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ЦАГ ҮЕ, ҮЙЛ ЯВДАЛ

Малайзын нийслэл Куала-Лум пур 
хотноо болсон “Транспэрэнси Интер-
нэшнл” байгууллагын чуулганыг “25 
дугаар суваг” телевизийн сэтгүүлч 
С.Насан жаргал сурвалжилжээ. Тэрээр уг 
хур лын үеэр “Транспэрэнси Интернэшнл” 
байгууллагын Азийн бүсийн захирал Сри-
рак Плипаттай уулзаж ярилцсан байна. 

“Ардчилсан Монгол Улс ийм хууль 
баталсан нь гайхшрал төрүүлж байна”

өөгшүүлсэн хууль болж хувирсныг 
“Транспэрэнси Интернэшнл“ олон 
улсын байгууллагын ээлжит чуулганд 
оролцогчид ихээхэн шүүмжилж байв. 
Монгол Улсын парламентын баталсан 
хууль түүнийг тойрон үүсээд байгаа 
асуудал нь бүхэлдээ Монгол Улс 
авлигын хямралт байдалд орох, үүнээс 
улбаалан Малайз ба Индонез улсад 
үүссэнтэй адил улс төр, эдийн засгийн 
тогтворгүй байдал үсэх нөхцөл бүрдэх 
эрсдэлтэйг төлөөлөгчид анхааруулж 
байв. “Транспэрэнси Интернэшнл“ 
энэхүү чуулганаар баталсан албан 
ёсны мэдэгдлийн дагуу авлигын эсрэг 
эрчимтэй үйл ажиллагаа явуудаг олон 
улсын хамтын нийгэмлэгийн хувьд 
Монгол Улсад дарамт шахалт үзүүлэх 
бүхий л арга хэмжээг авч Монголын 
Парламентын гаргах шийдвэрийг 
анхааралтай ажиллахаа мэдэгджээ. 

“Транспэрэнси Интернэшнл” 
байгууллагын Азийн бүсийн захирал 
Срирак Плипат нь авлигатай тэмцэх 
чиглэлээр арав гаруй жил ажиллаж 
байгаа юм байна. Тэрээр “Транспэрэнси 
Интернэшнл” байгууллагын энэ 
удаагийн хурлаар дэлхийн 115 орны 
200 гаруй төлөөлөгч оролцсон хурлаас 
Монгол Улсад хандан санал нэгтэйгээр 
мэдэгдэл гаргалаа. Монгол Улсад 
гаргаад байгаа Өршөөлийн хуулийг 
буруушаах, энэхүү үйл явц нь дэлхий 
нийтийн анхаарлын төвд байгаа бөгөөд 
цаашид анхааралтай ажиглах болно. 
Дэлхий дахинд дайны байдалтай байгаа 
дарангуйллын дэглэмтэй улс орнуудад 
ийм хуулийг баталдаг жишиг бий. Харин 
энэ удаад ардчилсан Монгол Улсад 
ийм хууль баталсан нь ихэд гайхшрал 
төрүүлж байна” гэлээ. “Транспэрэнси 
Интернэшнл” байгууллагын Азийн 
бүсийн захирал Срирак Плипат Монгол 

Улсын Их Хурлын баталсан Өршөөл 
үзүүлэх тухай хуулийг эсэргүүцэж байгаа 
олон нийтэд баяр хүргэв.  

Төв Азийн орнуудад ардчиллын 
үлгэр жишээ болж байсан Монгол 
Улсад батлагдсан Өршөөлийн хууль 
нь Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн 
зарчмыг гажуудуулсан, авлигачдыг 

“Албан тушаалтны хувийн 
ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах 
эрх бүхий албан тушаалтны 
үйл ажиллагааны журам”-д 
өөрчлөлт оруулав

Авлигатай тэмцэх газрын даргын ба-
талсан “Албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөн гө ор-
ло гын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах 
эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажил-
ла гааны журам”-д зарим өөрчлөлт 
оруулав. 

Төрийн байгууллагууд Авлигын эс рэг 
хуульд зааснаар авлигатай тэм цэх талаар 
сургалт, сурталчилгаа явуу лах, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан 
хугацаанд үнэн зөв гар гуулах, бүртгэх, 
хянах, зөвлөгөө өгөх аж лыг бүтцийн 
нэгждээ хариуцуулан ажиллуулах 
үүрэгтэй бөгөөд энэ үүр  гийнхээ дагуу 
эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/-ыг 
томилон ажил луулж байна. ЭБАТ нь 
Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, УИХ-
ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 
5 дугаар тогтоол, Авлигатай тэмцэх газ-
рын даргын баталсан “Албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх 
хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны 
үйл ажиллагааны журам”-ыг тус тус 
баримтлан ажиллаж байна. 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, 
байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, 
нээлттэй байдлыг хангахад чиглэсэн 
төлөв лөгөөг батлах, хэрэгжүүлэх, тай-
лаг нахтай холбоотой асуудлыг үр дүнтэй 
зохион байгуулах, өөрийн байгууллага, 
салбарын хэмжээнд ав ли гын эсрэг хууль 
тогтоомжийг сурталчлах, сургалт зохион 
байгуулах, мэдүүлэг гаргагчдыг гарын 
авлага, зөвлөмжөөр хангахад ЭБАТ-ын 
үүрэг, оролцоо чухал байдаг тул тэдний 
энэ үйл ажиллагааг Авлигатай тэмцэх 
газрын даргын 2012 оны 196 дугаар 
тушаалаар баталсан “Албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, 
хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны 
үйл ажиллагааны журам”-д тусгалаа.
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БАЙР СУУРЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

-УИХ-аар Өршөөл үзүүлэх тухай 
хуулийн төслийг хэлэлцэж байгаа. Энэ 
хууль батлагдвал Авлигатай тэмцэх 
газарт шалгагдаж байгаа эрүүгийн 
хэргүүдийг хэрэгсэхгүй болгохоор 
нөхцөл байдал үүсээд байгаа талаар 
танайхаас албан ёсоор мэдээлсэн. 
Энэ талаар тодруулж хэлэхгүй юу?

-Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн 
төсөл нь Авлигатай тэмцэх газарт албан 
ёсоор ирээгүй. Бид олон нийтэд ил 
болсон, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд 
нийтлэгдсэн төсөлтэй танилцаж, судалж 
үзсэн. Уг төсөлд  “...хүндэвтэр гэмт хэрэг 
үйлдэж, анх удаа хорих ял шийтгүүлсэн 
ялтны эдлээгүй үлдсэн үндсэн болон 
нэмэгдэл ялыг өршөөн хэлтрүүлэх” 
тохиолдолд Авлигатай тэмцэх газрын 
Мөрдөн шалгах хэлтсийн харьяалан 
шалгаж буй албан тушаалын гэмт хэргүүд 
үүнд бүрэн хамрагдах юм. Иймд энэхүү  
хуулийн өршөөлд хамааруулахгүй нөхцөл 
байдалд  албан тушаалын гэмт хэргийг  
зүйл, хэсгээр нь бүгдийг хамруулан 
оруулж өгөх нь авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагааны далайцыг бууруулахгүй 
байх ач холбогдолтой. Өршөөл үзүүлэх 
тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд тусгасан 

Авлигатай тэмцэх 
газрын Тамгын хэлтсийн 
дарга, эрхэлсэн комиссар 

З.Баасаннямтай 
ярилцлаа. УИХ-аар 

хэлэлцэж байгаа Өршөөл 
үзүүлэх тухай хуулийн 

төслийн талаар 
Авлигатай тэмцэх 

газрын байр суурийг 
түүнээс сонирхов.

З.БААСАННЯМ: ШҮҮХЭЭР 
ГЭМ БУРУУТАЙ ЭСЭХИЙГ НЬ 
ТОГТООН, УЧРУУЛСАН ХОХИРЛОО 
БҮРЭН ТӨЛСӨН БОЛ ӨРШӨӨЛД 
ХАМААРУУЛАХ НЬ ШУДАРГА ЁСНЫ 
ЗАРЧИМД ИЛҮҮТЭЙ НИЙЦНЭ

өршөөлд хамааруулахгүй нөхцөл 
байдалд Хээл хахууль авах, Хээл хахууль 
зуучлах гэсэн 2 төрлийн гэмт хэргийг 
оруулсан байгаа ба албан тушаалын 
гэмт хэргүүдийг оруулаагүй байна. 
Авлигатай тэмцэх газрын харьяалан 
шалгадаг албан тушаалын гэмт хэргүүд 
бүгд хүндэвтэр гэмт хэрэгт хамаардаг. 
Тэгэхээр дээрх 2-оос бусад төрлийн гэмт 
хэргүүд нь өршөөлд хамаарагдахаар 
болж байгаа гэсэн үг. Ингэснээр 
одоогоор АТГ-ын Мөрдөн шалгах хэлтэст 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хийгдэн 
шалгагдаж байгаа 55 эрүүгийн хэргээс  
45 хэрэг өршөөлд хамрагдана. 

-Дээрх 45 хэрэг өршөөлийн 
хуульд хамрагдсанаар хэрэгсэхгүй 
болж байгаа гэсэн үг үү? Тухайлбал, 
Г.Дэнзэнгийн хэрэг хэрэгсэхгүй болно 
гэж ойлгож болох уу?

-Тэгж ойлгож болно. Г.Дэнзэн нарт 
холбогдох эрүүгийн хэрэг нь хүндэвтэр 
хэрэг учраас Өршөөлийн хуульд 
хамрагдана. 

Төгсгөл нь IV нүүрт

УИХ-ын гишүүн, Тусгай хяналтын 
дэд хорооны дарга Г.Батхүү                                                            

Авлигатай тэмцэх газрын үйл 
ажиллагаатай танилцав

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Тусгай хяналтын дэд хорооны дарга 
Г.Батхүү Авлигатай тэмцэх газрын үйл 
ажиллагаатай танилцав.

Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын 
эсрэг хуулийн 26 дугаар зүйлд заасны 
дагуу авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байд-
лын талаар Улсын Их Хуралд жил бүр 
мэдээлэх, гүйцэтгэх ажлын тухай хууль 
тогтоомжийг Авлигатай тэмцэх газар хэр-
хэн биелүүлж байгааг Улсын Их Хурлын 
Тусгай хяналтын дэд хороо хянан шалгах 
үүрэгтэй бөгөөд энэ нь Авлигатай тэмцэх 
газрын үйл ажиллагаанд тавих хяналт 
болдог юм. 

Улсын Их Хурлын гишүүн, Тусгай хя-
нал тын дэд хорооны дарга Г.Батхүүд Ав-
ли гатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн 
комиссар Н.Ганболд хуулиар хүлээсэн 
чиг үүрэг, бүрэн эрхийн хүрээнд авч хэрэг-
жүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар 
танилцуулав.

БНХАУ-ын Өвөр Монголын 
өөртөө засах орны Сахилга бат 

байцаах хорооны төлөөлөгчидтэй 
уулзав

Авлигатай тэмцэх газрын дарга 
Н.Ганболдын урилгаар БНХАУ-ын Комму-
нист намын хорооны байнгын гишүүн 
бөгөөд Сахилга бат байцаах хорооны дарга 
Жан Ли тэргүүтэй төлөөлөгчид 2015 оны 
9 дүгээр сарын 14-ний өдөр манай улсад 
ажлын айлчлал хийв. Төлөөлөгчдийн бү-
рэл дэхүүнд Өвөр Мон го лын өөртөө засах 
орны Сахилга бат байцаах хорооны 
гишүүн, нарийн бичгийн дарга Вэнь Шу 
Жун, Өвөр Монголын өөртөө засах орны 
Ардын байцаах хорооны дэд байцаагч Ян 
Вэй Пин, Өвөр Монголын өөртөө засах 
орны Хөх хотын намын хорооны байнгын 
гишүүн бөгөөд Сахилга бат байцаах хороо-
ны орлогч дарга У Янь Ган нар багтжээ. 

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэр-
гүүн комиссар Н.Ганболд, дэд дарга, эр-
хэл сэн комиссар Ц.Нямдорж нар төлөө-
лөгчдийг хүлээн авч уулзан, Монгол Улсын 
авлигатай тэмцэх байгууллагын чиг үүрэг, 
бүрэн эрхийн талаар танилцуулж, цаашдын 
хамтын ажиллагааны тухай санал бодлоо 
солилцов.

БНХАУ-ын Коммунист намын Сахилга 
бат байцаах хороо нь Хятадын Коммунист 
намын гишүүдийн сахилга бат, ёс зүйн 
зөрчил дутагдалтай холбоотой асуудлыг 
хянан шалгах чиг үүрэгтэй ажилладаг  юм 
байна. 
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Авлигатай тэмцэх газар юу хийв?
Авлигатай тэмцэх газар нь 

хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, 2015 онд 
дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын 

төлөвлөгөөнд тусгасан үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилласан 

бөгөөд гурван улиралд хийсэн ажил, 
хүрсэн үр дүнг тайлагнаж байна. 

Иргэдийн санал, гомдолд нэр 
нь олон удаа дурдагдсан төрийн 
байгууллагуудад очиж ажиллав

Авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргий-
лэх чиглэлээр Булган аймгийн 17 сум, Говь-
Алтай, Увс, Ховд аймгийн 28 сум, Дорноговь 
аймгийн 7 сум, нийслэлийн Сүхбаатар, Бага-
хангай, Багануур дүүрэг, түүнчлэн Халдварт 
өвчин судлалын үндэсний төв, Хүүхдийн 
төлөө үндэсний газар, Оюуны өмчийн 
газар, Архивын ерөнхий газар, Гэмтэл согог 
судлалын үндэсний төв, Улсын нэгдүгээр 
эмнэлэг, 2 дугаар эмнэлэг, Хөдөлмөр эрх-
лэл тийн үйлчилгээ судалгаа мэдээллийн 
төв зэрэг байгууллагуудад авлигын эс-
рэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн бай-
дал тай газар дээр нь танилцаж, гарын 
авлага, эмхэтгэлүүдийг тараан арга зүйн 
удирдлагаар ханган ажиллав. Дээрх бай-
гуул лагууд нь төрийн байгууллагын авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээгээр жил 
дараалан доогуур үнэлэгдсэн, 2014 онд 
үнэлгээ нь буурсан, иргэдийн санал, гомдолд 
нэр нь олон удаа дурдагдсан ажээ. 

2015 оны эхний 9 сарын байдлаар нийт 
80 төрийн байгууллага, 47 төрийн өмчит 
болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн 
этгээд төлөвлөгөөгөө боловсруулж ирүүлсэн 
байна. Төрийн байгууллага болон төрийн 
өмчит хуулийн этгээдийн 2014 оны авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх үнэлгээнд нийт 
124 байгууллага хамрагдав. 

УИХ-ын дэргэдэх 7 байгууллага, 16 яам, 
26 агентлаг, 21 аймаг, мөн төрийн өмчит 
болон төрийн өмчийн оролцоотой хариуцсан 
байгууллагуудын цахим хуудсыг сар тутам 
үнэлдэг бөгөөд давхардсан тоогоор 75 
байгууллагын цахим хуудсыг үнэлсэн нийт 
үнэлгээгээр 117 оноо авахаас дунджаар 49,5 
оноо авч байгаад дүгнэлт хийж, холбогдох 
хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр 
ажиллаж байна.

2015 оны оны эхний 9 сарын байдлаар 
нийт 65 тушаал, шийдвэр, журам, дүр-
мийг хүчингүй болгох, өөрчлөх санал бо-
ловс руулж холбогдох эрх бүхий албан ту-
шаалтанд хүргүүлэх, 14 актыг хүчингүй 
бол   госон шийдвэр гаргуулах, аймаг, су-
мын ИТХ-аас гаргасан 24 эрх зүйн актыг 
хүчингүй болгуулах, 12 албан тушаалтанд 
хариуцлага тооцуулах болон 13 ёс зүйн 

дүрэмд санал хүргүүлэх зэрэг ажлуудыг 
зохион байгуулжээ.

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниу-
лах 90 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 
давхардсан тоо гоор нийт 14081 хүнийг 
хамруулав. 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниу-
лах ажлын хүрээнд оюутан залуучуудад 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн нийгмийн 
хор аюулыг ухуулан таниулах зуны сургалтыг 
оюутан, залуус, залуу ажилтнуудад зохион 
бай гуулж, нийт 74 хүнийг хамруулжээ. 

380 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг 
шалгасан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулбал 40,7 хувиар өсчээ
Улсын хэмжээнд 38423 мэдүүлэг гаргагч  

бүртгэгдсэнээс 38422 мэдүүлэг гаргагч буюу 
99,99 хувь нь бүртгүүлсэн. Үүнээс хуульд 
заасан хугацаандаа 38421 мэдүүлэг гаргагч 
бүртгүүлсэн бол 1 мэдүүлэг гаргагч хугацаа 
хожимдуулсан, 1 мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгээ 
гаргаж өгөхөөс татгалзсан. 

Улаанбаатар төмөр зам ХНН, Эрдэ-
нэт ХХК, Монголросцветмет ХХК-ийн 
удир дах албан тушаалтнууд болон ши-
нээр томилогдсон Шадар сайд, Барилга, 
хот байгуулалтын сайд, Зам, тээврийн 
сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, 
аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайд, 
Хөдөлмөрийн сайд нарт Авлигын эсрэг болон 
сонирхлын зөрчлийн хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж ажиллах талаар зөвлөмж хүр-
гүүлжээ. Нийт мэдүүлэг гаргагчийн 15970 
буюу 41,56 хувь нь Улаанбаатар хотод 
байгаа бол 22453 буюу 58,44 хувь нь орон 
нутагт байна. 

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирх-
лын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн 
хяналт шалгалтын чиглэлээр: 2015 оны 
эхний 9 сарын байдлаар нийт 403 албан 
тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан 
шалгахаас 380 мэдүүлгийг шалгаж дууссан 
ба улирлын эцэст 23 албан тушаалтны 
мэ дүүл гийг шалгаж байна. Тайлант ули-
ралд 380 албан тушаалтны ХАСХОМ-
ийг шалгасан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулбал 110-аар буюу 40,7 хувиар 
өссөн байна.

Өргөдөл, гомдол, мэдээллийн хяналт 
шалгалт: 2015 оны эхний 9 сарын байдлаар 
албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийг шалгуулахаар хандсан нийт 
269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авснаас тайлант хугацаанд 237 өргөдөл, 
гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн 
бөгөөд одоо 32 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 
ажиллагаанд хянагдаж байна. Хүлээн 

авсан өргөдөл, гомдлыг өнгөрсөн оны мөн 
үеийнхтэй харьцуулахад 38-аар буюу 14,1 
хувиар, хянан шийдвэрлэсэн өргөдөл, 
гомдол нь 31-ээр буюу 15,4 хувиар тус тус 
нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг хянах: 2015 оны  
эхний 9 сард нийтийн албанд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн 6591 этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн 
авснаас 6519 этгээдийн урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэж холбогдох 
байгууллагад хариуг хүргүүлсэн, одоо 72 
мэдүүлэг хянагдаж байна. 

Хэргийн холбогдогчдоос 17 сэжигтэн, 
яллагдагчид цагдан хорих, таслан 

сэргийлэх арга хэмжээ авсан нь өмнөх 
оны мөн үеэс 2 дахин бага байна

Тайлангийн хугацаанд нийт 825 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн 
шинжтэй 329 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэн 
нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
62-оор буюу 15.8 хувиар буурсан.

Тайлангийн хугацаанд хуульд заасан 
харьяаллын 279 үйлдэл, 270 холбогдогчтой 
187 эрүүгийн хэрэгт мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулсан байна. 

Мөрдөн шалгасан эрүүгийн хэргийн 
шийдвэрлэлтийг авч үзвэл 43 хэргийг буюу 
нийт шалгасан хэргийн 23.0 хувийг яллах 
дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 35 хэргийг буюу 18.7 
хувийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар, 27 
хэргийг буюу 14.4 хувийг харьяаллын дагуу 
шилжүүлэх, 11 хэргийн мөрдөн байцаалтын 
ажиллагааг түдгэлзүүлэх саналтайгаар 
прокурорт шилжүүлж, 22 хэргийг буюу 11.7 
хувийг өөр эрүүгийн хэрэгт нэгтгэж, одоо 
49 эрүүгийн хэргийн үлдэгдэлтэй мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа хийгдлээ.

Гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан 270 
хүнийг албан тушаалын байдлаар нь ангил-
бал төрийн улс төрийн албан тушаалтан 29, 
төрийн тусгай албан тушаал тан 35, төрийн 
захиргааны албан тушаалтан 59, төрийн 
үйл чилгээний албан тушаалтан 32, бусад 
буюу энгийн 115 хүн шалгагджээ. Хэргийн 
холбогдогчдоос 17 сэжигтэн, яллагдагчид 
цаг дан хорих, таслан сэргийлэх арга хэмжээ 
авсан нь өмнөх оны мөн үеэс 2 дахин бага 
байна. 

Гэмт хэргийн улмаас 32.528.7 сая төгрө-
гийн хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын 
шатанд 893.7 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн 
төлүүлсэн, 10 тэрбум 122.9 сая төгрөгийн 
эд зүйлийг битүүмжлэн хамгаалсан, 240.5 
сая төгрөгийн нуугдмал мөнгө, эд хөрөнгө 
илрүүлсэн байна. 

-2015 оны эхний 9 сарын байдлаар-
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БАЙР СУУРЬ

Төгсгөл. Түрүүч нь II нүүрт

Зөвхөн Г.Дэнзэн нарт холбогдох хэрэг 
гэлтгүй олон нийтийн анхаарлыг татсан, 
олны танил албан тушаалтан нарын 
холбогдсон хэргүүд мөн хамрагдахаар 
байна. Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн 
шалгах хэлтсийн эрүүгийн хэргийн тоон 
судалгаанаас үзэхэд прокурор, шүүхийн 
шатанд  яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр 
шил жүүлж хянан хэлэлцэгдэж байгаа 18  
хэргээс 14 хэрэг, түдгэлзүүлсэн 24 хэргээс  
16 хэрэг, мөн  дээр дурдсан ажиллагаанд 
байгаа 45 хэрэг, нийт 75 эрүүгийн хэрэг 
өршөөлийн хуулийн үйлчлэлд хамрагдах 
боломжтой байгаа. Эдгээрт  хэрэгт 144  
хүн холбогдогчоор татагдсан, хэргийн  
улмаас учирсан хохирол  нь 32 тэрбум 
415 сая төгрөг байна.

Өршөөлд хамрагдах боломжтой 
хэр гийн хувьд шүүхээр заавал хянан 
шийдвэрлэж, гэм буруутай эсэхийг нь 
тогтоон, бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн 
төлсөн, гэм хорыг арилгасны дараагаар 
өршөөлд хамааруулах нь шударга ёс-
ны зарчимд илүүтэй нийцэх юм. Мөн 
Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн төслийн 
зорилтод “...гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд”-
ийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөхөөр 
тусгасныг харгалзан үзэх нь зүйтэй.  Энд 
гэм буруу нь тогтоогдсон хүнийг эрүүгийн 
хариуцлагаас чөлөөлөх тухай тусгасан 
нь хэнд ч ойлгомжтой байна. Гэмт хэ-
рэг үйлдсэн хүний зөвхөн ялаас буюу 
эрүүгийн хариуцлагыг л төрийн хуулиар 
өршөөдөг. Харин хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаах шатанд хүний  гэм бурууг  шууд  
тогтоох нь эрх зүйн үндэслэлгүй бө-
гөөд  энэхүү шатанд байгаа хэргийг өр-
шөө лийн хуулиар хэрэгсэхгүй болгох, 
ингэхдээ хохирол төлөгдсөн  эсэхийг заа-
вал  харгалзан үзэх боломжгүй байгаа нь 
учир дутагдалтай.  

-Түрүүн та дурдсан, Хээл ха хууль 
авах, Хээл хахууль зуучлах төр-
лийн гэмт хэргийг өршөөлд хамаа-
руулахгүйгээр тусгасан гэж. Тэгэхээр 
үлдсэн албан тушаалын гэмт хэргүүд, 
жишээлбэл төсвийн хөрөнгийг зориу-
лал тын бусаар зарцуулах, албан ту-
шаал тан албаны эрх мэдлээ хэтрүүлэх 
гэх зэрэг жинхэнэ албан тушаалын 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдүүдийг 

өршөөх болох нь ээ? 
-Хуулийн төслийн 9 дүгээр зүйлийн 

9.1.7-д Хээл хахууль авах, Хээл хахууль 
зуучлах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
өршөөлд хамааруулахгүй байхаар тус-
га  сан. Тиймээс  хуулийн “Өршөөлд ха-
маа руулахгүй нөхцөл байдал”-д дээрх 
2 гэмт хэргээс гадна албан тушаалын 
гэмт хэргүүдийг нэмж оруулах нь зүй-
тэй. Тухайлбал, Эрүүгийн хуулийн 
263, 264, 265, 266 дугаар зүйлд заасан 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг өршөөлд 
хамааруулахгүй байвал зохино. Монгол 
Улс авлигатай тэмцэх чиглэлээр олон 
улсын тавцанд өөрийн гэсэн үүрэг 
оролцоо, нэр хүндтэй, үндэсний хэмжээнд 
авлигын эсрэг үйл ажиллагаагаа 
эрчимжүүлэхэд төр, засгийн түвшинд 
дорвитой ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү 
хүч чармайлтаа сулруулахгүй байхын 
төлөө хууль тогтоогчид маань анхаарна 
гэдэгт итгэлтэй байна.  

Өршөөлд хамааруулахгүй байх нөх-
цөл байдал гэдэгтээ холбогдуулан хуульч 
хүний хувьд саналаа хэлье. Хэдийгээр 
ялаас өршөөн хэлтрүүлэх, эрүүгийн 
хэргийг хэрэгсэхгүй болгох нь тухайн гэмт 
хэргийн улмаас бусдад учирсан хохирлыг 
нөхөн төлөхөөс чөлөөлөхгүй бөгөөд 
ир гэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 
иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны журмын дагуу нэхэмжлэл 
гаргах эрхтэй байхаар зохицуулж тө-
сөлд тусгасан байгаа ч үүнд нухацтай 
хандах шаардлагатай юм. Өршөөлийн 
хуультай холбогдон гардаг хамгийн 
ноц той үр дагавар бол гэмт хэргийн 
ул маас учруулсан хохирлоо нөхөн ба-
рагдуулахгүй, гэм хорыг арилгахгүй байх 
явдал. Хэрвээ албан тушаалын гэмт 
хэргийг  өршөөлд хамааруулахгүй нөхцөл 
байдалд оруулж өгөхгүй тохиолдолд 
“учруулсан хохирлоо нөхөн төлөөгүй, 
гэм хорыг арилгаагүй бол өршөөлд 
хамааруулахгүй байх”-аар тусгаж өгөх 
хэрэгтэй юм. Гэм буруутай үйлдлийн 
улмаас улсад учруулсан хохирлоо бүрэн 
барагдуулаагүй, гэм хорыг арилгаагүй 
байхыг өршөөлд хамааруулахгүй байх 
гол үндэслэл болгон хуулийн “Өршөөлд 
хамааруулахгүй нөхцөл байдал”-д ингэж 
тусгах нь одоогийн санхүү төсвийн хүнд-
рэлтэй цаг үед ч, шударга ёсны зарчимд 

ч нийцсэн шийдвэр болох байх гэж бодож 
байна. Заавал хэн нэгнийг ял эдлүүлж 
шо ронд хорих нь гол биш түүний бусдад 
учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж хохи-
рогчийн эрх ашгийг  хамгаалах нь илүү 
чухал юм. 

-Шалгагдаж байгаа хэргүүдийг 
хэрэгсэхгүй болгохоос өөр ямар үр 
дагавар үүсч байгаа вэ? Ер нь тэгээд 
өршөөлийн хууль Авлигатай тэмцэх 
газрын ажлын үр дүнг үгүйсгэж, албан 
тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн ч ял 
шийтгэл хүлээхгүй гэсэн сөрөг мес-
сежийг нийгэмд өгч болзошгүй байна. 

-Гэмт хэрэг үйлдэж хорих ял шийт-
гүүл сэн ялтны эдлээгүй үлдсэн хорих 
ялаас гурван жилийг өршөөн хасахаар 
энэ хуулийн төсөлд тусгасан байна.  
Авли гатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах 
хэлтсийн харьяалан шалгах гэмт хэрэгт 
шалгагдаж шүүхээр шийтгүүлэн ял эдэлж 
буй 35 орчим хүн байгаа юм байна. 
Эдгээрээс Эрүүгийн хуулийн 263 дугаар 
зүйлийн 263.2, 265 дугаар зүйлийн 265.2, 
269 дүгээр зүйл, 273 дугаар зүйлийн 
273.2 дахь хэсэгт зааснаар ял эдэлж буй 
25 хүн Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн 
дагуу  ялаас чөлөөлөгдөх,  эдлээгүй 
үлд  сэн ялаас нь 3 жил хасагдахаар 
бай на. Ингэхээр хорих ял эдэлж бай гаа 
этгээдүүдийн дийлэнх хэсэг нь өршөө-
лөөр суллагдах магадлалтай. Энэ онд 
болон өнгөрсөн онд шүүхээр хэрэг нь 
шийдвэрлэгдэж албан тушаалын гэмт 
хэрэгт ял эдэлж байгаа Цэвэр агаар 
сангийн, Татварын албан тушаалтан 
нарын гэх мэт нийгэмд дуулиан тарьсан 
хэргийн холбогдогчид ч Өршөөлийн 
хуу  лийн үйлчлэлд хамрагдана. Үүнээс 
улбаалан таны зовниж байгаа ч үнэний 
хувьтай. Мөн Өршөөлийн хуулийг хү-
чин төгөлдөр болохоос өмнө авлига, 
албан тушаалын өмч ашиглалын  гэмт 
хэрэгт ял шийтгэгдсэн этгээдүүдийн ял 
хойшлогдсон, уучлагдсан, хугацааны өм-
нө тэнсэн суллагдсан болон хорихоос өөр 
төрлийн ял шийтгэгдсэн хүмүүс Өршөөл 
үзүүлэх тухай хуульд хамрагдан ялгүйд 
тооцогдохоор байгаа юм. 

Ярилцсан Т.Мөнхтунгалаг
/”Өнөөдөр” сонины 2015 оны 8 

дугаар сарын 11-ний өдрийн дугааррт 
нийтлэгдсэн ярилцлага/

З.БААСАННЯМ: ШҮҮХЭЭР ГЭМ БУРУУТАЙ ЭСЭХИЙГ 
НЬ ТОГТООН, УЧРУУЛСАН ХОХИРЛОО БҮРЭН ТӨЛСӨН 

БОЛ ӨРШӨӨЛД ХАМААРУУЛАХ НЬ ШУДАРГА ЁСНЫ 
ЗАРЧИМД ИЛҮҮТЭЙ НИЙЦНЭ
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

“Төрийн байгууллагуудын авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх 
аргачлал”-ыг шинэчлэн баталлаа
Авлигатай тэмцэх газраас авлига, ашиг сонирхлын 

зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийг төрийн байгууллага, 
албан тушаалтан хэрхэн дагаж мөрдөж байгаад хяналт 
тавих, төрийн байгууллагаас зохион байгуулж байгаа 
авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх 
зорилгоор хэрэгжүүлж буй “Төрийн байгууллагын авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал”-ыг шинэчлэн 
баталлаа. 

Энэхүү аргачлалыг БНСУ-ын Авлигатай тэмцэх ба 
хүний эрхийн хорооны Авлигын эсрэг санал, санаачилгын 
үнэлгээ, Авлигын эсрэг өрсөлдөх чадварын үнэлгээний 
арга зүйд тулгуурлан Монгол Улсын хууль тогтоомжид 
нийцүүлж боловсруулсан бөгөөд 2013 онд туршилтын 
журмаар хэрэгжүүлж, 2014 онд Авлигатай тэмцэх газрын 
даргын тушаалаар батлуулан ажилласан юм.

Шинэчлэн боловсруулсан энэхүү аргачлалд төрийн 
өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн 
авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуурыг төрийн 
захиргааны байгууллагаас тусад нь боловсруулсан, Шилэн 
дансны тухай хууль хэрэгжиж буйтай холбогдуулан төрийн 
байгууллагуудын төсөв, санхүүгийн ил тод байдалтай 
холбоо той шалгуурыг нэмж тусгасан зэрэг өөрчлөлтүүдийг 
тусгажээ.  Аргачлалын дагуу жил бүр үнэлгээ хийх нь төрийн 
байгууллагуудын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, авлигын 
эсрэг хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх, 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээрх 
аливаа санал санаачилгыг дэлгэрүүлэхэд дэмжлэг болох 
төдийгүй өмнөх үнэлгээний дүнтэй харьцуулалт хийх, 
үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, цаашид авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулахад чиглэсэн тусгайлсан арга хэмжээ авахад ач 
холбогдолтой юм. 

Байгууллагын нэр төрд                   
халдсандаа уучлал хүсэв 
“Ийгл” телевизийн “Иргэний мэдээ” сэдэвт нэвтрүүлгийн 

шууд утсаар иргэн О.Очирхуяг 2015 оны 7 дугаар сарын 
20-ны өдөр холбогдож Авлигатай тэмцэх газарт ажилд 
ороход 3 сая төгрөгийн ханштай байдаг талаар ярьжээ. 
Энэ иргэний хэлсэн үнэн эсэхийг тодруулж холбогдох арга 
хэмжээг авахаар байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын 
ажлын хүрээнд иргэн О.Очирхуягтай уулзаж, болсон 
асуудлын талаар тодруулга авсан байна. 

Тэрээр “Тухайн үед би худлаа нэмж тодорхой эх 
сурвалжгүй юмыг архины халуунд утсаар ярьсан нь үнэн 
болно. Надад ямар ч тийм мөнгө төгрөг өгдөг, авдаг гэсэн 
найз, таньдаг хүн байхгүй. Миний энэ худал ярьснаас 
болж Авлигатай тэмцэх газрын нэр хүнд хүмүүст буруугаар 
ойлгогдох болсонд харамсч байна. Ийм учраас өөрийн 
болчимгүй алдаанаас болж байгууллагын нэр хүндэд 

халдсан хариуцлагаа хүлээнэ. Миний “Ийгл” телевизэд өгсөн 
яриа худлаа болохыг би хүлээнэ. Ийм учраас Авлигатай 
тэмцэх газрын албан хаагчид болон тус газраас уучлал гуйж 
байна” гэлээ.

Авлигатай тэмцэх газрын хяналт 
шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил, 
дутагдлыг арилгажээ
Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан хяналт 

шалгалтын мөрөөр арга хэмжээ авч, зөрчил дутагдлыг 
арилгаж ажилласан талаар Дорноговь аймгийн Засаг дарга 
П.Ганхуяг хариу мэдэгдэв. 

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, 
цаашид ижил төрлийн зөрчил дутагдал гаргахгүй байхад 
анхаарч ажиллах талаар Авлигатай тэмцэх газраас 
хүргүүлсэн албан бичгийн дагуу тус аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргаас 14 сумын Засаг дарга нарт 
Зөвлөмж илгээжээ. Захиргааны акт гаргахдаа мэдэгдэл 
тайлбар гаргаагүй, сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргыг 
ажилд томилохдоо эрх бүхий байгууллагаар хянуулаагүй 
зэрэг зөрчил гаргасан Даланжаргалан сумын Засаг дарга 
С.Пүрэвхүүд албан тушаалын цалингийн хэмжээг нэг 
сарын хугацаагаар 30 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулжээ. Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга 
нарын батлан гаргаж байгаа захирамжийн хууль эрх зүйн 
үндэслэлд улирал бүр хяналт хийдэг болсон байна. Хяналт 
шалгалтын хүрээнд 2015 оны III улирлын байдлаар 8 сумын 
215 захирамжид хяналт шалгалт хийж, зөвлөмж хүргүүлжээ. 
Энэ дагуу Дэлгэрэх, Иххэт, Хатанбулаг сумын Засаг дарга 
нараас батлан гаргасан ашиг сонирхлын зөрчилтэй, иргэдэд 
хүнд суртал үүсгэсэн, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлээгүй, 
ноцтой зөрчил гаргасан захирамжийг хүчингүй болгуулах, 
эрх зүйн үндэслэлийг нь сайжруулахад анхаарч ажилласан 
байна. Түүнчлэн Даланжаргалан сумын Засаг даргын 
холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчиж баталсан “Сум 
хөгжлийн сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт 
тавих журам”-ыг хүчингүй болгуулжээ. Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газраас өгсөн чиглэлийн дагуу тус сумын 90 
жилийн ойн хүрээнд нээсэн хандивын дансыг албан ёсоор 
хаалгасан талаар мэдэгдлээ.  

Б.Чинтэнгис хүүгийн бие 
сайжирсныг мэдэгдэж, талархал 
илэрхийлэв 
Авлигатай тэмцэх газрын албан хаагчид өөрсдөө 

санаачлан 1.5 сая төгрөг цалингаасаа цуглуулж, халуун 
усанд түлэгдсэн 1 нас 3 сартай Б.Чинтэнгис хүүгийн 
эмчилгээнд хандивласан билээ. 

Б.Чинтэнгис хүү өнгөрсөн гурван сарын хугацаанд 
БНСУ-д арьс нөхөх, хиймэл арьс тавих мэс ажилбарт орж, 
эрүүл саруул болоод эх орондоо ирсэн тухай хүүгийн нагац 
эгч Б.Долгоржав Авлигатай тэмцэх газарт мэдэгдэж, тус 
газрын албан хаагчдад халуун баяр талархлаа илэрхийлэв. 
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ДЭЛХИЙ ДАХИНД

Хятадын экс-даргын туслахын 
хэрэг прокурорт шилжжээ 
БНХАУ. Коммунист намын гишүүн, 

экс даргын туслах байсан Лин Жихуагийн 
авлигын хэрэг прокурорт шилжсэн 
болохыг Хятадын төрийн мэдээллийн 
Синхуа агентлаг мэдээллээ. 

Ху Жинтаогийн ойрын туслах 
байсан түүнийг намаас хөөж, гэмт хэрэг 
үйлдсэн байж болзошгүй тул хууль 
хяналтын байгууллагад шалгуулахаар 
шилжүүлсэн тухай Синхуа агентлаг өмнө 
нь мэдээлж байсан. 2012 оны 3 дугаар 
сард Хятадын нийслэл Бээжин хотод 
хүү нь Ferrari автомашины ослоор нас 
барсны дараагаас Лин Жихуагийн албан 
тушаал буурч эхэлсэн юм. Энэ хэргээс 
хойш Хятадын интернет хэрэглэгчид 
намын гишүүний хүү 5 сая юань (800 000 
ам.доллар орчим)-аар үнэлэгдэх Fer-
rari машиныг эзэмшиж байсан талаар 
шуугиан дэгдээжээ. 

Авлигын хэрэгт сэжиглэж 
байсан Унгарын татварын 

албаны дарга огцров 
Унгар. Авлигын хэргийн улмаас АНУ-д 

нэвтрэх эрхээ хасуулаад байсан Унгарын 
татварын албаны дарга огцорсон болохыг 
тус улсын Сангийн сайд мэдээллээ. 

Авлигын хэргийн улмаас АНУ-д 
нэвт  рэх эрхээ хасуулаад байсан 6 
унгар иргэний нэг нь Илдико Вида юм. 
Хэдийгээр АНУ-аас нэрсийг албан ёсоор 
зарлаагүй ч өнгөрсөн оны 11 дүгээр сард 
өөрийгөө уг жагсаалтад орсон гэдгийг 
тэрээр олон нийтэд мэдэгдэж, ямар нэг 
хууль зөрчсөн үйлдэл хийгээгүй гэж байв. 
Тус улсын татварын байгууллагатай хол-
богдон ажиллаж байсан АНУ-ын дип-
ломат Андрэ Гүүдфрэнд дипломат 
хал   дашгүй байдлын улмаас 17500 
ам.дол лартой тэнцэх хэмжээний нөхөн 
олговрыг олгох ёстой гэж Илдико Видаг 
буруутгасан юм. Харин Унгарын Засгийн 
газ раас уг асуудалтай холбогдуулан ямар 
нэг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаагүй 
байна.

Авлигын улмаас 
Ерөнхийлөгчөө огцрохыг 

шаардан бразилчууд жагсав
Бразил. Латин Америкийн хамгийн 

том улс Бразилд томоохон хэмжээний 
эсэргүүцлийн жагсаал болсоор байна. 
Авлигын улмаас иргэдийн итгэл буурч, 
Ерөнхийлөгч Дилма Руссэффийг огцрохыг 
шаардаж байгаа ажээ. Жагсагчид төрийн 

дууллаа дуулан тайван замаар жагсч 
байна. Энэ нь Дилма Руссэффийг 
эсэргүүцсэн 3 дахь удаагийн жагсаал 
бөгөөд өмнө нь энэ оны 3, 4 дүгээр сард 
болж байжээ. 

“Бидний зорилго бол Бразилийг 
өөрчлөх. Конгресс үүнд анхаарал хан-
дуулахгүй бол тэднийг ч мөн буруутгах 
болно” хэмээн жагсаалыг зохион бай-
гуулагчдын нэг болох “Vem Pra Rua” 
хөдөлгөөний тэргүүн Рожерио хэлэв. 
Зүү ний чиглэлийн буюу Ажилтны на-
мын гишүүн асан Ерөнхийлөгч Рус-
сэфф албан тушаалаасаа огцрохгүй 
гэдгээ илэрхийлэн, жагсаал зохион бай-
гуулагчдыг төрийн эргэлт хийх оролдлого 
хийж байгаатай адилтган үзэж байгаа 
юм. Ерөнхийлөгчийг буруутгаж байгаа 
үн дэслэл нь Руссэффийн Ажилтны на-
мын өндөр албан тушаал бүхий цөөн бус 
гишүүд тус улсын төрийн өмчид газрын 
тосны компани болох “Petrobras”-ийн 
хэрэгт холбогдсонтой холбоотой юм. 
Өөрөөр хэлбэл, прокуроруудын шалгаж 
буй уг хэрэгт одоогийн Ерөнхийлөгч шууд 
бусаар оролцсон гэж жагсагчид үзэж 
байна.

Армийн командлагч асан 
авлигын хэргээр ял авлаа
ОХУ. Москва дахь Оросын армийн 

шүүхээс ОХУ-ын Хуурай замын зэвсэгт 
хүчний командлагч асан Владимир 
Чиркинийг хээл хахууль авсан хэрэгт 
буруутган 5 жилийн ял ногдуулсан 
болохыг тус шүүхийн хэвлэлийн 
төлөөлөгч мэдэгдлээ. 

59 настай Чиркин нь 2012 оны 4 
дүгээр сараас эхлэн 2013 оны сүүлээр 
авлигын хэрэгт буруутгагдах хүртлээ 
Хуурай замын зэвсэгт хүчнийг тэргүүлж 
байсан билээ. Чиркин нь Оросын армиас 
авлигын хэрэгт холбогдсон хамгийн 
өндөр албан тушаалтан болоод байна. 
Батлан хамгаалах яамнаас орон сууц 
авахыг хүссэн нэгэн офицероос 2008 
онд 450000 рубль (тухайн үедээ 20000 
ам.доллар) авсан хэмээн түүнийг 
прокурорууд буруутгаж байсан юм. 

Чиркинд хахууль өгсөн офицер уг 
мөнгийг өгсний дараагаар яамнаас 
авсан байрандаа нүүж орох гэсэн боловч 
тухайн байранд аль хэдийн өөр гэр 
бүл амьдарч байсан бөгөөд энэ талаар 
прокуроруудад офицер гомдол гаргажээ. 
Москва дахь армийн шүүхийн хэвлэлийн 
төлөөлөгч Сергей Мицукийн хэлснээр 
шүүх түүнийг буруутай болохыг тогтоож, 
чанга дэглэмтэй шоронд 5 жил хорих ял 

ногдуулсан байна. Чиркин бол Чечень дэх 
Оросын дайнд командлагчаар оролцож 
байсан мэргэжлийн цэргийн хүн бөгөөд 
2013 оны 5 дугаар сард Улаан талбайд 
болсон Ялалтын баярын жагсаалыг ч 
удирдаж байсан хүн юм. 

Визийн асуудал хариуцаж 
байсан ажилтан ял авчээ

АНУ. Вьетнам дахь АНУ-ын Консулын 
визийн асуудал хариуцаж байсан Мишэль 
Т.Шестак вьетнамчуудад виз олгохдоо 
нийтдээ 3 сая гаруй ам.долларын хээл 
хахууль авсан хэргийн улмаас 5 жил 
4 сарын хорих ял авчээ. 2013 оны 11 
дүгээр сард хийсэн хяналт шалгалтын 
үеэр АНУ-д аялах цагаачлалын бус виз 
мэдүүлсэн 500 орчим иргэнээс хээл 
хахууль авсан болох нь тогтоогдсон юм.

Прокуроруудын үзэж байснаар 
Шестак нь уг үйл ажиллагаанаасаа 
нийтдээ 3 сая гаруй ам.долларыг олсон 
бөгөөд эдгээр мөнгөө Хятад, Тайландаар 
дамжуулан угаасан аж. Шестак нь 2010 
оны 8 дугаар сараас 2012 оны 9 дүгээр 
сарын хооронд Вьетнамын Хо Ши Мин 
хот дахь АНУ-ын Консулын Цагаачлалын 
бус визийн асуудлыг хариуцан ажиллаж 
байсан бөгөөд виз мэдүүлэгчдээс хээл 
хахуульд 15000-70000 ам.доллар авч 
байсан нь тогтоогдсон байна. 

Бухарест хотын даргыг 
баривчлав

Румын. Нийслэл Бухарест хотын 
дарга Сорин Опрескуг хээл хахууль авсан 
хэрэгт буруутган гэрээс нь баривчилжээ. 
Хоёр дахь удаагаа сонгогдон ажиллаж 
байгаа Опрескуг компаниудтай гэрээ 
байгуулахдаа үнийн дүнгийн 10 хувийг 
хээл хахуульд авдаг байсан гэж 
прокурорууд үзэж байгаа юм. Харин 
Опреску үүнийг үгүйсгэж байна. 

Засгийн эрх барьж буй Социал 
демократ намын гишүүн 63 настай 
Опрескуг 24 цагийн хугацаатай 
баривчилсан ч мөрдөн байцаалтын явцад 
энэ хугацаа нэг сар хүртэл хугацаагаар 
сунгах эсэх шийдвэрийг шүүх гаргах 
юм.  Сүүлийн үед Румын улсад авлигын 
хэргээр өөр хэд хэдэн өндөр албан 
тушаалтан огцорсон. Тухайлбал, Ерөнхий 
сайд Виктор Понтаг авлигын хэд хэдэн 
хэрэгт буруутгаад байгаа бөгөөд мөрдөн 
шалгах ажиллагаа үргэлжилж байна. 
Румын Улс нь Транспарэнси интернэшнл 
байгууллагын авлигын төсөөллийн 
индексийн дүнгээр 2014 онд 175 улсаас 
69 дүгээр байрт орсон юм. 
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ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил, хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг шалгуулахаар 
ирүүлсэн 219 өргөдөл, гомдлыг 
хянав

Авлигатай тэмцэх газарт 2015 оны 7 
дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 
албан тушаалтны авлига, ашиг со-
нирх лын зөрчил, хөрөнгө, орлогын 
мэ дүүлгийг шалгуулахаар хандсан 
нийт 219 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авснаас 204 өргөдөл, 
гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж 
шийдвэрлэсэн байна. Нийт өргөдөл, 
гомдлын 36 хувийг нийслэл хотоос, 64 
хувийг хөдөө, орон нутгаас ирүүлсэн 
байх ба Архангай, Баян-Өлгий, 
Дархан-Уул аймгаас ирүүлсэн гомдол, 
мэдээлэл дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Өргөдөл, гомдлыг хянан шалгах 
явцад ялангуяа орон нутагт төсвийн 
хөрөнгийг хууль бусаар зарцуулсан, 
хандив туслалцаа авсан аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудтай гэрээ байгуулж 
давуу байдал олгосон, ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн нөхцөлд мэдэгдэл, тайл-
бар гаргаагүй зөрчил нийтлэг илэрсэн 
бөгөөд өнөөдрийн байдлаар хууль тог-
тоомж зөрчсөн нийт 41 албан тушаал-
танд хариуцлага тооцуулж, илэрсэн 
зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх, 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьд -
чилан сэргийлэх чиглэлээр холбог дох 
байгууллагад үүрэг чиглэл өгөв.

Хууль зөрчсөн албан 
тушаалтныг үүрэгт ажлаас 
нь чөлөөлжээ

Авлигатай тэмцэх газраас явуулсан 
хяналт шалгалтын хүрээнд хуурамч 
диплом ашиглан төрийн байгууллагад 
ажиллаж байхдаа авлига, ашиг сонирх-
лын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийг 
ноцтой зөрчсөн албан тушаалтныг 
үүрэгт ажлаас нь чөлөөлжээ. 

Г.Батцэцэг нь Иргэний нисэхийн 
ерөнхий газрын Сэргээн засал, сувил-
лын цогцолборын захирлаар ажиллаж 
байхдаа өөрийн хамаарал бүхий 
этгээд болон садан төрлийн холбоотой 
хүмүүсийг шууд удирдлагадаа авч ажил-
луулсан, тэдэнд цалинг давхардуулж 
олгосон, мөн өөртөө болон дээрх 
хү мүүст жилийн эцсийн үр дүнгээр 
шагнал, цалинг илүү олгосон зэрэг 

ашиг сонирхлын зөрчилтэй шийдвэр 
гаргасан байна. Мөн Сэргээн засал, 
сувиллын цогцолборын захирлын ажлын 
байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, 
түүнчлэн 1997 онд УБИС-ийг Урлал 
техникийн багш мэргэжлээр суралцаж 
төгссөн гэх хуурамч диплом ашиглан 
төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа 
нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон тул 
Г.Батцэцэгт Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулахаар 
Авлигатай тэмцэх газраас Иргэний 
нисэхийн ерөнхий газрын даргад албан 
бичиг хүргүүлсэн юм.

Авлигатай тэмцэх газрын шаардлагын 
хариуд Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
дарга Ц.Эрдэнэбилэг Б/165 дугаар 
тушаалаар Г.Батцэцэгийг үүрэгт ажлаас 
нь чөлөөлсөн байна. 

 
Хууль зөрчсөн албан 
тушаалтнуудад сахилгын 
шийтгэл ногдуулжээ

Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн 
шаардлагын дагуу Архивын ерөнхий 
газрын дарга И.Саруул, Сэлэнгэ аймгийн 
Хүдэр сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дар-
га Д.Цэцэгсайхан нараас хууль зөрчсөн 
буруутай албан тушаалтнуудад арга 
хэмжээ авсан талаар хариу ирүүллээ. 

Тухайлбал хөрөнгө, орлогын мэдүүл-
гээ хугацаа хожимдуулж гаргасан Архи-
вын ерөнхий газрын Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн Ш.Энхцэцэг, 2013 
оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ гаргаа-
гүй Мэдээллийн технологийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн Ц.Долгормаа нарт сануу-
лах сахилгын шийтгэл ногдуулжээ. 
Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Засаг 
дарга Б.Наранцэцэг, ИТХ-ын төлөөлөгч 
П.Мягмарсүрэн, Н.Батсайхан нарын 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй үйлдлийг 

тус сумын ИТХ-аар хэлэлцээд дээрх нэр 
бүхий албан тушаалтнуудад сануулах 
арга хэмжээ авсан байна. 

Цаашид авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ 
хуулийн хугацаанд үнэн зөв бүртгүүлэх, 
аливаа шийдвэр гаргах бүртээ ашиг 
сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх талаарх 
мэдэгдэл, тайлбараа гаргаж байхыг 
дээрх хоёр байгууллагын нийт албан 
тушаалтнуудад анхааруулжээ. 

Хуурамч диплом ашигласан 
цэцэрлэгийн эрхлэгчид 
хариуцлага тооцох 
шаардлагатай

Авлигатай тэмцэх газарт иргэнээс 
ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр 
хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд 
холбогдох хяналт шалгалтыг явуулахад 
Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын тө-
рийн өмчит “Дамбо” цэцэрлэгийн эрх-
лэгч Ж.Мөнхтуяа нь Монгол Улсын Бо-
ловсролын Их сургуулийг 2000-2004 онд 
цэцэрлэгийн багш, арга зүйч мэргэжлээр 
суралцаж төгсөөгүй болох нь тогтоогдов. 

Ж.Мөнхтуяа нь хуурамч диплом 
ашиглан Дархан дээд сургуулийг төгсч 
“Боловсрол судлалын магистр” зэргийн 
диплом авсан нь Дээд боловс ролын 
тухай хуулийг зөрчсөн явдал юм. Хуурамч 
диплом ашиглан төрийн албанд ажиллаж 
байхад Сэлэнгэ айм гийн Мэргэжлийн 
хяналтын газраас түүнд захиргааны 
шийтгэл ногдуулсан нь холбогдох хууль 
тогтоомжийг мөн зөрчжээ. 

Иймд Ж.Мөнхтуяагийн гаргасан зөр-
чилд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг со-
нирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчл өөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуу лийн дагуу хариуцлага тооцуулахаар 
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад албан 
бичиг хүргүүллээ.
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ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ?АСУУВАЛ 
ХАРИУЛЪЯ

АТГ жилд 
90 тэрбум 
төгрөгийн 
төсөвтэй гэдэг 
нь ташаа 
мэдээлэл

-Авлигатай тэмцэх газар 
жилд 90 тэрбум төгрөгийн 
төсөвтэй гэсэн мэдээлэл 

сүүлийн үед хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 

мэдээлэгдэх боллоо. Энэ 
үнэн үү?

-Энэ талаар Улсын 
Их Хурлын зарим нэр 
бүхий гишүүд ч олон 
нийтэд мэдээлж байна. 
Тэд Авлигатай тэмцэх 
газрын 2015 оны төсвийг 
хэлэлцэж, баталсан. 
Авлигатай тэмцэх газар 
жилд 90 тэрбум төгрөгийн 
төсөвтэй гэдэг нь ташаа 
мэдээлэл. 

2015 онд Авлигатай 
тэмцэх газрын төсвийн 
хувьд урсгал зардалд 
9,927.7 тэрбум төгрөг, 
хөрөнгө оруулалтад их 
засварын 300,0 сая төгрөг, 
нийт 10,227.7 тэрбум төгрөг 
зарцуулахаар батлагдсан. 
Шилэн дансны тухай 
хуулийн дагуу Авлигатай 
тэмцэх газар өөрийн албан 
ёсны цахим хуудсанд 2015 
оны төсвийг байршуулсан 
байгаа. Энэ мэдээлэл нь 
үнэн бодит бөгөөд олон 
нийтэд ямагт нээлттэй 
байдаг. 

Та бүхэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг http://www.iaac.
mn/content/548#.VdF4t-
Mp8M68 холбоосноос үзэх 
боломжтой.

Авлигатай тэмцэх 
газрын Хэвлэл, олон 

нийттэй харилцах 
ажилтан Т.Мөнхтунгалаг

УИХ-ын гишүүн 
Ч.Хүрэлбаатар:

-Самурай бонд гээд 280 сая 
ам.долларын бондыг Японоос 
авсан ч 50 сая бонд нь орж 
ирээгүй. Аудитын дүгнэлтийг 
нь аваад үзэх юм бол түүнд 
ч тусаагүй. Тийм байж Ерөн  -
хийлөгчийн хоригийг эсэр-
гүүцэх шаардлагагүй. Чин-
гис бондыг шалгах хэрэгтэй, 
магадгүй зарим нэг нь гүт-
гүүлсэн байж магадгүй нэ-
рээ цэвэрлээд аваг. УИХ 
Ерөн хийлөгчийн хоригийг хү-
лээж авах ёстой, Авлигатай 
тэмцэх газрыг буруутгах хэ-
рэг гүй. УИХ нийтийн биш 
цөөнхийн эрх ашгийг хам-
гаалдаг байдлаар хандах юм 
бол ард түмний дунд нэр хүнд 
ямар байгаа билээ. Бид яваад 
өгнө, хөгжлийг боомилсон юм 
хиймээргүй байна.

УИХ-ын дэд дарга 
М.Энхболд:

-Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах нь зүйтэй.  Олонхи 
нь хүлээж авах болов уу гэж 
найдаж байна. Өршөөлийн 
хууль яаж хэлэлцэгдээд, яаж 
батлагдсан гэдгийг хэдийгээр 
хаалттай явсан ч эргүүлж 
бодож, хариуцлагын тухай 

Өршөөл үзүүлэх тухай хуульд тавьсан 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэх үеэр 

УИХ-ын гишүүдийн хэлсэн үг
ярих ёстой юм биш үү. Хууль 
тогтоох байгууллагын нэр 
хүндийг бодох ёстой. Засгийн 
газар өргөн барьсан хуулиа 
танихаа больсон. Ээлжит 
бус чуулганыг хууль бусаар 
зарлаж, Өршөөлийн хуулийг 
хэлэлцэн баталсны уршиг нь 
юу болов гэхээр ажлаа хийж 
байсан АТГ-ыг хийх ажилгүй 
болгох хууль баталсан. 40 
хоногийн дараа юу яриад 
сууж байна вэ, өөрсдийн 
хийснээ засч залруулах 
гээд сууж байна. Гурван 
жил бужигнуулчихаад дөрөв 
дэх жилийнх нь босгон дээр 
өршөөлийн хууль баталж 
болохгүй. Хоёр долоо хоногийн 
өмнө улс төрийн намуудын 
удирдлагуудыг хүлээн авч 
уулзахад Өршөөлийн хуулийг 
баталсантай холбогдуулж 
дайрч байна лээ. Одоо 
хоригоо хүлээн аваад авлига 
албан тушаалын гэмт хэргийг 
өршөөлд хамруулахгүй 
байхаар хууль эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх хэрэгтэй.

УИХ-ын гишүүн Ц.Нямдорж: 

-УИХ-ын гишүүд нийтийн 
өмнө хариуцлага хүлээдэг, 
хоригийн талаарх хаалттай 
хуралдааны саналыг олон 
нийтэд ил болгож зарлах 
хэрэгтэй. Өнөөдрийн хурал-
даанд ирээгүй гишүүд хэд 
байгаа юм, хэн хаана юу хийж 
байна вэ гэдгийг УИХ-ын дарга 
зарла. Сонгогчид нь сонгосон 
гишүүнийхээ нэрийг сонсог. 
Зайлшгүй хийх ёстой ажил. 
УИХ 2012 оны долдугаар са-
раас эхэлж асуудлыг хүчир-
хийллийн аргаар шийдсэн. 

Эдийн засгийн өршөөлийн 
хуулийг гурван удаа буцаахад 
сүүлд нь хүчээр баталсан. 
Өршөөлийн хуулийг батлахдаа 
оргох хэргийг бүтэн хаалтад 
оруулсан хэрнээ хүний амь 
хохирох хүртэлхийг 100 хувь 
өршөөх хууль баталсан. 10-
15 жилийн ялтай, асар хүнд 
хохиролтой, хүн төрөлхтөн 
чадан ядан тэмцэж байгаа 
хэргийг бүтэн өршөөсөн. Ийм 
л юм баталсан. Ийм заваан юм 
хийдгээ УИХ болих хэрэгтэй. 
Одоо хоригийн асуудлыг 
ярихаар улс төржлөө л гэнэ, 
тодрох гэж байна л гэнэ. 
Хэнтэй юу яриад байгаа 
юм. АТГ, прокурорынхныг 
байж суух газаргүй болтол 
чичилж байна. Хуулийнхан 
руу дайрдгаа болих хэрэгтэй. 
Н.Алтанхуяг яагаад одоо 
юу ч ярихгүй байгаа юм, 
хөндлөнгийн хүн холбогдохоор 
юу ч ярьдаггүй хэрэг үү. Ойр 
орчмынхон нь холбогдохоор 
шөнө өдөргүй хуулийнхан руу 
дайрдаг. 

УИХ-ын дэд дарга Л.Цог: 

-Ял завших вий гэдэг 
бодол цаана нь байх ёстой. 
Далд хэрэг зөндөө бий. 
Дээр нь Өршөөлийн хуулийг 
хэрэгжүүлэх гэж  хуулийн 
байгууллага их зовно. Сүүлд 
нь их хачин практик тогтоно. 
Авлигатай тэмцээд ч яах юм, 
албан тушаалтантай тэмцээд 
ч яах юм гэдэг ойлголт руу 
оруулчих вий.

Эх сурвалж: http://politics.
news.mn/content/222258.shtml


