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АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  
 ТАЙЛАН 

 
2018.07.06                     Улаанбаатар хот  

 
Авлигатай тэмцэх газар 2018 оны эхний хагас жилд Авлигын эсрэг хуульд заасан чиг 

үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэв.   
 

Нэг.  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах чиглэлээр: 

  
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2017 оны тайланг нэгтгэн 

боловсруулах ажлын хүрээнд хөтөлбөрт заасны дагуу тайлан ирүүлэх 78 байгууллагыг 
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр ханган ажиллалаа.  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.1.10-т “Нийтийн албаны сургалтын институт 
байгуулах, албан тушаалтныг давтан сургах боломжийг бүрдүүлэх” зорилтын хүрээнд авлигын 
эсрэг цогц сургалтыг удирдах албан тушаалтнууд /захиргаа удирдлагын нэгжийн дарга нар, 
дотоод хяналт, аудитын нэгжийн дарга нар, бусад удирдах албан тушаалтан/, Хүний нөөц, 
хууль, эрх зүй, худалдан авах ажиллагаа, санхүү, төсөв хариуцсан ажилтан, нийтийн албанд 
шинээр томилогдсон ажилтнуудад зэрэг нийт 9 зорилтот бүлэгт хуваан зохион байгуулахаар 
сургалтын хөтөлбөр, хуваарийг боловсруулав.  

Уг хөтөлбөр, хуваарийн дагуу “Авлига, түүний шалтгаан, хор хөнөөл”, “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй”, “Авлигын эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал”, “Нийтийн албан тушаалтны 
ХАСУМ, ХАСХОМ-ийн зөрчил, анхаарах асуудал”, “Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны 
дахь нийтлэг алдаа”, “Худалдан авах ажиллагаан дахь нийтлэг алдаа”, “Ашиг сонирхлын 
зөрчил”, “Авлигын гэмт хэрэг-шинэ зохицуулалт”, “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаа” зэрэг нийт 9 сэдвийн хүрээнд цогц сургалтыг Удирдлагын академи”, МУИС, 
Отгонтэнгэр их сургууль, бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион 
байгууллаа.  

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 70 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд 
сургалтад 7233 албан хаагчийг хамруулахаар төлөвлөснөөс 70 удаагийн сургалтад 5682 албан 
тушаалтан хамрагдаж, гүйцэтгэл 78.5 хувьтай байна.   

 Сангийн яам, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газартай хамтран Худалдан авах 
ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3 сертификат олгох сургалт  14 удаа зохион 
байгуулсан бөгөөд уг сургалтад 71 байгууллагын 650 гаруй албан хаагч хамрагдсан байна.  

Түүнчлэн авлигын эсрэг сургалтын модуль, гарын авлага боловсруулах, сургалтын 
хэрэгцээ, шаардлагыг судлан тогтоох чиглэлээр Удирдлагын академитай байгуулсан хамтран 
ажиллах гэрээний дагуу Удирдлагын академийн дэд захирал Д.Цэдэв, Сургалтын албаны дарга 
Я.Бямбаяр, Мэргэжил дээшлүүлэх институтын захирал Д.Мягмарсүрэн, Нийгмийн удирдлагын 
тэнхимийн эрхлэгч Ч.Эрдэнэчимэг болон модуль боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүдтэй удаа 
дараа уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж, санал солилцов. 

 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Иргэний хяналтын зөвлөлийн гишүүдтэй байгуулсан гэрээг 
шинэчлэн боловсруулж, Яам, агентлаг, нийслэл, дүүргийн иргэний хяналтын зөвлөлийн 
гишүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах, зөвлөмж, чиглэл өгөх уулзалт, ярилцлагыг зохион 
байгуулав. 

 

Мөн Иргэний хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах зорилгоор худалдан авах 
ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А-3 сертификатын эрх олгох сургалтыг “Худалдан 
авах үйл ажиллагааны хөтөч” ТББ, “Худалдан авах ажиллагааны боловсролын төв” ТББ-уудтай 
хамтран зохион байгуулсан бөгөөд уг сургалтад яам, агентлаг, нийслэл, дүүргийн иргэний 
хяналтын зөвлөлийн 80 гишүүнийг хамруулсан.  

Орон нутгийн ИХЗ-ийн гишүүдэд зориулсан “Эрүүл мэндийн салбар дахь төрийн 
үйлчилгээ, анхаарах асуудлууд”, “Эрүүл мэндийн салбар дахь авлигын нөхцөл байдал”, “Эрүүл 
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мэндийн салбарт ажиллах чиглэл” гэсэн үндсэн 3 сэдвээр мэдээлэл өгөх сургалтын 
хөтөлбөрийг боловсруулж, аймгуудын ИХЗ-ын гишүүдэд зориулсан сургалтыг онлайн 
хэлбэрээр зохион байгуулав.  

 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн наймдугаар зорилт (иргэний мэдээлэл авах 
эрхийг баталгаажуулсан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчин, 
сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх)-ын хүрээнд засаглал, ил тод байдал, 
хараат бус хэвлэл мэдээллийг хөхиүлэн дэмжих, хэвлэлийн эрх чөлөөний мониторинг, 
сэтгүүлчдийг чадавхжуулах чиглэлээр 1999 оноос өнөөг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж буй “Глоб 
интернешнл төв” ТББ байгууллагатай 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр “Хамтын 
ажиллагааны санамж бичиг” байгуулав. Мөн сэтгүүлчийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх 
зорилтын хүрээнд цахим мэдээллийн сайтын ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийн 
төсөл, төсвийн төсөл, хамтран ажиллах санамж бичгийн төслийг боловсруулаад байна. 

 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх багуудын 2017 
оны 10 дугаар сараас 21 аймагт ажилласан дүнг хэлэлцэж, аймгийн удирдах албан 
тушаалтнуудад танилцуулах онлайн хурлыг зохион байгуулан тогтоогдсон нөхцөл байдлыг 
танилцуулж, харилцан санал солилцсоны дээр илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, цаашид 
гаргахгүй байх чиглэлээр 21 аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарт “Зөвлөмж” хүргүүлэв.  
 

Мөн 2017 онд яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэг, төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 
хуулийн этгээдэд хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянан шалгах ажлын удирдамжийг  
гардуулах ажиллагааг зохион байгуулсан ба тус арга хэмжээнд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын дарга Г.Занданшатар, Ерөнхий аудитор Д.Хүрэлбаатар, Төрийн албаны зөвлөлийн 
дарга Б.Цогоо нар оролцлоо.  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Улс төрийн намын болон сонгуулийн 
санхүүжилтийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагыг улс төр, бизнесийн бүлэглэлийн хууль бус ашиг сонирхол, нөлөөллөөс ангид 
байлгах”  9 дүгээр зорилтын хүрээнд Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх Олон Улсын 
Хүрээлэн “International IDEA” байгууллагын төлөөлөгчидтэй санал солилцож, мэдээлэл өгсөн 
ба НҮБ-тай “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн 
хүрээнд хамтран ажиллаж эхлэв.  

Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны газар, Төрийн 
өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын төлөөлөлтэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж худалдан 
авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3 сургалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх, энэ 
чиглэлээр сургалт явуулдаг сургагч багш нарын тоог нэмэгдүүлэх, худалдан авах ажиллагааны 
мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтад төрийн байгууллага, албан хаагчдыг өргөнөөр татан 
оролцуулах, худалдан авах ажиллагаан дахь гэрээний үүргээ зөрчсөн, биелүүлээгүй тендерт 
оролцогчдод хариуцлага хүлээлгэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, гэмт хэрэг үйлдэж 
хариуцлага хүлээсэн, мөн урьд өмнө нь үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахдаа худалдан 
авах ажиллагааны хууль тогтоомж зөрчсөн албан тушаалтны бүртгэл хөтлөх буюу “хар 
жагсаалт”-д оруулан дахин энэ төрлийн үйл ажиллагаанд оролцох эрхийг хязгаарлах талаар 
холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зохицуулалтыг бий болгох талаар харилцан санал 
солилцов. 

Хоёр. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
ажлын талаар: 

 Авлигын эсрэг сурталчилгааны материал, эмхтгэл, товхимол хэвлүүлэх, түгээх 
ажлын хүрээнд “Тепе” ХХК-тай хамтран ажиллаж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
сурталчилсан тэмдэглэлийн дэвтэр хавтас хэвлүүлэн түгээв. Авлигатай тэмцэх газрын 
танилцуулгыг англи, монгол хэл дээр бэлтгэж, мөн авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн 
эмхтгэлийг тус тус хэвлүүлэв.  

Тайлант хугацаанд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  
сургалтад 1635 иргэнийг хамруулсан байна. Тухайлбал, Төв аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Үндэсний аудит газар, орон нутгийн дотоод 
аудиторууд, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Радио телевизийн үндэсний 
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сүлжээ УТҮГ , Онцгой байдлын ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, Хууль сахиулахын 
Их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, ЦЕГ-ын төв орон нутгийн төсөв, санхүүгийн ажилтнууд, 
Хууль зүйн туслалцааны төв,  Говь-Алтай, Завхан, Өвөрхангай аймагт зохион байгуулсан 
удирдах ажилтны зөвлөгөөнд оролцсон удирдах албан тушаалтан болон бусад төрийн 
албан хаагчдад, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дэд 
дарга бөгөөд ерөнхий инженер, хуулийн мэргэжилтнүүд тус тус сургалт хийлээ.  

Мөн Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид, 
Зориг сангийн ”Ардчиллын элч” манлайллын хөтөлбөрт хамрагдсан нийслэлийн ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчид, “Lead Mongolia” хөтөлбөрөөс зохион байгуулсан “Гэрэл 
тусгая” төсөлд хамрагдсан хүүхэд залуус болон Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын 
иргэдэд сургалт зохион байгуулав.  

Авлига гарч болох нөхцөл боломж бүрдүүлсэн шийдвэрийг хянан үзэх, хүчингүй 
болгох, өөрчлөх санал боловсруулж холбогдох этгээдэд хүргүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 
2017 онд яам, агентлагт ажиллах явцад илэрсэн нэн тэргүүнд хүчингүй болгуулахаар 
зөвлөсөн 6 шийдвэрээс тайлант хугацаанд харъяалах байгууллага, албан тушаалтан 2 
шийдвэрийг өөрчилж шинэчлэн баталсан, судлах буюу төсөл боловсруулах шатанд 3, 
төсөлд санал авах шатанд 1 шийдвэр байна.  

Тайлант хугацаанд 2017 онд яам, агентлаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын тамгын 
газар, тэдгээрийн харьяа байгууллага болон төрийн өмчит хуулийн этгээд зэрэг нийт 99 
байгууллагад өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянах ажлыг тодорхой удирдамжийн хүрэнэд 
гүйцэтгэв. ажилласан байна. Ийнхүү ажиллах явцад зарим дүрэм, журам, үйл ажиллагааг 
тодруулан хянан үзэв. Тухайлбал, "Арилжааны төлбөр тооцоо ҮЦК-д ижил төрлийн зах зээл 
дээр бие биетэйгээ харилцан уялдаатай ажилладаг 2 аж ахуйн нэгжид 1 хүн ТУЗ-аар 
ажиллаж байгаа, Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 
2014 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 47 дугаар тогтоолоор “Засаг даргын нөөц 
хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын тухай журам”-ыг давхардуулан баталсан, 
БСШУСЯамны худалдан авах үйл ажиллагаа, тус салбарт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн 
болон төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт сул, БСШУСЯ-ны харьяа 
Боловсролын зээлийн сантай байгуулсан гэрээгээ биелүүлээгүй иргэдийн гэрээний үүргээ 
биелүүлээгүйгээс үүссэн хохирол барагдуулалт хангалтгүй, Сангийн яаманд хүргүүлсэн 
тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдэд чирэгдэл учруулж буй явдлыг таслан зогсоох талаар өгсөн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй гэх зэрэг зөрчил дутагдлууд тогтоогдсон.  

“Монголын Сурагчдын холбоо” ТББ-тай байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд тус 
төрийн бус байгууллагаас шударга ёсны агуулгыг зорилтот бүлэгт сургалт хэлбэрээр 
ухуулан таниулах ажлыгаж,  удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, хамтран зохион 
ажиллав.   

Санамж бичгийн хүрээнд “Монголын Сурагчдын Холбоо” ТББ-ын сургагч багш 
“Туулайхүүгийн адал явдал” сургалтыг “Олон Улсын Хүүхдийн Найрамдал Цогцолбор”-т 
хоёр удаа нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 84, 79,  Сүхбаатар дүүргийн 58, 1, Баянгол 
дүүргийн 40, 19, Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй цогцолбор 1, 2, 3-р бага сургууль, 
Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор, Гүн Галуутай, 125-р сургууль, Хан-Уул дүүргийн 
59, 130, Налайх дүүргийн Голомт, 103-р сургууль, Багахангай дүүргийн Хангай цогцолбор 
сургууль, Чингэлтэй дүүргийн 24, 39 зэрэг нийт 20 сургууль, Орхон, Хөвсгөл, Дорнод, 
Өмнөговь аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад зохион байгуулж, нийт 3848 хүүхэд 
хамруулжээ.  

Сургалтыг хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохируулан жүжигчилсэн хэлбэрээр 
зохион байгуулсан бөгөөд “Туулайхүүгийн адал явдал” ном, хүүхэд өөрийнхөө үнэнч 
шударга байдлыг үнэлэх зориулалттай “Шударга ёсны мод”-ыг сурагчдад танилцуулан 
2000 гарын авлагыг сургалтын явцад түгээсэн. Орон нутагт “Туулай хүүгийн адал явдал” 
сургалтаар дамжуулан эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгч, ахлах дунд ангийн сурагчид, бага 
ангийн сурагчдад зориулан “Хүн байхын учир”, “Сайн аав, ээж” сэдэвт сургалтыг, “2016 оны 
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хүүхдийн шударга байдлын судалгаа”-ны дүнг танилцуулж, шударга байдлын талаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн байна.  Нийслэлийн Соёл урлагийн газар, “Сурагчдын холбоо” ТББ-
тай хамтран “Эх үрсийн баяр”-ын арга хэмжээний үеэр Туулайхүүгийн дүрээр шударга, зөв 
хандлагыг уриалж, тайзны LED дэлгэцээр АТГ-ын 3 видео шторкыг иргэдэд түгээсэн. 

Шударга ёсыг эрхэмлэх, төлөвшүүлэх, авлигын хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор радиогийн богино хэмжээний нэврүүлэг CПОТ бэлтгэж, дүрсжүүлэн олон 
нийтийн хүртээл болгосон, мөн “Өөр ирээдүй хүсч байна” аяныг “Вишн” ХХК-тай хамтран 
зохион байгуулж байна. Тус аяны хүрээнд авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх 
чиглэлээр бэлтгэсэн Туулайхүүгийн 3D анимэйшн 3, шторк видео 3, нийтлэл 2-ыг болон 
аяны уриа, логог АТГ-ын facebook хуудас, Хамтдаа.мн сошиал хуудаст, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагууд (ТВ25, Ийгл ТВ, UBS телевиз, төрийн байгууллагуудын цахим хуудас, 2 
сошиал хуудсаар)-аар түгээсэн. Мөн аяныг танилцуулах зорилгоор “Монголын залуучуудын 
холбоо”, “Монголын Оюутын холбоо” ТББ-тай хамтран хэвлэлийн бага хурал хийж, иргэдэд 
мэдээлэл хүргэх чиглэлээр ажиллалаа. 

Энэхүү аяны хүрээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрөөс дараах хойш хугацаанд 
Facebook хуудсаар 259340 хандалт, 3 видео шторконд нийт 209471, 2 нийтлэл 30401, аяны 
зураг лого 12611 (давхардсан тоогоор) хүн хүрсэн байна.  

Түүнчлэн бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай сургалтын хөтөлбөр 
шинэчлэх, шүгэл үлээгч, түүнийг хамгаалах үэрэг сэвлээр мэргжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 
танилцуулга хийх, мэдээлэл өгөх, санал солилцох чиглэлэр хамтран ажиллав. Тухайлбал, 
Азийн сан, Хууль сахиулахын их сургуультай хамтран ёс зүйн сургалтын хөтөлбөрийг 
шинэчлэх асуудлаар санал солилцох уулзалтад оролцож, сургалтын хөтөлбөр агуулгыг 
шинэчлэх чиглэлээр, ангар.мн цахим хуудсанд шүгэл үлээгчийг хамгаалах асуудлаар, 
Транспаренси интернешнл төв ТББ-аас зохион байгуулсан улс төрийн намын 
санхүүжилтын эрх зүйн орчиныг ил тод болгох чиглэлээр,  “Иргэний боловсрол төв” ТББ-
аас зохион байгуулсан “Иргэн” төслийн танилцуулга, шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай 
танилцаж, хамтран ажиллах талаар, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг ТББ 
болон Азийн сан хамтран зохион байгуулсан “Хариуцлага оюутан залуус” төслийн хүрээнд 
“Дээд боловсрол: ёс зүй, ил тод, шударга байдал” уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцож, мэдээлэл 
солилцох чиглэлээр, Lead Mongolia хөтөлбөрийн манайлагч залуустай хамтран “Гэрэл 
тусгая” арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр тус тус хамтран 
ажиллалаа.    

           Судалгааны ажлын чиглэлээр: 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 болон 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д 
заасны дагуу зохион байгуулж байсан Авлигын индексийн судалгаа болон Төрийн 
байгууллагын шударга байдлын судалгааг нэгтгэн Шударга байдлын үнэлгээний судалгаа 
болгон зохион байгуулж байгаа бөгөөд Шударга байдлын үнэлгээ 2018 оны судалгааны 
мэдээлэл цуглуулах, тооцооллыг хийж тайланг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах 
компанийг сонгон гэрээ байгуулав.  

Улсын Их Хурлын 2008 оны 13 дугаар тогтоолын дагуу зохион байгуулдаг Улс төр, 
шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаархи төсөөлллийн 2017 оны 
судалгааны үр дүнгийн тооцооллыг хийж, тайланг бэлтгэв.  

Улс, төрийн байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл, Шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөлөл 2 төрлийн судалгааг Максима консалтинг 
компаниар хийлгүүлэхээр гэрээ байгуулав. Судалгааны явц байдлын талаар Максима 
консалтинг компанитай тогтмол холбоотой байж зөвлөгөө, зөвлөмжөөр хангаж ажиллав.  

Хүүхдийн шударга байдал-2017 судалгааг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газартай хамтран зохион байгуулав. Судалгааны мэдээллийг 21 аймаг, 9 дүүргийн Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 7-12 дугаар ангийн сурагчдыг хамруулан 2017 оны 12 дугаар 
сарын 06-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хооронд зохион байгуулав. 
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“Хүүхдийн шударга байдал”-ын 2017 оны судалгааны үр дүнгийн тооцооллыг хийж тайланг 
боловсруулан байгууллагын цахим сайтад байршуулав. 

“Сурагчдын холбоо” төрийн бус байгууллагын ажилтнуудад хүүхдийн шударга 
байдлын судалгааны талаар мэдээлэл өгч, хичээл бэлтгүүлэн Дорнод, Өмнөговь, Орхон, 
Орхон зэрэг аймгуудын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, эцэг эхчүүдэд 
танилцуулж хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зэргээр олон нийтэд судалгааны үр дүнг түгээх 
ажлыг зохион байгуулав. 

Хүүхдийн шударга байдлын 2018 оны судалгааг зохион байгуулах, үр дүнг тооцож, 
тайланг боловсруулах ажлыг “Сурагчдын холбоо” төрийн бус байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийв. “Сурагчдын холбоо” ТББ-ын ажилтнуудад судалгааны түүвэр, 
арга зүй, асуулгыг танилцуулан, судалгааны мэдээлэл цуглуулах линкийг холбогдох албан 
тушаалтанд майлээр хүргүүлэн мэдээлэл цуглуулах ажлыг эхлүүлж, заавар, зөвлөгөө өгч 
ажиллав. Судалгааны үр дүнг тооцох, тайлан боловсруулах ажил хийгдэж байна. 

           Дүн шинжилгээний ажлын чиглэлээр:  

Байгууллагад  2017 онд хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл болон нийтийн 
албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийн шийдвэрлэлтийн 2015-2017 оны мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв.  

"Транспаренси Интернэшл" байгууллагаас 2017 оны "Авлигын төсөөллийн индекс"-
ийг зарласантай холбоотой мэдээллийн танилцуулга, Монгол Улсын "Авлигын төсөөллийн 
индекс" буурсан шалтгаан нөхцлийн талаарх танилцуулга, “Стамбулын Авлигын эсрэг 
төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг Монгол Улс хэрхэн хангаж буй талаарх явцын тайланг тус 
тус бэлтгэв.  

“Шударга ёс” сэтгүүлийн 2017 оны сүүлийн хагас жилийн дугаарыг бэлтгэн 
байгууллагын цахим хуудсанд байршуулав.  

Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагаас гаргасан “Авлигатай 
тэмцэх гарын авлага”-ын хэвлэлийн эхийг эцэслэн боловсруулж хэвлүүлэхэд бэлтгээд 
байна.  

Гурав. Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний ажлын чиглэлээр:  
 
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн талаар-Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 

дахь хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь 
хэсэгт  заасныг тус тус үндэслэн Төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны нийт 106 
байгууллагаас хувийн ашиг сонрихлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг /цаашид 
“ХАСХОМ” гэх/-ийн талаарх тайлан, мэдээг хүлээн авч, нэгдсэн дүн, мэдээг гаргасан.  

           ХАСХОМ-ийг шинэчлэн мэдүүлэх хуулийн хугацаанд буюу 2018 оны 02 дугаар сарын 
15-ны дотор улсын хэмжээнд нийт 40073 мэдүүлэг гаргагч /цахим хэлбэрээр-36409, 
хэвлэмэл байдлаар-3664/ мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлэхээс хуулийн хугацаанд 40067 
мэдүүлэг гаргагч мэдүүлж, 4 мэдүүлэг гаргагч хугацаа хожимдуулж, 2  албан тушаалтан 
мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд гаргаагүй буюу гаргахаас татгалзсан дүнтэй байна. Үүнд: 
Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн Б.Билэгт,  Хэнтий аймгийн Дархан сумын ИТХ-ын 
төлөөлөгч Г.Батболд нар мэдүүлгээ гаргаагүй буюу гаргахаас татгалзсан, Сүхбаатар 
аймгийн Мөнххаан сумын ИТХ-ын төлөөлөгч А.Ганзориг, Завхан аймгийн Сантмаргаз 
сумын сургуулийн захирал Я.Батсайхан, Төрийн банкны Бүтээгдэхүүн, хөгжил судалгааны 
газрын захирал М.Эрхэмбаяр, Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын Мал эмнэлэгийн үржлийн 
газрын мэргэжилтэн Ц.Түвшинтөр нар хугацаа хожимдуулж мэдүүлгээ гаргасан байна.  
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ХАСХОМ гаргасан албан тушаалтнуудын тоон үзүүлэлт  

Үзүүлэлт 2016  2017  

Бүрдүүлбэл зохих  39742 40073 

Бүрдүүлсэн нийт мэдүүлэг гаргагчийн тоо 39739 40067 

Үүнээс:      
Хугацаа хожимдуулж мэдүүлсэн 1 4 

Мэдүүлгээ гаргаж өгөөгүй 2 2 

Бүрдүүлэлтийн хувь 99.99 99.99 

          Хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлээгүй, зөрчил гаргасан дээрх албан 
тушаалтнуудад хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хуулийн хугацаанд 
мэдүүлгийг бүрэн гүйцэд гаргуулах, өөрийн харъяа салбар нэгж байгууллагын мэдүүлгийг 
бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудын Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулиар хүлээсэн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлэн, хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах талаар шаардлага хүргүүлсэн.  

 Энэ дагуу эрх бүхий этгээдээс мэдүүлэг гаргагч Я.Батсайхан, М.Эрхэмбаяр нарыг 
үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын Мал эмнэлэгийн үржлийн 
газрын мэргэжилтэн Ц.Түвшинтөрт сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, мэдээллийг 
ирүүлсэн.   

             2017 оны ХАСХОМ-ээ шинэчлэн гаргасан нийт мэдүүлэг гаргагчдыг ангиллаар нь 
авч үзвэл 13478 буюу 33.6 хувь нь төрийн тусгай, 10440 буюу 26.1 хувь нь төрийн 
захиргааны, 7443 буюу 18.6 хувь нь улс төрийн, 4370 буюу 10.9 хувь нь төрийн 
үйлчилгээний удирдах, 272 буюу 0.7 хувь нь төрийн өндөр болон АТГ-т мэдүүлгээ 
бүртгүүлдэг албан тушаалтан, 4070 буюу 10.1 хувь нь бусад албан тушаалтан байна. 

ХАСХОМ гаргасан албан тушаалтан  

 

          Нийт мэдүүлэг гаргагчийн 21885 буюу 54.6 хувь нь Улаанбаатар хотод, 18188  буюу 
45.4 хувь нь орон нутагт,  6011 буюу 39.9 хувийг ахлах мэргэжилтэн, түүнээс дээш ангиллын 
албан тушаалтнууд эзэлж байна. 

ХАСХОМ мэдүүлсэн мэдүүлэг гаргагчийн тоо /аймгаар/ 
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Төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн тайлан, 
мэдээний дүнгээс үзэхэд 850 мэдүүлэг гаргагч “хөрөнгө, орлогын их хэмжээний өөрчлөлт”-
ийн талаар мэдүүлж, 32287 мэдүүлэг гаргагч “тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг 
сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн мэдэгдэл, 850 мэдүүлэг гаргагч  “ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл” гаргасан дүнтэй байна.  

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан  сэргийлэх тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 101.3-т Засгийн газрын 
2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 244 дүгээр тогтоол, 2017 оны 12 дугаар сарын 06-
ны өдрийн 326 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллав.  

Оффшор бүсэд нээлгэсэн банкны дансаа хаалгах, банкинд байршуулсан мөнгөн 
хөрөнгөө татах, хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг худалдах, шилжүүлэх, татах, 
хувь нийлүүлэх замаар үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоох, эрхээ 
худалдах, шилжүүлэх, дуусгавар болгох зэрэг арга хэмжээг авсан талаар мэдүүлэх хуулийн 
хугацаа 2018 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрөөр дуусгавар болсон бөгөөд уг хугацаанд хуульд 
заасан үүргээ биелүүлж, оффшор бүс дэх хөрөнгөө шилжүүлсэн болон уг бүсэд хамаарах 
нутаг дэвсгэрт эд хөрөнгө, данс эзэмшиж байгаа талаараа нийт 20 албан тушаалтан 
Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлсэн. Үүнд:  

         Улсын Их Хурлын 2 гишүүн, Монголбанкны 1 албан тушаалтан өөрийн хамаарал 
бүхий этгээдийн эзэмшиж байсан оффшор бүсэд бүртгэлтэй компанийн хувьцааг 2015, 
2017 онд бусдад шилжүүлснээ, Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа байгууллагын удирдах 
1 албан тушаалтан өөрийн эзэмшиж байсан гурван дансыг хаалгасан тухай мэдүүлж 
бүртгүүлсэн. Үүнд:  

УИХ-ын 2 гишүүн, Монголбанкны 1 албан тушаалтан өөрийн хамаарал бүхий 
этгээдийн эзэмшиж байсан оффшор бүсэд бүртгэлтэй компанийн хувьцааг 2015, 2017 онд 
бусдад шилжүүлснээ, Цагдаагийн Ерөнхий газрын харьяа байгууллагын удирдах 1 албан 
тушаалтан өөрийн эзэмшиж байсан 3 дансыг хаалгасан тухайгаа мэдүүлж бүртгүүлсэн.  

Түүнчлэн оффшор бүсэд хамаарах гадаад улсад албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, 
суралцах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах зорилгоор банкинд данс нээлгэсэн, мөнгөн 
хөрөнгө байршуулсан, хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчилсөн 16 албан тушаалтан энэ 
талаараа Авлигатай тэмцэх газарт бичгээр мэдэгдсэн.  

Дээрх мэдээллийг тус газрын цахим сайтад байршуулж, хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулав.   

Хуулийн хугацаанд Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлгээ бүртгүүлэх үүрэгтэй төрийн 
өндөр болон бусад 282 албан тушаалтнаас албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа 272 албан 
тушаалтан мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд шинэчлэн гаргаж бүртгүүлэхээс 271 албан 
тушаалтан мэдүүлсэн байна.  

            Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хугацаанд  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, 
Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Эрүүл мэндийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга, Тагнуулын ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга, АНУ-ын Вашингтон, 
Япон улсын Токио, Канад Улсын Оттава дахь Элчин сайд, Эрчим хүчний зохицуулах 
хорооны орон тооны бус зохицуулагч, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын орон 
тооны бус гишүүн буюу  нийт 10  албан тушаалд томилгоо хийгдээгүй байсан болно.   

           Мөн Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-т заасан үндэслэлийн дагуу 
төрийн өндөр албан тушаалтан болон Үндсэн хуулийн цэц,  Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд 
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг /ХОМ/-ээ мэдүүлсэн холбогдох албан тушаалтнуудын ХОМ-ийг 
татан авч, хяналт тавьж ажилласан. 

Төрийн албаны ил тод байдал, төрийн албан хаагчийн хариуцлагатай, шударга 
байдлыг хангах, олон нийтийг мэдээлэл авах боломжоор хангах зорилгоор Авлигын эсрэг 
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байгаа нийт 236 
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албан тушаалтны 2017 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг 
http://www.xacxom.iaac.mn нээлттэй сайтад байршуулсан. 

           Төрийн өндөр болон УИХ, Засгийн газраас томилогдож тус газарт мэдүүлгээ 
бүртгүүлэх үүрэгтэй албан тушаалтнуудын шилжилт хөдөлгөөн, томилгоонд тухай бүр 
хяналт тавьж, шинээр томилогдсон албан тушаалтны эрхийг нь цахим системд нээж, 
ХАСХОМ-ийг хуульд заасан хугацаанд гаргуулахад хяналт тавин ажилласан. Мөн  төрийн 
өндөр 9 албан тушаалтан /УИХ-ын гишүүн-2, ЗГ-ын гишүүн сайд-1, Төрийн нарийн бичгийн 
дарга-1, агентлагийн дарга-3, бусад/ өөрийн хөрөнгөд орсон их хэмжээний өөрчлөлтийг 
мэдүүлснийг хуулийн хугацаанд гаргуулж авсан болно. 

Сургалт сурталчилгаа, мэдээлэл арга зүйн чиглэлээр: 

           Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд шаардагдах, сургалт 
сурталчилгааг зохих журмын дагуу хийж, хуулийн хугацаа сануулсан сурталчилгааны 
баннерыг “Өнөөдөр” сонин,  “news.mn” сайтуудад, мөн “Хууль сануулсан сурталчилгаа”-ны 
видеог “ТВ-8”, “ТВ-5”, “ТВ-25”, “МҮОНТВ”, “ТВ-9”, “UBS”, “Монгол HD” “Парламент суваг” 
телевиз гэх мэт 8 телевизүүдэд байршуулж, холбогдох гэрээг байгуулан биелэлтийг хангаж 
ажилласан.   

Мөн мэдүүлэг гаргагчид болон байгууллага, салбар нэгжийн эрх бүхий албан 
тушаалтнуудад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, заавар зөвлөмж, өгч ажиллахаас 
гадгна ХАСХОМ-ийн бүрдүүлэлтийн явц байдал, хуулийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх 
мэдээллийг олон нийтэд хүргэх хүрээнд тус газрын хэвлэлийн ажилтнаар дамжуулан тухай 
бүр дэлгэрэнгүй  мэдээллийг өгч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр, мэдээлэл, ярилцлага өгч 
олон нийтийг мэдээллээр ханган ажилласан байна.  

           2018 онд “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан  нарт зориулсан гарын авлага” номын 
шинэчилсэн 6 дахь, “Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан гарын авлага”-ыг 4 дэх удаагаа 
шинэчлэн боловсруулж, хэвлүүлэн төрийн байгууллага, мэдүүлэг гаргагч, ЭБАТ нарыг 
гарын авлагаар хангасан.   

            Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд  Говьсүмбэр, Дорноговь,  
Булган, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Завхан, Хэнтий, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймаг болон 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум, Сэлэнгэ аймгийн Хөтөл сум, мөн Батлан хамгаалах 
яам, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Шинжлэх ухааны 
академи, Татварын ерөнхий газар, нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ  зэрэг 31 
байгууллагын нийт 3446 мэдүүлэг гаргагч нарыг нэгдсэн сургалтад хамруулж, арга зүйн 
удирдлагаар ханган ажиллалаа.   

 
Мэдүүлэг гаргагч болон мэдүүлгийг бүртгэх, хянах,  

хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудыг чадавхжуулах чиглэлээр  
зохион байгуулсан сургалтад оролцогчдын тоон үзүүлэлт 
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Мөн Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4.16-д заасан чиг үүргийн хүрээнд 
хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар зөвлөмж, тодруулга авахаар албан бичгээр 
хүсэлт ирүүлсэн байгууллага, албан тушаалтан, мэдүүлэг гаргагч нарт тухай бүрт нь 
утсаар, албан бичгээр зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласан бөгөөд оффшор бүсэд хамаарах 
хориглолтын талаар яам, агентлаг, аймаг, нийслэл болон холбогдох албан тушаалтнуудад 
хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар зөвлөмж хүргүүлж, өдөр тутмын хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлэл өгч, хуулийг сурталчлан таниулах 
ажиллагааг зохион байгуулав.   

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 14.3-т заасан үндэслэл болон 
Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр баталсан 
хуваарийн дагуу 2018 оны 3-5 дугаар саруудад Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын ерөнхий 
прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харъяа нийт 17 байгууллагын 10154, Нутгийн 
өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага болох аймаг, нийслэл, сум дүүргийн 
ИТХ-ын төлөөлөгч, аймаг, Нийслэлийн ЗДТГ-ын харъяа агентлагийн нийт 15440, Улсын Их 
Хурлын харъяа байгууллага болох Монгол банк, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аудитын 
газар, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Авлигатай тэмцэх газар болон Сангийн яам, Зам 
тээврийн хөгжлийн яам, Эрүүл мэндийн яам зэрэг нийт 43 байгууллагын 9991 орчим  
мэдүүлэг гаргагч буюу нийт 36409 мэдүүлэг гаргагчдын 2017 оны ХОМ-ийн хураангуйг  тус 
газрын http://www.xacxom.iaac.mn цахим хуудсанд байршуулж, олон нийтийг мэдээллээр 
ханган ажилласан.  

Дүн шинжилгээний ажлын талаар-Цахим системд 2017 оны ХАСХОМ-ээ гаргаж 
бүртгүүлсэн нийт 36409 мэдүүлэг гаргагчдаас мэдүүлгийн төрөл бүрээр нь хамгийн өндөр, 
үзүүлэлттэй, өндөр тоо ширхэгтэй, өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн орлого хөрөнгийг 
хамгийн их үнийн дүнгээр илэрхийлсэн эхний 10 мэдүүлэг гаргагчдыг үзүүлэлт тус бүрээр 
нь сүүлийн 2 жилийн  орлого, хөрөнгийн төрлөөр нь харьцуулан судалж, цаашид 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг боловсруулсан.  

          Нийтийн албаны тушаалтны ашиг сонихлын зөрчлийн талаар иргэн, байгууллага, 
албан тушаалтнаас ирүүлсэн гомдол мэдээллийн 2013-2017 онуудын байдалд 
харьцуулалт, судалгаа хийж гомдлын агуулга, гомдолд холбогдон шалгагдсан албан 
тушаалтан, салбараар нь харьцуулан судалж, цаашид анхаарах асуудал, авах арга 
хэмжээний саналыг боловсруулав.  

2018 онд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч 40073 
албан тушаалтны албан тушаал, албан тушаалын ангилал зэрэглэл, суурьшилын байдлаар 
нь болон аймаг тус бүрээр нь  дүн шинжилгээ хийв.  

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн болон мэдүүлгийн цахим систем 
ашиглан хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг /ХАСХОМ/ болон хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /ХАСУМ/ гаргаж байгаа мэдүүлэг гаргагчдын албан 
тушаалын ангилал, зэрэглэл, албан тушаалын нэгдсэн жагсаалт, тоон үзүүлэлтийг гарган 
дүн шинжилгээ хийсэн.   

Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт заасныг баримтлан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг /ХАСХОМ/-ээ гаргаж бүртгүүлсэн 
албан хаагч нараас бүх шатны шүүхийн шүүгчид, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүд болох нийт 
519 шүүгчийн 2016, 2017 оны ХАСХОМ-ийн байдалд хяналт тавьж мэдүүлгийн төрөл 
бүрээр нь харьцуулалт, судалгааг хийж гаргасан.  Үүнд: 100 сая төгрөг буюу түүнээс дээш  
орлогтой гэж мэдүүлсэн мэдүүлэг гаргагчийн өөрийн орлого, гэр бүлийн гишүүдийн орлого,  
4 буюу түүнээс дээш тооны орон сууц, барилга байгууламж, 500 сая төгрөг буюу түүнээс 
дээш үнэ бүхий орон сууц, барилга байгууламж,  2 буюу түүнээс дээш тооны, 100 сая дээш 
төгрөгийн үнэ бүхий  тээврийн хэрэгсэл, 100 сая буюу түүнээс дээш төгрөгийн үнэлгээ бүхий 
мал аж ахуй, газар, үнэт эдлэл, хадгаламж, авлага, зээл болон компани, хуулийн этгээдийн 

http://www.xacxom.iaac.mn/
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тоо, хөрөнгө оруулсан дүрмийн сан болон бусад гэсэн үзүүлэлтээр судалгааг хийгээд 
байна.    
  Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 
арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах чиглэлээр 2017 онд 21 
аймаг, 98 суманд мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналт шалгалтаар илрүүлсэн дараах 
зөрчлүүдэд хариуцлага тооцуулсан байна.  Үүнд хууль зөрчсөн Увс аймгийн 9, Баян-Өлгий 
аймгийн эрх бүхий 3  албан тушаалтанд сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулах саналыг 
хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулав. 
    
  2017 онд яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэг, төрийн өмчит ХХК-иудад хүргүүлсэн 
зөвлөмжийн бүрдүүлэлтийн хяналт шалгалын чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажлыг хянан 
шалгахад 2017-2018 оны ХАСХОМ-ийг  хугацаа хожимдуулж мэдүүлсэн Ашигт малтмал, 
газрын тосны газар, “Эрдэнэс Монгол” ХХК, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, 
Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, 
Гадаадын иргэн харъяатын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сүхбаатар 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Газрын алба, Боловсролын газар, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар,  Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар зэрэг газруудын нийт 68 албан 
тушаалтанд хуульд заасны дагуу хариуцлага тооцуулахаар шаардлага хүргүүлж, 
биелэлтийг хангуулах арга хэмжээ авлаа.  
  

Орон нутагт мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн чиглэлээр хийсэн хяналт  
шалгалтаар илэрсэн зөрчил 

 

№ 

ХАСХОМ  ХАСУМ  
Мэдэгдэл 
тайлбар 
гаргаагүй гаргаагүй 

хугацаа 
хожимдуулж 

гаргасан 
хянуулаагүй 

Томилсны дараа 
хянуулсан 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 50 67 220 144 147 91 150 81 205 183 

            
Төрийн төв байгууллагууд болон, ТӨХХК, ТӨААТҮГ-уудад мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 

чиглэлээр хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил 
 

 

№ 

ХАСХОМ 
гаргаагүй 

ХАСХОМ хугацаа 
хожимдуулсан 

ХАСУМ 
хянуулаагүй 

Томилсны 
дараа ХАСУМ 

хянуулсан 

Мэдэгдэл 
тайлбар 
гаргаагүй 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 - - 113 15 37 4 - - 48 199 

 
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналт шалгалтаар зөрчил гаргасан 43 албан 

тушаалтанд сануулах, 7 албан тушаалтанд албан тушаалын цалинг тодорхой хувиар хасах 
сахилгын шийтгэл ногдуулж, зарим зөрчлийг газар дээр нь засуулах араг хэмжээ авав.   

Хяналт шалгалтын талаар-2018 оны эхний хагас жилд шинээр хүлээн авсан 83, 
өмнөх оны үлдэгдэл 34, нийт 117 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгахаар хүлээн 
авснаас 57 мэдүүлгийг шалгаж, 60 албан тушаалтны мэдүүлгийг одоогоор шалгаж байна. 
Тайлангийн хугацаанд 60 хувийн албан тушаалтны мэдүүлгийг буюу 72.3 хувийг гомдол, 
мэдээллийн мөрөөр, 23 буюу 27.7 хувийг Мөрдөн шалгах хэлтсийн хүсэлтээр, нийт 83 
мэдүүлгийг хүлээн авсан байна.  
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Мэдүүлгийн хяналт шалгалтын үзүүлэлт 
 /өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдлаар/: 

 
 
Тайлангийн хугацаанд ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалтаар нийт 7 албан тушаалтанд 

хуульд заасан хариуцлага тооцуулсан нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал 5 нэгжээр 
буюу 42 хувиар буурсан, шалгавал зохих ХАСХОМ-ийн тоо 174 нэгжээр буюу 4.,2 хувиар 
буурсан үзүүлэлттэй байна.  

ХАСХОМ-ийн харьцуулсан судалгаа:  
 

 

 

 

ХАСХОМ 
Хариуцлага 

тооцуулсан 

байдал 

Өмнөх 

оны 

үлдэгдэл 

Тайлант 

хугацаанд 

хүлээж авсан 

Шалгавал 

зохих нийт 

Шалгаж 

шийдвэрлэсэ

н   

Үлдэгдэл 

2017 оны эхний хагас жил 32 259 291 48 243 12 

2018 оны эхний хагас жил 34 83 117 57 60 7 

2018 оны эхний хагас жилд албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг 
шалгуулахаар хандсан 328, өмнөх оны үлдэгдэл 43 нийт 371 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авснаас тайлант хугацаанд 325 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн 
бөгөөд 46 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ажиллагаанд хянагдаж байна. 

2017 оны эхний хагас жилд нийт 347 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авснаас 
тайлант хугацаанд 317 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэж байсан бол 
тайлант хугацаанд гомдол, мэдээлэл 24 нэгжээр буюу 6.5 хувиар, хянан шийдвэрлэсэн 
өргөдөл, гомдол 8 нэгжээр буюу 2.5 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлын талаар нийт гомдол гаргагчийн 
52.5 хувьд албан бичгээр, 31.5 хувьд нь амаар, утсаар, цахим сүлжээгээр мэдэгдсэн байна.  

Тайлант хугацаанд хүлээж авсан нийт өргөдөл, гомдлын 194 буюу 59.1 хувийг 
нийслэл хотоос, 134 буюу 40.9 хувийг хөдөө, орон нутгаас ирүүлсэн байна. 2018 оны эхний 
хагас жилд Өмнөговь, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгийн иргэдээс өргөдөл, гомдол 
мэдээллийг түлхүү ирүүлсэн байна.  

Ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг агуулгын хэлбэрээр нь нь авч үзвэл, албаны 
эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулсан, хэтрүүлсэн талаар 43 буюу 15.1 хувь, 
албан тушаалын байдлаа ашиглан өөртөө болон бусдад давуу байдал олгосон талаар 45 
буюу 15.8 хувь, албан үүргээ гүйцэтгэхдээ ашиг сонирхлын зөрчил гаргаж, албан 
тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөн талаар 25 буюу 8.8 хувь, ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй хууль бус томилгоо, шийдвэр, хууль бус үйлдэл гаргасан талаар 76 
буюу 26.8 хувь, албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгуулах талаар 9 буюу 3.2 хувь, хүнд 
суртал, ёс зүйн зөрчил шалгуулах талаар 21 буюу 7.4 хувь, худалдан авах ажиллагаа болон 
тендер сонгон шалгаруулалтын талаар шалгуулах 16 буюу 5.6 хувь, бусад 51 буюу 17.3 
хувийг тус тус эзэлж байна.  
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Өргөдөл, гомдлын мөрөөр хяналт шалгалтыг хэрэгуүүлж, зөрчил гаргасан 19 албан 
тушаалтанд хариуцлага тооцуулж, хууль бус шийдвэрийг хүчингүй болгуулан, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулж,  8 зөрчлийг арилгуулсан.  

Гэмт хэргийн шинжтэй зөрчлийг шалгуулахаар Мөрдөн шалгах хэлтэс болон 
Гүйцэтгэх ажлын хэлтэст 65 гомдол, мэдээллийг шилжүүлснийг шалгасан байна. 

Өргөдөл, гомдол мэдээлэл шийдвэрлэсэн байдал  

 

2018 оны эхний хагас жилд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 5214, өмнөх 
оны үлдэгдэл 28 нийт 5242 этгээдийн ХАСУМ-ийг хүлээн авснаас 5074 этгээдийн 
урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэж холбогдох байгууллагад хариуг хүргүүлсэн, 
одоо 168 мэдүүлэг хянагдаж байна.  

Урьдчилсан мэдүүлгийн 4229 буюу 81.1 хувийг нийслэл Улаанбаатар хотоос, 985 
буюу 18.9 хувийг орон нутгаас ирүүлсэн байна. 

Аймгаар нь авч үзвэл, нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн 
урьдчилсан мэдүүлгийг Завхан аймгаас 85 буюу 1.6 хувь, Хэнтий аймгаас 70 буюу 1.3 хувь, 
Булган, Өмнөговь аймгаас тус бүр 65 буюу 1.2 хувьтай ирүүлсэн нь өндөр дүнтэй байна.  

 

Хянан шалгасан мэдүүлгээс ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болохуйц нөхцөл 
байдлыг тогтоож, анхааруулсан нийт 410, хууль, журамд заасан шаардлага 
хангаагүй  үндэслэлээр 266 мэдүүлгийг буцаан хүргүүлсэн, 11 нэр дэвшигчийг тухайн албан 
үүргийг хэрэгжүүлэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал бий болсон 
талаарх дүгнэлтийг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.  

 

Хянан шалгасан урьдчилсан мэдүүлэг 
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2017 оны эхний хагас жил 6064 5960 4857 438 28 624 13 
104 

2018 оны эхний хагас жил 5242 5074 4383 410 11 266 4 
168 

2018 оны эхний хагас жилийн тоон үзүүлэлтийг өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад хүлээн авсан мэдүүлэг 822-оор, хянан шалгаж хариу өгсөн нь 886 нэгжээр  
тус тус буурсан байна.  

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналт шалгалтаар албан тушаалд томилогдсон өдрөөс 
хойш мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд гаргаагүй 50, ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалтаар хөрөнгө, 
орлогоо худал мэдүүлсэн 7, ХАСУМ-ийн хяналт шалгалтаар давхар ажил эрхлэхтэй 
холбоотой хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөн 2, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль 
тогтоомжийг зөрчсөн 19, нийт 78 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулсан байна.: 
Хариуцлага тооцуулсан байдал /шалгалтын төрлөөр/  

347 371
317 325

22 19
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№ Хариуцлагын төрөл 

Шалгалтын төрлөөр Хариуцлага 
тооцуулсан 

албан 
тушаалтны 
тоо, бүгд 

Мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн 

хяналт 
шалгалтаар 

ХАСХОМ-ийн 
хяналт 

шалгалтаар 

Өргөдөл, 
гомдлын 
хяналт 

шалгалтаар 

ХАСУМ-ийн 
хяналт 

шалгалтаар 

1 Сануулсан 43 2 2 - 47 

2 Цалинг бууруулсан 7 5 11 2 25 

3 
Албан тушаал 
бууруулсан 

- - - - - 

4 Ажлаас халсан - - 6 - 6 

Дүн 50 7 19 2 78 

2017 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч 40073  
албан тушаалтны  ангилал зэрэглэл, албан тушаал, суурьшилын байдлаар нь болон аймаг 
тус бүрээр, удирдах албан тушаалтны талаарх нэгдсэн судалгааг гаргасан. 

 
Дөрөв. Мөрдөн шалгах ажлын талаар: 

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн талаар-2018 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар гэмт хэргийн шинжтэй 552 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулахад 342-оор их буюу 2.6 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.  
 

Гэмт хэргийн шинжтэй 552 гомдол мэдээллээс 287 гомдол, мэдээлэл буюу 51.9 
хувьд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх санал гаргасан, 209 гомдол, мэдээлэл буюу 37.8 хувьд 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах санал гаргасан, 45 гомдол, мэдээлэл буюу 8.2 
хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлж, 11 гомдлын 
үлдэгдэлтэй шийдвэрлэлт 98.0 хувьтай байна. 

Мөрдөн шалгах хэлтэст хүлээн авч шалгасан 552 гомдлын 318 буюу 57.6 хувийг 
Улаанбаатар, 234 буюу 42.4 хувийг орон нутгийн харьяаллын гомдол эзэлж байна. 

Цагдаагийн албан хаагчтай холбоотой 149 гомдолд 181 албан хаагч холбогдон 
шалгагдснаас газрын дарга 1, дэд дарга 1, хэлтсийн дарга 1, тасгийн дарга 1, мөрдөг 39, 
эрүүгийн мөрдөгч 32, хэсгийн бацаагч 8, хэсгийн төлөөлөгч 11, эргүүлийн офицер 4,  хэв 
журмын цагдаа 27, сумын цагдаа 7, цагдаа-жолооч 3, замын цагдаа 6, хууль сахиулахын их 
сургуулийн багш 1, бусад 39 албан хаагч байна.  

Эрүүгийн хэргийн талаар-2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 753 холбогдогчтой  
602 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсныг 2017 оны эхний хагас жилд 170 хэрэгт 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсантай харьцуулбал, 432 хэргээр буюу 3.5 дахин өссөн 
үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд эрүүгийн 9 хэрэгт  мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулах явцдаа нийт 25  үйлдлийг шинээр илрүүлсэн.  

         Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийг төрлөөр нь ангилбал: 

• Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйл /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан 
ашиглах/ гэмт хэрэг-268 буюу 39.8 хувь,  

• Эрүүгийн хуулийн 22.4 дүгээр зүйл /Хахууль авах/ гэмт хэрэг 78 буюу 11.6 хувь,  

• Эрүүгийн хуулийн 22.5 дугаар зүйл /Хахууль өгөх/ гэмт хэрэг-34 буюу буюу 5.0 хувь,  

• Эрүүгийн хуулийн 22.8 дугаар зүйл /Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар 
зарцуулах/ гэмт хэрэг-19 буюу 2.8 хувь,  

• Эрүүгийн хуулийн 22.9 дугаар зүйл /Төрийн өмчийн төсвийн бус хөрөнгийг 
зориулалтын бусаар зарцуулах/ гэмт хэрэг-2 буюу 0.3 хувь, 



14 

 

• Эрүүгийн хуулийн 22.10 дугаар зүйл /Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих/ гэмт хэрэг-12 буюу 
1.9 хувь,  

• Эрүүгийн хуулийн 22.12 дугаар зүйл /Хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулан 
ашиглах/ гэмт хэрэг-15 буюу 2.2 хувь,  

• Хөрөнгө завших болон бусад хэрэг 244 буюу 36.3  хувийг тус тус эзэлж байна 

         Мөн хугацаан дахь  мөрдөгч нарын ажлын ачааллыг дунджаар авч үзвэл 1 мөрдөгч 
24.6 /4.8 байсан/ гомдол, мэдээлэл шалгаж, 15.9 /4.9 байсан/ эрүүгийн хэрэгт мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулсныг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, ажлын ачаалал 5.1 дахин, 
хэрэг 3.2 дахин өссөн үзүүлэлтэй байна. Эхний хагас жилийн байдлаар эрүүгийн 602 хэрэгт 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсныг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, 439 нэгжээр буюу 
3.6 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.  

 Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн 84 буюу шалгасан хэргийн 13.9  хувийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт, 175 буюу шалгасан хэргийн 29.1 хувийг хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг хаах саналтайгаар прокурорт, 21 буюу шалгасан хэргийн 3.5 хувийг 
харьяаллын дагуу шилжүүлж, 2 хэрэг буюу 0.3 хувийг түдгэлзүүлж, одоо 320 эрүүгийн 
хэргийн үлдэгдэл /53.1 хувь/-тэй байгаагаас хэрэг бүртгэлтийн 289 хэрэг, мөрдөн 
байцаалтын 31 хэрэг байна. Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн 47.0 хувийг 
шийдвэрлэсэн дүнтэй байна.  

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргийн шийдвэрлэлт  

 

Гэмт хэргийн улмаас 331.931.629.129 төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн шалгах 
ажиллагааны явцад 514.892.464 төгрөгийг нөхөн төлүүлж үл хөдлөх, хөдлөх, байр, орон 
сууц, автомашин, тоног төхөөрөмж зэрэг 11 төрлийн 97.909.784.000 төгрөгөөр үнэлэгдэх эд 
хөрөнгө болон бэлэн мөнгийг битүүмжлэн хамгаалсан байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулвал, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 9.5 дахин, эд хөрөнгө битүүмжлэх 
ажиллагаа 6  дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.  
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