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АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР: 2021 ОНЫ
21 ОНЦЛОХ АЖИЛ

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас жил 
бүрийн 12 дугаар сарын 9-ний өдрийг 
Олон улсын авлигын эсрэг өдөр хэмээн 
зарлан тунхаглаж, 2021 онд “Таны эрх, 
Таны оролцоо: Авлигад үгүй гэж хэлье” 
уриан дор дэлхий нийтээр тэмдэглэхээр 
болсонтой холбогдуулан “Авлигын эсрэг 
үндэсний чуулган-2021” арга хэмжээг 
“Авлигатай тэмцэх эрх зүйн орчин, 
хуулийн байгууллагуудын хамтын 
ажиллагаа”, “Авлигатай тэмцэхэд хэвлэл 
мэдээллийн болон иргэний нийгмийн 
байгууллагын үүрэг, оролцоо”, “Төрийн 
албаны шударга, ил тод байдлыг 
бэхжүүлэхэд анхаарах асуудал”, “Хувийн 
хэвшил ба шударга өрсөлдөөн” гэсэн 
4 салбар хуралдаантайгаар зохион 
байгууллаа. 

Чуулганд Монгол Улсын Ерөнхий-
лөгчийн Тамгын газар, Улсын Их 
Хурлын Тамгын газар, Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газар, шүүх эрх мэдлийн 
болон хууль сахиулах байгууллагууд, 
яам, агентлаг, нутгийн өөрөө удирдах 
болон нутгийн захиргааны байгууллага, 
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Дэлхийн 
банк болон НҮБ-ын Мансууруулах 
бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба, 
“Транспэрэнси Интернэшнл” зэрэг 
олон улсын байгууллагуудын төлөөлөл, 
Монгол Улсад суугаа улс орнуудын 
Элчин сайд, хувийн хэвшил, төрийн бус 
байгууллага болон хэвлэл мэдээлэл, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд, 
гадаадын зочид төлөөлөгчид зэрэг 300 
орчим хүн оролцлоо. 

Нээлтэд Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх 
илгээлт хүргүүлж, Улсын Их Хурлын 
дарга Г.Занданшатар, Ерөнхий сайд 
Л.Оюун-Эрдэнэ нар оролцож, авлигатай 
тэмцэх чиглэлээр төрөөс баримталж 
буй бодлогын талаар үг хэлэв. Бодлого 
боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчдын 
хүсэл зоригийг сонсож, цаашид шийд-
вэрлэх асуудлыг тодорхойлж, судлаач 
эрдэмтдийн санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн 
ач холбогдолтой арга хэмжээ болов.  Гэрэл зургийг Б.Чадраабал
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• “Монгол Улсын авлигатай тэмцэх хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт, авли гын ерөнхий 
нөхцөл байдал”-ын талаарх мэдээлэл, 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
нэгдсэн тай лан, түүнд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийсэн мэдээллийг эмхэтгэн Улсын 
Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, 
Ерөнхий сайд болон холбогдох бусад 
байгууллагад хүргүүлэв. 

• Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай хууль, Зөрч лийн тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль, 
Зөрчлийн хэр гийг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийн ажлын хэсэгт нэр бүхий 
албан хаагчид ажиллаж байна. 

• Мөрдөгчийн мэдэгдлийн мөрөөр 2 аймаг, 2 
яам, 4 агентлаг, 2 эмнэлэг болон нийслэлийн 
харьяа байгууллагуудад ажиллав. 

• Улсын болон орон нутгийн төсөв, худалдан 
авалтын дата мэдээлэлд дүн шинжилгээ 
хийх, төрийн байгуул лагын ил тод байдалд 
иргэдийн зүгээс хяналт тавих арга зүйд 
сургах зорилгоор “Орон нутгийн төсвөө 
хяная” хакатоныг зохион байгуулав. 

• 21 аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлийн 37 ажилтныг авлигын эсрэг 
сургалт, сурталчилгаа явуулах сургагч 
багшийн 5 удаагийн сургалтад хамруулж, 
гэрчилгээ олгов. 

• Өмнөговь аймгийн ИТХ, Засаг даргын 
Тамгын газар, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх салбар зөвлөлөөс зохион 
байгуулсан “Авлигагүй нийгмийн төлөө 
хамтдаа” аяныг дэмжин чиглүүлж ажиллав.  

• 
• “Шударга ёс, хөгжил дэвшилд-110” 

мэдээллийн самбарыг 12 яам, 36 агентлагт, 
“Багшийн ёс зүйн дүрэм” самбарыг 
төрийн өмчийн 148, төрийн бус 127, нийт 
275 сургуульд байршуулах ажлыг зохион 
байгуулав.

• “Дата эрх чөлөө: Мэдэх эрх” сэдэвт дата, 
гэрэл зураг, түүх хосолсон үзэсгэлэнг 
зохион байгуулснаар нээлттэй өгөгдлийг 
ашиглан олон нийтийн зүгээс төрийн 
байгууллага, албан тушаалтны үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих боломж, арга 
хэлбэрийн талаар олон нийтэд ойлголт 
өгөх, энэ хүрээнд иргэний нийгмийн зүгээс 
гаргасан санал, санаачилгыг сурталчилсан 
үр дүнтэй арга хэмжээ болов.

• 
• Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлтэй хамтран авлигын эсрэг мэдээлэл, 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулав. 

НЭГ ӨГҮҮЛБЭРЭЭР

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

“Ерөнхий боловсролын болон их, дээд 
сургуулийн сургалтын хөтөлбөрөөр 
дамжуулан хүүхэд, залууст шударга ёсны 
хандлагыг төлөвшүүлэх боломж”; 
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий 
газарт ажилласан үр дүн буюу тухайн үйл 
ажиллагааны  эрх зүйн орчин, үйл ажиллагаа, 
албан хаагчдын ажлын ур чадвар, хүртээмж, 
хамрагдалтын талаарх тайланг танилцуулах 
хэлэлцүүлэг; 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, 
“Эрдэнэт үйлдвэр”, “Монголросцветмет” 
ТӨҮГ-т мөрдөгчийн мэдэгдлийн мөрөөр 
зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ, үр 
дүнгийн хэлэлцүүлэг;
“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой 
уул уурхайн компаниудын худалдан авах 
ажиллагааны ил тод байдал”; 
“Авлигын эсрэг хамтын ажиллагаа: Төрийн 
бус байгууллагын оролцоо”. 

Авлигын эрсдэлтэй дүрэм, 
журмуудыг хүчингүй 
болгуулахаар хүргүүлэв

Нийтлэг зохицуулалттай эрх зүйн баримт 
бичгүүдийг хянаж үзээд дараах төрийн 
байгууллага, албан тушаалтны батлан гаргасан 
18 дүрэм, журмыг авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил, хүнд суртал бий болгох, бусдад давуу 
байдал олгох эрсдэл бүхий гэж үзэн хүчингүй 
болгуулахаар хүргүүлэв. 

• Зам, тээврийн хөгжлийн сайд
• Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл
• Гаалийн ерөнхий газрын дарга
• Хавдар судлалын үндэсний төв
• Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн захирал
• Сэлэнгэ аймгийн ИТХ
• “Өргөө” амаржих газар
• Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
• Улсын Онцгой комисс

• Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн 
зөвлөлтэй хамтран “Иргэдэд зориулсан нээлтэй 
өдөрлөг”-ийг нийслэлийн 8 байршилд хийлээ. 
Арга хэмжээнд 1158 иргэнийг хамруулсан бөгөөд 
14 төрлийн нийт 8184 танилцуулга, ном, гарын 
авлагыг иргэдэд түгээж, иргэдийн дунд АХА 
тэмцээн зохион байгуулсан. 

• Иргэдтэй харилцах 110 мэдээллийн аппликэйшнийг 
playstore, аppstore-д байршуулж, нийт 124 мэдээ 
мэдээлэл оруулж, туршилт хийсэн бөгөөд нийт 
хандалт 5724 удаа, сард дунджаар 585 удаагийн 
хандалт хийгдсэн байна. Тус аппликэйшнээр 
дамжуулан иргэдээс санал асуулга авах өргөн 
боломж бүрдээд байна. 

Зөвлөмж хүргүүлэв
• “Их, дээд болон ерөнхий боловсролын 

сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан шударга 
ёсны хандлагыг төлөвшүүлэх боломж” 
хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмжийг 
Монгол Улсын Ерөнхий сайдад;

• Дорнод аймгийн албан ёсны цахим 
хуудсанд хийсэн үнэлгээнд үндэслэн ил 
тод байдлын чиглэлээр тус аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газарт; 

• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам бо-

лон Богдхан уулын дархан цаазат газрын 
хам гаалалтын газарт илэрсэн зөрчил ду-
тагд лыг арилгах чиглэлээр Богдхан уулын 
дар хан цаазат газрын хамгаалалтын 
захиргаанд;

• Олон улсын ачаа тээврийн “С” зөвшөөрөл 
олгох үйл ажиллагааг авлигын гэмт хэрэг, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдад, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайдад,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн сайдад, Цагдаагийн 
ерөнхий газарт. 

Иргэдэд зориулсан арга хэмжээ

Төрийн үйлчилгээг цахимжуулахад хамтран ажиллаж байна

Монгол Улсын Засгийн газраас Авлигын 
индексийн үзүүлэлтийг сайжруулах ажлын 
хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн эрчимжүүлсэн 
арга хэмжээний төлөвлөгөө баталсан бөгөөд тус 
ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсгийн даргаар тус 
газрын дэд дарга, эрхэлсэн комиссар Г.Азжаргал 
томилогдон ажиллаж байна. 

Энэхүү төлөвлөгөөний хүрээнд авлигын эсрэг 
хууль тогтоомж сурталчлах, авлигатай тэмцэхэд 
хувийн хэвшлийн үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэх, 

хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, бизнесийн ёс зүйг 
төлөвшүүлэх чиглэлээр МҮХАҮТ-тай, “egazar” 
програмд мэдээллийг нэгтгэх буюу интеграци 
хийх, зарим аймгийн газар олгох үйл ажиллагааг 
цахимжуулах чиглэлээр Газар зохион байгуулалт, 
гео дези зураг зүйн газартай, “UB-engineeing” 
буюу орон зайн мэдээллийн нэгдсэн системд 
төрийн байгууллагын цахим мэдээллийг оруулах 
зэрэг үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж хамтран 
ажиллаж байна.
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• Төрийн байгууллагын цахим хуудасны 
мэдээллийн ил тод байдалд үнэлгээ хийх 
аргачлалын дагуу яам, агентлаг, аймаг, 
нийслэл, дүүргийн цахим хуудасны ил тод, 
нээлттэй байдалд үнэлэлт дүгнэлт хийв. 

• Бусад улс орнуудад авлигын гэмт хэрэгт 
оногдуулж байгаа эрүүгийн хариуцлага 
Авлигын төсөөллийн индексийн оноотой 
хамааралтай эсэхийг тогтоох зорилгоор 
33 улсын эрүүгийн хуульд тусгагдсан 
эрүүгийн хариуцлагын төрөл, хэмжээний 
харьцуулсан судалгаа, Монгол Улсын 
төрийн байгууллагын цахим хуудасны 
мэдээллийн хүртээмжтэй байдлын 
судалгааг тус тус хийж, холбогдох 
саналын хамт  эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд хүргүүлэв. 

• Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 
оны сонгуульд нэр дэвшигчээс хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгээ цахимаар мэдүүлсэн 
тохиолдолд гаргах “Баталгааны маягт”-
ын загварыг шинэчилж, хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, хүлээн авах, мэдээлэх 
ажлыг зохион байгууллаа. 

• Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 
аж ахуйн нэгж, түүний харьяа хараат болон 
охин, нийт 77 компанийн шийдвэр гаргах 
түвшинд ажиллаж байгаа эрсдэл бүхий 
404 албан тушаалтныг Авлигын эсрэг 
хуулийн үйлчлэлд хамруулж, мэдүүлэг 
гаргавал зохих удирдах болон эрх бүхий 
тушаалтнаар тодорхойлох зөвлөмжийг 
хүргүүлэв. 

• Хөрөнгө орлого нь 1 тэрбум, түүнээс дээш 
хэмжээгээр өссөн болон давтамжтайгаар 
өсөж байгаа 24 албан тушаалтны цэвэр 
хөрөнгийн байдал нь татварын орлоготой 
нийцэж байгаа эсэхийг хянуулахаар 
Татварын ерөнхий газартай хамтран 
ажиллаж байна. 

• Хувь эзэмшдэг хуулийн этгээдийн үйл 
ажиллагааны орлогын байдал нь татвараас 
зайлсхийж татварын тайланг үнэн зөв 
гаргаагүй байж болзошгүй нөхцөл байдал  
тогтоогдсон тул нарийвчлан шалгуулахаар 
эрх бүхий байгууллагад, гэмт хэргийн 
шинжтэй байж болзошгүй үндэслэлээр 22 
мэдээллийг шалгуулахаар шилжүүллээ.  

• 
• “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-

ний хэрэгжилт “Бүрэн хангалттай”, 
худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт 
“Сайн”, аудитын шалгалтаар “Зөрчилгүй” 
дүгнэгдлээ. 

• 
• “Авлигатай тэмцэх газар” пэйж хуудасны 

дагагчдын тоо 4104-аар, “АТГ-Олон 
нийтийн Төв” пэйж дагагчдын тоо 1016-
аар, “IAAC Mongolia youtube” хуудас 
захиалагчдын тоо 67 хувиар өссөн.

НЭГ ӨГҮҮЛБЭРЭЭРХүүхэд залуучуудад              
зориулсан арга хэмжээ 
• “Шинэ үе авлигыг тэвчихгүй” цахим 

илтгэлийн уралдаан 

• “Бүлтээхэй, дэлдээхэй хоёрын шударга 
тоглоом” теле жүжиг 

• “Зөв дадал-21” арга хэмжээ

• “Шударга ёсны боловсрол: Гэр бүл, 
хүмүүжил, төлөвшил” чөлөөт уулзалт 

• “Таны эрх, таны оролцоо: Залуучууд 
авлигыг тэвчихгүй” нээлттэй өдөрлөг 

• 12, 24, 32, 40, 84 дүгээр сургуульд 
“Шударга ёсны клуб” 

Зохион байгуулсан 
судалгаанууд 
• Шударга байдлын үнэлгээ. 46 яам, 

агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар зэрэг нийт 68 байгууллагыг 
хамруулсан. Тооцооллоор Шударга 
байдлын үнэлгээ 72.9  гарсан нь 2019 
оныхоос 1.2 пунктээр буурсан. 

• Улс төр, шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаархи 
төсөөллийн судалгаа. Улс төрийн хүрээн 
дэх авлигын түвшин 3.82  пункт, шүүх, 
хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын түвшин 3.85 пункт гарсныг өмнөх 
оны үзүүлэлттэй харьцуулахад улс төрийн 
хүрээн дэх авлигын түвшин 0.16 пунктээр 
буурч, шүүх, хууль хяналтын байгууллагын 
хүрээн дэх авлигын түвшин өмнөх оны 
үзүүлэлтээс 0.03 пунктээр өссөн.

• Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа. 
аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нийт 8080 
сурагч, 1169 багш, албан хаагч, 1968 
эцэг, эхээс  мэдээлэл цуглуулан хийж, 
судалгааны үр дүн, тайланг боловсруулав. 
Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 4.06  
гарсан нь өмнөх оноос 0.05 пунктээр 
нэмэгдсэн.

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ
Дараах төрийн байгууллагуудад авлигын 
эрсдлийн үнэлгээг хийв: 

• Барилгын хөгжлийн төв, 
• Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн яамны 

харьяа Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, 
• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 

харьяа Богдхан уулын дархан цаазат 
газрын хамгаалалтын захиргаа, 

• Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 
алба, 

• Зээлийн батлан даалтын сан, 
• Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Засаг 

даргын Тамгын газар, 
• Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 
• Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын 

газар, 
• Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем, 

Хөдөө аж хуйг дэмжих сан, 
• Шинжлэх ухаан технологийн сан, 
• Замын Үүд дэх гаалийн газар, 
• Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, 

Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн газар 

Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагуудад 
авлигын эрсдэлийн тайланг танилцуулж, 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөлөө.

• “Аавын захиас”, “Тангараг” “Өөдөө хаясан чулуу                  
өөрийн толгой дээр”, “Шударга ёс гэж юу вэ?” 
сэдэвт богино хэмжээний кино контент; 

• Багш, эдийн засагч, ардын уран зохиолч, 
нэвтрүүлэгч, сэтгүүлч зэрэг мэргэжлийн 
хүмүүсийн оролцсон нийт 46 видео, контент, 
шторк, нэвтрүүлэг;

• Авлигын гэмт хэргийг 2013, 2015, 2016, 2017 
онд хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн 
эмхэтгэл, “Зөв зөвд шударга зөв”, “ИТХ-ын 
төлөөлөгч Танаа”, “Засаг дарга Танаа”, “Шударга 
ёсны боловсрол: Авлигатай тэмцэх, үнэт зүйлс 
болон хууль дээдлэх талаар боловсрол олгох 
нь” гарын авлага, сурталчилгааны материал, 44 
төрлийн зурагт хуудас.

Соён гэгээрүүлэх контент
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Эхийг бэлтгэсэн: Т.Мөнхтунгалаг
Гэрэл зургийг А.Санжаа

Мэдээллийн хуудасны талаарх санал, сэтгэгдлийг 
70112595 дугаарын утсаар хүлээн авна. 

Эрсдэлд суурилсан хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулав
“Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт эрсдэл тооцох 
аргачлал”-ыг боловсруулж, албан тушаалтны 
мэдүүлсэн ХАСХОМ-т 28 бүлэг 50 орчим 
үзүүлэлтээр эрсдэл тооцох боломжтой болов. 

Аргачлалын дагуу 40 мянга гаруй албан 
тушаалтны мэдээллийг тооцоолж үзэхэд 8292 
албан тушаалтан эрсдэлтэй гарсан. 

315 албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
хянан шалгасан байна.   

Хяналт шалгалтаар 94 албан тушаалтанд 
хариуцлага тооцуулахаар шийдвэрлэсэн нь 
өмнөхөөс 2 дахин өссөн.  

хэрэг эцэслэн 
шийдвэрлэгдсэн

ТООНЫ ХЭЛЭЭР
• Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнд туссан 216 арга хэмжээний 
гүйцэтгэл 68.7 хувьтай байгаа нь өмнөх 
оноос 9.9 хувиар өссөн.

• 
• Төрийн байгууллага, салбарын хэмжээнд 

мөрдөх 13 ёс зүйн дүрмийн төсөл, зарим 
хуулийн этгээдийн Ёс зүйн зөвлөлийн 
тайлантай танилцаж, санал хүргүүллээ.   

• “Хүн амын амьжиргааны доод түвшнээс 
доогуур орлоготой өрхийн иргэдийн 
авлигын талаарх ойлголт, хандлагыг 
тодорхойлох судалгаа”-нд 4067 өрхийг 
хамруулав. 

• 484 албан тушаалтан “хөрөнгө, орлогын 
их хэмжээний өөрчлөлт”-ийн талаар 
мэдүүлж, 36677 албан тушаалтан 
“тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг 
сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн 
мэдэгдэл”, 333 нь “ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл” гаргасан 
байна. 

• Төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхэлж 
байгаа ИТХ-ын төлөөлөгч /тэргүүлэгч/-
дийн судалгаагаар 2020 оны аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын 
сонгуулийн дүнгээр сонгогдсон 8052 
төлөөлөгчөөс 1072 /13.3 хувь/ нь нийтийн 
албанд томилогдохоор нэр дэвшиж, 
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг хянуулснаас 64 /6.0 хувь/ 
нь төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд тус 
судалгааны дүнг үндэслэн төлөвлөгөөт 
хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна. 

• Төрийн болон нутгийн захиргааны 
төв болон тэдгээрийн салбар нэгж 118 
байгууллагад 1792 ЭБАТ ажиллаж 
байгаагаас 191 буюу 10.6 хувь нь 2021 онд 
шинээр томилогдсон байна.  

• Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчилд хамаарах 561 гомдол, мэдээллийг 
хянан шийдвэрлэсэн. 

• Нийтийн албанд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн 12468 этгээдэд хамаарах 
урьдчилсан мэдүүлгийг хянан 
шийдвэрлэж, холбогдох байгууллагад 
хариуг хүргүүлсэн.

• Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, мэдүүлэг гаргах 
сургалтыг 136 удаа зохион байгуулж, 341 
иргэн, 27304 нийтийн албан тушаалтан, 
нийт 29050 хүнийг хамруулав. Авлигын 
эсрэг сургалтад хамрагдсан нийт хүний 
тоо өмнөх оноос 2 дахин, нийтийн албан 
тушаалтны тоо 3 дахин өссөн. 

улсын орлого болгохоор 
шийдвэрлэж 821 сая төгрөгийн 
торгуулийн ял оногдуулжээ.

Хуулийн хугацаанд 43692 
албан тушаалтан мэдүүлгээ 
100 хувь бүртгүүлсэн
Хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан 
тушаалтнуудын 2020 оны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлэг /ХАСХОМ/-ийг шинэчлэн бүртгэх 
ажлыг улсын хэмжээнд удирдан зохион 
байгуулав. 

Хуулийн хугацаанд улсын хэмжээнд нийт 
төрийн болон нутгийн захиргааны нийт 117 
байгууллагын 43692 мэдүүлэг гаргагч буюу 100 
хувь мэдүүлгээ гаргаж баталгаажуулсан. 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжид заасан 
үндэслэл болон төрийн албаны ил тод байдал, 
төрийн албан хаагчийн хариуцлагатай, шударга 
байдлыг хангах, олон нийтийг мэдээлэл авах 
боломжийг олгох зорилгоор төрийн болон 
нутгийн захиргааны албан тушаалтны 2020 оны 
ХОМ-ийн хураангуйг  http://www.xacxom.iaac.
mn цахим хуудсанд нээлттэй байршуулсан. 

Гэмт хэргийн шинжтэй

1596 гомдол, мэдээллийг хянан 
шийдвэрлэсэн нь өмнөх оноос

234 нэгжээр 
өссөн

Хуульд заасан 
харьяаллын

1543

909

1307

үйлдэлтэй,

холбогдогчтой,

хэрэгт хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулсан  

269 хэргийг шүүхэд 
шилжүүлэх

саналтай 
прокурорт 

шилжүүлсэн

Шүүхээр

160

Авлигын гэмт 
хэргийн улмаас 1.2 их наяд ₮

хохирол учирснаас мөрдөн шалгах 
ажиллагааны явцад

96,2 тэрбум ₮ хохирлыг нөхөн 
төлүүлсэн 

Үл хөдлөх, хөдлөх, 
байр, орон сууц, 
автомашин, тоног 
төхөөрөмж зэрэг

119,5 тэрбум ₮
үнэлэгдэх эд хөрөнгө болон 
бэлэн мөнгийг битүүмжлэн 
хамгаалсан Гэмт хэргийн 

улмаас учирсан 
хохирол нөхөн 
төлүүлэлт өмнөх 
оноос

2.7 дахин өссөн 
үзүүлэлттэй 
байна

Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хөрөнгийн 
шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарласан болон 
битүүмжлэн хамгаалсан хөрөнгөөс шүүх

1,4 
тэрбум ₮ 

•Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга 
Р.Энхтайванд холбогдох, 
•Хууль зүйн яамны газрын даргаар ажиллаж байсан 
Б.Үнэнбат, Ховд аймаг дахь цагдаагийн газрын дарга 
Ц.Ганболд, “Өгөөжтэй өв” ХХК-ны захирал М.Чинбат 
нарт холбогдох, 
•"Эрчим хүчний хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын захирал 
Ч.Чинбатад холбогдох, 
•Нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор 
Ш.Нямдоржид холбогдох, 
•Гадаад харилцааны яамны болон Дипломат байгууллагын 
үйлчилгээг эрхлэх газрын нэр бүхий албан тушаалтнуудад 
холбогдох "Дипломат-95"-ын хэрэг, 
•Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
Ц.Дашцэрэн, “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-
ын Судалгаа, хөгжил, чанарын удирдлагын төвийн 
судалгааны мэргэжилтэн Т.Байгалмаад холбогдох, 
•Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагч Э.Бат-Үүл, Төрийн орон сууцны корпораци 

Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэргүүдийг дурдвал:
ТӨҮГ-ын гүйцэтгэх захирал А.Гантулга, Бэрэн групп 
ХХК-ийн захирал Б.Мөнхтөр нарт холбогдох, 
•Улсын их хурлын гишүүн асан Эрдэнэс монгол ХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирал Д.Хаянхярваа нарт холбогдох, 
•Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Санхүү, 
захиргааны албаны дарга А.Мартад холбогдох, 
•Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 
Орлого, шимтгэлийн тасгийн дарга Б.Эрхэмбаяр,  Хяналт, 
шалгалт дотоод аудитын тасгийн дарга Н.Алтантуяа нарт 
холбогдох, 
•Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дэд бүтцийн 
хяналтын хэлтэст барилгын техникийн хяналтын улсын 
байцаагч Т.Батцэнгэлд холбогдох, 
•Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан М.Энхсайхан, Засгийн 
газрын гишүүн, Улсын Их Хурлын гишүүн С.Баярцогт, 
Б.Батзориг, Салхитын мөнгөний ордны хэрэг буюу шүүгч 
Б.Цолмонбаатар нарт холбогдох зэрэг хэргүүд анхан 
болон давж заалдах, хяналтын шатны шүүхээр тус тус 
шийдвэрлэгдээд байна.




















































