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Авлигатай тэмцэх газрын 
Мөрдөн шалгах хэлтсээс зарим 
албан тушаалтнуудад холбогдох 
эрүүгийн хэргийн мөрдөн шалгах 
ажиллагааг дуусгаж, шүүхэд 
шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт 
шилжүүллээ. 

Эрүүл мэндийн яамны өндөр 
албан тушаалтнаар 2016-2017 
онд ажиллаж байсан О нь ажил 
гүйцэтгүүлсэн нэр бүхий хуулийн 
этгээдүүдтэй хувийн харилцаа 
үүсгэж, өөртөө болон бусдад давуу 
байдал бий болгосон гэх эрүүгийн 
хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 
9-ний өдөр шүүхэд шилжүүлэх 
саналтайгаар прокурорт 
шилжүүлэв.

Нийслэлийн хот төлөвлөлт, 
ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 
Барилга байгууламж хяналтын 
хэлтсийн эрх бүхий албан 
тушаалтан нь “Барилгын ажлын 
зөвшөөрлийн гэрчилгээ”-г гаргахдаа 
албан тушаалын байдлаа урвуулан 
ашигласан гэх эрүүгийн хэргийг 
2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр 
шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар 
прокурорт шилжүүлсэн байна.

Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн холбогдох 

НЭР БҮХИЙ АЛБАН 
ТУШААЛТНУУДАД ХОЛБОГДОХ 
ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ШҮҮХЭД 

ШИЛЖҮҮЛЭХ САНАЛТАЙ 
ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЭВ

албан тушаалтнууд нь нэр бүхий 
иргэдэд Нийгмийн даатгалын 
сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгохдоо 
үндэслэлгүйгээр илүү тогтоож, 
хээл хахууль, шан харамж авсан, 
өгсөн гэх хэргийн мөрдөн шалгах 
ажиллагааг дуусгаж, 2019 оны 5 
дугаар сарын 15-ны өдөр шүүхэд 
шилжүүлэх саналтайгаар эрүүгийн 
хэргийг прокурорт шилжүүллээ.

Хан-Уул дүүргийн харъяа болон 
харъяаллын бус, мөн насанд 
хүрээгүй хүүхдүүдийг цэцэрлэгтээ 
авахгүй гэж хясан боогдуулж 
хахууль авсан байж болзошгүй 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яамны харьяа ...-р цэцэрлэгийн эрх 
бүхий албан тушаалтанд холбогдох 
хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 
16-ны өдөр  шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай прокурорт шилжүүлэв.

Төрийн банкны гүйцэтгэх 
захирлаар ажиллаж байсан эрх 
бүхий албан тушаалтнууд 4.7 
тэрбум төгрөгийн зээл гаргахдаа 
98.000 ам.доллар, тавилга, эд зүйл 
авсан гэх үйлдэлд эрүүгийн хэрэг 
үүсгэн шалгасан бөгөөд уг эрүүгийн 
хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 
16-ны өдөр шүүхэд шилжүүлэх 
саналтайгаар прокурорт 
шилжүүллээ.

С.БАЯРЦОГТОД 
ХОЛБОГДОХ 
ОФФШОРЫН 
ХЭРГИЙГ 
ХААГААГҮЙ
Авлигатай тэмцэх газрын 
Мөрдөн шалгах хэлтэс 
нь Сангийн сайд асан 
С.Баярцогтыг Их Британийн 
Виржинийн арлуудын оффшор 
бүсэд компани байгуулан 
Швейцарын банканд хөрөнгө 
байршуулсан гэх хэргийн 
мөрдөн шалгах ажиллагааг 
үргэлжлүүлэн явуулж байна.

С.Баярцогтод холбогдох 
эрүүгийн хэргийг “Оюу толгой” 
төсөлтэй холбогдох гэрээ, 
эрх зүйн баримт бичгүүдийг 
батлахдаа эрх мэдэл, албан 
тушаалын байдлаа урвуулан 
ашиглаж илт хууль бус шийдвэр 
гаргаж бусдад давуу байдал 
олгосон байж болзошгүй гэх 
эрүүгийн хэрэгт нэгтгэн шалгаж 
байна.

Тиймээс С.Баярцогтод 
холбогдох эрүүгийн хэргийг 
хаасан гэж зарим хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлж байгаа нь худал ташаа 
болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
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Улсын Их Хурлын дарга 
Г.Занданшатар 2019 оны 5 дугаар 
сарын 14-ний өдөр Авлигатай 
тэмцэх газрын удирдлагуудтай 
уулзаж, тус газрын үйл 
ажиллагаатай танилцав. УИХ-ын 
даргыг Авлигатай тэмцэх газрын 
үйл ажиллагаатай танилцахад 
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Л.Өлзийсайхан, Хэвлэл мэдээлэл, 
олон нийттэй харилцах хэлтсийн 
дарга С.Батбаатар болон албаны 
бусад хүмүүс оролцлоо.

Авлигатай тэмцэх газрын 
дарга З.Дашдаваа өнөөдрийн 
байдлаар 41.000 орчим төрийн 
албан хаагчийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг хянаж, авлига албан 
тушаалын 400 гаруй гэмт хэрэгт 
мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа 
явуулж байна гэв. Авлигын эсрэг 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
нийгэм, иргэдийн шударга ёсны 
хүлээлтэд нийцэж ажиллахыг 
манай хамт олон үндсэн зорилгоо 
болгож байна хэмээн З.Дашдаваа 
онцлоод, авлигын нөхцөл амаргүй 
байгаа ч бид төрийн өмнө хүлээсэн 
үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах 
болно гэлээ.

Авлигатай тэмцэх газрын 
удирдлагаас эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар 

УИХ-ЫН ДАРГА 
Г.ЗАНДАНШАТАР АВЛИГАТАЙ 

ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАВ

хэд хэдэн санал танилцуулав. 
Тухайлбал, Авлигын эсрэг 
хууль, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, Эрүүгийн хууль, 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай зэрэг хуулиудад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах шаардлага 
байгааг дуулгаад, гомдол мэдээлэл 
их ирдэг, шалгах хэргийн тоо олон 
байгаатай холбоотойгоор Мөрдөн 
шалгах хэлтэс, мөрдөгчдийн 
ачаалал эрс нэмэгдсэн ч орон 
тоо өөрчлөгдөөгүй хэвээр байгааг 
тэмдэглэв.

Авлигатай тэмцэх газрын дарга 
З.Дашдаваа, дэд дарга, эрхэлсэн 
комиссар Ж.Батсайхан болон 
хэлтэс, албадын дарга нар Улсын 
Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт 
ажил байдлаа танилцуулж авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг 
соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ, 
албан тушаалтнуудын хувийн 
ашиг сонирхлын болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, 
хяналт шалгалтын явц, мөрдөн 
шалгах ажиллагааны үр дүн зэрэг 
асуудлаар санал солилцлоо. Улсын 
Их Хурлын дарга Г.Занданшатар 
тэргүүтэй албаны хүмүүс Авлигатай 
тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс, 

Хяналт шалгалт дүн шинжилгээний 
хэлтэс, Мөрдөн шалгах хэлтсийн 
өрөө тасалгаагаар орж, зарим 
ажилтан, албан хаагчтай ярилцав.

Улсын Их Хурлын дарга 
Г.Занданшатар нийгмийн тэгш бус 
байдал газар авч, шударга ёсны 
төлөөх иргэдийн хүсэл эрмэлзэл 
эрчээ авч байгаа нь зөвхөн 
Монголыг төдийгүй дэлхий дахиныг 
хамарсан үйл явц болж байна. 
Авлигаас ангижрах, урьдчилан 
сэргийлэх, албан тушаалтнуудын 
авлигын гэмт хэрэг, түүний дотор 
олны анхаарал татсан томоохон 
хэргүүдийг шударгаар шийдвэрлэх, 
төрд итгэх иргэдийн итгэлийг 
сэргээх ажилд мэдэгдэхүйц ахиц 
дэвшил гаргаж чадна гэдэгт 
та бүхэнд итгэж байна гэлээ. 
Түүнчлэн авлига авсныг илрүүлж 
шийтгэхээс илүү авахаас нь өмнө 
урьдчилан сэргийлэх ажил та 
бүхний гол зорилго. Тиймээс соён 
гэгээрүүлэх ажилд онцгой анхаарах 
шаардлагатай гэж онцоллоо.

Тэрээр Авлигатай тэмцэх 
газрын үйл ажиллагааг тогтвортой, 
үр дүнтэй байлгах, ажилтнуудын 
хараат бусаар ажил үүргээ 
гүйцэтгэх нөхцөлийг хангах, хууль 
эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох чиглэлээр Улсын Их Хурал 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах болно гэв.

Улсын Их Хурлын дарга 
Г.Занданшатар шинээр 
боловсруулж буй Төрийн албаны 
ёс зүй, сахилга хариуцлагын 
тухай хуулийн төсөл, “Улсын Их 
Хурлын гишүүний ёс зүйн дүрэм”-
ийн төслийг тус газрынханд өгөөд 
“Төрийн албан хаагчдын ёс зүй 
ямар байх ёстой, хэрхэн зөрчигддөг, 
яаж сэргийлбэл зохилтойг хамгийн 
сайн мэдэх хүмүүс бол та нар. 
Тиймээс хуулийн төсөлд саналыг 
тань авахаар тусгайлан өгч байгаа 
юм. Хэлэлцэж, санал бодлоо 
нэгтгээд, ойрын үед Улсын Их 
Хуралд ирүүлэх хэрэгтэй” гэсэн 
үүрэг даалгавар өгөв. Мөн нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж 
үзэж байгаа хуулийн зүйл, заалтын 
талаарх саналаа Улсын Их Хурлын 
Тамгын газарт хүргүүлэхийг 
даалгав.
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хөрөнгө, орлогоо үнэн зөв мэдүүлсэн 
үү, эх үүсвэр нь тодорхой байна 
уу, гэдгийг харж болно гэсэн үг. 
Нээлттэй болгосон энэ мэдээлэлд 
үндэслэн иргэд дүн шинжилгээ хийх, 
хянах бүрэн боломжтой юм. Ийм 
хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 
иргэд тодорхой мэдээлэл, мэдлэгтэй, 
арга зүй, туршлагыг эзэмшсэн байх 
шаардлагатай гэж үзэн өнөөдрийн 
сургалтыг зохион байгуулсан. 
Дэлхийн банкны зөвлөхүүд 
тусгайлсан сэдэв, аргачлалаар 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан 
шалгах мэдлэг олгож, олон улсын 
туршлагыг хуваалцаж байна.

Дэлхийн банкны мэргэжилтэн 
Дэнис Бигус “Бид эхлээд олон 
нийтэд нээлттэй байгаа мэдээллийг 
ашигладаг. Бидний ажлыг хамгийн 
их хөнгөвчилж, хангалттай мэдээлэл 
өгдөг зүйл бол нийгмийн сүлжээ 
юм. Тухайн судалж байгаа албан 
тушаалтны гэр бүлийн гишүүд, 
хамаатан садан, найз нөхдийнх 
нь нийгмийн сүлжээнд оруулсан 
постуудад дүгнэлт хийгээд өдөр 
тутмын амьдрал, хэв маяг, хаана, ямар 
хоол идэж байгаа, ямар дэлгүүрээс 
хэдэн төгрөгийн үнэтэй хувцас авсан, 
хөрөнгө орлогод мэдүүлсэнтэйгээ 
зарлага нь нийцэж байна уу зэргийг нь 
гэрээсээ гарахгүйгээр мэдэж болно.

Олон нийтийн бүх сүлжээнд 
өөрийн хаягтай байх шаардлагатай. 
Нэг биш бүр хэд хэд байвал бүр сайн. 
Жишээ нь Украйнд 40-өөс дээш насны 
хүмүүсийн хамгийн их ашигладаг 
нийгмийн сүлжээ бол Одноклассники, 

мөн залуучууд Инстаграм ашигладаг. 
Монголд Фэйсбүүк түлхүү ашигладаг 
гэж сонссон. Бид нийгмийн сүлжээг 
ашиглаж хөрөнгө, орлогоо худал 
мэдүүлсэн, авлига авсан олон 
хүмүүсийг илчилж байсан.

Мөн тухайн хүний хөрөнгө, орлогыг 
нотолж чадахгүй байх тохиолдолд 
хөршүүдтэй нь харилцаж мэдээлэл 
олж авдаг. Мэдээлэгчийн сүлжээ 
үүсгэ. Сүүдрэвчид нарлаж буй эмээ, 
өвөө, хүүхдүүд, орон гэргүй хүмүүс, 
ТҮЦ-ийхэн гэх мэт. Та бүхэн хөрөнгө, 
орлогод мэдүүлээгүй хөрөнгө байна 
уу, гэнэт их хэмжээний мөнгөтэй 
болсон уу гэх мэт сэжигтэй санагдсан 
зүйлийг илрүүлээд дараагийн шатны 
байгууллагад шилжүүлэх нь чухал.

Баянзүрх дүүргийн иргэн Ц.Туяа 
“Авлигатай тэмцэх газраас иргэдэд 
нийтийн албан тушаалтны хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэгт хяналт тавих 
аргачлалд сургах, чадавхжуулах хоёр 
өдрийн сургалтад хамрагдаж байна. 
Сургалтаар бусад улс оронд иргэд 
нь албан тушаалтнуудынхаа хөрөнгө, 
орлогод хэрхэн хяналт тавьдаг вэ, 
улмаар авлигатай тэмцэх үйлсэд 
иргэд өөрсдийнхөө дуу хоолойг 
хүргэх боломжтой юу, иргэний 
нүдээр ямар мэдээллийг олж хараад 
түүнийгээ төрийн байгууллагад 
мэдээлэх ёстой гэдгийг жишээ баримт 
дээр тулгуурласан маш үр дүнтэй, 
өгөөжтэй сургалт боллоо.

Авлигатай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх нь дан ганц төрийн 
байгууллагын ажил биш бөгөөд 
хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээлэл, 
иргэний нийгмийн байгууллага, иргэд, 
олон нийтийн оролцоотойгоор хийж 
үр дүнд хүрдэг гэдгийг авлигатай 
амжилттай тэмцэж буй улс орнуудын 
туршлага харуулдаг. Тиймээс 
Авлигатай тэмцэх газраас иргэд рүү 
чиглэсэн олон арга хэмжээг зохион 
байгуулдаг.

Дэлхийн банк болон НҮБ-ын 
Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх албаны хамтарсан түншлэл 
болох СтАР буюу “Хулгайлагдсан 
хөрөнгийг буцаан олгох санаачилга”-
тай хамтран иргэдэд нийтийн 
албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг хянах, задлан шинжилгээ 
хийх чадавх эзэмшүүлэх сургалтыг 
дөрөвдүгээр сарын 15-16-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулав.

Онол, дадлага хосолсон хоёр 
өдрийн чадавхжуулах сургалтад 60 
гаруй иргэн хамрагдлаа.

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн ажлын албаны дарга, 
эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн 
“Авлигатай тэмцэх газар өнөөдрийн 
байдлаар 33.000 гаруй албан 
тушаалтны хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн хураангуйг цахим 
хэлбэрээр сайтад байршуулж, 
иргэд хянах боломж нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн. Тухайн албан тушаалтан 

Д.ДУЛАМСҮРЭН: ЧАДАВХТАЙ ИРГЭН ҮР 
ДҮНТЭЙ ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

АВЛИГАГҮЙ
НИЙГМИЙН 
ТӨЛӨӨ
ХАМТДАА

АВЛИГЫГ 
МЭДЭЭЛЭХ УТАС

ЭНГИЙН УТАСНЫ 
ТАРИФААР1800-1969



www.iaac.mnАвлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг 
мэдээллийн хуудас 2019 оны №0024

АВЛИГАТАЙ 
ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ 
ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЦАХИМ 
МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН 
САНТАЙ БОЛОВ

Авлигатай тэмцэх Үндэсний 
хөтөлбөр нь “Төрийн байгууллага, 
албан тушаалтан, хувийн хэвшил, 
иргэний нийгэм, улс төрийн нам, 
бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, олон нийтэд шударга ёсны 
үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, 
нээлттэй, хариуцлагатай нийгмийг 
хөгжүүлэх” зорилгоор Улсын Их Хурлын 
2016 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 
51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
билээ. Уг зорилгод хүрэхээр 11 
зорилтыг дэвшүүлж, 83 үйл ажиллагааг 
2016-2023 он хүртэл 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлж байна.

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөл-
бөрийн хэрэгжилтийн талаарх тайлан, 
мэдээг цахимаар авч, дүн шинжилгээ, 
үнэлгээ, хяналт шалгалт хийх 
зорилгоор цахим мэдээллийн сантай 
болсон байна. Өөрөөр хэлбэл, цаасан 
тайланг халж байгууллагууд үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой 
мэдээ, мэдээллээ онлайнаар ирүүлэх, 
тухай бүр баяжилт хийх боломжийг 
бүрдүүлжээ.

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ

Авлигатай тэмцэх газраас 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч үндсэн 
байгууллагуудын удирдлага, албан 
тушаалтнуудад хөтөлбөрийн хэрэг-
жилтийн явц байдлыг танилцуулж, 
уг програмын ач холбогдол, хэрхэн 
ажиллах талаар сургалт зохион 
байгуулж, арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын 
албаны ахлах ажилтан, ахлах 
комиссар Д.Цэнд-Аюуш “Мэдээллийн 
нэгдсэн сантай болсноор хэрэгжүү-
лэгч байгууллагууд хийсэн ажлынхаа 
үр дүнг цахимаар тай лаг нах, мөн 
улсын хэмжээний нэгдсэн тайланг 
цаг алдалгүй нэгтгэж, холбогдох 
байгууллага, УИХ-д хүргүүлэх, 
иргэд, олон нийтэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилттэй холбоотой мэдээллийг 
шуурхай хүргэх боломж бүрдэж байна” 
гэж ярилаа.

Сургалт, хэлэлцүүлгээр үндэс-
ний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
чиглэ  лээр цаашид хэрхэн хамтран 
ажиллах, анхаарвал зохих асуудал, 
эрчимжүүлэх шаардлагатай арга 
хэмжээний талаар ярилцаж, харилцан 
санал солилцов.

Цахим мэдээллийн нэгдсэн сан 
ашиглалтад орж, үйл ажиллагаа нь 
тогтмолжсоны дараа хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх аргачлалыг боловсруулах 
юм байна.

МЭДЭЭЛЭГЧИЙГ 
ХАМГААЛАХ ЭРХ 
ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 
ҮГҮЙЛЭГДЭЖ БАЙНА

Монгол Улсад нийтийн эрх ашгийг 
хамгаалах үүднээс зүй бус үйлдэл, 
хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл өгч 
буй “шүгэл үлээгч”-ийг болзошгүй 
эрсдэлээс хамгаалах болон 
урамшуулах бодлого, эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх шаардлага зүй ёсоор 
тавигдаж байна. Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрт “Мэдээлэл өгч 
байгаа иргэн, сэтгүүлчийг хамгаалах 
эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх”-ээр 
тусгасан. Энэ хүрээнд Авлигатай 
тэмцэх газраас мэдээлэгчийг 
хамгаалах эрх зүйн орчинг бий болгох 
хэрэгцээ шаардлага, тулгамдаж 
буй асуудлыг ярилцаж, хэлэлцэх 
зорилгоор “Мэдээлэгчийг хамгаалах 
бодлого, арга зам” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлгийг Олон нийтийн төвд 
зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Тамгын 
хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар 
З.Баасанням хэлэлцүүлгийг нээж 
хэлсэн үгэндээ “Монгол Улс НҮБ-
ын Авлигын эсрэг конвенцид 2005 
онд нэгдэн орж, Улсын Их Хурлаар 
соёрхон баталсан. Тус конвенцийн 
33 дугаар зүйлд “Мэдээлэгч улс бүр 
энэхүү конвенцид тодорхойлсон гэмт 
үйлдлийн талаарх аливаа баримт 
нотолгоог шударга ёсны үүднээс эрх 
бүхий байгууллагад үндэслэлтэй 
мэдээлэл өгсөн этгээдийг шударга 
бус хандлагаас хамгаалах зохих 
арга хэмжээг дотоодын эрх зүйн 
тогтолцоондоо нэвтрүүлэх асуудлыг 
авч үзнэ” гэж тунхагласан байдаг. 
Монгол Улс гишүүн орны хувьд 
мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн 
тогтолцоог бүрдүүлэх үүргийг 
хүлээж байгаа юм. хэмээн онцолж 
байв. Нөгөө талаас мэдээлэгчийг 
хамгаалах эрх зүйн тогтолцоо 
бүрдүүлэх ажлыг олон улсын 
шинжээчид хангалтгүй гэж үнэлэн 
холбогдох зохицуулалтыг бий болгох 
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ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

талаар зөвлөмж өгсөөр байгаа юм.
Нээлттэй хэлэлцүүлэгт 

Авлигатай тэмцэх газраас гадна 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яам, Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэн, ЦЕГ-ын Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах хэлтэс, Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газар, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газар, Монголын хуульчдын холбоо, 
Глоб интернэшнл төв, Транспэрэнси 
Интернэшнл Монгол ТББ, АНУ-
ын Азийн сан, Эрэн сурвалжлах 
сурвалжлагчдын төлөө төв зэрэг 
20 гаруй байгууллагын төлөөлөл 
оролцож, Авлигатай тэмцэхэд шүгэл 
үлээгч буюу мэдээлэгчийг хамгаалах 
эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хэрэгцээ 
шаардлага, тулгамдаж буй асуудал, 
Шүүмжлэгчийг хамгаалах тухай 
хуулийн төслийн үзэл баримтлал, 
онцлог, үр нөлөө, Авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа ба шүгэлдэгчийн 
хамгаалалт, Сэтгүүлчийн аюулгүй 
байдал ба эрх зүйн хамгаалалт, 
Шүгэл үлээгчийг хамгаалах 
Австралийн хууль тогтоомжийн 
онцлог, туршлага  зэрэг илтгэлүүдийг 
сонсож, хэлэлцэв.

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын 
албаны дарга, эрхэлсэн комиссар 
Д.Дуламсүрэн “Нийтийн ашиг 
сонирхлын төлөө зүй бус үйлдлийг 
мэдээлж, шүгэл үлээхийг ардчилсан 
нийгэмд иргэний хүлээх ёстой 
үүрэг  гэж үздэг. Гэтэл Монгол 
Улсад зүй бус үйлдлийн талаар 
шүгэл үлээсэн иргэнийг хамгаалах 
механизм бүрдээгүйн улмаас 
үйлдэл, эс үйлдэхүйг мэдээлсний 
дараа гарах эрсдэлээс болгоомжлон 
иргэд мэдээлэл өгдөггүй, өгөхийг 
хүсдэггүй байдал ажиглагдаж 
байна. Хэлэлцүүлгийн оролцогчид 

мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн 
орчин, зохицуулалтыг бий болгох 
шаардлагатай гэдэгт санал нэгдлээ. 
Зөвхөн мэдээлэгчийг хамгаалахаас 
гадна мэдээлэгчийг урамшуулах 
асуудлыг хамтад нь авч үзэж, шийдэх 
хэрэгтэй талаар санал гаргалаа. 
Хэлэлцүүлгийн эцэст мэдээлэгчийг 
хамгаалах асуудлыг судалж, санал 
боловсруулах ажлын хэсэг байгуулан 
ажиллах, ажлын хэсгээс гарсан 
саналыг УИХ дахь Авлигын эсрэг 
бүлэг зэрэг эрх бүхий субъектэд 
хүргүүлэхээр тогтлоо” хэмээн дүгнэв.
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МЭДЭЭЛЭЛ ХААЛТТАЙ БАЙГАА НЬ 
АВЛИГЫН ЭРСДЭЛ ҮҮСГЭДЭГ ГЭЖ 
ИРГЭД ҮЗЭЖ БАЙНА
Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс 
эрүүл мэндийн салбар дахь эрх, тусгай 
зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаатай 
холбоотой хүнд суртал, авлигын 
эрсдэл, авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил, авлигын гэмт хэрэг гарахад 
нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг 
тогтоож, арилгах, цаашид эрх, тусгай 
зөвшөөрөл олгохтой холбоотой гэмт 
хэрэг, зөрчил гаргахаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн 
яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд 
ажиллаж байна.
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн зүгээс тусгай 
зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээлэл хаалттай, ил тод 
биш, шат дамжлага ихтэй, цаг хугацаа 
их шаарддаг, тусгай зөвшөөрөл олгох 
үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа албан 
тушаалтнууд мэдээ, мэдээлэл дутмаг 
өгдөг, үл ялих зүйлээр шалтаглаж 
олон дахин явуулж чирэгдэл учруулдаг 
зэрэг асуудал авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил, авлигын гэмт хэрэг гарахад 
нөлөөлдөг гэж үзэж байна.

САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛИЙГ 
НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ ЖУРМЫГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХГҮЙ БАЙНА
Авлигатай тэмцэх газрын даргын 
2018 оны А/123 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Албан тушаалтан өөрт 
ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн 
талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд 
болон нийтэд өөрийн зардлаар 
хүргэх арга хэмжээний журам”-ыг эрх 
бүхий албан тушаалтан, байгууллага 
хугацаанд нь хэрэгжүүлж ажиллахгүй 
байна.
Журмаар сахилгын шийтгэл 
ногдуулах шийдвэр гаргасан эрх 
бүхий албан тушаалтан уг ажлыг 
өөрийн байгууллагын захиргааны 
асуудал хариуцсан нэгжид хариуцуулж 
гүйцэтгүүлэхээр зохицуулсан.  
2019 оны эхний 5 сарын байдлаар 
сонирхлын зөрчлийн хууль тогтоомж 
зөрчсөн Булган аймгийн Бүрэгхангай 
сумын Засаг дарга Н.Эрхэмбаяр, 
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын 
ерөнхий боловсролын сургуулийн 
захирал Б.Төрмөнх, тус сумын 
Могойн бага сургуулийн захирал 

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ! 
Х.Эрдэнэчимэг, Сэлэнгэ аймгийн 
Сүхбаатар сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн 
тасгийн дарга Н.Гантуяа, Завхан 
аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
дарга Б.Солонго, Завхан аймгийн 
Түдэвтэй сумын сум дундын эмнэлгийн 
эрхлэгч Н.Өлзийжаргал, “Сэлэнгэ 
АЗЗА” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал 
Л.Ганболд, Баянхонгор аймгийн 
Шинэжинст сумын Засаг даргын 
орлогч З.Амартүвшин, Завхан аймгийн 
Асгат сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч 
Д.Уранчимэг, Сүхбаатар дүүргийн 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга 
М.Баасандорж нарт сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан боловч энэ талаар нийтэд 
мэдээлээгүй байна.

ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ТӨСЛҮҮДИЙГ 
ХЯНАЖ ХАРИУ ӨГӨВ
Төрийн байгууллагууд Авлигын эсрэг 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.9-д 
заасны дагуу тухайн салбарын албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрмийг батлан 
гаргахын өмнө Авлигатай тэмцэх 
газраас санал авах үүрэгтэй. Энэ 
хүрээнд 2019 оны 4, 5 дугаар сард Хил 
хамгаалах ерөнхий газар, Нийслэлийн 
худалдан авах ажиллагааны газар, 
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх 
сан зэрэг байгууллагуудаас ёс зүйн 
дүрмийн төсөлд санал авахаар 
ирүүлснийг хянаж холбогдох хариуг 
хүргүүлэв.
Зарим төрийн байгууллагуудын ёс 
зүйн дүрмийн төслийг хянан үзэхэд 
тухайн салбарын албан хаагчийн ёс 
зүйн шинж, онцлогийг тусгахгүйгээр 
хэт ерөнхий, хүлээлгэх хариуцлага 
болон авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс сэргийлэх талаар тодорхой 
дурьдаагүй, хэрэгжүүлэхэд хийдэл 
үүсгэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байгааг 
анхааруулж, дахин боловсруулах 
тухай хариуг өгсөн байна.

ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ 
ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭН ДАРУЙ 
ЖУРАМЛАХ ЁСТОЙ
Амьтан, ургамал, түүхий эд, тэдгээрийн 
гаралтай бүтээгдэхүүнийг хилээр 
нэвтрүүлэхэд импортын мэдэгдэл, 
экспорт, импортын гэрчилгээ олгох 
үйлчилгээний нөхцөл байдлыг 
Ажлын хэсэг тодорхойлсон бөгөөд 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газраас үзүүлдэг төрийн үйлчилгээг 

хүнд суртал, чирэгдэлгүй үзүүлэхэд 
чиглэгдсэн 8 зүйл бүхий зөвлөмж 
хүргүүлсэн юм. 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газар нь Авлигатай тэмцэх газраас 
хүргүүлсэн Зөвлөмжийн биелэлтийг 
хангах чиглэлээр ажлын төлөвлөгөө 
баталж, тодорхой ажлуудын эхлэл 
тавигдсан, хэрэгжилтийн шатанд 
байна. Гэвч амьтан, ургамал түүхий эд, 
тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг 
хилээр нэвтрэх  импортын мэдэгдэл, 
экспорт, импортын гэрчилгээ олголтын 
үйл ажиллагааны журмыг нэн даруй 
батлуулах шаардлагатай байгааг 
Авлигатай тэмцэх газрын ажлын 
хэсгээс зөвлөж анхаарууллаа.

ЭЦЭГ, ЭХЧҮҮД САНААЧИЛГААРАА 
МӨНГӨ ЦУГЛУУЛЖ БАЙГААГ 
ТАСЛАН ЗОГСООХ ШААРДЛАГАТАЙ
Сүхбаатар дүүргийн 35 дугаар 
сургуулийн захирал Д.Оюунгэрэл 2019 
оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр А/16 
тоот тушаал гаргаж 1, 5, 9, 12 дугаар 
ангийн тайлант өдөрлөгийн үеэр 
төгсөх ангийн сурагчдаас мөнгө татах, 
хандив авах, амралт зугаалгаар явах, 
хооллох зэргээр хууль дүрэм зөрчиж 
багшийн ёс зүйн алдаа гаргахгүй 
байхыг үүрэг болгосон бөгөөд 
уг тушаалыг нийт эцэг, эхчүүдэд 
танилцуулж анхааруулжээ. Захирлын 
тушаалд заасан үүргийг тус сургуулийн 
багш нар чанд мөрдөн ажиллаж 
байгааг Авлигатай тэмцэх газрын 
хяналт шалгалтын явцад тогтоогоод 
байна.
Гэтэл эцэг, эхчүүдийн зөвлөлийн 
санаачилга нэрийдлээр сурагчдаас 
мөнгө цуглуулж, багшид бэлэг болгон 
өгч байгаа нь боловсролын салбарт 
тогтоон мөрдүүлж байгаа хууль, дүрэм 
журмаас гажсан үйлдэл юм. Энэ мэт 
эцэг, эхийн зөвлөлийн санаачилгаар 
мөнгө татаж байгаа үйлдлийг 
Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй 
хандан гомдол, мэдээллээ ирүүлэхийг 
нийт эцэг, эхчүүдээс хүсэж байна.  
Сүхбаатар дүүргийн 35 дугаар 
сургуулийн захирал Д.Оюунгэрэлийн 
гаргасан дээрх шийдвэрийг бусад 
ерөнхий боловсролын сургуулийн 
удирдах албан тушаалтнууд 
нэгэн адил гаргаж хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна.

АВЛИГАГҮЙ
НИЙГМИЙН 
ТӨЛӨӨ
ХАМТДАА

АВЛИГЫГ 
МЭДЭЭЛЭХ УТАС

ЭНГИЙН УТАСНЫ 
ТАРИФААР1800-1969
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Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)-
ын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн 

шинжилгээний албаны дарга, ахлах 
комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхтэй 

ярилцлаа.

-Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
олон нийтэд мэдээлэхдээ АТГ 
шинэчлэл хийсэн гэсэн. Яг ямар 
шинэчлэл хийв?

-Өмнө нь зөвхөн төрийн өндөр 
албан тушаалтнуудынхыг олон нийтэд 
мэдээлдэг байсан. Цахим системийн 
үйл ажиллагааг сайжруулсантай 
холбоотойгоор 2018 онд нийт 35 
700, 2019 онд нийт 36 800 орчим 
албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн хураангуйг АТГ-ын цахим 
мэдээллийн сүлжээнд байршуулсан.

-Иргэдийн хяналтад өгч байгаа 
гэж та бүхэн хэлдэг. Гэтэл иргэдэд 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг унших, 
судлах соёл, дадал, сонирхол байгаа 
болов уу?

-Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 
мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 
хүргэдэг. Гэтэл зарим сэтгүүлч таслал, 
цэгийг буруу ойлгож мэдээлэх явдал 
гарч байна. Бид цахим хуудсандаа 
байршуулахдаа мянгаар тооцож 
тавьдаг. Тухайлбал 15 350.0 мянган 
төгрөг гэхийг зарим сайтын сэтгүүлч 
153 сая, эсвэл 15 тэрбум төгрөг гэж 
уншиж, хүмүүсийн орлого хэд дахин 
өссөн гэх зэргээр буруу, зөрүү мэдээлэл 
гаргасан. Уг нь энэ тоо 15 сая 350 
мянган төгрөг гэсэн үг. Ялангуяа төрийн 
өндөр албан тушаалтнууд, Засгийн 
газрын гишүүд, яам, агентлагийн 
дарга нарын мэдүүлэгт судалгаа, 
харьцуулалт хийхдээ мянгаар тооцож 
тавьсан тоог буруу уншиж, хэт өссөн 
байдлаар харуулж байгаа нь асуудлыг 
улстөржүүлж сарниах, тодорхой хүний 
нэр хүндэд халдах сөрөг үр дагавар 
гарч байна.

Бид хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
иргэдэд илүү ойлгомжтой байдлаар 
нийтлэх, тухайлбал, орлогыг төрөл 

Ц.ЦЭЦЭГДЭЛГЭРЭХ: 
ҮНДЭСЛЭЛГҮЙ ХӨРӨНГӨЖСӨН 

ГЭХ ЕСӨН АЛБАН 
ТУШААЛТНЫГ ШАЛГАЖ БАЙНА

төрлөөр нь задалж харуулах зэргээр 
цахим мэдээлэлдээ өөрчлөлт хийхээр 
ажиллаж байгаа.

-Албан тушаалтнуудаас хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг авах нэг 
хэрэг. Олон нийтэд мэдээлэх нь 
бас нэг ажил. Хамгийн чухал хэсэг 
нь иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийн 
мөрөөр хөрөнгө, орлогоо шударгаар 
олсон уу, үгүй юү гэдгийг шалгаж 
тогтоох ажил байх болов уу?

-Тэгэлгүй яах вэ. Сүүлийн жилүүдэд 
олон нийтийн дунд төрийн албан 
хаагчдын нэр хүнд унаж, улмаар хууль 
бусаар хөрөнгөжсөн, ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй шийдвэр гаргаж, бусдад 
давуу байдал олгодог гэх мэт сөрөг 
ойлголт бий болж байгаа. Жилээс 
жилд хууль бусаар хөрөнгөжсөн гэх 
албан тушаалтны талаарх үндэслэл 
бүхий мэдээлэл АТГ-т ирж, тоо нь өсөх 
хандлагатай.

АТГ-аас албан тушаалтны хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол мэдээллийн мөрөөр, 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын 
хүрээнд нягталдаг. 2019 он гарсаар 120 
орчим албан тушаалтны мэдүүлгийг 
нарийвчлан шалгалаа. Иргэдээс 
ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр 
үүний 20 орчим хувийг, үлдсэнийг 
нь төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын 
хүрээнд хийжээ. Шалгалтаар зөрчил 
гаргасан, орлого, хөрөнгөө худал 
мэдүүлсэн 19 албан тушаалтанд 
сануулах, цалинг бууруулах, нийтийн 
албанаас халах хүртэлх сахилгын арга 
хэмжээ тооцуулснаас таван хүнийг 
нийтийн албанаас чөлөөлүүлсэн.

Мөн өөрийн болон гэр бүлийн 
гишүүдийн орлого, хөрөнгийг хууль 
ёсны дагуу бий болгосныг үндэслэлтэй 
тайлбарлаж нотолж чадаагүй есөн 
албан тушаалтныг үндэслэлгүйгээр 
хөрөнгөжсөн гэх үндэслэлээр гэмт 
хэргийн шинжтэй гэж үзэн гүнзгийрүүлэн 
шалгаж байгаа. 2018 онд 21 албан 
тушаалтныг дээрх үндэслэлээр 
холбогдох хэлтэст шалгуулахаар 
шилжүүлсэн. 

ХАМААРАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭДДЭЭ 
ДАВУУ БАЙДАЛ ОЛГОСОН 
АЛБАН ТУШААЛТНЫГ АЖЛААС 
ЧӨЛӨӨЛЖЭЭ

Иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу АТГ-
аас хяналт шалгалт явуулж буруутай 
албан тушаалтнуудад хариуцлага 
тооцуулах албан тоотын мөрөөр 
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга 
С.Насанбатзахирамж гаргаж нэр бүхий 
албан тушаалтнуудад хуульд заасан 
хариуцлагыг тооцсон байна.

Тухайлбал, өөрийн хамаарал 
бүхий этгээдүүдтэй худалдан авах 
гэрээ байгуулсан Дархан сумын 
10 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч 
С.Алтанчимэгийг үүрэгт ажлаас 
нь чөлөөлж, ажлаас чөлөөлөгдсөн 
хүмүүсийн нэр дээр нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг улсаас 
төлүүлж төсвийн хөрөнгийг хууль 
бусаар зарцуулсан 9 дүгээр 
сургуулийн захирал Т.Орхонтуяагийн 
албан тушаалын цалин хөлсийг 
бууруулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулж, 10 дугаар цэцэрлэгийн 
нягтлан бодогч Ж.Эрдэнэсанааг 
ажлаас халж, 9 дүгээр цэцэрлэгийн 
нягтлан бодогч Ц.Отгонцагааны 
үндсэн цалинг бууруулахаар 
шийдвэрлэжээ.
Хамаарал бүхий этгээдийн эрх 
ашгийг хөндсөн захиргааны шийдвэр 
гаргасан “Од” цогцолбор сургуулийн 
захирал Д.Уртнасан, Дархан сумын 
“Жигүүр” цогцолбор сургуулийн 
захирал Б.Давааням, 4 дүгээр 
цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Гэрэлт-Од 
нарын албан тушаалын цалинг 
бууруулах сахилгын шийтгэл тус тус 
ногдуулсан байна.

ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГОО 
МЭДҮҮЛЭЭГҮЙ АЛБАН 
ТУШААЛТНЫГ АЖЛААС 
ЧӨЛӨӨЛЖЭЭ

Авлигатай тэмцэх газрын хяналт 
шалгалтаар өөрийн болон гэр бүлийн 
гишүүний цалингийн орлого, орон 
сууцнууд, хадгаламжийн хүүгийн 
орлого, зээл, тээврийн хэрэгсэл, 
хувьцаануудыг мэдүүлээгүй болон 
дутуу мэдүүлсэн нь тогтоогдсон 
“МИАТ” ХК-ийн Сургалтын хэлтсийн 
дарга Б.Амарсанааг албан 
тушаалаас нь чөлөөлсөн болохыг 
“МИАТ” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал 
Д.Баттөр мэдэгдлээ

АВЛИГАГҮЙ
НИЙГМИЙН 
ТӨЛӨӨ
ХАМТДАА
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АТГ-ын Хэвлэл, олон нийттэй 
харилцах ажилтан, комиссар 
Т.Мөнхтунгалагтай ярилцав.

-“Найзын яриа” номыг Та зохиосон 
юм билээ. Номын утга агуулгыг маш 
товчоор илэрхийлэхгүй юу?

-“Найзын яриа” бол шударга ёсны 
өгүүллэгүүд юм. Хоёр дахь хэвлэлт 
нь комикс хэлбэрээр гарсан. 2013 онд 
үргэлжилсэн үгээр хэвлүүлж, дунд 
сургуулийн сурагчдад өөрөө явж хичээл 
зааж байсан. Энэ удаа комикс номоос 
гадна 10 цуврал контент бэлтгэж, 
ерөнхий боловсролын сургуулийн 
бага, дунд ангийн сурагчдад зориулсан 
өргөн хүрээтэй арга хэмжээг бусад 
нөхдийнхөө хамт зохион байгуулж 
байна.

“Найзын яриа” маань Тамир, 
Дөлгөөн гэх хоёр гол дүртэй. 13 настай 
энэ хоёр хүүгийн дүрээр дамжуулан 
монгол хүүхдүүдэд шударга ёсны 
ойлголт, үзэл санааг төлөвшүүлэх, 
шударга амьдралын зан үйл хэвшүүлэх, 
үлгэр дуурайл бий болгох зорилго 
агуулсан. Хийсвэр дүрүүд биш. Миний 
хүү, охинд сургууль дээр нь, гудамжинд, 
гэрт тохиолдсон бодит явдлуудыг 
олон улсын судалгааны 12 асуулгад 
тохируулан зохиомжилж номоо бичсэн. 
Өөрөөр хэлбэл, та бидний хүүхдүүдэд 
өдөр тутам тохиолддог л явдал байхгүй 
юу. Зохиолд дурдсан үйл явдал, утга 
санаа нь цоо шинэ зүйл биш. Гол нь 
томчууд бид хүүхдүүдтэйгээ шударга 
зан үйлийн талаар ярилцдаг, тэдэндээ 
зөвлөдөг байх ёстой. Эцэг, эхчүүд бид 
өөрсдөө хүүхдүүддээ шударга үлгэр 
дуурайл үзүүлдэг байх ёстой.

-Хүүхдийн шударга байдал гэж 
яг юуг авч үзэх вэ? Ямар байвал 
шударга хүүхэд гэж үзэх юм бэ? 

-Олон улсын судалгааны 
аргачлалаар гаргасан асуулгууд бий. 
Ёс зүй, ёс суртахуун, зөв төлөвшилт, 
хууль сахих байдал, авлигыг үл тэвчих 
байдал гэсэн үндсэн 4 түвшнээр 
үнэлдэг. Жишээ нь хүүхдүүд гэрийн 
даалгавар хийхдээ бусдын бүтээлийг 
өөрөө хийсэн мэтээр ашиглах нь 
зөв үү? Ангийн дарга болохын тулд 
ангийнхандаа бэлэг өгөхийг буруу зүйл 
гэж хүүхдүүд үздэггүй байвал яах вэ? 

Т.МӨНХТУНГАЛАГ: “НАЙЗЫН ЯРИА” БОЛ 
ШУДАРГА ЁСНЫ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД ЮМ

Багшдаа бэлэг өгөх нь дүнгээ ахиулах 
сайн арга гэж хүүхдүүд маань үздэг 
бол яах вэ? Урт дараалалд зогсож 
байснаас урдуур нь дайръя гэж боддог 
бол зөв үү? Том хүмүүсийн хууль бус 
үйлдэл өөрт чинь ашигтай байвал 
дуугүй өнгөрөх үү? Гэх мэтээр хүүхдийн 
шударга байдлыг үнэлдэг юм байна.

Судалгааны дүнгээс сонирхолтой 
дүр зураг харагддаг. Тухайлбал, 
эмэгтэй хүүхдүүд эрэгтэй хүүхдүүдээс 
илүү шударга, орон нутгийн сурагчид 
хотын сурагчдаас илүү шударга, улсын 
сургуульд сурдаг сурагчид арай илүү 
шударга гэх мэт. Анги ахих тусмаа 
хүүхдийн шударга байдал буурч байх 
жишээтэй. Хүүхдүүдийн нас, хүйс, 
сургуулийн орчин, амьдралын нөхцөл 
зэргээс хамааран шударга байдлын 
түвшин өөр өөр байдаг. Судалгаа хийх 
нэг хэрэг, судалгааны дүнд тулгуурлан 
бодит ажил хийж өмнөхөөс ахиж 
урагшлах нь илүү чухал.

-“Найзын яриа” арга хэмжээг 
зохион байгуулж эхэлснээр 
хүүхдүүдээс эерэг өөрчлөлт, хариу 
үйлдэл илэрч байна уу?

-Тамир, Дөлгөөн хоёрын шударга 
ёсны зан үйл, үлгэр дуурайл бүхий 
цуврал 10 контентыг нийгмийн 
мэдээллийн сүлжээнд байршуулан 
олон нийтэд толилуулж байгаа. 
Телевизүүд нийгмийн хариуцлагаа гүнээ 
ухамсарлан “Найзын яриа” контентийг 
үнэ төлбөргүйгээр, давталттайгаар 
цацаж эхэлсэн. Контентыг үзсэн 
бяцхан үзэгчдээс, мөн аав, ээжүүдээс 
нь санал, сэтгэгдлүүд ирж байна. 
Зурагтынхаа өмнө тухлан сууж, ухраах, 
нөхөж үзэх зэргээр аятайхан үзүүштэй, 
хүмүүжлийн ач холбогдолтой, үзэх 
юмтай боллоо гэж эцэг, эхчүүд АТГ-т 
хандан хэлж байгаа. АТГ-ын ажилтны 
хувьд би эдгээр санал, сэтгэгдлүүдээс 
маш их урам, бас цааш үргэлжлүүлэх 
ажлын шинэ санаа оноо авч байгаа 
шүү. Манай эцэг, эхчүүд цаашид ч 
хүүхдүүддээ зөвөөр үлгэрлэж, шударга 
хандах талаар ярилцаж, хүүхдүүдээ 
дэмжиж урамшуулдаг байх хэрэгтэй.

Эх сурвалж: “Үндэсний шуудан” 
сонин. 2019.05.31. №110 (3321)

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАН 
“НАЙЗЫН ЯРИА” СЭДЭВТ 
ШУДАРГА ЁСНЫ ӨДӨРЛӨГ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Авлигатай тэмцэх газар Олон улсын 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 
тохиолдуулан “Найзын яриа” сэдэвт 
өдөрлөгийг Сүхбаатарын талбайд 
2019 оны 6 дугаар сарын 1-ний 
өдөр зохион байгууллаа.
Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрт “шударга ёсны үзэл 
санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг 
соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе 
шаттай зохион байгуулж, авлигын 
эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх”-
ээр тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд дээрх арга хэмжээг зохион 
байгуулсан нь анх удаа болж байгаа 
гэдгээрээ онцлог байв.
Өдөрлөгийн үеэр “Найзын яриа” 
комикс номыг танилцуулахын 
зэрэгцээ хүүхдүүдэд шударга 
ёсны ойлголт, үзэл санааг түгээн 
дэлгэрүүлэх, шударга амьдралын 
зан үйл хэвшүүлэх, үлгэр дуурайл 
бий болгох зорилготой “Би шударга 
хүүхэд” хөтөлбөрт арга хэмжээг 
зохион байгуулав. Энэ хүрээнд 
хүүхэд багачуудын дунд шударга 
ёсыг гар зураг, шүлэг, дуу хөгжим, 
жүжиг зэрэг урлагийн төрлөөр 
илэрхийлэх сургамжит, хөгжөөнт, 
танин мэдэхүйн сургалтыг хөтлөн 
явууллаа.
“Найзын яриа” номд дурдсан 
утга агуулгыг цаашид улам 
гүнзгийрүүлэн үргэлжлүүлж, 
хүүхдэд шударга байдлыг 
багаас нь боловсролын нэгдсэн 
бодлоготойгоор төлөвшүүлэх ажил 
зайлшгүй шаардлагатай байгаа 
талаар өдөрлөгт оролцсон эцэг, 
эхчүүд санал бодлоо илэрхийлж 
байв.
Авлигатай тэмцэх газар “Найзын 
яриа” сэдэвт өдөрлөгийг Монголын 
Хүүхдийн ордон, Сурагчдын холбоо 
зэрэг төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулсан юм.
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“НАЙЗЫН ЯРИА” ШУДАРГА ЁСНЫ 
ӨДӨРЛӨГ ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН ДУРАНД

Хүүхдүүдэд “Найзын яриа” номыг танилцуулж байгаа нь

Хүүхдүүдэд 
“Найзын яриа” 
номын талаар 
санал бодлоо 
илэрхийлэв

“Найзын яриа” номыг эцэг, эхчүүд сонирхож байв

“Сайн уу, муу юу, аль нь вэ” самбарт хүүхдүүд сэтгэгдлээ 
бичиж байгаа нь

Номын баатар Тамир, Дөлгөөн хоёртой зургаа авахуулах 
хүүхдүүд олон байв
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Эхийг бэлтгэсэн: Т.Мөнхтунгалаг
Гэрэл зургийг Б.Барбаатар, А.Санжаа

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

“Мэдээлэлд хэн ойрхон байсан 
нь илүү хождог” гэх сүүлийн үед 
улс төрд трэнд болоод буй энэ үг 
монголчуудын хувьд “мэдээлэлд 
ойрхон нь авлига авдаг” гэсэнтэй 
агаар нэгэн сонсогддог болжээ.  
Өдгөө нийгмийн нэг бүүм хэвээр, 
засаглалын хямралын том шалтгаан 
болж байгаа ЖДҮ-ийн хэрэг бол 
“мэдээлэлд хэн ойрхон байсан нь” 
гэдгийн нэгэн жишээ юм. Товчхондоо, 
ЖДҮ бол Монголын авлигын хамгийн 
том баримт юм.

Монголчууд “их идсэн ч, бага идсэн 
ч өмхий” гэдэг. Авлига үүнтэй яг ижил. 
Их бага авснаасаа үл хамаараад 
авлига нийгмээ бохирдуулдаг, 
өмхий үнэртэй болгодог. Өмхийгөөс 
нийгмээ цэвэрлэмээр байгаа бол 
авлигыг хянаж, хязгаарлаж болно. 
Товчхондоо, авлигатай тэмцэхэд 
хуулийнхнаас гадна иргэдийн хяналт 
оролцоо бүр чухал.

Та амьдралдаа хэн нэгэнд, хэн 
нэгнээс их бага авлига өгч, авч үзсэн 
үү? Энэ асуултад ихэнх нь тийм гэж 
хариулах байх. Адаглаад л ажлаа 
бүтээхийн тулд, бүтээлгэснийхээ 
шанд хэн нэгний гарыг жижигхэн 
цайлгасан удаа хүн бүхэнд байгаа 
байх. Бага авсан нь авлига биш, их 
авсан нь авлига мөн гэсэн бичигдсэн 
хууль хийгээд хэвшсэн ойлголт 
байхгүй. Хулгай бол хулгай, авлига 
бол авлига. Их багадаа биш авсан, 
өгсөн авлигадаа асуудал нь байгаа 
хэрэг.

Иргэд авлигыг үзэн яддаг. Гэвч 
авлигаас татгалздаггүй. Ихэнх албан 
тушаалтнууд “аягүй дургүй” авлига 
авдагт асуудлын учир байгаа юм. 
Авлига энэ нийгмийн идээ бээр 
гэдгийг хүн хүлээн зөвшөөрдөг атлаа 
харамсалтай нь, авлигатай тэмцэх 
иргэдийн оролцоо, дуу хоолой сул 
хэвээрээ л байна.

Авлигатай тэмцэхэд иргэний 
хяналт яагаад чухал вэ. Яагаад 
гэвэл таны сайн сайхан амьдрах, 
үр хүүхдийн чинь гэрэл гэгээтэй 
ирээдүй, эрүүл мэнд, аз жаргалыг 
авлига булаадаг, иддэг, цөлмөдөг  
учраас.

Монгол Улсад АТГ 
байгуулагдсанаас хойш иргэдийн 

Их авсан ч, 
бага авсан ч

авлигын талаарх мэдээлэл 
харьцангуй сайжирсан. Харин 
авлигад тавьдаг хяналт сул хэвээр, 
надад хамаагүй асуудалд би 
оролцохгүй гэсэн бидний хэнэггүй 
сэтгэлгээ нийгмээ авлигад идүүлэхэд 
хүргэсээр.

Товхондоо, Монголд нийгмээ 
үзэн ядаж, компьютерийн цаанаас 
шүүмжилж сууснаас ядаж ганц 
ширхэг лаа асаасан нь цөөхөн. 
Асаасан лаа хавь орчноо 
гэрэлтүүлнэ, харанхуйгаас гарахын 

өмхий
тулд бүгд  уг нь лаа асаах ёстой юм 
л даа.  Харанхуйд, ханцуй дотроо 
өгөлцөж, авалцаж  буй авлигыг бид 
харахгүй шүү дээ.

Төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, албан тушаалтны 
ёс зүй, төсөв, санхүү, худалдан 
авалт, нийтийн албан тушаалтны 
хувийн сонирхол, хөрөнгө орлогын 
байдалд хяналт тавих, авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх чиг үүрэг бүхий 
Иргэний хяналтын зөвлөлийг яам, 
агентлаг болон орон нутгийн Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд 
байгуулжээ.

Улсын хэмжээнд өнөөдрийн 
байдлаар төрийн 41 байгууллагад  
125 хүн иргэний хяналтыг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Гэтэл 
Монголд 180 мянган төрийн албан 
хаагч байдаг гэвэл ердөө 125 хүн 
төрийн байгууллагад авлигыг хянаж 
байгаа нь дэндүү чамлалттай тоо 
юм. Энэ тоог нэмэгдүүлж чадвал 
нийгмээ гэрэлтүүлэх лаанууд олшрох 
болно. Авлига алга болохгүй юм 

аа гэхэд багасна. Хуулийн дагуу 
иргэдийн амьдрал, улс орны хөгжил, 
сурах, мэдэх, амьдрах эрхийг нь 
баталгаажуулах ёстой мөнгө хууль 
бусаар хэн нэгний халаасанд орохоо 
болино.

Нэгэн жишээ дурдахад, өнгөрсөн 
намар Ерөнхий боловсролын хоёр 
ч сургуулийн захирал авлига авч 
байгаад үйлдэл дээрээ баригдсан нь 
сургуулийн захирлуудад том дохио 
болсон. Тэднийг баривчилсан нь АТГ 
болохоос илчилсэн нь иргэд.  Энэ 
мэтээр хэрэв та нийгмээ, ирээдүйгээ 
цэвэрлэмээр, эмчилмээр байгаа 
бол хэн нэгний хууль бус үйлдлийг 
дургүйхнээр хүлээн зөвшөөрөхөө 
боль гэсэн үг.

Үгүй бол хулгайтай, авлигатай, 
ЖДҮ-тэй нийгэмтэйгээ эвлэрэхээс 
өөр сонголт бий гэж үү? Авлига 
бидний залуу насыг, хайр дурлалыг, 
эрүүл мэндийг, амьдрах орчинг аз 
жаргалыг булаасан ч хамаагүй юу?

Сэтгүүлч Ж.Нямсүрэн
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