
О
Н
И
ТО

Р

2021 îíû 5 дугаар ñар

(¹28)

Нээлттэй Нийгэм Фîрум íь Орîí íутгийí хөгжлийí бîдлîгî ñудлалûí 
төв ТББ-д “Хэвлэл мэдээллийí хэрэгñэл бîлîí îлîí íийтийí ñүлжээгээр 
цацагдñаí авлигûí шиíжтэй гэмт хэргийí шийдвэрлэлт” ñэдвийí хүрээíд 
мîíитîриíг хийх тэтгэлэг îлгîñîí билээ. Туñ мîíитîриíгийí хүрээíд 
хэвлэл мэдээллийí хэрэгñэл бîлîí îлîí íийтийí ñүлжээгээр íийтэд 
цацагдñаí авлигûí шиíжтэй гэмт хэргийí шийдвэрлэлтэд мîíитîриíг 
хийж, үр дүíг îлîí íийтэд мэдээлэхийг зîрилîî. 

Мîíитîриíгийí дэлгэрэíгүй тайлаíг www.forum.mn ñайтааñ үзíэ үү.

МОНИТОРИНГИЙН ТУХАЙ

Мîíитîриíгийí хүрээíд îлîí íийтэд íээлттэй тîîí мэдээлэл, ñалбарûí 
хүрээíд хийгдñэí ñудалгааíû тайлаí, мэдээллийг ñудлаí аíализ хийлээ.

Бүдүүвч 1. Мониторингийн аргачлал

Хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр мэдээлэгдñэí авлигûí шиíжтэй гэмт 
хэргийí шийдвэрлэлтийг ñудлахдаа ñүүлийí 3 жилд авлигûí шиíж 
чаíартай, иргэд, îлîí íийтэд мэдээлэгдñэí 72 хэрэг бүхий мэдээллийí ñаí 
үүñгэñэí бîлíî. Иíгэхдээ эрүүгийí хуулийí 22 дугаар зүйл1 буюу авлигûí 

АРГА ЗҮЙ

АТГ Авлигатай тэмцэх газар

ТББ Төрийí буñ байгууллага

ТВ  Телевиз

УЕПГ Улñûí ерөíхий прîкурîрûí газар

УИХ Улñûí их хурал

ҮСХ Үíдэñíий ñтатиñтикийí хîрîî

ХАСХОМ Хувийí ашиг ñîíирхîл, хөрөíгө, îрлîгûí мэдүүлэг

ЦЕГ Цагдаагийí ерөíхий газар

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

АВЛИГЫН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, 
МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Мîíитîриíгийí 
үйл ажиллагаа

Хэвлэл мэдээллийí 
хэрэгñлийí 
мэдээлэлд 

мîíитîриíг хийх

Шүүхийí цахим 
мэдээллийí ñаíд 
мîíитîриíг хийх

Өдөр тутмûí 5 ñîíиí, вэб 
ñайтуудаар мэдээлэгдñэí 

авлигûí гэмт хэргийí мэдээлэл

Шүүхийí цахим мэдээллийí 
ñаíд буй эрүүгийí хуулийí 

22 дугаар зүйл аíгиар 
шийтгэгдñэí хэргийí мэдээлэл 

(2017-2020 îí)
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гэмт хэрэгт хамаарах хэргийí мэдээллийг 
шүүв. Мөí өдөр тутмûí 5 ñîíиí бîлîí 
вэб ñайтаар ñүүлийí 3 жилд мэдээлэгдñэí 
авлигатай хîлбîîтîй гэмт хэргийí 
мэдээллийг íэг бүрчлэí шүүж хîлбîгдîгч 

бîлîí хэргийí шийдвэрлэлтийí байдлûг 
ñудаллаа. Мэдээллийí эх ñурвалжийí хувьд 
ихэвчлэí АТГ-ûí мэдээлэлд үíдэñлэñэí ч 
зарим тîхиîлдîлд УЕПГ, Шүүхийí ерөíхий 
зөвлөлийí мэдээлэлд үíдэñлэñлэв.

1 Мîíгîл Улñûí Эрүүгийí хууль, 2015 îíû 12 дугаар ñарûí 3, https://www.legalinfo.mn/law/details/11634

Олîí íийтэд мэдээлэгдñэí авлигûí шиíжтэй 
72 гэмт хэргийí шийдвэрлэлтийг авч 
үзэхэд 25 íь шалгагдаж байгаа, 29 хэргийí 
шийдвэрлэлтийí мэдээллийг хîлбîгдîх 
байгууллагааñ авч чадаагүй байгаа, 12 хэрэг 
шүүхээр шийдвэрлэгдэж хîлбîгдîх хүмүүñ 
ял авñаí, 3 хэрэг хөөí хэлэлцэх хугацаа 
дууññаí үíдэñлэлээр хэрэгñэхгүй бîлñîí, 
мөí прîкурîрûí шатаíд 3 хэрэг хэрэгñэхгүй 
бîлñîí байдалтай байíа. 

Мэдээлэл тîдîрхîй буñ, хэргийí 
шийдвэрлэлтийí мэдээллийг хîлбîгдîх 
байгууллагааñ авч чадаагүй байгаа 29 

хэргийí хîёрûíх íь хîлбîгдîгч îлíû таíил 
хүмүүñ буюу БОАЖЯ-íû Хүрээлэí буй îрчиí, 
байгалийí íөөцийí удирдлагûí газрûí 
дарга, УИХ-ûí гишүүí аñаí Г.Нямдаваа, 
Шадар ñайд аñаí Ц.Оюуíбаатар íар 
байлаа. Шалгагдаж буй 25 хэргийí 18 íь 
îлíû таíил эзэí хîлбîгдîгчтîй байñаí 
бөгөөд давхардñаí тîîгîîр ерөíхий ñайд 4, 
ñалбарûí ñайд 5, УИХ-ûí гишүүí 4, төрийí 
байгууллагûí удирдах албаí тушаалтаí 6 
байв.

Нийт 72 хэргээñ шүүхээр шийтгэгдэж ял, 
шийтгэл авñаí 12 хэрэг байгаа бөгөөд 

1.1. Олон нийтэд мэдээлэгдсэн авлигын хэргийн шийдвэрлэлт

МОНИТОРИНГИЙН ДҮН

Сүүлийí 3 жилийí хугацааíд îлîí íийтэд 
мэдээлэгдñэí авлигûí шиíжтэй 72 хэргийí 
18 тîхиîлдлûí хîлбîгдîгч этгээд íь улñ 
төрийí өíдөр албаí тушаалтаí байíа. 
Тîдруулбал, Мîíгîл Улñûí Ерөíхий ñайд 
аñаí, УИХ-ûí гишүүí бîлîí гишүүí аñаí, 

ñайд бîлîí төрийí өíдөр албаí тушаалтаí 
байв. Түүíчлэí иргэд, îлîí íийтэд 
мэдээлэгдñэí хэргүүд íь мэдээллийí ñайт, 
өдөр тутмûí бүх ñîíиíîîр 1-152 удаагийí 
давтамжтай мэдээлэгджээ. Мэдээллийí 
дийлэíх эх ñурвалж АТГ-ûí мэдээлэл байлаа. 

График 1. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэгдсэн авлигын шинжтэй гэмт 
хэргийн шийдвэрлэлтийн байдал

Шалгагдаж 
байгаа

Шүүхээр 
шийтгэгдэж 

хуулийí дагуу 
ял авñаí

Прîкуîрûí 
шатаíд 

хэрэгñэхгүй 
бîлгîñîí

Хөөí хэлэлцэх 
хугацаа 
дууññаí

Тîдîрхîйгүй
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үүíий 5 хэргийí хîлбîгдîгчдûг хîрих ялаар 
шийтгэж, үлдñэí 7 хэрэгт тîргуулийí бîлîí 
íийтийí албаíд ажиллах эрхийг хаñах 
шийтгэл îíîгдуулжээ. Эдгээр 12 хэргийг 
шүүхээр шийдвэрлэх явцад 1 тэрбум 815 
ñая төгрөгийг улñûí îрлîгî бîлгîж, 193.8 
ñая төгрөгийí тîргууль îíîгдуулж, 11 хүíий 
íийтийí албаíд ажиллах эрхийг 3 жилээр 
туñ туñ хаñжээ. Эíэ дуíд “60 тэрбумûí” 
гэгдэх хэрэгт хîлбîгдñîí Ц.Саíдуй, 
А.Гаíбаатар íарт туñ бүр 4 жилийí хîрих ял 
îíîîñîí ч Нийñлэлийí давж заалдах шатíû 
шүүх 2019 îíû 12 дугаар ñарûí 24-íий 
өдөр аíхаí шатíû шүүхээñ îíîîñîí ялûг 
хүчиíгүйд тîîцîж, уг хэргийг прîкурîрт 
буцааñаí байíа. Хîрих ялаар шийтгэгдñэí 
буñад ялтаí шийтгэлээ эдэлж байíа. 

Шүүхээр ял шийтгэгдñэí эдгээр 12 хэргийí 
шийдвэр шүүхийí цахим ñаíд байгаа эñэхийг 
хяíаж үзэхэд зөвхөí ерөíхий бîлîвñрîлûí 
1-р дуíд ñургуулийí захирал Г.Бум-Эрдэíэд 
хîлбîгдîх “íэгдүгээр аíгид хүүхэд элñүүлж 
авах бîлîí дуíд аíгид өөр ñургуулиаñ хүүхэд 
шилжүүлэí авахдаа буñдааñ хахууль авдаг 
байñаí” гэх хэргийí шийдвэр байршñаí 
байñаí бөгөөд буñад хэргийí мэдээлэл 

байхгүй байлаа. Тухайí албаí тушаалтаíд 
12 ñая төгрөгийí тîргуулийí ял îíîîжээ.

Нийт мэдээлэгдñэí хэргийí 35.6 хувь буюу 
26 тîхиîлдîлд хîлбîгдîгч этгээд íь төрийí 
өíдөр албаí тушаал хашдаг бөгөөд îлíû 
таíил хүí байв. Тîдруулбал, давхардñаí 
тîîгîîр Мîíгîл Улñûí Ерөíхий ñайд 
аñаí 4, ñалбарûí ñайд 8, УИХ-ûí гишүүí 
бîлîí гишүүí аñаí 18, төрийí өíдөр албаí 
тушаалтаí 24 хүí хîлбîгджээ. Эдгээр 26 
тîхиîлдлûí 1 íь хэрхэí шийдвэрлэгдñэí 
íь тîдîрхîйгүй, 17 íь шалгагдаж байгаа, 3 
íь шүүхээр шийдвэрлэгдэж ял авñаí, 2 íь 
прîкурîрûí шатаíд хэрэгñэхгүй бîлñîí, 3 íь 
хөөí хэлэлцэх хугацаа дууññаí шалтгааíаар 
хэрэгñэхгүй бîлжээ. 

Хэрэгñэхгүй бîлñîí дээрх 6 хэргээñ Зэвñэгт 
хүчíий жаíжиí штабûí Хуурай замûí 
цэргийí кîмаíдлалûí хэлтñийí дарга 
хураíдаа Ц.Жавхлаíбаатар, МИАТ-ийí дэд 
захирал Х.Эíхбаатар, Зам тээврийí яамíû 
газрûí даргаар ажиллаж байñаí Р.Оíîí, 
ЗГХЭГ-ийí дарга аñаí Г.Дэíзэí, УИХ-ûí 
гишүүí аñаí Н.Батбаяр, Б.Гарамгайбаатар 
íарûí 5 хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîí 

График 2. Шударга байдлын үнэлгээний үр дүн, Монгол Улсад авлига их тархсан 
институцийн төсөөлөл

2018 2019

Шүүх

Гаалийí байгууллага

Мэргэжлийí хяíалтûí байгууллага

Газрûí алба

Эрүүл мэíдийí байгууллага

Яам, агеíтлаг

Цагдаагийí байгууллага

Улñ төрийí íам

Прîкурîрûí байгууллага

Бîлîвñрîлûí байгууллага

Татварûí байгууллага

Нутгийí захиргааíû байгууллага

Хэвлэл мэдээллийí байгууллага

Төрийí буñ байгууллага

Хувийí хэвшил

Эх сурвалж: АТГ тайлан 
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Хариí íийтэд мэдээлэгдñэí авлигûí гэмт 
хэргийí хîлбîгдîгчийг байгууллагûí үйл 
ажиллагааíû чиглэлээр авч үзвэл, хамгийí 
îлîí тîхиîлдîл íь ñалбарûí яамдûí 
удирдах, гүйцэтгэх албаí тушаалтíû 
хîлбîгдñîí хэргүүд байлаа. Тухайлбал, íийт 
мэдээлэгдñэí хэргийí 30.6 хувьд ñалбарûí 
яамдûí удирдах, гүйцэтгэх албаí тушаалтаí 

хîлбîгджээ. Түүíчлэí íийтэд мэдээлэгдñэí 
хэргийí 18.1 хувийг Заñгийí газрûí гишүүд 
хîлбîгдñîí гэмт хэрэг эзэлж байгаа íь улñ 
төрийí албаí тушаалтаí авлигûí гэмт хэрэгт 
хîлбîгдîж байгаа талаарх мэдээллийг îлîí 
íийт мэдэх ñîíирхîл өíдөр байдагтай 
хîлбîí тайлбарлаж бîлîх юм. 

График 3. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэгдсэн авлигын шинжтэй гэмт 
хэргийн тоо, үйл ажиллагааны чиглэлээр

Яам, агеíтлаг  

Цагдаагийí байгууллагûí ажилчид 

Нутгийí захиргааíû байгууллага

Гаалийí байгууллага 

Төрийí өмчит ААН

Бîлîвñрîлûí байгууллага 

Шүүх

Баíк, ñаíхүү

Эрүүл мэíд

Улñ төрийí íам

УИХ

ОБЕГ

Заñгийí газар 

шийдвэрлэñэí бîл Салхитûí мөíгөíий 
îрдûí эзэмшигч íартай хîлбîîтîй хэргээр 
шалгагдаж байхдаа амь íаñаа алдñаí шүүгч 
агñаí Л.Бямбаагийí хэргийг хааж, буñад 
îрîлцîгчийí хэргийг туñгаарлаí шалгаж 
байгаа ажээ.

Хөөí хэлэлцэх хугацаа дууññаí 3 хэргийí 
хувьд îлîí íийт ихээхэí шүүмжлэлтэй 
хаíдаж, шүүхийí үйл ажиллагааíд ñэтгэл 
дуíдуур байгаа íь ажиглагдñаí. Тухайлбал, 
УИХ-ûí гишүүí аñаí, Эдийí заñгийí 
хөгжлийí ñайд Н.Батбаяр бîлîí УИХ-
ûí гишүүí аñаí Б.Гарамгайбаатар íарт 
хîлбîгдîх хэргийг 2018 îíû 9 дүгээр ñард 
шүүхэд шилжүүлэх ñаíалтай илгээñэí ч 
хэрэг удааширñаар хөөí хэлэлцэх хугацаа 
íь дууñаж, хэрэгñэхгүй бîлñîí байíа. Гэвч 
Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай 
хуульд îруулñаí íэмэлт, өөрчлөлтийг 
үíдэñлэí 2020 îíû 1 дүгээр ñарûí  
20-íû өдөр УЕПГ уг хэргийг ñэргээí шалгах 

шийдвэр гаргажээ. Улмаар мөрдөí шалгах 
ажиллагаа явуулахаар АТГ-т 2020 îíû 4 
дүгээр ñарûí эхээр шилжүүлñэí байíа. 

АТГ-ааñ хийдэг “Шударга байдлûí үíэлгээ” 
ñудалгаа íь маíай улñад авлига хэр 
тархñаí талаарх иргэдийí төñөөллийг 
ñудалдаг бөгөөд туñ ñудалгааíû үр дүíг 
хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр îлîí íийтэд 
мэдээлэгдñэí авлигûí хэргийí талаарх 
мэдээлэлтэй харьцуулñíûг График 2-îîñ 
харíа уу.

АТГ-ûí “Шударга байдлûí үíэлгээ” 
ñудалгаагаар шүүх, гааль, мэргэжлийí 
хяíалтûí байгууллагад авлига хамгийí 
их тархñаí гэж иргэд үзжээ. Гэвч ñүүлийí 
3 жилд хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр 
мэдээлэгдñэí авлигûí хэргийí 45.8 хувийг 
яам, агеíтлагийí хүрээíд гарñаí авлигûí 
хэргийí талаарх мэдээлэл эзэлж байíа 
(График 3-ûг харíа уу).
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Нийтэд мэдээлэгдñэí авлигûí гэмт хэргийг 
хîлбîгдîгчийí албаí тушаалûí аíгиллаар 
íь авч үзвэл 30.6 хувь буюу 22 хэрэгт төрийí 

захиргааíû албаí тушаалтаí, 25.0 хувь 
буюу 18 хэрэгт улñ төрийí албаí тушаалтаí 
хîлбîгджээ. 

Хүснэгт 1. Хэвлэл мэдээллээр олон нийтэд мэдээлэгдсэн авлигын шинжтэй хэргийн 
шийдвэрлэлт, холбогдогчийн албан тушаалын ангиллаар 

Хэргийг шийдвэрлэсэн байдал
Төрийн 

захиргааны 
албан тушаалтан

Төрийн 
тусгай албан 
тушаалтан

Төрийн 
үйлчилгээний 

албан тушаалтан

Улс төрийн 
албан 

тушаалтан

Тîдîрхîйгүй 11 14 7 3

Хөөí хэлэлцэх хугацаа дууññаí 2 0 1 1

Шалгагдаж байгаа 7 3 3 13

Шүүхээр шийтгэгдэж хуулийí 
дагуу ял авñаí

2 1 2 1

Нийт 22 18 13 18

График 4. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэгдсэн авлигын шинжтэй гэмт 
хэргийн тоо,албан тушаалын ангиллаар 

Олîí íийтэд мэдээлэгдñэí авлигûí 
шиíжтэй гэмт хэргийг хэрхэí шийдвэрлэñэí 
байдлûг ñудлахад төрийí захиргааíû албаí 
тушаалтаí хîлбîгдñîí хэргийí 50.0 хувь, 
төрийí туñгай албаí хаагч хîлбîгдñîí 
хэргийí 77.0 хувь, төрийí үйлчилгээíий 
албаí тушаалтаí хîлбîгдñîí хэргийí 53.0 
хувь, улñ төрийí албаí тушаалтаí хîлбîгдñîí 
хэргийí 16.0 хувь хэрхэí шийдвэрлэгдñэí 
íь тîдîрхîйгүй байíа. Өөрөөр хэлбэл, íийт 
мэдээлэгдñэí авлигûí шиíжтэй гэмт хэргийí 
50.0 îрчим хувь тîдîрхîй биш байдлаар 
ахиí мэдээлэгдэхгүй, хэрхэí шийдñэí 
талаарх мэдээллийг хуулийí байгууллагааñ 
тîдруулах бîлîмжгүй байлаа.

Бид ñүүлийí 3 жил îлîí íийтэд хэвлэл 
мэдээллийí хэрэгñлээр мэдээлэгдñэí 
авлигûí шиíжтэй дээрх хэргүүдийí 
мэдээллийг шүүхийí цахим ñаíд байршñаí, 
шүүхээр шийдвэрлэгдñэí хэргүүдтэй 
харьцуулж ñудалñаí юм. Судалгааíû үр 
дүíд шүүхийí цахим ñаíд байгаа шүүхээр 
шийдвэрлэгдñэí хэргүүд íь îлîí íийтийí 
мэдээллийí хэрэгñлээр мэдээлэгдñэí эñэх íь 
тîдîрхîй буñ, мөí хэрэгт хîлбîгдîгч íь îлíû 
таíил, улñ төрийí бîлîí төрийí захиргааíû, 
төрийí туñгай, төрийí үйлчилгээíий 
албаí тушаалтаí бîлîхûг тîдîрхîйлñîí 
тîхиîлдîл хîвîр байлаа. Эíдээñ дүгíэхэд, 
авлигûí шиíж чаíартай гэмт хэргийí 
шийдвэрлэлтийг îлîí íийтэд мэдээлэх үйл 
явц хаíгалтгүй байíа гэж үзлээ. 

Төрийí үйлчилгээíий 
албаí тушаалтаí 

Төрийí туñгай албаí 
тушаалтаí 

Улñ төрийí албаí 
тушаалтаí 

Төрийí захиргааíû 
албаí тушаалтаí
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Олîí íийтэд мэдээлэгдñэí аíхаарал татñаí 
хэргүүдийг хэд хэдэí эх ñурвалжид өөр өөр 
байдлаар íийтлэх, хүргэх тîхиîлдîл гарчээ. 
Тухайлбал, 2017 îíд шуугиаí тарьñаí, 
Дîрíîгîвь аймгийí Замûí-Үүд ñумûí 
гаалийí байцаагч íарûí удаа дараагийí 
авлигûí гэмт хэргийí талаарх мэдээллийг 
дурдаж бîлíî. Туñ хэргийí талаар “Өдрийí 

ñîíиí”-д íийтлэхдээ эрүүгийí хэргийí 
аíхаí шатíû шүүхийí тîгтîîлûí хэрэгт 
хîлбîгдîгчдîд îíîгдуулñаí ял, шийтгэлийí 
талаар үíэí бîдит мэдээлэл бичñэí ч хэрэгт 
хîлбîгдîгчийí тîîг îлîí íийтэд буруу 
мэдээлñэí байíа.2 Туñ эрүүгийí хэрэгт íийт 
34 хүí хîлбîгджээ.

Дорноговийн Замын-Үүдийн боомт өнөө цагийн хамгийн том авлигын үүр гэгдэх болсон. 
Үүний тод жишээ бол саяхан шийдэгдсэн гаалийн байцаагч нар 36 хүнд холбогдох хэрэг юм. 
Хэргийг сөхвөл Замын-Үүдийн гаалийн Зөрчлийн албаны дарга асан Цэен, Гааль татварын 
ерөнхий газрын Бүрдүүлэлтийн дараах хяналт шалгалтын газрын дарга Мөнхчулуун, Замын-
Үүдийн Хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Оюунчимэг нарын 7-8 байцаагч бусдаас 
хахууль авсан нь шалгалтын үеэр илэрсэн байдаг. Зөвхөн эдгээр байцаагчаар зогсохгүй 
байцаагч нарт хахууль өгсөн, зуучилсан гэх нийтдээ 36 эзэн холбогдогчтой томоохон авлигын 
хэрэг жил дамнан хууль шүүхийн байгууллагад хэлэлцэгдэж байгаа. Дээрх байцаагчид 
гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн авто машинуудад хяналт шалгалтыг зохих ёсны дагуу хийдэггүй, 
БНХАУ-аас Замын-Үүд дэх гаалиар орж ирсэн машинуудаас ачааны татварын мөнгийг хуулийн 
дагуу авдаггүй, жолооч нартай тохиролцож өөрсдөө татварын мөнгийг халаасалдаг болохыг 
илрүүлсэн билээ. Ингэхдээ найман байцаагчид 1-6, бусдад нь нэг жил зургаан сарын тэнсэн 
харгалзах ял оноосон билээ. Найман байцаагчаас тус бүр 1-3 сая хүртэлх төгрөгийн хөрөнгө 
хурааж авсан байдаг. Тэгвэл тухайн үед дээрх байцаагчид өдөрт 50-100 сая төгрөгийг улсад 
оруулах бус өөрсдөө халаасалдаг байсан талаар мэдээлэл цацагдаж байсан. Ингээд бодохоор 
хэдэн зуун саяар нь идсэн байцаагчид ганц хоёрхон жилийн ял авчхаад улсад учруулсан 
хохирлоо барагдуулсан мэт харагдаад үлддэг. Харин цаана ганц хоёроор тогтохгүй байр, 
үнэтэй машин гээд насныхаа хөрөнгийг хураасан байдаг талаар яриа бий. Энэ ч үнэний 
ортой болов уу. Учир нь Замын-Үүдийн гаальд хэлтэс, албаны даргын албан тушаалд очихын 
тулд 20-30 сая төгрөг, ахлах байцаагч болохын тулд 10-15 сая төгрөгийн хахууль өгдөг бол 
байцаагчаар очихын тулд багадаа таван сая төгрөгийн хахууль өгдөг болохыг гаалийнхан 
хоорондоо ярьдаг гэнэ. 

Өдрийн сонин, 2017.07.03

Хариí уг хэргийí талаар ikon.mn ñайт 
мэдээлэхдээ уг хэрэгт 34 гаалийí байцаагч 
хîлбîгдñîí мэтээр мэдээлжээ. Үíэí хэрэгтээ 
8 гаалийí байцаагч, хахууль өгñөí 26 этгээд 
уг хэрэгт хîлбîгдñîí юм. Мөí уг хэргийí 
îрîлцîгчдîд бүгдэд íь 2-6 жилийí ял өгñөí 
мэтээр бичжээ.

Зөвхөí дээр дурдñаí хîёр жишээíээñ үзэхэд 
мэдээллийí зөрүүтэй байдал ажиглагдаж 
байíа. Эíэ íь иргэд, îлîí íийтэд хэргийí 
учир байдлûг үíэí зөв îйлгîхîд бэрхшээл 
бîлîх íэг íөхцөл юм. Тиймээñ мэдээллийí 
эх ñурвалжийг баталгаатай байлгаж, эрэí 
ñурвалжлах, хэргийí мөрөөр ажиллаñаí 
мэдээ, мэдээллийг иргэдэд бîдитîй хүргэх 
íь зүйтэй.

2 https://dnn.mn/

Зураг 1. Хэвлэлийн мэдээлэл, ikon.mn

Эх сурвалж: ikon.mn
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3 Өдрийí ñîíиí. https://dnn.mn/ 2020.04.29 10:04 АТГ-ааñ 73 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх ñаíалтай 
шилжүүлэв.

Судалгааíû тайлаíг бîлîвñруулж байх үед 
АТГ-ûí мэдээлñíээр 2020 îíû 4 дүгээр 
ñарûí 14-íий өдрийí байдлаар 73 хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх ñаíалтай прîкурîрт 
шилжүүлжээ. Эдгээр хэргийí дийлэíх íь 
îлíû аíхаарал татñаí, улñ төрийí албаí 
тушаалтаí хîлбîгдñîí хэргүүд байлаа.3 
Үүíд:

– Мîíгîл Улñûí Ерөíхий ñайд аñаí, УИХ-
ûí гишүүí Ж.Эрдэíэбатад хîлбîгдîх 
хэрэг;

– Мîíгîл Улñûí Их Хурлûí гишүүí 
Г.Сîлтаí, Д.Дамба-Очир íарт хîлбîгдîх 
хэрэг;

– Мîíгîл Улñûí Их Хурлûí гишүүí аñаí 
Н.Нîмтîйбаярт хîлбîгдîх хэрэг;

– Мîíгîл Улñûí ñайдаар ажиллаж байñаí 
М.Эíхñайхаíд хîлбîгдîх хэрэг;

– Эрүүл мэíд, ñпîртûí ñайдûí үүрэг 
гүйцэтгэгчээр ажиллаж байñаí 
Ц.Оюуíбаатар, Биеийí тамир, ñпîртûí 
хөгжлийí төвийí даргаар ажиллаж 
байñаí Д.Жаргалñайхаí íарт хîлбîгдîх 
хэрэг;

– Мîíгîл Улñûí Заñгийí газар, “Айваíхîу 
Майíз Мîíгîлия Иíк” ХХК, “Айваíхîу 
Майíз Лимитед”, “Риî Тиíтî Иíтерíэшíл 
Хîлдиíгñ Лимитед” кîмпаíийí хîîрîíд 
байгуулñаí хөрөíгө îруулалтûí гэрээ 
байгуулах үйл явцад хîлбîгдîх хэрэг;

– Нийñлэлийí Өмчийí харилцааíû 
газрûí îрлîгч даргаар ажиллаж байñаí 
Д.Ариуíбаатарт хîлбîгдîх хэрэг;

– Эрүүл мэíдийí яамíû Төрийí захиргаа 
удирдлагûí газрûí Эрүүл мэíдийí 
байгууллагûí туñгай зөвшөөрлийí 
мэргэжилтíүүдэд хîлбîгдîх хэрэг;

– Нэр бүхий шүүгч íарт хîлбîгдîх хэрэг;

– Дîрíîгîвь аймгийí Замûí-Үүд дэх 
Гаалийí газрûí улñûí ахлах байцаагч 
Я.Очирбатад хîлбîгдîх хэрэг;

– “Эрдэíэт үйлдвэр” ХХК-ийí 49 хувь, 
“Мîíгîлрîñцветмет” ХХК-ийí 49 хувийí 
эíгийí хувьцааг худалдаí авñаíтай 
хîлбîгдîх хэрэг;

– “Жаñт групп” ХХК-ийí захирал Ш.Батхүү 
íарт хîлбîгдîх хэрэг;

– “Эрдэíэт үйлдвэр” ХХК-ийí ерөíхий 
захирлаар ажиллаж байñаí Ц.Даваацэрэí 
íарт хîлбîгдîх хэрэг;

– Эрүүл мэíдийí даатгалûí ерөíхий газрûí 
даргаар ажиллаж байñаí Ч.Алтаíхуягт 
хîлбîгдîх хэрэг;

– Зам тээврийí хөгжлийí ñайд аñаí 
Д.Гаíбат, Зам тээврийí хөгжлийí яамíû 
газрûí дарга Д.Дîржхаíд íарт хîлбîгдîх 
хэрэг.

Гэтэл шүүхэд шилжүүлñэí гэх жагñаалтад 
îрñîí зарим хэргийг шүүх эцэñлэí 
шийдвэрлэñэí талаарх мэдээлэл өмíө íь 
мэдээлэгдэж байñаí байíа. Тухайлбал, 
Эрүүл мэíдийí даатгалûí ерөíхий газрûí 
дарга Ч.Алтаíхуягийí албаí тушаалаа 
урвуулаí ашиглаж буñдад давуу тал бий 
бîлгîñîí талаарх хэргийг шийдвэрлэñэí 
тухай мэдээлэл 2020 îíû 3 дугаар ñарûí 28, 
29-íий өдрүүдэд îлîí íийтэд мэдээлэгджээ.

Туñ мэдээллээр Эрүүл мэíдийí даатгалûí 
Ерөíхий газрûí дарга Ч.Алтаíхуяг, “Чиíгиñ 
хааí” баíкíû гүйцэтгэх захирал С.Саíдагдîрж 
íарт хîлбîгдîх хэргийг Сүхбаатар дүүргийí 
Эрүүгийí хэргийí аíхаí шатíû шүүх Бааñаí 
гарагт (2020.03.27) хялбаршуулñаí журмаар 
хэлэлцэí шийдвэрлэж тîргуулийí ял 
îíîîñîí гэжээ.
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4 https://news.mn/r/2279968/

Зураг 2. Хэвлэлийн мэдээлэл, news.mn4

Хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр гîлдуу 
îлíû таíил, улñ төрийí албаí тушаалтаí 
хîлбîгдñîí авлигûí хэргийг мэдээлдэг 
хэдий ч хэргийí шийдвэрлэлт тîдîрхîйгүй, 
шийдвэрлэгдэхгүй уддаг, улмаар хэрэгñэхгүй 
бîлдîг гэх хардлага îлîí íийтийí 
дуíд байñаар байíа. Тухайлбал, шүүхэд 

шилжүүлñэí хэрэг шүүхийí шатаíд хэрхэí 
шийдэгдэхийг îлîí íийт аíхааралтай 
ажиглаж байгаа íь мэдээíий ñэтгэгдэл 
хэñгээñ харагдаж байíа. Мөí авлигûí 
хэргийг шударгаар шийдэж байгаа эñэхэд 
îлîí íийт ихээхэí эргэлздэг бîлîх íь 
ñудалгааíû явцад ажиглагдñаí.
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5 www.1212.mn
6 https://www.iaac.mn/
6 http://www.shuukh.mn/
7 www.1212.mn ҮСХ
8 АТГ-ûí 2019 îíû үйл ажиллагааíû тайлаí www.iaac.mn
9 АТГ-ûí 2019 îíû үйл ажиллагааíû тайлаí www.iaac.mn

1.2. Авлигын гэмт хэргийн талаарх албан ёсны мэдээлэлд хийсэн дүн 
шинжилгээ

Эíэхүү мîíитîриíгийí хүрээíд Үíдэñíий 
ñтатиñтикийí хîрîî (ҮСХ)-íû албаí ёñíû 
мэдээллийí ñайт5, АТГ-ûí мэдээллийí 
ñайтад6 буй авлигûí гэмт хэргийí ñтатиñтик 
тîîí мэдээлэл бîлîí Шүүхийí ерөíхий 
зөвлөлөөñ ирүүлñэí 2009-2017 îíû авлигûí 
хэргийí шийдвэрлэлтийí талаарх ñтатиñтик 
мэдээлэл, шүүхийí цахим ñаíд7 буй 2017 
îíîîñ хîйших авлигûí хэргийí шүүхийí 
шийдвэрлэлтийí мэдээлэлд шиíжилгээ 
хийлээ. Гэмт хэргийí талаар хуулийí 
байгууллагууд өөрийí мэдээллийí ñайтаар 
дамжуулаí îлîí íийтэд мэдээлэл хүргэж 
байгаа ч тэдгээр íь хîîрîíдîî зөрүүтэй 
байх тул ҮСХ бîлîí АТГ-ûí мэдээллийí ñайт 
дахь тîîí мэдээллийг авч ашиглалаа.

2019 îíд улñûí хэмжээíд 31,5248 гэмт хэрэг 
бүртгэгдñэíээñ 1.7 хувь буюу 523 íь авлигûí 
гэмт хэрэг байíа. 2019 îíд бүртгэгдñэí гэмт 
хэргийí улмааñ 162.3 тэрбум төгрөгийí 
хîхирîл учирñаí бîл авлигûí гэмт хэргийí 
улмааñ 12.19 их íаяд төгрөгийí хîхирîл 
учирñаí талаар ҮСХ, АТГ-ûí тайлаíд 
дурдагджээ. Эíэ íь гэмт хэргийí улмааñ 
учирñаí хîхирлîîñ 74 дахиí их үзүүлэлт 
юм. Авлигûí гэмт хэргийí íийт гэмт хэрэгт 
эзлэх хувь бага ч учруулж буй хîхирлûí 
хэмжээ аñар их бîлîхûг дээрх тîî, мэдээ 
харуулж байíа. Үүíий зэрэгцээ авлигûí 
гэмт хэргийí улмааñ учирñаí хîхирлûг 
гэмт хэргийí улмааñ учирñаí хîхирлûí дүí 
мэдээíд îруулдаггүй гэж îйлгîхîîр байíа.

ҮСХ-íû мэдээíээñ авлигûí гэмт хэргийí 
тîî ñүүлийí жилүүдэд эрñ íэмэгдñэí íь 
харагдаж байíа. Тухайлбал, 2012-2017 
îíд 100-150 îрчим авлигûí гэмт хэрэг 
бүртгэгдэж байñаí бîл зөвхөí 2019 îíд 
523 хэрэг бүртгэгдñэí байгаа íь 2017 îíû 
үзүүлэлтээñ 3.4 дахиí íэмэгджээ. Эíэ íь гэмт 
хэргийí гаралт íэмэгдñэí гэхээñ илүүтэй 
илрүүлэлт íэмэгдñэíтэй хîлбîîтîй байж 

бîлîх юм. Мөí түүíчлэí иргэдийí гîмдîл, 
мэдээлэл тîдîрхîй хэмжээíд íөлөөлж 
байгаа íь тîдîрхîй. АТГ-ûí мөрдөí шалгах 
ажиллагааíû тайлаí мэдээгээр 2016 îíû 
6 дугаар ñарааñ 2019 îíû эцэñ хүртэлх 
хугацааíд ирүүлñэí гîмдîл, мэдээллийí 
шийдвэрлэлтийí байдлûг График 6-д 
харууллаа.

График 5. Бүртгэгдсэн авлигын гэмт хэрэг

Эх сурвалж: ҮСХ, www.1212.mn

2012

110 106 135 128 111 150

362

523

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Дээрх графикааñ харахад АТГ-т иргэд, 
хîлбîгдîх байгууллагааñ ирүүлж буй гîмдîл, 
мэдээлэл жил ирэх бүр өñөí íэмэгдэж 
байгааг харж бîлíî. Нэí ялаíгуяа 2017 îíû 
3-р улиралд íэлээдгүй хэмжээгээр өñжээ. 

Авлигûí гэмт хэргийí талаарх иргэдийí 
гîмдîл, мэдээллийí шийдвэрлэлтэд ахиц 
гарч байгаа ч хэргийí шийдвэрлэлтэд 
аíхаарах íь чухал. 

График 6. АТГ-т ирүүлсэн авлигын гэмт хэргийн гомдол мэдээллийн 
шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

Эх сурвалж: АТГ, www.IAAC.mn

ҮСХ-íû мэдээгээр 2018 îíд 1,138 
авлигûí хэрэг шалгаж шийдвэрлэñíээñ 
4-ийг хэрэгñэхгүй бîлгîж, 466 хэргийг 

яллах дүгíэлт үйлдүүлэхээр прîкурîрûí 
байгууллагад шилжүүлñэí бîл 299 хэрэгт 
мөрдөí шалгах ажиллагаа явуулñаí байíа.

График 7. Авлигын хэргийн шийдвэрлэлтийн мэдээ, 2018 он

Эх сурвалж: ҮСХ, www.1212.mn

Хүснэгт 2. Авлигын гэмт хэргийн улмаас гарсан хохирол, тэрбум төгрөгөөр

Хохирлын төрөл 2016 2017 2018 2019
Учирñаí хîхирîл-бүгд 38 70 663 12,123
Төрийí өмчид учирñаí 32 63 657 12,123
Хувийí өмчид учирñаí 1 3 3 -
Нөхөí төлүүлэлт 3 3 18 11

Эх сурвалж: ҮСХ, www.1212.mn

Тайлаíт 
хугацааíд 
шалгаж, 

шийдвэрлэвэл  
зîхих-Бүгд

Яллах 
дүгíэлт  

үйлдүүлэхээр 
шилжүүлñэí

Хэрэгñэхгүй 
бîлгîñîí

Харьяаллûí 
дагуу 

шилжүүлñэí

Түдгэлзүүлñэí Мөрдөí 
байцаалтûí 

үíдñэí 
хугацааíд 

шийдвэрлэñэí 
-Бүгд

Мөрдөí 
байцаалт 
явуулñаí-

Бүгд
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2019 îíû байдлаар авлигûí гэмт хэргийí 
улмааñ 12.1 их íаяд төгрөгийí хîхирîл 
учирñаí ба эíэ íь өмíөх îíîîñ бараг 20 
дахиí өññөí байíа. Эíэ íь Таваí тîлгîй, 
Оюу тîлгîй гэх зэрэг уул уурхайí тîмîîхîí 
мега төñлийí хэргүүдэд эрүүгийí хэрэг 
үүñгэí шалгаñаíтай хîлбîîтîй ажээ. 
Авлигûí гэмт хэргийí улмааñ учирñаí 

хîхирлûí íөхөí төлөлтийí хэмжээ 2019 îíд 
11 тэрбум төгрөг байгаа íь íийт хîхирлûí 1 
хүрэхгүй хувь бîлж байíа. Цаашид авлигûí 
гэмт хэрэгтэй үр дүíтэй тэмцэхэд улñад 
учруулж буй хîхирлûг бүрэí төлүүлэх, ял 
шийтгэлийг шударга îíîîх зэрэг хууль ёñíû 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх íь зүйтэй.

2018 îíд гэмт хэргийí улмааñ 663.2 тэрбум 
төгрөгийí хîхирîл учирñíааñ мөрдөí 
шалгах ажиллагааíû явцад 17.4 тэрбум 
төгрөгийг íөхөí төлүүлж үл хөдлөх, 

хөдлөх, байр, îрîí ñууц, автîмашиí, тîíîг 
төхөөрөмж зэрэг 180.6 тэрбум төгрөгөөр 
үíэлэгдэх эд хөрөíгө бîлîí бэлэí мөíгийг 
битүүмжилжээ.10

10 АТГ-ûí Мөрдөí шалгах хэлтñийí шалгаñаí хэргийí тîî, 2019 îíû 5 дугаар ñарûí 3.

Эх сурвалж: АТГ тайлан 

График 8. Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны явцад нөхөн төлүүлсэн, битүүмжилсэн хөрөнгө, тэрбум төгрөгөөр 

Эх сурвалж: АТГ тайлан 

График 9. Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан байдал 

Хэргийí тîî Хîлбîгдîгчийí тîî

Гэмт хэргийí улмааñ учирñаí хîхирîл 

Мөрдөí байцаалтûí шатаíд íөхөí төлүүлñэí 

Мөрдөí байцаалтûí шатаíд битүүмжлэí хамгаалñаí
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График 10. Мөрдөн шалгасан хэргийн шийдвэрлэлт

Шүүхэд 
шилжүүлэх 
ñаíалтай 

Хэрэг бүртгэлийí 
хэрэг хаах 
ñаíалтай 

Харьяаллûí 
дагуу шилжүүлэх 

ñаíалтай

Түдгэлзүүлñэí Буñад хэрэгт 
íэгтгэñэí

Түүíчлэí 2018 îíд мөрдөí шалгах ажиллагаа 
явуулñаí хэргийí тîî бîлîí хîлбîгдîгчийí 
тîîí мэдээллийг 2015 îíтîй харьцуулбал 
шалгагдñаí этгээдийí тîî 2.6 дахиí, хэргийí 
тîî 4.8 дахиí өñжээ.

2018 îíûг өмíөх îíтîй харьцуулахад 
мөрдөí шалгаñаí хэрэг 2.6 дахиí, шүүхэд 
шилжүүлэх ñаíалтай прîкурîрт шилжүүлñэí 
хэрэг 2 дахиí, хэрэг бүртгэлийí хэрэг хаах 
ñаíалтай прîкурîрт шилжүүлñэí хэрэг 4.9 
дахиí, үлдэгдэл хэрэг 1.9 дахиí туñ туñ 
өññөí үзүүлэлттэй байх ба мөрдөí шалгаñаí 
хэргийí 72.4 хувийг хуулийí үíдñэí 
хугацааíд шийдвэрлэñэí дүíтэй байíа. 

График 11. Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн 
авлигын гэмт хэргийн тоо

Эх сурвалж: АТГ тайлан

Хүснэгт 3. Монгол Улсын анхан шатны шүүхээс хянан шийдвэрлэсэн хэргийн 
мэдээлэл (2009-2016, 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар)11

Он
Бүгд

Үүнээс
Мөрдөн байцаалтад 

буцаасан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон

Хэрэг Хүний 
тоо

Үүнээс: (ЭБШХ-ийн 25)

Хэрэг Хүний 
тоо Хэрэг Хүний 

тоо Хэрэг Хүний тоо

2009 7 18 1 4 1 2 1 1
2010 11 27 5 14 2 2 0 0
2011 7 18 1 4 1 2 1 1
2012 11 27 5 14 2 2 0 0
2013 7 18 1 4 1 2 1 1
2014 11 27 5 14 2 2 0 0
2015 10 26 3 7 0 1 0 0
2016 8 15 4 9 1 1 0 0
2017 10 21 7 12 0 0 0 0
Нийт 82 197 32 82 10 14 3 3

Эх сурвалж: Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

11 Шүүхийí ерөíхий зөвлөлийí “Мîíгîл Улñûí аíхаí шатíû шүүхээñ хяíаí шийдвэрлэñэí хэргийí 
мэдээлэл”, 2017 îí.
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Хэдийгээр 2018 îíд АТГ-ааñ шүүхэд 
шилжүүлэх ñаíалтай 224 хэрэг байñаí ч 34 
хэрэг шүүхээр шийдвэрлэгдñэí бîл, 2019 
îíд 156 хэргийг шүүхэд шилжүүлñíээñ 50 
хэрэг шийдвэрлэгджээ. 

Дîîрх дүí шиíжилгээг авлигûí гэмт 
хэргийí шийдвэрлэлтийí талаарх Шүүхийí 

ерөíхий зөвлөлийí мэдээлэлд үíдэñлэí 
дүí шиíжилгээ хийлээ. Дээрх хүñíэгтээñ 
харахад 2009-2016, 2017 îíû эхíий хагаñ 
жилийí байдлаар íийтдээ 82 хэргийг 
хяíаí шийдвэрлэñэí байх бөгөөд íийт 197 
хүí хîлбîгджээ. Дээрх 82 хэргээñ 10 хэрэг 
буюу 12 îрчим хувийг хэрэгñэхгүй бîлгîñîí 
байíа.

Хүснэгт 4. Монгол Улсын анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэсэн хэргийн 
мэдээлэл (2009-2016 он, 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар)

Он
Бүгд

Үүнээс

Ял шийтгүүлсэн 
бүгд хүн
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тг
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ан

 
хэ
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эг
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тг
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д
са

н
 

эт
гэ

эд

Тайлангийн 
эцсийн үлдэгдэл

Хэрэг Хүн Хэрэг Хүн

2009 7 18 6 2 5 0 0 7
2010 11 27 10 1 1 2 2 0
2011 7 18 6 2 5 0 0 7
2012 11 27 10 1 1 2 2 0
2013 7 18 6 2 5 0 0 7
2014 11 27 10 1 1 2 2 0
2015 10 26 5 0 0 2 10 8
2016 8 15 4 1 1 0 0 4
2017 10 21 1 0 0 2 6 3
Нийт 82 197 58 10 19 10 22 36

Эх сурвалж: Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Дээрх хүñíэгтээñ харахад, 2009 îíîîñ 2017 
îíû эхíий хагаñ жилд íийт 58 авлигûí 
гэмт хэргийг аíхаí шатíû шүүхээр 

шийдвэрлэñíээñ 17 хувь буюу 10 гэмт хэрэгт 
хîлбîгдñîí 19 хүíийг цагаатгаñаí бîл 36 
хүíийг ял шийтгэñэí байíа.

График 12. 2017-2019, 2020 оны нэгдүгээр сар хүртэлх авлигын хэрэг хянан 
шийдвэрлэсэн анхан шатны шүүх (аймаг, нийслэлээр)

Улааíбаатар

Хөвñгөл

Дîрíîд

Баяíхîíгîр

Сэлэíгэ

Өмíөгîвь

Дîрíîгîвь

Баяí-Өлгий

Архаíгай

Увñ

Гîвь-Алтай

Төв

Сүхбаатар
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Мîíитîриíгийí явцад Мîíгîл Улñûí 
Шүүхийí шийдвэрийí цахим ñаíд буй 
Эрүүгийí хуулийí 22 дугаар зүйл аíгиар 
шийдвэрлэñэí хэргийг 2017-2019, 2020 
îíû íэгдүгээр ñар хүртэлх хугацаагаар 
шүүж мэдээллийí ñаí үүñгэñэí бîлíî. 
Тухайí хугацааíд íийт 83 авлигатай 
хîлбîîтîй эрүүгийí хэргийí аíхаí шатíû 
шүүхийí тîгтîîл байñаí бөгөөд íийт 181 
хүí хîлбîгджээ. Үүíээñ 60.2 хувь буюу 

50 авлигûí гэмт хэрэг 2019 îíд шүүхээр 
шийдвэрлэгджээ. Эдгээр 83 гэмт хэргийí 
55.0 хувь буюу 46 íь Улааíбаатар хîтîд 
шийдвэрлэгджээ.

Шүүхээр шийдэгдñэí авлигûí гэмт хэргийí 
66.0 хувь буюу îйрîлцîîгîîр 3 хэрэг тутмûí 
2 íь хээл хахууль авñаí хэрэг байíа. Хариí 
эрх мэдлээ урвуулаí ашиглаñаí тîхиîлдîл 
24.0 хувийг эзэлжээ. 

График 13. 2017-2019, 2020 оны нэгдүгээр сар хүртэлх анхан шатны шүүхээр хянан 
шийдвэрлэсэн авлигын гэмт хэрэг (Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн төрөл)

Хахууль авñаí

Эрх мэдлээ урвуулаí ашиглаñаí

Үíдэñлэлгүйгээр хөрөíгөжих

Төñвийí хөрөíгийг зîриулалтûí 
буñаар зарцуулñаí

Хязгаарлалт тîгтîîñîí барааг МУ-ûí 
хилээр хууль буñаар íэвтрүүлñэí

Улñûí íөөцийг хууль буñаар 
зарцуулаí, үрэгдүүлñэí

Мөíгөí тэмдэгт, үíэт цааñ, төлбөр тîîцîîíû 
хэрэгñэл хуурамчаар бэлтгэх, ашиглаñаí

Хахууль авñаí гэмт хэрэг íь Улааíбаатар 
хîтîд түлхүү үйлдэгдэж байгаа бîл îрîí 

íутагт эрх мэдлээ урвуулаí ашиглах төрлийí 
гэмт хэрэг илүү үйлдэгдñэí байíа.

График 14. 2017-2019, 2020 оны нэгдүгээр сар хүртэлх анхан шатны шүүхээр хянан 
шийдвэрлэсэн гэмт хэрэг (нутаг дэвсгэрээр)

Хахууль авñаí

Улааíбаатар Орîí íутаг

Эрх мэдлээ урвуулаí ашиглаñаí

Үíдэñлэлгүйгээр хөрөíгөжих

Төñвийí хөрөíгийг зîриулалтûí 
буñаар зарцуулñаí

Хязгаарлалт тîгтîîñîí барааг МУ-ûí 
хилээр хууль буñаар íэвтрүүлñэí

Улñûí íөөцийг хууль буñаар 
зарцуулаí, үрэгдүүлñэí

Мөíгөí тэмдэгт, үíэт цааñ, төлбөр тîîцîîíû 
хэрэгñэл хуурамчаар бэлтгэх, ашиглаñаí
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Эрүүгийí хэргийí аíхаí шатíû шүүхийí 
тîгтîîлîîр íийт гэмт хэргийí 91.5 хувьд 
ял îíîгдуулñаí бîл 8.5 хувийг хэрэгñэхгүй 
бîлгîжээ. Албаí тушаалаа урвуулаí 

ашиглаñаí, авлигûí гэмт хэрэгтэй хîлбîîтîй 
íийт 83 хэрэг аíхаí шатíû шүүхээр îрж 168 
шүүгдэгчид хîлбîгдñîí шүүхийí шийдвэр 
гарчээ. 

Буñад хавñарñаí ял шийтгэлийг 
тîîцîхгүйгээр тîргуулийí ял авñаí 
89 шүүгдэгчийí 23 буюу 25.8 хувь íь 
дуíджаар 2.7 ñая төгрөгийг тîргууль 
төлжээ. Шүүхээр шийтгүүлñэí íийт албаí 
тушаалтíû 86.5 хувь íь 10 хүртэлх ñая 
төгрөгийí тîргууль төлñөí бîл 11.2 хувь 
íь 12-40 хүртэлх ñая төгрөгийí тîргууль, 
2.3 хувь íь 100 ñая бîлîí түүíээñ дээш 
төгрөгийí тîргууль төлжээ.

Авлигûí хэргээр шүүхээр ял шийтгүүлñэí 
иргэдийí хавñарñаí ял шийтгэлийг 
тîîцîхгүйгээр тэíñэх ял авñаí 37 иргэí 
байгаа бîл хîрих ял шийтгүүлñэí 27 иргэí 
байлаа. Тэíñэí харгалзах ялûí хугацааг 
задалж харвал 27 буюу 73 хувь íь 1 жил, 
8 буюу 21.6 хувь íь 2 жил, 2 буюу 5.4 хувь 
íь 3 жилийí тэíñэí харгалзах ялаар туñ туñ 
шийтгүүлжээ.

Хîрих ялаар шийтгүүлñэí 27 шүүгдэгчийí 
дийлэíх буюу 33.3 хувь íь 2 жилийí ял 
авчээ. Хамгийí îлîí жил буюу 5 жилийí 
хîрих ялûг 2 хүíд îíîîñîí бîл хамгийí 
бага буюу 1 жилийí хîрих ялûг 6 хүíд 
îíîгдуулжээ.

График 15. Анхан шатны шүүхээс авлигын гэмт хэрэгт оногдуулсан ял шийтгэл

Ажиллах эрхээ хаñуулñаí, Тîргууль

Ажиллах эрхээ хаñуулñаí, Тэíñэх ял

Ажиллах эрхээ хаñуулñаí, Хîрих ял

Тэíñэх ял

Тîргууль

Хîрих ял

Ажиллах эрхээ хаñуулñаí, Хîрих ял, Тîргууль

Жîлîîíû эрхээ хаñуулñаí, Тэíñэх ял

Хэрэгñэхгүй бîлгîñîí

График 16. Анхан шатны шүүхээр хорих 
ял оногдуулахгүйгээр тэнсэх

2017-2019, 2020 îíû íэгдүгээр ñар хүртэлх 
хугацааíд авлигûí шиíжтэй 42 гэмт хэргийг 
давж заалдах шатíû шүүхээр шийдвэрлэжээ. 
Уг хэргүүдийí 54.7 хувь буюу 23 íь 
Улааíбаатар хîтîд шийдвэрлэгдñэí бөгөөд 
хîлбîгдñîí хүмүүñийí дуíд îлíû таíил хүí 
байхгүй. Мөí íийт гэмт хэргийí 30 буюу 
71.4 хувь íь хахууль авñаí хэрэг байíа. 
Эрүүгийí давж заалдах шүүхийí шатаíд 33 
хэргийí давж заалдах гîмдлûг хэрэгñэхгүй 
бîлгîж, 4 хэргийг аíхаí шатíû шүүхэд 
шилжүүлж, мөí 4 хэргийг прîкурîрт, 
1 хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîí цагаатгаж 
шийджээ.

1 жил 2 жил 3 жил

27

8

2
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Дээрх хугацааíд авлигûí шиíжтэй 16 
гэмт хэрэг хяíалтûí шатíû шүүхээр 
шийдвэрлэгдñэíээñ 12 íь Улааíбаатар хîтîд 
харьяалалтай байíа. Хэргийí төрлийг авч 
үзэхэд эрх мэдлээ урвуулаí ашиглаñаí, 
хахууль авñаí гэх төрлийí хэргүүд 

байñаí бөгөөд хэрэгт хîлбîгдñîí албаí 
тушаалтíууд íь îлíû таíил биш бөгөөд 53 
хîлбîгдîгч тîгтîîгджээ. Хяíалтûí шатíû 
шүүхэд 15 хэргийí давж заалдах гîмдлûг 
хэрэгñэхгүй бîлгîж, 1 хэргийг аíхаí шатíû 
шүүхэд буцааñаí байíа. 

1.3. Авлигын гэмт хэргийн шийдвэрлэлтийн талаарх олон нийтийн 
төсөөлөл

Мîíитîриíгийí хүрээíд îлîí íийтийí 
авлигûí гэмт хэргийí талаарх төñөөлөл, 
өíөөгийí íөхцөл байдал бîлîí îлîí íийтэд 
мэдээлэгдñэí хэргийí шийдвэрлэлтийí 

байдалд ямар ñаíаа бîдîлтîй байдгийг 
тîдруулах аñуулгûí ñудалгааг 100 хүíийг 
хамруулаí 2020 îíû 4 дүгээр ñарûí 10-18-
íû өдрүүдэд явууллаа.

Хүснэгт 5. Судалгаанд оролцогчдын шинж

№ Ангилал Үзүүлэлт Давтамж Хувь (%)

Нийт 100 100

1 Хүйñээр
Эрэгтэй 48 48.0
Эмэгтэй 52 52.0

%

2 Наñíû бүлгээр

18-25 31 31.0
26-35 25 25.0
36-45 21 21.0
46-55 16 16.0
56-ааñ дээш 7 7.0

3 Байршлаар
Улааíбаатар 52 52.0

Орîí íутаг 48 48.0

4
Бîлîвñрîлûí 
байдлаар

Бүрэí буñ, бүрэí дуíд 18 18.0
Бакалавр 72 72.0
Магиñтр бîлîí түүíээñ дээш 10 10.0

5
Хөдөлмөр 
эрхлэлтийí 
төрлөөр 

Төрийí байгууллага 14 14.0
Төрийí буñ байгууллага 9 9.0
Хувийí байгууллага 40 40.0
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 22 22.0
Оюутаí, ñуралцагч 4 4.0
Тэтгэвэр, групп 3 3.0
Ажилгүй 8 8.0

График 17. Анхан шатны шүүхээр хорих ял шийтгүүлсэн шүүгдэгчийн тоо (жилээр)
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Дээрх ерөíхий мэдээллээñ бидíий 
ñудалгааíû түүвэрлэлт тархалт ñайтай, 
төлөөлөх чадвартай байгааг дурдах íь 
зүйтэй. Судалгааíд îрîлцñîí иргэдээñ 
авлигûí шиíж чаíартай гэмт хэргийí 
талаарх мэдээллийг ямар эх ñурвалжааñ 
авдаг бîлîхûг тîдруулахад 67.0 хувь íь 

íийгмийí ñүлжээ (фэйñбүүк, твиттер гэх 
мэт), 48.0 хувь íь телевиз, радиî, FM, 31.0 
хувь íь мэдээ, мэдээллийí ñайтууд, 26.0 
хувь íь íайз íөхөд, хамаатаí ñадаí, хамтраí 
ажиллагñад, 13.0 хувь íь ñîíиí ñэтгүүлээñ 
авдаг гэжээ. 

Иргэд авлигûí хîлбîîтîй мэдээллийг 
íийгмийí ñүлжээíээñ хамгийí их авдаг 
гэñэí бîл баримт бичгийí ñудалгаагаар 
авлигûí шиíж чаíартай гэмт хэргийí 

мэдээ мэдээллийí ñайт, өдөр тутмûí ñîíиí, 
ñэтгүүл дээр хамгийí их íийтлэгддэг гэñэí 
үр дүí гарñаí.

График 18. Мэдээлэл хүлээн авдаг эх сурвалжууд 

Нийт ñудалгааíд îрîлцîгчдûí 87.0 хувь 
авлигатай хîлбîîтîй мэдээллийг их, бага 
хэмжээгээр авдаг гэñэí бîл 4.0 хувь îгт 
авдаггүй буюу ñîíирхдîггүй гэжээ. Эíдээñ 

авлигûí хэргийí талаарх мэдээллийг îлîí 
íийт ñîíирхîж, аíхаарал хаíдуулж байдгийг 
харж бîлîх юм.

График 19. Мэдээллийн хүртээмжтэй байдал 

Маш их 
хаíгалттай 
хүлээí авч 

байíа

Хаíгалттай 
хүлээí авч 

байíа

Дуíд зэрэг Бага Огт хүлээí авч 
чаддаггүй

Хэлж мэдэхгүй 
байíа

Сîíиí, ñэтгүүл Найз íөхөд, 
хамаатаí 

ñадаí, хамтраí 
ажиллагñад

Мэдээ, 
мэдээллийí 

ñайтууд

Телевиз, радиî, 
FM

Нийгмийí ñүлжээ 
(фэйñбүүк, твиттер 

гэх мэт)
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График 20. Гэмт хэргийн тоог өмнөх жилүүдтэй харьцуулсан байдал

Авлигûí гэмт хэрэг өмíөх жилүүдтэй 
харьцуулахад хэр байгааг тîдруулахад 38.0 
хувь íь хэвээрээ, 25.0 хувь íь өññөí, 32.0 
хувь íь хэлж мэдэхгүй, 5.0 хувь íь буурñаí 

гэж хариулжээ. Мөí 10 хүí тутмûí 3 íь 
өññөí, буурñаí талаар хэлж мэдэхгүй байгаа 
íь эíэ талаар мэдээлэл муу байгааг илтгэж 
байíа.

Судалгааíд îрîлцîгчдûí 52.0 хувь íь 
авлигûí гэмт хэрэг бүх шатаíд байíа гэж 
үзñэí бîл, 17.0 хувь УИХ-ûí гишүүд, төрийí 
өíдөр албаí тушаалтíуудûí дуíд байíа 
гэж үзжээ. Өөрөөр хэлбэл, 2 хүí тутмûí 1 
íь авлигûí гэмт хэрэг бүх шатаíд байдаг 
гэж бîддîг ажээ. АТГ-ûí хийдэг шударга 
байдлûí үíэлгээíий ñудалгааíд шүүхийí 

байгууллага тэргүүлñэí бîл эíэ аñуулгûí 
дүíд төрийí өíдөр албаí тушаалтаí, шүүх, 
хуулийí байгууллагûí албаí тушаалтíû 
хîлбîгдñîí хэргийí мэдээлэл давамгайлж 
байíа. Эíдээñ дүгíэхэд УИХ-ûí гишүүí, 
төрийí өíдөр албаí тушаалтíû авлигûí 
аñуудалд îлîí íийт илүү аíхаарал хаíдуулж 
байíа гэж үзэж бîлîхîîр байíа.

График 21. Авлигын гэмт хэрэг аль шатанд хамгийн их байгаа байдал, хувиар 

Бүх шатаíд 52.0

УИХ-ûí гишүүд, төрийí өíдөр албаí тушаалтаí

Шүүх прîкурîрûí байгууллагууд

Яам, агеíтлаг төрийí захиргааíû төв 
байгууллагûí хүрээíд

Аймаг, íийñлэлийí удирдлага, харьяа төрийí 
байгууллагууд

АТГ, цагдаа гэх мэт хяíаí шалгах үүрэг бүхий 
хуулийí байгууллагууд

Сум, дүүргийí удирдлага байгууллагуудад

17.0

9.0

8.0

6.0

5.0

3.0

График 22. Хуулийн байгууллагууд хэргийг үнэн зөв шийдвэрлэдэг байдал, хувиар

Өмíөх жилүүдтэй харьцуулахад өññөí

Өмíөх жилүүдтэй харьцуулахад буурñаí

Хэвээрээ байгаа

Хэлж мэдэхгүй байíа

25.0%

5.0%

38.0%

32.0%
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Судалгааíд îрîлцîгчдûí хувьд цагдаа, 
прîкурîр, шүүхэд итгэх итгэл хаíгалтгүй 

байгаа бîл АТГ-т арай их итгэл хүлээлгэдэг 
бîлîх íь харагдаж байíа.

Төрийí өíдөр албаí тушаал хашиж байñаí 
бîлîí îлíû таíил хүмүүñийí îрîлцñîí 
авлигûí хэргүүдийí шийдвэрлэлтийí талаар 
íийт ñудалгааíд îрîлцîгчдûí 38.0 хувь íь 
мэдээлэл íийтэд ил бîлдîггүй тул хэрхэí 
шийдвэрлэñэí талаар хэлж мэдэхгүй байíа 
гэж үзжээ. Түүíчлэí 27.0 хувь íь үíэí зөв 
шийдвэрлэгддэггүй, таíил талаараа хэргийг 
замхруулдаг, 18.0 хувь íь АТГ, цагдаагааñ 
шалгахгүй хав дардаг, 12.0 хувь íь шүүх үíэí 
зөв шийддэггүй, шударга ял өгдөггүй, 4.0 
хувь íь прîкурîрûí шатаíд хэргийг дардаг, 
хэрэгñэхгүй бîлгîдîг гэж хариулжээ.

Мîíитîриíгийí дүíгээр хэвлэл 
мэдээллийí хэрэгñлээр мэдээлэгдэж буй 
авлигатай хîлбîîтîй хэргийí ихэíх íь 
шийдвэрлэгдээгүй байñíû зэрэгцээ шийдñэí 
хэргийí тухайд хөíгөí ял îíîгдуулж 
байгаа гэñэí дүí гарñаí íь иргэдийí хувьд 
шүүх, хуулийí байгууллагад итгэхгүй 
байгаагийí хариулт байж бîлîх юм. 
Судалгааíд хамрагдñаí иргэдийí дөíгөж 1 
хувь íь авлигûí хэргийг хуулийí хүрээíд 
шийдвэрлэдэг гэж хариулжээ.

График 23. Төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан болон олны танил хүмүүсийн 
оролцсон авлигын хэргийн шийдвэрлэлтийн байдал, хувиар 

Мэдээлэл íийтэд ил бîлдîггүй тул хэрхэí
шийдвэрлэгддэг талаар хэлж мэдэхгүй байíа

Үíэí зөв шийдвэрлэгддэггүй таíил талаараа 
хэргийг íь замхруулдаг гэж бîддîг

АТГ, Цагдаагааñ шалгахгүй хав дардаг

Шүүх үíэí зөв шийддэггүй, шударга ял өгдөггүй

Прîкурîрûí шатаíд хэргийг дардаг, 
хэрэгñэхгүй бîлгîдîг

Хуулийí хүрээíд үíэí зөв шийдвэрлэгддэг гэж бîддîг

График 24. Төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан болон олны танил хүмүүсийн 
оролцсон авлигын хэргийг гацаах байдал, хувиар

Төрийí өíдөр албаí тушаал хашиж байñаí 
бîлîí îлíû таíил хүмүүñийí îрîлцñîí 
авлигûí хэргүүд хааíа гацаж буйг 
тîдруулахад íийт ñудалгааíд îрîлцîгчдûí 

62.0 хувь íь бүх шатаíд гэж хариулжээ. Эíэ 
íь иргэд, îлîí íийт авлигûí гэмт хэрэг бүх 
шатаíд байгаа гэñэí хатуу үзэл бîдîлтîй 
бîлñíûг илтгэí харуулж байíа. 
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Нийт ñудалгааíд îрîлцîгчдûí 46.0 хувь íь 
ихэíх мэдээлэл íууí дарагдаад îлîí íийтэд 
хүрдэггүй гэж үзñэí бîл үíэí бîдитîй гэж 
ердөө 1.0 хувь íь л үзжээ. Иргэд, îлîí 
íийт хаíгалттай үíэí зөв мэдээлэл авч 
чаддаггүй, íөгөө талаар мэдээлэлд итгэх 
итгэл ñул байгааг эíдээñ харж бîлîхîîр 
байíа. Хэвлэл мэдээллийí хэрэгñэл иргэд 

îлîí íийттэй хамтраí авлигатай тэмцэх 
гîл хөшүүрэг бîлîх учиртай. Гэтэл иргэд 
îлîí íийт хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр 
мэдээлж буй хэргүүдэд үл итгэñэí, бîдит 
байдалд эргэлздэг байр ñуурьтай байгаа 
íь цаашид мэдээллийí бîдлîгîд аíхаарах 
шаардлагатайг илэрхийлñэí үзүүлэлт юм. 

Аль байгууллага, мэдээллийí ñувгийí îлîí 
íийтэд мэдээлж буй мэдээлэлд хамгийí 
их итгэдэг бîлîхûг тîдруулахад, íийт 
ñудалгааíд îрîлцîгчдûí 48.0 хувь íь 
телевиз, 41.0 хувь íь Заñгийí газар, 37.0 
хувь íь АТГ, 35.0 хувь өдөр тутмûí ñîíиí, 
33.0 хувь íь цагдаа, 23.0 хувь íь мэдээ, 
мэдээллийí ñайт, 23.0 хувь íь шүүх, 14.0 

хувь íь прîкурîр, 13.0 хувь íь íийгмийí 
ñүлжээíий мэдээлэл, 13.0 хувь íь улñ 
төрчдийí хийñэí мэдээлэлд гэж хариулжээ. 
Иргэд, îлîí íийт îдîîгийí байдлаар 
мэдээллийг íийгмийí ñүлжээíээñ авдаг 
бîлîвч тэрхүү мэдээлэлдээ хэт их итгэдэггүй 
бîлîхûг эíдээñ харж бîлîхîîр байíа.

График 26. Олон нийтэд хүрч буй мэдээлэлд итгэх байдал

ТВ

Заñгийí газар

АТГ

Өдөр тутмûí ñîíиí

Цагдаа

Сайт

Шүүх

Прîкурîр

Сîшиал ñүлжээíий мэдээлэл

Улñ төрчдийí мэдээлэл

График 25. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл авлигын гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг 
үнэн зөв хүргэдэг эсэх, хувиар

Ихэíх мэдээлэл íууí дарагддаг гэж үзэж байíа

Үíэí бîдитîй гэж үзэхгүй байíа

АТГ-ûí мэдээлэлд үíдэñлэñэí мэдээлэлд 
итгэдэг, буñад мэдээлэлд итгэдэггүй

Зîриудаар зарим улñ төрчдийг гүтгэх гэж 
зîхиîмîл мэдээлэл хэí íэгíий захиалгаар цацдаг

Үíэí бîдитîй гэж үзэж байíа
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Нийт ñудалгааíд îрîлцîгчдûí 37.0 хувь 
авлигûí гэмт хэрэг хэрхэí шийдвэрлэгдñэí 
íь îлîí íийтэд хүрдэггүй гэж үзñэí бîл, 
20.0 хувь íь îгт хүрдэггүй хэмээжээ. Эíэ íь 
хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр мэдээлэгдñэí 

îлíû аíхааралд îрñîí хэргүүдийí 
хувьд эцэñлэí шийдвэрлэж буй байдал 
удаашралтай, хэрхэí шийдвэрлэгдñэí íь 
тîдîрхîй буñ байñаíтай хîлбîîтîй.

Авлигûí шиíж чаíартай гэмт хэргийí 
мэдээллийг хүлээí авах íь íийт ñудалгааíд 
îрîлцîгчдûí 23.0 хувьд маш чухал 
ач хîлбîгдîлтîй, 30.0 хувьд чухал ач 
хîлбîгдîлтîй, 17.0 хувьд дуíд зэрэг 
ач хîлбîгдîлтîй байгаа íь авлигатай 
хîлбîîтîй мэдээллийг хүлээí авах íь иргэд, 
îлîí íийтэд их бага ямар íэгэí хэмжээгээр 

ач хîлбîгдîлтîйг харуулжээ. Эíэ íь авлигûг 
таñлаí зîгñîîх, авлигатай тэмцэх хүñэл 
ñîíирхîл иргэдэд өíдөр байдгийг харуулж 
байíа. Түүíчлэí ñудалгааíд îрîлцîгчдûí 
79.0 хувь íь авлигûí гэмт хэргийг îлîí 
íийтэд мэдээлэх íь тухайí гэмт хэргийг 
бууруулах íэг хөшүүрэг бîлж чадíа гэж 
үзжээ. 

График 27. Авлигын гэмт хэргийн шийдвэрлэлтийн олон нийтэд хүрч буй байдал, 
хувиар

Бүрэí хүрч чаддаг 4.0

4.0

35.0

37.0

20.0

Хүрч чаддаг

Хэлж мэдэхгүй байíа

Хүрч чаддаггүй

Огт хүрч чаддаггүй

График 28. Авлигын гэмт хэргийн мэдээллийг хүлээн авах ач холбогдол, хувиар

Маш чухал ач хîлбîгдîлтîй 23.0

30.0

29.0

17.0

1.0

Чухал ач хîлбîгдîлтîй

Дуíд зэрэг

Ач хîлбîгдîлгүй

Огт ач хîлбîгдîлгүй

График 29. Цаашид хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хүргэх мэдээлэл, хувиар

Авлигûí хэргийг хэрхэí шийдвэрлэж 
байгаа талаарх мэдээлэл

Авлигûí хэргийí шалгалтûí явц, үр 
дүíгийí талаарх мэдээлэл

Авлигûí хэргийí талаар эрэí ñурвалжлах 
чиглэлийí мэдээлэл

Авлигûí хэргээñ урьдчилаí ñэргийлэх 
чиглэлийí мэдээлэл
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Хүснэгт 6. Иргэдийн хаагдсан, замхарсан гэж боддог хэргийн талаарх сэтгэгдэл

1 60 тэрбумûí хэрэг дээр 3 îрîлцîгчîîñ М.Эíхбîлдûг үлдээж, íөгөө 2 залууд ял өгñөí íь шударга буñ 
М.Эíхбîлдûг илт хаацайлñаí шийдвэр гэж үзэж байíа.

2 Баярцîгт, Сайхаíбилэг íарûí Оюу тîлгîйí гэрээ, Зîригийí хэрэг, ЖДҮ-ийí хэрэг, Оффшîр, 60 
тэрбумûí хэрэг

3 Нийгэмд бîлîîд байгаа ЖДҮ-ээñ эхлээд хургаí дарга íарûí авлигûí аñуудал тэгñхийгээд алга бîлдîг. 
Ер íь бîл авлигûí аñуудал Мîíгîлд шийдэгддэг гэдэгт итгэлгүй байíа. Учир íь бүх шат íь авлигажñаí 
учрааñ ихэíх íь замхардаг.

4 Нîёí уул, гîвийí байгаль хамгаалагч залуу

5 Оймñîíдîî мөíгөө хийñэí хүí

6 Олîí íийтэд цацагдаж шуугиаí тарьж байñаí бүх хэргүүд шийдвэрлэх шатаí дээрээ îчîîд явц íь 
удааширч замхардаг гэж бîдîж байíа.

7 Өмíөгîвь аймгийí дарга íарûí аñуудал, Таваí тîлгîй ХК гэх мэт ЖДҮ авахдаа өгñөí авлига.

МОНИТОРИНГИЙН ДҮГНЭЛТ

Судалгааíд хамрагдñаí иргэдийí хувьд 
60 тэрбумûí хэргийí шийдвэрлэлтийí 
байдалд бîлîí Оюутîлгîйí îрдûí гэрээтэй 
хîлбîîтîй аñуудалд шүүмжлэлтэй хаíдаж 
байлаа. Олîí íийт хэвлэл мэдээллийí 
хэрэгñлээр хүрч буй мэдээллийí хүрээíд 
îйлгîлт мэдээлэл авч байíа. Авлигûí тухай 
îлîí íийтэд хүрч буй мэдээллийí агуулга 
íь албаí тушаалтíû гэмт хэрэгт хîлбîгдñîí 
талаарх мэдээлэл, шалгагдаж байгаа 
тухай мэдээллээр хязгаарлагдаж, хэрхэí 
шийдвэрлэñэí, шалгалтûí үйл ажиллагаа 
аль шатаíдаа явж байгаа талаарх мэдээлэл 
хүрэхгүй байгааг мîíитîриíгийí үр дүí 
бîлîí дээрх ñудалгааíû дүíгээñ харагдаж 

байíа. Олîí íийтэд хүрч буй ихэíх хэрэг 
төрийí өíдөр албаí тушаал хашиж байñаí 
улñ төрчидтэй хîлбîгдñîí хэргүүд байгаа 
ба хэргийí шийдвэрлэлт îлîí жил, ñараар 
үргэлжилж ñүүлдээ мэдээлэх байдал 
муудаж байгаа íь иргэдэд хэрэг замхарч 
байгаа ñэтгэгдэл төрүүлж байíа. Түүíчлэí 
шүүх, хууль хяíалтûí байгууллага, хэвлэл 
мэдээллийí хэрэгñэлд итгэх итгэлийг 
ñулруулж байíа гэж үзэж бîлîх юм. Иймд 
îлîí íийтэд хүрñэí авлигûí хэргээñ гадíа 
шүүхээр шийдвэрлэгдñэí авлигûí хэргийí 
шийдвэрлэлтийí байдлûг îлîí íийтэд 
íээлттэй ил тîд мэдээлж байх íь авлигатай 
тэмцэхэд чухал íөлөөтэй гэж үзэж байíа. 

Маíай улñад авлигûí шиíж чаíартай гэмт 
хэрэг буурахгүй байгаа íь жил тутамд хийдэг 
ñудалгааíуудûí дүíгээñ тîдхîí харагдаж 
байíа. Авлигûí гэмт хэрэг íийгмийí бүх 
шатаíд төрийí удирдах дээд байгууллагааñ 
эхлэí ñум баг, байгууллагûí түвшиíд хүртэл 

бат шиíгэí îршñîîр байгаа íь îлîí íийтийí 
дургүйцлийг хүргэж байíа. 

2019 îíд улñûí хэмжээíд бүртгэгдñэí гэмт 
хэргийí улмааñ 162.3 тэрбум төгрөгийí 
хîхирîл учирñаí бîл авлигûí гэмт хэргийí 
улмааñ 12.1 их íаяд төгрөгийí хîхирîл 

Цаашид хэвлэл мэдээллийí байгууллага 
авлигûí хэргийг хэрхэí шийдвэрлэгдэж 
байгаа талаарх мэдээллийг хүргэх íь 
зүйтэй гэж 31.0 хувь үзñэí бîл, 29.0 хувь íь 
хэргийí явц, үр дүíгийí талаарх мэдээлэл, 
23.0 хувь íь эрэí ñурвалжлах чиглэлийí 
мэдээлэл, 17.0 хувь íь урьдчилаí ñэргийлэх 
чиглэлийí мэдээлэл хүргэх íь зүйтэй гэж 
үзжээ. Иргэд илүүтэй авлигûг илрүүлэхийí 

хамт шийдвэрлэлтийí байдалд аíхаарал 
хаíдуулах íь зүйтэй гэñэí байр ñуурьтай 
байлаа.

Иргэдээñ îлîí íийтийí аíхаарлûí төвд 
байгаа ямар хэрэг шударга буñ шийдэгдñэí 
эñвэл хаагдñаí, замхарñаí гэж бîддîг 
талаарх аñуултûí хариуг дîîрх хүñíэгтэд 
íэгтгэí харуулав. 
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учирñаí талаар ҮСХ, АТГ-ûí тайлаíд 
дурдагджээ. Эíэ íь гэмт хэргийí улмааñ 
учирñаí хîхирлîîñ 74 дахиí их үзүүлэлт юм. 
Хîхирлûí дүí мэдээíий зөрүүíээñ харахад 
авлигûí гэмт хэргийí улмааñ учирñаí 
хîхирлûí дүíг мэдээíд îруулаагүй байíа.

Авлигûí гэмт хэргүүд шүүхээр хяíаí 
шийдвэрлэгддэг хэдий ч хэвлэл мэдээллийí 
хэрэгñлээр эíэ талаар хаíгалттай 
мэдээлэгддэггүй ажээ. Тухайлбал, 2007 îíîîñ 
2020 îíû 1-р улирлûг дууñталх хугацааíд 
аíхаí бîлîí давж заалдах, хяíалтûí шатíû 
шүүхээр íийтдээ 165 авлигатай хîлбîîтîй 
хэргийг хяíаí шийдвэрлэñэí ч эдгээр хэргийг 
хэрхэí шийдвэрлэñэí талаарх мэдээллийг 
îлîí íийтэд хүргэх ажил îгт хийгдээгүй гэж 
бîлîхîîр байíа. Хариí хэвлэл мэдээллийí 
хэрэгñлээр мэдээлэгдñэí хэргүүд íь АТГ 
хэвлэлийí хурлаар мэдээлñэí îлíû таíил 
буюу өíдөр албаí тушаал хашиж байñаí 
хүíтэй хîлбîîтîй хэргийí талаар түлхүү 
мэдээлжээ. Дээрх îлîí íийтийí аíхаарлûí 
төвд îрñîí тîмîîхîí хэргүүд аíх зарлагдаад 
îлîí íийтэд мэдээлñíээñ хîйш шалгагдаж 
байгаа íэрээр шүүхэд шилжиж, дийлэíх 
íь эцэñлэí шийдвэрлэгдээгүй байíа. 
Дээрх шалтгааíû улмааñ шүүх, хуулийí 
байгууллага, түүíчлэí хэвлэл мэдээллийí 
хэрэгñэлд итгэх иргэдийí итгэл буурчээ. 
Иймд тîм, бага гэлтгүй авлигûí хэргээр 
шийдвэрлэгдэж буй бүх хэргийí талаарх 
мэдээллийг îлîí íийтэд хүргэх íь илүү үр 
дүíтэй юм. 

Эрүүгийí хэргийí аíхаí шатíû шүүхийí 
тîгтîîлîîр íийт гэмт хэргийí 91.5 хувьд 
ял îíîгдуулñаí бîл 8.5 хувийг хэрэгñэхгүй 
бîлгîжээ. Аíхаí шатíû шүүхээр 168 
шүүгдэгчийí 37 шүүгдэгчид тэíñэх ял, 27 
шүүгдэгчид хîрих ял îíîгдуулжээ. Хîрих 
ялаар шийтгүүлñэí 27 шүүгдэгчийí дийлэíх 
буюу 33.3 хувь íь 2 жилийí ял авчээ. Буñад 
хавñарñаí ял шийтгэлийг тîîцîхгүйгээр 
тîргуулийí ял авñаí 89 шүүгдэгчийí 86.5 
хувь íь 10 хүртэлх ñая төгрөгийí тîргууль 
төлжээ.

Иргэд, îлîí íийт авлигûí гэмт хэрэг 
бүх шатаíд байгаа гэж үзэхийí зэрэгцээ, 
тухайí гэмт хэргийí шийдвэрлэлтийг 
гацаах байдал ч мөí бүх шатаíд байíа 
гэж үздэг ажээ. Түүíчлэí уг гэмт хэргийг 
мөрдөх, шийдвэрлэх шатаíд ажилладаг 
хууль, хяíалтûí байгууллагûг үíэí зөв 
шийдвэрлэдэггүй, аль íэг шатаíд хав 
дардаг гэх хардлага иргэдийí дуíд байñаар 
байíа. Нийт ñудалгааíд îрîлцîгчдûí 46.0 
хувь íь ихэíх мэдээлэл íууí дарагдаад 
îлîí íийтэд хүрдэггүй гэж үзñэí бîл үíэí 
бîдитîй мэдээлэл хүрдэг гэж ердөө 1.0 хувь 
íь л үзжээ.

Авлигûí гэмт хэргийí мэдээллийг хүлээí 
авах íь иргэд, îлîí íийтэд их бага ямар 
íэгэí хэмжээгээр ач хîлбîгдîлтîй байгаа 
бөгөөд эíэ íь тухайí төрлийí гэмт хэргийг 
буруулах íэг хөшүүрэг бîлж чадíа гэдэгт 
итгэлтэй байíа. Цаашид хэвлэл мэдээллийí 
байгууллага авлигûí хэргийг хэрхэí 
шийдвэрлэгдэж байгаа талаарх мэдээллийг 
хүргэх íь зүйтэй гэж 31.0 хувь үзñэí бîл 29.0 
хувь íь хэргийí шалгалтûí явц, үр дүíгийí 
талаар, 23.0 хувь íь эрэí ñурвалжлах 
чиглэлийí, 17.0 хувь íь урьдчилаí ñэргийлэх 
чиглэлийí мэдээлэл хүргэх íь зүйтэй гэж 
байлаа.

Нийгмийг авлигааñ аíгижруулах, авлига 
хэмээх íийгмийí хîрт хавдартай бүх íийтээр 
тэмцэж байж бîдит үр дүíд хүрэх билээ. 
Тиймээñ зөвхөí хууль хяíалтûí байгууллага 
буñ хэвлэл мэдээллийí байгууллагûí үүрэг 
îрîлцîî чухал бөгөөд авлигûí талаарх 
мэдээллийг хîлбîгдîх байгууллагааñ өгñөí 
мэдээллээр хязгаарлах буñ, эрэí ñурвалжлах, 
шийдвэрлэлтийí байдалд аíализ, дүгíэлт 
хийж мэдээлэх талд илүү аíхаарч ажиллах 
шаардлагатай байíа.

Авлигûí íөхцөл байдлûí талаар ил тîд 
байх мэдээлэл, ñудалгаа хаíгалтгүй, тîîí 
үзүүлэлт íь цаг хугацаа, тайлаí гаргах 
îíцлîгîîñ зөрдөг зэргээñ шалтгаалаí 
îлîí íийт бîдитîй мэдээлэл авах бîлîмж 
хязгаарлагдаж байíа. Түүíчлэí Авлигûí 

12 Зарим авлигûí гэмт хэрэг íь эдийí заñгийí бîлîí залилаí мэхлэх гэмт хэрэг бîлîí шалгагдах тîхиîлдîл 
байдаг.
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эñрэг хуулийí 18 дугаар зүйлийí 18.1.3, 
18.17-д зааñíаар авлигûí иíдекñ, төрийí 
байгууллагûí шударга байдлûí түвшíийг 
ñудалж îлîí íийтэд мэдээлэх АТГ-ûí үíдñэí 
чиг үүргийг “Шударга байдлûí үíэлгээ” 
гэх ерөíхий байдлаар гаргаñаí íь учир 
дутагдалтай. 

Олîí íийт төдийгүй ñудалгаа шиíжилгээíий 
байгууллага, ñудлаачдад хуулиар 
хîриглîîгүй, ил тîд байх ёñтîй мэдээллийг 

îлж авахад түвэгтэй байñíûг дурдах íь зүйтэй. 
Тиймээñ авлигатай хîлбîîтîй мэдээллийг 
íээлттэй îлж авах бîлîмжийг íэмэгдүүлэх 
шаардлагатай. Үүíий тулд авлигûí 
гэмт хэргийí талаарх Шүүх, Прîкурîр, 
АТГ, Цагдаагийí12 байгууллагûí бîлîí 
Өмгөөллийí үйл ажиллагаатай хîлбîîтîй 
хуулийí байгууллагûí мэдээллийí íэгдñэí 
тîгтîлцîîг бîлîвñрîíгуй бîлгîх íь зүйтэй.

– Авлигûí гэмт хэргийí талаарх мэдээллийг 
îлíû таíил, улñтөрийí өíдөр албаí 
тушаалтíû хүрээíд хязгаарлахгүйгээр 
íийтэд мэдээлэх; 

– Авлигûí гэмт хэргийí улмааñ учирñаí 
хîхирлûг гэмт хэргийí улмааñ учирñаí 
хîхирлûí дүíд туñгаж байх;

– Авлигûí хэрэгт îíîгдуулах ял шийтгэлийг 
чаíгатгах;

– Бүх шатíû теíдер, худалдаí авах 
үйл ажиллагаа, газар îлгîлт гэх мэт 
аñуудлаар эрэí ñурвалжлах ñэтгүүл зүйг 
дэмжих, тэдгээрийí мөрөөр хууль, хууль 
ñахиулах байгууллага тîдîрхîй ажил 
зîхиîí байгуулдаг байх; 

– Авлигûí хэргийí шийдвэрлэлтийí 
мэдээллийг хэвлэл мэдээллийí 
хэрэгñэлтэй хамтраí тухай бүр хүргэж 
хэвших;

– Шүүх, прîкурîр бîлîí АТГ хамтраí 
авлигûí гэмт хэргийí íөхцөл байдал, 
илрүүлэлт, шалгалтûí үйл ажиллагаа, 
хэргийí шийдвэрлэлтийí талаар 
телевизийí цуврал íэвтрүүлэг хийж îлîí 
íийтэд хүргэж хэвших; 

– Авлигûí эñрэг хуулийí 18 дугаар зүйлийí 
18.1.3, 18.17-д зааñíаар авлигûí иíдекñ, 
төрийí байгууллагûí шударга байдлûí 
түвшíийг ñудалж îлîí íийтэд мэдээлэх 
АТГ-ûí чиг үүргийг хөíдлөíгийí хараат 
буñ байгууллагаар хийлгэх эрх зүйí 
зîхицуулалтûг бий бîлгîх;

– Авлигûí гэмт хэргийí талаарх Шүүх, 
Прîкурîр, АТГ, Цагдаагийí байгууллагûí 
бîлîí Өмгөөллийí үйл ажиллагаатай 
хîлбîîтîй хуулийí байгууллагûí íэгдñэí 
ñтатиñтик тîгтîлцîîг бîлîвñрîíгуй 
бîлгîх.
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