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Авлигатай тэмцэх газрын зохион байгуулсан Ази, Номхон далайн орнуудын 
хөрөнгө буцаах байгууллагууд хоорондын сүлжээний 6 дугаар бүгд хурал 2019 оны 9 
дүгээр сарын 23-24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо боллоо.

Ази, Номхон далайн бүс нутагт эрүүгийн хэргийн асуудлаар байгууллага хооронд 
мэдээлэл шуурхай солилцох, гэмт хэргийн замаар олсон хууль бус хөрөнгийг 
царцаах, буцаах чиг үүрэгтэй “АРИН-АП” хэмээх сүлжээг анх БНСУ-ын Прокурорын 
дээд газрын санаачилгаар 2013 онд бий болгожээ. Одоогоор сүлжээний гишүүнээр 
24 улс, ажиглагчаар олон улсын 9 байгууллага нэгдээд байна. Монгол Улсын хувьд 
Хөрөнгө буцаах байгууллага хоорондын сүлжээний 2019 оны даргалагч улсаар 
ажиллаж байгаа юм.

Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газар Даргалагч улсын эрх, үүргийг хэрэгжүүлж 
Ази, Номхон далайн орнуудын хөрөнгө буцаах байгууллагууд хоорондын сүлжээний 6 
дугаар бүгд хурлыг удирдан зохион байгуулсан бөгөөд Бүгд хурлын дараа “Нуугдмал 
хөрөнгө илрүүлэх: Гэмт хэрэг үйлдэх замаар олсон хөрөнгөөс ашиг хүртэх эцсийн 
өмчлөгчийг олж тогтоох нь” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 25-27-ны 
өдрүүдэд мөн зохион байгууллаа. Олон улсын хурал, сургалтаар АРИН-АП сүлжээний 
гишүүн улс орнуудын төлөөлөгчид харилцан туршлага нээлттэй хуваалцах, албан 
болон албан бус шугамаар мэдээлэл солилцох зөв зохистой арга замыг тогтоож, 
хууль бус хөрөнгийг буцаах чиглэлээр урт хугацаанд, үр дүнтэй, найрсаг хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэхийг зорьжээ.

Төгсгөл нь III нүүрт

ХӨРӨНГӨ БУЦААХ СҮЛЖЭЭНИЙ 
VI БҮГД ХУРЛЫГ УЛААНБААТАР 
ХОТНОО ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 
ГАЗРЫН ДАРГА 
З.ДАШДАВАА АЛБАН 
ДААЛГАВАР ӨГӨВ

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн 
ко миссар З.Дашдаваа Авлигатай тэмцэх үн-
дэс ний хөтөлбөр болон Авлигын эсрэг хуу-
лиар хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтийг 
эр  чим  жүүлэх зорилгоор тус байгууллагын 
удир дах бүрэлдэхүүнд албан даалгавар 
өглөө.

Төрийн албан хаагчдын үндэслэлгүй 
хөрөнгөжиж буй байдлыг хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээр дамжуулан илрүүлэх ажлыг эрчим-
жүүлэн шинэлэг арга, аргачлал, технологийг 
нэвт рүүлэх, 2019 оны байдлаар шүүх, 
проку ророос буцсан үндэслэл, шалтгааныг 
тодруулан танилцуулах, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр гарч буй авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээ, 
мэдээлэлд тогтмол дүн шинжилгээ хийж, 
шаардлагатай тохиолдолд хуульд заасан 
үндэслэл, журмын дагуу шалгаж шийдвэрлэж 
байх, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой 
болгох зэрэг нийт 23 чиглэлээр үүрэг болгов.  

Түүнчлэн цаашид төрийн албан хаагчид 
хөрөнгө, орлого, хувийн ашиг сонирхлоо 
мэдүү лэхэд гарч болзошгүй өөрчлөлт, ханд-
лага, чиглэлд дүн шинжилгээ хийх, авлигын 
гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, үйлдэгдэх 
арга хэлбэр, гэмт хэргийн замаар олсон 
хөрөнгийг нуун далдлахтай холбоотой нөх-
цөл байдал хэрхэн хувирч өөрчлөгдөж бол-
зош гүй талаар задлан шинжилгээ хийж, гэмт 
хэргийг илрүүлэх, тас лан зогсоох чиглэлээр 
урьдчилан авах арга хэмжээг нарийвчлан 
тодорхойлох, авч хэрэгжүүлэх, авлигаас урьд-
чилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг 
улсын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, 
төрийн албаны удирдлага, зохион байгуулалт, 
хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагаа, 
иргэдийн боловсрол, соёл, ухамсартай 
уялдуулан зорилтот бүлгээр ялгамжтай 
зохион байгуулж ажиллахыг даалгалаа.

АТГ-ын албан хаагч бүр гүйцэтгэж бай-
гаа чиг үүрэг, үйл ажил лагааныхаа хү-
рээнд өнөөгийн түвшин болон ирээдүйн чиг 
хандлага, нөхцөл байдлын талаар дүн шин-
жилгээ хийж, үйл ажиллагаагаа нэг жилээр 
хязгаарлахгүйгээр урт болон дунд хугацаанд 
төлөвлөж хэвшихийг Авлигатай тэмцэх газрын 
даргын Албан даалгаварт дурдсан байна.
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Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
чухал зорилт бол шударга, хариуцлагатай, 
ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх, ёс зүйг 
дээшлүүлэх явдал юм.

Судалгааны байгууллагуудын хийсэн 
судалгаагаар иргэдийн төрд итгэх итгэл жил 
бүр буурч байгаа аж. Төрд итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлэхэд төрийн албан хаагчийн ёс зүй 
хамгаас чухал юм. Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийг үүсгэхэд нөлөөлдөг гол хүчин зүйлд 
төрийн албаны ёс зүйн доройтол хамаардаг 
байна. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн 
“Монгол Улсад мэргэшсэн, иргэн төвтэй 
төрийн албыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд 
санхүүжүүлэн Авлигатай тэмцэх газраас 
МУИС, Боловсролын их сургуулйн эрдэмтэн 
багш нарын багтай хамтран “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй”, “Ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх нь” нэртэй хоёр гарын 
авлага гаргасан байна.

Дээрх хоёр гарын авлагыг танилцуулах арга 
хэмжээг зохион байгуулж, Авлигатай тэмцэх 
газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн 
дэд дарга Б.Ганбат болон яамдын Төрийн 
нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга, 
Төрийн захиргаа, удирдлагын дарга зэрэг 
удирдах албан тушаалтнууд оролцов.

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн 
коммиссар З.Дашдаваа арга хэмжээг нээж 
хэлсэн үгэндээ “Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйн доройтол, ашиг сонирхлын зөрчилд 
өртөх магадлал өндөр байх зэрэг хүчин зүйлс 
нь авлигын хамгийн  их эрсдэлийг дагуулдаг. 
Албан хаагчид хууль тогтоомж, дүрэм журмын 
талаар ойлголт муутай, мэдлэг дутмагаас 
болж гэмт, хэрэг зөрчил үйлдэж байна. Иймд 
эдгээр эрсдэл, хууль бус үйлдлээс өөрийгөө 
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхийн тулд 
цогц зөв мэдлэгтэй байх ёстой. Мэдлэг бол 
бидний чухал зэвсэг байх учиртай, хүмүүсийг 
гэгээрүүлэх нь тэднийг ёс зүйг дээшлүүлнэ 
гэсэн үг” хэмээв.

“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх нь” гарын авлага нь хууль 
тогтоомжийн хэрэглээний талаар зөвлөгөө, 
практик жишээн дээр тайлбарласан бол 

ХОЁР ӨГҮҮЛБЭРЭЭР

Авлигатай тэмцэх газрын урилгаар 
Бүгд Найрамдах Азербайжан Улсын 
Ерөнхий прокурорын орлогч бөгөөд 
Авлигын эсрэг газрын дарга, дэслэгч 
генерал Камран Алиев тэргүүтэй 
төлөөлөгчид долдугаар сарын 09-11-
ний өдрүүдэд ажлын айлчлал хийв.

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, 
тэргүүн комиссар З.Дашдаваа 
төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж, 
хоёр байгууллагын цаашдын хамтын 
ажиллагааны талаар санал солилцон 
халуун яриа өрнүүлэв.

* * * 
Авлигатай тэмцэх газрын дарга, 

тэргүүн комиссар З.Дашдаваа 2019 
оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Европын 
аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны 
хороо (Хельсинки хороо)-ны Ажлын 
албаны дарга Алекс Жонсон, зөвлөх 
Паул Массаро, Элчин сайдын яамны 
дэд тэргүүн Грегори Мэй, Улс төрийн 
хэлтсийн дарга Андреа Гудман нарыг 
хүлээн авч уулзав.

Авлигатай тэмцэх газар авлигатай 
тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр өнгөрсөн 3 жилийн 
хугацаанд Европын аюулгүй байдал, 
хамтын ажиллагааны байгууллагатай 
хамтарсан төсөл амжилттай 
хэрэгжүүлж, албан хаагчдынхаа 
мэдлэг, чадварыг нь дээшлүүлэхэд 
онцгойлон анхаарч ирснийг тэргүүн 
комиссар З.Дашдаваа уулзалтын 
эхэнд онцлов.

* * * 
Авлигатай тэмцэх газрын дэд 

дарга, эрхэлсэн комиссар Ж.Батсайхан 
БНХАУ-д суугаа Их Британи, Умард 
Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Элчин 
сайдын яамны дэргэдэх тус улсын 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндэсний газрын 
суурин төлөөлөгч Давид Күүпэрийг 
өөрийнх нь хүсэлтээр 2019 оны 9 
дүгээр сарын 5-ны өдөр хүлээн авч 
уулзав.

Уулзалтаар талууд эрүүгийн хэрэгт 
харилцан мэдээлэл солилцох, авлигын 
гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах 
чиглэлээр туршлага хуваалцах, 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар 
харилцан ярилцав.

ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛТНЫ 
ШИРЭЭНИЙ НОМУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” ном нь төрийн 
албанд ёс зүйн хариуцлагыг дээшлүүлэх, ёс 
зүйгүй үйлдлээс урьдчилан сэргийлэхэд бусад 
орнуудын практикт хэрэглэдэг хандлага, 
менежментийн арга барилыг тусгасан, олон 
улсын стандартад нийцсэн гэдгээрээ онцлог 
юм.

Энэхүү гарын авлуудыг сургалтын 
модулийн хамт боловсруулсан бөгөөд 
Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн 
албан хаагчийг мэргэшүүлэх багц сургалтад 
шаардлагатай иж бүрэн хөтөлбөр болно 
хэмээн Авлигатай тэмцэх газар үзэж байна. 
Тодруулбал, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн 
талаарх суурь мэдлэгийг зөв чиглэлд 
баталгаажуулж, сургалтын агуулга нэг чигт 
байх, сургагч багш нар адил тэгш мэдлэгийг 
төрийн албан хаагчид олгохын зэрэгцээ 
байгууллагууд Авлигатай тэмцэх газрын 
сургалтаар авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх 
ажлаа хязгаарлалгүйгээр байгууллага дээрээ, 
дотооддоо энэхүү гарын авлагыг судлуулах, 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 
боломжтой болсон гэсэн үг юм.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
тэргүүн дэд дарга Б.Ганбат “Энэ хоёр номыг 
нийтэд танилцуулж байгаа нь “Иргэн төвтэй 
төрийн үйлчилгээний жил”-ийн угтвар ажил 
болж байна. Төрийн албанд ёс зүйг чанд 
мөрдөх, авлига, ашиг сонирхлоос ангид байх 
зарчим, ил тод хариуцлагатай шударгаар 
үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх, иргэн төвтэй 
мэргэшсэн төрийн албыг бэхжүүлэхэд гарын 
авлагууд тодорхой хувь нэмэр оруулна гэдэгт 
найдаж байгаа”-гаа илэрхийлэв.

Улс орны хөгжлийн тулгуур багана нь 
чадвартай төрийн албан хаагч юм. Чадвартай 
төрийн албан хаагч гэдэг нь мэргэшсэн, 
сахилга баттай байх ёстой гэдэг философи 
дээр суурилан дээрх номыг боловсруулсан 
гэдгээ зохиогчид хэлж байна. Мөн олон улсад 
хийгдсэн судалгаа, эрдэм шинжилгээний 
өгүүллэгүүд гэх мэт Монгол болон гадаад олон 
эх сурвалжуудыг ашиглаж, онолын мэдлэгээс 
гадна ёс зүйтэй байх ур чадваруудыг баримт, 
дасгалуудаар дамжуулан өгөхийг зорьжээ.
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НУУГДМАЛ 
ХӨРӨНГӨ 

ИЛРҮҮЛЭХ СЭДВЭЭР 
ОЛОН УЛСЫН 

СУРГАЛТ ХИЙВ
Авлигатай тэмцэх газар Австрали 

Улсын Холбооны цагдаагийн 
газартай хамтран Ази, Номхон 
далайн орнуудын хөрөнгө буцаах 
байгууллагууд хоорондын сүлжээний 
гишүүн 22 улс орны төлөөлөгчдөд 
зориулсан “Нуугдмал хөрөнгө 
илрүүлэх: Гэмт хэрэг үйлдэх замаар 
олсон хөрөнгөөс ашиг хүртэх эцсийн 
өмчлөгчийг олж тогтоох нь” сэдэвт 
сургалтыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 
25-27-ны өдрүүдэд Улаанбаатар 
хотноо зохион байгууллаа.

Сургалтыг нээж Австрали Улсаас 
Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд 
Бүрэн эрхт Элчин сайд Дэве Восен, 
Авлигатай тэмцэх газрын Тамгын 
хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар 
З.Баасанням нар үг хэллээ.

Ази, Номхон далайн орнуудын 
хөрөнгө буцаах байгууллагууд 
хоорондын сүлжээ /АРИН-АП/-ний 
гишүүн улс орнуудын 110 орчим 
төлөөлөгч “Эцсийн өмчлөгч буюу 
далдаас удирдагч гэж хэн бэ”, “Хууль 
бус хөрөнгийн эцсийн өмчлөгчийг 
мөрдөн шалгах”, “Хөрөнгө хураах 
үйл явц”, “Эцсийн өмчлөгчийн 
эзэмшил дэх хөрөнгийн талаар 
мэдээлэл солилцох” зэрэг сэдвээр 
Хулгайлагдсан хөрөнгө буцаах 
санаачилга /СтАР/, Олон улсын 
санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба 
/FATF/-ны мэргэжилтнүүдээс сургалт 
авав.

Хууль бус хөрөнгийн эцсийн 
өмчлөгчөө нуун далдалдаг гэмт 
хэрэгтнүүдийн арга болон түгээмэл 
ажиглагддаг сул талуудтай 
танилцаж, хууль сахиулах салбарын 
мэргэжилтнүүд дотоодод болон 
олон улсад эцсийн өмчлөгчдийг олж 
тогтоохдоо ашигладаг мэдээллийн 
эх сурвалжууд, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны арга хэрэгслүүдээс 
суралцаж, хуулийн этгээдийн нэр 
дээр бүртгэлтэй хууль бус хөрөнгийг 
илрүүлэн хамтран ажиллах талаарх 
олон улсын сайн туршлагыг 
хуваалцаж, эцсийн өмчлөгчийн талаар 
тухайн улсаас гаргаж өгөх боломжтой 
мэдээлэл, хязгаарлалт, тулгардаг 
бэрхшээлийн талаар ярилцаж байгаа 
нь уг сургалтын онцлог байв.

ХӨРӨНГӨ БУЦААХ СҮЛЖЭЭНИЙ 
VI БҮГД ХУРЛЫГ УЛААНБААТАР 
ХОТНОО ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Төгсгөл. Түрүүч нь I нүүрт
Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа бүгд хурлыг нээж 

хэлсэн үгэндээ “Авлигын болон бусад гэмт хэргийн улмаас хууль бусаар гадагш 
гарсан хөрөнгийг царцаах, буцаан авах арга хэмжээ нь дан ганц нэг талын хүчин 
чармайлтаар үр дүнтэй болдоггүй, улс орон бүрийн ижил төстэй чиг үүрэг бүхий хууль 
хяналтын байгууллагуудын харилцан ойлголцсон, сайн хамтын ажиллагааны явцад 
бүрэн биеллээ олдог. Иймд бид бүхний хамтын ажиллагаа маш чухал юм” хэмээн 
онцоллоо. Монгол Улсын хууль сахиулах байгууллагуудаас авлигын гэмт хэрэгтэй 
албан болон албан бус туслалцаа шаардлагатай бол Авлигатай тэмцэх газрын зүгээс 
зохих үндэсний хууль тогтоомж, журмын дагуу шуурхай туслахад бэлэн байгаагаа 
мэдэгдэв.  

АРИН-АП сүлжээний 6 дугаар бүгд хуралд 22 улс, олон улсын 5 байгууллага, 
дотоодын төрийн 7 байгууллагын нийт 110 орчим төлөөлөгч оролцов.

Манай улсын хувьд АРИН-АП сүлжээг ашиглан БНСУ-ын Прокурорын дээд 
газартай хамтран Монгол Улсад орж ирсэн хууль бус хөрөнгө оруулалтыг олж тогтоон 
таслан зогсоож, эх оронд нь буцаасан, мөн Монгол Улсын хилээр хууль бусаар гарсан 
динозаврын ясыг БНСУ-аар дамжин гарах гэж байхад нь Өмнөд Солонгосын тал 
таслан зогсоож, Манай Улсад эргүүлэн авчирч байсан сайн туршлага бий бөгөөд энэ 
бүхэн АРИН-АП сүлжээ ашиглан шуурхай харилцан мэдээлэл солилцсоны үр дүн юм.



www.iaac.mnАвлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг 
мэдээллийн хуудас 2019 оны №0034

2019 оны 7 дугаар сард хийсэн үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээлэл

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс дээрх 
гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, 
нөхцөлийг тогтоох, дахин гарахаас урьдчилан 
сэргийлж, таслан зогсоох зорилгоор Эрүүл 
мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн 
төвд ажиллаж, 11 асуудал бүхий зөвлөмж 
боловсруулан Эрүүл мэндийн яаманд 
хүргүүллээ.

***
40 албан тушаалтны хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлэгт төлөвлөгөөт болон өргөдөл, 
гомдол, мэдээллийн мөрөөр хяналт, шалгалт 
явуулж шийдвэрлэлээ.

***
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 

болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хяналт 
шалгалтаар 12 албан тушаалтан Авлигын 
эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлд заасныг 
зөрчсөн болох нь тогтоогдсон.

***
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр 

дэвшсэн 600 нэр дэвшигчийн урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэж холбогдох 
байгууллагад хариуг хүргүүллээ.

***
Урьдчилсан мэдүүлгийг хянаж үзээд 

“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-
ийн Хангамж үйлчилгээний албаны ахлах 
мэргэжилтнээр томилогдохоор нэр дэвшсэн 
Ц. Батсүрэнг тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд 
илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй 
гэж үзсэн байна. 

***
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 

нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 61  өргөдөл, 
гомдлыг хянан шалгаж, шийдвэрлэлээ.

***
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын дагуу 

хяналт шалгалтын ажиллагаа явуулж, зөрчил 
гаргасан Завхан аймгийн ЗДТГ-ын харъяа 
Эрүүл мэндийн газрын дарга Ч.Дэмчигсүрэн, 
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тусгай 
зөвшөөрөл, хяналтын газрын мэргэжилтэн 
М.Дарханпүрэв, Архангай аймгийн Цэцэрлэг 
сумын Засаг дарга П.Мөнхбат, Завхан аймгийн 
Нөмрөг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын дарга З.Баярмагнай нарт хуульд 
заасан хариуцлага тооцуулсан байна.

***

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН САР 
ТУТМЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах 
хэлтсийн хэмжээнд 2019 оны 7 дугаар сард 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 440 хэрэгт 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан. Үүнээс 9 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар, 30 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаах саналтайгаар 
прокурорт, 2 хэргийг харьяаллын дагуу 
шилжүүлж, одоо 395 эрүүгийн хэргийн 
үлдэгдэлтэй байна.

2019 оны 8 дугаар сард хийсэн 
үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл

Зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн 
орон сууцанд хамруулах арга хэмжээг 
хариуцлагатай, шударга, ил тод, нээлттэй 
зохион байгуулах, авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг 
Нийслэлийн Засаг даргад Авлигын эсрэг 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.6-д заасны 
дагуу хүргүүллээ. 

***
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан 

нийт 57 албан тушаалтанд 2019 оны эхний 
хагас жилд хариуцлага тооцуулсан байна.

***
Төлөвлөгөөт болон өргөдөл, гомдол 

мэдээллийн мөрөөр нийт 20 албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт нарийвчилсан 
шалгалт явуулж шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс 
Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн Давж заалдах 
шатны шүүхийн шүүгч М, Ашигт малтмал, 
газрын тосны газрын хэлтсийн дарга Д, МИАТ 
ХК-ийн ахлах мэргэжилтэн Г, Төв аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан Б нар 
нь Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлд  
заасныг зөрчсөн нь тогтоогдсон тул хуульд 
заасан хариуцлага тооцуулахаар эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтанд албан тоот 
хүргүүлэв.

***
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын явцад ... 

дүүргийн ... анхан шатны шүүхийн шүүгч “Г” 
нь хөрөнгө, орлогын эх үүсвэрээ үндэслэлтэй 
тайлбарлаж чадаагүй нөхцөл байдал илэрсэн 
тул “Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих” гэмт 
хэргийн шинжтэй эсэхийг тогтоохоор Мөрдөн 
шалгах хэлтэст үргэлжлүүлэн шалгаж байна.

***
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр 

дэвшсэн 609 нэр дэвшигчийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан 
шийдвэрлэж холбогдох байгууллагад хариуг 
хүргүүлсэн байна. Баян-Өлгий аймгийн 

Цагдаагийн газрын дэд дарга бөгөөд тасгийн 
даргаар томилогдохоор нэр дэвшсэн “Е”, 
Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Хүнд гэмт 
хэрэг мөрдөн шалгах тасгийн даргаар 
томилогдохоор нэр дэвшсэн “О” нарыг тухайн 
албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсч болох нөхцөл байдал тогтоогдсон 
талаар хариуг томилох эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд хүргүүлсэн.

***
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 

ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 43 
гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, 49  өргөдөл, 
гомдлыг хянан шийдвэрлэсэн байна.

***
Иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг 

хүлээн авч хяналт шалгалтын ажиллагааг 
явуулахад Хэнтий аймгийн “Хан хэнтий” 
цогцолбор сургуулийн захирал “Т” нь 
“Хан хэнтий” цогцолбор сургууль үүсгэн 
байгуулагдсны  40 жилийн ойг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд энэ оны 07 дугаар 
сарын 31-ний өдрийн байдлаар тус сургуулийн 
47 багш, 25 ажилтан албан хаагчид, 15 
бүлгийн төгсөгчидөөс 20,960,000.00 төгрөгийн 
хандив, туслалцааг авахдаа нийтийг 
хамарсан албадлагын болон тэгштгэсэн 
шинжтэйгээр хураан авсан зөрчил тогтоогдсон 
ба зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хуульд 
заасан хариуцлага тооцуулахаар эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтанд албан бичиг 
хүргүүлэв.

***
Мөрдөн шалгах хэлтсээс  2019 оны 8 

дугаар сард гэмт хэргийн шинжтэй 57 гомдол, 
мэдээлэл хянан үзсэнээс  22  гомдол, мэдээлэл 
буюу 38.5 хувьд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээх, 15 гомдол, мэдээлэл буюу 26.3 хувьд 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 
саналтай, 1 гомдол, мэдээлэл буюу 1.8 хувьд 
харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар 
тус тус прокурорт шилжүүлсэн. 

***
Мөрдөн шалгах хэлтсийн хэмжээнд 2019 

оны 8 дугаар сард хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын 474 хэрэгт мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулснаас 11 буюу шалгасан 
хэргийн 2.3 хувийг шүүхэд шилжүүлэх 
саналтайгаар прокурорт, 22 буюу шалгасан 
хэргийн 4.6 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
хаах саналтайгаар прокурорт, 2 буюу 
шалгасан хэргийн 0.4 хувийг харьяаллын 
дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн.                
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Авлигатай тэмцэх газар сар тутмын 
ээлжит хэвлэлийн хурлаа өнөөдөр 
зохион байгуулав. Энэ удаагийн 
хэвлэлийн хурлыг авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийлээ. 
Хэвлэлийн хуралд оролцсон Авлигатай 
тэмцэх газрын Олон нийттэй харилцах 
асуудал хариуцсан ахлах ажилтан, ахлах 
комиссар Т.Баярхүү үндсэн 3 сэдвийн 
хүрээнд мэдээлэл хүргэв.

АТГ-аас төрийн байгууллагуудад 
Зөвлөмж өгсөөр байтал авлигын гэмт 

хэрэг, зөрчил гарсаар байна
Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын 

эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.6-
д заасны дагуу авлигын эсрэг олон 
нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлын талаар зөвлөмж гаргах, 
байгууллага, иргэний хүсэлтээр түүний 
үйл ажиллагаан дахь авлигад өртөх 
боломжийг багасгах талаар заавар, 
зөвлөгөө өгөх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. 
Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.6-д заасны дагуу Авлигатай тэмцэх 
газраас бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан 
хууль ёсны шаардлага, шийдвэрийг 
хүлээн авсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
албан тушаалтан түүний дагуу холбогдох 
арга хэмжээг заавал авч, хариуг 
хугацаанд нь өгөх үүрэгтэй байдаг.

Авлигатай тэмцэх газраас төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа болон 
үйлчилгээнд тодорхой хяналтыг 
хэрэгжүүлж, авлига гарах шалтгаан, 
нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэж үзэн 
зөвлөмж, шаардлага хүргүүлдэг. 
Тухайлбал, Засгийн газрын 2019 
оны “Түрээсийн орон сууцны талаар 
авах арга хэмжээний тухай” 223 
дугаар тогтоол, нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
2019 оны “972 айлын орон сууцанд 
иргэдийг хамруулах тухай” 115 дугаар 
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тогтоолын дагуу Засаг дарга, Нийслэлийн 
орон сууцны корпорациас зорилтот 
бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон 
сууцанд хамруулах арга хэмжээг зохион 
байгуулж байгаатай холбогдуулан уг үйл 
ажиллагааг хариуцлагатай, шударга, ил 
тод, нээлттэй зохион байгуулж, авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ЗӨВЛӨМЖ-ийг Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагч С.Амарсайханд 2019 оны 8 
дугаар сарын 9-ний өдөр хүргүүлсэн. 
Гэтэл тус байгууллага үйл ажиллагааны 
хяналтыг сулруулсан нь зарим этгээд 
хууль бусаар системд халдах, албан 
тушаалаа ашиглан бусдыг залилан 
мэхлэх гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн 
байна.

Эрүүл мэндийн яаманд холбогдох 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн ч үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг хангаагүй, 
дотоод хяналтын үйл ажиллагаа 
хангалтгүй байгаагийн улмаас эрх бүхий 
албан тушаалтнууд авлигын гэмт хэрэгт 
холбогдон шалгагдаж байна.

Энэ мэтчилэн эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлж, гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгсөөр 
байтал гэмт, хэрэг зөрчил гарсаар байгаа 
нь байгууллага, албан тушаалтнуудын 
нэг нэгэндээ найр тавьсан, буруутай 
этгээдийг хаацайлсан, дотоод хяналтыг 
сулруулсан, өөрсдийгөө өмөөрсөн 
шударга бус байдлаас шалтгаалж байна.

Зарим хэргийг нэмэлт мөрдөн 
байцаалтад буцаасан ч АТГ-т 

ирүүлэхгүй байна
Авлигатай тэмцэх газрын зүгээс улсад 

их хэмжээний хохирол учруулсан, төрийн 
өндөр албан тушаалтнууд холбогдсон, 
нийгэмд хүлээлт үүсгэсэн томоохон 
хэргүүдэд мөрдөн шалгах ажиллагааг 
хуулийн хүрээнд тасралтгүй явуулж 
байна.

Зарим тодорхой хэргүүдийг мөрдөн 
шалгах ажиллагааг дуусгаж шүүхэд 
шилжүүлж байгаа. Авлигатай тэмцэх 
газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн 
хэмжээнд 2019 оны 8 дугаар сард хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 474 хэрэгт 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 11 
буюу шалгасан хэргийн 2.3 хувийг шүүхэд 
шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт 
шилжүүлсэн. Гэтэл зарим хэргийг 
шүүхээс нэмэлт мөрдөн байцаалтад 
буцаасан шийдвэр гарч 8-9 сар өнгөрсөн 
ч өнөөг хүртэл манай Мөрдөн шалгах 
хэлтэст ирүүлээгүй байна. Гэтэл энэ нь 
Авлигатай тэмцэх газар хэргийг зориуд 
удааж байгаа мэтээр хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгсэл, нийгмийн сүлжээнд худал 
мэдээлэл түгээх нөхцөл болж байна.

Тухайлбал, “Жаст групп” ХХК-ийн 
захирал Ш.Батхүү нарт холбогдох 
хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааг 
дуусгаж 2019 оны 1 дүгээр сарын 7-ны 
өдөр шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар 
НПГ-т шилжүүлсэн. НПГ-аас 2019 оны 
1 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хан-Уул 
дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 
шүүхэд шилжүүлсэн. ХУД-ийн эрүүгийн 
хэргийн анхан шатны шүүх 2019 оны 3 
дугаар сарын 5-ны өдөр хэргийг нэмэлт 
мөрдөн байцаалтад буцаасныг НПГ-
аас эс зөвшөөрч эсэргүүцэл бичсэнийг 
Нийслэлийн эрүүгийн хэргийн давж 
заалдах шатны шүүх 2019 оны 5 
дугаар сарын 30-ны өдөр хэлэлцээд 
эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож, 
анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг 
хэвээр үлдээсэн. Давж заалдах шатны 
шүүхийн магадлалыг албажуулан 2019 
оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр НПГ-т 
ирүүлсэн. Ш.Батхүү нь 2019 оны 7 дугаар 
сарын 10-ны өдөр Дээд шүүхэд хяналтын 
журмаар гомдол гаргасныг хүлээн аваад 
2019 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр 
шүүхэд хүргүүлсэн байна.

Төгсгөл нь VI нүүрт
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Төгсгөл. Түрүүч нь I нүүрт

Э.Бат-Үүл, Б.Чулуудай нарт холбогдох 
эрүүгийн хэргийн мөрдөн шалгах 
ажиллагааг дуусгаж 2018 оны 11 дүгээр 
сарын 30-ны өдөр шүүхэд шилжүүлэх 
саналтайгаар НПГ-т хүргүүлсэн. НПГ-
аас шүүхэд шилжүүлснийг Чингэлтэй 
дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 
шүүх 2019 оны 2 дугаар сарын 11-ний 
өдөр урьдчилсан хэлэлцүүлгээр хянан 
хэлэлцээд нэмэлт мөрдөн байцаалтад 
буцаасан байна. НПГ-аас эсэргүүцэл 
бичсэнийг Нийслэлийн эрүүгийн хэр-
гийн давж заалдах шатны шүүх хянан 
хэлэлцээд 2019 оны 5 дугаар сарын 
9-ний өдөр анхан шатны шүүхийн 
шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. Э.Бат-
Үүлийн өмгөөлөгч нь 2019 оны 6 дугаар 
сарын 20-ны өдөр Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 40 дүгээр 
бүлгийн 40.1 дэх хэсгийг үндэслэн 
хяналтын журмаар гомдол гаргасан. 
Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн 
анхан шатны шүүх гомдлыг 2019 оны 
8 дугаар сарын 8-ны өдөр Улсын дээд 
шүүхэд хүргүүлсэн байна.

Эдгээр хэргүүдийн хувьд яллагдагч 
нарын гэм буруугийн асуудлыг хэлэл-
цээгүй бөгөөд Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийд вэрлэх тухай хуулийн 38, 40 
дүгээр зүйлийг ашиглаж хэрэг шалгах 
процесстой холбоотой үндэслэлгүй 
гомдлыг удаа дараа гаргах замаар 
хугацаа хожсон үйлдэл гаргаж байна 
гэж Авлигатай тэмцэх газрын зүгээс 
үзэж байна. Товчхондоо, хуулиар гомдол 
гаргах эрх нь нээлттэй учир энэ мэтчилэн 
үндэслэлгүй гомдол удаа дараа гаргаж 
байшингаас байшингийн хооронд эдгээр 
хэргүүд бүхэл бүтэн 8-9 сар хүлээгдэж 
байна. Гэтэл үүнийг АТГ, прокурор, 
шүүхийн байгууллага буруутай мэт буруу 
ойлголт нийгэмд түгээж байна. Энэ 
бүх хугацаанд хэргийн хөөн хэлэлцэх 
хугацаа тоологдож байгаа бөгөөд зарим 
этгээдэд ял завшуулах боломжийг олгож 
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байна. Хамгийн их удаж байгаа нь 2016 
оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр шүүхэд 
шил жүүлэх саналтай шилжүүлсэн хэрэг 
өнөөдрийг хүртэл шийдвэрлэгдээгүй 3 
жил болж байна.

Мөн Б.Гарамгайбаатар, Н.Батбаяр 
нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг 2018 
оны 9 дүгээр сард шүүхэд шилжүүлэх 
саналтайгаар шилжүүлсэн ч дээр дурд-
санчлан удааширсаар хөөн хэлэлцэх 
хугацаа дууссан үндэслэлээр хэрэгсэхгүй 
болсон. Эрүүгийн зарим хэргүүд ч энэ 
мэтээр хэрэгсэхгүй болох магадлалтай. 
Мөрдөгч нарын хийсэн ажил ямар ч үр 
дүнгүй болж байна. Шүүхээр гэм буруутай 
эсэхээ тогтоолгох хэрэгтэй.

Авлигын гэмт хэрэгт том, жижиг 
гэдэг ойлголт байхгүй

Хэвлэлийн хурлын үеэр нэгэн бичлэг 
үзүүлэв. Энэ нь 2015-2016 онд үйлдэгдээд 
2018 оны 1 дүгээр сард шүүхээр эцэслэн 
шийдвэрлэгдсэн хэрэг юм. Замын-Үүд 
дэх Гаалийн газрын гаалийн улсын 
ахлах байцаагч нар давтан үйлдлээр, 
бүлэглэж болон дангаар хахууль авсан, 
нэр бүхий иргэд, компанийн ажилтнууд 
хахууль өгсөн, шүүгдэгчдийн зарим 
өмгөөлөгчид нь худал мэдүүлэг өгөх гэмт 
хэргийг бүлэглэж үйлдсэн зэрэг 34 хүнд 
холбогдох хэрэг ажээ.

Т.Баярхүү “Жишээ болгож 1 удаагийн 
үйлдлийг та бүхэнд мэдээлье. Жишээ 
нь, гаалийн улсын ахлах байцаагч 
нь бусадтай бүлэглэж, БНХАУ-аас 
импортоор оруулж буй 90 тонн олон нэр 
төрлийн бараа гаальд худал мэдүүлсний 
улмаас улсын төсөвт төвлөрөх ёстой 
28.281.063 төгрөгийн татварыг төсөвт 
төвлөрүүлээгүйн хариуд нийт 4.500.000 
төгрөгийн хахууль авсан нь тогтоогдож 
шүүхээс ял шийтгэсэн.

Сүүлийн 3 жилийн байдлаар 
АТГ-т гаалийн байгууллага, албан 
тушаалтантай холбоотой 52 өргөдөл, 
гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгасан, 
42 эрүүгийн хэрэг шалгаж шийдвэрлэсэн 

байна. Өөрөөр хэлбэл, нөхцөл байдал 
өөрчлөгдөөгүй, гэмт хэрэг давтагдан 
гарсаар байгаа учраас үүнийг олон ний-
тэд харуулж байна. Иргэд, олон нийтийн 
хувьд энэ мэт хууль бус үйлдлийг 
нэг удаагийн хоёр удаагийн зүйл гэх 
мэтээр аргацааж болохгүй. Үүнийг 
таслан зогсооход олон нийтийн оролцоо 
хэрэгтэй. Хууль бус зүйл шаардаж байгаа 
бол АТГ-т мэдээлж хамтран ажиллаж 
байхыг хүсч байна.

Та бүхэн энэ мөнгөний хэмжээг харж 
байгаа байх. Өнгөц дүгнэхэд бага дүнтэй 
мөнгө харагдаж байна. Зориуд үүнийг 
“жараахай” барилаа, “спорт загасчлал 
хийлээ” гэх мэт ойлголт гарган нийгэмд 
түгээж байгаатай хэрхэвч санал нийлж 
болохгүй. Авлигын гэмт хэрэгт том, жижиг 
гэдэг ойлголт байхгүй. Зөвхөн нэг машин 
дээр жишээ татахад л өдөрт 90 тонн ачаа 
ямар ч хяналтгүйгээр улсын хилээр орж 
ирж, төсөвт орох ёстой 20 сая төгрөгийн 
татвар орохгүй байна. Мэдэгдсэн нь энэ 
боловч илрээгүй нь хэд байгаа бол?

Өнөөдөр бид хорт хавдар гэх мэт 
хүнд өвчин, түүнээс гадна олон төрлийн 
халдварт өвчин газар авч, өсвөр үе, 
хүүхэд залуус хар тамхины асуудалд 
ихээр холбогдож байгаагийн нэг шалтгаан 
бол энэ мөн. 28 сая төгрөгийн татвар 
төлөгдөөгүй, 4,5 сая төгрөг хахуульд 
авсан гэдэг бол ил нүдэнд харагдаж 
байгаа хор уршиг. Үүний цаана хэдэн 
хүний амь нас, эрүүл мэндийн асуудал 
яригдаж байгаа гээд үзвэл жижиг мэт 
боловч энэ хэргийн нийгэмд учруулж буй 
шууд бус хор уршгийг тооцох аргагүй юм. 
Мөн энэ хэрээрээ шударга ёс алдагддаг. 

Энэ нь нэг байгууллагыг тэр чигээрээ 
муу ажиллаж байна гэж хэлэх биш, хувийн 
эрх ашгаа дээгүүр тавьсан шударга бус 
этгээдүүдийн гэмт үйлдлийн улмаас 
ихээхэн хэмжээний хохирол учирч байгаа 
гэдгийг олон нийтэд анхааруулж, үүнээс 
урьдчилан сэргийлж, илрүүлж, таслан 
зогсооход хүн бүрийн оролцоо чухал юм 
шүү гэдгийг хэлэхийг хүсч байна” гэлээ.
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Засгийн газрын 2019 оны “Түрээсийн орон сууцны талаар 
авах арга хэмжээний тухай” 223 дугаар тогтоол, нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 
“972 айлын орон сууцанд иргэдийг хамруулах тухай” 115 
дугаар тогтоолын дагуу Засаг дарга, Нийслэлийн орон сууцны 
корпорациас зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон 
сууцанд хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа билээ.

Авлигатай тэмцэх газраас дээрх үйл ажиллагааг 
хариуцлагатай, шударга, ил тод, нээлттэй зохион байгуулах 
талаар Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.6-д 
заасны дагуу авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ЗӨВЛӨМЖ-ийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайханд өнгөрсөн долоо 
хоногт хүргүүлсэн байна.

ЗӨВЛӨМЖ-д түрээсийн орон сууцанд хамрагдахаар 
бүртгүүлсэн иргэний хувийн нууцад хамаарахаас бусад 
мэдээллийг зорилтот бүлгийн ангиллаар нь ил тод мэдээлж, 
цахим хуудсандаа байршуулах, бүртгэлд авагдсан мэдээллийг 
эрэмбэлсэн байдал, бичиг баримтын бүрдлийн шаардлага 
хангасан байдал, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эсэх талаарх 
мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар иргэд, олон нийтэд нээлттэй 
байлгаж хяналт тавих боломж олгох, иргэдээс холбогдох 
материалыг хүлээн авахдаа хүнд суртал, чирэгдэл үүсгэхгүй 
байх, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах явцад оролцож 
буй албан тушаалтнуудыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
ангид байж, хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлж ажиллах талаар 
тусгажээ. 

“САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ” 
ХЭМЭЭХ ШИНЭ ЦЭС ҮҮСГЭВ

Авлигатай тэмцэх газрын албан ёсны цахим хуудсанд 
“Сахилгын шийтгэл” хэмээх шинэ цэс үүсгэв.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасан сахилгын 
шийтгэл хүлээсэн албан тушаалтан өөрт ногдуулсан шийтгэлийн 
талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн 
зардлаар хүргэх бөгөөд албан тушаалтан өөрт ногдуулсан 
сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд 
болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журмыг 
Авлигатай тэмцэх газар батлахаар хуульд заасан.

“Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн 
талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн 
зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам”-ын 4.2-т зааснаар 
Авлигатай тэмцэх газар сахилгын шийтгэлийн талаарх 
мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэн ажиллаж байна. Сангийн 
мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй байх үүднээс Авлигатай тэмцэх 
газрын www.iaac.mn цахим хуудсанд “Сахилгын шийтгэл” 
хэмээх шинэ цэс үүсгэлээ. Одоогоор Завхан, Хөвсгөл, Дархан-
Уул, Баянхонгор, Сэлэнгэ, Булган аймаг болон нийслэлийн 
Сүхбаатар дүүргийн албан тушаалтнуудад ногдуулсан сахилгын 
шийтгэлийн талаарх мэдээллийг байршуулаад байна.

ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦНЫ 
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД 

ИРГЭДИЙН ХЯНАЛТЫГ 
БҮРДҮҮЛЭХИЙГ ХОТЫН 

ДАРГАД ЗӨВЛӨЛӨӨ
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Авлигатай тэмцэх газрыг АТГ гэж 
товчилж нэршээд хэдийнэ тогтжээ, бид. 
Сүүлийн үед өнөөх гурван үсэгтэй газар 
гэж хэлдэг болов. Хуулийн байгууллага 
дандаа сайн нэртэй байдаг биш дээ. 
Ямар нэг хэрэг төвгийн араас байнга 
л хөөцөлдөнө. Тэгээд ч гэмт хэрэгт 
холбогдсон хүмүүс хэзээ байтлаа л “Би 
буруутай” гэдэг байлаа. Мэдээж хуулийн 
байгууллага хүлээсэн үүргийнхээ 
хүрээнд хэргийг илрүүлэх гэж мөрдөнө, 
мөшгөнө, байцаана.

Хэрвээ энэ гурван үсэгтэй газар 
байгаагүй бол гэж та бодож үзсэн үү. 
Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас 
зах зээлийн нийгэмд шилжсэн манай 
улсад зайлшгүй байх ёстой газар бол 
АТГ. Яагаад гэвэл хүн болгон хөрөнгөтэй 
болж, их, бага мөнгөтэй харилцаж 
байгаа нь чөлөөт эдийн засгийн нэг 
ололттой тал. Гэвч үүнийг дагаад авлига, 
хээл хахууль газар авдаг үзэгдэл бас 
байна. Аливаа ажил төрөл авлигаар 
шийдэгддэг болсон нь улс орны эдийн 
засагт нүүрлэсэн хамгийн том гамшиг. Та 
бидний хуруу хумсаа хугалан байж олсон 
татварын хэдэн төгрөгийг хэн нэгэн эрх 
мэдэлтний гарын үсэг зурах төдийхнөөр 
хулгайлах нь таатай зүйл мөн үү. Улсын 
хөрөнгө, концессын гэрээгээр хийгдэх 
олон тэрбумын төсөвтэй тендерүүдийг 
цөөн хэдэн хүн хуваагаад идэх нь 
шударга явдал гэж үү. Том дүнтэй 
төсөл, хөтөлбөрүүдэд улс төр хамгийн 
их нөлөөлдөг нь АТГ-ын илрүүлж 
байгаа хэргүүдээс бэлхнээ харагддаг. 
Жишээлбэл, бүтээн байгуулалтын 100 
ажлын хорь, гуч нь авлигаар шийдэгджээ 
гэж бодъё. Хууль бусаар явуулж байгаа 
эдгээр ажлаас АТГ арвыг нь илрүүлсэн 
байхад л асар их том мөнгө гарна даа. 
Авлигын хэргийг толгой дараалан 
илрүүлнэ гэдэг амаргүй. Хуулиндаа 
авлига өгсөн, авсан хоёулаа бурууддаг 
болохоор тэр бүр ил болоод байдаггүй. 
Магадгүй энэ гурван үсэгтэй байгууллага 
байгаагүй бол албан тушаалтнуудын 
идэж, уусан хэргүүдийн зах зухаас нь 
өнөөдөр бид мэдэх ч үгүй нүдэн балай, 
чихэн дүлий гэгчээр таг сууцгааж байх 
байсан биз ээ.

АТГ дөнгөж арав гаруйхан жилийн 

Гурван үсэгтэй газар байгаагүйсэн бол...  

өмнө байгуулагдсан гэхэд чамгүй их 
ажил хийжээ. Хэдэн арван тэрбумаар 
хэмжигдэх мөнгөн дүнтэй томчуудын 
гэх хэргийн араас тэд л хөөцөлддөг. АТГ 
илрүүлсэн, шалгаж байгаа хэргүүдээс 
хэдэн тэрбум илрэх чухал биш. Албан 
тушаалтнуудад төрийн мөнгө хяналттай 
гэдгийг мэдрүүлснээр дараагийн олон 
тэрбумыг хулгайлах замыг хаадаг нь АТГ 
байсны л үр шим. Энэ нь улсын эдийн 
засагт хичнээн чухал билээ. Тэд авлига 
авсан хүмүүсийг илчилж, зарлахаасаа 
урьдаар ийм хэрэг давтагдуулахгүйн тулд 
соён гэгээрүүлэх ажлыг түлхүү явуулдаг. 
Ойрын жишээ гэхэд боловсролын салбар 
дахь авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
арга замыг тодорхойлсон хэлэлцүүлгийг 

өрнүүллээ. ЖДҮ гэж яригдаад байгаа 
энэ санг яаж авлигаас ангид хөгжүүлэх 
талаар өргөн бүрэлдэхүүнтэй уулзалт 
зохион байгуулсан. 

АТГ-ын хамгийн том саад бол 
улстөрчид байдаг. Аливаа авлигын хэрэг 
илрэхэд ард түмэн АТГ авлигатай тэмцэж 
байна гэж хардаг. Харин томоохон 
хэрэг илрэх болгонд улстөрчид АТГ-ыг 
буруутгаж эхэлдэг. Эдийн засагчдын хэлж 
буйгаар өнөөдөр далд эдийн засгийн 
30 хувь л илэрсэн гэдэг судалгаа бий. 
Тэгвэл үлдсэн 70 хувийг хулгайлагсад 
хэзээ нэгэн цагт ил болох нь дамжиггүй.

Гурван үсэгтэй газар байгаагүй бол 
яах байсан бол...
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