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СУРВАЛЖЛАГА

Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн байцаагчид 
2016 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр Төрийн 
ордонд очиж иргэн Намбарын Энхбаярт албан 
бичиг өгсөн талаар буруу ташаа мэдээллийг 
зориудаар тарааж, олон нийтийг өдөөн хатгах 
оролдлого хийж байгаа тул албан ёсны үнэн 
бодит мэдээллийг өгөх шаардлагатай гэж үзэж 
хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгууллаа. 
Мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газрын Хэвлэл, 
олон нийттэй харилцах ажилтан Т.Мөнхтунгалаг 
хийв. 

Тэрээр “Төрийн ордонд нэвтрэх эрхийн 
зөвшөөрөлтэй Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн 
байцаагчид албан бичиг аваачиж өгсөн. Байцаан 
шийтгэх ажиллагаанд оролцуулах тухай албан 
бичгийг аваачиж гардуулсан. Энэ албан бичгийн 
гол агуулга нь иргэн Энхбаяр таны байгаа газарт 
очиж мэдүүлэг авъя гэсэн утгатай. Иргэн Намбарын 
Энхбаяр нь Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 
133 дугаар зүйлийн 133.1, 148 дугаар зүйлийн 
148.4-т заасан гэмт хэрэгт сэжигтнээр тооцогдон 
шалгагдаж байгаа. Эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж 
байгаагийн хувьд хуулийн байгууллагын дуудсан 
цагт хүрэлцэн ирэх үүрэгтэй. Өнөөдрийг хүртэлх 
хугацаанд Авлигатай тэмцэх газраас иргэн 
Намбарын Энхбаярт нийт 5 удаа зарлан дуудах 
хуудас аваачиж өгсөн. 2015 оны 2 дугаар сарын 
26, 2016 оны 1 дүгээр сарын 18, 2016 оны 2 дугаар 
сарын 17, 2016 оны 2 дугаар сарын 22, 2016 оны 
3 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд тус тус зарлан 
дуудах хуудас өгч байсан. Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуульд зааснаар мөрдөн байцаалтын 
ажиллагааг шуурхай явуулах ёстой. Иймээс 
Авлигатай тэмцэх газар хуулийг биелүүлэхийн 
тулд бололцоот арга хэмжээг авах үүднээс 
иргэн Намбарын Энхбаярыг байцаан шийтгэх 
ажиллагаанд оролцохыг хүссэн албан бичгийг 
гардуулсан” гэж мэдээллээ 

Мэдээллийн дараа тэрээр сэтгүүлчдийн 
сонирхсон асуултад хариулав. 

-Н.Энхбаярын улсын хилээр нэвтрэх 
эрхийг хязгаарласан байгаа юу? 

-Иргэн Намбарын Энхбаярт хилийн хориг 
тавигдаагүй байгаа. Харин бусдын батлан даалтад 
өгөх таслан сэргийлэх арга хэмжээг авсан. 
Батлан хамгаалахын сайд Ц.Цолмон, Барилга, 
хот байгуулалтын сайд З.Баянсэлэнгэ нар иргэн 
Намбарын Энхбаярыг мөрдөн байцаагчийн 
дуудсан цагт ирүүлж байхыг хариуцаж, бичгээр 
үүрэг авсан.

-Танайх албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх 
үү? Шууд баривчилж болохгүй юу?

-Албадлагын арга хэмжээ авахыг урьтал 
болгоогүй. Иргэн Намбарын Энхбаярт 
хүндэтгэлтэй хандаж байгаа. Цаашид хуулийн 
дагуу шат дараатай арга хэмжээ авахыг 
үгүйсгэхгүй. 

-Цаашид яах вэ? 
-Авлигатай тэмцэх газар албан бичгээ 

гардуулан өгсөн. Иргэн Намбарын Энхбаярыг 
Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль 
тогтоомжийг биелүүлж, хуулийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж, байцаан 
шийтгэх ажиллагаанд оролцоно гэж найдаж 
байна. 

Авлигатай тэмцэх 
газраас албан ёсны 

мэдээлэл өгөв

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 
АЖИЛТНЫ НЭГ ӨДӨР

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

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

Дээр нэр дурдсан 5 ажилтан тэдгээр 36 
мянга орчим төрийн албан хаагчийн ХАСХОМ-
ийг бүртгэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион 
байгуулдаг юм. Гэхдээ тэдэнтэй хамтран 
ажилладаг хүмүүс бий. Тэднийг ЭБАТ гэж 
нэрийднэ. Энэ нь эрх бүхий албан тушаалтан 
гэсэн үгийн товчлол бөгөөд байгууллага бүрт 
ХАСХОМ бүртгэх, хадгалах, хянах ажлыг хийдэг 
хүмүүс. Тэд өөрийн байгууллагынхаа албан 
тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг бүртгэж, дүн 

мэдээг нь Авлигатай тэмцэх газарт тайлагнадаг 
юм байна. Авлигатай тэмцэх газраас төрийн 
захиргааны болон нутгийн захиргааны төв 
байгууллага дахь 110 орчим ЭБАТ-тай шууд 
харилцаж ажилладаг ажээ. Харин төрийн 
байгууллагуудын салбар нэгжээр авч үзвэл 
цааш цаашаа олон задарна. Энгийнээр 
зүйрлэвэл, ЭБАТ-ы тогтолцоо нь модны салаа 
мөчир мэт. Одоогийн байдлаар 1550 гаруй 
ЭБАТ улсын хэмжээнд ажилладаг. 

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

Эдний өрөөний утас зогсоо чөлөөгүй 
дуугарна. Ажилтан Ц.Баасандэлгэр Архангай 
аймгийн ЭБАТ-тай утсаар холбогдов. Цахим 
бүрдүүлэлттэй холбоотой асуудлаар тэд 
ярилцлаа. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн дүн 
шинжилгээний албаны ажилтнууд улсын 
хэмжээний бүх төрийн байгууллага болон 
төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг ойролцоо 
тоогоор хуваан авч, тус бүртээ хариуцаж 
ажилладаг юм байна. 

Төгсгөл нь III нүүрт
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МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Авлигатай тэмцэх газар авли
гаас урьдчилан сэргийлэх, олон 
нийтийг соён гэгээрүүлэх, албан 
тушаалтнуудын хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, мэдээлэх, хянан 
шалгах, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, 
мөрдөн шалгах чиглэлээр авлигын 
эсрэг хууль тогтоомжид заасан чиг 
үүргээ бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхээр 
шинэ оны ажлаа эхлүүллээ.

Авлигатай тэмцэх газар 2016 
оны үйл ажиллагааны зорилтоо 
дараах байдлаар тодорхойлж байна. 
УИХаар батлагдах Авлигатай тэм
цэх, хариуцлага, шударга ёсыг 
бэх жүү лэх үндэсний хөтөлбөрт 
нийцүүлэн байгууллагын дунд хуга
цаа ны стратегийг боловсруулах, 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 
шалт гаан, нөхцөлийг арилгах арга 
хэмжээг цогцоор хэрэгжүүлэх, 
шударга байдлын үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, 
соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 
үр дүнг сайжруулах, мэдүүлгийн 
системийг боловсронгуй болгож, 
бүрэн цахимжуулах, мэдээллийн санд 
үндэслэн судалгаа, дүн шинжилгээний 
ажлыг гүнзгийрүүлэх, нийтийн албанд 
томилогдох нэр дэвшигчийн ашиг 
сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдлийг 
бууруулах, албан тушаалтны хөрөн
гө, орлогын мэдүүлэг, авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлийг хянан 
шалгах ажлын чанар, хүртээмжийг 
дээшлүүлэх, эрх зүйн шинэ орчинд 
техник технологийн дэвшлийг ашиглан 
авлига, албан тушаалын гэмт хэргийг 
илрүүлэх, мөрдөн шалгах ажиллагааг 
эрчимжүүлэх, төсвийн хэмнэлтийн 
горимд нийцүүлэн хуулиар хүлээсэн 
чиг үүрэг, зорилтоо бүрэн ханган 
биелүүлэхийн тулд байгууллагын 
өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулах, хэлтэс, албадын 
ажлыг уялдуулах, үйл ажиллагаагаа 
хэ вийн явуулах бүх нөхцөлийг 
дээд зэргээр хангах зэрэг зорилт 
дэвшүүлэв. 

Авлигатай 
тэмцэх газар 2016 

оны зорилтоо 
танилцуулж байна

БАЙР СУУРЬ

Авлигын төсөөллийн индексийн 2015 
оны дүнг “Транспэрэнси интернэшнл Монгол” 
байгууллагаас олон нийтэд танилцуулж, 
мэдээлэл хийлээ. Энэ жил манай улс 168 
орноос 39 оноогоор 72 дугаар байрт жагсч, 
өмнөх оныхоос 8 байр ахисан үзүүлэлттэй 
гарчээ. 

Авлигын төсөөллийн индекс нь 168 орны 
төрийн албан дахь авлигын төсөөллийн үр дүнг 
харуулдаг бөгөөд улс орнуудын засаглал, улс 
төр, нийгэм, эдийн засаг, хуулийн хэрэгжилт, 
бодлого зэргийг харгалзан үзэж дүгнэдэг байна. 
Манай улсын тухайд 8 байгууллагын судалгааг 
үндэслэн авлигын индексийг тогтоосон аж. 
Ингэхдээ ардчиллын чанар, эдийн засгийн 
эрсдэл, улс төрийн бодлого шийдвэр, валютын 
ханш, хуулийн боловсруулалт, хэрэгжилт, 
банкуудын мөнгөний бодлого зэрэг бүхий 
л салбарын асуудлыг харгалзан тогтоосон 
байна. 

Судалгааг хийсэн байгууллагаас гаргасан 
мэдээлэлд дурдсанаар Монгол Улс өнгөрсөн 
онтой харьцуулахад шүүхийн шударга байдал, 
хуулийн засаглал болон засаглалын шилжилт 
ба менежмент, өрсөлдөх чадварын үнэлгээгээр 
оноо буурсан байна. Түүнчлэн 2015 онд манай 
улстай холбоотой таагүй зарим мэдээлэл олон 
улсад гарсан нь авлигын талаарх төсөөлөлд 
сөргөөр нөлөөлсөн байх магадлалтай ажээ. 
Тухайлбал, Өршөөлийн хуульд авлигын хэргийг 
хамруулахаар төсөл боловсруулсан, мөн 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд өөрчлөлт 
оруулж авлигын хэргийг шалгах харьяаллыг 
өөрчлөхөөр хуулийн төсөл УИХд өргөн 
баригдсан, эдгээр асуудлаар “Транспэрэнси 
интернэшнл” олон улсын байгууллагын 
удирдлагаас Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн 
газарт хандсанаас гадна Малайзад болсон 
авлигын эсрэг олон улсын хурлаас Монгол 
Улсад хандаж дээрх асуудлаар уриалга гаргаж 
байсан зэргийг дурдаж болох юм.

Хэдийгээр хүндрэл бэрхшээл байсан 
ч 2015 онд Монгол Улс авлигатай тэмцэх, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх 
чиглэлээр ахицтай ажиллаж, зохих арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн гэж албаны хүн 
онцлон тэмдэглэж байна. Өнгөрсөн онд Монгол 
Улс авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэхэд ач холбогдолтой хэд хэдэн хууль 
тогтоомжийг шинээр баталж, заримыг нь 
хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тухайлбал, Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Шилэн 
дансны тухай хууль, Хууль тогтоомжийн тухай 
хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Эрүүгийн 
хууль гэх мэтээр нэрлэж болно. Эдгээр хуулиуд 
нь төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, төсвийн 
хөрөнгийн зарцуулалт, үр ашигтай болон 
хариуцлагатай байдлыг сайжруулах, олон 
нийтийн хяналт, оролцоог идэвхжүүлэх, хууль 
тогтоомж, захиргааны акт гаргах үйл ажиллагааг 
нээлттэй ил тод, хариуцлагатай болгох, 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтан 
дур зоргоороо захиргааны акт гаргах, хуулиас 
давсан шийдвэр гаргаж иргэдийг чирэгдүүлэх, 

Авлигын төсөөллийн индексээр 
Монгол Улс 72 дугаар байрт жагсав

танил талдаа давуу байдал олгох боломжийг 
хязгаарлаж, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, НҮБ
ын Авлигын эсрэг конвенцийн шаардлагад 
Эрүүгийн хуулийг нийцүүлэх зэрэг ихээхэн ач 
холбогдолтой юм. 

Түүнчлэн өнгөрсөн онд Эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын 
Авлигын эсрэг санаачилгын удирдах зөвлөлийн 
уулзалт болон бүс нутгийн семинарыг Засгийн 
газрын дэмжлэгтэйгээр амжилттай зохион 
байгуулсан нь авлигын эсрэг хүсэл зоригийн 
бас нэгэн илэрхийлэл болсныг ч олон улсын 
шинжээчид харгалзан үзсэн байна. Авлигатай 
тэмцэх газар 2015 онд авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлын 
хүрээнд хүүхэд багачууд, оюутан залуучууд, 
эрүүл мэндийн салбарт чиглэсэн аян, өндөр 
түвшний авлигын болон хувийн хэвшлийн 
авлигын асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн. 
Авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн 
илрүүлэлт, мөрдөн байцаалт, шийдвэрлэлтийн 
тоо өмнөх жилүүдийнхээс өссөн дүнтэй байгаа 
юм. Ялангуяа өндөр түвшний авлигын гэмт 
хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах чиглэлээр 
2015 онд ахиц дэвшил үзүүлж ажилласан 
байна. Мөн Авлигатай тэмцэх газраас зохион 
байгуулж байгаа байнгын хяналт шалгалтын 
үр дүнд албан тушаалтнуудын ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй үйлдлийг таслан зогсоож, буруутай 
этгээдэд хариуцлага тооцуулах чиглэлээр 
ажилласан байна. Өршөөлийн хуульд авлига, 
албан тушаалын гэмт хэргийг хамааруулахаар 
тусгасныг Ерөнхийлөгч хориг тавьснаар 
өөрчилж чадсан нь авлигын индексийн 
үзүүлэлтийг ахиулахад нөлөөлжээ. 

“Транспэрэнси интернэшнл” байгууллага 
авлигын индексийг үнэлэхдээ 0өндөр, 100бага 
хэмээн урвуу байдлаар дүгнэдэг байна. Өөрөөр 
хэлбэл, 0 рүү ойртох тусам авлигын түвшин 
өндөр буюу эрсдэлтэй байгааг харуулдаг аж. 
Дани улс сүүлийн 2 жилд хамгийн өндөр оноо 
авч хамгийн авлигагүй цэвэр орноор тэргүүлж 
байгаа бол Хойд Солонгос, Сомали улс 8 
оноогоор сүүл мушгижээ. 

Авлигын төсөөллийн индексийн 2015 оны 
дүнг дэлхий даяар зарласантай холбогдуулан 
“Транспэрэнси интернэшнл” байгууллагын 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Хосе Угаз 
мэдэгдэл гаргасан байна. Тэрээр хэлэхдээ 
“Судалгаанд хамрагдсан 168 орны гуравны 
хоёр нь 50иас доош оноо авчээ. Энэ нь авлигын 
асуудал дэлхийн дийлэнх оронд ноцтой асуудал 
хэвээр байгааг харуулж байна. Гэсэн хэдий 
ч 2015 онд дэлхийн өнцөг булан бүрт иргэд 
авлигын эсрэг тэмцэж, жагсч, эрх баригчдад 
өндөр түвшний авлигын эсрэг жинхэнэ ёсоор 
тэмцэх цаг болсныг хатуу сануулсан жил 
байлаа. 2015 оны сайн мэдээнүүдийн нэг нь 
өндөр түвшний авлигын эсрэг тэмцсэн Монгол, 
авлигын эсрэг “шүгэл үлээгчид”ийн эрхийг 
хамгаалсан Гватемал зэрэг улсын ард түмний 
тэмцэл, тэдний ялалтыг онцлох нь чухал юм” 
гэжээ. 
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СУРВАЛЖЛАГА
Төгсгөл. Түрүүч нь I нүүрт

Энэ нь ажил үүргээ эмх цэгцтэй зохион байгуулахад маш их ач 
холбогдолтой гэж тус хэлтсийн дарга Ж.Батсайхан хэллээ. Нэг ажилтан 
71 өндөр албан тушаалтан, 22 төрийн төв байгууллага, салбар нэгжийн 
523 байгууллага, 46 аймаг, 23 төвийн ЭБАТ, 355 салбар нэгжийн ЭБАТ, 
8000 гаруй мэдүүлэг гаргагч хариуцдаг гэхээр басхүү нэлээд өндөр 
ачаалалтай ажилладаг нь илэрхий. 

Авлигатай тэмцэх газар сүүлийн 3 жилд төрийн албан хаагчдаас 
ХАСХОМийг цахим хэлбэрээр бүртгэдэг болжээ. Энэ нь тун том 
дэвшил болсон гэдгийг төрийн албан хаагчид хэлдэг юм. Ажилтан 
Т.Дэлгэрням ХАСХОМ бүрдүүлэлтийн цахим системийн удирдлагын 
хэсгийг хариуцдаг. Цагийн зөрүүтэй бус нутаг, гадаад улс орнуудад 
суугаа манай Элчин сайдын яам, Дипломат төлөөлөгчийн газрын албан 
тушаалтнуудаас мэдүүлгээ цахимаар бүртгүүлэх үед шөнийн цагаар 
сууж ажиллах шаардлага түүнд гардаг байна. “Яг одоо үдийн цайны 
цаг гэхэд сүлжээнд 2560 төрийн албан хаагч байна” гэж Т.Дэлгэрням 
хэллээ. Цахим бүрдүүлэлтийн туршлагыг манай улс БНСУаас авчээ. 
Цаашид улам сайжруулах, боловсронгуй болгох шаардлага байгаа 
гэнэ. Цахим гарын үсгийн хууль батлагдвал төрийн албан хаагчдаас 
мэдүүлгийг нь цаасаар авч байгааг бүрмөсөн халах юм байна. 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 
АЖИЛТНЫ НЭГ ӨДӨР

Ажилтан Л.Анхныбаяр өдөр тутмын сонинтой байгуулах 
гэрээний төслийг боловсруулж суув. Тэрээр мэдүүлгээ хуульд 
заасан хугацаанд бүртгүүлэхийг төрийн албан хаагчдад сануулсан 
сурталчилгааны шинэлэг санаа боловсруулах даалгавар авчээ. Ийм 
төрлийн сурталчилгааг Авлигатай тэмцэх газраас хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслүүдээр дамжуулан яг энэ өдрүүдэд идэвхтэй хийдэг байна. Уг 
нь авлигын эсрэг хууль тогтоомжид төрийн албан хаагчид ХАСХОМээ 
хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв бүртгүүлэх үүрэгтэй хэмээн заасан. 
Энэ үүргээ эс биелүүлбээс ажлаас чөлөөлөх хүртэл хариуцлага 
тооцохоор мөн хуульчилсан. Авлигатай тэмцэх газар нэгэнт төрийн 
албан хаагчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлага гэдгээр орхидоггүй бөгөөд 
мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ажлыг улсын хэмжээнд өндөр хувьтай 
зохион байгуулахаар жил бүр чармайдаг. “Хуульд заасан үүргээ 
биелүүлцгээ, эс бол ажлаа өгцгөө” гээд уг нь сууж байж болох. Гэвч 
Авлигатай тэмцэх газраас хууль тогтоомжийг таниулах, үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн албан хаагч нэг бүрийг мэдүүлгээ хуульд 
заасан хугацаанд үнэн зөв бүртгүүлэхийг эрмэлзэж ажилладаг байна. 
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэж авахдаа хуулийн хариуцлагаар 
далайлган сүрдүүлэхээс илүү төрийн албан хаагчдад зөвлөн туслахыг 
чухалчилж байгаа нь сайшаалтай. Энэ жилийн хувьд төсвийн хэмнэлтийн 
горимд шилжсэнтэй холбогдуулан зарим өдөр тутмын сонин, телевиз, 
мэдээллийн цахим хуудсууд мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн сурталчилгааг 
үнэ төлбөргүй нийтэлж, нэвтрүүлж байгааг Авлигатай тэмцэх газрын 
ажилтнууд нэр цохон хэлж, баяр талархлаа илэрхийллээ. Тухайлбал, 
үндэсний өдөр тутмын “Үндэсний шуудан”, “Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ” 
сонин, Монголын Үндэсний олон нийтийн телевиз, 25 дугаар суваг, UBS, 
ETV телевиз, www.zaluu.com, www.ubs.mn, www.itoim.mn зэрэг хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж 
байгааг онцлон нэрлэж байв. 

Ажилтан Б.Эрдэнэцэцэг, Н.Мөнхбаяр нар гаднаас орж ирлээ. Тэд 
Ашигт малтмалын газар, Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний 
ерөнхий газрын албан хаагчдад сургалт хийгээд ирж байгаа юм 
байна. Энэ л өдрүүдэд мэдүүлгээ хэрхэн бөглөх талаар сургалт авах 
захиалга төрийн байгууллагуудаас маш олон ирдэг байна. Тэр бүхэнд 
очиж, хүссэн сэдвээр нь сургалт хийж, мэдээлэл өгдөг ажээ. Ажилтан 
Ц.Баасандэлгэр энэ өдрийн ажлын цаг эхлэхээс өмнө онцгой байдлын 
салбарын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудад сургалт хийгээд 
иржээ. “Тухайн өдрийн ачааллаас шалтгаалж, ажлын бус цагаар, мөн 
амралтын өдрүүдэд ч сургалт хийх шаардлага гардаг” гэж ажилтан 
Н.Мөнхбаяр хэлэв. Бэлтгэсэн сэдвээрээ мэдээлэл хийх нэг хэрэг, 
мэдүүлэг гаргагчдын тулгамдсан асуудал бүрт хариулт өгч, тухай 

бүрт шийдвэрлэдгээрээ тэдний зохион байгуулдаг сургалт бусад төрлийн 
сургалтаас онцлог бөгөөд ач холбогдолтой ажээ. Ажилтан Б.Эрдэнэцэцэг 
“Миний сая сургалт хийсэн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний 
ерөнхий газар өнгөрсөн жил ХАСХОМийн хяналт шалгалтад хамрагдсан. 
Бид сургалт хийхдээ урьд өмнө илэрсэн зөрчил, дутагдал дээр нь үндэслэж 
хойшид анхаарах асуудлыг нь түлхүү ярьдаг” гэв. 

Энэ жилийн хувьд цагаан сар хоёрдугаар сарын эхээр тохиож байгаа. 
Сар шинийн баяр ажлын өдрүүдэд таарч байгаа тул ХАСХОМээ цагаан 
сарын өмнө амжиж бүртгүүлээрэй хэмээн Авлигатай тэмцэх газраас нийт 
төрийн албан хаагчид болон мэдүүлэг гаргагч нарт анхааруулж байна. 
Хэдийгээр хуулийн хугацаа 2 дугаар сарын 15 гэж байгаа боловч цагаан 
сарын золголт, бууз, ууцны чимээнээс урьтаж мэдүүлгээ өгөхөөр төрийн 
албан хаагчид өөрсдөө ч бас яаравчилж байгаа гэнэ. 

Сурвалжлагын эхэнд нэр дурдсан 5 ажилтны хувьд жил бүрийн 2 
дугаар сарын 15ныг хүртэл өдөр бүрийг энэ мэт өндөр ачаалалтай 
өнгөрүүлдэг байна. ХАСХОМ бүртгэх ажлыг дуусгаад дүн шинжилгээний 
ажлаа эхлүүлнэ, дараа нь олон нийтэд мэдээлэх ажилдаа орно. Улмаар 
төрийн албан хаагчид хөрөнгө, орлогоо үнэн зөв мэдүүлсэн эсэх хяналт 
шалгалтын ажил бүтэн жил үргэлжилнэ. Улс даяар төрийн албан хаагчдын 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх 
ажил хийгдэж буй энэ өдрүүдийг зориуд сонгон Авлигатай тэмцэх газрын 
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны ажлын нэг өдрийг 
сурвалжилсан нь энэ юм. 

Үүнийг бичигч миний бие 19962000 оны парламентын сурвалжлагчаар 
ажиллаж байх үедээ тухайн үеийн УИХын гишүүдийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлэгтэй танилцаж, сурвалжлага хийх гээд бараагүй юм. Тэр үед үйлчилж 
байсан Авилгалын эсрэг хуульд зааснаар төрийн албан тушаалтнуудаас 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг авах боловч тэдгээртэй танилцах боломж үгүй 
байв. УИХын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны төмөр шүүгээнд хав 
дараастай, үзье харъя гэх хүнгүй, хэн гуай мэдүүлсэн үгүй нь тодорхойгүй, 
олонд харуулъя ч гэхгүй нэг тиймэрхүү байдалтай байж билээ. Албан 
тушаалтнуудаас хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг нь бүртгэж авахын хамгийн 
гол утга учир нь иргэд, олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлэхэд байгаа юм, 
уг нь. Хөрөнгө, орлогыг нээлттэй байлгана гэдэг нь олон нийтийн хяналтыг 
бий болгоно гэсэн үг. Харин 2006 онд шинэчлэн баталсан Авлигын эсрэг 
хуулийн дагуу Авлигатай тэмцэх газар байгуулагдан ажиллаж эхэлснээр 
төрийн албан хаагчдын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, 
хянах, мэдээлэх, дүн шинжилгээ хийх ажил жинхэнэ утгаараа эхэлсэн. Энэ 
нүсэр ажлыг Авлигатай тэмцэх газар байгуулагдан ажиллаж эхэлснээр 
өдгөө улсын хэмжээнд тогтолцоо болгон бүрдүүлж чадсан билээ. 

Т.МӨНХТУНГАЛАГ
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Төрийн албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хянах чиг 

үүргийг хэрэгжүүлдэг албан тушаалтнууд төрийн захиргааны 
болон нутгийн захиргааны төв байгууллагуудад ажилладаг 

бөгөөд тэдгээрийг эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/ хэмээн 
нэрлэдэг юм. Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан 

семинарын үеэр Сүхбаатар, Дорнод аймгийн, мөн Зам тээврийн 
яамны ЭБАТ-уудтай ярилцав. 

Ж.Жаргалсайхан: ЭБАТ-ы ажлын утга учир 
бол төрийн албан хаагчдыг авлигын эрсдлээс 

хамгаалах юм

Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, эрх бүхий 
албан тушаалтан Ж.Жаргалсайхантай ярилцав. 

-Та Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын хэмжээнд хэчнээн мэдүүлэг 
гаргагчийг хариуцаж ажилладаг вэ?

2012 оноос эхлэн аймаг, сумын бүх шатны ИТХын 336 төлөөлөгчийн 
материалыг салбар ЭБАТуудын бүрдүүлсний дагуу хянаж, арга зүйн 
зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. ЭБАТын ажлын утга учир бол төрийн 
албан хаагчдыг авлигын эрсдлээс хамгаалах юм. Түүнчлэн төрийн 
албан хаагчдынхаа нэр төрийг хамгаалах нь бидний ажлын гол зорилго 
байх ёстой.

-Сонирхлын зөрчлийн хууль хэрэгжсэнээр ЭБАТ-уудын ажлын 
хүрээ нэлээд өргөжсөн. Энэ хуульд нийцүүлж УИХ-ын байнгын 
хорооноос тогтоол гарган хэрэгжүүлж байгаа. Эдгээр хууль 
тогтоомжуудыг газар дээр нь хэрэгжүүлж байгаа ЭБАТ-ын хувьд 
ямар санал сэтгэгдэлтэй байдаг вэ? 

Нийтлэг харагддаг асуудал гэвэл төрийн албан хаагчид маань 
өөртөө үйлчлэх хууль эрх зүйн актуудаа судалдаггүй. Хувь хүн өөрөө 
санаачилга гаргаж судлах ёстой шүү дээ. Бидний ажилд хамгийн 
их хүндрэл учруулдаг зүйл нь энэ. Тиймээс зориуд хөрөнгө гаргаж, 
сурталчилгааны ажил заавал хийх шаардлагатай болдог. Тиймээс гарч 
байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, тушаал шийдвэрийн өөрчлөлтийг 
ЭБАТууд бид өөрсдөө хамгийн түрүүнд уншиж, танилцаж, судалж 
мэдэх ёстой. Үүнийгээ эзэмшсэн байх ёстой. 

-УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолоор нэлээд олон 
хүнийг мэдүүлэг гаргагчдын жагсаалтаас хассан. Үүнийг та юу гэж 
үздэг вэ? 

Энэ бол их зөв шийдвэр болсон. Бид энэ асуудлаар өмнө нь санал 
гаргаж хэлдэг байсан. Яг тэр хэлж ярьж байсан албан тушаалтнууд 
хасагдсан байна лээ. Одоо бол яг ИТХын түвшинд сонгогдсон 
төлөөлөгчдөөс мэдүүлэг авах нь зүйтэй. Тэд их бага ямар нэгэн 
хэмжээгээр хүний эрх ашигтай холбоотой, хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой 
шийдвэр гаргахад наад зах нь гар өргөж батлалцаж байгаа учраас 
үүнийхээ төлөө хариуцлага хүлээх учиртай. 

Д.Жавхлан: АТГ-тай маш ойр харилцаж ажилладаг 

Зам тээврийн яамны Хууль зүйн хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн, эрх бүхий албан тушаалтан Д.Жавхлантай 

ярилцав. Тэрээр төрийн албанд арав гаруй жил ажиллаж байгаа 
бөгөөд сүүлийн 7 жилд нь АТГ-ын ЭБАТ-аар ажиллаж байна. 

-Зам тээврийн салбарын хэмжээнд хэчнээн мэдүүлэг гаргагч 
байдаг вэ? 

Салбарын хэмжээнд 400 гаруй мэдүүлэг гаргагч бий. Зам тээврийн 
яаманд 130 орчим мэдүүлэг гаргагч байгаа. 

-ЭБАТ-аар ажиллаж байхад ямар нийтлэг асуудал, бэрхшээл 
тохиолдож байна вэ? 

Төрийн албан хаагчид орлогынхоо хэмжээг гаргаж мэддэггүй. 
Хамаарал бүхий этгээд гэдэгт хэнийг оруулах вэ гэдгээ бас мэддэггүй. 
Тэр байтугай нэг гэр бүлийн гишүүн гэдэг ойлголтоо мэдэхгүй ч байх 
нь бий. Мөн хувь хүн, хуулийн этгээдтэй холбогдсон харилцаагаа 

Эрх бүхий албан тушаалтнууд ярьж байна

ялгаж салгадаггүй. Энэ бүхнийг төрийн албан хаагч нэг бүрт таниулж, 
ойлгуулж ажилладаг. 

-АТГ-тай хэр ойр хамтарч ажилладаг вэ? 
Сүүлийн жилүүдэд хамтарч ажиллаж байгаа, маш ойр харилцаж 

ажилладаг. Ойлгомжгүй зүйл гарахад манай салбарыг хариуцсан АТГ
ын ажилтантай тухай бүр холбогдож арга зүйн заавар зөвлөгөөг шуурхай 
авдаг. Ямар нэгэн саад бэрхшээл, хүндрэл чирэгдэл гардаггүй. 

Э.Нандин-Эрдэнэ: Мэдүүлгийг цахимаар авах нь 
бидний ажлын ачааллыг хөнгөлж байна 

Дорнод аймгийн Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн 
Сум орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэн, эрх бүхий албан 

тушаалтан Э.Нандин-Эрдэнэтэй ярилцав. Тэрээр аймагтаа 
авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг 2007 оноос хэрэгжүүлж 

байгаа юм. 

-Одоогийн байдлаар нийт хэчнээн мэдүүлэг гаргагчийг 
хариуцан ажиллаж байна вэ? 

Анх Хууль зүйн байнгын хорооны 5 дугаар тогтоолоор 480 гаруй 
мэдүүлэг гаргагчийг хариуцан ажиллаж байсан. Одоо 20 дугаар 
тогтоолын дагуу 192 төрийн албан хаагчийн хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хянах ажлыг гүйцэтгэж байна. 

-ЭБАТ-аар ажиллахад ямар хүндрэл бэрхшээл тулгарч байна 
вэ? 

Хүндрэл бэрхшээл гэх юм бол нийтлэг байдлаар бид сургалт 
семинарт хамрагдах үеэрээ ярьж хэлдэг зүйл байна. Бид мэдүүлэг 
бүртгэх, хадгалах, хянахаас гадна авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөлтийг давхар хариуцаж байгаа. Энэ нь нэлээд 
ажлын ачаалал үүсгэж байна. ЭБАТын ажил бол бидний үндсэн гол 
ажил биш. Хавсарч хийдэг учраас ачаалал ихтэй. Ялангуяа мэдүүлэг 
бүртгэж байгаа яг энэ цаг мөчид орон нутагт тайлан мэдээ авах, нэгтгэх, 
дараа оныхоо ажлыг төлөвлөх, сум, агентлагийн ажлыг дүгнэх зэрэг 
ажлуудтай давхацдаг учраас цаг хугацааны хувьд нэлээд ачаалалтай 
байдаг. 

-Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахимаар авдаг болсон. Энэ нь 
орон нутагт хэр ахицтай байна вэ? 

Энэ нь бидний ажлын ачааллыг тодорхой хэмжээгээр хөнгөлж 
байгаа. 

-АТГ орон нутагт салбаргүй. Тиймээс орон нутаг дахь төрийн 
албан хаагчдын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, 
хянах үйл ажиллагааг ЭБАТ-уудаар дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Энэ 
ажлыг Та хэр үр дүнтэй гэж үздэг вэ?

Бидний хувьд үндсэн чиг үүргийнхээ зэрэгцээ АТГын ЭБАТы 
ажлыг давхар гүйцэтгэдэг учраас зарим тохиолдолд хүч мөхөсддөг тал 
бий. УИХын Хууль зүйн байнгын хорооны 20 дугаар тогтоолоор ТЗ5 
зэрэглэлийн албан тушаалтнуудаас мэдүүлэг авахгүй болсон. Миний 
хувьд өөрөөсөө дээш зэрэглэлийн албан тушаалтнуудаас мэдүүлэг 
авдаг. Асуудал хааяа гарна. Тиймээс Засгийн газрын 2007 оны 354 
дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулж, ЭБАТуудын шатлалыг ахиулж өгвөл 
зүгээр санагддаг. 
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ЯРИЛЦЛАГА

-Авлигатай тэмцэх газар төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад 
одоогийн байдлаар ямар байгууллага хамруулаад байна вэ? 
Цаашид ямар байгууллагыг хамруулахаар төлөвлөж байгаа вэ? 

Энэ он гарсаар Ашигт малтмалын газар, Хөдөлмөрийн яам, 
УБТЗын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг зэрэг байгууллагын 124 албан 
тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
хянан шалгасан. Энэ улиралдаа багтаан Дундговь аймгийн ИТХ, Засаг 
даргын Тамгын газар, ИНЕГ, Газрын тосны газар зэрэг байгууллагад 
хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөж байна. Зарим байгууллагад шалгалт 
ороод эхэлсэн явж байгаа. 

-Найман албан тушаалтанд хариуцлага тооцсон гэлээ. Яг ямар 
хариуцлага тооцсон юм бэ? 

Авлигын эсрэг хууль, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийн 
дагуу сануулах 4, цалингийн хэмжээг бууруулах 2, албан тушаалаас 
халах 2 арга хэмжээ авсан байна. 

-Төрийн албанд шинээр ажилд орж байгаа хүний хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх 
газар хянадаг. Гэтэл ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэхэд дүгнэлт 
гаргуулахгүйгээр төрийн албанд томилогдон ажиллаж байгаа нь 
хууль зөрчсөн үйлдэл. Үүн дээр танайх хэрхэн ажиллаж байна 
вэ? 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу 
Авлигатай тэмцэх газраас тухайн албан тушаалд томилогдохоор 
нэр дэвшиж байгаа этгээд дээрх хуулийг хангаж байна уу, энэ албан 
тушаалаар хүлээсэн үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилтэй юу 
гэдэг асуудлаар дүгнэлт гаргадаг. 2015 онд ашиг сонирхлын зөрчлийн 
хуулийг зөрчиж томилсон 110 албан тушаалтныг чөлөөлүүлсэн. Мөн 
манай байгууллагаар урьдчилсан мэдүүлгийг нь дахин хянуулаад 
буцаан томилсон байгаа. 

-УБТЗ-ын орлогч дарга Л.Даваапилийн хууль бус томилгооны 
асуудлаар Авлигатай тэмцэх газар олон нийтэд мэдээллээ. Энэ 
хүн ямар хууль зөрчиж төрийн албанд ажиллаж байгаа юм бэ? 

Дээрх асуудлын хүрээнд УБТЗ хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн 
Удирдлагын асуудал хариуцсан замын орлогч дарга Л.Даваапилийн 
урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулахаар манай байгууллагад ирүүлсэн.

Үүний дагуу хянан үзэхэд Л.Даваапил нь Монгол Улсын Эрүүгийн 
хуулийн тусгай ангийн 111 дүгээр зүйлийн 111.2т заасан гэмт хэрэг 
үйлдсэн гэм буруутайд тооцогдон Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан 
шатны 1 дүгээр шүүхийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 06ны өдрийн 40 
дүгээр шийтгэх тогтоолоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 51 
дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээгээр торгох ялаар шийтгүүлсэн. 

Төгсгөл нь VII нүүрт

Л.СҮХ-ОЧИР: Хууль бус 
томилгоотой холбоотой 

асуудлаар Ц.Шаравдоржид 
албан бичиг хүргүүлсэн

Авлигатай тэмцэх газрын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, 
дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар 

Ц.Цэцэгдэлгэрэхтэй ярилцав. 

-Улсын хэмжээнд албан тушаалтнуудын хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 
албан ёсны дүн мэдээг Авлигатай тэмцэх газар зарлалаа. 
Энэ жил хуулийн хугацаанд хичнээн хүн мэдүүлгээ гаргаж 
бүртгүүлсэн бэ? 

Авлигатай тэмцэх газраас хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан 
тушаалтны 2015 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хүлээн авах, хянах үйл ажиллагааг 
улсын хэмжээнд зохион байгуулж төрийн захиргааны болон нутгийн 
захиргааны 109 байгууллагаас ирүүлсэн тайлан, бүртгэлийг нэгтгэж 
албан ёсны дүн мэдээг гаргалаа. Улсын хэмжээнд нийтдээ 39853 
мэдүүлэг гаргагч бүртгэгдсэнээс 39850 мэдүүлэг гаргагч буюу 99,9 
хувь нь бүртгүүлсэн. Үүнээс хуульд заасан хугацаандаа 39848 
мэдүүлэг гаргагч бүртгүүлсэн бол 2 мэдүүлэг гаргагч хугацаа 
хожимдуулж, 3 мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгээ гаргаж өгөөгүй байна. 
Мөн Авлигатай тэмцэх газарт 2015 оны мэдүүлгээ мэдүүлбэл зохих 
төрийн өндөр 269 мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтан хуульд заасан 
хугацаанд 100 хувь мэдүүлсэн байна. 

-2016 оны бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны онцлог юу 
байв? 

Ихээхэн онцлогтой байлаа. 2015 оны сүүлээр Засгийн газрын 
бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон. Зарим төрийн байгууллагад 
бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж, халаа сэлгээ их гарсан. Төрийн өмчийн 
хорооны бүтцийг хуулиар өөрчилж Сангийн яаманд нэгтгэсэн, 
Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газруудыг нийлүүлж Гааль, 
Татварын ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Үндэсний 
Статистикийн хороог нийлүүлж Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий 
газар болгосон зэрэг өөрчлөлт хийгдсэн. Төрийн албан хаагчдыг 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ шинэчлэн гаргах хуулийн хугацаанд сар 
шинийн баярын амралтын өдрүүд давхацсан. Энэ бүхэн мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд багагүй хүндрэл бэрхшээл үүсгэж 
байсан. Гэвч Авлигатай тэмцэх газар учирч болох эдгээр бүх хүндрэл 
бэрхшээл, тулгамдаж байгаа асуудал, түүнээс гарах үр дагаврыг 
тооцож, тухай бүрт арга хэмжээ авч ажилласан. 

-Мэдүүлгээ гаргаагүй буюу хожимдуулж мэдүүлсэн 
зөрчилтэй нийт 5 хүн байгааг нэрлэж болох уу? 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Захиргаа, хүний нөөцийн 
газрын дарга А.Ундрах, нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ИТХын 
төлөөлөгч Ц.Эрдэнэбаяр нар хугацаа хожимдуулсан, Төрийн тусгай 
хамгаалалтын газрын Харуулын албаны дарга Ж.Самбалхүндэв, 
нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ИТХын төлөөлөгч Ч.Дэчингалсан, 
нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ИТХын төлөөлөгч Л.ГэрэлтОд нар 
2015 оны мэдүүлгээ гаргаж өгөөгүй байна.

-Ихэвчлэн дүүргийн хурлын төлөөлөгч нар хөрөнгө, орлогоо 
мэдүүлэхэд хойрго хандсаны учир шалтгаан юу вэ? 

Энэ жилийн хувьд нийслэлийн 2 дүүргийн 3 төлөөлөгчийн хувьд 
ийм асуудал гарсан нь анхаарал татаж байна. Авлигатай тэмцэх 
газрын зүгээс хөрөнгө, орлогоо хуулийн хугацаанд мэдүүлэх талаарх 
сургалт, сурталчилгааг хангалттай түвшинд өгсөн. Дээр нэр дурдсан 
албан тушаалтнууд шалтгаан, тайлбараа гаргаж өгөх байх. 

Төгсгөл нь VIII  нүүрт

Ц.ЦЭЦЭГДЭЛГЭРЭХ: 
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ 

гаргах нь төрийн албан 
хаагчдыг авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх гол механизмАвлигатай тэмцэх газраас өнгөрсөн онд 22 байгууллагын 
453 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, 

орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч шалгажээ. Үүнээс зөрчилтэй 
мэдүүлсэн 47 албан тушаалтанд сануулах, цалингийн хэмжээг 

бууруулах, ажлаас халах хариуцлагыг тооцуулсан байна. Харин 
энэ он гарсаар хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 

мэдүүлгийн зөрчилтэй 8 албан тушаалтанд хариуцлага 
тооцуулжээ. Мөн нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
зарим иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
хянахтай холбоотой үүсч буй асуудлаар Зам тээврийн сайдад 

болон Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргад албан 
бичиг хүргүүлсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан Авлигатай 

тэмцэх газрын Хяналт шалгалтын албаны дарга, ахлах 
комиссар Л.Сүх-Очиртой ярилцлаа. 
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ДЭЛХИЙ ДАХИНД

Авлигын хэргийг 
мэдээлэх төвийг 
байгуулав 

Сингапур. Тус улсын Витлей хорооллын 
Цагдаагийн хэсгийг өнгөрсөн оны 12 дугаар 
сард Авлигын хэргийг мэдээлэх нэг цэгийн 
төв болгосон байна. Энэ талаар тус улсын 
Авлигын хэргийг мөрдөн шалгах товчоо болон 
Цагдаагийн газраас хамтарсан мэдэгдэл хийж, 
уг төвийг байгуулснаар иргэд авлига, албан 
тушаалын гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүдийг 
цаг алдалгүй мэдээлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, 
гомдол, мэдээлэл гаргагч тав тухтай орчинд, 
ямар нэгэн дарамт шахалт, айдасгүйгээр 
мэдээлэл өгөх орчин бий болсон гэж 
мэдэгджээ. 

Сингапурын Ерөнхий сайд Ли Хсиен 
Лоон “Авлигын гэмт хэргийн талаар гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авах нэг цэгийн төвийг ийнхүү 
байгуулснаар Сингапур улсыг авлигагүй, 
соёлтой байлгах арга хэмжээний нэг хэсэг 
болж чадлаа” гэсэн байна. Авлигын хэргийг 
мэдээлэх тус төвд Авлигын хэргийн мөрдөн 
шалгах товчооны түүхэн үйл явдлыг мэдээлэх 
ба ингэснээр иргэд тус улс авлигатай тууштай 
тэмцэж байгааг харах боломжтой аж. Иргэд 
тус мэдээллийн төвд биечлэн мэдээлэл 
өгөхөөс гадна тус төвийн 24 цагийн турш 
ажилладаг 1800376 0000 тоот утсаар, эсвэл 
www.cpib.gov.sg цахим хуудсаар мэдээлэл 
өгөх боломжтой юм байна. 

Хэвлэл мэдээллийн 
салбарын ажилтнууд 
авлигын гэмт хэрэгт 
холбогдлоо

Казахстан. Тус улсын хэвлэл мэдээллийн 
салбарын нэр хүндтэй 2 төлөөлөгч нэг 
сая гаруй ам.доллар шамшигдуулсан гэх 
хэрэгт холбогдон шалгагдаж байгаа нь 
ихээхэн шуугиан дэгдээж байна. Тус улсын 
Сэтгүүлчдийн эвлэлийн дарга, Үндэсний 
хэвлэлийн хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч Сейткази 
Матаев, түүний хүү, “Казтаг” мэдээллийн 
агентлагийн захирал Асет Матаев нарыг 2011
2015 оны хооронд улсын төсвөөс 340 сая 
тенге буюу 970.000 ам.доллар шамшигдуулсан 
хэрэгт сэжиглэжээ.

Тэд тус улсын хэвлэлийн салбарт хамгийн 
нэр хүндтэй хүмүүс бөгөөд ямар ч мөнгө 
шамшигдуулаагүй хэмээн мэдэгдэж байна. Энэ 
хэргийн талаар тус улсын Авлигатай тэмцэх 
үндэсний товчооноос тэдний шамшигдуулсан 
гэх их хэмжээний мөнгийг Засгийн газрын 
Мэдээллийн технологийн хороо болон 
“Казахтелеком” төрийн өмчит компанид өгч, 
өөрсдийнх нь талаарх материал бэлтгэн, 
хэвлүүлэхэд зарцуулсан байж болзошгүй 

хэмээн мэдэгджээ. 

Бразилийн 
Ерөнхийлөгч 
авлигын хэрэгт 
гэрчээр дуудагджээ 

Бразил. Шүүхийн хэвлэлийн төлөөлөгчийн 
мэдэгдсэнээр хууль батлуулахын тулд хээл 
хахууль өгсөн хэрэгт холбогдуулан тус улсын 
Ерөнхийлөгч Дилма Руссеффийг гэрчээр 
татах шийдвэрийг Бразилийн холбооны 
шүүхээс гаргажээ. Ерөнхийлөгч Дилма 
Руссеффийг уг хэрэгт холбогдуулан одоогоор 
мөрдөн шалгаагүй ч энэ хэргийг үйлдсэн гэх 
бизнесмен Эдуардо Валдогийн хамгаалалт 
гэж зарим хүмүүс үздэг билээ. Авто машины 
салбартай холбоотой хууль батлуулахын тулд 
хээл хахууль өгсөн хэргээр өнгөрсөн оны 11 
дүгээр сард Эдуардо Валдог буруутгасан юм. 

Ерөнхийлөгч Дилма Руссефф шүүхэд 
мэдүүлгээ бичгээр гаргах, эсвэл өөрийн биеэр 
очиж өгөх ёстой аж. Энэ бол Ерөнхийлөгч 
Дилма Руссефф болон түүний засаглалыг 
сулруулж буй, олон арван улс төрчийн нэр 
холбогдсон, төрийн өмчит “Petroleo Brasil
eiro SA” компанийн авлигын хэргээс тусдаа 
асуудал юм. Эдуардо Валдогийн хэрэгт 
Ерөнхийлөгч асан Луис Инасио Лула да Силва
гаас мөн байцаалт авахаар болсон аж. Учир 
нь уг хээл хахуулийн мөнгийг ерөнхийлөгч 
асны хүүхдүүдийнх нь компаниар дамжуулсан 
эсэхийг цагдаа нар шалгаж байгаа билээ. 

Авлигын хэргээр 
Бээжингийн нөлөө 
бүхий албан 
тушаалтныг шалгаж 
байна

БНХАУ. Авлигын хэрэгт холбогдуулан 
Бээжин хотын Коммунист намын дэд дарга 
асныг хууль, хяналтын байгууллагынхан 
мөрдөн шалгаж байгаа хэмээн тус улсын 
Ардын дээд прокурорын газраас мэдэгдлээ. 
Ардын дээд прокурорын газрын цахим 
хуудсанд хээл хахууль авсан хэрэгт сэжиглэн 
Лу Шивэнг шалгаж байгаа бөгөөд түүнд 
“таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан” хэмээн 
мэдээлжээ. 

Төрийн албан хаагчдыг сургах Бээжин 
хот дахь намын сургуулийг ноён Лу Шивэн 
удирдаж байсан бөгөөд өнгөрсөн оны 11 дүгээр 
сард авлигын хэрэгт буруутгахын зөөлрүүлсэн 
хэлбэр болох “сахилгын ноцтой зөрчил” 
гаргасан гэж үзэн эрх барих Коммунист намаас 
түүнийг албан тушаалаас нь халаад байсан 

юм. Прокурорын байгууллагаас хэрэгтэй 
холбоотой ямар нэгэн нэмэлт мэдээлэл 
гаргаагүй бөгөөд мөн Лу Шивэнээс тайлбар 
авах ч боломжгүй байсан юм.

Эрх баригч намын 
гишүүн авлигын 
хэрэгт холбогдов 

Өмнөд Солонгос. Эрх баригч Саенури 
намын хууль тогтоогч Ли Бюун Сук бизнесийн 
зорилгоор тус улсын хамгийн томд тооцогдох 
ПОСКО гангийн үйлдвэрээс ихээхэн хэмжээний 
хахууль авч, тус үйлдвэрийн барилгын төсөлтэй 
холбоотой хэргийг шийдэхэд албан тушаалаа 
ашигласан гэмт хэрэгт холбогдсон талаар 
Прокурорын газраас мэдэгджээ. Тэрээр 2008
2010 онд Газар зохион байгуулалт, тээврийн 
асуудал хариуцсан парламентын хорооны 
дарга байсан бөгөөд энэ нь барилгын салбарт 
нэлээд нөлөөтэй албан тушаал юм. 

Ли Бюун Сук болон түүний хүрээний 
хүмүүс 20102014 оны хооронд 900 сая вон 
буюу 729.000 ам.долларын авлига авсан гэж 
үзэж байгаа юм байна. 

Авлигыг мэдээлэх 
шууд утас ажиллаж 
эхэлснээс хойш 330 
дуудлага хүлээн  
аваад байна 

Вьетнам. Авлигын асуудлыг мэдээлэх 3 
шугам ажиллаж буй 25 хоногийн дотор 330 
гаруй дуудлага хүлээн аваад байна хэмээн 
Авлигын эсрэг хяналт, шалгалтын товчооны 
дарга Пам Тронг Дат мэдэгдэв. Эдгээр 
дуудлагын зонхилох хувийг газар эзэмших, 
ашигт малтмал, татвар, нийгмийн халамж, 
үйлчилгээ болон эрх мэдлийг урвуулан 
ашиглахтай холбоотой мэдээлэл эзэлж байна 
гэжээ. 

Дуудлагад дурдагдсан асуудлыг 
шалгахаар нэмэлт материал, нотлох баримт 
цуглуулахаар ажиллаж байна. Авлигын эсрэг 
хяналт, шалгалтын товчоо өнгөрсөн онд 
янз бүрийн салбарт 6500 гаруй захиргааны 
шалгалт, 243600 орчим тогтмол хяналт, 
шалгалтыг хийжээ. Үүний үр дүнд 4.3 их 
наяд ам.долларын зөрчил илрүүлсэн байна. 
Байгууллага, иргэдэд 509.3 сая ам.долларын 
161600 захиргааны арга хэмжээ, торгууль 
ногдуулжээ. 74 иргэнд холбоотой 67 асуудлаар 
эрүүгийн хэрэг үүсгэхээр, 133 иргэнд холбоотой 
40 асуудлыг шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр 
шилжүүлээд байгаа ажээ.
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ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
Илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох 

нь тогтоосон 5 нэр дэвшигчийг албан 
тушаалд томилжээ

 Авлигатай тэмцэх газар 2015 онд 
нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
8119 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч хуулийн 
хугацаанд хянаж, холбогдох байгууллагуудад 
хариуг хүргүүлсэн бөгөөд тухайн албан 
үүргийг хэрэгжүүлэхэд илт ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэх 29 нэр дэвшигч байгааг тогтоож, 
энэ талаар томилох эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд хариу өгч шийдвэрлэсэн 
байна. Энэ дагуу илт ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон нэр 
дэвшигчдээс 24ийг нь тухайн албан тушаалд 
томилоогүй байна. Харин 5 нэр дэвшигчийг 
томилжээ. Тухайлбал, Цэдэвдамба овогтой 
Батыг МИАТ ТӨХКийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн гишүүнээр, Оюунчимэг овогтой 
Лхагвадоржийг ИНЕГын Зорчигч, ачаа, 
шуудангийн үйлчилгээний газрын даргаар, 
Шаравсамбуу овогтой Гэрэлчимэгийг Аж 
үйлдвэрийн яамны Хөнгөн үйлдвэрийн 
бодлого, зохицуулалтын газрын даргаар, 
Дарьмаа овогтой Баттогтохыг Шивээхүрэн дэх 
гаалийн газарт улсын байцаагчаар, Лхамсүрэн 
овогтой Даваапилийг УБТЗ хувь нийлүүлсэн 
нийгэмлэгийн Удирдлагын асуудал хариусан 
Замын орлогч даргын албан тушаалд тус тус 
томилсон байна. 

Мөн Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5 дахь 
хэсэгт заасныг зөрчиж томилогдсон нийт 
110 албан тушаалтныг томилсон тушаал, 
шийдвэрийг хүчингүй болгуулж, зөрчлийг 
арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллажээ.

Эхнэртээ, аавдаа, дүүдээ давуу байдал 
олгосон албан тушаалтанд хариуцлага 

тооцуулах шаардлагатай

Авлигатай тэмцэх газарт иргэнээс 
ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг хүлээн авч 
хяналт шалгалтын ажиллагааг явууллаа. 
Архангай аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн 
дарга Б.Баатарсүрэн нь эхнэрийнхээ үүсгэн 
байгуулж, 100 хувь эзэмшиж, үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа хуулийн этгээдтэй Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд зааснаар 
ажил олгогчийг дэмжих гэрээг байгуулж 
2013 онд 3.369.600 төгрөгийн урамшууллыг 
олгосон, мөн төрсөн эцэг Батсайхан, төрсөн 
дүү Б нартай хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
болон нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг 
дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх тухай гэрээг 
байгуулж, тус бүр 3 сая төгрөгийн санхүүгийн 
дэмжлэг олгосон нь Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуульд заасан хориглолт, 
хязгаарлалтыг зөрчсөн байна. 

Мөн Б.Баатарсүрэн нь 20132014 оны 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогоо мэдүүлсэн нь Авлигын эсрэг 

хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2т заас ныг 
зөрчсөн байх тул түүнд хариуцлага тооцуула
хаар Хөдөлмөрийн сайд Г.Баярсайханд 
албан бичиг хүргүүлэв. 

Улаанбаатар төмөр замын удирдах 
227 албан тушаалтны хувийн ашиг 

сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг хянав

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын 
эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт заасныг 
тус тус үндэслэн Монгол, Оросын хувь 
нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр 
замын удирдах 227 албан тушаалтны 2013, 
2014 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан 
үзсэн байна. 

Шалгалтын хүрээнд гарсан зөрчлийг 
арилгах, хууль тогтоомж зөрчсөн албан 
тушаалтнуудад хариуцлага тооцох, цаашид 
тухайн байгууллагадаа авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжид 
заасан нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах 
талаар Монгол, Оросын хувь нийлүүлсэн 
нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын дарга 
Л.Пүрэвбаатарт албан бичиг хүргүүлэв.

Хөдөлмөрийн яамны зарим албан 
тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар 

хандав

Авлигатай тэмцэх газраас хуульд заа
сан чиг үүргийн дагуу Хөдөлмөрийн яамны 
хэмжээнд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 
тогтоомжийн хэрэгжилт, тайлан мэдээний 
үнэн бодит байдлыг хангах зорилгоор 
холбогдох хяналт шалгалтыг явууллаа. 

Шалгалтаар Хөдөлмөрийн яамны хэм
жээнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах Үнэлгээний хороонд ажилласан нийт 61 
гишүүнээс 15 нь “Ашиг сонирхлын зөрчил
гүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн ту
хай мэдэгдэл, тайлбар”ыг гаргаагүй, 
мөн нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн 44 албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг тухайн 
албан тушаалд томилсны дараа хянуулсан, 
3 албан тушаалтны урьдчилсан мэдүүлгийг 
хянуулахгүйгээр томилсон нь холбогдох 
хууль тогтоомжийг зөрчсөн төдийгүй зарим 
албан тушаалтнууд хуулийн хугацаанд 
мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлээгүй зөрчил 
тогтоогдсон байна. Иймд авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжид 
заасан нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах, 
нэр бүхий албан тушаалтнуудад хариуцлага 
тооцуулахаар Хөдөлмөрийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Ю.Идэрцогтод албан 
бичиг хүргүүлэв.

Төгсгөл. Түрүүч нь V нүүрт

Улмаар Дээд шүүхийн хяналтын 
шатны эрүүгийн хэргийн шүүхээр анхан 
шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр 
үлдээн шийдвэрлэсэн байсан. Энэ дагуу 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7д 
зааснаар тухайн албан тушаалд томилоход 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна гэж үзэж 
албан бичиг хүргүүлсэн. Гэтэл одоо болтол 
энэ хүн ажилласаар байгаа юм.

-Тэгэхээр цаашид яах ёстой вэ? 
Бид энэ асуудлыг нягталж үзээд Зам 

тээврийн сайдад албан бичиг хүргүүлсэн. 
Л.Даваапилийг томил сон шийдвэрийг хүчингүй 
болгуулах, мөн УБТЗ хувь нийлүүлсэн 
нийгэмлэгийн дарга Л.Пүрэвбаатарт 
хариуцлага тооцуулахаар албан бичиг 
хүргүүлсэн. 

-Авлигатай тэмцэх газраас Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын дарга Ц.Шарав-
доржид албан бичиг хүргүүлсэн тухай 
мэдээлэгдсэн. Энэ талаар тодруулна уу. 

Удирдлага нь солигдохоор тухайн байгуул
лагад ажиллаж байгаа албан тушаалтнууд 
халагдах, солигдох, өөр албанд томилогдох 
асуудал үүсдэг. Одоогийн байдлаар Авлигатай 
тэмцэх газарт Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газраас 48 нэр дэвшигчийн урьдчилсан 
мэдүүлэг хянагдахаар ирсэн байна. Эдгээрийг 
хянах явцад ашиг сонирхлын зөрчилтэй болон 
хууль бус томилгоотой холбоотой өргөдөл, 
гомдол цөөнгүй ирж байна. Тухайлбал, 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй, нам, эвслийн 
захиалгатай албан тушаалд томилоод 
байна гэсэн гомдол байна. Тиймээс хууль 
бус томилгоотой холбоотой асуудлаар 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
дарга Ц.Шаравдоржид хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж ажиллах тухай албан бичиг 
хүргүүлж анхааруулсан. 

-Байгууллагын дотоод асуудалд 
Авлига тай тэмцэх газар хөндлөнгөөс 
оролцож эхэллээ гэсэн шүүмжлэл гарч 
байна? 

Энэ бол байгууллагын дотоод асуудалд 
оролцсон зүйл биш. Монгол Улсад хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх асуудал юм. Томилогдож байгаа 
хүмүүсийн хувьд тухайн албан тушаалын 
шаардлага хангахгүй байгааг, мөн ашиг 
сонирхлын зөрчил үүсгэх нөхцөл байдал бий 
болж байгааг үл тоон өнгөрөөж болохгүй. Бид 
хуулийн хүрээнд ажиллаж, амьдрах ёстой. 

Л.СҮХ-ОЧИР: Хууль 
бус томилгоотой 

холбоотой асуудлаар 
Ц.Шаравдоржид 

албан бичиг 
хүргүүлсэн
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Төгсгөл. Түрүүч нь V нүүрт

-Дээрх хүмүүст хуулийн 
ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ? 

-Хуульд заасан үүргээ бие-
лүү лээгүй буюу мэдүүлгээ хожим-
дуулж гаргасан, гаргаж өгөхгүй 
байх ямар нэгэн хүндэтгэн үзэх 
шалтгаан байгаа эсэхийг тодруулж, 
гаргасан зөрчлөөс нь хамаараад 
сануулах, цалингийн хувь буу руу-
лах, ажлаас халах хүртэл сахил-
гын шийтгэл ногдуулдаг. Мөн 
тухайн албан тушаалтны хувийн 
ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөн гө, орлогын мэдүүлгийг ав-
ли га, ашиг сонирхлын зөрчлийн 
хууль тогтоомжид заасны дагуу 
нарийвчлан хянан шалгадаг. 

-Мэдүүлгээ гаргаж өгөөгүй 
буюу гаргахаас татгалзсан 
асуудлыг хөрөнгө, орлогоо 
нуусан гэж үзэх үү? 

-Авлигын эсрэг хуулийн 13 
дугаар зүйлийн 13.6-д зааснаар 
мэдүүлэг гаргахаас татгалзсан 
болон гаргаж өгөөгүй нь тухайн 
албан тушаалтны мэдүүлгийг 
шалгах үндэслэл болдог. Хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг нь нарийвчлан 
хянан шалгаж, шалгалтын эцэст 
тухайн албан тушаалтан хөрөнгө, 
орлогоо нуусан эсэх нь тодорхой 
болох бөгөөд худал мэдүүлсэн 
тохиолдолд хөрөнгө, орлогын дүн 
болон тухайн мэдүүлэг гаргагчийн 

Ц.ЦЭЦЭГДЭЛГЭРЭХ: Хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгээ гаргах нь төрийн албан хаагчдыг 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх гол механизм

ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ?

албан тушаалын цалин хөлсний 
дүнтэй уялдан хүлээлгэх сахилгын 
шийтгэл харилцан адилгүй байдаг. 
Тухайлбал зөрчилтэй мэдүүлсэн 
хөрөнгө, орлогын хэмжээ нь тухайн 
албан тушаалтны зургаан сараас 
дээш нэг жил хүртэлх хугацааны 
цалинтай тэнцүү хэмжээний бол 
албан тушаал бууруулах, нэг 
жи лийн цалинтай тэнцэх буюу 
түүнээс их хэмжээтэй байвал 
албан тушаалаас нь огцруулах 
буюу ажлаас халах сахилгын 
шийтгэл хүлээхээр заасан байх 
жишээтэй. 

-Төрийн албан хаагчдаас 
хө рөнгө, орлогын мэдүүлэг 
гар гуулж авахын ач холбогдол 
ер нь юу юм бэ?

-Төрийн албан хаагчдыг 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх гол 
меха низм. Нөгөө талаас төрийн 
албан хаагчид ажилд орохдоо 
хэдий хэмжээний хөрөнгөтэй 
байна, ажиллаж байх хугацаанд 
ямар хэмжээний хөрөнгөтэй 
болсон, ашиг сонирхлын зөрчилд 
өртөх эрсдэл байна уу гэдэгт 
хяналт тавин ажиллаж байгаа 
нь цаашлаад үндэслэлгүйгээр 
хөрөнгөжих авлигын гэмт 
хэрэг болон ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс хамгаалах, урьдчилан 
сэргийлэх чухал хэрэгсэл юм. 
Мөн иргэд олон нийтийн зүгээс 
төрийн албан хаагчийн хөрөнгө, 

орлоготой холбоотой өргөдөл, 
гомд лыг Авлигатай тэмцэх газарт 
ирүүлдэг. Тэдгээр мэдээллийн 
мөрөөр хяналт шалгалт явуулж, 
хөрөнгө орлогоо хууль ёсны дагуу 
олж авсан эсэхийг нь тогтоож 
зөрчил илрээгүй тохиодолд 
тухай бүрт нь гомдол гаргагчид 
хариуг хүргүүлдэг, энэ нь төрийн 
албан хаагчдынхаа нэр төрийг 
хамгаалах арга хэмжээ болж 
байгаа юм. 

-Төрийн өндөр болон бусад 
албан тушаалтны хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг эцсийн 
байдлаар олон нийтэд хэзээ 
мэдээлэх вэ? 

-Авлигатай тэмцэх газарт 
мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлдэг 
УИХ-ын гишүүд, сайд, УИХ-аас 
байгуулагддаг байгууллагын 
удир дах албан тушаалтан, 
Засгийн газрын агентлагийн дарга 
нар болон Улсын дээд шүүхийн 
шүүгч, Үндсэн хуулийн цэцийн 
гишүүн, аймаг, нийслэлийн ИТХ-
ын дарга, Засаг дарга зэрэг 
Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан 
нийт 250 гаруй албан тушаалтны 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг энэ 
оны хоёрдугаар улиралд багтаан 
“Төрийн мэдээлэл” сэтгүүл болон 
http://www.xacxom.iaac.mn цахим 
хуудсанд байршуулна. 

-Танай гадаа МАХН-аас 
жагсаал цуглаан хийгээд байгаа 
юм уу? Ямар шаардлага тавьж 
байгаа юм? Шаардлагыг нь 
хүлээгээд авч болдоггүй юм уу?

Авлигатай тэмцэх газрын 
албан ёсны фэйсбүүк хуудсаар 

ирүүлсэн асуулт

-МАХН-ын дэргэдэх залуу-
чуу дын холбооноос Авлигатай 
тэмцэх газарт шаардлага хүргүүлж, 
жагсаал цуглаан зохион байгуулж 
байгаа. Улс төрийн намын дэргэдэх 
олон нийтийн байгууллага нь улс 
төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Улс төрийн байгууллагаас хуулийн 
байгууллагад хандаж улс төрийн 
шинжтэй шаардлага тавьж байгааг 
яавч хүлээж авах боломжгүй. 
Эдгээр хүмүүс шалгаж буй тодорхой 
хэргийг зогсоох, хэрэгт холбогдон 
шалгагдаж байгаа хүмүүсийг 
суллахыг шаардаж байгаа. Энэ 
бол хууль бус шаардлага, хууль 
зөрчсөн үйлдэл, зүйд нийцэхгүй 
асуудал. Шуудхан хэлбэл, Эрүүгийн 
хуулийн 245 дугаар зүйлд заасан 
гэмт хэргийн шинжийг агуулж байна 
гэж үзэх үндэстэй. Эрүүгийн хууль 
дахь Шүүн таслах ажиллагааны 
эсрэг гэмт хэрэг гэсэн бүлэгт Хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүн 
таслах ажиллагаанд саад учруулах 
гэсэн гэмт хэргийг нэрлэсэн байгаа. 
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, 
шүүн таслах ажиллагаанд 
санаатайгаар саад учруулсан бол 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, 
нэг зуугаас хоёр зуун цаг хүртэл 
хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, 
эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл 
хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ 
гэсэн заалт бий.

Эрүүгийн хэргийг шалгах, 
цагдан хорих арга хэмжээ авах 
зэрэг нь Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуульд заасан тодорхой үндэслэл, 
журмын хүрээнд зохих хяналтын 
дор хийгддэг. Түүнээс улс төрийн 
аливаа нэгэн дарамт шахалтаар 
шийдвэрлэх ямар ч боломжгүй.

Авлигатай тэмцэх газар нь 
зөвхөн хуульд захирагдаж ажил-
ладаг. Бидний үйл ажиллагаанд 
энэ мэтээр улс төрийн дарамт 
шахалт учирч байгаа ч үүнд автах, 
зорилгоосоо ухрах эрх байхгүй. 
Авлигатай тэмцэх газар тэдний 
шаард лагын хариуг хүргүүлсэн. 
Тиймээс МАХН-ын дэргэдэх залуу-
чуудын холбоо Эрүүгийн хуульд 
заасан гэмт хэргийн шинж агуулсан 
үйлдэлдээ дүгнэлт хийж, хууль бус 
шаардлагаа зогсоох хэрэгтэй.

МАХН-ын 
шаардлага нь гэмт 

хэргийн шинж 
агуулж байна

...Авлигатай тэмцэх газар 
бол Монголд харьцангуй шинэ 
байгууллага. Тэгээд ч нийгмийн 
шаардлага, улстөрчдийн өөрс-
дийнх нь хүслээр олон жилийн 
турш ярилцсаны үр дүнгээр 
бай гуулсан газар. Харин 
албан тушаалтнууд асуудалд 
орооцолдох бүрт хэсэг хүн 
үүдэнд нь очоод суллахыг 
шаарддаг, чиг үүрэгт нь 
нөлөөлөх гэж оролддог энгийн 
газар биш ээ. Тэгэх ч боломжгүй. 
Хэрвээ хүссэн болгон нь тус 
газарт бичиг цаас хүргүүлэх 
замаар эрх зүйн чадамжийг 
сулруулаад байвал АТГ гэсэн 
байгууллага байх шаардлагагүй 
болно. Тэр хэмжээгээрээ олон 
улсад Монголын нэр хүнд унана. 
Олон улсын авлигын индексийн 
жагсаалтыг жил бүр гаргадаг 

байгууллагын судалгаагаар 168 
орноос 72 байрт жагссан. 2014 
онтой харьцуулахад найман 
байраар урагшилсан нь мэдээж 
чамлахааргүй үзүүлэлт. Олон 
улсад Монголыг авлига, албан 
тушаалын хэрэгтэй тэмцэж 
байгааг үнэлж байна аа л гэсэн үг. 
Ийм атал хамгийн хараат бусаар 
ажиллах ёстой байгууллага 
руугаа хүссэн үедээ хэн нэгнийг 
турхирдаг, өөрсдийн ашиг 
сонирхолд нийцүүлэхээр улайрч 
байгаа нь өөрөө буруу жишиг 
юм. Ялангуяа улс орны хөгжлийн 
түүчээ болох учиртай залуус нь 
намын захиалгаар, хэн нэгэн 
улстөрчийн утсан хүүхэлдэй болж 
хууль хяналтын байгууллага руу 
турхирах нь яав ч зөв үйлдэл биш 
билээ.

Нийтлэлч С.Гандөл

...АТГ руу улстөрчид зохион 
байгуулалттай дайралт хийж, 
хэн нэгнийг суллахыг эрээ 
цээргүй шаардаж, нөлөөлөхийг 
оролдож байгааг олон нийт 
төдийлөн анхаарахгүй, ач 
холбогдол өгөхгүй байгаа нь 25 
жилийн өмнө өвлийн хөр цасан 
дээр өлгийдөж авсан ардчилал 
аюулд орсны том дохио гэхэд 
хилсдэхгүй. Авлигачид толгойгоо 
дахин өндийлгөвөл улсаараа 
хохирох эрсдэлтэй. Өнөөдөр 
улс төрийн намууд, эрх мэдлээ 
эргэн санагалзсан улстөрчид 
АТГ руу чулуу нүүлгэж байгаа нь 
сайны дохио, сайрхах сэдэв яавч 
биш. АТГ-ын хараат бус байдалд 
нөлөөлөх гэсэн оролдлогуудыг 
өөгшүүлбэл сууж байгаа мөчрөө 
хөрөөдөж байгаатай агаар нэг. 

Нийтлэлч Б.Түвшинтөгс


