нь захирлууд, менежерүүдийн хувьд туйлын чухал.
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Ажиллагчид, хамтран зүтгэгчдээ сонгон шалгаруулах, албан 
тушаал дэвшүүлэх, хөхиүлэн дэмжихдээ шударга, зарчимч 
чанар, мэргэжиж мэргэшсэн байдал, ажлын гүйцэтгэл болон 
холбогдох бусад шалгуурыг баримтлах.
Ёс зүйн дүрмийг баримтлах, тайлбарлах тухайд эргэлзээтэй 
зүйл гарвал ХТБХЗ-аас удирдамж авах.
Ёс зүйн дүрэм зөрчигдсөн эсхүл зөрчсөн байж болзошгүй гэж 
үзэх аливаа тохиолдлын талаар мэдээлэх.

Хүний нөөц бүрдүүлэлт болон захирал, менежерүүдийг сонгон 
шалгаруулах ажиллагаанд Ёс зүйн дүрэмд заасан язгуур үнэт 
зүйлсийн талаар гаргасан гавьяа зүтгэл, чадвар, чадавхи, амлалт 
үүргээ тууштай биелүүлж ажиллаж буй байдлыг нь харгалзан 
үзнэ. Ажлын гүйцэтгэлд нь үнэлгээ өгөх, албан тушаал дэвшүүлэх 
шийдвэр гаргах, шагнал урамшууллыг нь тодорхойлохдоо дээр 
дурдсан үүргүүдийн биелэлтийн түвшинг харьцуулан дүгнэнэ.

Ёс зүйн дүрмийн талаар мэдээлэлжсэн байдлыг улам өргөн 
дэлгэрүүлж, дүрмийг чандлан мөрдөх дадлыг хөхиүлэн дэмжих.
Хариуцсан ажиллагчдынхаа дүрмийн биелэлтэд хяналт тавих 
хангалттай түвшний арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх.

Апплас+ групп бүх захирал, болон гүйцэтгэх захирлуудаас дор 
дурдсаныг шаардана. Үүнд:
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Бид харилцагч, үйлчлүүлэгч, бизнесийн түншүүд, ханган 
нийлүүлэгчдээ мэргэжлийн түвшинд үнэнч шударгаар ажиллана, 
тулгуур зарчмуудыг маань өлгийдөн авч үйл ажиллагаандаа 
тусгана гэсэн хүлээлттэй байдаг. Энэхүү хүлээлт, зорилтоо ханган 
биелүүлэхийн тулд Апплас+ группийн зүгээс Ёс зүйн дүрэмтэйгээ 
нийцсэн дадал хэвшүүлж өгөхөөр тууштай чармайж ажилладаг юм. 
Авлига, хээл хахуулийн эсрэг олон улсын дүрмийн дагуу гуравдагч 
этгээдүүд ч мөн Ёс зүйн дүрмийг маань дагаж мөрдөх үүрэг хүлээнэ.

Ёс зүйн дүрмийн агуулгыг түгээх, хууль тогтоомж, дүрэм журмын 
хэрэгжилттэй холбоотой шаардагдах сургалтын загвар, хөтөлбөр 
гаргаж, зохион байгуулах.
Группийн харьяа компаниуд Ёс зүйн дүрмийг баримтлах явдлыг 
сайшаан дэмжиж, уялдуулан зохицуулах.
Язгуур үнэт зүйлсээ үр бүтээлтэйгээр бодит биелэл болгох 
шаардлагын хэрээр дотоод бодлого, журам батлах ажиллагааг 
сайжруулж, хөхиүлэн дэмжих.
Ёс зүйн дүрэмтэй холбоотой асуулт, гомдлыг хүлээн авч, тайлбар 
гаргаж өгөх.
Ёс зүйн дүрэм зөрчсөн аливаа тохиолдлын мөрөөр шалгаж, 
дүйцэх сахилгын арга хэмжээг санал болгож хэрэгжүүлэх.
Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох хэрэгцээ бий 
эсэхийг тогтоох үүднээс шаардлагатай эрсдэлийн үнэлгээ хийх.

Тиймээс ХТБХЗ нь дор дурдсаныг хариуцна. Үүнд:

Апплас+ группийн Нийгмийн хариуцлагын бодлого, журмын 
хэрэгжилт, ялангуяа, корпорацийн засаглалын асуудлууд, 
байгууллагын нийгмийн хариуцлага, ёс зүй, ил тод байдлын 
менежментийг хөхиүлэн дэмжих чиг үүргийг группийн Удирдах 
зөвлөлөөс БНХХ-нд итгэмжлэн хүлээлгэсэн билээ.
ХТБХЗ нь БНХХ-ны чиглэмж, хяналт дор Ёс зүйн дүрмийг хөхиүлэн 
дэмжихэд зайлшгүй шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч 

3.3. Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын 
хороо (БНХХ) ба Хууль тогтоомж, дүрэм 
журмын биелэлт хариуцсан захирал (ХТБХЗ)

хэрэгжүүлэх, Апплас+ группийн бүх мэргэжилтний дүрмийн 
мөрдөлтөд хяналт тавих үүрэгтэй.
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Дотоод хяналтын үүргийг хөндөлгүйгээр, Ёс зүйн дүрмийн 
хэрэгжилт зөв явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих.

Шаардлагатай тохиолдолд Дотоод хяналтын хэлтсийн 
туслалцаатайгаар Ёс зүйн дүрмийн биелэлтэд хяналт тавих.

ХТБХЗ нь Ёс зүйн дүрмийн биелэлтийн түвшинг үнэлэх үүднээс дээр 
дурдсан үүргүүдээ гүйцэтгэх явцдаа авч хэрэгжүүлсэн бүхий л арга 
хэмжээнийхээ талаар жил бүр тайлан бэлтгэж, удирдах зөвлөлөөр 
батлуулахаар танилцуулна. Эдгээр үүргээ гүйцэтгэхэд нь тус дөхөм 
болгох зорилгоор Апплас+ групп хууль тогтоомж, дүрэм журмын 
биелэлтийн талаар харилцах албан тушаалтан нарыг хэлтэс, тасгийн 
болон бүс нутгийн түвшинд нэр заан томилсон болно.

дүрмийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэх сувагт хандахад нээлттэй.
Бид ямар ч асуултыг тосон хүлээж авах болно. Асуулт бүрийг 
түргэн шуурхай авч үзэх бөгөөд мэдрэмжтэй хандана.
ХТБХЗ нь Ёс зүй, дүрмийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэх сувгийн 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулахын зэрэгцээ эргэлзэж, 
асууж тодруулахыг хүссэн зүйл нь Ёс зүйн дүрэмд хамааралгүй 
бол холбогдох албан тушаалтан руу чиглүүлж өгөх үүрэг 
хариуцлагатай.

Апплас+ группийн бүхий л мэргэжилтэн түүнчлэн гуравдагч 
этгээдүүд Ёс зүйн дүрэм зөрчигдсөн байх үндэслэлтэй шинж 
тэмдэг, сэжиг бүхий аливаа үйлдлийн талаар Ёс зүй, дүрмийн 
хэрэгжилтийн талаар мэдээлэх сувгаар уламжлан мэдээлнэ.
ХТБХЗ эсхүл Хууль тогтоомж, дүрэм журмын биелэлт хариуцсан 
хэлтэст ямар нэг байдлаар хамааралтай гомдлыг харьяалах ахлах 
албан тушаалтан, Хэлтэс, Тасаг, Бүс нутаг дахь хууль тогтоомж, дүрэм 
журмын биелэлтийн асуудлыг хариуцсан ажилтан, Хуулийн хэлтэс 
эсхүл Апплас+ группийн БНХХ-нд шууд гаргаж болно. Эдгээр нь гомдол 
хүлээн авч, шийдвэрлэхдээ мөн дор заасан дүрмүүдийг баримтална.

Гомдол гаргах

3.4. Апплас+ группийн Ёс зүй, дүрмийн 
хэрэгжилтийн талаар мэдээлэх суваг:
Асуулт асуух
Апплас+группийнбүхмэргэжилтэн, түүнчлэнхарилцагч, үйлчлүүлэгч, 
ханган нийлүүлэгч, бизнесийн түншүүдэд Ёс зүйн дүрмийн хэрэглээ, 
тайлбарын талаар ямар нэг асуулт, эргэлзээ байвал группийн Ёс зүй, 
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Аливаа гомдлын нууцлалыг чандлан хадгалах.

Хуулийн шаардлагаар үүрэг хүлээсэн байхаас бусад тохиолдолд, 
тийнхүү нууцлалыг чандлан хадгалах хүрээнд, зөрчил мэдээлж 
буй хүний зөвшөөрөлгүйгээр хэн болохыг нь илчлэхээс зайлсхийх.

Мэдээлж буй хүнийг аливаа төрөл, хэлбэрээр дарамтлах, түүний 
эсрэг өс хонзонгийн сэдэлтэй үйлдэл хийхээс сэргийлэх, шалгахын 
зэрэгцээ зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Мэдээлэл хамгаалах талаарх холбогдох хууль тогтоомжийг даган 
биелүүлэх.

Зөрчлийн талаар мэдээлж буй хүний аюулгүй байдлыг дээд зэргээр 
хангаж, хамгаалахын тулд Апплас+ групп дараахь амлалт үүргүүдийг 
хүлээж буй. Үүнд:

Үүнд хэрхэн хандах вэ Ёс зүй, дүрмийн хэрэгжилтийн талаар 
мэдээлэхсувагт мэдээлэл илгээхдээ Апплас+ группийн глобал 
дотоод сүлжээ болон Апплас+ группийн вэб сайтын хэсэгт (http://
www.applus.com/en/aboutUs/ethicsAndCompliance/communication-
channel) байгаа цахим маягтыг бөглөж илгээх боломжтой.

3.5. Ёс зүйн дүрэм зөрчигдсөн талаар гомдол 
хүлээн авч хэлэлцэх, шалгах, сахилгын шийтгэл 
ногдуулах журам
Апплас+ Зөрчил мэдээлэх журмын дагуу ХТБХЗ нь Мэдээлэл, 
харилцааны сувгийг удирдан явуулах ба энэ сувгаар ирсэн 
аливаа гомдлыг авч хэлэлцэнэ. 1. ХТБХЗ гомдлын мөрөөр шалгах 
ажилбаруудын талаар чиглэмж өгч, уялдуулан зохицуулах бөгөөд энэ 
талаархи зааврыг нь группийн бүх мэргэжилтэн биелүүлэх үүрэгтэй.

Ёс зүйн дүрэм болон түүнтэй холбоотой бодлогын баримт бичгүүд 
нь оновчтой дадал, санал зөвлөмжүүдийн цуглуулга төдий бус юм. 
Тэдгээрийг дагаж мөрдөх нь заавал биелүүлэх үүрэг мөн. Тиймээс 
ямар нэг зөрчил гаргавал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зарим 
тохиолдолд мэргэжлийн харилцааг дуусгавар болгох эсхүл түүний 
өмнөх шатны сахилгын шийтгэл ногдуулах үр дагаварт хүргэнэ.
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3.6. Мэдээлэл, харилцаа болон сургалт 

3.7. Ёс зүйн дүрмийг хянан нягтлах

Мэргэжилтнүүд болон гуравдагч түнш этгээдүүдийг энэхүү Ёс зүйн 
дүрмийн агуулгатай танилцах боломжоор хангахын тулд Апплас+ 
хөдөлмөрийн болон хамтын ажиллагааны харилцаагаа эхлүүлэхдээ 
эдгээр баримт бичгийн хуулбарыг олгоно. Энэ үед мэргэжилтнүүд 
болон гуравдагч этгээдүүд Ёс зүйн дүрмийг сахин мөрдөхөө 
илэрхийлэх ёстой.

ХТБХЗ нь Апплас+ группийн мэргэжилтнүүд, харилцагч, үйлчлүүлэгч, 
ханган нийлүүлэгчид, бизнесийн түншүүдэд Ёс зүйн дүрмийн 
агуулгыг түгээх ажлыг дэмжиж ажиллах үүрэгтэй. Группийн 
мэргэжилтнүүдэд түгээх ажиллагаанд түлхэц өгөхийн тулд ХТБХЗ 
нь дотоод сургалт, дотоод харилцааны төлөвлөгөө боловсруулж, 
үргэлж шинэчлэхийн зэрэгцээ Группийн мэргэжилтнүүдийн дунд Ёс 
зүйн дүрмийг түгээн дэлгэрүүлэх ёстой.

ХТБХЗ-ын жилийн тайлангийн дагуу Ёс зүйн дүрмийг тодорхой 
давтамжтайгаар хянан тохиолдуулж, шинэчилнэ. БНХ Хороо, 
Дотоод хяналтын хэлтэс болон ХТБХЗ-аас Ёс зүйн дүрмийг 
боловсронгуй болгох санал дэвшүүлж болно. Дүрмийг шинэчлэн 
найруулах аливаа тохиолдолд БНХХ, Удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрөл 
авах шаардлагатай.

Түүнчлэн бүх мэргэжилтэн Ёс зүйн дүрэм, мөн хэрэв байгаа бол 
түүнийг боловсруулсан журмын байнгын сургалтад хамрагдах 
зайлшгүй үүрэг хүлээнэ.



4. БИЗНЕСИЙН САХИЛГЫН ДҮРЭМ

Энэхүү дүрмээрээ тунхагласан язгуур үнэт зүйлс маань ажилтан 
бүрийн өөрийгөө хүндлэх мэдрэмж, үнэ цэнийг хүндэтгэн үзэхүйд 
суурилсан хөдөлмөрийн харилцаанд тусгалаа олоогүй байсан бол 
Апплас+ групп эдгээр үнэт зүйлсийн талаар хүлээсэн амлалт үүргээ 
биелүүлж, тууштай зүтгэсэн ч итгэл найдвар хүлээж яахин чадах 
билээ. Бидэнтэй үүсгэсэн хөдөлмөрийн харилцаа тань эрх мэдэл 
гуйвуулан ашиглах, бусдад ноцтой хохирол учруулж болзошгүй 
аливаа үйлдлээс ангид байна.
Дэлхийн олон оронд үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг Апплас+ групп 
улс улсын өөр өөр соёл, зан заншил, уламжлалыг мэдэж авч, 
хүндэтгэхийн сацуу үйлдэл, эс үйлдэхүй бүртээ тухайн нийгмийн хэм 
хэмжээнд нийцсэн арга барилыг баримтлах хэрэгтэй байдаг.
Ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг бодлого, журмаараа улбаалан бид 
ажилд авах шийдвэр гаргах, албан тушаал дэвшүүлэх, ажлын байрны 

Ажил хөдөлмөрийн эрүүл орчин болон ажиллагчдын өөрийгөө 
хүндлэх мэдрэмж, үнэ цэнийг хүндэтгэн үзэх гэдэгт ажиллагчдынхаа 
эрхийг хүндэтгэх мөн хамаарна. Манай Группийн хамт олон үйл 
ажиллагаагаа эрхэлж буй аль ч улсад Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагаас хөхиүлэн дэмждэг олон улсын стандартуудыг 
анхаарч ажиллана.

Апплас+ групп Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны 
бодлого, журмуудаараа ажлын байран дахь хөдөлмөрийн эрүүл 
ахуй, аюулгүй ажиллагааг хөхиүлэн дэмжиж, эрсдэлээс сэргийлдэг.

4.2. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй 
ажиллагааны эрсдэлээс сэргийлэх, 
ажиллагчдын эрхийг хүндэтгэх

4.1. Ажлын байранд хувь хүний өөрийгөө 
хүндлэх мэдрэмж, үнэ цэнийг хүндэтгэн үзэх

Апплас+ группийн тулгуур зарчмуудаас үүдэлтэй бизнесийн сахилгын дүрмүүдийг энэ хэсэгт тусгав.
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зохион байгуулалт, сахилгын шийтгэл ногдуулах зэрэг ажиллагаанд 
аливаа төрөл, хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахаас сэргийлэхэд 
онцгойлон төвлөрдөг.



Апплас+ групп нь мэргэжилтнүүдийнхээ хөдөлмөрийн эрүүл 
ахуй, аюулгүй ажиллагаа болон сайн сайхан байдалд анхаарал 
тавьж, хамгаалах үүрэгтэй. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
талаар асуудал үүсэх тохиолдол бүрт мэргэжилтнүүд эсэргүүцэл 
илэрхийлэх, ажлаа зогсоох эрхтэй. Нөгөө талаасаа, мэргэжилтэн 
бүр Группийн Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны 
бодлого, журмуудыг мэдэж байх, дагаж мөрдөх, үйл ажиллагааных 
нь нөлөөнд өртөж болзошгүй бүх хүний болон өөрийн аюулгүй 
байдлыг бататган хангах үүрэгтэй.
Манай хамт олноос хэн боловч үйлдвэрчний эвлэлтэй чөлөөтэй 
эвлэлдэн нэгдэх эрхтэйг Апплас+ групп хүлээн зөвшөөрч буй.

4.3. Мэдээлэл хамгаалалт ба хувийн 
мэдээллийн халдашгүй байдлыг хүндэтгэх

Хүний нөөц, хуулийн хэлтэс, ХТБХЗ-аас бусад ямарваа албан 
тушаалтан, ажилтан тодорхой илэрхийллээр эрх, зөвшөөрөл 
олгогдсон эсхүл ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай 
байхаас бусад тохиолдолд аливаа өөр мэргэжилтний баримт 
бичиг, материалд нэвтэрч үл болно.
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Ажлын байранд нэгнийгээ дээрэлхэх, бэлгийн дарамт учруулах нь тэвчишгүй авир, хүлцэшгүй үйлдэл бөгөөд 
ийм тохиолдол гарваас хүн бүр нэн даруй мэдээлж байх ёстой.

Гагцхүү хууль ёсны дагуух бизнесийн зорилгоо ханган 
биелүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай хүрээнд хувийн мэдээлэл 
цуглуулж, хадгалж болох ба мэдээллийг зөвхөн тийнхүү 
цуглуулсан зорилгодоо ашиглахыг зөвшөөрнө.

Өдгөө цагт аливаа бизнесийг явуулахад мэдээлэл боловсруулах 
янз бүрийн үйл ажиллагаанд тулгуурласан өдөр тутмын өргөн 
хүрээтэй бизнесийн үйл ажиллагааны хүрээнд хувийн мэдээллийг 
хамгаалах шаардлага тавигддаг. Дээрхийг харгалзан үзсэний 

үндсэн дээр Апплас+ групп хувь хүмүүсийн хувийн мэдээллийг 
ямар нэгэн байдлаар боловсруулахтай холбогдуулан тэдгээр хувь 
хүмүүс болон тэдний холбогдох суурь эрхийг хамгаалахыг үргэлж 
зорьж ажиллана.
Хэдий бидний үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон бүрд мэдээлэл 
хамгааллын хууль янз бүр байдаг ч бүх мэргэжилтэн дараах үндсэн 
дүрмийг хүндэтгэх ёстой:
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Апплас+ группийн аль нэг мэргэжилтнийг Ёс зүйн дүрэм 
зөрчсөн байж болзошгүй хэмээн зохих үндэслэлтэйгээр үзсэн 
тохиолдолд шалгалт хийх үед тухайн мэргэжилтний хувийн 
мэдээлэлд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нэвтэрч болно.

Компанийн боловсруулалт хийсэн хувийн мэдээллийг 
Апплас+ группт хамаарах хууль ёсны үүргийг биелүүлэх 
үүднээс, гэрээний үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай 
тохиолдолд, Апплас+ групп эсвэл гуравдагч этгээдийн 
хууль ёсны эрх ашгийн үүднээс, гэхдээ энэхүү эрх ашиг нь 
тухайн мэдээллийн субъектын эрх ашиг, суурь эрх болон 
эрх чөлөөтэй зөрчилдөөгүй тохиолдолд гуравдагч этгээдэд 
задруулах буюу хүртээмжтэй болгож болно.  Төрийн эрх 
бүхий байгууллагаас шаардсан тохиолдолд эсвэл тухайн 
мэдээллийн субъект дээрх байдлаар мэдээлэл задруулахыг 
зөвшөөрсөн тохиолдолд Апплас+ групп өөрийн мэдэлд буй 
хувийн мэдээллийг хуваалцахыг үгүйсгэхгүй.

Апплас+ групп болон түүний мэргэжилтэн бүр нь бусад 
мэргэжилтэн, харилцагч, үйлчлүүлэгч, ханган нийлүүлэгч, 
бизнесийн түншүүдийн хувийн халдашгүй байдлаа бүхий  
л хэлбэрээр хадгалах эрхийг хүндэтгэнэ.

4.4. Байгаль орчныг хамгаалах
Апплас+ групп байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой бүхий  
л хууль тогтоомжийг хүндэтгэн биелүүлж, байгаль орчны тогтвортой 
байдлыг хангахад чиглэсэн амлалт үүрэг хүлээдэг. Тиймээс бид 
Байгаль орчны холбогдолтой оновчтой дадлын удирдамж болон 
холбогдох дотоод бодлого, журмуудыг мөрдөж ажиллана.
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4.5. Зах зээлийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчид

Бидний өрсөлдөгчидтэй хууль бус гэрээ, хэлцэл байгуулах, тохиролцоо хийх, төрийн байгууллагын 
албан тушаалтан, бусад компанийн ажиллагчдад авлига, хээл хахууль өгөх, үндэслэлгүйгээр ашиг 
шим хүртээхийг хатуу хориглоно.

Танд асуух зүйл байвал Мэдээлэл, харилцааны сувгаар ХТБХЗ-тай нэн даруй холбоо бариарай.

Апплас+группийнхамтолонбидмонополь, шударгабусөрсөлдөөний 
эсрэг хууль тогтоомжийг даган биелүүлэхүй болон инновацийг 
эдийн засгийн өсөлтийн суурь үндэс гэж үздэг тул дор дурдсаныг 
хатуу хориглоно. Үүнд:

Зах зээл хуваалцах, үнийг тодорхой хэмжээнд барих зорилго 
бүхий хууль бус тохиролцоо хийх, төрийн эсхүл хувийн хэвшлийн 
тендер будлиантуулах, луйвардах.

4.6. Апплас+ группт авлига, хээл хахуулийн 
үйлдэл гарахаас сэргийлж тэмцэх
Апплас+ групп нь салбараа үүсгэн байгуулсан бүхий л улс орны 
авлига, хээл хахуулиас сэргийлэхтэй холбоотой үндэсний болон 
олон улсын хууль тогтоомжийг даган биелүүлдэг.
Тиймээс группийн мэргэжилтнүүд болон гуравдагч этгээдүүд 
авлига, хээл хахуулийн ямарваа үйлдлээс зайлсхийх үүрэгтэй. 
Апплас+ групп үйл ажиллагаагаа эрхэлж буй бүхий л улс орондоо 
Авлига, хээл хахуулийн эсрэг олон улсын бодлого болон журамыг 
хэрэгжүүлж ирсэн.

Энэ бодлого болон журам нь дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

Гуравдагч этгээдийн өмчлөл, эзэмшлийн худалдааны нууц, нууц 
мэдээлэл түүнчлэн барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх, патент зэрэг 
оюуны өмчийн эрхийг зүй бусаар ашиглах, задруулах.

Харилцагч, үйлчлүүлэгчдийг төөрөгдүүлж, хууран мэхэлж 
болзошгүй эсвэл худал мэдээлэл бүхий аливаа төрөл, хэлбэрийн 
санал, зар сурталчилгаа гаргах.

Төрийн байгууллагын албан тушаалтан, бусад компанийн 
ажиллагчдад манай бодлого, журмаар тогтоосон тодорхой 
хязгаараас хэтрүүлэн эсхүл Авлига, хээл хахуулийн эсрэг олон 
улсын дүрмийг үл баримтлан ямарваа үнэ бүхий зүйл өгөх.

Үндэслэлгүй, шударга бус хандлага, халамж, ашиг шим 
хүртэх зорилгоор төрийн байгууллагын албан тушаалтан, 
бусад компанийн ажиллагчдад ямарваа үнэ бүхий зүйл өгөх, 
өгөхөөр амлах.
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4.7. Нийгмийн хариуцлага, ивээн тэтгэх 
болон хандивлах ажиллагаа

Апплас+ групп зарим улс орон, нутаг дэвсгэрт Авлига, хээл хахуулийн 
эсрэг тусгайлсан бодлого, журам хэрэгжүүлж болох талтай. Тэдгээр 
нь ерөнхий бодлого, журмын зүйл, заалтуудад нийцсэн байна.

Нийгмийнхээ хариуцлагатай гишүүн нь болохын хувьд Апплас+ 
групп соёл, урлаг, шинжлэх ухааны хөгжлийг хөхиүлэн дэмжиж, 
ивээн тэтгэх, хандивлах ажиллагаанд оролцдог. Ивээн тэтгэх, 
хандивлах аливаа ажиллагааны зорилго хууль ёсонд нийцсэн 
байхын зэрэгцээ албан ёсоор бичгэн хэлбэрээр баримтжуулж 
баталгаажуулсан, Авлига, хээл хахуулийн эсрэг олон улсын дүрмийн 
дагуу зөвшөөрөгдсөн байна.

Дэлхийн аль ч улс оронд Апплас+ группийн нэрийн өмнөөс улс 
төрийн нам, үйлдвэрчний эвлэлд хандив өргөхийг хатуу хориглоно.

Апплас+ групп өөрийн мэргэжилтнүүд болон гуравдагч этгээдүүдийг группийн нэрийн өмнөөс бэлэг сэлт өгөх, 
авах, зочлох, зочлуулахыг дэмждэггүй. Бэлэг сэлт өгөх, авах, зочлох, зочлуулах аливаа тохиолдол Авлига, хээл 
хахуулийн эсрэг олон улсын дүрэмд маань яв цав нийцэж байх ёстой.
Ямарваа үнэ бүхий зүйл гэдэгт орж болох зүйлсээс дурдвал:
• Бэлэн мөнгө, эсвэл бэлгийн карт, аль эсвэл
• Бэлэг сэлт
•  Амралт, үдэшлэг, цэнгүүн, хүлээн авалт зэрэг арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд (спортын арга хэмжээ, ан 

агнуур гэх мэт) оролцуулах урилга
• Зоог, унааны зардал
• Гэр бүлийн гишүүд, ойр дотны найз нөхдөд нь ажлын байр, ажил санал болгох
• Өр цуцлах.

Авлига, хээл хахуулийн эсрэг манай бодлого, журмыг дагаж 
мөрдөх, мэргэжлийн түвшинд зарчимч, шударга ажиллах 
чадвартай эсэхийг нь урьдчилан нягталж баталгаажуулалгүйгээр 
Апплас+ группийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдтэй бизнес 
харилцаа тогтоох.

Төрийн байгууллагын албан тушаалтан, түүний гэр бүлийн гишүүн, 
улс төрийн намын албан тушаалтан, намын гишүүнтэй үүсгэсэн 
хувийн харилцаагаа Апплас+ группт таатай хандуулах, үндэслэлгүй, 
шударга бусаар ашиг шим олж авахын төлөө зүй бусаар ашиглах.

Эрх, зөвшөөрөл авах, захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааг 
хурдавчлуулах, хөнгөвчлүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагын 
албан тушаалтанд албан татвар, хураамж, шимтгэлээс өөр 
төлбөр төлөх – тухайн улсын хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн 
тохиолдолд ч ийм үйлдлийг Апплас+ групп үл зөвшөөрнө.

Аль нэг компани эсхүл гуравдагч этгээдэд үндэслэлгүй, шударга 
бусаар ашиг шим хүртээх зорилгоор тухайн компаниас ямарваа 
үнэ бүхий зүйл авахаар шаардах, зөвшөөрч хүлээн авах.
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4.8. Мэдээллийн үнэн бодит байдал, бүртгэл, 
тэмдэглэл хөтлөх дадал
Мэдээллийнүнэнзөв, найдвартай, нэгдмэлбайдлыгбаталгаажуулахнь 
хүн бүрийн үүрэг, хариуцлага мөн. Хувьцаа эзэмшигчдэдээ мөн манай 
хувьцаа арилжигдаж буй зах зээл, улс орнууд, тэдгээрийн зохицуулагч 
агентлагуудад түүнчлэн төрийн захиргааны аливаа байгууллагад өгөх 
мэдээллийнхээ үнэн зөв, бодит байдлыг бид бататган хангах ёстой. 
Апплас+ группийн мэргэжилтнүүд ямар ч тохиолдолд мэдсээр байж 
буруу ташаа мэдээлэл өгөх үйлдэл гаргахгүй.

Апплас+ групп нь мөн хувьцаа эзэмшигчдээ өсөлт дэвшилтийнхээ 
тухай хангалттай, алагчлалгүй, үнэн бодит мэдээллээр хангах үүрэг 
хүлээдэг. Группийн санхүүгийн хэлцэл, гүйлгээ нэг бүрийг тодорхой, 
үнэн зөв баримтжуулж, бүртгэл, тэмдэглэл хөтөлж байх ёстой.

4.9. Нийтийн хүртээл болоогүй, нууцын 
зэрэглэлтэй мэдээлэл
Апплас+ группийн мэргэжилтэн бүр групп дэх мэргэжлийн үйл 
ажиллагааныхаа шугамаар нэвтэрсэн, үзсэн бүхий л мэдээллийг 
“маш нууц”-ын зэрэглэлтэй хэмээн үзэж, харьцах үүрэгтэй. Үйл 
ажиллагаанаасаа шалтгаалан бид ханган нийлүүлэгч, харилцагч, 
үйлчлүүлэгчдийнхээ мэдрэг мэдээлэлд нэвтрэх, үзэх боломжтой 
байдаг бөгөөд тэдгээр мэдээллийн нууцлалыг хадгалж, хамгаалах 
ёстой. Өмчлөгч, эзэмшигчийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр мэдээлэл 
задруулахгүй байх эсвэл түүнийг буруугаар ашиглах үүрэг үүнд 
мөн хамаарна.

Нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэл алдагдсан, задарсан, хувийн 
хэрэгцээнд ашиглагдсан гэж үзэх үндэслэл бүхий аливаа шинж 
тэмдэг илэрвээс тэр талаар мэдсэн хүмүүс Мэдээлэл, харилцааны 
сувагт хандаж мэдээлэх үүрэгтэй.
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4.10. Манай үйлчилгээний зарчимч,  
шударга чанар
Бид Апплас+ группийнхээ арга зүй, дадал, бодлого, журмууд болон 
холбогдох улс орон бүрийн хууль тогтоомжийн дагуу мэргэжлийн 
түвшинд, хараат бус, үл алагчлах арга барилаар үйлчилгээгээ үзүүлэх 
ёстой. Санал зөвлөмж, мэргэжлийн дүгнэлт, мэдээлэл, үр дүн болон 
ерөнхийд нь зарлан мэдэгдсэн баримтат үйл явдлуудыг дотоод 
бодлого, журмынхаа дагуу нягт нямбай баримтжуулна.

Тайлан, нотломж, баталгааны баримт бичгүүдэд үнэн, бодит үр дүн, 
дүгнэлтийг тухайн асуудлаар холбогдох мэргэжилтнүүдийн гаргасан 
санал дүгнэлтийн хамт тусгах үүрэгтэй. Апплас+ групп нь үйлчилгээ 
үзүүлэхдээ Глобал ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай бодлого болон 
бусад зохих дотоод журмын дагуу холбогдох дүрэм, журмыг ягштал 
биелүүлэх бөгөөд үзүүлж болох үйлчилгээний төрлийн тухайд хууль 
зүйн хязгаарлалт, хориг тавигдах нөхцөл үүсгэхээс зайлсхийхийг 
урьтал болгож ажиллана.

Нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэлд хамаарах зүйлсээс дурдвал:

Үнэ тогтоох бодлого, журам, судалгааны төслүүд, захиалагч, үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийн тухай 
мэдээллийн сан, нягтлан бодох бүртгэл, данс тооцоо, санхүүгийн мэдээлэл, ноу-хау, маркетинг, 
бизнес хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө, “нууц” хэмээн тэмдэглэсэн аливаа материал гэх мэт Апплас+ 
групп эсхүл гуравдагч этгээдийн бизнес, худалдааны нууц.

Үүнээс гадна, Апплас+ группийн мэргэжилтнүүд ажил үүргээ 
гүйцэтгэх явцдаа нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэлд нэвтэрсний үр дүнд 
мэдэж авсан боломж, завшаанаас хувьдаа ашиг хонжоо хүртэхээс 
зайлсхийнэ. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах бодлого, журамд 
эдгээр үүргийг нарийвчлан тусгасан болно.

Апплас+ групп болон хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй бусад компанийн 
нууцын зэрэглэлтэй эсхүл нийтийн хүртээл болоогүй мэдээллийг 
тухайн компанийн хувьцаа, санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл, аливаа 
бусад үнэт цаасны арилжаа, гүйлгээг ямарваа төрөл, хэлбэрээр хийх 
зорилгод шууд ба шууд бусаар ашиглах, тийнхүү ашиглахыг гуравдагч 
этгээдэд санал зөвлөмж болгохыг хориглоно. Нийтийн хүртээл 
болоогүй Группийн аливаа мэдээллийг үзэх, нэвтрэх боломжтой 
мэргэжилтнүүд Үнэт цаасны зах зээл дэх бизнесийн сахилгын дотоод 
журамд заасан үүрэг, хязгаарлалт, хоригуудыг дагаж мөрдөнө.
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Апплас+ группийн мэргэжилтний хувийн ашиг сонирхол Группийнхтэй 
шууд ба шууд бусаар саад болж болно. Зайлсхийвэл зохих эрсдэл нь 
мэргэжилтний хувийн ашиг сонирхол тухайн нөхцөл байдалд Группийн 
дээд ашиг сонирхлыг үргэлж нэн тэргүүнд тавьж, Апплас+ группийн 
нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргахад нөлөөлж болзошгүй. Тийм учраас 
Апплас+ групптэй мэргэжлийн харилцаа холбоотойн хувьд шийдвэр 
гаргах болон шийдвэр гаргах нөлөө бүхий мэргэжилтнүүд Группийн 
ашиг сонирхлыг хувийн ашиг сонирхлоос дээгүүр тавих ёстой. 
Мэргэжилтнүүд Апплас+ группт үнэнч байх үүрэг хүлээнэ. Тиймээс 
ерөнхий дүрмийн хувьд тэд ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж 
сэргийлэх ёстой
Үүний тулд шаардлагатай арга хэмжээг авч, шийдвэр гаргаж, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайслхийх нь зохилтой. Гэхдээ ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс үргэлж зайлсхийх боломжгүй. Зарим 
тохиолдолд Группийн сонирхлыг дэмжихэд ашиг сонирхлын 
зөрчил гарч болно. Ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлхийх нь бодитой 
бус, боломжгүй ийм тохиолдолд мэргэжилтнүүд өөрсдийн дээд 
албан тушаалтнуудад мэдэгдэх ёстой.
Юуг ашиг сонирхлын зөрчил гэж үзэх, эдгээр нөхцөл байдалтай 
тулгарвал ямар арга хэмжээ авбал зохистой талаар Ашиг сонирхлын 
зөрчлийн глобал бодлогод дэлгэрэнгүй тусгасан болно.

4.11. Ашиг сонирхлын зөрчил

Гэр бүлийн гишүүн, найз нөхдөө ажилд авах.
Апплас+ группийн өрсөлдөгч, группийн харилцагч, үйлчлүүлэгч, 
ханган нийлүүлэгч компанид санхүүгийн хувь эзэмших, ашиг 
сонирхол үүсгэх.
Апплас+ группт гүйцэтгэсэн ажлаасаа гадна, группийн үзүүлж 
болох үйлчилгээний төрөлд хамаарах төлбөртэй үйл ажиллагаа 
явуулах.
Апплас+ группийн ажлын өмнөх гүйцэтгэлээр тус үйлчлүүлэгчид 
үйлчилгээ үзүүлсэн үед Апплас+ группийн үйлчлүүлэгчдэд 
тухайн үйлчилгээг үзүүлэх эсвэл зөвшөөрөл олгогдсоноос 
бусад тохиолдолд тухайн үйлчилгээ Апплас+ группийн 
мэргэжилтнүүдийг Апплас+ группт үйл ажиллагаа явуулахад 
саад болох.
Апплас+ групптэй үүсгэсэн хөдөлмөрийн харилцаагаа бизнес, 
худалдааны боломж, завшааныг өөрийн болгох зорилгоор 
хувийн ашиг хонжооны төлөө ашиглах.

Ашиг сонирхлын зөрчлийг харуулсан нийтлэг жишээнээс дурдвал:

Дээр дурдсан бүхий л үйлдэлд таныг харьяалах ахлах албан 
тушаалтан холбогдох дотоод бодлого, журмын дагуу эрх, 
зөвшөөрөл олгож болох талтай.
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Гадны файл, програм хангамж ашиглах нь манай аюулгүй байдлыг 
эрсдэлд оруулна. Мөн Апплас+ группт ноцтой үр дагавар бүхий 
иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд хүргэж болзошгүй. 
Тиймээс зөвшөөрөгдөөгүй програм хангамж татах, суулгах, ашиглах, 
зүй зохисгүй агуулгатай зүйл татах, оюуны өмчийн эрх зөрчсөн аливаа 
үйлдэл гаргахыг хориглоно.

Апплас+ группийн бусад өмч хөрөнгө, нөөц бололцоог зөвхөн 
группийн үйл ажиллагааны ахиц, хөгжил дэвшилтэд ашиглахыг 
зөвшөөрөх бөгөөд хувийн хэрэгцээнд хэзээ ч ашиглаж болохгүй. 
Мэргэжилтэн бүр өөрт нь олгогдсон өмч хөрөнгийг зүй 
зохистойгоор арчлан хамгаалж, эвдэрч гэмтэх, хулгайд алдах,  
зүй бусаар ашиглахаас зайлсхийх үүрэгтэй.

4.12. Апплас+ группийн өмч хөрөнгө, нөөц 
бололцоог ашиглах
Апплас+ группийн Мэдээллийн технологи болон холбогдох өмч 
хөрөнгө, нөөц бололцоог ашиглах Апплас группийн ажилтнуудын 
ашиглалттай холбоотой бодлогод зааснаар байгууллагын цахим 
шуудангийн хаягууд нь компанийн өмч тул хувийн хэрэгцээнд 
ашиглах нь зохисгүй хэрэг юм. Байгууллагынхаа цахим шуудангийн 
хаягийг хувийн зорилгоор ашиглах аливаа тохиолдол нь уг шуудан 
дахь мэдээллийн нууцлалыг ил задгай тавьсанд, нууцлалыг нь 
хадгалах, хамгаалах эрх, үүргээсээ татгалзсанд тооцогдоно. Апплас+ 
группээс мэргэжилтнүүддээ хангаж буй мэдээллийн технологийн 
техник тоноглол (ширээний компьютер, зөөврийн компьютер, таблет, 
утас, интернэтэд нэвтрэх болон мэдээлэл, харилцааны бусад систем) 
нь ажлын хэрэгцээнд зориулагдсан бөгөөд гагцхүү мэргэжлийн үйл 
ажиллагаагаа гүйцэтгэхэд нь саад учруулахааргүй тохиолдолд хувийн 
асуудалдаа ашиглаж болно. Аль ч тохиолдолд эдгээр хэрэгслийн 
ашиглалтад ямагт холбогдох хуулийн дагуу хяналт тавих эрх Апплас+ 
группт хадгалагдана. Өнгөрсөн хугацаанд солилцсон захидал 

харилцаа үүнд мөн хамаарна. Апплас+ байгууллагын э-мэйл бүртгэл 
бүхий тэдгээр мэргэжилтэн Апплас+ группийн нэрийн өмнөөс 
мэргэжлийн харилцаа холбоонд дурдсан бүртгэлийг ашиглана.
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