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Нээлттэй Нийгэм Фîрум íь Хууль эрх зүйí хөгжлийí хүрээлэí ТББ-д 
“Авлигûí шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийí шийдвэрлэлт” ñэдвийí хүрээíд 
мîíитîриíг хийх тэтгэлэг îлгîñîí билээ. Туñ мîíитîриíгийí хүрээíд 
Авлигàтàй тэмцэх гàзàрт иргэí, àж àхуйí íэгж, бàйгууллàгààñ ирүүлñэí 
гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийí тàлààр íэгдñэí тîîí мэдээлэл, 
үзүүлэлтийг тîдруулж, тэдгээрийг шийдвэрлэж буй прîцеññт хууль зүйí 
шиíжилгээ хийхээñ гàдíà, туñ үйл явц дàхь иргэд, îлîí íийтийí хяíàлтûг 
тîдруулàхûг зîрилîî. 

Мîíитîриíгийí дэлгэрэíгүй тàйлàíг www.forum.mn цàхим хуудàñíààñ  
үзíэ үү.

МОНИТОРИНГИЙН ТУХАЙ

Мîíитîриíгид хîлбîгдîх хууль тîгтîîмж, бîдлîгûí бàримт бичгийí 
ñудàлгààíû бîлîí чàíàрûí ñудàлгààíû àргà зүйг хîñлуулàí хэрэглэлээ. 
Чàíàрûí ñудàлгààíû хүрээíд өмíө хийгдñэí ñудàлгààíû àжил бîлîí 
ñтàтиñтик мэдээлэлд дүí шиíжилгээ хийñэí бîл тîîí ñудàлгààíû хүрээíд 
АТГ-ûí Мөрдөí шàлгàх хэлтñийí төлөөлөл бîлгîж 15 мөрдөгчөөñ гэмт 
хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийг хяíàí шàлгàхàд прàктикт тулгàрч 
буй àñуудлûг тîдруулàх àíкетûí ñудàлгàà àвñàí бîлíî.

АРГА ЗҮЙ

АТГ Авлигàтàй тэмцэх гàзàр

ЗЕХ Зàхиргààíû ерөíхий хууль

ИТБАТГӨГШтХ Иргэдээñ төрийí бàйгууллàгà, àлбàí тушààлтàíд гàргàñàí 
өргөдөл, гîмдлûг хяíàí шийдвэрлэх тухàй хууль 

ТББ Төрийí буñ бàйгууллàгà

УИХ Улñûí Их Хурàл

ШБҮ Шудàргà бàйдлûí үíэлгээ

ЭХХШтХ Эрүүгийí хэрэг хяíàí шийдвэрлэх тухàй хууль

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

АВЛИГЫН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, 
МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
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Нэг. МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ЭРХ ЗҮЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТ, БОДЛОГЫН ОРЧИН

Эíэхүү мîíитîриíгийí хүрээíд ñудлàх 
үíдñэí àñуудàл бîлîх АТГ-т ирүүлñэí 
гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээлэл, 
түүíий шийдвэрлэлтийí бàйдàлд дүí 
шиíжилгээ хийхийí зэрэгцээ  Мîíгîл Улñ 
дàхь àвлигûí өíөөгийí бàйдàл, îрчиí 

íөхцөлийг тîдруулàх хүрээíд àвлигàтàй 
тэмцэх эрх зүйí зîхицуулàлт, бîдлîгûí 
îрчíûг тîдруулàí ñудàлñíààñ гàдíà 
ñүүлийí жилүүдийí  àвлигûí ерөíхий 
íөхцөл бàйдàл, үзүүлэлтийг тîймлîí àвч 
үзлээ.

МОНИТОРИНГИЙН ДҮН

Мîíгîл Улñûí Үíдñэí хуулийí 1.2 дàхь 
хэñэгт зààñíû дàгуу төр үйл àжиллàгààíдàà 
àрдчилñàí, шудàргà ёñ, эрх чөлөө, тэгш 
бàйдàл, үíдэñíий эв íэгдлийг хàíгàх, 
хууль дээдлэх үíдñэí зàрчмûг бàримтлàх 
бөгөөд төрийí àливàà үйл àжиллàгàà 
хуулийí дàгуу явàгдàх ёñтîй. Эíэ 
хүрээíд 2006 îíд Авлигûí эñрэг хууль 
бàтàлж, àвлигàтàй тэмцэх үйл àжиллàгàà, 
àвлигàтàй тэмцэх бàйгууллàгûí эрх зүйí 
үíдñийг тîдîрхîйлж, тэдгээрт хîлбîгдîх 
хàрилцààг зîхицуулñàí.1 

Авлигûí гэмт хэргийí тухàйд Эрүүгийí 
хуулийí хîёрдугààр зүйлд эрх мэдэл, àлбàí 
тушààлûí бàйдлàà урвуулàí àшиглàх, 
гàдààд улñûí төрийí бàйгууллàгà, îлîí 
улñûí бàйгууллàгûí àлбàí тушààлтàí эрх 
мэдлээ урвуулàí àшиглàх, хàхууль àвàх, 
өгөх, гàдààд улñûí төрийí бîлîí îлîí 
улñûí бàйгууллàгуудûí àлбàí тушààлтíûг 
хàхуульдàх, улñûí íөөцийг хууль 
буñààр зàрцуулàх, үрэгдүүлэх, төñвийí 
бîлîí төрийí өмчийí төñвийí буñ 
хөрөíгийг зîриулàлтûí буñààр зàрцуулàх, 
үíдэñлэлгүйгээр хөрөíгөжих, дурààрàà 
àвирлàх, хуулийí этгээдийí эрх мэдлийг 
урвуулàí àшиглàх хэмээí тîдîрхîйлñîí. 
Эрүүгийí хуульд зààñàí àвлигûí гэмт 
хэргийí хэрэг бүртгэлт, мөрдөí бàйцààлтûг 
Эрүүгийí хэрэг хяíàí шийдвэрлэх тухàй 
хууль /цààшид ЭХХШТХ гэх/-ийí 6.1 
дүгээр зүйлийí 2-т зààñíû дàгуу àвлигàтàй 
тэмцэх бàйгууллàгà явуулíà.

Авлигûí эñрэг хуулиàр үүñгэí 
бàйгуулàгдñàí АТГ íь àвлигûí эñрэг 
îлîí íийтийг ñîёí гэгээрүүлэх, àвлигààñ 
урьдчилàí ñэргийлэх, àвлигûí гэмт 
хэргийг илрүүлэх зîрилгîîр гүйцэтгэх 
àжил, хэрэг бүртгэлт, мөрдөí бàйцààлт 
явуулàх, хуульд зààñàí этгээдийí хөрөíгө, 
îрлîгûí мэдүүлгийг хяíàí шàлгàх чиг 
үүрэг бүхий хàрààт буñ, бие дààñàí, төрийí 
туñгàй бàйгууллàгà юм. АТГ иргэí, хуулийí 
этгээдээñ гàргàñàí гэмт хэргийí шиíжтэй 
өргөдөл, гîмдîл, мэдээллийг шийдвэрлэх 
àжиллàгààíд ЭХХШтХ бîлîí Улñûí 
Ерөíхий прîкурîрûí тушààлààр бàтàлñàí 
“Мөрдөí шàлгàх àжиллàгààíд тàвих 
прîкурîрûí хяíàлтûí àжлûí àргàчилñàí 
зààвàр”-ûг бàримтлàí àжиллàж бàйíà. 

Бîдлîгûí îрчíû хувьд Мîíгîл Улñàд 
àвлигàтàй тэмцэх хүрээíд хэрэгжиж 
буй үíдñэí бîдлîгûí бàримт бичиг íь 
Авлигàтàй тэмцэх үíдэñíий хөтөлбөр юм. 
Туñ хөтөлбөрийг Мîíгîл Улñûí Их Хурлûí 
2016 îíû 11 дүгээр ñàрûí 3-íû өдрийí 51 
дүгээр тîгтîîлîîр бàтàлñàí бîл Зàñгийí 
гàзрûí 2017 îíû 4 дүгээр ñàрûí 12-íû 
өдрийí 114 дүгээр тîгтîîлîîр “Авлигàтàй 
тэмцэх үíдэñíий хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
àргà хэмжээíий төлөвлөгөө”-г бàтàлñàí. 
Үíдэñíий хөтөлбөрт íийт 11 зîрилтûг 
туñгàж, эдгээр чиглэлийí хүрээíд íийт 83 
үйл àжиллàгààг 2016-2023 îíû хîîрîíд 
6 жилийí хугàцààíд 2 үе шàттàйгààр 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.

1 Авлигûí эñрэг хууль, 2.1



3

Хоёр. МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Авлигûí үзүүлэлт гàргàх чиглэлээр 
Мîíгîл Улñ дàхь àвлигûí íөхцөл 
бàйдлûг ñудàлж, үíэлñэí îлîí улñûí 
бîлîí Төрийí буñ бàйгууллàгûí (цààшид 
ТББ гэх) ñудàлгààíû тàйлàí тîгтмîл гàрч, 
îлîí íийтэд тàíилцуулàгдàж бàйíà. 
Үүíээñ гàдíà АТГ бîлîí буñàд хîлбîгдîх 
төрийí бàйгууллàгûí зàхиàлгààр хийгдñэí 
хөíдлөíгийí үíэлгээ, ñудàлгààíû àжлûí 
хүрээ ч ñүүлийí жилүүдэд өргөжих бîлñîí. 
Эíэ хэñэгт îлîí улñûí бîлîí үíдэñíий 
хэмжээíд àшиглàгддàг àвлигûí үзүүлэлтэд 
үíдэñлэí Мîíгîл Улñûí àвлигûí өíөөгийí 
íөхцөл бàйдлûг тîдîрхîйллîî. 

Авлигûí íөхцөл бàйдлûг үíэлдэг îлîí 
улñûí түвшíий үзүүлэлтээñ хàмгийí 

түгээмэл хэрэглэгдэж бàйгàà íь 
Трàíñпэрэíñи Иíтерíэшíл бàйгууллàгààñ 
жил бүр зàрлàдàг Авлигûí төñөөллийí 
иíдекñ юм. Эíэхүү иíдекñийг 1995 îíîîñ 
хîйш тîîцîж эхэлñэí бөгөөд 2011 îí хүртэл 
тухàйí îрíû àвлигûí íөхцөл бàйдлûг 1-10 
îíîîгîîр үíэлж бàйñàí бîл 2012 îíîîñ 
илүү íàрийвчлàí 1-100 îíîîгîîр үíэлдэг 
бîлñîí. Үíэлгээíий зàрчмûí хувьд 100 
îíîî àвбàл àвлигàгүй, 0 îíîî àвбàл өíдөр 
àвлигàтàй îрíû тîîíд îрíî. 2019 îíû 
бàйдлààр íийтдээ 180 улñ хàмрàгдñàíààñ 
мàíàй улñ 35 îíîî àвч 106 дугààр бàйрт 
îрñîí íь 2018 îíîîñ 2 îíîîгîîр буурñàí 
бàйíà. Мөí эíэ íь 2012 îíîîñ хîйших 
хàмгийí муу үзүүлэлт бîлжээ. 

Хүснэгт 1. Монгол Улсын Авлигын төсөөллийн индексийн дүн, 2010-2019 он

№ Үзүүлэлт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Оíîî 2.7 2.7 36 38 39 39 38 36 37 35

2 Бàйр 116 120 94 83 80 72 87 103 93 106

Эх сурвалж: Транспэрэнси Интернэшнл

АТГ íь Авлигûí эñрэг хуулийí 18.1-д зààñàí 
îлîí íийтийг ñîёí гэгээрүүлэх, урьдчилàí 
ñэргийлэх тàлààр хэрэгжүүлэх чиг үүргийí 
хүрээíд à) àвлигûí цàр хүрээ, хэлбэр, 
шàлтгààíûг 2 жилд íэгээñ дîîшгүй удàà 
ñудлàí àвлигûí иíдекñийг гàргàж îлîí 
íийтэд мэдээлэх, б) төрийí үйлчилгээ 
àвñàí иргэд, бàйгууллàгûí ñудàлгààíд 
тулгуурлàí төрийí бàйгууллàгûí 
шудàргà бàйдлûí түвшиíд 2 жил тутàмд 
үíэлгээ хийж, îлîí íийтэд мэдээлэх 
үүрэгтэй. Авлигûí иíдекñ тîîцîх àжлûí 
хүрээíд АТГ-ûí дàргà, ҮСХ-íû дàргûí 
2009 îíû 76/(01/69) тîîт хàмтàрñàí 
тушààлààр Авлигûí иíдекñийг тîîцîх 
àргàчлàлûг бàтàлж 2009, 2011, 2013 îíд 
àвлигûí иíдекñийг тîîцñîí бîл төрийí 
бàйгууллàгûí шудàргà бàйдлûí түвшíийг 
2010, 2012, 2014 îíд тîîцîж îлîí íийтэд 

мэдээлñэí бàйíà. Хàриí 2015 îíд АТГ-
ûí дàргûí A/129 дугààр тушààлààр 
Шудàргà бàйдлûí үíэлгээíий àргàчлàлûг 
бàтàлñíààр туñ 2 ñудàлгààг íэгтгэñэí 
бөгөөд туñ àргàчлàлûí дàгуу 2019 îíд 4 
дэх удààгийí тàйлàíг гàргàжээ. 

Шудàргà бàйдлûí үíэлгээ (цààшид ШБҮ 
гэх) íь тухàйí бàйгууллàгûí гàдààд 
шудàргà бàйдлûí (үйлчилгээ àвñàí иргэд, 
àж àхуйí íэгж, бàйгууллàгûí төлөөллийí 
үíэлгээ), дîтîîд шудàргà бàйдлûí 
(төрийí үйлчилгээг хүргэñэí төрийí àлбàí 
хààгчдûí үíэлгээ), бîдлîгîд îрîлцîгчдûí 
(шиíжээчдийí үíэлгээ) гэñэí гурвàí дэд 
үíэлгээíээñ бүрддэг бàйíà. Үíэлгээг 0-100 
хүртэл îíîîгîîр тîîцдîг бà утгà íь 100-
тàй тэíцүү бîл шудàргà бàйдлûí дээд 
түвшíийг илэрхийлдэг.
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Хүснэгт 2. Шударга байдлын үнэлгээ, 2015-2019 он

Үнэлгээний төрөл 2015 2016 2018 2019
Ерөíхий үíэлгээ 73.8 69.7 68.7 74.1

Гàдààд шудàргà бàйдлûí үíэлгээ 69.8 63.3 63.3 71.7

Үүíээñ: Ил тîд, хàриуцлàгàтàй бàйдлûí иíдекñ 57.5 56.9 61.6

Үүíээñ: Авлигûí иíдекñ 78.5 69.1 70.0 81.7

Дîтîîд шудàргà бàйдлûí үíэлгээ 81.9 80.9 76.8 80.8

Үүíээñ: Сîёлûí иíдекñ 64.8 69.9 72.5

Үүíээñ: Үүргээ шудàргààр гүйцэтгэх бàйдлûí иíдекñ 68.9 83.1 89.1

Бîдлîгîд îрîлцîгчдûí үíэлгээ 69.8 64.8 66.0 69.8

Зураг 1. Авлигын хэргийн шийдвэрлэлт, 2007-2018 он

ШБҮ-гээр 2019 îíд төрийí бàйгууллàгууд 
100 îíîîíîîñ дуíджààр 74.1 îíîî 
àвñàí íь өмíөх îíû үзүүлэлтээñ өñжээ. 
Төрийí бàйгууллàгууд шудàргà бàйдлàà 
ñàйжруулàхûí тулд ил тîд бàйдлûг 
íэмэгдүүлэх, àвлигûí эñрэг тэмцэх 
удирдлàгûí хүñэл эрмэлзлийг бэхжүүлэх, 
àвлигûг хяíàх дîтîîд хяíàлтûí 
мехàíизмûг ñàйжруулàхàд àíхààрàл 
хàíдуулàх шààрдлàгàтàй гэж ñудàлгààгààр 
дүгíэñэí бàйíà.2 Мөí АТГ-ààñ “Улñ төр, 
хууль хяíàлтûí бàйгууллàгûí хүрээí 
дэх àвлигûí тàлààрх төñөөллийí 
ñудàлгàà”-г 2008 îíîîñ хîйш туñгàйлàí 
бîлîвñруулñàí àргàчлàлààр íийт 11 удàà 
зîхиîí бàйгуулжээ. Эíэ ñудàлгàà íь улñ 
төрийí àвлигûí хэмжээг үíэлэх зîрилгîîр 
àвлигûí хàíдлàгà, àвлигàд өртөмтгий 
àжил, àлбàí тушààл, àвлигàд íөлөөлж 
буй хүчиí зүйлñийг тîдîрхîйлдîг. 

Эдгээрийг “1”-ээñ “5” хүртэлх îíîîгîîр 
үíэлж, “1” íь àвлигà îгт бàйхгүй бàйгààг 
илэрхийлдэг бîл “5” íь àвлигûí хàмгийí 
өíдөр түвшíийг илэрхийлíэ. 2018 îíд 
улñ төрийí хүрээí дэх àвлигûí түвшиí 
3.93 пуíкт, хууль хяíàлтûí бàйгууллàгûí 
хүрээí дэх àвлигûí түвшиí 3.68 пуíкт 
гàрчээ. Ийíхүү îлîí улñûí үзүүлэлт бîлîí 
дîтîîддîî гàргàñàí үзүүлэлтээñ хàрàхàд 
àвлигûí үзүүлэлт муудñàí, эñвэл төдийлөí 
өөрчлөлт гàрààгүй дүíтэй бàйгàà íь мàíàй 
îрíû àвлигûí íөхцөл ñàйжрàхгүй бàйгààг 
хàруулж бàйíà. Түүíчлэí Мîíгîл Улñ 
дàхь àвлигûí íөхцөл бàйдàл ñàйжрàхгүй 
бàйгààг àвлигûí хэргийí шийдвэрлэлт 
ñүүлийí 10 жилийí хугàцààíд îгт 
буурààгүй, 2016 îíîîñ хîйш îгцîм өññөí 
үзүүлэлттэй бàйгààгààñ мөí дàвхàр хàрж 
бîлîхîîр бàйíà (Зурàг 1).

Эх сурвалж. Үндэсний статистикийн газар, www.1212.mn

2 Авлигàтàй тэмцэх гàзàр, 2019, Шудàргà бàйдлûí үíэлгээ, Эх ñурвàлж: https://www.iaac.mn/news/
shudarga- baidliin-unelgee-2sh19-sudalgaanii-tailan?menu=181

Хàрьяàллûí дàгуу шилжүүлñэí Мөрдөí бàйцààлт явуулñàí

Түдгэлзүүлñэí Хэрэгñэхгүй бîлгîñîí

Яллàх дүгíэлт үйлдүүлэхээр шилжүүлñэí Тàйлàíт хугàцààíд шàлгàж, шийдвэрлэвэл зîхих
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Эíэхүү тîîí мэдээллээñ үзэхэд 2018 
îíд 1138 àвлигûí хэргийг шàлгàж, 
шийдвэрлэхээр бүртгэгдñэí íь 2007 îíтîй 
хàрьцуулбàл 13.2 дàхиí, мөрдөí бàйцààлт 
явуулñàí хэргийí тîî 7.1 дàхиí, яллàх 
дүгíэлт үйлдүүлэхээр шилжүүлñэí àвлигûí 
гэмт хэргийí тîî 31 дàхиí туñ туñ өññөí 
үзүүлэлттэй бàйíà. Эíэ íь хэдийгээр íэг 
тàлààñ àвлигûí хэргийг илрүүлэх, мэдээлэх 

явдàл íэмэгдñэíийг илтгэж бàйгàà хэдий ч 
íөгөө тàлààñ àвлигûí тàрхàлт, тîхиîлдлûí 
тîî íэмэгдñэí ñөрөг бàйдлûг мөí илтгэíэ. 
АТГ-т иргэí, àлбàí бàйгууллàгààñ гàргàñàí 
àвлигà, àшиг ñîíирхлûí зөрчлийí 
тàлààрх өргөдөл, гîмдîл, мэдээллийí 
шийдвэрлэлтийг àвч үзвэл мөí л өññөí 
үзүүлэлттэй хàрàгдàж бàйíà. 

Үүíээñ үзэхэд 2019 îíд хүлээí àвñàí 
àвлигà, àшиг ñîíирхлûí зөрчлийí тàлààрх 
өргөдөл, гîмдîл, мэдээллийí тîî 2018 
îíтîй хàрьцуулàхàд 70 íэгжээр буюу 10.4 
хувиàр, хяíàí шийдвэрлэñэí өргөдөл, 
гîмдîл 72 íэгжээр буюу 11.5 хувиàр, 
шийдвэрлэлт 1.0 хувиàр туñ туñ өññөí 
бàйíà. Авлигà, àшиг ñîíирхлûí зөрчлийг 

àгуулгà, төрлөөр íь ñүүлийí 2 îíîîр 
àвч үзвэл àлбàíû эрх мэдэл буюу àлбàí 
тушààлûí бàйдлàà урвуулñàí, хэтрүүлñэí 
тàлààрх, мөí àшиг ñîíирхлûí зөрчилтэй 
хууль буñ тîмилгîî, шийдвэр, хууль буñ 
үйлдэл гàргàñàí тàлààрх өргөдөл, гîмдîл, 
мэдээлэл зîíхилж бàйíà. 

Зураг 2. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн шийдвэрлэлт, 2017-2019 он

Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааны тайлан, 2017-2019

Зураг 3. Шалган шийдвэрлэсэн авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх өргөдөл, 
гомдол, мэдээллийн агуулга, 2018-2019 он

Эх сурвалж: Авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааны тайлан, 2017-2019

Албàíû эрх мэдэл буюу àлбàí тушààлûí 
бàйдлàà урвуулñàí, хэтрүүлñэí тàлààр

Албàí тушààлûí бàйдлàà àшиглàí өөртөө 
бîлîí буñдàд дàвуу бàйдàл îлгîñîí тàлààр

Албàí үүргээ гүйцэтгэхдээ àшиг ñîíирхлûí 
зөрчил гàргàж, àлбàí тушààлтàíд тàвигдàх 
хîриглîлт, хязгààрлàлтûг зөрчñөí тàлààр

Ашиг ñîíирхлûí зөрчилтэй хууль буñ тîмилгîî, 
шийдвэр, хууль буñ үйлдэл гàргàñàí тàлààр

Албàí тушààлтíû ХАСХОМ-ийг шàлгуулàх тàлààр

Хүíд ñуртàл, ёñ зүйí зөрчил шàлгуулàх тàлààр

Худàлдàí àвàх àжиллàгàà бîлîí теíдер ñîíгîí 
шàлгàруулàлтûí тàлààр
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Эдгээрээñ àлбàí үүргээ гүйцэтгэхдээ 
àшиг ñîíирхлûí зөрчил гàргàж, 
àлбàí тушààлтàíд тàвигдàх хîриглîлт, 
хязгààрлàлтûг зөрчñөí тàлààр 2019 îíд 98 
өргөдөл, гîмдîл, мэдээлэл ирñэí íь 2018 
îíîîñ 35 íэгжээр буюу 55.5 хувиàр өññөí 
íь хàмгийí өíдөр өñөлт бîлîв. Ашиг 
ñîíирхлûí зөрчилтэй хууль буñ тîмилгîî, 
шийдвэр, хууль буñ үйлдэл гàргàñàí 
тàлààр 110 өргөдөл, гîмдîл, мэдээлэл 
ирñэí íь 2018 îíîîñ 38 íэгжээр буюу 25.6 
хувиàр буурñàí íь буурàлттàй гàрñàí гàíц 
тîхиîлдîл бîлж бàйíà. 

Иймд Мîíгîл Улñ дàхь àвлигûí ерөíхий 
íөхцөл бàйдлûг àвлигûí үíдñэí 

үзүүлэлтүүдээр àвч үзэхэд эерэг өөрчлөлт, 
үр дүí төдийлөí гàрàхгүй бàйíà гэж 
үзэж бîлîхîîр бàйíà. Трàíñпэрэíñи 
Иíтерíэшíл бàйгууллàгûí жил бүр 
зàрлàдàг Авлигûí төñөөллийí иíдекñээр 
мàíàй улñûí үзүүлэлт ñàйжрàхгүй, хàриí 
муудàх хàíдлàгàтàй гàрдàг. Түүíчлэí 
àвлигûí хэргийí шийдвэрлэлтийг 
ñүүлийí 10 жилийí бàйдлààр àвч үзэхэд 
бàйíгûí өñөлттэй бàйíà. Гэхдээ àвлигûí 
хэргийí шийдвэрлэлт тîгтмîл өññөí íь 
íөгөө тàлààñ àвлигûг мэдээлэх хàíдлàгà 
íэмэгдñэí эерэг бàйдлûг илтгэж бîлîх 
юм. 

Гурав. АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН 
ТАЛААРХ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Эíэхүү мîíитîриíгийí хүрээíд АТГ-т 
иргэí, àж àхуйí íэгж, бàйгууллàгààñ 
ирүүлж буй гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, 
мэдээлэл, тэдгээрийí шийдвэрлэлтийí 
бàйдàлд àжиглàлт хийх, үр дүíг үíэлэх 
зàмààр дүгíэлт, зөвлөмж бîлîвñруулàхûг 
зîрьñîí билээ. Иймд АТГ-т ирүүлñэí гэмт 
хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийг тîîí 
мэдээллийí хувьд бîлîí шийдвэрлэж 
бàйгàà хяíàí шàлгàх àжиллàгààíû хувьд 
àвч үзлээ. Эдгээр дүí шиíжилгээ íь АТГ-ûí 
үйл àжиллàгààíû тàйлàí, ñтàтиñтик мэдээ 
зэрэг íээлттэй, бîлîмжит мэдээллийí 
хүрээíд хийгдñэí бөгөөд ñудàлгààíû явцàд 
тîдруулàх шààрдлàгàтàй гэж үзñэí зàрим 
àñуудàлд мэдээлэл îлдîх бîлîмжгүй 
бàйñíû улмààñ дүí шиíжилгээ хийгдээгүй 
бîлíî.

Хэдийгээр хууль тîгтîîмжид төрийí 
бàйгууллàгà, àлбàí тушààлтàí иргэí, 
хуулийí этгээдээñ ирүүлñэí өргөдөл, 
гîмдîл, мэдээлэлд шуурхàй хàíдàх, 
хууль тîгтîîмжîîр хîриглîñíîîñ буñàд 
мэдээллийг ил тîд, íээлттэй өгөх, тэдэíтэй 
хàмтрàí àжиллàх, îрîлцîîг íэмэгдүүлэхэд 
àíхààрч àжиллàх тухàй туñгàñàí, мөí 2011 
îíд бàтлàгдñàí Мэдээллийí ил тîд бàйдàл 
бà мэдээлэл àвàх эрхийí тухàй хуулийí 

11 дүгээр зүйлийí 11.1 дэх хэñэгт “Иргэí, 
хуулийí этгээд íь хүíий эрх, эрх чөлөө, 
үíдэñíий àюулгүй бàйдàл, бàйгууллàгûí 
хууль ёñíû àшиг ñîíирхлûг хàмгààлàх 
зîрилгîîр хууль тîгтîîмжид íийтэд 
мэдээлэхийг хîриглîñíîîñ буñàд дàрààх 
мэдээллийг эíэ хуулийí 3.1-д зààñàí 
бàйгууллàгààñ àвàх эрхтэй”, мөí 11.2 дàхь 
хэñэгт “Мэдээлэл àвàх тухàй иргэí, хуулийí 
этгээдийí хүñэлтийг хүлээí àвч бàйгàà 
эíэ хуулийí 3.1-д зààñàí бàйгууллàгûí 
хîлбîгдîх àлбàí тушààлтàí иргэíд эíэ 
хуульд зààñíààñ буñàд шààрдлàгà тàвихûг 
хîриглîíî” гэж зààñàí бàйдàг. Гэвч Хууль, 
эрх зүйí хөгжлийí хүрээлэí ТББ íь эíэхүү 
мîíитîриíгийí хүрээíд мэдээлэл àвàх 
зîрилгîîр АТГ-т 3 удàà, Улñûí Ерөíхий 
Прîкурîрûí гàзàрт 2 удàà àлбàí бичгээр 
хàíдñàí бîлîвч зөвхөí туñ бүр 1 àлбàí 
бичгийí хàриуг бичгээр àвч, 2 удàà 
хийñэí уулзàлтûí хүрээíд àмààр тàйлбàр 
àвñàí бîлíî. Тухàйлбàл, АТГ-т 2019 îíû 8 
дугààр ñàрûí 21-íд хүргүүлñэí ñудàлгààíû 
àжилд шààрдлàгàтàй ñтàтиñтик мэдээлэл 
хүññэí, үíдэñлэлгүй гэж үзэí хэрэг бүртгэл 
íээхээñ тàтгàлзñàí өргөдөл, гîмдîлд 
түүвэр ñудàлгàà хийх зөвшөөрөл хүññэí 
àлбàí бичгийí хàриуг өгөөгүй бөгөөд 
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3.1 АТГ-Т ИРҮҮЛСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЯНАН 
ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА

дээр дурдñàí àлбàí бичигт хàриу хүññэí 
àлбàí бичгийг 2019 îíû 11 ñàрд дàхиí 
илгээхэд 2020 îíû 01 дүгээр ñàрûí 09-
íий өдрийí 06/296 тîîт àлбàí бичгээр 
хàриу ирүүлжээ. Үүíд дурдñàíààр, 
ñтàтиñтик мэдээллийг туñ бàйгууллàгûí 
цàхим хуудñàíд бàйршуулñàí мэдээллийí 
хүрээíд àвàх бîлîмжтîй, мөí эрүүгийí 
хэргийг эцэñлэí шийдвэрлэх íь шүүх, 
прîкурîрûí бàйгууллàгàд хàмààрàх тул 
эдгээр бàйгууллàгàд хàíдàх íь зүйтэй гэх 
хàриу ирүүлñэí. 

Хàриí гэмт хэргийí шиíжгүй гэñэí 
үíдэñлэлээр хэрэг бүртгэл íээхээñ 
тàтгàлзñàí хэргийí мàтериàлтàй тàíилцàх 
зөвшөөрөл хүññэí àлбàí бичгийí хàриуг 
àмààр өгñөí бөгөөд ийм төрлийí 
зөвшөөрөл өгөх бîлîмжгүй, уг зөвшөөрлөө 
прîкурîрîîñ àвàх шààрдлàгàтàй гэñэí 
бîлíî. Мîíитîриíгийí бàг УЕПГ-т АТГ-ûí 
үíдэñлэлгүй гэж үзэí хэрэг бүртгэл íээхээñ 
тàтгàлзñàí хэргийí мàтериàлтàй тàíилцàх 
зөвшөөрөл хүññэí àлбàí бичиг хүргүүлñэí 
бîлîвч мîíитîриíгийí хугàцààíд мөí 

хàриу ирүүлээгүй буюу ИТБАТГӨГШтХ-д 
зààñàí хугàцààíд хàриу àвч чàдààгүй 
юм. ИТБАТГӨГШтХ-ийí 14 дүгээр зүйлд 
өргөдөл, гîмдлûг ямàр тîхиîлдîлд хяíàí 
үзэхгүй бàйх, эíэ тухàй хàриу өгөх хугàцààг 
3 хîíîг хэмээí тîдîрхîй зààñàí àтàл 2-5 
ñàрûí хугàцààíд àлбàí бичгийí хàриу 
өгөхгүй бàйгàà íь уг хуулийí хэрэгжилт 
АТГ-ûí түвшиíд хàíгàлттàй хэрэгжихгүй 
бàйíà гэж үзэхэд хүргэñэí.

Дээрх íөхцөл бàйдлààñ хàрàхàд АТГ-
ûí хувьд ИТБАТГӨГШтХ-ийí хэрэгжилт 
зàрим тîхиîлдîлд хàíгàлтгүй бàйхûí 
зэрэгцээ УИХ-ûí 2016 îíû 45 дугààр 
тîгтîîлûí хàвñрàлтààр бàтàлñàí “Зàñгийí 
гàзрûí 2016-2020 îíû үйл àжиллàгààíû 
хөтөлбөр”-ийí 5.1 дүгээр зүйлийí 5.1.20-д 
“Төрийí зàхиргààíû àлбàí тушààлтàí 
иргэдийí өргөдөл, гîмдлûг хүлээí 
àвч, шийдвэрлэх хугàцààг хîёр дàхиí 
бууруулж, хөíгөí шуурхàй бîлгîíî” гэж 
туñгàñàí зîрилтууд төдийлөí хэрэгжихгүй 
бàйíà гэж үзэж бîлîхîîр бàйíà.

АТГ íь иргэí, хуулийí этгээдээñ гàргàñàí 
гэмт хэргийí шиíжтэй өргөдөл, гîмдîл, 
мэдээллийг шийдвэрлэх àжиллàгààíд 
ЭХХШтХ бîлîí Улñûí Ерөíхий прîкурîрûí 
тушààлààр бàтàлñàí “Мөрдөí шàлгàх 
àжиллàгààíд тàвих прîкурîрûí хяíàлтûí 
àжлûí àргàчилñàí зààвàр”-ûг бàримтлàí 
àжиллàж, ñàíàлàà прîкурîрт хүргүүлдэг. 
Гэмт хэргийí шиíжтэй өргөдөл, гîмдîл, 
мэдээллийг иргэí бичгээр бîлîí àмààр, 
хàриí хуулийí этгээд, àлбàí тушààлтàí 
бичгээр гàргàх бîлîмжтîй. Гэмт хэргийí 
шиíжтэй өргөдөл, гîмдîл, мэдээлэл 
хүлээí àвñàí мөрдөгч тухàйí àñуудлûг 
хяíàж үзээд хэрэг бүртгэлтийí хэрэг íээх, 
хэрэг бүртгэлтийí хэрэг íээхээñ тàтгàлзàх, 
хàрьяàллûí дàгуу шилжүүлэх ñàíàлûí àль 
íэгийг прîкурîрт гàргàдàг. ЭХХШтХ-д 
зààñíààр гэмт хэргийí шиíжтэй өргөдөл, 
гîмдîл, мэдээллийг хүлээí àвñíààñ хîйш 

5 хîíîгийí дîтîр гэмт хэргийí шиíжтэй 
эñэхийг тîгтîîж хэрэг бүртгэл íээх эñхүл 
тàтгàлзàх ñàíàл гàргàх шààрдлàгàтàй.  

АТГ-т ирүүлñэí гэмт хэргийí шиíжтэй 
өргөдөл, гîмдîл, мэдээллийг хяíàí 
шийдвэрлэх àжиллàгààíд дүí шиíжилгээ 
хийх зîрилгîîр АТГ-ààñ хяíàí 
шàлгàж прîкурîрт ирүүлñэí ñàíàлûí 
шийдвэрлэлтийг àвч үзвэл 2014-2017 îíд 
АТГ-ààñ хэрэг бүртгэлтийí хэрэг íээхээñ 
тàтгàлзñàí ñàíàлûг прîкурîр хяíààд 
хэрэг бүртгэлт íээñэí тîхиîлдлûí тîî 
хàрьцàíгуй тîгтвîртîй 10 îрчим хэрэг, 
АТГ-ààñ шàлгàñàí мөрдөí бàйцààлтûí 
хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîñîí хэргийí тîî 
дуíджààр 27 бàйñàí бîл АТГ-ààñ хэрэг 
бүртгэлтийí àжиллàгàà явуулñàí хэргийг 
прîкурîр хяíààд хààñàí тîхиîлдîл 2014-
2016 îíд гàрààгүй, 2017 îíд 20 бàйжээ. 
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Эíдээñ үзэхэд ñүүлийí 2 жил буюу 2018, 
2019 îíд АТГ-ààñ хэрэг бүртгэлтийí хэрэг 
íээхээñ тàтгàлзñàí ñàíàлûг прîкурîр 
хяíààд хэрэг бүртгэлт íээñэí тîхиîлдлûí 
тîî îгцîм íэмэгдэж дуíджààр 42-т хүрñэí 
íь өмíөх 4 жилийí үзүүлэлтээñ 4,2 дàхиí 
íэмэгдñэí бàйгàà бîл АТГ-ààñ шàлгàñàí 
мөрдөí бàйцààлтûí хэргийг прîкурîр 
хэрэгñэхгүй бîлгîñîí хэргийí тîî 244,5-д 
хүрч өмíөх 4 жилийí үзүүлэлтээñ дàруй 9 
дàхиí өññөí үзүүлэлт гàрчээ. Эíэ хугàцààíд 
хîлбîгдîх хүчиí зүйлñийí хувьд гàрñàí 
хàмгийí тîм өөрчлөлт íь Эрүүгийí хууль, 
ЭХХШтХ шиíэчлэí бàтлàгдñàí явдàл юм. 

Хяíàí шàлгàх хугàцààíû тухàйд àвч үзвэл 
2018 îíд мөрдөí шàлгàñàí хэргийí 72.5 
хувийг хуулийí хугàцààíд шийдвэрлэжээ. 
Мөрдөгчийí àжлûí àчààллûí хувьд мөí 
хугàцààí дàхь мөрдөгч íàрûí àжлûí 
àчààллûг дуíджààр àвч үзвэл 1 мөрдөгч 
30.6 (2017 îíд 24.6 бàйñàí) гîмдîл, 
мэдээлэл шàлгàж, 40.6 (2017 îíд 15.9 
бàйñàí) эрүүгийí хэрэгт мөрдөí шàлгàх 
àжиллàгàà явуулñíûг өмíөх îíû мөí 
үетэй хàрьцуулбàл гîмдîл, мэдээлэл  
6, эрүүгийí хэрэг 24.7 íэгжээр өññөí 
үзүүлэлтэй бàйíà. 2018 îíд хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөí бàйцààлтûí явцàд íийт 85 
үйлдлийг шиíээр илрүүлñэí бîл 2017 îíд 
25 үйлдлийг шиíээр íөхөí илрүүлжээ. 
Үүíээñ үзэхэд ерөíхийдөө жилээñ жилд 
өñөí íэмэгдэж буй гîмдîл, мэдээллийí 
тîîíîîñ хàмààрàí àжлûí àчààлàл 

хàрьцàíгуй өíдөр бàйíà. Гэмт хэргийí 
шиíжтэй гîмдîл, мэдээлэл шийдвэрлэх 
àжиллàгààíû àчààллûí өñөлтийг àвч үзвэл 
АТГ-ûí Мөрдөí шàлгàх хэлтñийí хэмжээíд 
хүлээí àвч буй гîмдîл, мэдээлэл, эрүүгийí 
хэрэг, хэрэг бүртгэлт, мөрдөí бàйцààлтûí 
àжлûí àчààлàл өñөж 2018 îíд мөрдөгчийí 
àжлûí àчààлàл өмíөх îíîîñ 3-5 дàхиí 
íэмэгджээ. 

Үүíий зэрэгцээ гîмдîл, мэдээлэл хяíàí 
шийдвэрлэх àжиллàгààíд Эрүүгийí хууль, 
ЭХХШтХ-иàñ гàдíà хîлбîгдîх буñàд 
хуулийí зîхицуулàлт мөí íөлөөлөх бөгөөд 
тухàйлбàл, Бàíкíû тухàй хуулийí зàрим 
зîхицуулàлт хүíдрэл учруулдàг бàйíà. Үүíд, 
Бàíкíû тухàй хуулийí 7 дугààр зүйлийí 
7.2.3-т зààñíû дàгуу зөвхөí эрүүгийí хэрэг 
мөрдөí шàлгàх àжиллàгààíû явцàд иргэí, 
àлбàí тушààлтíû бàíкíû дàíñ, гүйлгээтэй 
хîлбîîтîй àливàà мэдээллийг прîкурîрûí 
зөвшөөрлөөр гàргуулàí àвàх бîлîмжтîй 
бөгөөд íийтийí àлбàí тушààлтíû 
хувийí àшиг ñîíирхîл, хөрөíгө îрлîгûí 
мэдүүлгийг хяíàí шàлгàх үйл àжиллàгààг 
хэрэгжүүлэхэд àлбàí тушààлтàí, түүíий 
хàмààрàл бүхий этгээдүүдийí бàíкíû 
дàíñ, гүйлгээтэй хîлбîîтîй мэдээллийг 
гàргуулàí àвàх бîлîмжийг хуульчлàí 
тîгтîîгîîгүй íь àлбàí тушààлтíû 
үíдэñлэлгүйгээр хөрөíгөжих гэмт хэрэг, 
íуугдмàл хөрөíгийг илрүүлэх àжиллàгààíд 
тîмîîхîí бэрхшээл учруулж бàйгàà бà 
тухàйí àлбàí тушààлтíû өөрийí гàргàí 

Зураг 4. Шалгасан хэргийн тоо

Эх сурвалж: УЕПГ-ын 2019 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн 12/6192 албан бичгийн хавсралт

АТГ-ààñ шàлгàñàí мөрдөí бàйцààлтûí хэргийг 
гэмт хэргийí шиíжгүй үíдэñлэлээр хэрэгñэхгүй 

бîлгîñîí хэргийí тîî

АТГ-ààñ хэрэг бүртгэлтийí àжиллàгàà явуулñàí 
хэргийг прîкурîр хяíààд хààñàí хэргийí тîî

АТГ-ààñ ХБХ íээхээñ тàтгàлзñàí ñàíàлтàй 
ирүүлñíийг прîкурîр хяíààд ХБХ íээñэí 

хэргийí тîî
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өгч буй мэдээллээр хязгààрлàх, хяíàлт 
шàлгàлтûí үйл àжиллàгààíд шààрдлàгàтàй 
хөíдлөíгийí íîтîлгîîг бүрэí цуглуулàх 
бîлîмжгүй бàйгàà íь хяíàлт шàлгàлтûí 
үйл àжиллàгààíд хүíдрэл учруулдàг бàйíà.

Эíэхүү дүí шиíжилгээíий хэñэг íь îлдîх 
бîлîмжтîй мэдээллийí хүрээíд хийгдñэí 
бîлîхûг àíхààрàх íь зүйтэй. Цààшид 
үíдэñíий хөтөлбөрийí үйл àжиллàгààíû 
төлөвлөгөөíд туñгàгдñàí àвлигà, 

àлбàí тушààлûí гэмт хэрэг, зөрчлийí 
шийдвэрийг мэдээлэх íэгдñэí ñàíг бий 
бîлгîж, мэдээллийí ñàíд îлîí íийттэй 
хàрилцàх цэñ үүñгэж, хàмрàх хүрээ, үр 
íөлөөг íэмэгдүүлэх àжлûг эрчимжүүлэх 
íь иргэдийí мэдээлэл àвàх бîлîмжийг 
íэмэгдүүлэхээñ гàдíà иргэíий íийгэм, 
ñудàлгààíû бàйгууллàгûí зүгээñ эíэ 
чиглэлийí ñудàлгàà явуулàхàд эх ñурвàлж 
бîлîх àч хîлбîгдîлтîй.

3.2 АТГ-Т ИРҮҮЛСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, 
МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

АТГ íь иргэí, хуулийí этгээдийí өргөдөл, 
гîмдîл, мэдээллийг ñууриí утàñ (976)-
110 (Яриàíû төлбөргүй), фàкñ (976)-11-
311919, цàхим шуудàí contact@iaac.mn 
бîлîí цàхим хуудñààр àвч  бàйíà. Бичгээр 
гàргàñàí гîмдîл, мэдээлэлд утгà àгуулгûг 
îйлгîмжтîй, гàргàцтàй, îршиí ñуугàà 
гàзрûí буюу шуудàíгийí хàяг, хîлбîî 
бàрих утàñíû дугààрàà бичих шààрдлàгà 
тàвигддàг. Мөí àвлигûí гэмт хэрэг, àшиг 
ñîíирхлûí зөрчлийí гîмдîл, мэдээлэл 
хүлээí àвàх 1800-1969 дугààрûí утñààр 
ирñэí бүх дуудлàгûг бүртгэх шиíэчилñэí 
прîгрàммûг àшиглàлтàд îруулñàí бàйíà. 
АТГ íь 2017 îíд 1324, 2018 îíд 1887 
өргөдөл гîмдîл мэдээлэл хүлээí àвñíààñ 
294 гîмдîл, мэдээллийг 1800-1969 
дугààрûí утñààр дàмжуулàí хүлээí àвчээ.

АТГ-т ирж буй гîмдîл, мэдээллийí 
тàлààрх ñтàтиñтик мэдээллийí тухàйд АТГ-
ûí Хяíàлт шàлгàлт, дүí шиíжилгээíий 
хэлтñээñ Хувийí àшиг ñîíирхлûí мэдүүлэг 
бîлîí хөрөíгө, îрлîгûí мэдүүлэг, түүíтэй 
хîлбîîтîй зөрчил, гîмдîл мэдээллийí 
ñтàтиñтикийг гàргàдàг бîл Мөрдөí шàлгàх 
хэлтэñ íь ЭХХШтХ-иàр хàрьяàлуулñàí 
Эрүүгийí хуулийí 22 дугààр бүлэгт 
хуульчлàгдñàí гэмт хэргийг мөрдөí шàлгàж 
хîлбîгдîх өргөдөл, гîмдîл бîлîí эрүүгийí 
хэргийí шийдвэрлэлтийí ñтàтиñтикийг 
гàргàдàг àж. Эдгээр тîîí мэдээ íь АТГ-
ûí жил бүрийí үйл àжиллàгààíû тàйлàíд 

íэгтгэгдэí гàрдàг бөгөөд Мөрдөí шàлгàх 
хэлтэñт ирñэí гîмдîл, мэдээллийí тîîг 7 
хîíîг бүрээр АТГ-ûí цàхим хуудàñíààñ 
хàрàх бîлîмжтîйгîîр бàйршуулдàг.

АТГ-ààñ жил бүр гàргàдàг үйл àжиллàгààíû 
тàйлàíд íэгтгэгдñэí тîîí мэдээíээñ үзвэл 
2019 îíд хүлээж àвñàí гэмт хэргийí 
шиíжтэй 1137 гîмдîл, мэдээллээñ 208 буюу 
18.2 хувийг Иргэдээñ төрийí бàйгууллàгà, 
àлбàí тушààлтàíд гàргàñàí өргөдөл, 
гîмдлûг шийдвэрлэх тухàй хуульд зààñíû 
дàгуу хàрьяàлàх буñàд бàйгууллàгà, 
àлбàí тушààлтàíд шилжүүлжээ. Эíэ 
îíд хүлээí àвч шàлгàñàí 894 гîмдîл, 
мэдээллээñ 489 гîмдîл, мэдээлэл буюу 
54.7 хувьд хэрэг бүртгэлтийí хэрэг íээх, 
362 гîмдîл, мэдээлэл буюу 40.5 хувьд 
хэрэг бүртгэлтийí хэрэг íээхээñ тàтгàлзàх, 
34 гîмдîл, мэдээлэл буюу 3.8 хувийг 
хàрьяàллûí дàгуу шилжүүлэх ñàíàлтàй 
туñ туñ прîкурîрт шилжүүлж, 1 гîмдîл 
мэдээллийг эрүүгийí хэрэгт хàмтàтгàí 
шàлгàж, îдîî 8 гîмдîл, мэдээллийí 
үлдэгдэлтэй, шийдвэрлэлт 99.1 хувьтàй 
бàйíà.3 Эíэхүү үзүүлэлтийг өмíөх îíû 
мөí үетэй хàрьцуулбàл, шийдвэрлэлт 0.2 
хувиàр өñжээ. 2018 îíû хувьд шийдвэрлэлт 
98.9 хувьтàй бàйжээ. Сүүлийí 3 жилийí 
тîîí мэдээг íэгтгэí хàрвàл эíэ хугàцààíд 
гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийí 
тîî тàñрàлтгүй өñөж буйг хàрж бîлîхîîр 
бàйíà. 

3 Авлигàтàй тэмцэх гàзрûí үйл àжиллàгààíû тàйлàí, 2019 îí
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2019 îíд АТГ 1137 гîмдîл, мэдээлэл хүлээí 
àвñíààñ өмíөх îíû үлдэгдэл 8, íийт 894 
гîмдîл, мэдээлэл бүртгэгдэж 2018 îíтîй 
хàрьцуулàхàд 4.2 хувиàр өñжээ. Хàриí 
2018 îíд АТГ-т гэмт хэргийí шиíжтэй 
858 гîмдîл, мэдээлэл бүртгэгдñэí íь 2017 
îíтîй хàрьцуулàхàд 200 íэгжээр буюу 
23.3 хувиàр өññөí үзүүлэлттэй бàйíà. 
Үүíээñ хэрэг бүртгэлт íээхээñ тàтгàлзñàí 
тîхиîлдлûг àвч үзвэл, 2019 îíд 45,6 
хувь бàйгàà íь тухàйí îíû гэмт хэргийí 
шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийí тàл îрчим 
хувь бîлж бàйíà. Өөрөөр хэлбэл иргэí, 

Зураг 5. Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн 
байдал, 2017-2019 он

Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааны тайлан, 2017-2019

Хэрэг бүртгэлтийí 
хэрэг íээñэí

Хэрэг бүртгэлтийí хэрэг 
íээхээñ тàтгàлзñàí

Хàрьяàллûí дàгуу 
шилжүүлñэí

Бүртгэгдñэí

3.3 АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙГ МӨРДӨН ШАЛГАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ТАЛААРХ АСУУЛГЫН СУДАЛГАА

Гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээлэл 
шийдвэрлэх àжиллàгààíû àчààллûг àвч 
үзвэл АТГ-ûí Мөрдөí шàлгàх хэлтñийí 
хэмжээíд хүлээí àвч буй гîмдîл, 
мэдээлэл, эрүүгийí хэрэг, хэрэг бүртгэлт 
мөрдөí бàйцààлтûí àжлûí àчààлàл 2018 
îíд өмíөх îíîîñ 3-5 дàхиí íэмэгдñэí 
үзүүлэлттэй бàйíà. Эíэ íь Эрүүгийí хууль, 
ЭХХШтХ, Прîкурîрûí бàйгууллàгûí тухàй 
хуулиудàд туñ хэлтñийí мөрдөí шàлгàх 
хàрьяàллûí хэрэг үйлдñэí этгээдийí 
учруулñàí хîхирлûí хэмжээг шààрдàхгүй 
буюу хэлбэрийí бүрэлдэхүүíтэй бàйхààр 
хуульчилñàí, цàгдààгийí àлбàí хààгчид 
хîлбîгдîх гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, 
мэдээлэл, тэдíий үйлдñэí гэмт хэргийг 

мөрдөí шàлгàх бîлñîí, мөí íийгэмд 
үүñэж буй íөхцөл бàйдàл, иргэдийí 
хүñэлт шààрдлàгà зэрэг îлîí хүчиí 
зүйлээñ шàлтгààлñàí бàйíà. Ийíхүү гэмт 
хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийí 
тîî хэмжээ дàгàж мөрдөж буй хуулийí 
зîхицуулàлттàй хîлбîîтîйгîîр íэмэгдñэí 
бàйгàà тул эрх зүйí зîхицуулàлтàд 
îрñîí эдгээр өөрчлөлт гîмдîл, мэдээлэл 
шийдвэрлэх àжиллàгààíд хэрхэí íөлөөлж 
буйг àвч үзэж, үр дàгàврûг тîдруулàх íь 
зүйтэй юм. 

Гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээлэл 
шийдвэрлэх àжиллàгààíû прàктикт 
тулгàмдàж буй àñуудлûг тîдруулàх 

Үндэслэлгүй гэж үзсэн шалтгаан нөхцөлийг 
тодруулах зорилгоор АТГ-ын гомдол, 
мэдээлэлд түүвэр судалгаа хийхийг 
зорьсон боловч ийм төрлийн гомдол, 
мэдээлэлтэй танилцах зөвшөөрөл авах 
боломжгүй байснаас энэ тухай дүгнэлт 
хийх боломжгүй болсон юм.

хуулийí этгээдээñ ирүүлñэí гэмт хэргийí 
шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийí тàл îрчим 
хувийг үíдэñлэлгүй гэж үздэг.
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3.3.1 Эрүүгийн хуулийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудал

Эрүүгийí хуулийí Хîриí хîёрдугààр зүйлд 
àвлигûí гэмт хэргүүдийг тîдîрхîйлñîí. Эíэ 
зîхицуулàлтûí тухàйд мàíàй ñудàлгààíд 
îрîлцñîí АТГ-ûí мөрдөгчдийí дийлэíх 

íь Эрүүгийí хуульд зààñàí àвлигûí 
гэмт хэргийí зîхицуулàлттàй хîлбîîтîй 
мөрдөí шàлгàх àжиллàгààíд àливàà 
хүíдрэл учрàхгүй бàйíà гэж үзñэí. 

Зураг 6. Авлигын гэмт хэргийн төрөл, шийдвэрлэхэд хүндрэл тулгардаг эсэх

Хуулийí этгээдийí эрх мэдлийг урвуулàí àшиглàх

Дурààрàà àвирлàх

Үíдэñлэлгүйгээр хөрөíгөжих

Төрийí өмчийí төñвийí буñ хөрөíгийг зîриулàлтûí 
буñààр зàрцуулàх

Гàдààд улñûí төрийí бàйгууллàгà, îлîí улñûí 
бàйгууллàгûí àлбàí тушààлтíûг хàхуульдàх

Гàдààд улñûí төрийí бàйгууллàгà, îлîí улñûí бàйгууллàгûí 
àлбàí тушààлтàí эрх мэдлээ урвуулàí àшиглàх

Хàхууль өгөх

Хàхууль àвàх

Эрх мэдэл, àлбàí тушààлûí бàйдлàà урвуулàí àшиглàх 

Төñвийí хөрөíгийг зîриулàлтûí буñààр зàрцуулàх

Улñûí íөөцийг хууль буñààр зàрцуулàх, үрэгдүүлэх

хүрээíд АТГ-т àлбàí бичгээр хàíдàж 
Мөрдөí шàлгàх хэлтñийí мөрдөгч íàртàй 
гàíцààрчилñàí бîлîí бүлгийí ярилцлàгà 
хийх хүñэлт гàргàñàí бîлîвч АТГ-ûí зүгээñ 
ярилцлàгûí ñудàлгàà өгөх бîлîмжгүй, эíэ 
чиглэлээр хîлбîгдîх төрийí бàйгууллàгууд 
хàмтàрñàí àжлûí хэñэг бàйгуулàí àжиллàж 
бàйгàà гэñэí хàриу тàйлбàр өгñөí. Иймд 
бид дээрх íөхцөл бàйдлûг тîдруулàхûí 
тулд АТГ-ûí мөрдөгчдөөñ тîдîрхîй 
тîîíû àíкетûí ñудàлгàà àвч үр дүíг 

íэгтгэí ñудàлгààíû эíэ хэñэгт тàíилцуулж 
бàйíà. Аñуулгûí ñудàлгààгààр Эрүүгийí 
хууль, ЭХХШтХ шиíэчлэí бàтлàгдñàíààр 
àвлигûí гэмт хэргийг мөрдөí шàлгàх 
àжиллàгààтàй хîлбîгдîх зîхицуулàлт 
ñàйжирñàí эñэх, эдгээр зîхицуулàлтûг 
хэрэглэхэд тулгàмдàж буй àñуудàл бîлîí 
гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээлэл 
шийдвэрлэх àжиллàгààíд тулгàмдàж буй 
буñàд àñуудлûг тîдруулñàí бîлíî.

Эдгээрээñ íэгээñ буñàд àвлигûí төрөлд 
мөрдөí шàлгàхàд хуулийí зîхицуулàлттàй 
хîлбîîтîй хүíдрэл учирч бîлзîшгүй 
гэж үзñэí мөрдөгчдийí тîî 30-ààñ дîîш 
хувьтàй бàйгàà íь эерэг үзүүлэлт юм. 
Мөí ñудàлгààíд îрîлцñîí мөрдөгчид 
Эрүүгийí хуульд зààñàí àвлигûí гэмт 
хэргийí зîхицуулàлтûг шүүх, прîкурîрûí 
бàйгууллàгà ялгààтàй тàйлбàрлàí 
àшиглàдàг, зàрим îрîí íутгийí прîкурîр 

шиíэ хуулийí зààлтûг îйлгîдîггүй гэх 
зэрэг àñуудàл тулгàрдàг бîлîхûг хэлñэí. 
Хэдийгээр Эрүүгийí хуульд зààñàí àвлигûí 
гэмт хэрэгтэй хîлбîîтîй зîхицуулàлтûí 
тàлààр мөрдөгчид эерэг үíэлгээ өгñөí 
бîлîвч ñудàлгààíд îрîлцñîí мөрдөгчдийí 
60-ààñ дээш хувь íь шиíэ Эрүүгийí 
хуулиàр àвлигûí гэмт хэргийí тàлààрх 
зîхицуулàлт ерөíхийдөө ñàйжрààгүй, 
дуíд зэрэг буюу хэвийí гэж үзñэí юм. 
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Эíэ àñуулттàй хîлбîîтîйгîîр (1) 
îйлгîмжгүй, тîдîрхîйгүй зààлтууд их 
бàйíà, (2) íийñлэл бîлîí îрîí íутгийí 
прîкурîр хуулийг íэг мөр îйлгîж 
хэрэгжүүлэх бàйдàл учир дутàгдàлтàй гэñэí 
тàйлбàрûг íийтлэг өгñөí. Үүíээñ үзэхэд 
ñудàлгààíû өмíөх хэñэгт àвч үзñэí, АТГ-ààñ 
хяíàí шàлгàж прîкурîрт ирүүлñэí ñàíàлûí 
шийдвэрлэлтийí ñүүлийí хîёр жилийí 
үзүүлэлтэд шиíэ хуулийí зîхицуулàлтûí 
тàлààрх íэгдñэí îйлгîлт, хуулийг íэг 
мөр îйлгîх явдàл шууд íөлөөлж бàйíà 
гэж дүгíэж бîлîхîîр бàйíà. Тîдруулбàл, 
АТГ-ààñ хэрэг бүртгэлтийí àжиллàгàà 
явуулñàí хэргийг прîкурîр хяíààд хààñàí 
тîхиîлдîл 2014-2016 îíд гàрààгүй бîл 
2017 îíд 20 бîлñîí. Хàриí 2018, 2019 îíд 
АТГ-ààñ хэрэг бүртгэлтийí хэрэг íээхээñ 
тàтгàлзñàí ñàíàлûг прîкурîр хяíààд хэрэг 
бүртгэлт íээñэí тîхиîлдлûí тîî îгцîм 
íэмэгдэж дуíджààр 42-т хүрñэí íь өмíөх 
4 жилийí үзүүлэлтээñ 4,2 дàхиí íэмэгдñэí 
бàйгàà бîл АТГ-ààñ шàлгàñàí мөрдөí 
бàйцààлтûí хэргийг прîкурîр хэрэгñэхгүй 
бîлгîñîí хэргийí тîî 244,5-д хүрч өмíөх 
4 жилийí үзүүлэлтээñ дàруй 9 дàхиí өññөí 
бàйв. Эíэ íь хуулийг íэг мөр îйлгîх 
тухàйд àíхààрàх хэрэгтэй бàйгààг, мөí 

хîлбîгдîх бàйгууллàгууд төдийгүй иргэд 
хуулийг уíшààд ижил бàйдлààр îйлгîж 
бàйх ёñтîй гэдгийг àíхààрàí îйлгîмжгүй, 
тîдîрхîйгүй бàйдлûг àрилгàх тàлààр íэí 
тэргүүíд àргà хэмжээ àвàх шààрдлàгàтàй 
бàйгààг хàруулж бàйíà.

Эíд îíцлîí дурдàхàд Эрүүгийí хуулийí 
зîхицуулàлттàй хîлбîîтîйгîîр Эдийí 
зàñгийí хàмтûí àжиллàгàà, хөгжлийí 
îлîí улñûí бàйгууллàгûí 2019 îíû 
ñудàлгààгààр “Эрүүгийí хуулийí 22 дугààр 
зүйлд зààñàí àвлигûí гэмт хэргүүдийг 
хууль зүйí үүдíээñ àвч үзэхэд îлîí улñûí 
ñтàíдàртàд íийцээгүй, тîдîрхîйгүй 
бàйдлààр хуульчилñàí, зààлт хîîрîíдûí 
уялдàà хàíгàгдààгүй, мөí хуульчлààгүй 
îрхигдуулñàí зàрим àñуудàл бàйíà” гэж 
дүгíэñэí бөгөөд АТГ, прîкурîр, шүүх 
зэрэг хуулийг хэрэгжүүлэгч бàйгууллàгûí 
ñàíàлûг àвàх, тэдгээрийí îйлгîлтûг 
íэгтгэх шààрдлàгàтàй тàлààр зөвлөмж 
гàргàñàí íь мàíàй ñудàлгààíд îрîлцñîí 
мөрдөгчдийí өгñөí “íийñлэл бîлîí îрîí 
íутгийí прîкурîр хуулийг íэг мөр îйлгîж 
хэрэгжүүлэх бàйдàл учир дутàгдàлтàй 
бàйдàг” зэрэг тàйлбàртàй ижил бàйгààг 
хàруулàв. Эíэ íь уг àñуудлûг íэí тэргүүíд 
àíхààрàх хэрэгтэйг мөí илтгэж бàйíà.

Зураг 7. Шинэ Эрүүгийн хуулиар авлигын гэмт хэргийн талаарх 
зохицуулалт сайжирсан эсэх



13

Зураг 8. ЭХХШтХ-иар авлигын гэмт хэрэг хянан шийдвэрлэхэд өөрчлөлт гарсан эсэх

Судàлгààíд îрîлцñîí АТГ-ûí Мөрдөí 
шàлгàх хэлтñийí мөрдөгчдийí дийлэíх 
хувь íь ЭХХШтХ-иàр àвлигûí гэмт 

хэрэг хяíàí шийдвэрлэх зîхицуулàлт 
ерөíхийдөө хэвээр үлдñэí гэж үзñэí. 

3.3.2 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээнд тулгамдаж 
буй асуудал

Хàриí хîлбîгдîх хууль тîгтîîмжид 
зààñàí хуулийí хугàцààíû тухàйд гэмт 
хэргийí тàлààрх гîмдîл, мэдээллийг 
хяíàí үзээд гэмт хэргийí шиíж бàйгàà 
эñэхийг тîгтîîхîд 5 хîíîгийí хугàцàà хэр 
тîхирîмжтîй бàйгàà тàлààр тîдруулàхàд 
ñудàлгààíд îрîлцñîí мөрдөгчдийí 
дийлэíх íь буюу 69,2 хувь íь эíэ 
хугàцàà îгт хүрэлцдэггүй, 30,8 хувь íь 
хүрэлцдэггүй гэж үзэж бàйíà. Түүíчлэí 

ñудàлгààíд îрîлцîгчдîîñ эíэ хугàцààг 
хàíгàлттàй хүрэлцээтэй бîлîí хүрэлцээтэй 
гэж үзñэí тîхиîлдîл гàрààгүйг эíд îíцлîё. 
Мөí хяíàí шийдвэрлэх àжиллàгààíд 
хүíдрэл учруулж бîлзîшгүй íийтлэг 
àñуудлûг тîдруулàхàд хуулиàр îлгîñîí 
хугàцàà бîлîí прîкурîрûí зөвшөөрөлтэй 
хîлбîîтîйгîîр хүíдрэл учирч бîлзîшгүй 
бàйíà гэж ñудàлгààíд хàмрàгдñàí 
мөрдөгчдийí дийлэíх хэñэг íь үзñэí. 

Зураг 9. Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг хянан шалгахад 
тулгарч буй бэрхшээл

Хуулиàр îлгîñîí хугàцàà бàгà

Прîкурîрûí зөвшөөрөл

Хүíий íөөцийí хүрэлцээгүй бàйдàл

Шиíжээчийí дүгíэлт гàргуулàх

Хуулийí îйлгîмжгүй зîхицуулàлт

АТГ-т иргэдээñ ирэх гîмдîл, мэдээллийí 
тîî, мөрдөгчдийí àжлûí àчààлàл 
íэмэгдñэíий дээр мөрдөгчид гэмт хэргийí 
тàлààрх гîмдîл, мэдээллийг хяíàí үзээд 
гэмт хэргийí шиíж бàйгàà эñэхийг 
тîгтîîхîд 5 хîíîгийí хугàцàà хүрэлцдэггүй 
гэж үзэж бàйгàà íь хяíàí шийдвэрлэх 
àжиллàгààíû чàíàр, үíэí зөв бàйдàлд 
эрñдэл учруулàхуйц бàйдàлтàй бàйíà 

гэж үзэж бàйíà. Үүíээñ гàдíà Эрүүгийí 
хуулийг прàктикт хэрэгжүүлэхэд тулгàмдàж 
буй àñуудлûí хүрээíд мэдээлэл, лàвлàгàà, 
àлбàí бичиг гàргуулàхтàй хîлбîîтîй 
хàмгийí их хүíдрэл учирдàг бөгөөд 
àливàà àñуудлààр прîкурîрûí зөвшөөрөл 
àвàхàд цàг хугàцàà их àлддàг гэñэí тàйлбàр 
хàмгийí их дàвтàмжтàй дурдàгдñàí.
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МОНИТОРИНГИЙН ДҮГНЭЛТ

Эíэхүү ñудàлгàà íь АТГ-т ирñэí гэмт 
хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийг 
шийдвэрлэхэд зàрцуулж буй хугàцàà, 
бàримтàлñàí зүйлчлэл бîлîí үíдэñлэлгүй 
буюу гэмт хэргийí шиíжгүй гэж үзэí 
хэрэг бүртгэлт íээхээñ тàтгàлзñàí гîллîх 
шàлтгààíûг тîдîрхîйлîх зîрилгîîр 
хийгдñэí бîлîвч дээрх мэдээлэлтэй 
тàíилцàх бîлîмжгүй бîлñîí тул гэмт 
хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээллийí 
тîîí дүí мэдээ, гîмдîл, мэдээлэл 
шийдвэрлэх àжиллàгààíд бàримтлàх 
хууль тîгтîîмжийí хүíдрэлтэй àñуудлûг 
тîдруулàх бàйдлààр гүйцэтгэв. Эíэ 
хүрээíд Мîíгîл Улñûí àвлигûí тàлààрх 
өíөөгийí эрх зүйí зîхицуулàлт, бîдлîгûí 
îрчиí, ñүүлийí жилүүдийí Мîíгîл Улñûí 
àвлигûí ерөíхий íөхцөл бàйдàл, үзүүлэлт 
бîлîí АТГ-т ирүүлñэí гэмт хэргийí 
шиíжтэй гîмдîл, мэдээлэл, түүíий 
шийдвэрлэлт, эдгээр гîмдîл, мэдээллийг 
хяíàí шàлгàх àжиллàгààг àвч үзэж, ñудлàí 
дàрààх дүгíэлтэд хүрлээ.

	Мîíгîл Улñ дàхь àвлигûí ерөíхий 
íөхцөл бàйдàлд өөрчлөлт, үр дүí 
төдийлөí гàрàхгүй бàйíà гэж үзэж 
бîлîхîîр бàйíà. Тухàйлбàл,  

- Мàíàй улñ 2019 îíд 35 îíîî àвч 
180 îрíîîñ 106 дугààр бàйрт îрñîí 
бөгөөд 2018 îíîîñ 2 îíîîгîîр 
буурñàí буюу ухàрñàí үзүүлэлттэй 
гàрàв. Эíэ íь Мîíгîл Улñûí хувьд 
2012 îíîîñ хîйших хàмгийí муу 
үзүүлэлт бîлж бàйíà.

- АТГ хàриуцàí, өөрөө гүйцэтгэх 
бîлîí хөíдлөíгийí ñудàлгààíû 
бàйгууллàгààр гэрээлэí гүйцэтгүүлэх 
бàйдлààр эрхлэí гàргàдàг àвлигûí 
иíдекñ, төрийí бàйгууллàгûí 
шудàргà бàйдлûí үíэлгээ, туñ 
бàйгууллàгààñ гàргàдàг улñ төр, 
хууль хяíàлтûí бàйгууллàгûí хүрээí 
дэх àвлигûí тàлààрх төñөөллийí 
ñудàлгààгààр Мîíгîл Улñûí àвлигûí 
íөхцөл бàйдлûг хэрхэí дүгíэñíийг 
тîдруулбàл мөí илт ñàйжирñàí 

үзүүлэлт гàрààгүй бàйíà. Эíэ íь 
мөí мàíàй улñûí àвлигûí хэргийí 
шийдвэрлэлт ñүүлийí 10 жилд îгт 
буурààгүй, 2016 îíîîñ хîйш îгцîм 
өññөí үзүүлэлттэй бàйгààгààñ мөí 
дàвхàр хàрàгдàж бàйíà. Сүүлийí 12 
жилийí бàйдлûг хàрьцуулж үзвэл 
2018 îíд 1138 àвлигûí хэргийг 
шàлгàж, шийдвэрлэхээр бүртгэгдñэí 
íь 2007 îíтîй хàрьцуулàхàд 13.2 
дàхиí, мөрдөí бàйцààлт явуулñàí 
хэргийí тîî 7.1 дàхиí, яллàх дүгíэлт 
үйлдүүлэхээр шилжүүлñэí àвлигûí 
гэмт хэргийí тîî 31 дàхиí өññөí 
үзүүлэлт хàрàгдàж бàйíà. 

	АТГ-т ирүүлñэí гэмт хэргийí шиíжтэй 
гîмдîл, мэдээллийí тîî тàñрàлтгүй 
өñөх хàíдлàгàтàй бàйíà. Тухàйлбàл,

- АТГ-т иргэí, àлбàí бàйгууллàгààñ 
гàргàñàí àвлигà, àшиг ñîíирхлûí 
зөрчлийí тàлààрх өргөдөл, гîмдîл, 
мэдээллийí шийдвэрлэлтийг àвч 
үзвэл мөí л өññөí үзүүлэлттэй 
бàйíà. Тухàйлбàл, 2019 îíд хүлээí 
àвñàí àвлигà, àшиг ñîíирхлûí 
зөрчлийí тàлààрх өргөдөл, гîмдîл, 
мэдээллийí тîîг 2018 îíтîй 
хàрьцуулàхàд 70 íэгжээр буюу 
10.4 хувиàр, хяíàí шийдвэрлэñэí 
өргөдөл, гîмдîл 72 íэгжээр буюу 
11.5 хувиàр, шийдвэрлэлт 1.0 хувиàр 
туñ туñ өñжээ.

	ИТБАТГӨГШтХ бîлîí Мэдээллийí ил 
тîд бàйдàл бà мэдээлэл àвàх эрхийí 
тухàй хуулийí хэрэгжилт хàíгàлтгүй 
бàйх эрñдэлтэй бàйíà. Тухàйлбàл, 
дээрх хуулиудàд хууль тîгтîîмжид 
íийтэд мэдээлэхийг хîриглîñíîîñ 
буñàд мэдээллийг иргэí, àж àхуйí 
íэгж, бàйгууллàгààñ гàргàñàí хүñэлтээр 
зîхих журмûí дàгуу гàргàж өгөх, 
өргөдөл, гîмдîлд хàриу өгөх хугàцàà 
зэргийг тîдîрхîй зààñàí àтàл 2-5 
ñàрûí хугàцààíд àлбàí бичгийí хàриу 
өгөхгүй, мөí хууль тîгтîîмжîîр 
хîриглîîгүй мэдээллийг ñудàлгààíû 
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бàйгууллàгàд àшиглуулàхгүй бàйгàà 
íь дээрх хуулиудûí хэрэгжилт АТГ-ûí 
түвшиíд хàíгàлттàй хэрэгжихгүй бàйíà 
гэж дүгíэхэд хүргэлээ. 

	 Гэмт хэргийí шиíжтэй гîмдîл, мэдээлэл 
ирүүлж буй этгээдийí эрх зүйí мэдлэг 
ñул, шààрдлàгàтàй мэдээллийí тàлààр 
мэдээлэл муутàй бàйíà. Тухàйлбàл, 

- АТГ-ààñ иргэí, хуулийí этгээдээñ 
ирүүлñэí гэмт хэргийí шиíжтэй 
гîмдîл, мэдээллийí тàл îрчим 
хувийг үíдэñлэлгүй гэж үзэí 
шийдвэрлэжээ.

- Сүүлийí 2 жил АТГ-ààñ хэрэг 
бүртгэлтийí хэрэг íээхээñ тàтгàлзñàí 
ñàíàлûг прîкурîр хяíààд хэрэг 
бүртгэлт íээñэí тîхиîлдîл өмíөх 4 
жилийí үзүүлэлтээñ 4,2 дàхиí, АТГ-
ààñ шàлгàñàí мөрдөí бàйцààлтûí 
хэргийг прîкурîр хэрэгñэхгүй 
бîлгîñîí хэргийí тîî дàруй 9 
дàхиí өññөí үзүүлэлт гàрчээ. 

	АТГ-т ирүүлж буй гîмдîл, мэдээллийí 
тîî жилээñ жилд өñөí íэмэгдэж 
бàйгààгààñ хàмààрàí àжлûí àчààлàл 
хàрьцàíгуй өíдөр бàйíà. 

- АТГ-ûí Мөрдөí шàлгàх хэлтñийí 
хэмжээíд хүлээí àвч буй гîмдîл, 
мэдээлэл, эрүүгийí хэрэг, хэрэг 
бүртгэлт мөрдөí бàйцààлтûí 
àжлûí àчààлàл íэмэгдэж 2018 îíд 
мөрдөгчийí àжлûí àчààлàл өмíөх 
îíîîñ 3-5 дàхиí íэмэгдñэí бàйíà. 

	Эрүүгийí хуулийí 22.12-т зààñàí 
хуулийí этгээдийí эрх мэдлийг 
урвуулàí àшиглàх àвлигûí гэмт 

хэргийг шийдвэрлэхэд хүíдрэлтэй 
бàйíà. Эрүүгийí хуульд зààñàí àвлигûí 
гэмт хэргийí тàлààрх зîхицуулàлттàй 
хîлбîîтîйгîîр шүүх бîлîí прîкурîрûí 
бàйгууллàгà хуулийí зààлтûг 
ялгààтàйгààр тàйлбàрлàí àшиглàх, 
зàрим îрîí íутгийí прîкурîр шиíэ 
хуулийí зààлтûг îйлгîхгүй бàйх зэрэг 
àñуудàл тулгàрч бàйíà.

	Эрүүгийí хууль, ЭХХШтХ-д өөрчлөлт 
îруулàх зàмààр àвлигûí гэмт хэргийг 
шийдвэрлэхэд тулгàрч буй зàрим 
хүíдрэл, бэрхшээлийг àрилгàх 
шààрдлàгàтàй бàйíà. 

- Судàлгààíд îрîлцîгчид (1) 
îйлгîмжгүй, тîдîрхîйгүй зààлт 
их, (2) íийñлэл бîлîí îрîí 
íутгийí прîкурîр хуулийг íэг 
мөр îйлгîж хэрэгжүүлэх бàйдàл 
учир дутàгдàлтàй гэñэí тàйлбàрûг 
íийтлэг өгөхийí зэрэгцээ мэдээлэл, 
лàвлàгàà, àлбàí бичиг гàргуулàх, 
àливàà àñуудлààр прîкурîрûí 
зөвшөөрөл àвàхàд цàг хугàцàà 
их àлдàж, хүíдрэл учирдàг гэñэí 
бàйíà.

- Гэмт хэргийí тàлààрх гîмдîл, 
мэдээллийг хяíàí үзээд гэмт хэргийí 
шиíж бàйгàà эñэхийг тîгтîîхîд 5 
хîíîгийí хугàцàà îгт хүрэлцдэггүй 
гэж үзñэí. Үүíий зэрэгцээ хүíий 
íөөцийí хүрэлцээгүй бàйдàл, 
шиíжээчийí дүгíэлт гàргуулàх, 
хуулийí îйлгîмжгүй зîхицуулàлт 
бàгàгүй хүíдрэл учруулдàг хэмээí 
хàриуллàà.

ЗӨВЛӨМЖ

1. Авлигûí тàлààрх хууль тîгтîîмжийí 
îйлгîмжгүй, тîдîрхîйгүй зîхицуулàл-
тûг íэг мөр îйлгîгдîхуйц бàйдлààр 
тîмьёîлîх;

2. АТГ àвлигûí эñрэг îлîí íийтийг 
ñîёí гэгээрүүлэх, àвлигààñ урьдчилàí 
ñэргийлэх чиг үүргийí хүрээíд ñүүлийí 

үед ТББ-тàй хàмтрàí àжиллàх бîлñîí 
íь ñàйшààлтàй хэдий ч зөвхөí 
өөрñдийí ñîíирхñîí, шààрдлàгàтàй 
àñуудлààр ñудàлгàà хийдэг, хийлгэдэг 
бàйх мàгàдлàлтàй бàйíà. Иймд 
àвлигûí бîлîí түүíд хîлбîгдîх 
àливàà шàлтгààí, íөхцөлийг îлж 
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тîгтîîх (тухàйлбàл íийт өргөдөл, 
гîмдîл, мэдээллийí 40 гàруй хувийг 
эзэлж буй үíдэñлэлгүй буюу гэмт 
хэргийí шиíжгүй өргөдөл, гîмдîл, 
мэдээллийí шàлтгààí) зîрилгîîр 
хууль тîгтîîмжîîр íийтэд мэдээлэхийг 
хîриглîñíîîñ буñàд мэдээллийг 
ñудлààчдàд íээлттэй àшиглàх бîлîмж 
бүрдүүлэх, ñудàлгàà, мîíитîриíг 
хийж буй ТББ, ñудлààчидтàй хàмтрàí 
àжиллàх;

3. АТГ-ûí мөрдөí шàлгàх àжиллàгàà 
явуулж буй хүíий íөөцийг íэмэгдүүлэх 
зàмààр àжлûí àчààллûг тэíцвэржүүлэх;

4. Мэдээллийí îлдîц, íээлттэй бàйдлûí 
àñуудлûí хүрээíд Авлигûí эñрэг 
үíдэñíий хөтөлбөрийí ñудàлгààíû 
үíдñэí àñуудàлд хîлбîгдîх 

зàрим зîрилтîт үйл àжиллàгààíû 
хэрэгжилтийг бүрэí хàíгàх, үр дүíг эрх 
зүйí зîхицуулàлтûг ñàйжруулàх үйл 
àжиллàгààíд àшиглàх, îлîí íийтэд ил 
тîд мэдээлэх àжиллàгààг эрчимжүүлэх. 
Тухàйлбàл, Үíдэñíий хөтөлбөрийí үйл 
àжиллàгààíû төлөвлөгөөíд туñгàгдñàí 
àвлигà, àлбàí тушààлûí гэмт хэрэг, 
зөрчлийí шийдвэрийг мэдээлэх 
íэгдñэí ñàíг бий бîлгîж, мэдээллийí 
ñàíд îлîí íийттэй хàрилцàх цэñ 
үүñгэж, хàмрàх хүрээ, үр íөлөөг 
íэмэгдүүлэх àжлûг эрчимжүүлэх íь 
иргэдийí мэдээлэл àвàх бîлîмжийг 
íэмэгдүүлэхээñ гàдíà иргэíий íийгэм, 
ñудàлгààíû бàйгууллàгûí зүгээñ эíэ 
чиглэлийí ñудàлгàà явуулàхàд эх 
ñурвàлж бîлîх àч хîлбîгдîлтîй.
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