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ЦАГ ҮЕ, ҮЙЛ ЯВДАЛ

Авлигын эсрэг санаачилгын 
гишүүн 31 орон оролцсон 
хурлыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газар, Азийн хөгжлийн банк, НҮБ-
ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн байгууллага хамтран Ази, Номхон далайн орнуудын 
Авлигын эсрэг санаачилгын Удирдах зөвлөлийн 20 дахь 
удаагийн уулзалт, бүс нутгийн 13 дахь удаагийн семинарыг 
2015 оны 11 дүгээр сарын 18-20-ны өдрүүдэд эх орондоо 
амжилттай   зохион байгууллаа. 

Удирдах зөвлөлийн уулзалтаар Зүүн Европ, Төв Азийн 
Авлигын эсрэг сүлжээнээс боловсруулан гаргасан Монгол 
Улсын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээний 
талаар танилцуулав. Түүнчлэн гишүүн орнуудын хэрэгжүүлж 
байгаа авлигын эсрэг үйл ажиллагааны өнөөгийн явцын талаар 
мэдээлэл солилцохын зэрэгцээ Зөвлөх хороо болон ажиглагч 
нарын илтгэлийг сонсч, Авлигын эсрэг санаачилгын Нарийн 
бичгийн дарга нарын газрын үйл ажиллагааны тайлантай 
танилцсан юм.

Ази, Номхон далайн орнуудын Авлигын эсрэг санаачилгын 
гишүүн 31 орны төлөөлөгч, ажиглагч орон болон тус санаачилгын 
Зөвлөх хорооны гишүүд оролцсон 13 дахь удаагийн бүс 
нутгийн семинарт Азийн хөгжлийн банк, Эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудын 
шинжээчид өөрсдийн туршлагыг хуваалцав. Семинар хоёр 
салбар хуралдаанаар үргэлжилсэн бөгөөд “Хөгжлийн төсөл, 
хөтөлбөрүүд дэх авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа” сэдэвт 
хуралдааныг Ази, Номхон далайн бүс нутаг дахь авлигын гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх цогц шийдлийг эрэлхийлж байгаа бодлого 
боловсруулагч, хууль тогтоогч, хууль сахиулагч, иргэний нийгэм 
болон хувийн хэвшлийн төлөөлөлд зориулжээ.

Төгсгөл нь II нүүрт 

Т.МӨНХТУНГАЛАГ

Сүүлийн үед төрийн албаны томилгоо хөл толгойгоо алдаж 
байгаа талаар амтай болгон ярих болов. Танил тал харсан 
томилгоо угийн муу нэртэй төрийн албыг улам муу нэртэй 
болгож байх шиг. Засгийн газар солигдож, сайдууд шинээр 
томилогдох бүрт халаа сэлгээ хийгдсээр. Энэ асуудлыг АТГ 
анхааралдаа авч, төрийн албаны томилгоотой холбоотой 
асуудлаар зөвлөмж заавар гаргаж холбогдох байгууллагууд 
руу хүргүүлсэн байна. АТГ төрийн албаны томилгоонд хүртэл 
оролцдог гэх буруутгал нь үнэндээ өрөөсгөл юм. Учир нь 
Сонирхлын зөрчлийн хууль гэж товчхондоо нэрлээд байгаа 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуульд зааснаар АТГ төрийн албанд шинээр томилогдож 
байгаа хүн бүхний хувийн ашиг сонирхлыг хянах үүрэгтэй 
ажээ. Энэ хууль хэрэгжээд 3 жилийн нүүр үзэж байна. Өмнө нь 
хэн дуртай нь төрийн албанд анкетаа барьж очоод л орчихдог 
байсан бол энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр хувийн ашиг 
сонирхол нь нийтийн ашиг сонирхолтой харшилж болох  этгээд 
буюу ашиг сонирхлын зөрчилтэй этгээдэд төрийн албанд 
томилогдох боломж хязгаарлагдмал болсон. Гэвч дээрээ ч 
суудлаа олохгүй байгаа улс төрийн бужигнаан дунд гүйдлээ 
олохгүй явдал олширчээ. 

Сонирхлын зөрчлийн хуулиар хувь хүний бүх эрх 
ашиг, сонирхлыг үгүйсгээгүй

Хэнд ч гэсэн хувь хүний эрх ашиг, сонирхол, эрмэлзэл 
байх нь мэдээж. Энэ нь хүний жам ёсны, үндсэн эрх. Гэхдээ 
хувийн эрх ашиг сонирхол нь нийтийн ашиг сонирхолтой 
харшилдах ёсгүй. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийг анх батлагдахад хуулийн агуулга, 
үзэл баримтлалыг ташаа ойлгож, хувь хүний бүх эрх ашиг, 
сонирхлыг үгүйсгэсэн мэтээр ойлгох явдал байсан. Үнэн 
хэрэгтээ энэ хууль нь хувь хүний эрх ашгийг бүхэлд нь хориглох 
биш, харин тухайн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол 
нь албаны эрх ашигтай зөрчилдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, 
ийм нөхцөл байдал үүссэн үед албан үүргээ гүйцэтгэхээс 
татгалзах, үүнийгээ мэдэгдэх, тодруулбал өөрийн гэр бүлийн 
гишүүн, хамаарал бүхий этгээд, хувь, хувьцаа эзэмшдэг аж 
ахуйн нэгжтэйгээ холбоотой ямарваа нэг үйл ажиллагаанд 
албан үүргийнхээ хувиар оролцохгүй байх үүргийг хуульчилсан. 
Жишээ нь нэг албан тушаалтан тендерийн үнэлгээний хорооны 
гишүүнээр томилогдоод байтал дүүгийнх нь компани тендерт 
саналаа ирүүллээ гэж үзье. 

Үргэлжлэл нь VIII нүүрт

Төрийн албаны томилгоотой 
холбоотой асуудлаар                         

АТГ-аас сурвалжилсан нь
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ЦАГ ҮЕ, ҮЙЛ ЯВДАЛ ТОВЧХОН*ТОВЧХОН

Төгсгөл. Түрүүч нь I нүүрт

Төлөөлөгчид хөгжлийн төсөл, 
хөтөлбөрүүд дэх авлигатай тэмцэх 
стратеги, тулгарч буй саад бэрхшээлийн 
талаар хэлэлцэж, төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг авлигаас ангид байлгах, 
шаардлагатай санхүүжилтийг хүрэх ёстой 
эзэнд нь хүргэх талаар төр, хөгжлийн 
байгууллагууд, хувийн хэвшил, иргэний 
нийгмийн оролцогч талуудын туршлагаас 
суралцах боломжийг олгов. Харин хоёр 
дахь салбар хуралдаанд авлига, мөнгө 
угаах, татварын гэмт хэргийг мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулдаг хууль 
сахиулах байгууллагын ажилтнууд  
оролцсон бөгөөд тэд Ази, Номхон далайн 
орнуудын Хууль сахиулах байгууллагын 
ажилтнуудын сүлжээг үүсгэн байгуулах 
эхлэлийг тавилаа. Уг салбар хуралдааны 
оролцогчид тодорхой кейс хэлэлцэж, 
өөрийн улсын туршлага, мөрдөн шалгах, 
яллах ажиллагаанд шаардлагатай арга 
хэрэгслийн талаар мэдээлэл солилцоод 
цаашид бүс нутгийн хэмжээнд дэлгэрүүлж 
болох сайн туршлагыг тодорхойлон 
ярилцав. 

Авлигын эсрэг санаачилгын 13 дахь 
удаагийн бүс нутгийн семинарын нээлтэд 
УИХ-ын дарга З.Энхболд оролцов. Тэрээр 
хэлсэн үгэндээ “Авлигын гэмт хэрэг улс 
орон, бүс нутгаар хязгаарлагдахгүй өргөн 
хүрээг хамарч, гэмт үйлдлийн арга зам нь 
улам нарийсч байгаа үед энэ санаачилга 
цаг үеэ олсон чухал алхам гэж үзэж 
байна” гэлээ. Мөн Монгол Улс авлигагүй, 
шударга ёсыг бэхжүүлэх үйлсэд олон 
улс, бүс нутгийн хүрээнд хамтран 
ажиллах хүсэл зориг, хүчин чармайлтдаа 
ямагт тууштай байж,  авлигаас үр дүнтэй 
урьдчилан сэргийлж, тэмцэхэд иж 
бүрэн, олон талт хандлагыг  хүлээн авч, 
ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлэв.

Ази, Номхон далайн орнуудын 
Авлигын эсрэг санаачилгын 13 дахь 
удаагийн бүс нутгийн семинарыг УИХ-ын 
дарга З.Энхболд нээсэн бол Ерөнхий сайд 
Ч.Сайханбилэг хаалтын ажиллагаанд 
оролцов. Тэрээр бүс нутгийн хэмжээнд 
авлигатай тэмцэх чиглэлээр гарч байгаа 
дэвшилтэт санал санаачилга бүрийг 
Монгол Улсын Засгийн газар дэмжиж 

Авлигын эсрэг санаачилгын 
гишүүн 31 орон оролцсон 
хурлыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газрын хамт олон 
өөрсдийн санаачилгаар “25 дугаар суваг” 

телевизээс зохион байгуулж буй “1000 
төгрөг төсөл” сайн үйлсийн аянд нэгдэв. 

“1000 төгрөг төсөл”-ийн зорилгын дор 
хамт олноороо нэгдсэн тус байгууллагын 

ажилтан, албан хаагч сэтгэлийн хандиваа 
цуглуулж, сайн үйлсийн аяныг зохион 

байгуулагчдад гардуулан өглөө. 

***
Монгол Улсын Их Хурлын дарга 

Зандаахүүгийн Энхболдод Авлигатай 
тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг 

бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 
УИХ-ын тогтоолын төслийг Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн Хуулийн бодлогын зөвлөх 
Ч.Өнөрбаяр өргөн барилаа.

***
Авлигатай тэмцэх газар Ардчиллын 

боловсролын төв /DEMO/ төрийн бус 
байгууллагатай хамтран иргэд, иргэний 

нийгмийн байгууллагын төлөөлөгчдөд 
Авлигатай тэмцэх газрын хуулиар хүлээсэн 

чиг үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа 
талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх зорилгоор 

“Авлигатай тэмцэхэд Авлигатай тэмцэх 
газрын гүйцэтгэж буй үүрэг” сэдэвт 

уулзалтыг зохион байгуулав. 

***
Авлигатай тэмцэх газраас авлигын нийгмийн 

хор аюулыг олон нийтэд ухуулан таниулах 
чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүүхэд, 
багачуудад шударга ёсны дадал хэвшил 
бий болгох зорилгоор сургуулийн өмнөх 

насныханд зориулсан “Туулай хүүгийн адал 
явдал” хэмээх номыг эрхлэн хэвлүүллээ.

***
Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг 

хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, 18.1.6-д 
заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийнхээ хүрээнд 

аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх орон тооны 

бус зөвлөл, бүх шатны ИТХ-ын дарга нарт 
зөрчил дутагдлыг дахин гаргуулахгүй 

байх, албан тушаалтныг авлига, албан 
тушаалын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигын 
хор хөнөөлийг нийгэмд ухуулан таниулах 

зорилгоор Зөвлөмж хүргүүллээ.

***
Авлигатай тэмцэх газраас томилогдсон 
ажлын хэсэг Сэлэнгэ, Орхон, Хөвсгөл, 

Говьсүмбэр, Дундговь, Өмнөговь, 
Өвөрхангай, Баянхонгор аймгийн ИТХ, 

Засаг даргын Тамгын газар, Засаг 
даргын дэргэдэх агентлагуудад  авлига, 

ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, 

илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, мэдүүлэг 
гаргагч болон мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнууд, 

дээрх аймгийн удирдах ажилтнуудад тус 
тус сургалт явуулах, заавар зөвлөмж өгөх 

зорилгоор ажиллав.

хамтран ажиллахаа илэрхийлэв.
АТГ-ын дарга, тэргүүн комиссар 

Н.Ганболд семинарыг хааж хэлэхдээ 
“Эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог 
сайжруулах, авлигатай тэмцэх 
байгууллага, албадын нөөц боломж, 
дотоод зохион байгуулалт, чадамжийг 
бэхжүүлэх, мөрдөн шалгах ажиллагааны 
арга хэлбэрийг байнга сайжруулах, 
авлигатай тэмцэх үйлсэд иргэдийн эрх 
мэдлийг бий болгох, тэднийг идэвхжүүлэх, 
дуу хоолойг нь нэмэгдүүлэх, шударга 
сэтгэлгээг чухалчлах талаар улс орнуудын 
төлөөлөгчид цохон тэмдэглэж байсныг 
анхааралдаа авах шаардлагатай” гэж 
онцоллоо.

Олон улсын хурлын үеэр АТГ-ын дар-
га, тэргүүн комиссар Н.Ганболд БНСУ, 
Тай ланд, Бутан, Шри Ланка, Зүүн Тимор, 
Бангладеш, Киргизстан улсын авлигатай 
тэмцэх байгууллагын төлөөлөгчдийг 
хү  лээн авч уулзан хоёр талын хамтын 
ажил лагааны талаар санал солилцов. 

Монгол Улс нь Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Зүүн 
Европ, Төв Азийн Авлигын эсрэг сүлжээ 
болон Истанбулын авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд 2012 онд 
нэгдэн орсон билээ. 
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Авлигатай тэмцэх газар 2015 онд юу хийв?
Авлигатай тэмцэх газар 2015 онд 

дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын 
төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг бүрэн 

хэрэгжүүлсэн бөгөөд хийсэн ажил, хүрсэн үр 
дүнгийн талаар олон нийтэд тайлагнаж байна.

Хууль тогтоомж зөрчсөн 33 дүрэм, журмыг 
хүчингүй болгожээ

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны 
төлөвлөгөөгөөг нийт 122 байгууллага батлуулан 
хэрэгжүүлжээ. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны үнэлгээгээр өмнөх онд хангалтгүй 
үнэлгээ авсан Монголбанк, Үндэсний статистикийн 
хороо, Гадаад хэргийн яам, Эрүүл мэнд, 
спортын яам, Мал эмнэлэг үржлийн газар зэрэг 
байгууллагын удирдлагуудад цаашид үнэлгээгээ 
ахиулах, санаачилгатай ажиллах талаар зөвлөлдөх 
уулзалтыг зохион байгуулж ажилласны үр дүнд 
дээрх байгууллагууд 31.4 хүртэл хувиар ахисан 
дүнтэй байна. 

Илэрсэн нийтлэг зөрчил дутагдал гаргуулахгүй 
байх, албан тушаалтныг авлига, албан тушаалын 
гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор төрийн бүх шатны байгууллага, 
албан тушаалтанд 15 зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 
Түүнчлэн хууль тогтоомж зөрчсөн 33 дүрэм, 
журмыг хүчингүй болгож, 30  албан тушаалтанд 
хариуцлага тооцуулж, ёс зүйн 15 дүрэмд санал 
өгчээ. Төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, төрийн 
албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой 23 гомдлыг 
шийдвэрлэжээ.

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
томоохон эмнэлгүүд, эрүүл мэндийн төвд 
ажил лаж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн байдалтай танилцаж, арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулав. Өмнө 
нь орон нутагт түлхүү анхаарч ажилласан бол 
энэ жил эрүүл мэндийн салбарт чиглэсэн ажлын 
эхлэлийг тавилаа. Авлигатай тэмцэх газар 2016 
онд эрүүл мэндийн салбарт чиглэсэн ажлаа улам 
эрчимжүүлэхийн зэрэгцээ барилга, уул уурхай, 
боловсролын салбарт мөн анхаарч ажиллахаар 
төлөвлөж байна. 

Авлигын нийгмийн хор аюулыг олон нийтэд 
ухуулан таниулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
таниулах, мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн чиглэлээр 
нийт 28203 хүнийг сургалтад хамруулжээ. 

Цагдаагийн байгууллага дахь авлигын 
эрсдлийг тодорхойлох судалгаа хийв

АТГ-аас Улс төр, шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаархи 
төсөөллийн 2014 оны судалгааны үр дүнгийн 
тайланг боловсруулан хэвлүүлж, олон нийтэд 
мэдээлж ажиллалаа. Цагдаагийн байгууллагын 
авлига, хүнд суртал болон ашиг сонирхлын зөрчил 
үүсгэж болзошгүй ажлын байр, албан тушаал, 
удирдах алба хаагчдын авлигын хандлагыг 
тодорхойлохоор судалгааг зохион байгуулсан 
бөгөөд дүнг нийслэл, дүүргүүдийн албан хаагчдад, 
мөн судалгааны дүнгээр авлигад өртөх эрсдэл 
өндөр гарсан дүүргийн замын цагдаагийн хэрэг 
бүртгэгч, байцаагч нарт танилцуулав. 

“Монгол Улсын авлигатай тэмцэх хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл 
байдал”-ын талаарх, мэдээллийг боловсруулан 
хэвлүүлж, УИХ-д хүргүүлэв. Энэ удаагийн 
мэдээллийг улс, аймаг, нийслэл болон салбарын 
түвшинд бэлтгэн хэвлүүлснээрээ онцлог юм. 

523 албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 

мэдүүлгийг хянан шалгав
АТГ-т 2014 оны хувийн ашиг сонирхлын 

мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ 
268 албан тушаалтан хуульд заасан хугацаанд 
мэдүүлсэн. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналт 
шалгалтын чиглэлээр нийт 161 байгууллагын албан 
тушаалтнуудыг хамруулан шалгалаа. Хяналт, 
шалгалтын ажлын төлөвлөгөөний дагуу болон 
авлигын эсрэг хууль тогтоомж, бүрдүүлэлтийн 
үйл ажиллагаанд түгээмэл гарч буй зөрчлүүдийг 
арилгуулах чиглэлээр төрийн байгууллагуудад 
зөвлөмж хүргүүлсний дагуу хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг хянуулаагүй томилсон 
634 албан тушаалтныг чөлөөлүүлж, мэдүүлгийг 
хянуулж, зөрчлийг арилгуулсан байна. “Илт ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй” гэсэн дүгнэлт хүргүүлсээр 
байтал уг ажлын байранд томилогдон ажиллаж 
байгаа 26 албан тушаалтны хууль зөрчсөн үйлдлийг 
таслан зогсоохоор зохих этгээдэд хандаад байна. 

Нийт 523 албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирх лын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
хянан шалгав. Мэдүүлгийн хяналт шалгалтад 
хамрагдсан албан тушаалтнуудын тоо өмнөх 
оныхоос 16,8 хувиар, хөрөнгө, орлогоо худал 
мэдүүлсэн албан тушаалтны тоо 6,5 хувиар тус тус 
өсчээ. Харин хөрөнгө, орлогоо үнэн зөв мэдүүлсэн 
албан тушаалтны тоо 39-өөр нэмэгдсэн байна.

Хууль бус томилгоотой холбоотой 
өргөдөл, гомдол, мэдээлэл давамгайлжээ

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн 
албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрч-
лийг шалгуулахаар хандсан нийт 317 өргөдөл, 
гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэжээ. Хүлээн 
авсан болон хянан шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийн тоо өнгөрсөн оныхоос нэмэгдсэн үзүү-
лэлттэй байна. Нийт өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 
70 орчим хувийг хувь хүн, иргэнээс ирүүлжээ. 

Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг зөрчлийн шинж 
чанараар нь авч үзвэл албан тушаалтанд тавигдах 
хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчиж ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй шийдвэр гаргасан болон хууль бус 
томил гоотой холбоотой асуудал давамгайлж 
байна.

Төрийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн 8119 хүний мэдүүлгийг хяналаа
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 

нийт 8283 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авснаас 8119 
этгээдийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд хянаж, 
холбогдох байгууллагад хариуг хүргүүлжээ. 
Тэдгээрээс 279 хүнд ашиг сонирхлын зөрчил үүсч 
болохуйц нөхцөл байдлыг тогтоож анхааруулсан, 
163 хүнд ажлын байранд тавигдах шаардлага, 
шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй болон Төрийн 
албаны тухай хуулийг зөрчсөнийг тогтоож 
анхааруулсан, 706 этгээдийн материалыг хууль, 
журамд заасан шаардлага хангаагүй үндэслэлээр 
буцаасан, 38 нэр дэвшигчийн хувьд тухайн албан 
үүргийг гүйцэтгэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил 
үүссэн болохыг тогтоож шийдвэрлэжээ. 

345 үйлдэл, 410 холбогдогчтой 238 
эрүүгийн хэрэгт мөрдөн байцаалтын 

ажиллагаа явуулав
 АТГ-ын Мөрдөн шалгах хэлтэс нь 2015 онд 

гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн 
хэрэг нэг бүрийн мөрдөн байцаалтын ажиллагааг 
шуурхай гүйцэтгүүлэхэд чиглэсэн мөрдөн 
байцаагчдын ажлын хэсгээр шалгалт явуулах 
зохион байгуулалтын хэлбэрийг дэмжиж ажиллав. 

Гэмт хэргийн шинжтэй 440 гомдол, мэдээллийг 
хянан үзсэнээс 92-т нь эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 
нь өмнөх оны мөн үеийнхээс өсчээ. Гомдол, 
мэдээллийн шийдвэрлэлт 97.1 хувьтай байна. 

Хуульд заасан харьяаллын 345 үйлдэл, 
410 холбогдогчтой 238 эрүүгийн хэрэгт мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулсан байна. Мөрдөн 
шалгасан эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийг авч 
үзвэл 55 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 
50 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар, 30 
хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх, 13 хэргийн 
мөрдөн байцаалтын ажиллагааг түдгэлзүүлэх 
саналтайгаар прокурорт шилжүүлж, 28 хэргийг 
буюу 11.7 хувийг өөр эрүүгийн хэрэгт нэгтгэлээ. 
Өмнөх онтой харьцуулахад мөрдөн байцаалт 
явуулсан эрүүгийн хэрэг 0.5 хувиар өсчээ. Мөрдөн 
шалгасан хэргийн 163-ыг буюу 68.5 хувийг 
шийдвэрлэсэн, хуулийн анхны хугацаанд хэрэг 
шийдвэрлэлт 37.4 хувьтай байна.

Мөрдөн байцаалтын шатанд 2 тэрбум 921.3 
сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлжээ

Эрүүгийн хэрэгт холбогдон 410 хүн шалгагд-
жээ. Хэргийн холбогдогчдыг албан тушаалын 
байд лаар нь авч үзвэл төрийн улс төрийн 42, 
төрийн захиргааны 79, төрийн тусгай 44, төрийн 
үйлчилгээний 58, төрийн бус байгууллагын 
албан тушаалтан 11, бусад 176 байв. Хэргийн 
холбогдогчоос 28 сэжигтэн, яллагдагчид цагдан 
хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан бөгөөд 
энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 17.6 хувиар буурсан 
байна. 

Яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр шилжүүлсэн 
хэргээс 2015 онд ЭМЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн 
даргаар ажиллаж байсан Н.Түмэндэмбэрэл, ОБЕГ-
ын Гал түймэртэй тэмцэх газарт тасгийн даргаар 
ажиллаж байсан Д.Тогооням, ИХШХЕГ-ын хяналт 
шалгалтын улсын ахлах байцаагч Ж.Пунцаг, Увс 
аймгийн Өмнөговь сумын сургуулийн захирал 
Б.Лхамсүрэн, Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлт-
си йн мөрдөн байцаагч М.Гансүлд, Ерөнхий 
сайдын ахлах зөвлөх асан Л.Гансүх, Цэвэр агаар 
сангийн захирал Н.Хүрэлсүх, ня-бо М.Хулан нарын 
68 хүнд холбогдох эрүүгийн 24 хэрэг шүүхээр 
шийдвэрлэгджээ.  

Гэмт хэргийн улмаас 46 тэрбум 478.3 сая 
төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын 
шатанд 2 тэрбум 921.3 сая төгрөгийн хохирлыг 
нөхөн төлүүлсэн, 11 тэрбум 276.9 сая төгрөгийн 
эд зүйлийг битүүмжлэн хамгаалсан, 800.5 сая 
төгрөгийн нуугдмал мөнгө, эд хөрөнгө илрүүллээ. 
Шүүхээс 8 тэрбум 847 сая 242 мянга 855 төгрөгийг 
улсын орлого болгох шийдвэр гарсан дүнтэй 
ажилласан байна.

АТГ-ын албан хаагчид 1620 хоног хөдөө 
орон нутагт ажиллажээ

АТГ Ази, Номхон далайн орнуудын Авлигын 
эсрэг санаачилгын 20 дахь удаагийн Удирдах 
зөвлөлийн уулзалт, 13 дахь удаагийн бүс 
нутгийн семинарыг гадаадын 31 орны 80 гаруй 
төлөөлөгчдийг оролцуулан Улаанбаатар хотноо 
амжилттай зохион байгууллаа. Түүнчлэн Архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх 
ажлыг сайтар зохион байгуулж, нийт дүнгээр “А” 
үнэлгээ авав. 

Давхардсан тоогоор байгууллагын албан 
хаагчид хөдөө орон нутагт 1620 хоног ажилласан 
байна. Авлигын эсрэг хуулиар хүлээсэн үндсэн 
чиг үүргээ Авлигатай тэмцэх газар зохих ёсоор 
гүйцэтгэсэн хэмээн дүгнэж байна.
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Авлигын эсрэг өдөрт зориулсан 
Авлигатай тэмцэх газрын даргын 

МЭНДЧИЛГЭЭ

НҮБ-аас жил бүрийн 12 дугаар сарын 9-ний өдрийг Авлигын эсрэг 
олон улсын өдөр болгон тунхагласан. Авлигын шалтгааныг арилгах, 
үр нөлөөг бууруулах цогц арга хэмжээг тусгасан НҮБ-ын Конвенцийг 
дэлхий даяар авлигатай тэмцэх гол хэрэгсэл хэмээн үздэг бөгөөд 
Монгол Улс 2005 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр НҮБ-ын Авлигын 
эсрэг Конвенцийг соёрхон баталснаар нэгдэн орсон билээ. Авлигатай 
тэмцэх газар байгуулагдан ажиллаж эхэлснээр Авлигын эсрэг олон 
улсын өдрийг Монгол Улсад албан ёсоор өргөн хүрээнд 9 дэх жилдээ 
НҮБ-аас зарласан “Авлигын гинжийг тасалцгаая” уриан дор тэмдэглэн 
өнгөрүүлж байна. 

Энэ өдрийг тохиолдуулан Авлигатай тэмцэх газраас авлигын эсрэг 
үйл ажиллагаанд олон нийтийг татан оролцуулах, идэвх санаачилгыг 
өрнүүлэх чиглэлээр үр дүнтэй олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж 
байна. Хээл хахууль, хүнд суртлаас ангид төрийн үйлчилгээг иргэд, 
олон нийтэд хүргэж байгаа, шударга ёсны манлайллыг салбар бүртээ, 
байгууллагын дотооддоо нэвтрүүлж буй тэргүүний арга туршлагыг улс 
орны хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх, тэдгээрийг 
урамшуулах арга хэмжээг авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны нэгэн хэсэг болгон авч үзэх нь зүйтэй юм. Төрийн албанд 
байгаа сайн үйл ажиллагааг улам олон болгоё, түгээн дэлгэрүүлье, 
хүрээг нь тэлье гэсэн зорилгын үүднээс “Шударга ёсны төлөө-
2015” уралдааныг улсын хэмжээнд зохион байгуулж дүнгээ гарган, 
манлайлагчдыг урамшууллаа. 

Ази, Номхон далайн орнуудын Авлигын эсрэг санаачилгад нэгдсэн 
бүс нутгийн 31 улсын авлигатай тэмцэх байгууллагуудын төлөөлөгчид 
оролцсон олон улсын хурлыг эх орондоо амжилттай зохион байгууллаа. 
Монгол Улсын төр, засгаас хэрэгжүүлж буй авлигатай тэмцэх бодлого, 
үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд сайшаан дэмжиж байгаа нь энэхүү 
томоохон арга хэмжээг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах нэгэн 
үндэс шалтгаан болсон юм. Авлигын эсрэг санаачилгын бүс нутгийн 13 
дахь удаагийн семинар, Удирдах зөвлөлийн 20 дахь удаагийн уулзалтын 
үеэр Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг бүс 
нутагтаа загвар болж байна хэмээн үнэлснийг баяртайгаар тэмдэглэн 
хэлье. 

Олон нийтэд авлигыг жигших сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх, албан 
тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг нээлттэй болгон, нийгэмд шударга ёсыг баталгаажуулж, 
албан тушаалын гэмт хэргийг илрүүлэх, бурууд хурц байх төрийн 
хуулийг дээдлэн хэрэгжүүлэх үйлсэд Авлигатай тэмцэх газартай 
хамтран ажилладаг бүх байгууллага, албан тушаалтан, иргэд, олон 
нийтэд Авлигын эсрэг олон улсын өдрийн мэндчилгээ дэвшүүлж, 
халуун талархлаа илэрхийлэхийн ялдамд авлигагүй нийгмийн төлөө 
хамтдаа зүтгэхийг уриалж байна. 

Эрхэм Танд эрүүл энх, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА, 
ТЭРГҮҮН КОМИССАР   Н.ГАНБОЛД

2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр

Их хэмжээний эрдэс баялаг нээж илрүүлснээр эрчимжсэн Монгол 
Улсын эдийн засаг, нийгмийн хурдацтай хөгжил нь засаглал, авлигын 
асуудлыг хурцатгаж байна. Үүнд анхаарал хандуулах, шийдвэрлэх 
зорилгоор Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас 
шинээр гаргасан тайланд Монгол Улс нь авлигатай тэмцэх хууль 
тогтоомждоо шинэчлэл хийх, хэрэгжилтийг нь сайжруулах, улс төр 
дэх авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг нэн тэргүүнд тавих 
шаардлагатайг дурджээ. Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)-
ын авлигаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, 
авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл 
ажиллагааг уг тайланд сайшаан бичсэн байна. Гэхдээ өргөн цар хүрээг 
хамарсан чиг үүргээ хуулийн дагуу хэрэгжүүлэхэд АТГ-т шаардлагатай 
чадавхийг нь сайжруулах чиглэлээр хангалттай арга хэмжээ авахгүй 
байгаад харамсч буйгаа дурдсан байв. Үнэлгээний тайланд авлигын гэмт 
хэрэгт ял хүлээхээс чөлөөлөгдөх хамгаалалт болж, АТГ-т шалгагдаж 
байгаа гэмт хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход хүргэхүйц аливаа Өршөөлийн 
хуулийг батлахаас татгалзахыг Монгол Улсад уриалсан.

Мөн энэхүү тайлангаар Монгол Улсад дараах арга хэмжээг авах 
шаардлагатайг зөвлөж байна:

*Авлигатай тэмцэх үндэсний стратегийг цаг алдалгүй баталж, 
авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг зохицуулах өндөр түвшний 
механизмыг бий болгох;

*Эрүүгийн хуулийг шинэчлэх ажлын хүрээнд олон улсын авлигатай 
тэмцэх стандартад бүр мөсөн нийцүүлсэн дотоодын хууль тогтоомжийг 
бий болгох;

*Авлигын гэмт хэрэг, ялангуяа өндөр албан тушаалтан оролцсон гэмт 
хэргийг мөрдөн шалгах, яллах ажиллагаанд учирдаг саад бэрхшээлийг 
арилгах зорилгоор халдашгүй дархан эрхийг хязгаарлах;

*Нийтийн алба, ялангуяа Төрийн албаны зөвлөлийг улс төрөөс 
ангид байлгах нөхцөлийг хангах, ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль 
тогтоомжийг шинэчлэх;

*Нийтийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны тухай хууль тогтоомжийн орчинд хяналт хийж, Засгийн 
газрын худалдан авах ажиллагааны агентлагийн чадавх болон түүнд 
тавигдах хяналтын механизмыг бэхжүүлэх;

*Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг 
олон улсын стандартын дагуу шинэчилж, түүнийг зөрчих байдал 
гарах нөхцөлийг хаахуйц шийтгэлийн хэлбэрийг нэвтрүүлж, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах бие даасан хяналтын механизмыг бий болгох;

*Мөрдөн шалгах сэтгүүлзүйг хөгжүүлэх зорилгоор гүтгэх, доромжлох 
гэмт хэргийг гэмт хэрэгт тооцохгүй болгох, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийн өмчлөлийг ил тод болгох туршлагыг нэврүүлэх;

*Улс төрийн намын санхүүжилтийн хууль тогтоомжийг яаралтай 
шинэчилж, түүнд тавигдах хяналтыг хангах;

*Шүүх засаглалд хийгдэж байгаа шинэчлэлийг үргэлжлүүлж, авлига, 
улс төрийн нөлөө, непотизмээс урьдчилан сэргийлэх.

Уг тайланд Шилэн дансны тухай хууль болон Захиргааны ерөнхий 
хууль батлагдсан, Үндэсний аудитын газрын үйл ажиллагаа явуулах 
нөхцөлийг зохих түвшинд хангасан, бүх яамдад дотоод аудитын нэгж 
байгуулсан зэрэг Монгол Улсын авлигатай тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн 
шинэчлэлийн хүрээнд гаргасан ололт амжилтуудыг сайшаажээ. Мөн уг 
тайланд төрийн оролцоотой үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагааг АТГ-
ын захиалгаар хараат бус байгууллага үнэлж, түүний үр дүнд аж ахуйн 
нэгжүүдэд нягтлан бодох бүртгэл, худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах талаар зөвлөмж хүргэн ажиллаж байгааг сайшаасан 
боловч бизнес дэх шударга байдлыг хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр үр 
нөлөө бүхий нэмэлт арга хэмжээ шаардлагатайг дурдсан байна.

Энэхүү тайланг Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн 
байгууллагын Хээл хахуультай тэмцэх ажлын хэсгийн соён гэгээрүүлэх 
ажлын хүрээнд Зүүн Европ, Төв Азийн Авлигын эсрэг сүлжээн дор 2003 
онд байгуулагдсан Истанбулын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэжээ.

ЗӨВЛӨМЖ

Монгол Улс нь улс төр дэх авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагааг тэргүүн зэрэгт 

тавих хэрэгтэй
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Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг 
олон улсын өдрийг угтан “Шударга ёсны 
төлөө-2015” уралдааныг улсын хэмжээнд 
зохион байгуулсан билээ. Уг уралдаанд 
шалгарсан байгууллага, хүмүүст өнөөдөр 
шагнал гардуулав. 

Хээл хахууль, хүнд суртлаас ангид 
төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүргэж 
байгаа, шударга ёсны манлайллыг салбар 
бүртээ, байгууллага дотроо нэвтрүүлж буй 
тэргүүний арга туршлагыг улс орны хэмжээнд 
түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх, 
тэдгээрийг урамшуулах зорилгоор энэ арга 
хэмжээг зохион байгуулсан юм. 

“Ил тод, нээлттэй цахим хуудастай 
байгууллага” уралдааны номинацид иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, 
олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн ажиллагааг 
цахимжуулах, иргэдийн хяналт, оролцоог 
идэвхжүүлэх зорилгоор www.smartpolice.mn 
цахим үйлчилгээг нэвтрүүлж, энэ оноос www.
service.police.gov.mn болгон өргөжүүлж төрийн 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн 
ажиллаж байгаа Цагдаагийн ерөнхий газар 
шалгарсан байна. 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээг иргэд, олон 
нийтэд ил тод, нээлттэй болгож авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил, хүнд суртлаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр бодитой ажил санаачлан 
хэрэгжүүлсэн Улсын нэгдүгээр эмнэлэг 
“Эрүүл мэндийн салбарын шударга байдлыг 
дэмжих аянд идэвхтэй оролцсон хамт олон, 
байгууллага” шагналын эзэн болов. 

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын Засаг 
даргын Тамгын газрын хамт олонд “Төрийн 
үйлчилгээг иргэдэд хүнд сурталгүй, түргэн 
шуурхай хүргэх талаар шинэ санал, санаачилга 
гаргасан төрийн байгууллага”-ын шагнал 
олголоо. Тус хамт олон үйл ажиллагаандаа 
олон улсын стандартын түвшинд нийцүүлэх 
зорилгоор чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 
9001 стандартыг нэвтрүүлсэн төдийгүй төрийн 
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллажээ. 

“Идэвх, санаачилгатай эрх бүхий албан 
тушаалтан” шагналыг Дорноговь аймгийн 
Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга Ц.Сансармаа гардлаа. Тэрээр 
шударга ёсыг бэхжүүлэх, иргэдийн оролцоо, 
ил тод байдлыг хангах болон авлигаас ангид 
төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх чиглэлээр 
бусдад сайн туршлага болохуйц олон талт 
арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлж хуулиар 
хүлээсэн чиг үүргээ шинэлэг арга хэлбэрээр 
үр бүтээлтэй биелүүлэн ажилласан тул энэ 
шагналыг хүртсэн байна. 

“ШУДАРГА ЁСНЫ ТӨЛӨӨ-2015”    
ШАГНАЛ ГАРДУУЛАВ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДӨРТ

“Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн 
хөдөлгөөн” төрийн бус байгууллагыг “Авлигын 
эсрэг үйл ажиллагаанд идэвх санаачилгатай 
оролцож буй иргэн, төрийн бус байгууллага”-
аар шалгаруулжээ. Тус байгууллага нь 
авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 
үнэлгээ хийх, олон нийтийг авлигын эсрэг 
соён гэгээрүүлэх сургалт сурталчилгааны 
үйл ажиллагааг тасралтгүй, үе шаттайгаар 
зохион байгуулах, сургалтын гарын авлага, 
хэрэглэгдэхүүнийг судалгаанд суурилан 
боловсронгуй болгоход идэвх санаачилгатай 
ажилласан тул ийнхүү шалгарчээ. 

Хичээлийн хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүнийг 
сурагчдын нас, сэтгэхүйн онцлогт тохируулан 
сурагчдад авлигын хор хөнөөлийг тайлбарлан 
таниулах, шударга зан үйлийг төлөвшүүлэх 
сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг 
үр дүнтэй зохион байгуулж ажилласан 
нийслэлийн ерөнхий боловсролын 79 
дүгээр сургуулийн хамт олонд “Шударга ёс 
бидний тэмүүлэл” хичээлийн хөтөлбөрийг 
хүүхэд залууст сонирхолтой арга хэлбэрээр 
баяжуулан таниулах ажлыг зохион байгуулсан 
сургалтын байгууллага” шагнал гардуулав.

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталч-
лан таниулах үйл ажиллагааг тасралтгүй, үе 
шаттайгаар зохион байгуулсан тул “Авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх хүсэл 
зориг, эрмэлзэлтэй удирдлага” шагналаар 
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга Ө.Сувдааг шалгаруулан шагнажээ. 

Монголын Сурагчдын холбоо төрийн 
бус байгууллага нь өв соёлоо уламжлан 
дэлгэрүүлж, эх орныхоо сайн нэрийг дэлхийн 
тавцанд дуурсгаж чадах үндэсний сэтгэлгээтэй, 
шударга ёсыг түгээн дэлгэрүүлэгч өсвөрийн 
сургагчдыг бэлтгэх “Өсвөрийн 333 сургагч 
багш” бэлтгэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
хүүхдийн шударга байдлыг нэмэгдүүлэх шат 
дараалалтай, үр дүнтэй арга хэмжээг орон 
даяар зохион байгуулан ажиллаж “Хүүхэд 
залууст шударга ёсыг ойлгуулах, түгээн 
дэлгэрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан 
төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, 
хэвлэл мэдээллийн байгууллага” номинацид 
шалгарсан байна. 

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд 
олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо 
ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлж иргэдэд ил 
тод, хүртээмжтэй үйлчлэх чиглэлээр олон 
нийтийн талархлыг хүлээсэн аян зохион 
байгуулж байгаа Дорнод аймгийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн хамт олонд “Авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
чиглэлээр олон нийтэд хүртээмжтэй, оролцоог 
хангасан шударга ёсны аян зохион байгуулсан 
байгууллага” шагналыг гардууллаа. 
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БАЙР СУУРЬ

Авлигатай тэмцэх газрын олон 
улсад эзлэх байр суурийн асуудлаар 

тус газрын Тамгын хэлтсийн дарга, 
эрхэлсэн комиссар З.Баасаннямтай 

ярилцлаа.

-Монгол Улсад АТГ байгуулагдаад 
нэлээд хэдэн жилийн нүүр үзлээ. Энэ 
байгууллагын үүсэл хөгжил нь НҮБ-ын 
Авлигын эсрэг конвенциэс эхтэй гэдэг. 
Манай улс энэ конвенцид хэзээ нэгдэн 
орсон бэ?   

-Авлигатай нэг улс дангаараа тэмцсэ-
нээр үр дүнд хүрэхгүй. Харин олон улсын 
хэмжээнд хамтран тэмцэхээс өөр аргагүй 
гэдгийг НҮБ тодорхойлж, 2003 онд Авлигын 
эсрэг конвенцийг баталсан. Авлига нь 
тухайн улс орны нийгмийн тогтвортой бай-
далд, мөн үндэсний аюулгүй байдалд аюул 
занал учруулж, ардчилсан тогтолцоо, үнэт 
зүйлс, шударга ёсыг сулруулж байгааг 
Авли гын эсрэг конвенц удирдтгал хэсэгтээ 
дурдсан байгаа. Конвенцийг батлах гар гах 
хамгийн том шалтгаан бол энэ юм. Олон 
улсын түвшинд хүлээсэн үүргээ бие лүүлэх, 
дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн гишүүнийхээ 
хувьд авлигын эсрэг улс орнуудын санаа 
нэгтэй тэмцэлд өөрийн хувь нэмрийг оруулж, 
ямагт идэвхтэй байр суурь баримтлах нь 
манай улсын эрх ашиг гэдэг нь тодорхой. 
Тиймээс 2005 оны 10 дугаар сард Монгол 
Улс НҮБ-ын Авлигын эсрэг конвенцийг 
соёрхон баталснаар нэгдэн орсон. 
Ингэснээр манай улс авлигын эсрэг олон 
улсын үйл хэрэгт алхаа нийлүүлэх болсон. 
Авлигын шалтгааныг арилгах, үр нөлөөг 
бууруулах цогц арга хэмжээг тусгасан НҮБ-
ын Авлигын эсрэг конвенцийг дэлхий даяар 
авлигатай тэмцэх гол хэрэгсэл гэж үздэг.   

-АТГ олон улсын тавцанд ямар байр 
суурь, оролцоотой байдаг вэ?

-Монгол Улс авлигатай хийж байгаа олон 
улсын үйл ажиллагаанд идэвхтэй байр суурь 
баримталж байна. Гэмт хэрэг, тэр тусмаа 
авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг гэдэг 
нь аль нэг улсын хилээр хязгаарлагддаггүй. 
Авлигатай тэмцэхэд олон улсын хууль 
са хиу лах болон шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа тун 
чухал. Тийм учраас олон улсын агентлагууд, 
хөрш орнууд болон тодорхой улс орны ижил 
чиг үүрэгтэй байгууллагуудтай нягт холбоо 
тогтоож, Интерпол, НҮБ-ын Мансууруулах 
бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба зэрэг 
бусад байгуул лагатай мэдээлэл солилцон, 
хамтарч ажиллаж байна. Гадаад харилцаа, 
хамтын ажиллагааны хэлхээ холбоо, мөн 
АТГ-ын санаачилга, идэвх тэй байр суурь нь 
авлигатай тэмцэх асуудлаарх олон улсын 

З.БААСАННЯМ: Авлигатай тэмцэх газрын                
олон улсад эзлэх байр суурь өссөөр байна

тавцанд Монгол Улсын нэр хүнд нэмэгдэж 
байна гэж хэлж болно.

-Тодорхой улс орны ижил чиг үүрэг-
тэй байгууллагуудтай харилцаа тогтоож 
ажилладаг гэлээ. Тухайлбал, ямар улс 
орны авлигатай тэмцэх байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж байна вэ?

-Авлигатай тэмцэх ажлыг зөвхөн нэг 
улс орны үйл ажиллагаа гэж төсөөлөх 
аргагүй цаг үед та бид амьдарч байна. 
Өөрөөр хэлбэл, авлигатай тэмцэх үйл 
ажил лагаа гадаад харилцаа, хамтын 
ажиллагаагүйгээр үр дүнд хүрэхгүй бол-
жээ. Учир нь авлига бол дэлхий нийтийн 
анхаарал татсан асуудал болоод байгаа. 
АТГ нь бусад улс орнуудын ижил чиг үүрэг 
бүхий байгууллагуудтай хамтын ажил-
лагаагаа өргөжүүлэх, бэхжүүлэх зорил-
гоор олон улсын хэмжээний арга хэмжээ, 
хөтөлбөрүүдэд байнга идэвхтэй оролцдог. 
Одоогийн байдлаар бид БНХАУ-ын Авли-
гаас урьдчилан сэргийлэх үндэсний га зар, 
БНСУ-ын Авлигын эсрэг, хүний эрхийн 
комисс, Тайландын Вант улсын Үндэсний 
Авлигын эсрэг хороо зэрэг байгуул лагууд-
тай хамтын ажиллагааны санамж бичиг 
байгуулж, Малайз, Сингапур, Хонгконг, Бу-
тан, Тайланд зэрэг улс орны авлигатай 
тэмцэх байгууллагуудтай ха рил цаа холбоо 
тогтоон ажиллаж байна. Түүнчлэн НҮБ-
ын Хар тамхи, гэмт хэрэг тэй тэмцэх алба, 
Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Кана-
дын Төрийн албаны хороо, Авлигатай 
тэмцэх газар зэрэг байгуул лагуудтай 
хамтран ажиллаж байгаа.

-Интерпол, Авлигын эсрэг олон 
улсын академи зэрэг авлигатай тэмцэх 
чиг лэлээр ажилладаг олон улсын 
байгууллагатай яаж хамтарч байгаа вэ?

-Интерполын түвшинд өмнө нь хүний 
наймаа, хар тамхи мансууруулах бодис, 
галт зэвсгийн наймааны тухай онцгойлон 
яригдаж, хамгийн сүүлд авлига жагсдаг 
байлаа. 2008 онд болсон Интерполын 
ерөн хий ассамблейн чуулганаар тэргүүн 
ээлжинд анхаарах асуудлын хамгийн эхэнд 
авлигыг нэрлэж, Интерпол өөртөө авлигын 
асуудал хариуцсан нэгж байгуулсан. Энэ 
байгууллагыг байгуулагдах цаг мөчөөс 
Монгол Улсын АТГ хамтран ажиллаж 
эхэл сэн. Хэрэг үйлдээд гадаадад дүрвэн 
зугтсан томоохон сэжигтнүүдийг илрүүлэх, 
шилжүүлэх үйл ажиллагаанд энэ харилцаа 
холбоогоо ашигладаг.

УИХ “Авлигын эсрэг академийг олон 
улсын байгууллага болгон үүсгэн байгуулах 
тухай хэлэлцээр”-ийг 2012 онд соёрхон 
баталснаар манай улс тус академийн 64 
дэх бүрэн эрхт гишүүн болсон. Олон улсын 

авлигын эсрэг академи нь авлигын асуудлыг 
тойрсон сэдвүүдийн хүрээнд сургалтууд 
зохион байгуулдаг олон улсад нэр хүндтэй 
академи. АТГ энэ байгууллагын албан 
ёсны гишүүний статустай. 2013 онд АТГ-ын 
дарга Н.Ганболд Олон улсын авлигын эсрэг 
академийн дарга Мартин Кройтнертой 
хоёр талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 
Харилцан ойлголцлын санамж бичигт 
гарын үсэг зурсан. Манай улс академийн 
үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцсоноор 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын 
эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, 
авлигын гэмт хэргийг илрүүлж шийдвэрлэх 
чиглэлээр мэргэжилтнүүдийг сургах, давтан 
сургалтад хамруулах, тенхикийн туслалцаа 
авах, мэдээлэл солилцох зэргээр үр дүнтэй 
хамтран ажиллах боломж нээгдсэн, улмаар 
авлигатай тэмцэх ажлын үр дүн, өгөөж 
сайжирч байгаа.

-Ази, Номхон далайн орнуудын бүс 
нутгийн томоохон семи нар Улаанбаатар 
хотноо боллоо. Энэ арга хэмжээг зо хион 
байгуулсны ач холбогдол юу вэ?

-Бүс нутгийн авлигын эсрэг хамтын 
ажиллагааны ээлжит арга хэмжээг улс 
орондоо зохион байгуулсан нь бидний 
хувьд нэр төрийн хэрэг. Үндсэндээ хоёр 
том хурал зохион байгуулсан. Эхнийх 
нь Авлигын эсрэг санаачилгын Удирдах 
зөвлөлийн 20 дахь удаагийн уулзалт юм. 
Энэ уулзалтын гол онцлог нь Зүүн Европ, 
Төв Азийн Авлигын эсрэг сүлжээнээс 
боловсруулан гаргасан Монгол Улсын 
авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд хийсэн 
үнэлгээний талаар танилцуулсан. Энэ 
үнэлгээ манай улсын авлигатай тэмцэх 
бодлого, үйл ажиллагаанд маш чухал хувь 
нэмэр өгнө гэж бид харж байгаа.

Дараагийн хурал нь Авлигын эсрэг санаа-
чилгын гишүүн улсуудын 13 дахь удаагийн 
бүс нутгийн семинар. Энэ нь хөгжлийн 
төсөл хөтөлбөрүүд дэх авлигатай тэмцэх 
стратегиа оновчтой тодорхойлох гарцыг 
эрэлхийлсэн. Ази, Номхон далайн орнуудын 
Хууль сахиулах байгууллагуудын сүлжээ 
байгуулах эхлэл тавигдсан. Улс орнууд 
авлига, мөнгө угаах, албан тушаалын гэмт 
хэргүүдийг мөрдөн шалгах арга техникээ, 
туршлагаа харилцан солилцсон. Ийм ач 
холбогдолтой хурлыг зохион байгууллаа. 
Улс орон бүр дотооддоо авлигын асуудлаа 
оновчтой тодорхойлох, нэгдсэн ойлголтод 
хүрэх, авлигатай олон улс, бүс нутгийн 
хэмжээнд хамтран тэмцэх арга ажиллагаа, 
зарчмаа нийцүүлэн хэрэгжүүлэх нь 
авлигаас үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэх 
чухал алхам болдог. 

Ярилцсан Т.Мөнхтунгалаг



АТГ.монАвлигатай тэмцэх газраас улирал тутам 
эрхлэн гаргадаг мэдээллийн хуудас 2015 оны №0047

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Говь-Алтай, Ховд, Увс 
аймагт хэрэгжиж буй 54 
дүрэм, журмыг хянаж үзэв

Авлигатай тэмцэх газраас Говь-Алтай, 
Ховд, Увс аймагт ажилласан тайлангийн 
мөрөөр авах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 
туссаны дагуу дээрх аймаг болон нэр бүхий 
сумын ИТХ, тэдгээрийн Тэргүүлэгчид, Засаг 
дарга нараас батлан мөрдүүлж буй дүрэм, 
журмыг хянан үзлээ. 

Үүнд Говь-Алтай аймагт хамаарах 10, 
Ховд аймагт хамаарах 8, Увс аймагт хамаарах 
нийт 36, нийт 54 дүрэм, журмыг хянан үзэхэд 
эдгээрээс 24 нь авлигын эсрэг хууль тогтоомж 
зөрчсөн, хүнд суртал, чирэгдэл, авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхүйц нөхцөл 
байдал үүсээгүй байв. Харин хууль тогтоомж 
зөрчсөн, хуулиар олгогдоогүй эрх хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн, баталсан дүрэм, журмаа 
зөрчин бусдыг урамшуулсан, хүчингүй болсон 
эрх зүйн актыг үндэслэн шийдвэр гаргасан, 
хуулиар эрх олгосон этгээдээс гаргасан 
дүрэм, журмыг дахин журамласан, хуулиас 
давсан зохицуулалт хийсэн зөрчилтэй гэж 
үзсэн 30 шийдвэрийг хүчингүй болгох болон 
хууль тогтоомжид нийцүүлэх арга хэмжээг 
авахыг холбогдох албан тушаалтанд 
мэдэгджээ. Энэ ажлын хүрээнд дээрх аймаг, 
сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, Засаг дарга 
нараас 14 шийдвэрээ хүчингүй болгосон 
ба 11 шийдвэрийг хуульд нийцүүлэхээ 
мэдэгдээд байна. 

Шалгалтын мөрөөр 
зөрчил, дутагдлаа арилгаж 
ажиллажээ

  
Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсгийн 

шалгалтын мөрөөр Дорноговь аймгийн 
Сайншанд, Замын-Үүд, Айраг, Эрдэнэ, 
Даланжаргалан сумын ИТХ-ын дарга, Засаг 
дарга нар зөрчил дутагдлаа арилгуулахад 
чиглэсэн зарим арга хэмжээ авч эхэлжээ.

Ажлын хэсэг тус аймагт ажиллах явцад 
албан тушаалтнууд хандив зохион байгуулах, 
нэмэлт төлбөр хураамж тогтоох, хуулиар 
хориглосон давхар ажил алба эрхлэх, 
хуулиас давсан шийдвэр гаргах, төсвийн 
хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах 
зэрэг зөрчил илэрсэн бөгөөд авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжоор 
хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлэх чиглэлээр 
албан бичиг хүргүүлсэн билээ.

Энэ хүрээнд аймгийн иргэдийн Хурлын 
төлөөлөгч хуулиар хориглосон давхар ажил 
эрхлэлтээс чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан, 
Замын-Үүд сумын ИТХ-ын тогтоолоор хилийн 
боомтоор нэвтрэх тохиолдолд иргэдээс 
хурааж буй “Замын-Үүд сан”-д оруулах 1000 
төгрөгийн хураамжийн төлөлтийг үндэслэн 
хилээр нэвтрэх эрхийг нь хязгаарлаж 
байсныг цуцалсан, Сайншанд сумын 
ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хууль тогтоомжоор 

олгогдоогүй эрхийг хэрэгжүүлэн баталсан 
журмаа хүчингүй болгосон, мөн уг сумын 
Засаг даргын захирамжаар “Сум хөгжүүлэх 
сан”-гийн зээл хариуцсан ажилтныг гэрээгээр 
ажиллуулж байсныг хүчингүй болгожээ. 
Түүнчлэн Даланжаргалан сумын Засаг даргын 
захирамжаар холбогдох журмыг зөрчсөн 
“Сум хөгжлийн сан” байгуулсан шийдвэрийг 
цуцалсан зэрэг арга хэмжээ авч ажилласан 
талаар мэдэгдэв. 

Хяналт шалгалтын хүрээнд өгсөн 
дүгнэлтийн дагуу тодорхой арга хэмжээ авч 
ажилласан Дорноговь аймгийн дээрх нэр 
бүхий сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг Авлигатай 
тэмцэх газар дэмжин сайшааж байна. 

Төсвийн хөрөнгөөс хууль 
бусаар гаргасан 6 сая 
төгрөгийг буцаан төлүүлэв

Авлигатай тэмцэх газар Батлан хамгаалах 
яамны удирдлагуудтай холбоотой иргэнээс 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мөрөөр хяналт 
шалгалт явуулав. 

Тус яамны удирдлагууд нь гадаад улсад 
албан ёсны айлчлал хийхдээ өөрийн хамаарал 
бүхий этгээдийг дагуулан явж, нислэгийн 
тийзний зардлыг төсвийн хөрөнгөөс гаргаж 
шийдвэрлэсэн нь Дипломат байгууллагын 
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2, Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 07 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн 119 дүгээр зарлигаар 
батлагдсан “Төрийн ёслолын журам”-ын 40 
дүгээр зүйлийн 40.6 дахь хэсгийг тус тус 
зөрчсөн байна. 

Иймд дээрх зөрчлийг арилгуулах арга 
хэмжээ авснаар Батлан хамгаалах яамны 
төсвийн хөрөнгөөс хууль бусаар гаргаж 
шийдвэрлэсэн нийт 6.198.100 төгрөгийг 
төсвийн орлогод буцаан төлүүлэх арга хэмжээг 
авч ажиллав.

Хууль зөрчсөн албан 
тушаалтнуудад сахилгын 
шийтгэл ногдуулжээ

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 
иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мөрөөр 
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий, Цэнгэл суманд 
албан томилолтоор ажиллаж, авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн байдалд хяналт шалгалт 
явууллаа. 

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын 3 
дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч А.Күмисханыг 
холбогдох хууль тогтоомж зөрчиж, ажлын 
байрны тодорхойлолтод тавигдах шаардлага, 
шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй байхад 
томилсон нь шалгалтаар тогтоогдсон тул тус 
аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/409 дүгээр 
захирамжийг хүчингүй болгуулж, 2015 оны 
Б/588 дугаар захирамжаар түүнийг үүрэгт 

ажлаас нь чөлөөлсөн байна. 
Мөн Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийг зөрчсөн Баян-Өлгий аймгийн 
Засаг даргын дэргэдэх Хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтсийн дарга Х.Пернегүль, 
Ногооннуур сум дахь сум дундын эмнэлгийн 
ерөнхий эмч А.Мухтар нарт албан тушаалын 
цалинг бууруулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулжээ. 

Баян-Өлгий аймгийн удирдлагуудад 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлж, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэн ажиллах үүрэг, чиглэл өгөв.

Төрийн өмчит 
үйлдвэрийн газрын албан 
тушаалтнуудад сахилгын 
шийтгэл ногдуулжээ

Авлигатай тэмцэх газар иргэдээс ирүүлсэн 
гомдол, мэдээллийн мөрөөр холбогдох хяналт 
шалгалтыг хэрэгжүүлж, зөрчил гаргасан 
албан тушаалтнуудад хууль тогтоомжид 
заасан хариуцлагыг тооцуулахаар эрх бүхий 
байгууллага албан тушаалтанд асуудлыг 
хүргүүлж шийдвэрлүүлдэг. 

Тус газрын бүрэн эрхийн хүрээнд гаргасан 
шийдвэрийн дагуу хууль тогтоомж зөрчиж 
зөрчил гаргасан “Авто тээврийн үндэсний төв” 
ТӨҮГ-ын 1 албан тушаалтныг үүрэгт ажлаас 
нь чөлөөлж, “Төрийн орон сууц корпораци” 
ТӨҮГ-ын 2 албан тушаалтад сануулах 
сахилгын шийтгэлийг ногдуулсан байна.

Дүүргийн Засаг даргын 
Зөвлөлийн гишүүдэд 
олгодог нэмэгдэл 
урамшууллыг зогсоов

Авлигатай тэмцэх газраас нийслэлийн 
Сүхбаатар дүүргийн авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцаад тус 
дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 239 дүгээр 
захирамжаар баталсан “Засаг даргын 
Зөвлөлийн хурлын журам”-аар Зөвлөлийн 
гишүүдэд улирал тутам 225 мянган төгрөгийн 
урамшуулал олгож байгаа нь холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцэхгүй болохыг мэдэгдэж, 
уг шийдвэрийг хүчингүй болгуулах саналыг 
хүргүүлсэн билээ. 

Уг саналын дагуу нийслэлийн Сүхбаатар 
дүүргийн Засаг даргаас 2015 оны 10 
дугаар сарын 29-ний өдрийн А/455 дугаар 
захирамжаар Зөвлөлийн гишүүдэд улирал 
тутам олгодог урамшууллыг зогсоох арга 
хэмжээг нэн даруй авч шийдвэрлэжээ.
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СУРВАЛЖЛАГА

Үргэлжлэл. Түрүүч нь I нүүрт

Энэ тохиолдолд үнэлгээний хороо 
тендерт ирсэн бүх саналыг шударгаар 
үнэлээд дүүгийнх нь компанийг шалга-
руул сан байлаа ч үнэлгээнд тухайн 
албан тушаалтан оролцохдоо дүүгийнх 
нь компани учраас дэмжсэн, эсвэл 
үнэхээр сайн санал ирүүлсэн учраас 
дэмжсэн эсэхийг ялгаж тогтооход хүнд-
рэлтэй. Иймээс уг албан тушаалтан ашиг 
сонирхлын зөрчил үүсэхүйц энэ нөхцөл 
байдлаа мэдэгдэж, үнэлгээний хороонд 
ажиллахаас татгалзах үүрэгтэй гэсэн үг. 

Хувийн ашиг сонирхлоо үнэн зөвөөр 
мэдүүлэх, илэрхийлэх, албаны эрх 
ашигтай зөрчилдөхөөс сэргийлснээр 
тухайн албан тушаалтан өөрийгөө 
авлигын зөрчил, гэмт хэрэгт холбогдохоос 
урьдчилан сэргийлэх, түүнчлэн олон 
нийтийн итгэл хүлээх байдлыг хангахад 
ихээхэн ач холбогдолтой болсоор байна. 
Ер нь Сонирхлын зөрчлийн хуулийг 
хэрэгжүүлэх практикийг АТГ улсын 
хэмжээнд тогтолцооны шинжтэй болгож 
хэвшүүлж чадаж байгаа. 

Төрийн албанд шинээр орох 
хүмүүсийн хувийн ашиг сонирхлыг 

АТГ хянадаг хуультай
Өмнө нь төрийн албанд ажиллах хэн 

боловч хувийн ашиг сонирхлоо мэдэгдэж 
тайлбарладаг хууль эрх зүйн орчин бай-
гаагүйгээс иргэд, олон нийтийн дунд 
танил талаа харж томилгоо хийдэг, ингэж 
томилогдсон төрийн албан хаагчид 
нь хүнд сурталтай, хувийн эрх ашгийн 
үүднээс аливаа асуудалд ханддаг, най-
зархах, намчирхах байдлаар төрийн 
аж лыг явуулж авлига, хээл хахууль 
авдаг гэсэн сөрөг ойлголт, уур амьсгал 
нийгэмд тогтоод байсан. Сонирхлын 
зөрч лийн хууль гарч, нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг 
хяна даг болсноор энэ байдал тодорхой 
хэмжээнд өөрчлөгдөж байна. Өөрөөр 
хэлбэл нийтийн албанд хэнийг томилох, 
томилсны дараа ашиг сонирхлын зөр-
чил үүсэх эсэх талаар тухайн төрийн 
байгууллага Авлигатай тэмцэх газрын 
саналыг “сонсдог” болоод байна. Томилох 
эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан 
нь тухайн нэр дэвшсэн этгээдээрээ энэ-

Төрийн албаны томилгоотой холбоотой 
асуудлаар АТГ-аас сурвалжилсан нь

хүү урьдчилсан мэдүүлгийг гаргуулан 
авч, хянуулахаар ирүүлдэг. АТГ ажлын 
10 хоногийн дотор хянан үзээд хариу 
мэдэгддэг хуультай. Зөвхөн нийтийн 
албанд анх удаа томилогдож байгаа 
хүмүүс төдийгүй өмнө ажиллаж байгаад 
албан тушаал, эрхлэх асуудлын чиг үүрэг 
нь өөрчлөгдөх тохиолдол бүрт хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
тус газраар хянуулах үүрэгтэй, энэ нь 
хэрэгжүүлэх албан үүрэг нь тухайн хүний 
хувийн сонирхолтой харшлах эсэх талаас 
нь хянаж үздэгтэй холбоотой ажээ. 

АТГ Төрийн албаны зөвлөлийн 
ажлыг шүүрч авсан уу?

Нийтийн албанд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн этгээд тухайн ажлын бай-
ранд тавигдах болзол, шаардлагыг 
илт хангаагүй, зохих журмын дагуу 
сонгон шалгаруулалтад ороогүй байх, 
мөн гэр бүлийн болон хамаарал бүхий 
этгээдийнхээ шууд захирах, захирагдах 
ажлын байранд томилогдох нь Төрийн 
албаны тухай хууль тогтоомжид 
нийцэхгүй. 

Түүнчлэн төрийн жинхэнэ албаны 
нөө цөд бүртгэгдсэн, тухайн ажлын 
байр ны шаардлагыг хангаж чадах 
өөр иргэн байсаар байхад шалгуур, 
шаардлага хангахгүй этгээдийг сонгон 
шалгаруулалтгүйгээр томилох нь ний-
тийн эрх ашигт харшилсан, зарим 
тохиол долд улс төр, бизнесийн хэсэг 
бүлгийн нөлөөлөл оролцсон, ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй шийдвэр болох тул 
АТГ хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянан үзэхдээ уг асуудлыг 
зайлшгүй харгалзан үздэг байна. АТГ нь 
Төрийн албаны зөвлөлийн ажлыг булааж 
авч хийдэг, төрийн албаны томилгоонд 
оролцдог гэх яриа нь зориудаар тараасан 
гүтгэлэг гэдгийг АТГ-ын эрх бүхий албан 
тушаалтан онцлон хэлж байна. Харин 
ч энэ асуудлаар АТГ Төрийн албаны 
зөвлөлтэй хамтран ажиллах санамж 
бичиг байгуулсан бөгөөд төрийн алба, 
нийтийн албаны хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хамтран 
ажилладаг ажээ. Ингэснээр төрийн албан 
дахь хүний нөөцийн асуудалд авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилготой юм байна.

Хууль бусаар ажлаас халагдсан 
гомдол АТГ-т хамааралгүй

Үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсан 
тухай гомдол, маргааныг АТГ хянан 
шийд вэрлэх чиг үүрэггүй ажээ. Гэвч 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй хууль бус 
томилгооны асуудлаар иргэдээс өргөдөл, 
гомдол АТГ-т нэлээд ирдэг байна. 
АТГ-т очиж байгаа өргөдөл, гомдлын 
ойролцоогоор 25 хувь нь ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй томилгоо, шийдвэр байдаг 
гэнэ. 

Хууль бусаар ажлаас халагдсан ту хай 
гомдол, маргаанууд нь Төрийн алба ны 
зөвлөл, Шүүхийн байгууллагаар шийд-
вэрлэгдэх ёстой. Гэвч сүүлийн жи лүү дэд 
Засгийн газар шинээр байгуу лагдах, сайд 
нар өөрчлөгдөх бүрт дагаад тухайн яам, 
агентлагийн бүтэц, зохион байгуулалт 
өөрчлөгдөж, төрийн албан тушаалтныг 
томилох, чөлөөлөхтэй хол боо той асуудал 
нэлээд гарч байгаа нь АТГ-т хандах 
хандлагыг нэмэгдүүлж байна. 

Нэг жилийн дотор 4 албан 
тушаалд томилогдсон хүн ч байна

Энэ мэт замбараагүй томилгооны 
дунд төрийн жинхэнэ албан хаагч 
болон удирдах албан тушаалтныг 
сонгон шалгаруулалт зарлахгүйгээр нэр 
дэвшүүлэх, ажлын байранд тавигдах 
шалгуур, шаардлага хангахгүй этгээдийг 
сонгох, нэг намын гишүүнчлэл зэрэг 
хүрээллээр томилох хандлага түгээмэл 
гарч байна. Энэ нь “олон нийтийн 
зүгээс ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж 
ойлгогдохуйц” нөхцөл байдлыг үүсгэж 
байна гэж АТГ-ын ажилтан хэллээ. 

Тухайлбал, нэг хүн жилийн дотор яам, 
агентлагийн удирдах албан тушаалд 2-3, 
заримдаа 4 удаа ч шилжин томилогдох 
явдал байна. Нэг хэлтсийн даргаас нөгөө 
хэлтэс, эсвэл газрын даргаар томилогдож 
байна. Нэг удаа л дарга болсон бол байнга 
л даргын албан тушаалд очиж ажиллаад 
байна гэсэн үг. Тэгэхээр төрийн жинхэнэ 
албаны нөөцөд бэлэн байгаа бусад хүнд 
боломж олгохгүй, нөгөө талаар удирдах 
албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтыг 
зохих журмаар нь зохион байгуулахгүй 
байна гэж харагдаж байгаа юм. 

Төгсгөл нь X нүүрт
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Төрийн бүх шатны 
байгууллагын 

дарга нарт Зөвлөмж 
хүргүүллээ

Авлигатай тэмцэх газраас явуулсан нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр 
шалгарсан “MDS and KhanLex” ХХН, “Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ, 
“Хөгжлийн санаачилга бодлого судлалын төв” ТББ, “SICA” ХХК-ийн төлөөлөл бүхий 
шинжээчдийн 4 баг улсын хэмжээнд төрийн бүх байгууллагын авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээгээ Авлигын 
эсрэг олон улсын өдрөөр олон нийтэд танилцууллаа. Үнэлгээг танилцуулах хэвлэлийн 
бага хуралд Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Б.Бат-Отгон оролцов. 

Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2015 оны А/88 дугаар тушаалаар баталсан 
“Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлэх аргачлал”-ын 
дагуу төрийн байгууллагуудын 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд үнэлгээ 
хийж олон нийтэд мэдээлэх ажлыг 3 дахь удаагаа зохион байгуулж байна. Төрийн 
байгууллагуудын авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төрийн бус 
байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн хөндлөнгийн шинжээчид үнэлдгээрээ онцлог 
юм.

Үнэлгээнд УИХ-аас байгуулагддаг 7 байгууллага, 15 яам, Засгийн газрын 28 
агентлаг, аймаг, нийслэл 22, нийслэлийн 9 дүүрэг, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн 
оролцоотой 39 хуулийн этгээд, Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2 
байгууллага, нийт 122 байгууллага хамрагджээ. Энэ жилийн улсын дундаж үнэлгээ 
67,8 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн онтой харьцуулбал 7.8 хувиар, 2013 оны дүнтэй 
харьцуулбал 19,6 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Үнэлгээний үр дүнг өмнөх 
онуудтай харьцуулсан байдлаар үзүүлбэл:

Төрийн байгууллагуудын 2015 оны 
авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд хийсэн 

хөндлөнгийн шинжээчдийн үнэлгээг 
танилцууллаа

Төрийн байгууллагуудын авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг үнэлс-
нээр төрийн байгууллагын авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ бие лүү-
лэх, хэрэгжилтийг хангуулах, албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх, авли-
гатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, санал санаачилга, хүчин чармайлтыг дэмжих, үлгэр 
жишээ, тэргүүн туршлагыг илрүүлж түгээн дэлгэрүүлэх, байгууллага хоорондын 
өр сөл дөөнийг бий болгох, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны, хүний нөөцийн, 
төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, иргэд 
байгууллагын зүгээс уг үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломжийг олгох, энэ үйл 
ажил лагаанд иргэний нийгмийн байгууллагыг татан оролцуулах зэрэг олон талын ач 
холбогдолтой. 

Төрийн байгууллагуудын үнэлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй 
http://www.iaac.mn/news/show?id=1138#.Vm-71vmAVkQ холбоосоор орж 

танилцах боломжтой.

-Энэ жилийн улсын дундаж үнэлгээ 67,8 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн онтой 
харьцуулбал 7.8 хувиар, 2013 оны дүнтэй харьцуулбал 19,6 хувиар нэмэгдсэн 

үзүүлэлттэй байна-

Авлигатай тэмцэх газраас нийт 
төрийн байгууллага болон төрийн өмчийн 
оролцоотой аж ахуйн нэгжийн дарга, 
захирал, эрхлэгч нарт хандаж Зөвлөмж 
хүргүүллээ. 

Уг Зөвлөмжид “Албан тушаалтан нь 
өөрийн болон өөртөө хамаарал бүхий 
этгээдтэй холбоотой асуудлаар аливаа 
шийдвэр гаргах, хяналт шалгалт хийх, 
захиргааны акт гаргах, гэрээ байгуулах, 
эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцохоос 
аль болох зайлсхийх, хуульд заасан ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц 
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд 
харъяалах байгууллага, албан 
тушаалтанд бичгээр тайлбар гаргаж 
хэвших; шийдвэр гаргах эрх бүхий албан 
тушаалтан нь хууль тогтоомжид заасан 
шагнал урамшуулал, дэмжлэг, тусламж 
авах зэрэг өөртөө холбогдох аливаа 
шийдвэрийг гаргахын өмнө дээд шатны 
байгууллага, албан тушаалтан /томилох 
эрх бүхий субъект/-д заавал мэдэгдэх 
буюу мэдэгдэл гаргасан байх, УИХ-ын 
Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 
5 дугаар тогтоолоор баталсан “Ашиг 
сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, 
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг хүлээн 
авсан дээд шатны байгууллага, албан 
тушаалтан нь тухайн албан үүргийг өөр 
албан тушаалтнаар гүйцэтгүүлэх эсэхийг 
нэн даруй шийдвэрлэж байх; “Ашиг 
сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, 
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл” болон 
“Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж 
ойлгогдохуйц нөхцөл байдал үүссэн 
тухай тайлбар”-ын нээлттэй байдлыг 
хангахад чиглэсэн арга хэмжээг авах; 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг 
хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдийг 
томилохдоо хуулиар хүлээсэн үүргийг 
сайтар танилцуулах, шаардлагатай 
тохиолдолд сургалтад хамруулах гэсэн 4 
чиглэлийг онцгойлон тусгажээ. 

Авлигатай тэмцэх газраас 2014-2015 
онд 13 аймаг, 175 сум, нийслэлийн 7 
дүүрэг, зарим яам, агентлаг, байгууллагад 
ажиллах явцад авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжид заасан 
хориглолт, хязгаарлалтыг нийтийн албан 
тушаалтнууд дагаж мөрдөхгүй байх 
явдал түгээмэл байгаад үндэслэн уг 
Зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
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ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ?

Төгсгөл. Түрүүч нь I, VIII нүүрт

Үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсан 
иргэдийн цалин, нөхөн олговорт 2.3 

тэрбум төгрөг зарцуулаад байна
Сонирхлын зөрчилтэй шийдвэр, 

томилгооны улмаас халагдсан иргэд 
Шүүхэд хандаж гомдлоо шийдвэрлүүлсэн 
тохиолдолд эдийн засгийн үр дагавар, 
хохирлыг төрөөс, төсвөөс гаргаж 
барагдуулж байгаа нь нийтийн эрх ашиг 
хохирч буйн нэг жишээ. Ажилгүй байсан 
хугацааны цалин, нөхөн олговрыг эргээд 
төсвөөс гаргадаг, төрийн албан хаагчийн 
буруутай үйл ажиллагаанаас учирсан 
хохирлыг төрөөс хариуцна гэсэн хуулийн 
зохицуулалт үйлчилж байна. Өнгөрсөн 
4 дүгээр сард УИХ-ын Өргөдлийн 
байнгын хорооны хуралдаанаар төрийн 
албанаас үндэслэлгүй чөлөөлөгдсөн 
иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хэлэлцэх үед 
2014 онд 6 тэрбум, 2015 онд 2.3 тэрбум 
төгрөгийг энэ зориулалтаар баталсан 
талаар Сангийн яамны холбогдох албан 
тушаалтан дурдаж байсан. Шийдвэр 
гаргасан албан тушаалтны өмнөөс төр 
зардал гаргаж байгаа нь халаа, сэлгээний 
асуудлыг тухайн үедээ өөрт ашигтайгаар 
шийдэх боломжийг олгосон, нийтийн 
ашиг сонирхолд харшилсан асуудал юм. 

Улстөржсөн томилгооны тухайд...
Улстөржсөн томилгоо, халаа 

сэлгээний талаар нийтээрээ 
шүүмжлэлтэй хандаж байгаа нь нэгэнт 
тодорхой зүйл. Тухайлбал, 2012 оны 
сонгуулиас хойш Хөдөлмөр, Зам тээвэр, 
Барилга хот байгуулалт, Байгаль орчин 
аялал жуулчлал, Сангийн сайд 3 удаа 
солигдлоо. Энэ тохиолдол бүрт эдгээр 
яамдын хэмжээнд маш их томилгоо, 
шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн нь АТГ-т 
хянуулахаар явуулж буй хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлгүүдээс харагддаг. 

Төрийн албаны мэргэшсэн, 
тогтвортой байх зарчим алдагдахад 
хүргэж болох энэ байдал нь аль ч энгийн 
иргэний нүдээр харахад ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй, хууль бус томилгоо гэж 
харагдаж байгаа юм. АТГ хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
хянахдаа тухайн салбар, байгууллага, 
нэгж, эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллаж 

буй хамаарал бүхий этгээдүүд, мөн уг 
нэр дэвшсэн этгээдийн гишүүнчлэл, 
хувь эзэмшдэг аж ахуйн нэгж зэргийг нь 
судлахаас гадна ажлын байрны шалгуур, 
шаардлага хангасан эсэхийг нь хянаж 
үзээд, шаардлага хангаагүй этгээдүүдийг 
сонгон шалгаруулалтгүйгээр хууль зөрчиж 
томилох нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй 
шийдвэр болно гэдгийг анхааруулдаг 
байна. Дээр дурдсан яамдын хувьд 
ч мөн энэ жишгийн дагуу урьдчилсан 
мэдүүлгүүдийг хянаж анхааруулж иржээ. 

Сайд нар нь удаа дараа солигдсон 
зарим яамтай холбогдуулж хэлэхэд 
он гарснаас хойш Хөдөлмөрийн яам, 
салбар байгууллагуудын хэмжээнд 138, 
Зам тээврийн яам, харьяа байгууллагын 
хэмжээнд 115, Сангийн яам, харьяа 
байгууллагуудын хэмжээнд 376 этгээдийн 
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 

сонирхлын зөрчилтэй шийдвэр болж 
болзошгүй гэж АТГ-аас анхааруулмагц 
ажлын байрны тодорхойлолтыг нь 
тухайн хувь хүнд зориулаад шинээр 
боловсруулж ирүүлдэг зөрчил бас нэлээд 
гарчээ. Уг ажил үүргийг ямар мэргэжил, 
дадлага туршлагатай хүн гүйцэтгэх ёстой 
вэ гэдэг талаас нь биш, харин томилох 
гэж буй хүний мэргэжил боловсролд 
тааруулж ажлын байрны тодорхойлолтыг 
гаргаад байна гэсэн үг. Энэ нь мөн л ашиг 
сонирхлын зөрчил агуулсан, цаашлаад 
хууль бусаар давуу байдал олгосон гэж 
үзэхээс өөр аргагүй гэж АТГ үзэж байна. 

Сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар 
нийтийн албанд томилогдох этгээдийг 
томилохын өмнө хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг заавал хянуулах 
ёстойг заасан. Урьдчилсан мэдүүлгийг 
хянуулахгүй томилох, мөн АТГ-аас тухайн 

Төрийн албаны томилгоотой холбоотой 
асуудлаар АТГ-аас сурвалжилсан нь

Төрийн албанаас үндэслэлгүй чөлөөлөгдсөн иргэдийн 
өргөдөл, гомдлыг хэлэлцэх үед 2014 онд 6 тэрбум, 2015 онд 
2.3 тэрбум төгрөгийг энэ зориулалтаар баталсан талаар 

Сангийн яамны холбогдох албан тушаалтан дурдаж байсан. 
Шийдвэр гаргасан албан тушаалтны өмнөөс төр зардал 
гаргаж байгаа нь халаа, сэлгээний асуудлыг тухайн үедээ 
өөрт ашигтайгаар шийдэх боломжийг олгосон, нийтийн 

ашиг сонирхолд харшилсан асуудал юм

мэдүүлэг хянуулжээ. Тэгэхээр он гарсаар 
эдгээр яам, салбарын хэмжээнд ийм тооны 
томилгоо, шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн 
гэж ойлгож болно. Урьдчилсан мэдүүлэг 
хянах явцад Зам, тээврийн сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээний байгууллагуудаас 
ирүүлсэн урьдчилсан мэдүүлгийн 37 
хувь, Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагуудаас ирүүлсэн 
урьдчилсан мэдүүлгийн 35 хувьд нь ашиг 
сонирхлын зөрчил үүсч болохуйц нөхцөл 
байдлыг тогтоож, АТГ-аас анхааруулга 
хүргүүлжээ.

Томилох хүндээ тааруулж ажлын 
байрны тодорхойлолтыг өөрчилдөг 

гэнэ
Төрийн албанд ажлын байрны 

тодорхойлолтод заасан шаардлагыг 
хангахгүй этгээдийг томилох нь 

этгээдийг томилсноор ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэхийг мэдэгдсээр байхад 
томилох нь мөн л сонирхлын зөрчилтэй 
томилгооны нэг илрэл. Энэ тохиолдолд 
томилох шийдвэр гаргасан албан 
тушаалтныг албан тушаал бууруулах 
хүртэл хариуцлага хүлээлгэхээр 
хуульчилсан байдаг ажээ. Сонирхлын 
зөрчилтэй шийдвэрээр томилогдсон, мөн 
энэ томилгоог хийсэн албан тушаалтныг 
нийтэд зарлах, олон нийтэд сэрэмжлүүлэх 
ажлыг ч АТГ зохион байгуулж байна. Энэ 
нь ч мөн хариуцлагын нэг хэлбэр гэж АТГ-
ын эрх бүхий албан тушаалтан ярилаа. 

Энэ байдалд АТГ-аас дүгнэлт хийж 
холбогдох судалгаа, танилцуулгыг 
гаргаж, зарим төрийн байгууллагууд 
руу зөвлөмж хүргүүлээд байна. Тэдгээр 
байгууллагууд уг зөвлөмжийг хэрхэн 
хэрэгжүүлж ажиллахыг харах л үлдлээ.
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“Эмчийн ёс зүй нь тухайн нөхцөл 
байдал, хангамж, цалин хөлснөөс 

шалтгаалан өөрчлөгддөг зүйл биш”
Авлигатай тэмцэх газраас арван хоёрдугаар сарын 9-нд 

тохиодог Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан авлигын 
эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийтийг татан оролцуулах, идэвх 
санаачилгыг өрнүүлэх чиглэлээр үр дүнтэй олон талт арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсээр ирсэн. 

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж буй оюутны 
эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдааныг энэ удаад Авлигатай 
тэмцэх газар “Талархлаа зөвөөр илэрхийлье” аяныг Эрүүл мэнд, 
спортын яамтай хамтран хэрэгжүүлж байгаатай холбогдуулан 
“Авлига ба эрүүл мэндийн салбар: Тулгамдсан асуудлууд, 
шийдвэрлэх арга зам” сэдвийн дор хоёр үе шаттайгаар зохион 
байгууллаа. Уралдаанд 12 их сургуулийн 25 эрдэм шинжилгээний 
бүтээл ирснээс эхний шатанд шалгарсан 10 бүтээлийг хэлэлцэх 
хоёрдугаар шатны шалгаруулалт тун өрсөлдөөнтэй болж 
өнгөрлөө. Дээрх илтгэлүүд нь эрүүл мэндийн салбар дахь авлигын 
шалтгаан болж буй нөхцөл байдлыг оновчтой хөндөж өөрийн 
хийсэн судалгаа болон бусад судалгаанд тулгуурлан тодорхой 
шийдэл, гарц гаргалгааг боловсруулж чадсан гэж уралдааныг 
зохион байгуулагчид дүгнэж байна. 

Тэргүүн байрыг эрүүл мэндийн салбар дахь авлигын шалтгаан 
нөхцөлийг монгол хүний зан байдлын онцлогтой холбон үзэж 
1745 иргэнийг хамруулан судалгаа хийсэн Удирдлагын академийн 
Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхимийн Г.Гэрэлтуяа, Н.Долгор нарын 
судалгааны баг, хоёрдугаар байрыг уг салбарт ил тод байдлыг 
дэмжих бүртгэлийн системийг бусад улс орны жишигтэй харьцуулан 
хэрхэн боловсронгуй болгох талаарх асуудал хөндсөн МУИС-ийн 
Хууль зүйн сургуулийн 4 дүгээр курсын оюутан А.Түвшинтөгс, 
гуравдугаар байрыг эмчийн хариуцлагын даатгалыг хуульчлан 
хохирч буй иргэдийн эрхийг хамгаалах замаар эрүүл мэндийн 
салбар дахь авлигын эрсдлийг бууруулах асуудлаар судалгааны 
ажил бичсэн МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 5 дугаар курсын 
оюутан Р.Идэрмөнх тус тус эзэлсэн байна. 

“Эмчийн ёс зүй нь тухайн нөхцөл байдал, хангамж, цалин 
хөлснөөс шалтгаалан өөрчлөгддөг зүйл биш бөгөөд эмч хүн эмч 
учраас ёс зүйтэй, шударга, хүнлэг байх ёстой” гээд өөрт тохиолдсон 
явдал дээр үндэслэн илтгэл бичсэн ОУБИС-ийн социологийн 2 
дугаар курсын оюутан Э.Наранцэцэг “Транспэрэнси Интернэшнл 
Монгол” байгууллагын нэрэмжит тусгай шагналын эзэн боллоо. 

“Миний санал: Авлигагүй Монгол 
уралдааны тэргүүн байрт “Санал гомдол”-

ын системийг төрийн үйлчилгээнд 
нэвтрүүлэх эсээг шалгаруулав

Авлигатай тэмцэх газраас арван хоёрдугаар сарын 9-нд 
тохиодог шударга ёсны олон улсын өдрийг угтан авлигын эсрэг 
үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр 
болон нийгэмд шударга ёсыг бэхжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлыг 
оновчтой тодорхойлох, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэхэд 
санал санаачилгыг өрнүүлэх зорилгоор “Миний санал: Авлигагүй 
Монгол” /асуудал, шийдэл/ сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдааныг 
олон нийтэд нээлттэй зарласан юм. Уралдаанд төрийн болон 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДӨРТ

төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, оюутан залуус, сурагчдын 
оролцсон нийт 50 эсээ ирснээс эхний 3 бүтээлийг шалгаруулан 
байр эзлүүллээ. 

Тэргүүн байрыг гар утасны аппликэйшн, вэб сайт, үүрэн 
телефоны сүлжээний нэгдэл бүхий цогц “Санал гомдол”-
ын системийг боловсруулж, түүнийгээ төрийн байгууллагын 
үйлчилгээнд нэвтрүүлснээр шударга ёсны болоод хариуцлагын 
тогтолцоо бий болгох шийдлийг боловсруулсан “Си Жи Эйф 
Финанс” ББСБ-ын зээлийн мэргэжилтэн М.Мижиддорж, II байрт 
урт болон дунд, богино хугацааны авлигатай тэмцэх стратегийн 
үндсэн чиг баримжааг тодорхойлон хэрэгжүүлж болохуйц шийд-
лийг санал болгосон Их засаг олон улсын их сургуулийн оюутан 
Ц.Чойжамц, гуравдугаар байрт хүн болж амьдрахын мөн чанар, ёс 
зүйн талаар зөв ухааныг хүүхэд залуучуудад олгох цогц бодлогыг 
хэрхэн хэрэгжүүлж авлигагүй улс болж хөгжих талаар өөрийн 
үзэл бодол, санал санаачилгаа хуваалцсан МУИС-ийн Хууль зүйн 
сургуулийн 1 дүгээр курсийн оюутан М.Тамир шалгарлаа.

Тэргүүн байрт шалгарсан оролцогч М.Мижиддорж “Олон улсын 
туршлагыг судалдаг байхаас илүүтэй олон улс манай туршлагаас 
суралцдаг болтол хамтдаа бүтээе, хөгжүүлье” хэмээн бусдыгаа 
уриалав.

Зүүн гараас хоёр дахь нь Уралдааны тэргүүн байрыг эзэлсэн М.Мижиддорж

Уралдааны удаах байрыг эзэлсэн Ц.Чойжамц
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ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ?

П.ЛХАГВА @Lhagva6 
Өмнө төр засгийг эсэргүүцлээ гэж барьж 
хорьж байснаас авлигаар барив гэж 
сонсоогүй. Сүүлийн 4 жил авлигатай 
тэмцээд байгаа нь талархууштай.

Хоггүй МНГ байгаль @Delgersai-
khanTu 
Авлигачдыг цэвэрлэхгүй бол улс хэзээ 
ч хөгжихгүй. Авлигач авлига авбал “Төр 
буруутай”, авлигачийг барьж хоривол 
“Төр буруутай” байж болохгүй.

Ө•Мөнхбат 01@mgl 
Авлигачдыг өршөөхгүй гэдэг байсан 
хүмүүс АТГ ажиллаад эхлэхээр үгүй 
гэх юм. Өршөөхгүйн тулд шалгах л 
хэрэгтэй. Буруугүй бол АТГ-ыг харин 
яахвэ?

Их тэнгэр @Daambii 
АТГ мандтугай. Бузар булайтай тэмцэж 
байгаа ганц газар эднийх л байна.

ХҮНИЙ_САЙХАН_СЭТГЭЛ @dovchoop 
АТГ ажлаа хийж байгаад татвар төлөгч 
би бээр туйлын баяртай байна.

Batmunkh @ezenkhaan 
АТГ ДЭНДЛЭЭ ГЭЖ ЭНГИЙН ИРГЭД 
ХАШГИРААГҮЙ ШҮҮ 

KHELMERCH @sobar1983 
Авлига авсан хэн нэгнийг шалгахаар 
араас нь бөөн өмөөрөгч хамгаалагчид 
гарч ирээд АТГ занан зүхэх юм. Бодвол 
сүлжээнд орсон байдаг байх даа

Khatanbaatar @KhatanbaatarP 
Эд материал, мөнгөн хэлбэрээр авлига 
аваагүй ч албан тушаалаа урвуулан 
ашигласан албан хаагчийг АТГ-д өгч 
шалгуулах хэрэгтэй шүү...

Amaraaliberty @amaraaliberty 
Авлига авлаа гэх юм, авлигачдыг нь 
барихаар барилаа гэх юм. Яах ч ёстой 
юм?

хоточ банхар @hotochbanhar 
Авлигачдыг өршөөхгүй шийдвэр 
гаргасан УИХ-ын гишүүдэд баярлав. 
Авлига бол хүн төрөлхтөний эсрэг гэмт 
хэрэг. 

-Өнөөдөр манайд хамгийн их эрх мэдэлтэй хүмүүс АТГ-ынхан юм биш үү. 
Энэ хүмүүсийг цаашид яах ёстой вэ?

-Эрх мэдэлгүй байхдаа авлигатай тэмцэнэ гэж манай АН-ынхан их ярьсан. 2005 
онд М.Энхсайхан Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшихдээ “Авлигачдыг цээрлүүлнэ” 
гэсэн цуст лоозонтой орж байсан. 2009 онд “Авлигачдын нурууг бөхийлгөж, ард 
түмний нурууг тэнийлгэнэ” гэж Ц.Элбэгдорж Ерөнхийлөгчийн сонгуульд орж байсан. 
Н.Алтанхуяг Ерөнхий сайд болчихоод “Авлигатай тэмцэхэд найраа байхгүй шүү” гэж 
Их Хурлын индэр дээрээс ярьж байсан. Тэгж байсан хүмүүсийн зарим нь өнөөдөр 
авлигатай биш АТГ-тай тэмцэх ажилтай болчих юм. Хүрээллийнх нь хүмүүс элдэв 
зүйлд орооцолдоод ирэхээр ингэж зүсээ хувиргадаг юм байна. Авлига асуудал мөн үү 
гэвэл мөн. Хамгийн сүүлд гэхэд өрөөндөө мөнгө авч байгаад л баригдлаа. Ийм зүйлтэй 
тэмцэхгүй гээд яах юм. Үүнтэй тэмцдэг байгууллагыг ингэж ад үзэж болохгүй. Бусад 
руу болохоор дайрахын дээдээр дайрдаг байж өөрсдөө асуудалд холбогдохоороо 
АТГ-тай дайн зарлаад байгааг ойлгохгүй юм. Тийм л юм бол анхнаасаа авлига авахгүй 
л байхгүй яасан юм. Авлигын хэргийг зохион байгуулахгүй л байхгүй юу. Одоо болоо 
юм биш үү. АТГ-тай байлдсанаас өөртэйгөө байлдсан нь дээр. Шуналтайгаа байлд. 
Ийм зүйл ярьж байгаа хүмүүс нүгэлтэйгээ байлд. 

АТГ-тай тэмцэж байгаа хүмүүсийн ард нэг авлигын хэргийг нуух гэсэн санаа 
байдаг байхгүй юу. Үүнийг чинь мэдэж ядаад байх зүйл огт байхгүй. Нэг нь чарлаад 
ирэнгүүт цаад талд нь юу байгаа юм гэхэд “Тийм юм байгаа” гээд мэдэгддэг байхгүй 
юу. Хуулийнхнаас асуухад нарийн ширийнээ хэлэхгүй ч гэлээ иймэрхүү зүйл байгаа 
л гэдэг байхгүй юу. Халаасандаа нэг хүнтэйгээр АТГ руу дайрдаг юм. Үүнд бууж өгч 
болохгүй. Авлигачдын өмнө Монголын төр бууж өгч болохгүй. Өршөөлийн хуулийн үед 
Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийн ард нэг том асуудал байсан болохоор яг үнэнийг 
хэлэхэд үхэл, сэхлийн төлөөх дайн явагдсан. Арай ч буу сумандаа хүрээгүй дууссан. 
Энэ сэдвийн хүрээнд өнөөдөр авлигачдын өмнө Монголын төр бууж өгөх үү гэдэг 
тэмцэл явагдаж байна. Энэ байдлаараа цааш явбал төр нь ялагдаж мэдэхээр байна. 
Учир нь шүүх, прокурорыг гартаа хийчихсэн олигархи бий. Эдний чинь амьдардаг нэг 
хөрс суурь нь авлига. Баахан бүтээн байгуулалт нэрээр төсвөөс мөнгө гаргаж тэрэн 
дээр ажиллаж ашиг хүртдэг нь зарим хүмүүсийн амьдрах арга хэрэгсэл болчихлоо. 

УИХ-ын гишүүн Ц.Нямдоржийн “Өдрийн сонин”-ы 2015 оны 12 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн 298 /5250/ дугаарт өгсөн “Ц.Нямдорж: Шунал, эрх мэдэл, 

мөнгө гурвыг салгахгүй бол ойрдоо Монголын төр олигтой нар үзэхгүй” 
гарчигтай ярилцлагын хэсгээс

ЖИРГЭЭЧИД 
АВЛИГЫН ТУХАЙ

Ц.Нямдорж: АТГ-тай 
байлдсанаас өөртэйгөө 

байлдсан нь дээр. 
Шуналтайгаа байлд. 

Нүгэлтэйгээ байлд
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