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Сургалт-мэдээлэл

Авлигатай тэмцэх газар

Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний  хэлтэс 



➢ Авлигын эсрэг хууль:

Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.9 дэх заалт, 4 дүгээр
зүйлийн 4.1.6 дахь заалт, 10 дугаар зүйлийн 10.6 дахь заалт;

➢ Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль:

Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.4,
32.5, 32.15 дахь заалт;

➢ УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012.04.25-ны өдрийн 05
дугаар тогтоол:

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар
тогтоолын 06 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Сонгуульд нэр
дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг”-ийн маягтын дагуу нэр дэвшигч
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ гаргана.



1. СЕХ нэр дэвшигчдийн талаарх бүртгэлийн* мэдээллийг хүснэгтээр АТГ-т  ирүүлэх. /Зураг №1/

2020.05.17-ны дотор

УИХ-ЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХОМ-ИЙГ ЦАХИМ  СИСТЕМД БҮРТГЭХ ДАРААЛАЛ 

ҮГИЙН ТОВЧЛОЛ: 

СЕХ – Сонгуулийн ерөнхий хороо
АТГ – Авлигатай тэмцэх газар
ХОМ – Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
https://meduuleg.iaac.mn/- систем

2.2. Өмнө нь 2019 оны ХАСХОМ-ийг системд мэдүүлээгүй бол 

Сонгуульд нэр дэвшигчээс ХОМ-ийн системд нэвтрэх эрхийг АТГ-аас үүсгэнэ.   /Зураг №2/

/2020.05.19-ний дотор/

2.2.1. Нэр дэвшигч өөрийн имэйл хаягийг /СЕХ-нд хүргүүлсэн бүртгэлийн 

мэдээлэл дэх/  ашиглан системд нэвтэрнэ. /Зураг №3/

/2020.05.17-ноос 2020.05.19-нийг хүртэлх 3 хоногт багтаан/

2.1. Өмнө нь 2019 оны ХАСХОМ-ийг системд мэдүүлсэн бол системээс 

шалгаад Сонгуульд нэр дэвшигчийн ХОМ-ийг гаргасанд тооцно.

/2020.05.19-ний дотор/

3. Сонгуульд нэр дэвшигчид ХОМ-ээ мэдүүлсэн эсэх талаарх лавлагааг https://meduuleg.iaac.mn/ цахим системээс хөрвүүлж 

АТГ-аас СЕХ-нд хүргүүлнэ. /2020.05.20-ны дотор/

4. Нэр дэвшигчийн ХОМ-ийн хураангуйг АТГ-ын http://xacxom.iaac.mn/ цахим системд олон нийтэд нээлттэй байршуулна.  

/2020.06.02-ны өдрөөс эхлэн/

2.2.2. Нэр дэвшигч системд өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, орлого тус бүрийг 

2019.01.0-2019.12.31-ний байдлаар эх үүсвэрийг нь тайлбарлаж, үнэн зөв мэдүүлнэ. /Зураг №4/

/2020.05.17-ноос 2020.05.19-нийг хүртэлх 3 хоногт багтаан/

2.2.3. Нэр дэвшигч системд ХОМ-ийг мэдүүлж баталгаажуулсны дараа “баталгааны маягт”-ыг 

системээс хэвлэн, гарын үсэг зурж СЕХ-нд хүлээлгэн өгнө. /Зураг №5/

/2020.05.17-ноос 2020.05.19-нийг хүртэлх 3 хоногт багтаан/

Хуульд зааснаар АТГ-ын 
https://meduuleg.iaac.mn/ 

цахим систем нь 
2020.05.19-өөс 20-ныг 

шилжих шөнийн 00:00 цагт 
автоматаар хаагдахыг 

анхаарна уу. 

https://meduuleg.iaac.mn/-
https://meduuleg.iaac.mn/
http://xacxom.iaac.mn/


СЕХ-оос нэр дэвшигчдийн талаарх бүртгэлийн* мэдээллийг АТГ-т 2020.05.17-
ны дотор ирүүлэх ба уг мэдээллийг үндэслэн АТГ-аас нэр дэвшигчээс  ХОМ 

мэдүүлэх эрхийг цахим системд үүсгэх тул доорх хүснэгтийг дагуу мэдээллийг 
хугацаанд яаралтай СЕХ-нд гаргаж өгөхөд анхаарна уу. 

Зураг №1



➢ Нэр дэвшигчээс цахимд ХОМ мэдүүлэх үе шат: 

НЭВТРЭХ

МЭДҮҮЛЭХ

БАТАЛГААЖУУЛАХ



Зураг №2



Зураг №3 Зураг №4



Зураг №5





иргэд, олон 

нийтэд нээлттэй 
мэдээлнэ.

ХОМ-ийг 

үнэн зөв 

мэдүүлэх

Баталгаажуулах   
хугацаа 



Нэр дэвшигч, 
түүний гэр 

бүлийн байдал:

• Мэдүүлэг гаргагч

• Гэр бүлийн 
гишүүдийн байдал

Хөрөнгө, орлого:

- Орлого:

-“үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс, болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр
эрхлэлтийн орлого”;

-“шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах орлого” /Үүнд: албан
байгууллага болон бусад хуулийн этгээд, хувь хүнээс олгосон шагнал,
урамшуулал хамаарна/;

-“үйл ажиллагааны орлого” /Үүнд: үндсэн ажлаас гадуур ажиллаж олсон
орлого, хувиараа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлсний орлого хамаарна/;

-“хөрөнгийн орлого” /Үүнд: түрээс, эрхийн шимтгэл, ногдол ашиг, хүүгийн
орлого, хөрөнгө бусдад ашиглуулсны орлого хамаарна/;

-“хөрөнгө борлуулсны орлого” /Үүнд: хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө,
хувьцаа борлуулсны орлого хамаарна/;

-“хандивын орлого” /Үүнд: бусдаас авсан мөнгөн хандив, тусламж
хамаарна/;

-бусад орлого /Үүнд: шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл
туурвих, бүтээгдэхүүний ашигтай загвар зохион бүтээх, спорт, урлагийн
тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого,
тэдгээртэй адилтгах бусад орлого, шагнал, төлбөрт таавар, бооцоот
тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого, төрөөс олгож байгаа
бүх төрлийн мөнгөн тэтгэмжийн орлого хамаарна/.

Хөрөнгө, орлого:

➢ Хөрөнгө, зээл

• Орон сууц, барилга
байгууламж

• Тээврийн хэрэгсэл

• Мал аж ахуй

• Газар

• Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт
зүйл

• Хадгаламж, бэлэн мөнгө,
хувийн харилцах болон
төлбөрийн данс, картны
үлдэгдэл

• Авлага

• Зээл

• Компани, нөхөрлөл, хоршоонд
оруулсан хөрөнгө оруулалт

• Эрх, патент, тусгай

• зөвшөөрөл

• Бэлэг, үйлчилгээ, өв
залгамжлал, хандив,
туслалцаа, хөнгөлөлт



Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газар

Харилцах утас:

70112468  

70112469

70112484

70112485

70112427

70112499

70110252


