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ГАДААД ХАРИЛЦАА

Авлигатай тэмцэх байгууллагуудын бие 
даасан, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх 
шаардлагатай талаар онцлон хэлэлцэв

Авлигатай тэмцэх байгууллагуудын олон 
улсын холбооны 9 дэх уулзалтад Монгол 
Улсын АТГ-ын Тамгын хэлтсийн дарга, 
эрхэлсэн комиссар З.Баасанням тэргүүтэй 
төлөөлөгчид оролцоод ирэв. 

Авлигатай тэмцэх байгууллагуудын олон 
улсын холбоо нь эгнээндээ нийт 140 гаруй 
улсыг нэгтгэсэн, авлигатай тэмцэх чиглэлээр 
дэлхий дахинаа үр дүнтэй, тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулж буй томоохон холбоо юм. 
Энэ удаагийн уулзалтыг “Авлигатай тэмцэх 
байгууллагуудын ирээдүй: Сургамж болон 
цаашдын хөгжлийн зураглал” сэдвээр БНХАУ-
ын Тяньжин хотод зохион байгуулсан бөгөөд 
70 гаруй улс орон, олон улсын байгууллагын 
300 гаруй зочид, төлөөлөгчид хуран чуулж, 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх, авлигын гэмт хэргийг мөрдөн 
шалгах талаар санал бодлоо солилцлоо. 

Уулзалтын үеэр авлигатай тэмцэх 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг цаашид 
хэрхэн бэхжүүлэх талаар голлон ярилцсан 
бөгөөд Авлигын эсрэг конвенцийн 6 дугаар 
зүйлд заасан зохицуулалтыг үндэс болгон 
улс орнууд авлигатай тэмцэх бие даасан 
байгууллагыг бэхжүүлэх нь зүйтэй гэсэн 
саналыг төлөөлөгчид гаргаж байв. 

Авлигатай тэмцэх бодлогоо боловсронгуй 
болгох, авлигатай тэмцэх байгууллагыг 
бэхжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ, туршлагын талаар улс 
орнууд мэдээлэл өгч байсан. Тухайлбал, 
Хонгконг улсын хувьд авлигатай тэмцэх 
байгууллагынхаа бие даасан хараат бус 
байдлыг улсынхаа Үндсэн хуулиар хамгаалж 
өгсөн нь авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг 
тогтвортой байлгахад хамгийн том нөлөө 
үзүүлсэн ажээ. Мөн санхүүгийн хувьд хараат 
бус байх нөхцөлийг хангахыг чухалчилжээ. 
Тус байгууллагын жилийн төсөв нь 130 сая 
ам.доллар бөгөөд энэ нь улсынхаа нийт 
төсвийн 0.3 хувьтай тэнцдэг байна. Хонгконг 

улс авлигатай тэмцэх байгууллагаа бэхжүүлж 
олон жилийн туршид тогтвортой үйл ажиллагаа 
явуулсны үр дүнд олон нийтийн зүгээс тус 
байгууллагад итгэх итгэл дээшилсэн байна. 

Франц улсын төлөөлөгчид авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр 
хэд хэдэн сонирхолтой арга хэмжээ 
хэрэгжүүлж байгаагаа танилцуулжээ. 
Тус улс авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг “Анхааруулах-Таслан зогсоох” гэсэн 
агуулгаар хэрэгжүүлдэг байна. Тус улс 2013 
онд Санхүүгийн прокурорын тухай хууль 
шинээр баталснаар санхүү, татвар, авлигын 
гэмт хэргийг дагнасан прокурор шалгах 
болжээ. Ингэснээр хэргийн мөрдөн шалгах 
ажиллагаанд чанарын томоохон өөрчлөлт 
гарсан аж. 

Испани улсын төлөөлөгч, авлигатай 
тэмцэх байгууллагын бие даасан хараат бус 
байдлыг Авлигын эсрэг конвенцийн 6 дугаар 
зүйлийн шаардлагын хүрээнд бэхжүүлэх нь 
зүйтэйг дурдаад зөвхөн санхүүгийн хувьд 
бие даасан байх нь хангалтгүй, харин олон 
улсын стандартад нийцүүлсэн байх, бүтэц, 
үйл ажиллагааны хувьд бие даасан байх 
шаардлагатай гэж хэлэв. 

Авлигатай тэмцэх байгууллагуудын 
олон улсын холбооны 9 дэх уулзалтаар 
цаашид авлигын эсрэг хэрэгжүүлэх зайлшгүй 
шаардлагатай хэдэн хэдэн асуудлыг 
тодорхойллоо. Тухайлбал, авлигатай тэмцэх 
байгууллагуудын бие даасан, хараат бус 
байдлыг бэхжүүлэх, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг улам 
эрчимжүүлэх, иргэний нийгмийн байгууллага, 
олон нийтийг татан оролцуулах, авлигын 
хэргийг шийдвэрлэх дагнасан прокурор, 
шүүх байгуулах, хувийн хэвшил дэх авлигын 
асуудалд анхаарлаа хандуулах, Авлигын 
эсрэг конвенцийн 2 дахь шатны өөрийн 
үнэлгээний ажлыг чанартай зохион байгуулах 
зэрэг асуудлыг онцлон тэмдэглэсэн байна. 

НЭГ ӨГҮҮЛБЭРЭЭР

АТГ-аас Шударга байдлын үнэлгээний 
дүнг төрийн байгууллагын албан 
тушаалтнуудад танилцуулав. 

АТГ дүрст хурлын танхимдаа Худалдан 
авах ажиллагааны салбарын нэгдсэн 
зөвлө гөөнд оролцох 50 мэргэжилтнийг 
оролцуулан онлайн сургалт зохион 
байгуулав. 

Авлигатай тэмцэх газраас Рэнцэндорж 
овогтой Ононг Зам тээврийн яамны Авто 
замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын даргаар ажиллаж нийтийн алба 
хаших үедээ хууль ёсны орлогоос гадна 
онц их хэмжээний эд хөрөнгө, орлого 
олж, хууль бусаар хөрөнгөжсөн гэмт 
хэрэгт холбогдуулан мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулж байна. 

Батлан хамгаалахын сайдын ба тал-

сан “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөн гөн 
төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах ир гэ-
ний тоо бүртгэл хөтлөх, мөнгөн төлбөрийг 
төлөх, хураан авах, төлбөрийн орлогыг 
зарцуулах журам”-ыг хянан үзлээ.

АТГ-аас “Хүүхдийн шударга 
байдлын судалгаа”-г 6 дахь удаагаа 
зохион байгуулж, дүнг олон нийтэд 
танилцууллаа. 

АТГ албан ёсны 
цахим хуудсаа 

шинэчлэв

АТГ иргэд, олон нийтэд үйл 
ажиллагааны мэдээллээ нээлттэй, 
хүртээмжтэй хүргэх үүднээс албан 
ёсны цахим хуудсаа шинэчиллээ. 

Иргэн Та www.iaac.mn буюу http://
атг.мон хаягаар нэвтэрч, АТГ-ын 
албан ёсны цахим хуудсанд зочлох 
боломжтой. 

АТГ-ын цахим хуудсанд нэвтрэхэд 
эхлээд 5 цонх гарч ирнэ. Хэрвээ Та 
цахим хуудсаар аялж, мэдээ мэдээлэл 
уншихыг хүсвэл “Үндсэн вэбсайт” 
цонхыг сонгох хэрэгтэй. АТГ-ын төсөв, 
санхүүгийн талаарх мэдээлэлтэй 
танилцъя гэвэл “Шилэн данс“ цонхоор 
нэвтэрч болох ажээ. Түүнчлэн АТГ-т 
хандан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл өгөх 
бол “Гомдол өгөх“ цонхоор нэвтрээрэй. 
Нийтийн албан тушаалтнууд “ХАСХОМ 
мэдүүлэх” цонхыг сонгож, хөрөнгө 
орлого болон хувийн ашиг сонирхлоо 
мэдүүлэх юм байна. Оюутан залууст 
зориулсан хамтдаа.мн чөлөөт хуудсаар 
ч мөн аялах боломжтой. 

АТГ үйл ажиллагаагаа иргэд, олон 
нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлэхэд 
ямагт анхаарч ажилладаг билээ. 
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МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Европын аюулгүй 
байдал, хамтын 
ажиллагааны 
байгууллагын 

төлөөлөгчидтэй уулзав

БАЙР СУУРЬ

Авлигачид АТГ-тай 
тэмцэхээ больчихвол…

Авлига Монголын нийгмийг хэрсэн гэх 
ойлголт хүмүүсийн тархинд суугаад удаж 
байна. Нийгэмд ийм үзэл бодол төлөвшихөд 
төрийн албыг хувийн сонирхолдоо ашигла
сан хүмүүс буруутай. Хээл хахуулийн хэ
рэг газар авахаас сэргийлж авлигатай 
тэмцэх тусгай байгууллагыг ажиллуулах 
ёстой гэж үзсэн Монгол Улс 2006 онд АТГ
ыг байгуулсан. Энэ байгууллага албан 
тушаалтнуудын холбогдсон гэмт хэргийг 
дагнан шалгах болсон тул УИХ 2007 онд 
Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулж тус 
газ рын мөрдөн шалгах хүрээний хэргийг 
тусгаарлаж байв. АТГ байгуулагдсанаас 
хойш монголчуудын амьдралд юу 
өөрчлөгдсөн бэ. 

Өнөөдөр энэ асуулт олны анхаарлын 
төвд одоо ч байсаар байна. Юутай ч 
байгуулах нь зөв, буруу гэсэн шүүмжлэл 
дагуулан байж өрхөө татсан АТГ өнгөрсөн 
он жилүүдэд өөрийн гэсэн өнгө аястай 
түүхээ хангалттай бичиж яваа. Ингэж хэлэх 
шалтгаан бий.

АТГ байгуулагдсанаар төрийн өндөр 
албан тушаалтнууд болон тодорхой 
хүрээний албан хаагчид хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгээ бөглөж хэвшсэн нь үнэн. Үүнээс 
гадна авлигын олон гэмт хэрэг ил болж, 
тус газар шалгагдсан гэмт хэргүүд шүүхээр 
шийдэгдэж, улсад учирсан хохирлууд эргэн 
төлөгдөж эхлээд байгаа. Үүнийг МИАТийн 
удирдлагуудын хэрэг, Нүүрс хөтөлбөрийн 
хэрэг, Ашигт малтмалын газрын дарга 
нарын зэрэг нийгмийн анхаарал татсан 
хэргүүдийн дуулиан гэрчлэх юм. 

Шүүхээр шийдэгдсэн хэргийг дагаад 
авлига авсан хэмээн буруутгагдсан хүмүү
сийн зүгээс энэ газрыг хууль бус ажиллагаа 
явууллаа, хүний эрхийг хөсөрдүүллээ гэсэн 
маргаан тасардаггүй. Хэрэгт холбогдогчид 
буруугаа далдлан олон нийтийн үзэл бодолд 
аль болох хүчтэй нөлөө үзүүлэх алхмыг 
хийцгээдэг. Авсан хүн нэг тамтай, алдсан 
хүн арван тамтай гэдэг үгийг санагдуулам 
ийм яриа АТГын нэр хүндийг тодорхой 
хэмжээгээр доош нь чангаадаг. 

Авлигын эсрэг тэмцэж байгаа ганцхан 
байгууллагаа монголчууд буруутгаад эхэл
бэл энэ улсад хэн авлигатай тэмцэх вэ. 
Татвар төлөгчдийн мөнгө буруу гараар 
орчи хоод байгааг хэн илрүүлэх вэ? Эсрэг 
тэсрэг энэ хоёр байр сууринаас ийм асуулт 
заавал гарч ирнэ. Ямартаа ч АТГ байгуу
лагдсанаар тодорхой хэмжээнд төрийн 
өмчийг шамшигдуулахгүй байх үзэл төлөв
шиж ирсэн нь үнэн. Мөн иргэд авлигын 
гэмт хэргийн хор нөлөөнөөс бага ч атугай 
хөндийрсөн. Эрүүл мэнд, боловсролын 
сал ба рын бүх шатанд үүрлэсэн хүнд 

суртал, мэргэжлийн хоцрогдол, гар дагуулж 
харах, мөнгө харах үзэгдэл бага багаар 
буурч, иргэд эмнэлэг, боловсролын гээд 
төрийн байгууллагуудаар чирэгдэл багатай 
үйлчлүүлдэг болоод байгаа. Энэ бол 
АТГын авлигын эсрэг олон нийтийг соён 
гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр хийсэн ажлын үр дүн гэж хэлж 
болно. АТГ авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх 
ажлыг тасралгүй хийсээр байгаа. Тус газар 
Засгийн газрын 120 гаруй байгууллагад ил 
тод шийдвэр гаргалт, сонирхлын зөрчлийн 
тухай хуулийн хэрэгжүүлэлт, мэдээллийн 
тухай хуулийн эрх, шилэн дансны тухай 
хуулиар авлигын эсрэг ажлын үнэлгээ 
хийсэн байдаг. БНСУаас авсан аргачлалын 
дагуу АТГ шалгах хуудас боловсруулж, 
хуулийн фирмээр үнэлгээ хийлгэж хэвшсэн 
нь Монгол Улсын авлигатай тэмцэх 
үндэсний байгууллага байгуулагдсанаасаа 
хойш есөн жилийн дотор өөрийн гэсэн 
ажиллах зарчим, өнгө төрхөө олчихсон 
байгааг харуулж буй. Нөгөө талаар АТГ 
нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлгийг хянадаг болсноор цөөнгүй 
жил болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийтийн 
албанд хэнийг томилох, томилсны дараа 
ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх эсэх талаар 
тухайн төрийн байгууллага АТГын саналыг 
“сонсдог”. Томилох эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтан нь тухайн нэр дэвшсэн 
этгээдээрээ энэхүү урьдчилсан мэдүүлгийг 
гаргуулан авч, хянуулахаар ирүүлдэг 
бөгөөд АТГ ажлын 10 хоногийн дотор хянан 
үзээд хариу мэдэгддэг хуультай. Зөвхөн 
нийтийн албанд анх удаа томилогдож 
байгаа хүмүүс төдийгүй өмнө ажиллаж 
байгаад албан тушаал, эрхлэх асуудлын 
чиг үүрэг нь өөрчлөгдөх тохиолдол бүрт 
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг тус газраар хянуулах үүрэгтэй, 
энэ нь хэрэгжүүлэх албан үүрэг нь тухайн 
хүний хувийн ашиг сонирхолтой харшлах 
эсэх талаас нь хянаж үздэг болсон.

Түүнчлэн АТГ авлигын судалгаа хийхдээ 
авлигын эсрэг байр сууриа илэрхийлдэг 
ТББыг татан оролцуулдаг болжээ. Энэ 
газар олон нийтийн дунд танил талаа харж 
томилгоо хийдэг, ингэж томилогдсон төрийн 
албан хаагчид нь хүнд сурталтай, хувийн эрх 
ашгийн үүднээс аливаа асуудалд ханддаг, 
найзархах, намчирхах байдлаар төрийн 
ажлыг явуулж авлига, хээл хахууль авдаг 
гэсэн ойлголт, уур амьсгалыг өөрчлөхөд 
нэмэр оруулж яваа юм.

Эх сурвалж: 
www.shuurhai.mn

АТГын дэд дарга, эрхэлсэн комиссар 
Ц.Нямдорж Европын аюулгүй байдал, 
хамтын ажиллагааны байгууллага /
ЕАБХАБ/ын Эдийн засаг, байгаль орчны 
чиглэлийн үйл ажиллагааны газрын 
Эдийн засгийн засаглалын албаны дарга 
Андрей Мунтеан, Эдийн засгийн зөвлөх 
Роел Жансенс нарын төлөөлөгчдийг 
хүлээн авч уулзлаа. 

Төлөөлөгчид АТГын хэлтэс, 
албадын үйл ажиллагаатай танилцаад 
албан хаагчидтай уулзаж, Монгол Улсад 
авлигатай тэмцэх байгууллагын чиг үүрэг, 
онцлог, эрх зүйн орчны талаар ярилцав. 
Авлигатай тэмцэх байгууллагын зохион 
байгуулалт, олон улсын эрх зүйн баримт 
бичгүүд, авлигын эсрэг стратеги, 
худалдан авах үйл ажиллагаа, улс төрийн 
намын санхүүжилт, иргэний нийгэм, 
хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн 
үүрэг оролцоог судалж, Монгол Улсад 
тулгарсан асуудлууд, боломжуудыг 
тодорхойлсон нь тэдний ажлын гол 
зорилго байв. 

АТГын дэд дарга Ц.Нямдорж 
“Авли гын эсрэг хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхээр АТГ цогц байдлаар 
ажиллаж байгаа. Манай чадавхийг 
дээшлүүлэх чиглэлээр айлч ла лын 
үеэр ярилцсан асуудлыг хэрэгжүүлж, 
ЕАБХАБтай хамтран ажиллахад бид 
бэлэн” хэмээн мэдэгдлээ.

ЕАБХАБын Эдийн засгийн ахлах 
мэргэжилтэн Андрей Мунтеан хэлэхдээ 
“Монгол Улсын хувьд авлига чухал 
асуудлуудын нэг болсон ч Авлигатай 
тэмцэх газрын удирдлага болон албан 
хаагчдын бие даасан байдлаа авч үлдэх 
хүсэл эрмэлзэл, бүх төрлийн авлигатай 
тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр бодлого боловсруулан 
хэрэгжүүлж байгааг бид өндрөөр үнэлж 
байна” гэв.

ЕАБХАБын төлөөлөгчид УЕПГ, ЦЕГ, 
“Транспарэнси Интернэйшнл Монголия”, 
Монголын бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл, 
АТГын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөл 
зэрэг байгууллагад ажлын уулзалт хийв. 

ЕАБХАБ-ын төлөөлөгчдийн              
АТГ-ын талаар хэлсэн үгийг VIII 

нүүрээс хүлээн авч уншина уу.
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ЯРИЛЦЛАГА

З.БААСАННЯМ: Төрийн албан тушаалтнууд оффшор 
бүсэд данс эзэмшихийг хориглосон хууль үгүйлэгдэж байна

Сүүлийн үед дэлхий дахинаа оффшор 
бүс дэх мэдээлэл шуугиан дэгдээж байна. 
Энэ шуугианд манай улсын иргэдийн нэр 

холбогдож байгаа. Тэр дундаа төрийн 
албан тушаалтнуудыг хууль хяналтын 

байгууллагууд шалгаж эхэлсэн эсэх 
талаар олон нийт ихэд сонирхож байна. 

Оффшор бүсийн асуудлаар Авлигатай 
тэмцэх газрын байр суурийг тус газрын 

Тамгын хэлтсийн дарга, эрхэлсэн 
комиссар З.Баасаннямаас тодрууллаа. 

-Монгол иргэдийн нэр холбогдсон 
оффшор дансны мэдээлэл цацагдлаа. АТГ 
энэ асуудалд хэрхэн хандаж байна вэ? Та 
нар мэдээллийг судалж үзсэн үү?

Тийм ээ. Бид энэ тухай мэдээлэл гармагц 
олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн 
холбооноос гаргасан оффшор мэдээллийн 
санд бүртгэлтэй хаягаар хайлт хийж судалсан. 
Нийтдээ 49 иргэний мэдээлэл гарч ирж 
байгаа. Эдгээр хүмүүсийн хувь эзэмшиж буй 
61 компани оффшор бүсэд бүртгэлтэй байна. 
22 компани нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бол 39 нь идэвхгүй, эрх нь хаагдсан 
байгаа юм. 20082011 оны хооронд хамгийн 
олон компани байгуулагдсан байна. Харин 
20122013 онд хамгийн олон компани идэвхгүй 
болсон байсан. Энэ нь эдийн засгийн өсөлт, 
гадны хөрөнгө оруулалт өндөр жилүүдэд 
компани олноороо байгуулагдаж, харин эдийн 
засгийн хүндрэлтэй, хөрөнгө оруулалт багатай 
үед компаниа идэвхгүй бол гох нь нэмэгдсэн 
гэж дүгнэж болохоор. Мөн 2013 оны дунд 
үед Олон улсын сэтгүүлчдийн холбооноос 
оффшор данстай холбогдох мэдээл лийг ил 
болгосон нь ч нөлөөлсөн байх үндэстэй. 

-Манай улсын иргэд оффшор бүсэд 
данстай байхыг зөвшөөрдөг үү? 

Монгол Улсын иргэн оффшор бүсэд 
компани байгуулах, данстай байхыг ямар ч 
хууль тогтоомжоор хориглоогүй. Харин сүүлийн 
үед УИХын гишүүн Ж.Батзандан, Г.Уянга, 
С.Одон туяа нар хууль боловсруулахаар 
тодорхой санал гаргаж байгаа юм билээ. 

-Төрийн албан хаагчдын хувьд 
үүнийг зохицуулсан хуулийн ямар нэгэн 
зохицуулалт байдаг уу? 

Нийтийн албан тушаалтан буюу төрийн 
албан хаагчийг тусгайлан ялгаж зохицуулсан 
хууль эрх зүйн зохицуулалт байхгүй , дээрхийн 
адил хориглосон заалт байхгүй гэсэн үг. 
Төрийн албан хаагч Авлигын эсрэг хуулийн 
дагуу хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх үүрэгтэй. 
Гэвч гадаадад байгаа, ялангуяа оффшор бүс 
дэх хөрөнгөө мэдүүлэх эсэх талаар хуульд 
нарийвчлан заагаагүй байсан. Харин Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчи
лан сэргийлэх тухай хууль 2012 оны 5 дугаар 
сараас хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан 
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 
маягт шинэчлэгдсэн. Энэ маягтын дагуу 

мэдүүлэг гаргагч хадгаламж, бэлэн мөнгө, 
хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, 
картны дансны үлдэгдлээ мэдүүлдэг болсон. 
Өөрөөр хэлбэл, гадаад, дотоодын банк, 
санхүүгийн байгууллагад байгаа бүх төрлийн 
данс, картны үлдэгдлийг мэдүүлэх үүрэгтэй. 
Мөн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн 
үүсгэн байгуулсан болон хувь нийлүүлсэн 
аж ахуйн нэгж, гадаад, дотоодын хөрөнгийн 
биржээс худалдан авсан хувьцаа, бонд, бусад 
үнэт цаасыг мэдүүлж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
тодорхой бичихээр зохицуулсан байгаа. 

-Төрийн албан хаагчдыг офф шор бүсэд 
данстай гэдгээ хөрөнгө, орло гын мэдүү-
лэгтээ мэдүүлсэн үү, үгүй юу гэ дэгт үн-
дэслээд шалгах бололцоотой гэсэн үг үү? 

Бололцоотой. Гэхдээ энд нэг зүйл 
бий. Манай газрын Хяналт шалгалт, дүн 
шинжилгээний хэлтээс албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, ор
ло гын мэдүүлгийг хянан шалгах явцад 
мэдүүлэг гаргагч болон гэр бүлийн гишүүдийн 
хадгаламж, картын дансны үлдэгдлийн 
хуул  гыг дотоодын банкнаас гаргуулан авах 
талаар хуулийн тодорхой заалт зохицуулалт 
байдаггүй. Тиймээс хяналт шалгалтыг бүрэн 
гүйцэд чанартай хийхэд сөргөөр нөлөөлөх тал 
бий. Түүнээс гадна албан тушаалтны гадаадын 
банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хө
рөн гө, орлогын бүртгэл, түүнийг шалгах үйл 
ажиллагааны талаарх дотоод эрх зүйн ор
чин бүрдээгүй байгаа учир шаардлагатай 
ме ханизм байхгүй гэсэн үг. Эрүүгийн хэрэг 
шалгахад энэ хүндрэл байхгүй л дээ, эрүүгийн 
бай цаан шийтгэх хуулийн хүрээнд хийгддэг 
болохоор.

-Гадаад улсад оффшор данстай 
холбоотой асуудлыг ямар байгууллага 
нь шалгадаг юм бэ? Авлигатай тэмцэх 

байгууллага нь шалгадаг уу?
Үгүй юм билээ. Улс орнууд энэ асуудалд 

ямар хариу үйлдэл үзүүлж байгааг бид 23 орны 
жишээн дээр судалж үзлээ. Энэ 23 улсаас 11 
нь ямар нэгэн байдлаар мэдээллийн мөрөөр 
шалгах ажиллагааг эхлүүлсэн, эхлүүлэх гэж 
байгаагаа мэдэгдээд байна. Нийтлэг байдлаар 
авч үзвэл оффшор бүстэй холбоотой асуудлыг 
татвараас зайлсхийх, мөнгө угаах асуудалтай 
илүү холбож, энэ төрлийн гэмт хэргийг шалгах, 
хяналт тавих чиг үүрэг бүхий байгууллагууд 
нь шалгаж байна. Өөрөөр хэлбэл, дээрх улс 
орнуудын төв банк, санхүүгийн хяналтын 
болон санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
байгууллага, татварын байгууллага, төрийн 
байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсэг, 
төрийн албаны ёс зүйн хороо, цагдаа, прокурор 
зэрэг байгууллагууд шалгаж байгаагаа мэ
дэгдсэн. Энэтхэг, Австрали зэрэг улсын 
жишээнээс харахад төрийн байгууллагуудын 
хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж, өргөн 
хүрээтэйгээр энэ асуудлыг шалгаж байгаа нь 
зохион байгуулалтын хувьд оновчтой байж 
болохыг манай улс ч бас анхаармаар. Зарим 
улсын хувьд хууль сахиулах байгууллагууд 
нь оффшор бүстэй холбоотой албан 
тушаалтнуудаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
олж авах зорилгоор тайлбар авч байгаа юм 
билээ. Оффшор дансыг үндсэндээ татвараас 
зайлсхийх, мөнгө угаах зорилгоор ашигладаг 
гэж олон улсад үздэг, тухайн дансан дахь 
мөн гөний эх үүсвэрийг нягтлан шалгаснаар 
уг мөнгө хөрөнгө нь гэмт хэргийн замаар бий 
болсон эсэх, хэрэв тийм бол ямар гэмт хэргийн 
улмаас бий болсон юм бэ гэдгээс шалтгаалан 
аль байгууллага гүнзгийрүүлж цаашид шалгах 
нь тодорхойлогдох боломжтой, манай улсын 
хувьд. 

Төгсгөл нь IV нүүрт
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Төгсгөл. Түрүүч нь III нүүрт

-Бусад улс орнууд оффшор бүс дэх 
дансны асуудалд ихэд цочир хандаж байх 
шиг. Харин манайд нэр холбогдсон хүмүүс 
нь хэвлэлийн хурал хийж, мэдэгдэж, бусад 
нь таг чиг байна. 

Зарим улс орнууд оффшорын асуудалд 
анхаарал хандуулж байхад ОХУ, Украин, 
Хятад, Израиль, Их Британи, Аргентин зэрэг 
улсаас нэр нь дурдагдсан өндөр албан 
тушаалтнууд ихэвчлэн ямар нэгэн хууль 
бус үйлдэл хийгээгүй, оролцоогүй, энэ бол 
өрсөлдөгчдийнх нь явуулга гэх зэргээр тайлбар 
хийж байгаа нь манай улсынхтай зарим 
талаараа ижил гэж үзэж болохоор байгаа. 
Хятад, Саудын Араб, Египет зэрэг улсад 
оффшор бүстэй холбоотой албан тушаалтнууд 
байр сууриа илэрхийлэхгүй байгаа бол Хятад 
улсад энэ талын мэдээллийг интернэтээс 
хайж унших ч бололцоогүй байх жишээтэй. 
Харин Исланд, Испани, Чили зэрэг улсын 
нэр нь холбогдсон хүмүүс албан тушаалаа 
өгсөн, өгөхөө мэдэгдсэн нь нэг талаас тэдний 
ёс зүй, нөгөө талаас сөрөг хүчний шахалт, 
олон нийтийн хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарч 
байгаатай холбоотой байх. 

Оффшор данстай гэж нэр дурдагдсан хэн ч 
бай би ийм данстай, энэ дансаар ийм учиртай 
тэдий хэмжээний гүйлгээ орж гарсан гэдгээ 
олон нийтэд нээлттэй үзүүлж харуулчихсан 
байхад ямар нэгэн хардлага, битүү таамаг яриа 
гарах учиргүй шүү дээ. Би данстай дансгүй, 
ашигласан ашиглаагүй компани гэхчилэн 
мэ дэг дэл хийхээсээ илүүтэйгээр оффшор 
сан  хүүгийн үйлчилгээг ямар зорилгоор авч 
байгаа, ямар дансаар хэдий хэмжээний, хэдэн 
удаагийн гүйлгээ хийснээ хувь хүн өөрөө ил 
тод мэдээлж зарлахад болохгүй зүйлгүй л 
дээ.

-УИХ-ын зарим гишүүн АТГ-т хандсан. 
Энэ дагуу танай байгууллага юу хийж 
байна вэ?

УИХын Өргөдлийн байнгын хороо болон 
зарим нэр бүхий гишүүдээс энэ асуудлын 
хүрээнд албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг хянан шалгуулах, шаардлагатай 
тохиолдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж мөрдөн 
шалгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн. Нийтийн 
албан тушаалтан буюу төрийн албан хаагчийн 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг манай байгууллага 
нарийвчлан хянан үзэж, мэдүүлэгт дурдсан 
хадгаламж болон гадаад дахь дансны талаарх 
мэдээллийн үнэн бодит байдлыг тодруулах, 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг тогтоох зэргээр хяналт 
шалгалтыг явуулж байна. 

-Оффшор бүсэд эзэмшиж байгаа дансан 
дахь хөрөнгө, орлогыг хууль бусаар олсон 
гэдгийг шалгаж тогтоовол яах вэ? 

Иргэдийн хувьд тухайн асуудал нь 
татвараас зайлсхийхтэй холбоотой бол тэр 
чигийн асуудлыг нь шалгана. Эдийн засгийн 
ил тод байдлын тухай хуулийн үйлчлэлд 
хамаарагдсан эсэхийг бас нягтлаж үзэх байх. 

Харин төрийн албан хаагчийн хувьд хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэгтээ мэдүүлээгүй бол хуульд 
заасан зохих хариуцлага хүлээлгэнэ. Эрүүгийн 
хуулийн 2701 дүгээр зүйлд хууль бусаар 
хөрөнгөжих гэж байгаа. Энэ гэмт хэргийг 
АТГ харьяалан шалгадаг. Нийтийн албан 
тушаалтан буюу төрийн албан хаагч хууль 
ёсны орлогоосоо гадна их, онц их хэмжээгээр 
эд хөрөнгө, орлого олсон нь тогтоогдсон 
бол хорих ял шийтгэх хуультай. Хууль ёсны 
орлогоосоо гадна их, онц их хэмжээгээр олсон 
эд хөрөнгө, орлогыг гэмт хэрэг үйлдэж олсон 
эд зүйл гэж үзэх хуулийн тайлбар байгаа. 
Хууль ёсны орлогоос гадна гэдэг нь эх үүсвэр 
нь тодорхойгүй олсон орлого гэж ойлгож 
болно.

-Тэгэхээр төрийн албан хаагч оффшор 
бүс дэх дансаа хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлэгтээ мэдүүлэх үүрэгтэй ч түүнийг 
нь нарийвчлан шалгах боломжгүй юм 
байна. Эрх зүйн орчин ч байхгүй. Цаашид 
яах вэ? 

Манай улсын хувьд бий болоод байгаа 
нөхцөл байдалтай уялдуулан татварын эрх 
зүйн зохицуулалт, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх болон 
төрийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн эрх зүйн зохицуулалтыг цаашид 
улам бүр боловсронгуй болгох шаардлага 
харагдаж байна. Бусад улс орнуудтай харилцан 
туслалцааны гэрээ, хэлэлцээр байгуулж, 
идэвхтэй хамтын ажиллагаа өрнүүлэх 
хэрэгтэй. Үүний тулд хариу үйлчлэл үзүүлэх /
ресипросити/ бололцоотой байх ёстой. Өөрөөр 
хэлбэл, бусад улс орнуудаас ирүүлж болох 
аливаа хүсэлтийг биелүүлж чадах механизм, 
чадвар, чадамжийг дотооддоо бүрдүүлэх 
шаардлагатай. 

-Жаахан тодруулахгүй юу.
АТГын үйл ажиллагаатай холбож 

үзье л дээ. Хөрөнгө, орлого, хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг гаргах үүрэгтэй төрийн 
албан хаагч, нийтийн албан тушаалтны 
хөрөнгө, орлого, бизнесийн ашиг сонирхлын 
асуудлаар гадаад улс орноос мэдээлэл авах, 
эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хөрөнгө 
хураах, эргүүлэх авах хүсэлтийг тавихын тулд 
тухайн улс орноос ирэх ийм хүсэлтийг гардан 
хэрэгжүүлэх чадвартай байх ёстой гэсэн үг. 
Гадаад хамтын ажиллагааг сайтар хөгжүүлэх, 
байнгын харилцаатай байх хэрэгтэй юм. 
Гэтэл энэ оны төсөвт гадаад томилолтын 
төсөв бүтэн хасагдсан байгаа. Эрүүгийн хэрэг 
шалгах явцад ч гадаадын оффшор бүсэд 
байгуулагдсан компанийн дансны талаарх 
мэдээллийг гаргуулан авахаар холбогдох 
байгуулагад нь удаа дараа хүсэлт тавьсан 
боловч дорвитой ахиц гарахгүй л байгаа. 

-Олон улсын түвшинд бусад улс 
орнуудтай хамтран ажиллах замаар нууц 
данстай төрийн албан тушаалтнуудыг 
илрүүлэх, шалгах боломжтой юм байна гэж 
ойлгож болох уу? 

Тэгж ойлгож болно. Оффшор бүсийн 
санхүүгийн үйлчилгээгээр халхавчлан гэмт 

хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох асуудлыг аливаа улс орон дан ганц 
дотоодын хууль тогтоомжоороо зохицуулахад 
улам бүр төвөгтэй болж байгааг хэлэх хэрэгтэй. 
Гэхдээ нэн түрүүнд манай улсын төрийн 
албан тушаалтнууд оффшор данс эзэмших, 
компани байгуулахыг хориглосон хуультай 
болох хэрэгтэй. АНУын Конгресс гэхэд л 
гадаадын санхүүгийн байгууллагууд америк 
иргэдийн эзэмшиж байгаа дансны талаар тус 
улсын татварын байгууллагад мэдээлэл өгөх 
шаардлагатайг хуульчилж өгсөн. Энэ мэтээр 
Австрали, ОХУ, Англи улс оффшор бүсэд 
хөрөнгөө нуух замаар татвараас зайлсхийхтэй 
тэмцэх чиглэлээр дотооддоо хууль батлан 
мөрдөж байна. 

Саяхан БНХАУын Тянжинь хотноо 
хуралдсан Олон улсын Авлигатай тэмцэх 
байгууллагуудын холбооны 9 дэх удаагийн 
уулзалтаар цаашид авлигатай тэмцэх 
байгууллагуудын бие даасан, хараат бус 
байдлыг бэхжүүлэх, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг улам 
эрчимжүүлэх, энэ ажилд иргэний нийгмийн 
байгууллага, олон нийтийг татан оролцуулах, 
авлигын хэргийг шийдвэрлэх дагнасан 
прокурор, шүүх байгуулах, харилцан мэдээлэл 
солилцох чиглэлээр хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх шаардлагатай байгаа зэрэг 
асуудлыг онцлон тэмдэглэсэн. Мөн Англи 
улсын Лондон хотноо хуралдсан Авлигын 
эсрэг олон улсын дээд түвшний уулзалтаар 
дэлхийн 120 улс орны 200 гаруй мөрдөн 
байцаагч, прокурор нарыг холбосон өндөр 
түвшний авлигатай тэмцэх олон талт ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх мэдээлэл солилцооны 
таатай орчныг бүрдүүлсэн олон улсын сүлжээ 
байгуулах санаачилга гарч “Авлигын эсрэг 
зохицуулалтын олон улсын төв” буюу IACCCг 
байгуулахыг бүрэн дэмжихээ Интерполын 
дарга мэдэгдэж, 2017 оны 4 дүгээр сар 
гэхэд бүтэц, үйл ажиллагааг нь эхлүүлэхээр 
болсон. Ингэснээр олон улсын хамтын 
ажиллагааны хүрээнд далд аргаар мэдээлэл 
солилцох, ажиглах, хэрэг удирдах үйл 
ажиллагааг явуулдаг жишгийг Авлигын эсрэг 
зохицуулалтын олон улсын төв бий болгон 
хэрэгжүүлэхээр болж байна.

Оффшор дансны талаар өмнө би 
хэлсэн. Энэтхэг, Австрали зэрэг улс төрийн 
байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсгийг 
байгуулж асуудлыг өргөн хүрээтэйгээр 
шалгаж байгаа нь сайн туршлага. Үүнийг бид 
хэрэгжүүлж яагаад болохгүй гэж. Оффшор 
бүсэд татвараас зайлсхийх, хууль бус аргаар 
олсон хөрөнгөө нуух, эсвэл мөнгө угаасан 
гэмт хэрэг үйлдсэн эсэхийг энэ чиглэлийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, мөрдөн шалгах чиг 
үүрэг бүхий Авлигатай тэмцэх газар, татварын 
байгууллага, санхүүгийн мэдээллийн алба, 
санхүүгийн зохицуулах хороо, цагдаа, 
прокурорын байгууллага хамтран ажиллах 
шаардлагатай.

Г.ЦОЛМОН
Эх сурвалж: “Өнөөдөр” сонин
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МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

МӨРДӨН БАЙЦААГЧИЙН МЭДЭГДЛИЙН 
МӨРӨӨР АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ 

АЖИЛЛАСНАА МЭДЭЭЛЭВ

Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн байцаагч 
нараас Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 
190 дүгээр зүйлд зааснаар гэмт хэрэг гарахад 
нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах 
арга хэмжээ авахуулахаар Нийслэлийн 
Боловсролын газрын дарга Ц.Отгонбагана, 
Замын цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн 
хурандаа Ү.Зоригтбаатар, Өмнөговь аймгийн 
Улсын бүртгэл, статистикийн газрын дарга 
Ч.Энхмөнх, Монголын Оюутны холбооны 
ерөнхийлөгч Ч.Удаанжаргал, нийслэлийн 
Баянгол дүүргийн Засаг дарга Д.Оросоо 
нарт мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл бичсэн 
байна. 

Нийслэлийн Боловсролын газраас 
багшийн ёс зүйн зөрчил гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг хэлэлцэж, зөрчил гаргасан ажилтанд 
хариуцлага тооцон ажиллаж байгаагаа 
мэдэгдлээ. Улаанбаатар хотын Цагдаагийн 
газраас мөрдөн байцаагчийн мэдэгдлийн 
мөрөөр хэлтэс, тасгийн дарга, ахлах 
зохицуулагч нарын сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлэх чиглэлээр дотоод хяналтыг 
нэмэгдүүлж, хууль эрх зүй, ёс зүйн болон 
сэтгэл зүйн сургалтуудыг зохион байгуулсан 
талаар хариу ирүүлэв. 

“ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН САН”-
ГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАВ

Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний 
жанжин штаб нь “Зэвсэгт хүчний хөгжлийн 
сан”ийн хөрөнгийг зориулалт бусаар, үр 
дүнгүй зарцуулдаг талаар мэдээлснийг 
үндэслэн тус сангийн үйл ажиллагаатай 
танилцаж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, арга зүйн удирдлагаар 
хангах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
сурталчлах зорилгоор Батлан хамгаалах 
яаманд ажиллалаа.

Ийнхүү ажиллах явцад Батлан 
хамгаалахын сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргаас “Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан”
гийн хөрөнгийг захиран зарцуулахтай 
холбогдуулан 2015, 2016 онд гаргасан 
тушаал шийдвэр, дүрэм журам болон бараа 
материал худалдан авах үйл ажиллагаатай 
танилцав. Батлан хамгаалах яам нь өөрийн 
албан ёсны цахим хуудас болон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслүүдэд “Зэвсэгт хүчний 
хөгжлийн сан”гийн санхүү, үйл ажиллагааны 
тайлан, холбогдох тушаал, шийдвэр, хэм 
хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдийг олон 
нийтэд мэдээлж үйл ажиллагаагаа ил тодоор 
явуулдаггүй, сангийн хөрөнгөөр ажил, 
үйлчилгээ, бараа материал худалдан авах 
ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулж 
хэвшээгүй, албан тушаалтнууд өөрийн эрх 
хэмжээг хэтрүүлэн шийдвэр гаргах зэрэг 
зөрчлүүд илэрсэн. Эдгээр зөрчил, дутагдлыг 
арилгуулахаар Батлан хамгаалахын сайд 

Ц.Цолмонд албан бичиг хүргүүллээ.
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын 

үнэлгээний хорооны дарга, гишүүд нь Сангийн 
сайдын тушаалаар батлагдсан “Үнэлгээний 
хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн 
мэдүүлэг”ийг бөглөсөн боловч холбогдох 
хууль тогтоомжид заасан “Ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн 
тухай мэдэгдэл”ийг тухай бүр гаргаагүй 
байв. Мөн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа 
тендерийн нээлтийн хурлын тэмдэглэл хөтөлж 
хэвшээгүй, хуралд оролцсон зарим гишүүд нь 
гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй нь Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд 
заасныг зөрчжээ. Шалгалтаар тогтоосон 
дээрх нөхцөл байдал нь “олон нийтийн зүгээс 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэх ойлгогдохуйц 
нөхцөл байдал”ыг бий болгосон байх тул 
Үнэлгээний хорооны дарга, гишүүдэд Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 29 дүгээр 
зүйлийн 29.2.2т заасны дагуу хариуцлага 
тооцож, хариу ирүүлэхийг Батлан хамгаалах 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
Б.Батсайханаас хүсэв.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
ЯАМ ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ 

ХАНГАЛТГҮЙ ШИЙДВЭРЛЭДЭГ НЬ 
ҮНДЭСЛЭЛТЭЙ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яаманд 
ажиллав.

 Яамны албан ёсны http://www.meds.gov.
mn/ цахим хуудсаар болон мэдээ, мэдээллийн 
самбараар үйл ажиллагаагаа ил тод, нээлттэй 
болгосон байдалтай танилцахад авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор иргэдээс мэдээлэл хүлээж авах 
ажлыг хэвшүүлэх үүднээс үйлчилгээ, захидал 
харилцааны асуудал хариуцсан албан 
хаагчийн эцэг /эх/ийн нэр, өөрийн нэр, албан 
тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, 
иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, 
иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, 
хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг 
иргэд, олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар 
ил тод болгоогүй, яамны бүтэц чиг үүрэг, 
хууль тогтоомж, төсөв санхүүгийн талаарх 
мэдээллийг байршуулаагүй байв.

2016 оны 13 дугаар сард иргэн, аж 
ахуйн нэгжээс 1377 өргөдөл, гомдол хүлээн 
авч, үүнээс 130 гомдлын хугацааг хэтрүүлж, 
шийдвэрлээгүй байна. Хугацаа хэтэрсэн, 
шийдвэрлэгдээгүй гомдол, мэдээллийн 
агуулгыг судлан үзэхэд диплом, гэрчилгээ, 
мэргэжлийн үнэмлэхийн лавлагаа гаргуулах 
тухай, мэргэжлийн үнэмлэх нөхөн олгуулах 
тухай, олимпиадын шагнал, урамшууллын 
тухай, дүн дүйцүүлэх тухай, гэрээт ажилтны 
цалингийн тухай гэх мэт байгаагийн 66 буюу 
дийлэнхи нь диплом, гэрчилгээ, мэргэжлийн 
үнэмлэхийн лавлагаа гаргуулах тухай, 

мэргэжлийн үнэмлэх нөхөн олгуулах тухай 
гомдол эзэлж байна. 

Мөн өргөдөл, гомдлыг утас, хайрцаг, 
санал хүсэлтийн дэвтэр, амаар болон факс, 
цахим хуудсаар хүлээн авах нөхцөлийг 
бүрдүүлээгүй нь Иргэдээс төрийн байгууллага, 
албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 
7.1, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.2.3т заасан нийтлэг 
үүргийн хэрэгжилтийг хангаагүй байна. 
Боловсролын салбарт хамаарах асуудлаар 
2015 онд өргөдөл, гомдол ирүүлсэн 
иргэдтэй утсаар холбогдон гомдлыг нь 
хэрхэн шийдвэрлэж, барагдуулсан талаар 
тодруулахад “Гомдол хүлээн авч шалгаж 
байгаа тухай хариу хэлдэггүй. Гомдлыг 
шийдвэрлэсэн талаар албан бичгээр хариу 
өгдөггүй. Дээд шатны байгууллагад гомдол 
гаргалаа гэж загнаж дарамт ирсэн” гэх 
зэргээр хариулт өгөв. Эдгээр байдлаас 
дүгнэж үзэхэд “Гомдол мэдээллийг хангалтгүй 
шийдвэрлэдэг” гэж тус яамтай холбогдох 
иргэдийн гомдол үндэслэлтэй байна. Иргэний 
гомдлыг шийдвэрлэхдээ Иргэдээс төрийн 
байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 
13 дугаар зүйлийн 13.2, 15 дугаар зүйлийн 
15.5, 19 дүгээр зүйлийн 19.3т заасныг удаа 
дараа зөрчсөн гэж Авлигатай тэмцэх газрын 
ажлын хэсэг үзэж байна. 

13 АЛБАН ТУШААЛТАН ХӨРӨНГӨ, 
ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ

Авлигатай тэмцэх газар 2016 онд хийх 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 
Хөдөлмөрийн яамны болон Иргэний нисэхийн 
ерөнхий газрын мэдүүлэг гаргагч албан 
тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав. 

Шалгалтаар дээрх 2 байгууллагын 13 
албан тушаалтныг өөрийн болон гэр бүлийн 
гишүүдийн хөрөнгө, орлого, компанид 
оруулсан хөрөнгө оруулалтыг мэдүүлээгүй, 
өөрийн хадгаламжийг дутуу мэдүүлсэн, 
хөрөнгө, орлогодоо орсон их хэмжээний 
өөрчлөлтөө хуульд заасан хугацаанд 
бүртгүүлээгүй, аж ахуйн үйл ажиллагаа 
эрхлэхтэй холбогдсон хориглолтыг зөрчсөн, 
тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш 
Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.3т заасан хугацаанд хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээ гаргаагүй болохыг тогтоож 
авлигын эсрэг хууль тогтоомжид заасан 
сануулах, цалингийн хэмжээг болон албан 
тушаал бууруулах хариуцлагыг хүлээлгэхээр 
Хөдөлмөрийн сайд Г.Баярсайхан, Иргэний 
нисэхийн ерөнхий газрын даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч Г.Нямдаваа, “Чингис хаан” 
олон улсын нисэх буудлын захирал Б.Бадрал 
нарт албан бичиг хүргүүлэв.

Бусад мэдээ, мэдээллийг www.iaac.mn 
цахим хуудсаар нэвтэрч уншаарай. 
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БАГЦ МЭДЭЭЛЭЛ

АТГ Замын-Үүд дэх Гаалийн газарт 
ажиллалаа

АТГын ажлын хэсэг 2016 оны 4 дүгээр 
сарын 49ний өдрүүдэд Гааль, татварын 
ерөнхий газрын ЗамынҮүд дэх гаалийн газарт 
ажиллалаа. 

Тус газрын Мөрдөн шалгах хэлтсээс 
2016 оны 3 дугаар сарын 30ны өдөр Гааль, 
татварын ерөнхий газрын нэр бүхий гаалийн 
улсын болон ахлах байцаагч нар албан 
үүргээ гүйцэтгэх явцдаа бусдаас хээл хахууль 
авч байхад нь баривчлан саатуулж, улмаар 
Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 268, 269 
дүгээр зүйлд зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 
холбогдох байцаан шийтгэх ажиллагааг 
явуулсан билээ. 

Үүний дагуу Гааль, татварын ерөнхий 
газартай хамтран тухайн салбарын хэмжээнд 
төрийн албаны болон байгууллагын ёс зүйн 
дүрмийг чандлан сахиж ажиллах, авлигын 
нийгмийн хор аюулыг гаалийн улсын байцаагч 
нарт ухуулан таниулах, авлигыг үл тэвчих ёс 
суртахуун төлөвшүүлэх, авлигын шалтгаан, 
нөхцөлийг илрүүлэн тогтоох, үр дагаврыг нь 
арилгахад чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр ажилласан юм. 

Хяналтын бүсүүдэд ажиллажээ
ЗамынҮүд дэх Гаалийн газрын бүтэц, 

орон тоо, томилгоо, цалин хөлс, урамшуулал, 
ажлын хуваарь, үнийн судалгаа, сахилга, 
хариуцлагын асуудал, гаалийн газрын 
хяналтын бүс, хувийн ашиг сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 
хяналт зэрэгт үйл ажиллагаагаа чиглүүлж 
ажиллалаа. 

Энэ үеэр гаалийн улсын байцаагч, иргэн, 
үйлчлүүлэгч нартай уулзаж ярилцах явцад 
анхаарлаа хандуулах зайлшгүй шаардлагатай 
хэд хэдэн асуудал байв. Тухайлбал, 
томилгоонд улс төрийн нөлөөлөл их, сургалт 
дадлагажуулалт, мэргэшүүлэх ажлыг сайтар 
хийхгүй бол төлөвшөөгүй, бэлтгэгдээгүй, 
туршлага чадваргүй хүмүүс томилогддог, 
ажил хэрэгч, шударга, зарчимч ажилтан олон 
байгаа ч өсч дэвжих, албан тушаал дэвших 
тогтолцоонд ноцтой гажуудал үүссэн байна. 

Ажлын хэсгийнхэн тус гаалийн газрын 
хяналтын бүсүүдэд очиж, ажлын нөхцөл 
байдалтай танилцах үедээ ажиглалт хийжээ. 
Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмжийн 
хяналтын хэсэгт ажиллаж буй байцаагч нарын 
хувьд рентген техникийн чиглэлээр нарийн 
мэргэшсэн боловч урьд өмнө нь өндөр үнэтэй 
бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг өөрчлөн 
мэдүүлэх замаар мэдүүлгийн зөрчил гарч 
байсан удаатайг АТГын ажлын хэсгийнхэнд 
эх сурвалж мэдээлжээ. 

Түүнчлэн суудлын тээврийн хэрэгслийн 
болон зорчигчийн гарах чиглэл, ачааны 
тээврийн хэрэгслийн орох, гарах чиглэл, 
төмөр замын рентгений хэсэг, Өртөө2 хэсэг, 
“Этранс” ХХКийн байр, МЧ1, МЧ2 хяналтын 
хэсэгт тус тус ажилласан байна. 

АТГ Замын-Үүдийн гаальд...
Тушаал, шийдвэрүүдтэй танилцав

ЗамынҮүд дэх Гаалийн газарт ажиллах 
явцдаа нийт 123 албан тушаалтанд авлигын 
эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах сургалтыг 
зохион байгуулав. 

Ажлын хэсэг удирдамжид заасны дагуу 
Гаалийн ерөнхий газрын даргаас баталсан 
тушаал, шийдвэр, ЗамынҮүд дэх Гаалийн 
газрын даргын баталсан тушаал, шийдвэр, 
боловсон хүчнийг сэлгэн ажиллуулахтай 
холбоотой томилгоо, түүний судалгаа, цалин 
хөлс болон урамшуулалтай холбоотой асуудал, 
ЗамынҮүд дэх Гаалийн газарт баримтлах, 
дагаж мөрдөх үнийн судалгаа, мэргэжлийн 
болон ёс зүйн алдаа, зөрчил гаргасан албан 
хаагчдад ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн 
талаарх судалгаа, гаалийн хяналтын бүсүүдэд 
ажиллах гаалийн улсын байцаагчдын хуваарь, 
татвар хураамжийн орлогын 7 хоног, улирлын 
мэдээ, гаалийн байцаагчид холбогдох өргөдөл, 
гомдлын мэдээлэл зэрэг танилцжээ. 

Түүнчлэн ЗамынҮүд дэх Гаалийн газарт 
3 ба түүнээс дээш удаа томилогдсон гаалийн 
улсын ахлах байцаагч, гаалийн улсын 
байцаагч, мөн ачаа болон хүн тээврийн үйл 
ажиллагаа гүйцэтгэж буй жолооч нартай 
уулзаж ярилцлаа. 

Албан тушаалтнуудын мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийг хянав

АТГын ажлын хэсэг мэдүүлэг гаргагч 159 
албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтэд хяналт шалгалт хийв. Ингэхдээ 
тэдгээр албан тушаалтны цалин, урамшууллыг 
мэдүүлгийн цахим програмд бүртгэсэн 2014, 
2015 оны хувийн ашиг сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй цалингийн 
картыг нэг бүрчлэн тулган хянаж жагсаалтыг 
гаргасан байна. 

ЗамынҮүд дэх Гаалийн газрын мэдүүлэг 
гаргагч 159 албан тушаалтны 2014, 2015 
оны 318 мэдүүлгийг ГЕГаас татан авч 
хянан шалгахад хөрөнгө, орлого, орон сууц, 
газар, зээл буюу их хэмжээний өөрчлөлтийг 
мэдүүлээгүй зэрэг зөрчилтэй байсан 35 
албан тушаалтны 2015, 2016 оны мэдүүлгийг 
нарийвчлан шалгах шаардлагатай болжээ. 
Тус Гаалийн газрын Удирдлагын зөвлөл 
2015 онд 19 удаа хуралдаж, давхардсан 
тоогоор 45 асуудал хэлэлцсэн байхад тухайн 
хуралд оролцсон удирдах ажилтнуудаас нэг 
ч мэдэгдэл, тайлбар гаргаагүй нь Авлигын 
эсрэг хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт 
заасныг зөрчсөн байна. 

Тус газрын албан тушаалтнууд хувийн 
ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээ бүртгүүлэхдээ хамаарал бүхий 
этгээдийг дутуу бичих, орлого, урамшуулал, 
банкны хадгаламжийн хүүг мэдүүлээгүй, 
хөрөнгө, зээл, авлагын талаар мэдүүлээгүй, 
эх үүсвэрээ бүрэн гүйцэд тайлбарлаагүй зэрэг 
зөрчлийг түгээмэл гаргасан байв. 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн 
үнэлгээний хороо, ажлын хэсэгт томилогдон 
ажиллаж байгаа буюу Удирдлагын зөвлөлийн 
хуралд оролцон асуудал шийдвэрлэж буй 
албан тушаалтнууд мэдэгдэл, тайлбар гарган 
ажиллах шаардлагатайг зөвлөлөө. 

Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, ашиг 
сонирхлын зөрчил үүсэхэд нөлөөлж 

болох нөхцөл байдал байна
АТГаас томилогдсон ажлын хэсгийн 

зүгээс ЗамынҮүд дэх Гаалийн газарт албан 
тушаалын гэмт хэрэг, авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэхэд нөлөөлж болохуйц асуудлууд 
цөөнгүй байна гэж үзлээ. Тухайлбал, гаалийн 
улсын байцаагчийг бэлтгэх, дадлагажуулах нь 
хангалтгүй, төрөл бүрийн мэргэжил эзэмшсэн 
хүмүүсийг зөвхөн 14 хоногийн дотор бэлтгэж 
байна. Түүнчлэн орон тооны хязгаарыг зөрчин 
цалин хөлсний асуудал нь төсөвт тусгагдаагүй 
байхад томилгоо хийж, цалин хөлс олгож 
байгаа ч үүнийгээ төсөвт тодотгол хийлгэх 
замаар залруулж байна. Тус газар одоо ч орон 
тооны илүүдэлтэй. Энэ нь төсвийн хөрөнгө 
зориулалтын бусаар зарцуулах гэмт хэргийн 
шинжийг агуулсан байж болзошгүй хэмээн АТГ
ын ажлын хэсэг үзэж байна. Гаалийн улсын 
байцаагчийг томилох, сэлгэн ажиллуулах 
үйл явц шударга бус, хөндлөнгийн нөлөөлөл 
их байдаг. Өөрөөр хэлбэл, дарга солигдох 
бүрт томилгоо хийгддэг нь салбарын хүрээнд 
хэвийн үзэгдэл болжээ. 

Гаалийн төв, орон нутгийн байгууллагаас 
иргэн, үйлчлүүлэгч нарт бусад импортын 
барааны гаалийн үнийг тодорхойлдог 
хэлцлийн үнийн арга болон ямар тохиолдолд 
үйлчлүүлэгч хураамж багаар төлөх 
боломжтой, ямар бичиг баримтыг бүрдүүлсэн 
байх ёстой зэрэг асуудлаар сурталчилгаа, 
мэдээлэл өгдөггүй, уялдуулсан системийн 
код, тодорхойлолт, тодотгол зэргийн ил 
тод, нээлттэй байдлыг хангахгүй байгаа нь 
үйлчлүүлэгч өөрийн төлж буй хураамжийг 
хянах, хяналт тавих боломжийг олгохгүй 
байгаа төдийгүй гаалийн улсын байцаагч, ачаа 
тээвэрлэгч нарын дунд “зуучлагч буюу “зууч” 
бий болгох боломжийг бүрдүүлж байна. Энэ 
нь нэг талаас үйлчлүүлэгчийн бага хураамж 
төлөх сонирхол, нөгөө талаас гаалийн улсын 
байцаагчийн авлига, шан харамж авах 
сонирхолтой давхцдаг байхыг үгүйсгэхгүй. 

АТГаас ЗамынҮүд дэх Гаалийн газарт 
ажиллахад илэрсэн сөрөг үр дагавар бий 
болохуйц асуудлаар гаалийн төв болон орон 
нутгийн байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэх, 
бусад Гаалийн газар, хороодод ажилласан 
тайлан, мэдээлэлтэй уялдуулан салбарын 
хэмжээнд зохион байгуулах цогц арга 
хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, Сангийн яам, 
Гааль, татварын ерөнхий газартай хамтран 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн Замын
Үүд дэх Гаалийн газарт ажилласан ажлын 
хэсгийн тайлангийн хувийг Гааль, татварын 
ерөнхий газрын дарга С.Пүрэвт хүргүүлэв. 
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СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ
АТГ нийтийн албанд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн иргэний хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянан үздэг билээ. 
Энэ ажлынхаа чанар, үзүүлэлтийг 
улам бүр сайжруулах, үр дүнг 
тооцох зорилгоор дотооддоо дүн 
шинжилгээ хийжээ. 

Нийтийн албанд томилогдохоор 
нэр дэвш сэн этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн 
бүртгэлд хийсэн дүн шинжилгээнээс 
бид нэг зүйлийг тун сайн ойлгож 

АТГ-ын хийсэн дүн шинжилгээнээс төрийн албаны 
томилгоо, шилжилт хөдөлгөөнийг харж болно

мэдэх бололцоотой. Энэ нь төрийн 
албаны томилгоо хаана ямар 
хөдөлгөөнтэй байгааг харуулах 
бүрэн төгс мэдээлэл болох юм. 

2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 
2016 оны 4 дүгээр сарын 26-ны 
хооронд нийтдээ 10036 мэдүүлгийг 
Авлигатай тэмцэх газар хүлээн 
авсан байна. Эдгээрээс 3373 нь өөр 
албан тушаалд шилжин томилогдох, 
2758 нь албан тушаалын ангилал, 
зэрэг өөрчлөгдсөн, 1210 нь эрхлэх 
асуудлын чиг үүрэг өөрчлөгдсөн, 
1100 нь нийтийн албанд шинээр 
томилогдох мэдүүлэг байв. 
Дээрхээс үзвэл, энэ хугацаанд 3373 
хүн ажил албаа сэлгэн шилжсэн, 2758 
хүн албан тушаалын өөр ангилал, 
зэрэгтэй болсон, 1210 төрийн албан 
хаагчийн эрхэлж буй албаны нь чиг 
үүрэг өөрчлөгдсөн, харин 110 хүн 
төрийн албанд шинээр томилогдсон 
гэсэн үг. 

Ямар байгууллага хамгийн олон 
томилгоо хийсэн бэ? 

АТГ-аас дүн шинжилгээг хийхдээ хугацааг 
сар тус бүрээр нь ялгаж салган авч үзжээ. 

2015 оны 1 дүгээр сард 996 мэдүүлэг АТГ-т 
ирсэн нь хамгийн олон байна. Энэ нь Шийдлийн 
Засгийн газар байгуулагдсаны дараах үе юм. 
Онцгой байдлын ерөнхий газар, Цагдаагийн 
ерөнхий газар, Үндэсний аудитын газар, Зам, 
тээврийн яам, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар зэрэг байгууллагад томилогдох 
этгээдүүдийн мэдүүлгийн тоо харьцангуй олон 
байв. 

2015 оны 6 дугаар сард АТГ-аар 
хянуулахаар 821 мэдүүлэг ирүүлсний 269 
нь Цагдаагийн ерөнхий газарт хамааралтай 
байжээ. Энэ нь Цагдаагийн ерөнхий газрын 
тэргүүн дэд дарга, дэд дарга нар 2015 оны 5 
дугаар сард томилогдсоны дараах цаг үетэй 

холбогдож байна. 
2016 оны 3 дугаар сард АТГ 673 

мэдүүлгийг хянахаар хүлээн авсан. Эдгээрийн 
ихэнх хувийг Иргэний харьяалал, шилжилт 
хөдөлгөөний ерөнхий газар, Улсын бүртгэл, 
статистикийн ерөнхий газар, Гааль, татварын 
ерөнхий газрын томилгоо эзэлж байна. 2016 
оны эхний сард гааль, татвар, улсын бүртгэл, 
статистик зэрэг төрийн байгууллагыг нэгтгэн 
зохион байгуулсантай үүнийг холбон ойлгож 
болно. 

Төрийн албаны томилгоо, шилжилт 
хөдөлгөөн Сүхбаатар, Баян-Өлгий, 

Говьсүмбэр аймагт харьцангуй тогтвортой

АТГ хүлээн авч хянасан мэдүүлгийг 
байршлаар нь мөн авч үзжээ. 

Нийслэл Улаанбаатар хотод томилогдох 
этгээдийн 7881, харин орон нутагт 2046 
мэдүүлэг бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр 
Улаанбаатар хотод хамгийн олон томилгоо 
хийгдсэн гэсэн үг. Эндээс 2690 нь өөр албан 
тушаалд шилжсэн, 870 нь нийтийн албанд 
шинээр томилогджээ. 

Харин Дархан-Уул, Өвөрхангай, 
Дорноговь, Баянхонгор, Өмнөговь, Хөвсгөл 
аймаг бусдаас олон мэдүүлэг ирүүлсэн бол 
Сүхбаатар, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр аймгийнх 
бага байв. Тэгэхээр төрийн албаны томилгоо, 
шилжилт хөдөлгөөн Сүхбаатар, Баян-Өлгий, 
Говьсүмбэр аймагт харьцангуй тогтвортой 
байна гэж ойлгож болохоор ажээ. 

АТГ 41 этгээдийг ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн гэж үзжээ

АТГ нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг ажлын 10 өдөрт 
багтаан хянан үзээд тухайн албан үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх 
эсэх талаар томилох эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд мэдэгдэх хуультай. 2015 
оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 2016 оны 4 дүгээр 
сарын 26-ны хооронд нийт хүлээж авсан 
10036 мэдүүлгийн 97.1 хувийг хянан үзэж, 
хариуг хүргүүлжээ. 

10036 мэдүүлгийн 8505-д ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэсэн хариу өгсөн бол 553-ыг нь 
ажлын байрны тодорхойлолт болон хуульд 
заасан шаардлага хангаагүй, ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэх нөхцөл байдал бий болсныг 
анхааруулсан, ашиг сонирхлын зөрчилтэй 
байдлыг тогтоож, анхааруулсан байна. Харин 
41 этгээдэд тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд 
илт ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн гэж хариу 
өгчээ. 

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан 
тушаалд хамгийн олон хүн томилогдсон

АТГ-т хянуулахаар ирүүлсэн мэдүүлгийг 
албан тушаалын ангилал, төрлөөр нь авч 
үзвэл нэлээд сонирхолтой дүр зураг гарч 

байна. 
Дүн шинжилгээнд хамруулж авч үзсэн цаг 

хугацааны хувьд төрийн захиргааны гүйцэтгэх 
албан тушаалд 2851 буюу хамгийн олон хүн 
томилогдсон ажээ. Тэгвэл төрийн тусгай 
албаны гүйцэтгэх албан тушаалд 1725, төрийн 
захиргааны удирдах албан тушаалд 1330 
этгээд томилогдохоор мэдүүлгээ ирүүлсэн нь 
мөн олонд тооцогдож байгаа юм. 

Ирүүлсэн мэдүүлгийг албан тушаалаар нь 
авч үзвэл мэргэжилтэн 1117, хэлтсийн дарга 
727, улсын байцаагч 562, албаны дарга 557, 
газрын дарга 417, ахлах мэргэжилтэн 356, ТУЗ-
ийн гишүүн 292, тасгийн дарга 219, цагдаагийн 

байгууллагад 199, цэцэрлэгийн эрхлэгч 181, 
нягтлан бодогч 162, ерөнхий нягтлан бодогч 
121, шүүгчийн туслах 109, сургуулийн захирал 
107, хянан шалгагч 107 удаа байгаа нь бусад 
албан тушаалаас олон байна.

4 хүний 1 нь даргын албан тушаалд 
томилогдохоор мэдүүлгээ ирүүлжээ
АТГ нийтийн албанд томилогдохоор нэр 

дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг хянах ажилдаа хийсэн 
дүн шинжилгээнд үндэслэн энэ төрлийн 
үйл ажиллагааг цаашид улам сайжруулах, 
програмд ашиглаж буй зарим үзүүлэлт, 
ангиллыг боловсронгуй болгоход анхааран 
ажиллаж байна. 

Дүн шинжилгээ хийсэн цаг хугацаа нь 
Засгийн газар байгуулагдсаны дараах үеэс 
эхэлж байгаатай давхцаж байгаа тул өөр 
албан тушаалд шилжин томилогдохоор, 
мөн албан тушаалын ангилал, зэрэглэл 
өөрчлөгдөх зэрэг шалтгаанаар мэдүүлгийн 
тоо эрс өссөн байж болох талтай. Түүнчлэн 
цагдаа, гааль, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, 
татвар, онцгой байдал, улсын бүртгэл зэрэг 
салбарын байгууллагад халаа сэлгээ хамгийн 
их хийгдсэн ч энэ нь нийт алба хаагчдын 
тооноос шууд хамааралтайг бас харгалзан 
үзэх ёстой ажээ. 

2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 2016 оны 
4 дүгээр сарын 26-ны хооронд төрийн аль 
нэг байгууллагад “дарга”-аар томилогдохоор 
мэдүүлгээ ирүүлсэн хүний тоо 2764 байгаа 
нь ойролцоогоор 4 мэдүүлэг тутмын 1 нь 
болж байна. Тэгэхээр дээрх хугацаанд АТГ-т 
мэдүүлгээ хянуулахаар хүргүүлсэн 4 хүний 
1 нь даргын албан тушаалд томилогдохоор 
нэрээ дэвшүүлсэн байна гэсэн үг. 

Улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэг гаргах ёстой 39583 албан 
тушаалтан тоологджээ. Энэ тооны албан 
тушаалд томилогдохоор 10036 хүн 1 жил 4 
сарын хугацаанд мэдүүлгээ хүргүүлсэн нь 
төрийн албанд халаа сэлгээ ямар түвшинд 
байгааг тодорхой харуулж байна. 
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ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ?

Европын аюулгүй 
байдал, хамтын ажиллагааны 

байгууллагын Эдийн засаг, 
байгаль орчны үйл ажиллагааг 

зохицуулах газрын Эдийн 
засгийн засаглалын албаны 
төлөөлөгчид Монгол Улсын 

Авлигатай тэмцэх газрын 
талаар юу хэлэв?

*Бид АТГ-ын бүх хэлтсийн 
төлөөлөлтэй, мөн тус газрын 
удирдлагатай уулзалт зохион 
байгуулсан. Миний хувьд АТГ-
ын ажлын чанар, мэргэжлийн 
байдал, мөн танай байгууллагын 
бүх шатны ажилтнуудын өнөө цагт 
ховор болсон ажлын зорилгодоо 
үнэнч чанар, ажлын урам зориг нь 
онцгой сэтгэгдэл төрүүлсэн.

*АТГ-ын ажилтнууд нь хараат 
бусаар сэтгэж, зорилгодоо 
үнэнчээр хандаж, Монгол Улс дахь 
авлигын асуудалд чин сэтгэлээсээ 

АТГ-ын хараат бус байдлыг хангах, чиг үүргийг 
нь өргөжүүлэх,  ажилтнуудын тоог нэмэх, төсвийн 

хүндрэл бэрхшээлгүй байлгах хэрэгтэй
санаа зовнин явдаг, шударга ёсыг 
тогтоох байгууллагын хувьд АТГ 
нь чухал үүрэг гүйцэтгэх ёстойг 
ухамсарладаг болохыг харах нь 
таатай байлаа.

*Монгол Улсын АТГ нь 
шаардлагатай хэрэгслээр 
хангагдаж, чухал үйл ажиллагааг 
явуулах эрхийг олон нийтээс 
хүлээн зөвшөөрч, олгосон байх 
ёстой.

*Монгол Улсын хувьд аль 
болох олон иргэдийг авлигын 
эсрэг үйл ажиллагаанд оролцуулж, 
авлигатай тэмцэх зарчим, үйл 
ажиллагааг нийгмийн хамтын үйл 
хэрэг, хамтын стратеги болгон 
өргөжүүлэх хэрэгтэй. Бүгд энэ 
ажилд оролцох ёстой.

*Төр бүх арга хэрэгслээр 
дэмжиж, дээд болон доод 
түвшний авлига зэрэг авлигын 
төрөл, хэлбэр бүртэй тэмцэх 
ажилд олон нийт, мөн мэдээж 

АТГ-т юу шаардлагатай байгааг 
мэдэж байх хэрэгтэй

*Бид АТГ-ыг олон улсын 
хувьд, ялангуяа Төв Азийн улс 
орнуудын хувьд авлигатай тэмцэх 
загвар байгууллага байж чадна 
гэдэгт итгэдэг. Яагаад гэвэл АТГ-
ын бүрэн эрх нь мөрдөн шалгах, 
хяналт шалгалт, судалгаа, дүн 
шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх, 
соён гэгээрүүлэх чиг үүргийг 
багтаадаг. Энэ нь маш чухал 
юм. Учир нь авлигын бүх төрөл 
хэлбэртэй тэмцэх, сайн эргэцүүлж 
төлөвлөж, зохион байгуулсан 
байгууллагын дүр зургийг АТГ 
төлөөлж байна.

*АТГ-ыг загвар байгууллага 
болгохын тулд тус байгууллагын 
хараат бус байдлыг хангах, өргөн 
хүрээтэй чиг үүрэг хариуцуулах, 
ажилтнуудын тоог нэмэх, төсвийн 
хүндрэл бэрхшээлгүй байлгах, 
АТГ-ын удирдлага, ажилтнуудад 

санаа зовоосон асуудал 
байлгахгүй байх хэрэгтэй.

*АТГ нь үйл ажиллагаагаа 
өргөжүүлж, чадавхи бэхжүүлэх, 
сургалтын үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж, Төв Азийн болон 
бусад ижил төстэй үйл ажиллагаа 
явуулдаг байгууллагын 
төлөөлөгчдийг урьж, Монгол Улс 
авлигатай тэмцэх чиглэлээр юу 
хийдэг талаар танилцуулах арга 
хэмжээг зохион байгуулах талаар 
бодож үзэх хэрэгтэй.

*АТГ нь олон улсын 
нийгэмлэгээс дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлсэн хэвээр байх болно гэдэгт 
итгэлтэй байх хэрэгтэй. Ялангуяа 
манай байгууллага АТГ-тай урт 
хугацаанд, үр бүтээлтэй хамтын 
ажиллагааг эхлүүлэхдээ таатай 
байх болно.

*Бид АТГ бусад улсуудын 
хувьд загвар болж чадах маш том 
боломжийг олж харж байна.


