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ОНЦЛОХ МЭДЭЭЛЭЛ Аймгийн Засаг дарга, 
яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, сайдын 

зөвлөхөөр ажиллаж 
байсан хүмүүст 

холбогдох эрүүгийн 
хэргүүдийг шүүхэд 

шилжүүллээ
Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн 

шалгах хэлтсээс зарим эрүүгийн хэргийн 
мөрдөн шалгах ажиллагааг дуусгаж, шүүхэд 
шилжүүлэх саналтайгаар прокурорын 
байгууллагад хүргүүллээ. 

Сүхбаатар аймгийн Засаг даргаар 
ажиллаж байсан Ж.Батсуурь, Байгаль орчин, 
ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 
зөвлөхөөр ажиллаж байсан А.Цолмон, Хот 
суурины ус хангамж ариутгах татуургын 
ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 
дарга Э.Пүрэвжав, Батлан хамгаалах 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга асан, 
хурандаа Б.Батсайхан, Баянгол дүүргийн 
татварын байцаагч А.Энхтүвшин, Хан-Уул 
дүүргийн татварын байцаагч Н.Пүрэвдорж 
нарт тус тус холбогдох эрүүгийн хэргүүдийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар харьяа 
прокурорын байгууллагад хүргүүлэв. 

2018 он гарсаар Авлигатай тэмцэх 
газраас нийт 10 эрүүгийн хэргийг шүүхэд 
шилжүүлээд байгаа бөгөөд тэдгээрт 
байгалийн ховор ургамал экспортлох 
зөвшөөрөл олгохын тулд бусдаас 65 сая 
төгрөгийн хээл хахууль авсан, хууль бус 
захирамжаар газар олгосны улмаас улсад 49 
сая төгрөгийн хохирол учруулсан, төрсөн 
эгчийнхээ аж ахуйн нэгжтэй өндөр үнэтэй 
түрээсийн гэрээ байгуулж давуу байдал 
бий болгосон, эхнэрийнхээ эзэмшлийн 
амралтын газарт засвар хийлгэснээс 109 сая 
төгрөгийн хохирол учруулсан, шалгалтаар 
очсон мэргэжлийн хяналтын байцаагчид 
хахууль өгсөн зэрэг үйлдэл, холбогдолтой 
эрүүгийн хэргүүд байна. 

Авлигатай тэмцэх газраас нийтийн албан 
тушаалтан нь офшор бүс дэх банкны дансаа 
хаах, банкинд байршуулсан мөнгөн хөрөнгөө 
татах, үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн 
үйл ажиллагаагаа зогсоох, дуусгавар болгох 
арга хэмжээ авах хуулийн зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн захиргааны 
болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад 
зөвлөмж, чиглэл хүргүүлээд байна. 

Засгийн газрын 244 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан Ангиль, Бахамын арлууд, 
Бахрейны Хаант Улс, Белиз Улс, Бермудын 
арал, Британийн Виржинийн арлууд, 
Жерси, Кайманы арлууд, Куукийн арлууд, 
Лихтенштейний Вант Улс,  Маршаллын 
арлууд, Мэний арал зэрэг 34 бүс нутагт 
оффшор данс эзэмшдэг, мөнгөн хөрөнгө 
байршуулсан, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн 
этгээд үүсгэн байгуулсан нийтийн албан 
тушаалтан болон түүний хамаарал бүхий 
этгээдүүд нь энэ талын үйл ажиллагаагаа 
2018 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрөөр 
зогсоож, энэ тухайгаа Авлигатай тэмцэх 
газарт 2018 оны 2 дугаар сарын 4-ний дотор 
мэдүүлэх зохицуулалттай юм. 

Оффшор бүс дэх үйл ажиллагааг зогсоосон 
тухайгаа 2018 оны 2 дугаар сарын 4-ний 

дотор АТГ-т мэдүүлэх зохицуулалттай
Харин Засгийн газрын 326 дугаар 

тогтоолоор баталсан оффшор бүсэд буюу 
Арабын нэгдсэн Эмират, Ботсвана, Бруней, 
Бүгд Найрамдах Мальта, Ирланд, Куракао, 
Лексембург, Макао, Малайз, Монако, 
Монтсеррат, Самоагийн Тусгаар улс, 
Сингапур, Хонконг, Швейцар зэрэг 15 улс 
орны оффшор бүс дэх банкны дансаа хаах, 
банкинд байршуулсан мөнгөн хөрөнгөө 
татах, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх 
эрхийг худалдах, шилжүүлэх, татах, хувь 
нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн 
байгуулсан бол үйл ажиллагаагаа зогсоох, 
эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхээ 
худалдах, шилжүүлэх, дуусгавар болгох 
арга хэмжээг 2018 оны 3 дугаар сарын 6-ны 
өдрийн дотор авч, улмаар 2018 оны 4 дүгээр 
сарын 6-ны өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх 
газарт мэдүүлэх шаардлагатай. 

Энэ тухай АТГ-ын Мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны 

дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхийн 
хэвлэлд өгсөн ярилцлагыг V нүүрээс 

уншина уу. 

Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын 22 дугаар бүлгийн 22.5-д 
“Хясан боогдуулсны улмаас аргагүй 
байдалд орж хахууль өгч, нийтийн албан 
тушаалтны хуулийн дагуу албаны чиг үүргээ 
гүйцэтгэж үзүүлэх төрийн үйлчилгээг авсан 
хүн энэ тухайгаа эрх бүхий байгууллагад 
сайн дураараа илчлэн ирсэн бол түүний 
авсан төрийн үйлчилгээг хэвээр үлдээж 
ялаас чөлөөлнө” гэсэн заалт бий. Үүнийг 
энгийнээр тайлбарлавал, иргэн А тусгай 
зөвшөөрөл авахын тулд төрийн албан 
тушаалтан Б-гийн хүнд суртлаас болж хээл 
хахууль өгсөн бол Б-д хахууль өгсөн тухайгаа 
АТГ-т сайн дураар илчлэн ирсэн бол иргэн 
А-гийн авсан тусгай зөвшөөрлийг хэвээр 
үлдээнэ. Түүнчлэн хээл хахуулийн хэргийг 
мэдүүлсэн иргtнийг эрүүгийн хариуцлагаас 
чөлөөлнө. Тиймээс иргэд энэ тухай сайтар 

“Хахууль өгснөө илчилбэл ялаас чөлөөлнө”
мэдээлэх нь төрийн нийт албан хаагчдад 
сануулга, дохио болохын зэрэгцээ даварсан 
дарга нарт даруулга болох юм.

Хуулийн уг заалт хэрэгжиж, өдгөө 
АТГ-т шалгагдаж байгаа хэргүүдийн нэг нь  
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хоёр 
даргын хэрэг юм. Яг дээрх зүйл заалтаар  
Авлигатай тэмцэх газарт эрүүгийн хэрэг 
үүсгэн шалгаж байгаа хэргүүдээс дурьдах 
юм бол Авто тээврийн үндэсний төв, гаалийн 
байцаагч нарт холбогдох хэргүүд эрүүгийн 
хэрэг үүсгэн шалгагдаж байгаа. Тухайн 
албан тушаалтнууд өөрийн албаны эрх 
хэмжээгээ ашиглан иргэн, аж ахуйн нэгжийг 
хясан боогдуулсан үйлдлүүд тогтоогдож 
байгаа аж.
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МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Туркийн авлигатай 
тэмцэх байгууллагатай 
хамтран ажиллахаар 

тохиролцов
Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн 

комиссар Х.Энхжаргал Турк Улсаас Монгол 
Улсад суугаа Элчин сайд Ахмет Яазалтай 
өнөөдөр уулзаж, авлигатай тэмцэх чиглэлээрх 
хоёр талын хамтын ажиллагааны талаар 
санал солилцлоо.

урлаг, хэл зэрэг биднийг холбодог олон 
зүйл байдаг. Турк Улсын хувьд бусад орны 
адил авлига, санхүүгийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх чиглэлээр хүчин чармайлт гарган, 
ажиллаж бөгөөд тус улсын Монсака хэмээх 
байгууллага уг ажлыг хариуцдаг” талаар 
танилцуулав. Тэрээр хоёр улсын авлигатай 
тэмцэх байгууллагыг холбож, цаашид 
айлчлал, сургалт зохион байгуулах замаар 
харилцан туршлага солилцох боломжтойг 
дурдав. Авлигатай тэмцэх газрын дарга, 
тэргүүн комиссар Х.Энхжаргал уг саналыг 
талархан дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. 

Уулзалтын төгсгөлд хоёр тал авлигатай 
тэмцэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, 
харилцан туршлага солилцож хамтран 
ажиллахаар тохиролцов.  

Хөрөнгө, орлогоо 
мэдүүлэх хуулийн 
хугацаа эхэллээ

Авлигатай тэмцэх газрын үндсэн 
чиг үүргийн нэг болох нийтийн албан 
тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх 
хуулийн хугацаа 2018 оны 1 дүгээр сарын 
1-ний өдрөөс улс орон даяар эхэллээ. 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 
эсрэг хууль тогтоомжид зааснаар мэдүүлэг 
гаргагчид нь хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ 
жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор 
цахим систем буюу www.meduuleg.iaac.
mn цахим хуудсаар шинэчлэн бүртгүүлэх 
үүрэгтэй. 

Улсын хэмжээнд хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх үйл ажиллагаа 
эхэлсэнтэй холбогдуулан Авлигатай тэмцэх 
газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний 
хэлтсээс холбогдох байгууллагуудад зөвлөмж, 
чиглэл хүргүүллээ. Мөн мэдүүлэг гаргагч 
болон төрийн байгууллагын удирдлагууд, 
мэдүүлгийг бүртгэж, хянаж, хадгалах 
үүрэгтэй эрх бүхий албан тушаалтан нарт 
зориулсан олон талт сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Шүүхэд хандахаа 
мэдэгдэв

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн 
дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү 2018 
оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр хэвлэлийн 
бага хурал хийж, удаа дараа худал ташаа 
мэдээлэл нийгэмд тарааж байгаа Г.Баасанг 

илт гүтгэлгийн шинжтэй мэдээлэл тараахаа 
зогсоохгүй бол Авлигатай тэмцэх газар 
байгууллагын ажил хэргийн нэр хүндийг 
сэргээлгэхээр Монгол Улсын шүүхэд 
хандахаа мэдэгдэв. 

Тэрээр “Авлигатай тэмцэх газрын 
хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүрэг болох 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
Г.Баасан нар иргэдэд авлигыг үл тэвч, тэмц, 
мэдээл, хяна гэж уриалах ёстой, бидэнтэй 
хамтран авлигатай тэмцэх ёстой хүмүүс” гэж 
тодотгов. 

Төрийн албан хаагчдыг 
сургалтад хамруулав
Авлигатай тэмцэх газраас яам, агентлаг, 

нийслэл, дүүрэг, хууль хяналтын байгууллага 
болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 
эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан 
сургалтыг 2018 оны 1 дүгээр сарын 11, 
12-ны өдөр “Олон нийтийн төв”-д зохион 
байгууллаа. 

Уулзалтад Авлигатай тэмцэх газрын 
Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү, 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын албаны дарга, эрхэлсэн 
комиссар Д.Дуламсүрэн, Турк Улсаас 
Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамны 
Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Хусейн 
Сакмак нар оролцов.

Уулзалтын эхэнд Х.Энхжаргал 
“Авлигатай тэмцэх газар байгуулагдаад 
10 дахь жилдээ ажиллаж байна. Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён 
гэгээрүүлэх, авлигын гэмт хэрэг гүйцэтгэх 
ажиллагаа явуулж, түүнийг илрүүлэх, 
мөрдөн шалгах, хуульд заасан албан 
тушаалтнуудаас хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 
авах, шалгах зэрэг ажлыг хэрэгжүүлж байна. 
Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд Австри 
Улсын Вена хотод төвтэй Авлигын эсрэг 
олон улсын академи, БНХАУ-ын Ерөнхий 
прокурорын дээд газар, Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх товчоо, БНСУ-ын Авлигын 
эсрэг, Иргэний эрхийн хороо, Тайланд 
Улсын Авлигын эсрэг үндэсний хороо зэрэг 
байгууллагуудтай харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг байгуулан сайн туршлага, 
харилцан ашигтай мэдээлэл солилцох, албан 
хаагчдынхаа чадавхийг дээшлүүлэх сургалт 
зохион байгуулах зэргээр идэвхтэй хамтран 
ажиллаж байна” гэв.

Элчин сайд Ахмет Яазал “Хоёр орон 
түүхэн холбоотой, тухайлбал, түүх, өв соёл, 

Нийтийн албан тушаалтнууд хувийн 
ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээ шинэчлэн бүртгүүлэх ажил 
улсын хэмжээнд эхлээд байгаа билээ. Энэ 
ажил Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу 
2018 оны 2 дугаар сарын 15-ныг хүртэл 
үргэлжилнэ. Хуулийн хугацаа ойртож буйтай 
холбогдуулан Авлигатай тэмцэх газраас 
мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх 
бүхий 300 гаруй албан тушаалтанд арга 
зүйн заавар, зөвлөгөө өгөх сургалтыг зохион 
байгуулав. 

Сургалтын үеэр 2018 оны мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн онцлог, хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг “Баталгааны маягт”-аар хүлээн 
авч бүртгэх, мэдүүлгийн цахим системийн 
ашиглалт, анхаарах асуудал, өргөдөл 
гомдлын хяналт шалгалт, нийтлэг зөрчлийн 
талаар Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт 
шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн 
албан тушаалтнууд мэдээлж танилцууллаа. 
Түүнчлэн мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнууд 
ажлын арга барил, туршлагаа харилцан 
солилцов. 
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ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ

Авлигатай тэмцэх газраас өнөөдөр 
зохион байгуулсан хэвлэлийн хуралд 

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн 

дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү, 
Хэвлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан, 

комиссар Т.Мөнхтунгалаг нар оролцож, 
2018 оны 1 дүгээр сард хийж гүйцэтгэсэн 
ажил, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн 

арга хэмжээ, цаашид хэрэгжүүлэх 
бодлогын чанартай үйл ажиллагааны 

талаар сэтгүүлчдэд мэдээллээ. 
Мэдээллийг товчоор танилцуулъя.

•Авлигын гэмт хэрэг, авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил, төрийн үйлчилгээний 
хүнд суртал, төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйтэй холбоотой гомдол, мэдээлэл хүлээн 
авах 1800-1969 дугаарын утсаар өнгөрсөн 
1 сарын хугацаанд 219 дуудлага хүлээн 
авсан. Дийлэнх нь тодруулга хүссэн, эрх 
зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө туслалцаа 
хүссэн дуудлага байдаг. Утсаар ирүүлсэн 
гомдлуудыг агуулга, харьяаллын нь дагуу 
АТГ-ын хэлтэс, албад шалгаж, хариу өгч 
шийдвэрлэн ажиллаж байна. 

МШХ өнгөрсөн сарын хугацаанд гэмт 
хэргийн шинжтэй 94 гомдол, мэдээлэл 
шалгасан. Эдгээрээс 32-т нь хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээсэн, шийдвэрлэлт 
нь 83,7 хувьтай байна. Харин албан 
тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй холбоотой 51 өргөдөл, гомдлыг 
хянан шийдвэрлэсэн. Хянан шийдвэрлэсэн 
өргөдөл, гомдлын мөрөөр албан тушаалтны 
буруутай үйл ажиллагааг илрүүлж, зөрчил 
гаргасан 6 албан тушаалтанд хариуцлага 
тооцуулсан, мөн хууль бус төлбөр хураамж 
тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох 
зэргээр зөрчлийг арилгуулсан байна.  

•АТГ нэвтрүүлгийн цагтай болов. 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах, 
сурталчлах, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, 
хянан шийдвэрлэсэн гомдол, мэдээллүүд, 
шалгаж шүүхээр шийдэгдсэн эрүүгийн 
хэргүүд, төрийн албан хаагчдын гаргасан 
зөрчил, авсан арга хэмжээ, хариуцлага 
тооцуулсан байдал зэрэг сэдвүүдээр долоо 
хоног бүрийн даваа гарагийн 19.30 цагт 
“Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл” тусгай 
нэвтрүүлэг бэлтгэн үзэгчдэд хүргэж эхэлсэн. 

2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРД 
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Энэ нэвтрүүлгийг бүтэн жилийн туршид 
тогтмол цуврал байдлаар бэлтгэн хүргэж 
байх юм.    

•Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх 
чиглэлээр сургалт хийв. Улсын хэмжээнд 
нийт төрийн албан хаагчид хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээ шинэчлэн бүртгүүлэх ажил 
хийгдэж байгаа. Энэ ажил 2 дугаар сарын 15-
ныг хүртэл үргэлжилнэ. Төрийн бүх шатны 
байгууллагад төрийн албан хаагчдын хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэж авах эрх бүхий 
албан тушаалтнуудад АТГ сургалт хийж, 
цахим систем, баталгааны маягтын талаар 
арга зүй өгсөн. Эрх бүхий албан тушаалтнууд 
байгууллага, салбарынхаа хэмжээнд бусад 
албан хаагчдынхаа мэдүүлгийг бүртгэж 
авах талаар бүрэн хэмжээний ойлголт, 
мэдлэг авсан. Одоо төрийн албан хаагчид 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд үнэн 
зөв мэдүүлэхэд техникийн болон зохион 
байгуулалтын ямар нэгэн саад бэрхшээл 
байхгүй. 

•Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн явцын 
мэдээ. www.meduuleg.iaac.mn цахим системд 
өнөөдрийн байдлаар нийт 10200 орчим 
мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгээ мэдүүлж, 
баталгаажуулсан бөгөөд улсын хэмжээнд явц 
байдал 29.2 хувьтай байна. 2 дугаар сарын 
15-ны дотор хуулийн хугацаандаа хувийн 
ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээ амжиж бүртгүүлээрэй гэж төрийн 
албан хаагчдад уриалж сануулмаар байна. 

•Нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн 1117 этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан 
шийдвэрлэсэн. Өнгөрсөн сарын хугацаанд 
Цагдаагийн ерөнхий газар, Татварын 
ерөнхий газар, орон нутгаас Хэнтий, Завхан 
аймгаас ирүүлсэн урьдчилсан мэдүүлэг бусад 
байгууллагатай харьцуулахад өндөр дүнтэй 
байна. Өөрөөр хэлбэл, сая нэр дурдсан 
байгууллагад боловсон хүчний томилгоо, 
шилжилт хөдөлгөөн хамгийн олон хийгдсэн 
гэсэн үг. Хянан шийдвэрлэсэн Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг өмнөх 
сарын мөн үеийнхтэй харьцуулахад 490 буюу 
44 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 
Тэгэхээр 2017 оны эцэстэй харьцуулбал 
2018 он гарсаар төрийн албанд халаа сэлгээ, 
боловсон хүчний томилгоо, шилжилт 
хөдөлгөөн нэмэгдсэн гэж ойлгож болно. 

•АТГ-ын Хяналт шалгалтын албанаас 
хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын 
хүрээнд хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ зөрчилтэй 
мэдүүлсэн Эрчим хүчний яамны ахлах 
мэргэжилтэн, Зам тээврийн хөгжлийн яамны 
газрын дарга, хэлтсийн дарга, Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн 
дарга, мэргэжилтэн нарын нийт 6 албан 
тушаалтанд хуульд заасны дагуу сануулах, 
албан тушаалын цалингийн хэмжээг 
бууруулах, ажлаас халах сахилгын шийтгэл 
ногдуулахаар эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтанд хандаад байна.

Төгсгөл нь IV нүүрт

Гэрэл зургийг Б.Барбаатар
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Төгсгөл. Түрүүч нь III нүүрт

•Хуульд заасан харьяаллын 254 
холбогдогчтой 219 эрүүгийн хэрэгт мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулсан. Мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулсан эрүүгийн хэргээс 
14-ийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 14-
ийг нь хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах 
саналтайгаар, 2 хэргийг харьяаллын дагуу 
шилжүүлж, одоо 189 эрүүгийн хэрэгт мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулж байна. Мөрдөн 
шалгасан хэргийн тоог өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад мөрдөн шалгасан хэрэг 
138-аар буюу 2,6 дахин, шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай прокурорт шилжүүлсэн хэрэг 8.3 
хувиар, одоо шалгагдаж байгаа хэргийн тоо 
3,7 дахин өсчээ. Эндээс харахад АТГ-ын 

боогдуулсны улмаас аргагүй байдалд орж 
хахууль өгч, нийтийн албан тушаалтны 
хуулийн дагуу албаны чиг үүргээ гүйцэтгэж 
үзүүлэх төрийн үйлчилгээг авсан хүн энэ 
тухайгаа эрх бүхий байгууллагад сайн 
дураараа илчлэн ирсэн бол түүний авсан 
төрийн үйлчилгээг хэвээр үлдээж ялаас 
чөлөөлнө” гэсэн заалт орсон.

Авлигатай тэмцэх газарт эрүүгийн хэрэг 
үүсгэн шалгаж байгаа хэргүүд дээр тухайлбал, 
Мэргэжлийн хяналт, Авто тээврийн үндэсний 
төв, гаалийн байцаагч нарт холбогдох гэх 
мэт хэргүүд дээр албан тушаалтнууд өөрийн 
албаны эрх хэмжээгээ ашиглан иргэн, аж 
ахуйн нэгжийг хясан боогдуулсан үйлдлүүд 
тогтоогдож байна. Жишээ нь: Түргэн муудах 
шинж чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн, 

хамаарал бүхий этгээд, найз нөхөд, ашиг 
сонирхол нэгтэй хүмүүст шалгарах ёсгүй 
тендер олгосон, олгоход шийдвэр гаргахад 
нь нөлөөлсөн үйлдлүүдийг гэмт хэрэг төгс 
үйлдэгдсэн гэж үзэн эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
шалгах зохицуулалттай болсон. Тиймээс 
аливаа тендер сонгон шалгаруулалтад орж 
байгаа иргэн аж ахуйн нэгж, нөгөө талаас 
захиалагч буюу төрийн байгууллага, албан 
тушаалтнууд худалдан авалтыг хууль, 
журмын дагуу зохион байгуулахад анхаарч 
ажиллана гэж найдаж байна.

•Гурав. Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийн дагуу албан тушаалтны хувийн 
ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн бүрдүүлэлт явагдаж байна. 
Хуульд заасны дагуу мэдүүлэг гаргах үүрэг 
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мөрдөн шалгах ажлын ачаалал 3.7-8.3 дахин 
нэмэгдсэн байна. 

•АТГ 2018 он гарсаар эрүүгийн 14 хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлсэн.            
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргаар ажиллаж 
байсан Ж.Батсуурь нарт холбогдох хэрэг,    
Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал 
жуулчлалын сайдын зөвлөхөөр ажиллаж 
байсан А.Цолмон нарт холбогдох хэрэг, Хот 
суурины ус хангамж ариутгах татуургын 
ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 
дарга Э.Пүрэвжавт холбогдох хэрэг, 
Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга асан, хурандаа Б.Батсайханд 
холбогдох хэрэг, Баянгол дүүргийн татварын 
байцаагч А.Энхтүвшин, Хан-Уул дүүргийн 
татварын байцаагч Н.Пүрэвдорж нарт 
холбогдох хэргүүдийг шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай харьяа прокурорын байгууллагад 
шилжүүлээд байна. 

Эдгээр хэргүүд нь байгалийн ховор 
ургамал экспортлох зөвшөөрөл олгохын тулд 
бусдаас 65 сая төгрөгийн хээл хахууль авсан, 
хууль бус захирамжаар газар олгосны улмаас 
улсад 49 сая төгрөгийн хохирол учруулсан, 
төрсөн эгчийнхээ аж ахуйн нэгжтэй өндөр 
үнэтэй түрээсийн гэрээ байгуулж давуу 
байдал бий болгосон, эхнэрийнхээ эзэмшлийн 
амралтын газарт засвар хийлгэснээс 109 сая 
төгрөгийн хохирол учруулсан, шалгалтаар 
очсон мэргэжлийн хяналтын байцаагчид 
хахууль өгсөн зэрэг үйлдэл, холбогдолтой 
эрүүгийн хэргүүд байна.   

Т.БАЯРХҮҮ: ХЯСАН БООГДУУЛСНЫ 
УЛМААС ХАХУУЛЬ ӨГСӨН ХЭРГЭЭ 

ИЛЧЛЭН ИРСЭН БОЛ ЯЛААС 
ЧӨЛӨӨЛНӨ

•Нэг. Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын 22 дугаар бүлгийн 22.5-д “Хясан 

түүхий эд экспортолж, импортолдог аж 
ахуйн нэгжүүдэд хясан боогдуулах дарамт 
ихээр тулгардаг. Олон тонн мах, жимс гэх мэт 
бараа бүтээгдэхүүн бэлтгэж хилээр оруулж, 
гаргах гээд зөвшөөрөл хүсдэг. Гэтэл албан 
тушаалтнууд зөвшөөрлийг нь олгохгүй удаах, 
элдэв бичиг баримт нэхэх зэргээр зохиомол 
дараалал, хүнд суртал үүсгэж байна. Тухайн 
бараа бүтээгдэхүүний чанарыг муутгахгүйн 
тулд их хэмжээний түрээсийн төлбөр төлж 
хадгалуулах шаардлага үүсдэг, эсвэл тухайн 
бараа бүтээгдэхүүнээ муутгаж алдагдал 
хүлээхээс өөр сонголтгүй болдог. Энэ мэт 
дунд шатны албан тушаалтнуудын хясан 
боогдуулсан, хахууль нэхсэн үйлдлүүдийн 
талаарх мэдээллийг сайн дураараа илчлэн 
ирвэл 2017 оны 7 дугаар сарын 1-нээс хойш 
эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх эрх зүйн 
зохицуулалт бий болсон.

•Хоёр. Нийт төрийн байгууллагуудын 
2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө 
батлагдаж, тендер зарлах, үнэлгээний 
хороо байгуулах ажлууд хийгдэж эхэлсэн. 
Хуучин эрүүгийн хуульд заасан албан 
тушаалаа урвуулах, хэтрүүлэх гэмт хэрэг нь 
материаллаг бүрэлдэхүүнтэй буюу багаар 
бодоход 9-10 сая төгрөгийн бодит хохирол 
учруулж байж гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг 
хангадаг байсан. Энэ хуулийн зохицуулалтаар 
албан тушаалтны хууль зөрчсөн үйлдэл 
нь тогтоогдсон ч учирсан бодит хохирлыг 
тооцоход хүндрэл учирдаг байсан.

2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 
хэрэгжиж эхэлсэн шинэ Эрүүгийн хуулиар 
албан тушаалтан албаны эрх мэдлээ 
урвуулж өөртөө болон бусдад давуу байдал 
олгосон бол хохирол шаардахгүйгээр гэмт 
хэргийн бүрэлдэхүүнийг хангана гэсэн үг. 
Өөрөөр хэлбэл тендерийн үнэлгээний хороо 
эсвэл хэн нэгэн албан тушаалтан өөрийн 

бүхий албан тушаалтнууд 2018 оны 2 дугаар 
сарын 15-ны өдрийг хүртэл хугацаанд 2017 
оны хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх ёстой. 
Хугацаа ойртох тусам ачаалал ихэсдэг учир 
хугацаа байгаа дээр мэдүүлгээ гаргаарай 
гэдгийг мэдэгдье.

Авлигатай тэмцэх газар 2016 онд 
холбогдох эрх зүйн акт болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 
программд шинэчлэлт хийсэн. Үүний үр 
дүнд нэг төрийн албан хаагчаас хувийн 
ашиг сонирхол болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг буюу 760 мянга орчим хуудас цаас 
авч, гарын үсэг зуруулан хадгалдаг байсныг 
өөрчилж, өнгөрсөн оноос эхлэн баталгааны 
маягт ашиглаж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл 
цахим системд төдний өдөр мэдүүлсэн 
миний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг үнэн зөв 
гэдгээ баталгаажуулж 1 ширхэг хуудас цаас 
ашиглана. Ингэснээр улсын хэмжээнд нийт 
мэдүүлэг гаргагч 39 мянга гаруй хүнээр 
тооцож үзэхэд 13-15 хуудас буюу 90 гаруй 
сая төгрөгийн цаас, тэр хэрээр цаг хугацаа 
хэмнэж, ачааллыг багасгасан байна.

•Дөрөв. Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрт заасны дагуу Авлигатай тэмцэх 
газар төрийн бусад байгууллагуудтай 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, 
түүний хэрэгжилттэй холбоотой 
асуудлаар цахим шуудангаар дамжуулан 
харилцаж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл төрийн 
байгууллагууд хөтөлбөрийн дагуу тухайн 
байгууллага дээр авч хэрэгжүүлсэн ажлын 
тайлангаа жил бүрийн 2 дугаар сарын 1-ний 
дотор Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Ажлын албанд 
ирүүлэх үүрэгтэй. Эдгээр тайлан, холбогдох 
мэдээ материалаа Авлигатай тэмцэх газарт 
цахим шуудангаар ирүүлнэ гэсэн үг юм.
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Оффшор бүс дэх 49 улсад данс 
болон эд хөрөнгө эзэмшдэг албан 

тушаалтнуудыг асуудлаа цэгцлэх 
гурван сарын хугацаа хуулиар олгосон. 

Энэ асуудлаар Авлигатай тэмцэх 
газрын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, 

дүн шинжилгээний албаны дарга, 
ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхтэй 

ярилцлаа.

-Оффшор бүсээс хөрөнгөө татах хугацаа 
2018 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрөөр 
дуусч байна. Энэ талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл өгөхгүй юу?

-Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд 
өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр сарын 13-нд 
нэмэлт, өөрчлөлт орсон. Энэ өөрчлөлтөөр 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан 
тушаалтнууд болон тэдгээрийн хамаарал 
бүхий этгээдүүд оффшор бүсэд мөнгөн 
хөрөнгө байршуулах, данс эзэмших, хуулийн 
этгээд үүсгэн байгуулах, үл хөдлөх хөрөнгө 
өмчлөхийг хуулиар хориглож өгсөн. Оффшор 
бүс нутагт ямар бүс нутаг хамаарах вэ гэдгийг 
Засгийн газрын тогтоолоор батална гээд 
хуулинд өөрчлөлт орсон. Үүнтэй уялдуулан 
өнгөрсөн наймдугаар сарын 31-нд Засгийн 
газрын 244 дүгээр тогтоолоор оффшор бүсэд 
49 улс орныг багтаасан жагсаалт баталсан. 
Энэ тогтоол АТГ-т аравдугаар сарын 4-ний 
өдрөөс албажиж ирсэн. Тэгэхээр хуулиараа 
аравдугаар сарын 4-нөөс хойш гурван сарын 
хугацаанд 49 оффшор бүс нутагт мэдүүлэг 
гаргагч болон тэдгээрийн хамаарал бүхий 
этгээдүүд мөнгөн хөрөнгөө татах, дансаа 
хаалгах, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулсан бол 
захиран зарцуулах эрхээ бусдад шилжүүлэх 
зэргээр оффшор бүс дэх хөрөнгөө татах 
ёстой. Энэ гурван сарын хугацаа энэ сарын 
4-нд дуусгавар болсон. Тиймээс хугацаа нь 
дуусч байгаа шүү гэдэг зөвлөмж чиглэлийг 
АТГ-аас бүх яам, агентлаг, орон нутаг руу 
хүргүүлсэн.

-Хуулийн хугацаа дууссаны дараа 
хөрөнгөө татаагүй бол шууд арга хэмжээ 
авч эхэлнэ гэсэн үг үү?

-Энэ хугацаанд оффшороос мөнгөн 
хөрөнгөө татсан холбогдох албан 
тушаалтнуудад дахин 30 хоногийн хуулийн 
хугацаа байгаа. Энэ нэг сарын хугацаанд 
оффшор бүсээс хөрөнгөө татсан тухайгаа 

Ц.Цэцэгдэлгэрэх: Оффшор бүсээс эд хөрөнгөө 
татсан талаар 2018 оны хоёрдугаар сарын 

4-ний дотор АТГ-т мэдэгдэж бүртгүүлнэ

АТГ-т мэдэгдэж бүртгүүлэх ёстой. Өөрөөр 
хэлбэл 2018 оны хоёрдугаар сарын 4-ний 
дотор АТГ-т эд хөрөнгөө татсан тухайгаа 
мэдэгдэж бүртгүүлнэ.

-Оффшорын 49 бүс нутагт сүүлд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 15 улсыг шинээр 
нэмсэн. Эдгээр бүсүүдэд дээр хугацаа бас 
хамааралтай юу?

-Олон нийтийн дунд оффшор бүсэд 
хөрөнгөтэй гэж дуулиан дагуулж байсан 
хүмүүсийн хөрөнгөө байршуулсан улс энэ 
жагсаалтад байхгүй байна, Монголчууд 
төдийлөн зорчдоггүй бүс нутаг байна гэсэн 
гомдлууд иргэдийн зүгээс их гарч байсан. 
Тиймээс оффшорын 49 бүс нутагт өнгөрсөн 
арванхоёрдугаар сарын 6-ны Засгийн газрын 
326 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт 
орсон. Өөрөөр хэлбэл офшшор бүсэд 
15 улсыг шинээр оруулсан. Тухайлбал, 
монголчуудын ихэнхдээ зорчдог Хонконг, 
Сингапур, Швейцарь, Макао, Малайз зэрэг 
15 улс багтсан. Энэ бүс нутгуудад оффшор 
данстай иргэд Засгийн газрын тогтоол 
батлагдсанаас хойш гурван сарын хугацаанд 
оффшор бүс дэх дансаа хаах ёстой. Өөрөөр 
хэлбэл 2018 оны гуравдугаар сарын 6-нд 
хугацаа нь дуусна.

-Хэрвээ заасан хугацаанд хөрөнгөө 
татаж, АТГ-т энэ тухайгаа мэдүүлэхгүй 
бол хуулиараа ямар хариуцлага хүлээлгэх 
заалттай вэ?

-Хэрвээ заасан хугацаанд өөрийн болон 
хамаарал бүхий этгээд болох эхнэр, нөхөр, 
гэр бүлийн гишүүн, нэгдмэл сонирхолтой 
этгээдүүд дээрх бүс нутгуудад данс 
эзэмшсэн, түүнийгээ АТГ-т мэдүүлээгүй бол 
хуулиараа нийтийн албан тушаалтан албан 
тушаалаасаа халагдах хүртэл хуулийн хатуу 

зохицуулалттай. Тиймээс мэдүүлэг гаргагч 
нар энэ асуудалд маш их ач холбогдол өгөх 
ёстой. Тэдэнд Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын 22.10 дугаар зүйлийн хоёрт 
зааснаар хариуцлага хүлээлгэнэ. Тодруулбал, 
Эрүүгийн хуулийн 22.10.2-т “Энэ гэмт 
хэргийг улс төрд нөлөө бүхий этгээд үйлдсэн 
бол үндэслэлгүйгээр нэмэгдсэн хөрөнгө, 
орлогыг хурааж, нийтийн албанд томилогдох, 
эсхүл сонгогдох эрхийг хоёр жилээс таван 
жил хүртэл хугацаагаар хасаж, таван мянга 
дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ” хэмээн заасан байгаа 
юм. Энэ хууль батлагдахаас өмнө оффшор 
бүсэд хууль ёсны дагуу данс, компани 
эзэмшиж байсан бол хуулийн дагуу ямар 
нэгэн хариуцлага хүлээлгэдэггүй байсан. 
Одоо ямар ч тохиолдолд хариуцлага 
хүлээлгэхээр тусгасан нь энэ. Тэр ч бүү 
хэл иргэдээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүн, 
аймаг, нийслэлийн Иргэдийн хурлын 
төлөөлөгчдийг эгүүлэн татах, томилогддог 
албан тушаалтнуудыг ажлаас чөлөөлөх бүрэн 
боломж бүрдсэн.

-Өнөөдрийн байдлаар оффшор бүс 
дэх дансаа хаасан, хөрөнгөө татсан албан 
тушаалтнуудын тоо гарсан уу?

-Хуулийн хугацаа дуусаагүй, АТГ-т 
мэдэгдэх сүүлийн хугацаа хоёрдугаар 
сарын 4-нд дуусах учраас одоогоор хэдэн 
хүн оффшор дансаа хаасан эсэх талаар 
нэгдсэн тоон мэдээлэл гарах болоогүй байна. 
Хуулийн хугацаа дууссаны дараа АТГ-аас 
энэ талаарх мэдээллийг хүргэх боломжтой. 
АТГ-аас албан тушаалтнуудын хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг иргэдээс ирсэн гомдол 
мэдээллийн мөрөөр, төлөвлөгөөт хяналт 
шалгалтын хүрээнд хянан шалгадаг. Мөн 
оффшор бүс нутагт данстай эсэх талаар 
холбогдох хяналт шалгалт хийж байгаа.

-Хуулийн хугацаа дууссаны дараа 
АТГ-т оффшор дансаа хаасан талаар 
мэдүүлээгүй албан тушаалтнуудыг шууд 
зарлах уу?

-Шаардлагатай гэж үзвэл АТГ-аас 
мэдээлж болно. Учир нь хуулиараа энэ 
асуудал олон нийтэд нээлттэй мэдээлэгдэх 
ёстой байдаг.

Б.БУРМАА
www.medee.mn
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Авлигатай тэмцэх газрын 
4 дүгээр давхар дахь 401 
тоот тасалгаанд 5 ажилтан 
сууна. Тэднийг Н.Мөнхбаяр, 
Ц.Баасандэлгэр, Б.Эрдэнэцэцэг, 
Л.Анхныбаяр, Т.Дэлгэрням гэнэ. 
Шинэ он гараад чухам энэ л 
өдрүүдэд тэдний ажил ид буцалж 
байгаа юм. Авлигатай тэмцэх 
газрын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, 
дүн шинжилгээний албаны 
нэг өдрийн ажлын зураглалыг 
хүргэхээр энэ удаагийн 
сурвалжлагаа бэлтгэлээ. 

Жил бүрийн 2 дугаар сарын 
15-ны дотор улсын хэмжээнд бүх 
төрийн албан хаагч өмнөх оныхоо 
олсон орлого, хураасан хөрөнгө, 
хувийн ашиг сонирхлоо шинэчлэн 
мэдүүлдэг хуультай юм. 2006 онд 
батлагдсан Авлигын эсрэг хууль, 
2012 оноос хэрэгжиж эхэлсэн 
ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг 
хуулийн дагуу төрийн албан 
хаагчид хувийн ашиг сонирхлын 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 
бөглөдөг болсон билээ. Хувийн 
ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг төрийн албан 
хаагчид ХАСХОМ гэж товчлон 
нэрийддэг болжээ. ХАСХОМ 
бүртгүүлэх төрийн албан хаагчид 
энэ жил 38 мянга гаруйгаар 
тоологдож байна. 

Дээр нэр дурдсан 5 ажилтан  
тэдгээр 36 мянга орчим төрийн 
албан хаагчийн ХАСХОМ-ийг 
бүртгэх ажлыг улсын хэмжээнд 
зохион байгуулдаг юм. Гэхдээ 
тэдэнтэй хамтран ажилладаг 
хүмүүс бий. Тэднийг ЭБАТ гэж 
нэрийднэ. Энэ нь эрх бүхий 
албан тушаалтан гэсэн үгийн 
товчлол бөгөөд байгууллага бүрт 
ХАСХОМ бүртгэх, хадгалах, 
хянах ажлыг хийдэг хүмүүс. Тэд 
өөрийн байгууллагынхаа албан 
тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг 
бүртгэж, дүн мэдээг нь Авлигатай 
тэмцэх газарт тайлагнадаг 
юм байна. Авлигатай тэмцэх 
газраас төрийн захиргааны 
болон нутгийн захиргааны төв 
байгууллага дахь 110 орчим 
ЭБАТ-тай шууд харилцаж 
ажилладаг ажээ. Төрийн албан 
хаагчдаас гадна төрийн өндөр 
албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-
ийг  Авлигатай тэмцэх газрын 
ажилтнууд өөрсдөө бүртгэж авдаг 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН АЖИЛТНЫ НЭГ ӨДӨР

юм. Энэ жилийн хувьд төрийн 
өндөр болон тэдгээртэй адилтгах 
276 албан тушаалтан ХАСХОМ-
ээ бүртгүүлэхээр байгаа. Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчөөс эхлээд 
УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд, 
УИХ-ын гишүүд, сайдууд, 
агентлагийн удирдлагууд, Хурлын 
дарга, аймгийн Засаг дарга нар 
гээд өндөр албан тушаал эрхэлдэг 
хүмүүсийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх 
газар “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлд 
нийтэлж, олон нийтэд мэдээлдэг 
хуультай.  

Эдний өрөөний утас зогсоо 
чөлөөгүй дуугарна. Ажилтан 
Ц.Баасандэлгэр Архангай  
аймгийн ЭБАТ-тай утсаар 
холбогдов. Цахим бүрдүүлэлттэй 
холбоотой асуудлаар тэд ярилцлаа. 
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн дүн 
шинжилгээний албаны ажилтнууд 
улсын хэмжээний бүх төрийн 
байгууллага болон төрийн өндөр 
албан тушаалтнуудыг ойролцоо 
тоогоор хуваан авч, тус бүртээ 
хариуцаж ажилладаг юм байна. 
Энэ нь ажил үүргээ эмх цэгцтэй 
зохион байгуулахад маш их ач 
холбогдолтой ажээ. Нэг ажилтан 
71 өндөр албан тушаалтан, 22 
төрийн төв байгууллага, салбар 
нэгжийн 523 байгууллага,  4-6 
аймаг,  8000 гаруй мэдүүлэг гаргагч 
хариуцдаг гэхээр басхүү нэлээд 
өндөр ачаалалтай ажилладаг нь 
илэрхий. 

Авлигатай тэмцэх газар 
сүүлийн 3 жилд төрийн албан 
хаагчдаас ХАСХОМ-ийг цахим 
хэлбэрээр бүртгэдэг болжээ. 
Энэ нь тун том дэвшил болсон 
гэдгийг төрийн албан хаагчид 
хэлдэг юм. Ажилтан Т.Дэлгэрням 
ХАСХОМ бүрдүүлэлтийн цахим 
системийн удирдлагын хэсгийг 
хариуцдаг. Цагийн зөрүүтэй 
бус нутаг, гадаад улс орнуудад 
суугаа манай Элчин сайдын 
яам, Дипломат төлөөлөгчийн 
газрын албан тушаалтнуудаас 
мэдүүлгээ цахимаар бүртгүүлэх 
үед шөнийн цагаар сууж ажиллах 
шаардлага түүнд гардаг байна. 
“Яг одоо үдийн цайны цаг гэхэд 
сүлжээнд 2560 төрийн албан 
хаагч байна” гэж Т.Дэлгэрням 
хэллээ. Цахим бүрдүүлэлтийн 
туршлагыг манай улс БНСУ-аас 

-Цуврал сурвалжлага-
авчээ. Цаашид улам сайжруулах, 
боловсронгуй болгох шаардлага 
байгаа гэнэ. Цахим гарын үсгийн 
хууль батлагдвал төрийн албан 
хаагчдаас мэдүүлгийг нь цаасаар 
авч байгааг бүрмөсөн халах аж. 

Ажилтан Л.Анхныбаяр өдөр 
тутмын сонинтой байгуулах 
гэрээний төслийг боловсруулж 
суув. Тэрээр мэдүүлгээ хуульд 
заасан хугацаанд бүртгүүлэхийг 
төрийн албан хаагчдад сануулсан 
сурталчилгааны шинэлэг санаа 
боловсруулах даалгавар авчээ. Ийм 
төрлийн сурталчилгааг Авлигатай 
тэмцэх газраас хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслүүдээр дамжуулан яг 
энэ өдрүүдэд идэвхтэй хийдэг 
байна. Уг нь авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжид төрийн албан хаагчид 
ХАСХОМ-ээ хуульд заасан 
хугацаанд үнэн зөв бүртгүүлэх 
үүрэгтэй хэмээн заасан. Энэ 
үүргээ эс биелүүлбээс ажлаас 
чөлөөлөх хүртэл хариуцлага 
тооцохоор мөн хуульчилсан. 
Авлигатай тэмцэх газар нэгэнт 
төрийн албан хаагчийн хүлээсэн 
үүрэг хариуцлага гэдгээр 
орхидоггүй бөгөөд мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн ажлыг улсын 
хэмжээнд өндөр хувьтай 
зохион байгуулахаар жил бүр 
чармайдаг. “Хуульд заасан үүргээ 
биелүүлцгээ, эс бол ажлаа өгцгөө” 
гээд уг нь сууж байж болох. Гэвч 
Авлигатай тэмцэх газраас хууль 
тогтоомжийг таниулах, үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн 
албан хаагч нэг бүрийг мэдүүлгээ 
хуульд заасан хугацаанд үнэн 
зөв бүртгүүлэхийг эрмэлзэж 
ажилладаг байна. Хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэж 
авахдаа хуулийн хариуцлагаар 
далайлган сүрдүүлэхээс илүү 
төрийн албан хаагчдад зөвлөн 
туслахыг чухалчилж байгаа нь 
сайшаалтай. Энэ жилийн хувьд 
төсвийн хэмнэлтийн горимд 
шилжсэнтэй холбогдуулан зарим 
өдөр тутмын сонин, телевиз, 
мэдээллийн цахим хуудсууд 
мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 
сурталчилгааг үнэ төлбөргүй 
нийтэлж, нэвтрүүлж байгааг 
Авлигатай тэмцэх газрын 
ажилтнууд нэр цохон хэлж, баяр 
талархлаа илэрхийллээ. 

Төгсгөл нь VII нүүрт

Н.Мөнхбаяр: Тухайн өдрийн 
ачааллаас шалтгаалж, ажлын бус 
цагаар, мөн амралтын өдрүүдэд ч 

сургалт хийх шаардлага гардаг

Т.Дэлгэрням: Яг одоо үдийн цайны 
цаг гэхэд сүлжээнд 2560 төрийн 

албан хаагч байна

Ц.Баасандэлгэр энэ өдрийн ажлын 
цаг эхлэхээс өмнө онцгой байдлын 

албан хаагчдад сургалт хийгээд иржээ

Л.Анхныбаяр сурталчилгааны 
шинэлэг санаа гаргах даалгавар авчээ

Б.Эрдэнэцэцэг: Урьд өмнө илэрсэн 
зөрчил, дутагдал дээр үндэслэж хойшид 

анхаарах асуудлыг нь түлхүү ярьдаг
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Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
хэлтэс Монголын Сурагчдын холбоотой байгуулсан санамж 
бичгийн хүрээнд бага насны хүүхдүүдэд шударга ёсыг таниулах 
“Туулайхүүгийн адал явдал” хичээлийг 4 аймаг, нийслэлийн 20 
сургуульд зохион байгуулах, уг хичээлийн агуулгыг өргөжүүлэх, 
эцэг, эх, багш нарын оролцоог хангах, бүх шатны цэцэрлэг, сургуульд 
хүргэх, соён гэгээрүүлэх аждыг хүүхэд, залуучуудаар дамжуулан 
явуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

Энэ арга хэмжээний хүрээнд олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” 
зусланд амарч буй ерөнхий боловсролын бага ангийн 120 гаруй 
сурагчид “Туулайхүүгийн адал явдал” хичээлийг тусгайлан бэлтгэсэн 
хөтөлбөрийн дагуу зохион байгууллаа. 

 “Туулайхүүгийн адал явдал” номыг хүүхэд, багачуудад шударга 
ёсны дадал хэвшил бий болгох зорилгоор Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хэвлүүлсэн бөгөөд уг номыг дагалдан гарсан сургалтын 
гарын авлагад дурдсан агуулгаар улсын хэмжээнд цэцэрлэгийн ахлах, 
бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд болон ерөнхий боловсролын сургуулийн 
бага ангийн сурагчдад шударга ёсны хичээл заах боломжтой юм. 
Авлигатай тэмцэх газар олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлын 
хүрээнд хүүхэд багачуудад шударга ёсны хичээлийг Сурагчдын 
холбооны сургагч багш нараар дамжуулан заалгаж байна. Ирээдүйн 
Монгол Улсын иргэдэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх ажлыг 
хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагаар дамжуулан хэрэгжүүлж 
байгаагаар ач холбогдолтой.  Цаашид энэ төрлийн сургалтыг зорилтот 
бүлэгт чиглүүлэн хэрэгжүүлнэ.  

Бага ангийн сурагчдад 
шударга ёсны сэдвээр 

хичээл заав

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 
ГАЗРЫН АЖИЛТНЫ 

НЭГ ӨДӨР
-Цуврал сурвалжлага-

Төгсгөл. Түрүүч нь VI нүүрт

Ажилтан Б.Эрдэнэцэцэг, 
Н.Мөнхбаяр нар гаднаас орж 
ирлээ. Тэд Ашигт малтмалын 
газар, Иргэний харьяалал, 
шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий 
газрын албан хаагчдад сургалт 
хийгээд ирж байгаа юм байна. 
Энэ л өдрүүдэд мэдүүлгээ хэрхэн 
бөглөх талаар сургалт авах 
захиалга төрийн байгууллагуудаас 
маш олон ирдэг байна. Тэр 
бүхэнд очиж, хүссэн сэдвээр нь 
сургалт хийж, мэдээлэл өгдөг 
ажээ. Ажилтан Ц.Баасандэлгэр 
энэ өдрийн ажлын цаг эхлэхээс 
өмнө онцгой байдлын салбарын 
мэдүүлэг гаргах албан 
тушаалтнуудад сургалт хийгээд 
иржээ. “Тухайн өдрийн ачааллаас 
шалтгаалж, ажлын бус цагаар, 
мөн амралтын өдрүүдэд ч 
сургалт хийх шаардлага гардаг” 
гэж ажилтан Н.Мөнхбаяр хэлэв. 
Бэлтгэсэн сэдвээрээ мэдээлэл хийх 
нэг хэрэг, мэдүүлэг гаргагчдын 
тулгамдсан асуудал бүрт хариулт 
өгч, тухай бүрт шийдвэрлэдгээрээ 
тэдний зохион байгуулдаг сургалт 
бусад төрлийн сургалтаас онцлог 
бөгөөд ач холбогдолтой ажээ. 
Ажилтан Б.Эрдэнэцэцэг “Миний 
сая сургалт хийсэн Иргэний 
харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний 
ерөнхий газар өнгөрсөн жил 
ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалтад 
хамрагдсан. Бид сургалт хийхдээ 
урьд өмнө илэрсэн зөрчил, 
дутагдал дээр нь үндэслэж 
хойшид анхаарах асуудлыг нь 
түлхүү ярьдаг” гэв.        

Сурвалжлагын эхэнд нэр 
дурдсан 5 ажилтны хувьд жил 
бүрийн 2 дугаар сарын 15-ныг 
хүртэл өдөр бүрийг энэ мэт өндөр 
ачаалалтай өнгөрүүлдэг байна. 
ХАСХОМ бүртгэх ажлыг дуусгаад 
дүн шинжилгээний ажлаа 
эхлүүлнэ, дараа нь олон нийтэд 
мэдээлэх ажилдаа орно. Улмаар 
төрийн албан хаагчид хөрөнгө, 
орлогоо үнэн зөв мэдүүлсэн эсэх 
хяналт шалгалтын ажил бүтэн 

жил үргэлжилнэ. Улс даяар 
төрийн албан хаагчдын хувийн 
ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэх 
ажил хийгдэж буй энэ өдрүүдийг 
зориуд сонгон Авлигатай тэмцэх 
газрын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, 
дүн шинжилгээний албаны ажлын 
нэг өдрийг сурвалжилсан нь энэ 
юм. 

Үүнийг бичигч миний бие 
1996-2000 оны парламентын 
сурвалжлагчаар ажиллаж байх 
үедээ тухайн үеийн УИХ-ын 
гишүүдийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлэгтэй танилцаж, 
сурвалжлага хийх гээд бараагүй 
юм. Тэр үед үйлчилж байсан 
Авилгалын эсрэг хуульд зааснаар 
төрийн албан тушаалтнуудаас 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг авах 
боловч тэдгээртэй танилцах 
боломж үгүй байв. УИХ-ын 
Төрийн байгуулалтын байнгын 
хорооны төмөр шүүгээнд хав 
дараастай, үзье харъя гэх хүнгүй, 
хэн гуай мэдүүлсэн үгүй нь 
тодорхойгүй, олонд харуулъя ч 
гэхгүй нэг тиймэрхүү байдалтай 
байж билээ. Албан тушаалтнуудаас 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг нь 
бүртгэж авахын хамгийн гол утга 
учир нь иргэд, олон нийтэд ил тод, 
нээлттэй мэдээлэхэд байгаа юм, 
уг нь. Хөрөнгө, орлогыг  нээлттэй 
байлгана гэдэг нь олон нийтийн 
хяналтыг бий болгоно гэсэн үг. 

Харин 2006 онд шинэчлэн 
баталсан Авлигын эсрэг хуулийн 
дагуу Авлигатай тэмцэх газар 
байгуулагдан ажиллаж эхэлснээр 
төрийн албан хаагчдын хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, 
хадгалах, хянах, мэдээлэх, дүн 
шинжилгээ хийх ажил жинхэнэ 
утгаараа эхэлсэн. Энэ нүсэр 
ажлыг Авлигатай тэмцэх газар 
өдгөө улсын хэмжээнд тогтолцоо 
болгон бүрдүүлж чадсан билээ.  

Т.МӨНХТУНГАЛАГ
2015.01.27.

“Найрамдал“ зуслан. 2018.01.15.
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Эхийг бэлтгэсэн: Т.Мөнхтунгалаг
Гэрэл зургийг Б.Барбаатар, А.Санжаа

Мэдээллийн хуудасны талаарх санал, сэтгэгдлийг 
70112463 дугаарын утсаар хүлээн авна. 

Авлигатай тэмцэх газрын хамт олонд 
хэмээн хаягласан нэгэн захидал өнөөдөр 
ирлээ. Захидлыг Өмнөговь аймгийн 
Цогтцэций сумаас иргэн Ч.Гансэрээтэр 
ирүүлжээ. 

Тэрээр 2017 оны 11 дүгээр сард эхнэр 
Б.Буянзул, 4 сартай хүү Г.Батбилэгт, мөн зам 
зуур дайгдсан нэг өвгөний хамт Өвөрхангай 
аймгийн Хужирт сум ороод буцаж Цэцэг 
модны даваагаар давж явахдаа цасан хунгарт 
машинтайгаа суусан байна. Цас их орсноос 
зам боогдсон, ойр хавьд машин унаа явахгүй, 

Талархал илэрхийлсэн 
захидал ирүүлэв

маш хүйтэн байсан бөгөөд Гансэрээтэр 2-3 
цагийн турш цас ухсан боловч машины урд 
дугуй намхан эрэг рүү ороод гарах ямар ч 
боломжгүй болжээ. 

Энэ үед Авлигатай тэмцэх газрын 
орон нутагт томилолтоор ажиллаж явсан 
ажлын хэсэг таарч тэдний машиныг цасан 
хунгараас гаргаж өгсөн байна. Ч.Гансэрээтэр 
захидалдаа “Нялх хүүхэдтэй өвлийн хүйтэнд 
маш хүнд нөхцөлд байсан манай гэр бүлд 
тусалсан танай хамт олонд баярласан 
талархсанаа илэрхийлэхийн ялдамд ажлын 
өндөр амжилт хүсье. Тухайн үед баярласнаа 
илэрхийлж чадаагүй тул бичгээр илэрхийлж 
байна” гэж бичжээ. 

Ч.Гансэрээтэр болон түүний эхнэр 
Б.Буянзул, 4 сартай хүү Г.Батбилэгт, ахмад 
настан нарт хүнд хэцүү цагт өгөөмөр 

Авлигатай тэмцэх газраас “Хувийн 
ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан нарт 
зориулсан гарын авлага”-ыг 6 дахь удаагаа 
шинэчлэн хэвлүүллээ. 

Улсын хэмжээнд нийтийн албан 
тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн ажил эхэлсэнтэй 
холбогдуулан мэдүүлгийг хэрхэн бүртгэх, 
хянах, хадгалах талаар хууль, тогтоол, 
заавар, журам, зөвлөмж, арга зүйг эмхэтгэн, 
төрийн байгууллагууд дахь эрх бүхий албан 
тушаалтнуудын ажлын хэрэгцээнд зориулан 
гаргажээ.  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
4.1.5.7-д шүүх эрх мэдлийн болон хууль 
сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, 
хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, хамтын 
ажиллагааг сайжруулах хүрээнд авлигатай 
тэмцэх байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр заасан 
билээ. 

Уг заалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 
Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгч болон 
бусад албан хаагчдад “Санхүүгийн зах 
зээл” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 1 дүгээр 
сарын 15, 16-ны өдрүүдэд “Олон нийтийн 
төв”-д зохион байгуулав. 

Сургалтыг нээж Авлигатай тэмцэх 
газрын дарга, тэргүүн комиссар Х.Энхжаргал 
хэлэхдээ “Авлига, албан тушаалын гэмт 
хэргийг мөрдөн шалгах явцад санхүүгийн 
сайн мэдлэг, цогц ойлголт нэн шаардлагатай 
байдаг бөгөөд энэхүү нарийн төвөгтэй ажлыг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд энэ  сургалт чухал 
ач холбогдолтой” гэв. Харин Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны дарга С.Даваасүрэн 
“Бид сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг 
Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааны 
онцлог, чиг үүрэгт нийцүүлэхийг эрмэлзсэн. 
Энэ бол манай байгууллагын зүгээс 
төрийн байгууллагуудад хийж байгаа 
анхны мэргэжлийн сургалт юм” гэдгийг 
тэмдэглэв. 

Санхүүгийн зохицуулах хороо 
“Монголын хөрөнгийн зах зээл ба түүний 
зохицуулалтын орчин”, “Даатгалын 
тухай ойлголт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ”, 
“Санхүүгийн зах зээл дээрх хяналт шалгалт”, 
“Санхүүгийн зах зээл дэх мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрх 
зүйн зохицуулалт”, “Технологид суурилсан 
санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ: 
блокчэйн систем ба биткойн” зэрэг сэдвийг 
онцлон, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. 

Авлигатай тэмцэх 
газрын албан хаагчид 

санхүүгийн талаар 
сургалтад хамрагдав

сэтгэлээр гар сунган тусалсан Авлигатай 
тэмцэх газрын II багийн хамт олонд, тэр 
дундаа тухайн үед томилолтоор ажилласан 
эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатар, ахлах 
комиссар П.Лхагвасүрэн, Т.Энхтуяа, комиссар 
Б.Тэрбиш, Н.Батчулуун, Б.Энхжавхлан, 
А.Мөнхтамир, Б.Тэмүүжин, Х.Аюуш, дэд 
комиссар Г.Батхуяг, Г.Оргилсайхан нарт 
Авлигатай тэмцэх газрын удирдлага болон 
нийт хамт олны зүгээс талархал илэрхийлж, 
сайныг санасан үйлс бүхэн нь сэтгэлчлэн 
бүтэхийн ерөөл өргөе! 

Гарын авлагыг шинэчлэн хэвлүүлэв


