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Үндэслэл 
 
 
Бие даасан Авлигатай тэмцэх газрыг (АТГ) Монгол улсын авлигын эсрэг шинэ хуулийн 
дагуу  2006 онд байгуулжээ. Газар авсан авлигийг илрүүлэх,авлига үүсэж төлжих орчин 
нөхцлийг бүрдүүлдэг болон шийдвэрлэвэл зохих асуудалд АТГ анхнаас эхлэн 
анхаарлаа хандуулж эхэлсэн байна.  
 
Олон нийтийн зөвлөл (ОНЗ) байгуулах тухай Авлигын эсрэг хуулийн 27 дугаар бүлэгт 
заасан. ОНЗ нь АТГ – ын нэгэн хэсэг бөгөөд түүний зорилго нь авлигийг хязгаарлахад 
олон нийтийн оролцоог хөхүүлэн дэмжих, Авлигын эсрэг хуулийг хэрэгжүүлэх болон 
авлигын нөхцөл байдлын талаар санал зөвлөмж өгөх зорилготой.      
 
Энэ бол Глоб Интернэшнл, Монгол улсын т өрийн бус байгууллага (ТББ)-ын хэрэгжүүлж 
буй “Олон нийтийн зөвлөлийг чадавхжуулж авлигыг бууруулах нь” төслийн хүрээнд 
хийсэн бусад орны авлигатай тэмцэх олон нийтийн зөвлөл, түүнтэй адилтгах 
байгууллагын эрх зүйн орчны харьцуулсан судалгаа  билээ.  ОНЗ – ийн эрх хэмжээ нь 
хууль, мөрдөж буй дүрмээр туйлын их хязгаарлагдсан байдал, ОНЗ – д нэр дэвшүүлэх, 
томилох ажиллагаа ил тод биш, хаалттай байгаа, ОНЗ – ийн ажиллагаа байнгын бус, 
ТББ болон бусад иргэний байгууллага ОНЗ – ийн эцсийн зорилго үйл ажиллагааг нь 
төдийлөн сайн мэдэхгүй, нягт хамтын ажиллагаа дутмаг, олон нийт бүхэлдээ ОНЗ 
байгуулсан талаар мэдээлэл авааг үй зэрэг олон  асуудалд энэ Төсөл нийцэж байна. 
Авлигыг хазаарлах АТГ – ын үүрэгт мэдэгдэхүйц хувь оруулах бололцоотой болгож ОНЗ 
– ийн эрх хэмжээг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, түүнчлэн одоо ажиллаж байгаа олон 
нийтийн зөвлөлүүдийн зохион байгуулалт, эрх хэмжээний талаарх тэргүүн туршлагыг 
олж тогтоох, санал болгоход энэх үү харьцуулсан судалгаа чиглэж байгаа юм. 
 



Оршил 
 
 
Авлигатай тэмцэх байгууллагыг байгуулах нарийвчилсан төлөвлөгөө, тайлбар, үйл 
ажиллагаа юм уу “дээд зэргийн загвар” олж тогтоох аргагүй хэрэг гэж үзэх нь бий. 
Ямарваа шинэ байгууллагыг үндэсний өвөрмөц агуулага, нөхцөлд нийцүүлэн 
тохируулах шаардлагатай байдаг.    
Харийн системээс хуулан бий болгосон байгууллага нь орон нутгийн соёл, ёс заншил 
болоод улс төрийн, түүхийн түүнчлэн эдийн засгийн, хууль эрх зүйн үндэстэй 
зохицуулалт хийгээгүй цагт удаан насладаггүй гэдэг нь нэгэнт батлагдсан факт билээ. 
Тийм болохоор, авлигаас урьдчилэн сэргийлэх, дарах дагнасан үүрэг тогтоох загвар, 
хэлбэрийг орон нутгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэх нь нэн тэргүүний дүрэм юм1. Гэхдээ, 
дэлхийн тавцнаа авлигатай тэмцэх байгууллагыг авч үзээд ямар нэгэн хэмжээгээр гол 
загварыг тогтоож, бий болгож болно.2 Энэ бол мөн авлигатай тэмцэх байгууллага 
нийгэмтэй хамтрахтай холбоотой. Цөөн тооны газар олон нийттэй харилцан хамтран 
ажиллах тодорхой стратегитай, бага ч гэсэн олон нийттэй харилцан ажлынхаа, 
байгууллагынхаа талаарх тэдний санаа бодлыг авдаг байна. Ямар ч шинэ газар 
эхнээсээ л олон нийттэй харилцаа холбоо тогтоох хэрэгтэй болно.3

· Урьдчилан сэргийлэх, хуулийн биелэлтийг хянах үндсэн үүрэгтэй эрх 
мэдэл бүхий олон зорилгот агентлаг  

 Хамтран ажиллахад 
мөрдөж болохоор зарим нэг загвар байх хэдий ч авлигатай тэмцэх байгууллагын загвар 
нь үндэсний нөхцөл байдал, үндэсний онцлогыг бодолцсон байх ёстой.   
 
 
Авлигатай тэмцэх дуудлагын хариуд авлигатай тэмцэх төрөл бүрийн байгууллага, 
агентлаг, комисс, зөвлөл сүүлийн хэдэн арван жилд хөгжиж байгаа болон шилжилтийн 
үедээ байгаа улс оронд ихээхэн олширсон. Дэлхий дахинд авлигатай тэмцэх төрөл 
бүрийн байгуулага байгааг болон тэдгээрийн гүйцэтгэх янз бүрийн үүрэг, бодит 
ажиллагааных нь  онцгой учир шалтгааныг бодолцон үзвээс гол зохицол, загварыг олно 
гэдэг тун бэрх хэрэг юм. Гэхдээ, авлигатай тэмцэх байгууллагын олон янзын зорилгыг 
(тэдгээрийн үүргийг хянан үзэх замаар) үндэс болгож зарим нэг чиг хандлагыг тогтоож 
болно. Гүйцэтгэх үүргийнх нь дагуу авч үзвэл гурван янзын хэлбэр/загвар байгаа нь: 
 

Энэ загвар нь авлигаас сэргийлэх, дарахад зонхилох хандлагатай байгаа бөгөөд 
гол тулгуур болсон: бодлого, урьдчилан сэргийлэх техникийн туслалцаа, дүн 
шинжилгээ хийх, өргөн олныг хамрах, мэдээлэх, хяналт, судалгааг үндэс 
болгосон ганц агентлагтай хэлбэрийн гол  жишээ юм. Хонг Конгийн Авлигтай 
тэмцэх тусгай комисс, Сингапурийн Авлигын Практик судалгааны товчоо ийм 
загвартай байна. 
 

· Хуулийн биелэлтийг хянах байгууллагын хэлбэр маяг 
Хуулийн биелэлтийг хянах агентлаг, хэлтэс/юм уу нэгж. Мэргэжсэн төрлөөсөө 
хамаарч хуулийн биелэлтийг хянах загвар нь олон янз байхын дээр илрүүлэх, 
судлах байгууллага буюу мөрдөн байцаах газар хэлбэрээр ч хэрэгжүүлж болно. 
Дагнан авлигтай тэмцэх, илрүүлэх судлах болон мөрдөн байцаах зэргийг энэ 
загвараар нэг байгууллагад нэгтгэж болох юм. Магадгүй, энэ хэлбэр нь баруун 
Европт түгээмэл хэрэглэж байгаа нийтлэг хэлбэр ч байж болох юм.   
 

· Урьдчилан сэргийлэх, бодлого боловсруулах, зохицуулах байгууллага  
· Авлигт өртөж болох эрсдэл, бэлэн байгаа шийдлийн талаар төрөл бүрийн 

газруудад сургалт явуулж зөвлөмж өгөх, судлан дүн шинжилгээ хийх, бодлого 
боловсруулж зохицуулах гэхчлэнгийн болон өөр бусад олон төрлийн юм уу дан 
нэг үүрэгтэй байгууллагууд энэ загварт багтаж байгаа юм. Ийм байгууллагад 
хуулийн хэрэгжилтийг хянах эрх ихэвчлэн байдаггүй.4

 
 

                                                 
1  The country must first take stock of where it is, decide on where it wants to go, and 

finally elaborate a detailed roadmap. 
2 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 
3 Prerequisites for effective anti-corruption ombudsman’s offices and anti-corruption 

agencies; Lala Camerer, http://www.10iacc.org/content-ns.phtml?documents=103&art=178 
4 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 



 
Сингапурийн болон Хонг Конгийн комисс (1950, 1970 – аад онд байгуулагдсан) нь амжилттай ажиллаж байгаа авлигатай тэмцэх олон 

зорилготой бие даасан газрын бодит жишээ юм. Үүнтэй адил төстэй газрыг олон улс оронд байгуулсан байна. Тухайлбаль Тандан 

судалгааны тусгай үйлчилгээ (Литви), Авлигтай тэмцэх, сэргийлэх хороо (Латви), Авлигатай тэмцэх онцгой комисс (Австралийн Шинэ 

баруун уэлс), Засгийн газрын Хянан шалгах газар (Уганд), Авлига, Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх захиргаа (Ботсван) байна. 

Солонгос, Тайланд, Аргентин, Эквадор зэрэг орон Хонг Конг, Сингапурын стратегийг сонгож авсан боловч төдийлөн чанд мөрддөггүй 

байна.5

Авлигатай тэмцэх байгууллагаар мэргэжсэн шинжээчийн хэлж байгаагаар авлигатай 
тэмцэх газрын бие даасан нөхцлийг хангах урьдчилсан нөхцөл дор хаяж 10 байна.  
Эдгээр урьдчилсан нөхцлийн нэг нь иргэний нийгэмтэй зөвлөлдөх, хамтран ажиллах 
явдал юм.

 
 
 
Монгол улсын Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)- ыг чиг үүргийнх нь дагуу авч үзвэл 
хуулийн биелэлтийг хянах, урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий олон зорилготой 
байгууллагад хамаарах бөгөөд үндсэн тайлагнал нь ижил төстэй газрууд, 
тэдгээрээс нийгэмтэй харилцан хамтран ажиллахад голлон төвлөрч байна.   
 
 
Олон зорилготой ийм байгууллагаас::Хонг Конгийн засаг захиргааны тусгай бүсийн: 
Авлигтай тэмцэх тусгай комисс (HK ICAC), Шинэ өмнөд уэлс дахь: Австралийн 
авлигатай тэмцэх тусгай комисс (NSW ICAC), Сингапурийн: Авлигын үйлдэл 
мөрдөх товчоо, Литвийн: Мөрдөн судалгааны тусгай үйлчилгээ (STT), Латвийн: 
Авлигтай тэмцэх, сэргийлэх хороо (KNAB), Солонгосын: Авлигатай тэмцэх 
Солонгосын тусгай комисс (KICAC), одоо: Авлигтай тэмцэх болон хүний эрхийн 
хороо болж нэгдсэн (ACRC), Польшийн: Авлигатай тэмцэх төв хороо (CBA), 
Танзанийн: урьд нь Авлигын сэргийлэх хороо байсан Авлигатай тэмцэх төв 
хороо (PCCB) зэрэг газраас нийгэмтэй харилцан хамтран ажиллаж байгааг нь судлах 
болно.  
 
 
Эдгээрээс гадна авлигатай тэмцэх өөр бусад байгууллага: Румыны: Авлигатай 
тэмцэх үндэсний захиргаа (NAD), Авлигатай тэмцэх ерөнхий захиргаа (BIA); 
Францын: (Авлигтай тэмцэх төв)  Brigade Centrale de Lutte contre la Corruption 
(BCLC) болон Авлигаас сэргийлэх төв үйлчилгээ(SCPC); Албанийн: Авлигийн 
эсрэг тэмцэх засгийн газрын комисс (GCFAC) болон Авлигатай тэмцэх хяналтын 
хэсэг (ACMG); Словяны: Авлигаас сэргийлэх комисс (CPC) зэрэг газруудыг судлан 
үзнэ.   
 
 
Нийгэмтэй хамтран ажиллах зорилт  
 
Авлигатай тэмцэх газрын амжилт олохын гол цэг нь нийгэмтэй үр өгөөжтэйгөөр 
хамтран ажиллах явдал юм. Энэ нь юун түрүүнд, авлигатай тэмцэх газрын бие 
даасан байдлыг хангана; олон нийтийн итгэл, дэмжлэгийг хүлээнэ; авлигатай 
тэмцэх газрын итгэмжтэй байх, ажлын ил тод байдлыг хангана; авлигатай тэмцэх 
газрын мэдээллийн эргэх холбоог бий болгоно; шинжилгээний х үрээлэн – 
нөөцийн төв шиг ажиллана. 
 

6 Олон нийтээс далд байх нь Авлигатай тэмцэх газрын мөхөн сөнөхөд 
хүргэдэг долоон нүглийн нэг бөгөөд бүтэлгүйтэн нурж унахгүй байхын тулд мэдэж 
байвал зохих долоон зүйлийн нэг нь мөн. Юун түрүүнд олон нийт Авлигатай тэмцэх 
газрын байгааг нь, эрх хэмжээг нь, чиг үүрэг болон ажиллагааг нь мэдэх ёстой. Сайн 
бүрэлдэн тогтсон иргэний нийгмийн байгууллага, чөлөөт мэдээлэл, уг байгууллагад 
итгэх өндөр итгэл, түүнчлэн байгууллагын нээлттэй байх, иргэний нийгэмтэй хамтран 
ажиллах нь улс төрийн зохисгүй халдлагын эсрэг чухал хориг болно.7

                                                 
5 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 
6 De Speville Bertrand, Utstein Anti-corruption Resource Center, Transparnecy International 
7 Doig Alan, “A Good Idea Gone Wrong? Anti-Corruption Commissions in the Twenty First 
Century”, EGPA 2004 Annual Conference 

 
 



Олон нийтийн дэмжлэг авлигатай тэмцэх байгууллагын нэгдлээр нөхцөлдөн тогтож 
улмаар улс төрийн зүгээс санаатай дайралт хийх цагт үнэнхүү чухал ач холбогдолтой 
болдгийг олон улс орны практик батлаж байна.8

Авлигатай тэмцэх газар нь өөрийн бие даасан байдлыг хангахын тулд гагц олон 
нийтийн дэмжлэг олох биш, иргэний нийгэмтэй идэвхитэй холбоо тогтоож, бас иргэний 
мэдээллийг стратегийнхаа гол нэгэн хэсэг болгох нь ихээхэн ач холбогдлыг өгдөг 
байна. Авлигатай тэмцэх газрын ажилд олон нийтийг оролцуулах талаар бага юм 
хийвээс зайлшгүй гарах үр дүн нь олон нийт байгууллагад итгэх итгэлээ алдаж, чухам 
юу болоод байгаа талаар ямар ч мэдээлэл АТГ – т ирэхгүй байх болно.  Ийм 
мэдээлэлгүйгээр уг газрын тандан судлах эрх чадал ямар ч хэрэггүй болж үлдэнэ. 
Чинагш, урьдчилан сэргийлэх, гэгээрүүлэх ажил

 
 

9

Олон нийтийн итгэлийг олох, итгэл даах, ил тод байдлыг хангахад авлигатай тэмцэх 
газрын хариуцлага ихээхэн чухал байдаг.  Парламентад, Ерөнхийлөгчийн тамгын 
газарт, Засгийн газарт тогтмол  танилцуулдаг тайлан мэдээ нь олон нийтэд х үрдэг 
байх, түүнчлэн зөвлөлдөх уулзалт мэтийн олон нийтийн нээлттэй ярилцлага нь 
авлигатай тэмцэх газрын хариуцлагын гол гол элемент байдгийг практик харуулж 
байна.

 мартагдан орхигдох болно. Авлигийн 
эсрэг байгууллага хэдий хичээн зүтгэж байлаа ч иргэний нийгмийн болон хувийн 
секторын идэвхитэй оролцоо үгүй аваас унаж доройтохын цондон болно. Тийм ч 
учраас, эрхэлсэн байгууллагын төрх төлвийг дэмждэг олон улсын янз бүрийн чухал 
хэрэгслийн нэг нь иргэний нийгэмтэй хамтран ажиллах байдаг. Энэ ерөнхий шаардлага 
урьдчилан сэргийлэх, гэгээрүүлэх байгууллагад төдийгүй, хуулийн хэрэгжилтийг хянах 
байгууллагад ч мөн хамаатай. 
 

10 Иргэний нийгэм хариуцлага тооцохын нэг хэсэг нь байж авлигатай тэмцэх 
газрын хийж байгаа ажлын магадтай байхыг хангаж чадна. Иргэний нийгмийн оролцоо 
нь авлигатай тэмцэх газрын зүгээс өөрийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглахаас мөн 
хамгаалах ёстой.   Иргэний нийгмийн хурц хараа уг байгууллага дотооддоо авлига бий 
болохоос хамгаалж чадна.11

                                                 
8 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 
9 One of the functions for multi-purpose anti-corruption bodies is education and awareness 
raising, this among other, includes working with the media, NGOs, businesses and the public at 
large. 
10 Common standarts and best practice for anti-corruption agencies, EPAC Anti-corruption 

working group report. May, 2008. 
11  See laso: Pope J. and Vogl F. Making Anticorruption Agencies More Effective. 

 
 

Тогтмол зөвлөлдөж байх, иргэний нийгмээс мэдээлэл байнга авч байх нь 
авлигын эсрэг стратеги, санаачлагыг тодорхойлох, хянан засахад нь авлигатай тэмцэх 
газрын чухал хэрэгсэл болж байдаг.   



НИЙГЭМТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЗАГВАР 
 
Иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг олон аргаар зохион байгуулж байна. Олон 
зорилго бүхий нэг газрын сайн туршлагын нэг нь гаднын тусгай хяналтын хороог олон 
муж, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөгчдөөр бүрдүүлэн байгуулдаг байна.12 

Мөн Хонг Конг -д ТББ – ын зөвлөх хороог байгуулсан нь нарийн нягт, бүтээлч зохион 
байгуулалт болсон байна. 
 
 
1. 
Хонг Конгийн Засаг захиргааны тусгай бүс: 
Авлигатай тэмцэх тусгай комисс (HK ICAC) 
 
Хонг Конгийн авлигатай тэмцэх тусгай комисс (ХК АТТК)(HK ICAC14) 1974 оноос эхлэн 
хуулийн биелэлтийг хянах, урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх нийгмийн соёл гэж 
гурав салаалсан хандлагаар ажиллаж байна.  Төр, нийгмийн дэмжлэгээр Хонг Конг 
өнөөдөр дэлхийн хамгийн цэвэр газар болоод байна. 
 
 
Хариуцлага, нийгмийн хамтын ажиллагаа  
ХК АТТК энэ шаардлагыг (стандарт) тогтоожээ. Хэрэгтэй бол ийм чанд хяналтын 
системд хуулийн биелэлтийг хянах цөөн тооны газрыг дотооддоо болон гадаадад 
байгуулж болно. Хариуцах чадвар нь ахлах мэргэжилтнээс эхлээд тэргүүн дарга(урьд 
нь захирагч гэдэг байсан) хүртэл ХК АТТК – ын шууд хариуцлагаас, хууль тогтоох 
байгууллага, ХК АТТК – ын жил бүрийн тайланг хянаж, нийт орлогын хэсгээс төсвийг нь 
гаргаж баталдаг эрх бүхий байгууллагаас эхлэдэг. 
 
ХК АТТК – ын хариуцлах чадварын механизмын гайхамшиг нь Зөвлөх хороо хэмээн 
нэрлэдэг иргэний хяналтын хороо юм. ХК АТТК байгуулсан цагаас эхлэн уг хороог 
байгуулжээ.  Олон нийтийн тогтвортой дэмжлэггүйгээр авлигатай тэмцэж чадахгүй юм 
гэдгийг засгийн газар ч ойлгожээ. Тэдгээр хороодоор дамжуулж ХК АТТК – ын ажлыг 
нийгмийн төлөөлөл болсон олон нийт хянадаг байна. Авлигатай тэмцэх тусгай 
комиссын бодлого, чиг үүргийг хянуулахаар тэдгээр хороодыг томилдог бөгөөд хувь 
иргэн даргалдаг байна. Уг хороод нь Авлигатай тэмцэх тусгай комиссын ерөнхий 
бодлогод, мөн түүнчлэн үүргийн гурван хэлтсийн ажлын талаар сайжруулах санал, 
зөвлөмж өгнө. 
 
Нэр алдартай иргэдээс (отог омгийн удирдагч юм уу хариуцлагатай иргэд, өөрөөр 
хэлбэл, бизнесийн сектор, олон нийтийн байгууллага, хуулийн мэргэжилтэн) бүрдсэн  
бие даасан дөрвөн хороо

· Авлигын талаар зөвлөх хороо; 

 байгуулж тэргүүн даргыг нь Хонг Конгийн захиргааны тусгай 
бүсийн захиргаа томилно. Олон нийтийн байгууллагын зэрэг дэв, албан тушаалаар нь 
бас хороодын гишүүн болгодог, гэхдээ бүх зөвлөх хороог дөрвүүлэнг нь энгийн 
иргэдээр удирдуулна. Эдгээр хороо нь:   

· Үйл ажиллагааг хянах хороо; 
· Авлигаас сэргийлэх зөвлөх хороо; 
· Олон нийттэй харилцах иргэний зөвлөх хороо.13

 
 
1. Авлигын талаар зөвлөх хороо 
Энэ хороо Авлигтай тэмцэх тусгай комиссын ажлын ерөнхий чигийг хянаж, бодлогын 
асуудлаар зөвлөнө. Нарийн бичгийн дарга нарын газар нь АТТК – ын захиргааны хэсэг 
байна.   
 
 
 
 

 

                                                 
12 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 
13 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 



Ажлын даалгавар  
• Авлигатай тэмцэх комиссын гишүүн нь Хонг Конгд буй авлигын асуудлаар зөвлөж:  

• Комиссын үйл ажиллагаа, хүний нөөц, захиргааны бодлогыг хянаж байх.  
• Авлигтай тэмцэх тусгай комиссын дүрмийн 8(2) дугаар хэсэгт заасан, комиссын 

гишүүний авч үзэх үйл ажиллагаагаар зөвлөх.  
• Авсан сахилгын арга хэмжээний мэдээлэл х үлээн авах.  
• Комиссын жилийн зардлын тооцоог авч үзэх.  
• Комиссын жилийн тайланг тэргүүн даргад танилцуулахаас өмнө нэг бүрчлэн 

шалгана.  
• Хорооны ажлын жилийн тайлан гаргаж тэрг үүн даргад өгнө..  
• Комиссын ямар ч ажилд чухал гэж үзсэн асуудалд болон үүссэн асуудлыг 

тэргүүн даргын анхааралд толилуулж байх болно.  
 
Гишүүд (2009 оны 1 дүгээр сарын 1 – ний байдлаар): The Hon Mrs Laura M Cha, SBS, JP 
(Chairman); Mr Edward CHENG Wai-sun, SBS, JP; Prof the Hon Lawrence LAU Juen-yee, 
JP; The Hon CHAN Kam-lam, SBS, JP; The Hon Jeffrey LAM Kin-fung, SBS, JP; Ms Shelley 
Lee Lai-kuen, GBS, JP; Mr Rimsky Yuen Kwok-keung, SC 

 Dr Moses CHENG Mo-chi, GBS, JP 
Отог омгийн харилцааны Иргэний зөвлөлийн дарга юм уу туслах  

Албан тушаалаар орсон гишүүд: 

 Mr Philip CHEN Nan-lok, SBS, JP 
Авлигаас сэргййлэх Зөвлөх хорооны дарга  

 Mr Michael Sze Cho-cheung, GBS, JP 
Үйл ажиллагааг хянах хорооны дарга  

 Захиргааны дарга юм уу түүний орлогч дарга  
 Авлигтай тэмцэх тусгай комиссын гишүүн   
 Авлигтай тэмцэх тусгай комиссын ажлын хэлтсийн дарга  

 
 
2. Үйл ажиллагааг хянах хороо 
 
Энэ хороо ХК АТТК-ийн явуулж буй мөрдөн байцаалтыг хянаж байна. ХК АТТК-ийн 
ажлын хэлтэс нь нарийн бичгийн дарга нарын газар юм. 
 
Ажлыг хянах хороо (АХХ) томоохон хүчтэй хэлтсүүдийг хянаж байдаг учир нэлээд хэл 
амтай, стратегийн хороо юм. Баримт бичиг, мэдээлэл гаргах албан ёсны эрх энэ 
хороонд байхгүй, гэхдээ комиссын дарга, гишүүд шулуун шугамын тогтолцоогоор 
хариуцлага хүлээдэг. ХК АТТК нь мөрдөн байцаалтыг АХХ-ийн зөвшөөрөлгүйгээр 
зогсоох ёсгүй. ”Цаашид авч үзэх шаардлагагүй” гэж үзсэн хэргүүдийг АХХ нэг бүрчлэн 
нарийн нягт шалгаж үзнэ. Мөрдөн байцаалтыг (судалгааг) цаашид үргэлжлүүлэх эсэх, 
хэргийн талаар хорооны гишүүд өөр саналтай байх нь олонтой. Олон нийтийн эрх 
ашигт ихээхэн хамаатай хэргийн мөрдөн байцаалт, нотлох баримт бүрдүүлэх дэг 
журмыг АХХ шалгаж байна. Хэрэгтэй гэж үзвэл АХХ үзэл бодлоо тэргүүн даргадаа 
уламжилна.  
АХХ зургаан сар тутам хуралдаж байна. Олон нийтийн сонирхлыг хөндсөн мөрдөн 
байцаалт, үргэлжилж байгаа судалгааны мэдээ, хаахыг санал болгосон хэрэг болон 
хуулийн дагуу яллах ажиллагаа эхэлсэн хэрэг зэргийг хуралдаанаар шүүн хэлэлцэнэ. 
Ажлын даалгавар 

• Комиссын оноосон авлигын яллах ажиллагааг Комисс хэрхэн г үйцэтгэсэн талаарх бүх 
мэдээллийг комиссын гишүүнээс авна.  

• Нэг жилээс дээш хугацаагаар мөрдөж байгаа юм уу илүү нөөц шаардсан мөрдөн 
байцаалтын явцын тайланг комиссын гишүүнээс авна.  

• Комиссын гишүүний зөвшөөрсөн батлан даалт, өмгөөлөл, юун тухай болон тоо хэмжээ 
зэрэг мэдээллийг комиссын гишүүнээс яаралтай гаргуулж авах.  

• Зургаан сараас дээш хугацаагаар ХК АТТК м өнгө барьцаанд авсан байх сэжиг бүхий 
бүх хэргийн мэдээллийг комиссын гишүүнээс авах.  

• Комисс мөрдөж дууссан тайланг комиссын гишүүнээс авах, тэдгээр хэрэг, шийтгэл 
гүйцэтгэл хуулийн дагуу явагдсан эсэх талаар зөвлөнө. 

• Комиссын дотоодод гарсан эрх з үйн зөрчлийг цаашид анхааран нягталж үзэх үү, хэрэг 



үүсгэн мөрдөх үү гэдэг талаар зөвлөмж өгнө.  
• Хэрэг шүүж хэлэлцэхдээ төрийн алба, олон нийтийн байгууллагад болон хувь хүмүүст 

хүргэх, онцгой тохиолдолд комисст урьдчилан мэдэгдэх, хууль зөрчсөн, буруу 
хэрэглэсэн талаар мөрдөн судлаж илрүүлсэн мэдээллийн талаар комиссын гишүүнд 
мэдэгдэж уг хэрэг явдлыг хамгийн ойрын эхний хурлаар хэлэлцэнэ.  

• Комиссын гишүүн хорооноос хүсч болох болон бусад асуудлаар зөвлөнө.  
• Хороонд тулгарсан асуудал, ажлын хэлтсийн ажилд аль ч талаар тэрг үүн даргын 

анхаарлыг хандуулна.  
• Жилийн тайланг тэргүүн даргад өгч, тэргүүн дарга түүнийг нь хэвлүүлнэ.  

Гишүүд (2009 оны 1 дүгээр сарын 1 - ний байдлаар): Mr Michael SZE Cho-cheung, GBS, 
JP( Chairman); Dr the Hon Marvin CHEUNG Kin-tung, GBS, JP; Professor John LEONG 
Chi-yan, JP; The Hon Vincent FANG Kang, SBS, JP; Mr KAM Pok-man; Mr Roger LUK 
Koon-hoo, BBS, JP; Mr SIN Chung-kai, SBS, JP; Ms Winnie TAM Wan-chi, SC; Prof 
Stephen CHEUNG Yan-leung, JP; Mr Joseph Paul FOK, SC, JP; Mr Andrew BRANDLER; 
Mr Alasdair G MORRISON; Mr Nicholas Peter SNAITH 

• Хуулийн нарийн бичгийн дарга юм уу түүний төлөөлөгч  
Албан тушаалаар орсон гишүүд: 

• Бодлого хариуцсан комиссын гишүүн юм уу түүний төлөөлөгч   
• Захиргааны дарга юм уу түүний төлөөлөгч  
• Авлигтай тэмцэх тусгай комиссын гишүүн   

 
 
3. Авлигаас сэргийлэх зөвлөх хороо 
Авлигаас сэргийлэх мөрдөн судалгааны ач холбогдлын зэрэглэл, судалгааны бүх 
тайланг шалгах дэс дараалалаар зөвлөнө. Нарийн бичгийн дарга нарын газар ХК АТТК 
-ын авлигаас сэргийлэх хэлтэс болно. 
Ажлын даалгавар  

• Авлига дамжсан байж болох Засгийн газрын алба хэлтэс, олон нийтийн байгууллага, 
хувийн сектороос тайлан гаргуулж, хүлээн авч, хаана ямар шалгалт хийх, тэдгээрийн ач 
холбогдлын дараалалын талаар комиссын гишүүнд зөвлөнө.  

• Ийм шалгалт хийснээр гарч болох зөвлөмжийг бодолон, цаашид ямар арга хэмжээ  
авах талаар комиссын гишүүнд зөвлөнө.  

• Авлигаас эргийлэх хорооноос өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг хянаж байна.  
 
Гишүүд (2009 оны 1 дүгээр сарын 1 -ний байдлаар): Mr CHEN Nan-lok, Philip, SBS, JP 
(Chairman); Mr AU Siu-cheung, Albert; Mr CHEUNG Tat-tong; Mr CHEW Fook-aun; Dr 
CHAN WONG Lai-kuen, Anissa, MH, JP; Dr FAN Yun-sun,Susan; Dr FUNG Yuk-lun, Allen; 
Mr HO Chiu-fai Dominic; Ms HO Siu-fong, Betty; Mr LI Lu-jen, Laurence; Mr PANG Yiu-kai, 
SBS, JP; Ms WONG Pik-kuen, Helen  
Албан тушаалаар орсон гишүүд:

• Бодлого хариуцсан комиссын гишүүн юм уу түүний туслах  
  

• Захиргааны дарга юм уу түүний төлөөлөгч  
• Авлигтай тэмцэх тусгай комиссын гишүүн  

 
 
4. Олон нийттэй харилцах иргэний зөвлөх хороо 
Олон нийтийг гэгээрүүлэх стратеги, авлигын эсрэг олон нийтийн дэмжлэг авах талаар 
зөвлөнө. Нарийн бичгийн дарга нарын газар нь The Committee advises on the strategies 
of public education and enlisting public support against corruption. 

Ажлын даалгавар  

Secretariat is ХК АТТК 
ын овог омгийн харилцааны хэлтэс байна. 

• Авлигын хортой үйлдлийн эсрэг олон нийтийг гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэхэд олон 
нийтийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэхийн тулд авбал зохих арга арга хэмжээний талаар 
комиссын гишүүнд зөвлөнө.    

• Дээрхтэй холбоотой Комиссын Овог омогтой харилцах хэлтсийн гаргуулах, хүлээн авах.    
• Отог омгоос Комисст ирүүлсэн хариулт, авлигын талаарх олон нийтийн ерөнхий итгэл 

үнэмшлийг харж хянаж байна.  
 



Гишүүд (2009 оны 1 дүгээр сарын 1 -ний байдлаар): Mr Moses CHENG Mo-chi, GBS, JP 
(Chairman); Mr Walter CHAN Kar-lok, SBS, BBS, JP; Mr Michael CHAN Kee-huen; Miss 
Cecilia CHEN Sheau-ling, BBS, MH, JP; Mr CHOW Yick-hay, BBS, JP; Mr Simon IP Shing-
hing, JP; Mr Patrick LAI Shu-ho, MH, JP; Miss Lisa LAU Man-man, MH, JP; Mrs Yvonne 
LAW SHING Mo-han; Mr LEE Luen-fai; Dr LI Pang-kwong; Ms MAR Yuet-har, BBS, MH; 
Professor Daniel SHEK Tan-lei, BBS, JP; Dr Maurice TSE Kwok-sang; Dr David WONG 
Yau-kar; Mr Christopher YU Wing-fai, MH  

• Авлигатай тэмцэх тусгай комиссын гишүүн.
Албан тушаалаар орсон гишүүд: 
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ХК АТТК – т бас 

 

Ял шийтгэлийн хороо

• ХК АТТК – ийн бүлгэмийн нэрийг өндөрт хадгалах,  

 байна: ХК АТТК – ийн бие даасан Ял 
шийтгэлийн хороо нь ХК АТТК, түүний ажилтнуудад ногдуулсан эрүүгийн бус ял 
шийтгэлийг судлан үзэж хянаж байна. Хороог Хорооны дарга удирдаж, хуулийн 
зөвлөлийн гишшүүн, овог аймгийн нэр алдартай шилдэг хүмүүсийг Тэргүүн дарга 
гишүүдэд нь томилно. Дотоод хяналт, мөрдөн байцаалтын тасаг ял шийтгэл оноох арга 
хэмжээ авна. 
 
 
ХК АТТК – ийн бүлгэм (клуб) гэж байх бөгөөд ХК АТТК – ийн ажлыг олон нийтэд бүрэн 
ойлгуулах, ХК АТТК – ийн олон ажиллагаа, үйл явдалд олон нийтийг идэвхитэй 
оролцуулах, тогтвортой, цэвэр нийгэм байгуулах, соёлыг дэлгэр үүлэн хөгжүүлэх 
үүднээс түүнийг 1997 оны 5 дугаар сарын 18 – нд байгуулжээ. 
 
Клубын гишүүдийн үүрэг: 

• Үнэнч, шудрага иргэн байх,  
• Хонг Конг – д гарч байгаа авлигын асуудлыг ойлгож, мэдэж байх, 
• Шудрага чанар, өндөр ёс суртахуунтай байх мэдээллийг дэлгэрүүлэх, 
• Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох, 
• Авлигын талаархи олон нийтийн мэдээллийг урамшуулах. 

 
ХК АТТК – ийн ажил, Хонг Конг - д байгаа авлигын асуудлыг клубын гиш үүдэд зөв 
ойлгуулах, ойлголтыг нь сайжруулахын тулд Клубын гиш үүдийн явуулж байгаа үйл 
ажиллагааг ХК АТТК байнга зохицуулж байаг. Гол хийх ажил нь:  

• Чиглэсэн үйл ажиллагаа: Авлигын эсрэг хууль, ХК АТТК – ийн үйл ажиллагаа, 
клубийн гишүүний үүрэгтэй шинэ гишүүдэд мэдүүлэх,    

• Жил бүрийн цугларал: Тэр жилдээ ХК АТТК – ийн үйл ажиллагаанд сайн дураар 
цаг зав, хүч хөдөлмөрөө өргөсөн гишүүдийг магтан сайшааж урамшуулан энэ 
үйл явдлыг тохиолдуулан шагнал гардуулна. 

• Бүсийн цуглаан: Нэг бүс нутагд байгаа гишүүдийн туршлагаа солилцохыг 
өргөжүүлэх, харъяалах бүс нутгийн албаа гэх мэдрэмжийг хөгжүүлэх 
зорилготой..15

 
 
 
2. 
Шинэ өмнөд уэлс, Австрали: 
Авлигатай тэмцэх тусгай комисс (ШӨУ АТТК) (NSW ICAC) 
 

 

Авлигатай тэмцэх тусгай комиссын тухай хуулиар 1998 онд  ШӨУ АТТК (NSW ICAC16

 Төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчдыг авлигад автахаас сэргийлэх, 

) – 
ийг байгуулжээ. Үүний зорилго нь олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах, олон нийтийн 
итгэл алдрахаас сэргийлэх, төрийн албан хаагчдад удирдамж чиглэл өгч байх явдал 
юм. Уг хуулийн үндсэн зорилт нь АТТК – аар дамжуулан төрийн захиргааны хариуцлага, 
шудрага явдлыг ахиулан дэмжих бөгөөд:  

                                                 
14 http://www.icac.org.hk/en/checks_and_balances/ac/index.html 
15  http://www.icac.org.hk/en/community_relations_department/icacc/index.html 
16  http://www.icac.nsw.gov.au/ 

http://www.icac.org.hk/en/community_relations_department/icacc/index.html�


илрүүлэх, мөрдөн байцаах, болон  
 Төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчид, олон нийтийг авлигын талаар, олон 

нийт төрийн захиргаанд авлигын учруулах хор уршгийн талаар гэгээрүүлэх 
явдал юм. 

 
Хонг Конгийн загвараас ялгаатай тал нь ШӨУ АТТК мөрдөн байцаалт явуулах цагийг нь олж олон нийтэд 

мэдэгддэг явдал юм. Энэ нь “гэрэлт засаг төр” - ийн хэлбэр болж, АТТК – ийн ажлыг хянаж байх боломжийг нийт олонд олгодог.17

Эрх мэдэлтэй, бие даасан байдалтай учир Парламентийн нэгдсэн хороо, Ш ӨУ АТТК – 
ийн байцаагч, байнгын тайлан болон бусад олон механизмаар  дамжуулан ШӨУ – ийн 
олон түмний өмнө хариуцлага хүлээнэ.

 
 
 
Хариуцлага хүлээх, нийгэмтэй хамтран ажиллах  
ШӨУ АТТК төрийн байгуулага боловч засгийн газраас хараат биш, Шинэ өмнөд уэлсийн 
парламентаар дамжуулж Шинэ өмнөд уэлсийн (Австрали) олон нийтийн өмнө 
хариуцлага хүлээнэ. ШӨУ АТТК засгийн газрын даралт шахалтад орохгүй, аялдан 
дагалдахгүй гэдэг итгэлийг олон нийтийн дунд төрүүлэхэд ийм бие даасан байдал 
ихээхэн чухал юм. 
 
ШӨУ АТТК хариуцлагатай, бие даасан байж Парламентийн хүссэн ёсоор ажиллан, олон 
нийтийн итгэлийг хадгалж чадна. ШӨУ АТТК ажлын хувьд, мөрдөн байцаахад бие 
даасан, улс төрчид, албан хаагчид (хүнд сурталтан), улс төрийн нам болод засгийн 
газраас үүрэг, заавар, чиглэл авдаггүй. Төрөөс санхүүждэг бусад байгууллагын адил 
төрийн сайдын өмнө хариуцлага хүлээдэггүй. Парламентийн Авлигатай тэмцэх тусгай 
комиссын хороогоор уламжлан ШӨУ – ийн парламентад хариуцна.   
 

18  
 
 
ШӨУ АТТК – ийн байцаагч нь ШӨУ АТТК – ийн хариуцлага хүлээх горимын гол 
элемент болдог. Ш ӨУ АТТК – ийн байцаагч ШӨУ АТТК – ийн хяналтыг хариуцан ШӨУ 
АТТК – ийн мөрдөн байцаах эрхийг хэрэгжүүлэх, ШӨУ АТТК – ийн ажилтнуудын эсрэг 
аливаа ял шийтгэлийг хянан байцаахыг хариуцна. Т үүнээс гадна уг байцаагч хуулийн 
дагуу байгааг, м өрдөн байцаалтын аливаа удаашралт, шалтгаангүйгээр хувийн өмчид 
халдсаныг хянаж шалгаж байна.19

a. Мужийн хуулинд нийцэж байгааг хянаж байх зорилгоор комиссын ажиллагааг 
магадлах шалгалт (аудит) хийж байна.   

 
 
Уг байцаагчийг Авлигатай тэмцэх тусгай комиссын тухай хуулийн 57А заалтын дагуу 
Захирагч томилно. ШӨУ АТТК – ийг хариуцсан Парламентийн нэгдсэн хороогоор 
уламжлан ШӨУ – ийн парламентад тайлагнана. ШӨУ АТТК – ийн Шалган байцаах 
газрын ажилтнууд байцаагчид туслаж байна. 
 
Ноён Грахам Келли 2005 оны долоон сарын 1 – ээс 2008 оны 9 дүгээр сарын 30 хүртэл 
байцаагчаар өргөмжлөгдөж, түүний итгэмжит Харвэй Коопер 2008 оны 10 дугаар сарын 
1 – ээс гурван жилийн хугацаатай томилогдсон. 
 
Байцаагчийн гүйцэтгэх үүрэг, эрх мэдлийг Авлигатай тэмцэх тусгай комиссын тухай 
хуулийн 5А бүлэгт заасан. 57В хэсэгт байцаагчийн гол үүргийг заасан нь:   

b. Комисс, Комиссын ажилтнуудын зүгээс эрх мэдлээ урвуулан ашигласан, болон 
бусад хэлбэрээр зохисгүй үйлдэл гарган оноосон ял шийтгэлийг (тайлан, 
зөвлөмжөөр) авч үзнэ.   

c. Комисс, Комиссын ажилтнуудын гаргасан буруу захирамжлал20

                                                 
17 ANTICORRUPTION AGENCIES (ACAs) OFFICE OF DEMOCRACY AND GOVERNANCE ANTICORRUPTION PROGRAM 
BRIEF, JUNE 2006, http://209.85.129.132/search?q=cache:NNhp3i_L-
UUJ:www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/ACA_508c.pdf+the+need+an
d+role+of+an+independent+anti-corruption+agency&cd=4&hl=lv&ct=clnk&gl=lv&client=firefox-a 

 (хугацаа 

18  http://www.icac.nsw.gov.au/go/the-icac/what-is-the-icac/independence/-accountability 
19  http://www.oiicac.nsw.gov.au/ 
20  Maladministration is defined under s.57B (4) as conduct of a kind that involves action or 

inaction of a serious nature that is: 
a.  contrary to law; or 
b.  unreasonable, unjust, oppressive or improperly discriminatory; or  

http://www.icac.nsw.gov.au/go/the-icac/what-is-the-icac/independence/-accountability�
http://www.oiicac.nsw.gov.au/�


тогтоогоогүй, мөрдөн байцаалтыг удаашруулсан, хувийн өмчид үндэслэлгүй 
халдсан зэргийг оруулаад) (тайлан, зөвлөмжөөр) авч үзнэ 

d. Комиссын дэг жаяг нь хууль ёс, үйл ажиллагаанд зохицож буй байдал, үр дүнг 
үнэлнэ. 

 
Байцаагч нь өөрийн хүсэлтээр, эсвэл сайдын хүсэлтээр юм уу дараах зүйлийн хариуд 
үүргээ гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

• Байцаагчид ял оноосон;  
• Парламентийн нэгдсэн хорооны тодорхойлолт;  
• Олон нийтийн байгууллага, албан тушаалтны тодорхойлолт. 

 
 
 
Байцаагч бий болохоос өмнө байсан Ажиллагааг хянах хороог 2005 оны долоон сард 
байцаагчийг бий болгосны дараа 2006 оны тав дугаар сард татан буулгасан. 
 
ШӨУ АТТК – тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг Парламент батласны үр дүнд уг 
Ажиллагааг хянах хороог (АХХ) 2006 оны таван сард татан буулгасан байна. АХХ – ны 
роль нь ШӨУ АТТК авлигатай холбогдсон мөрдөн байцаалт явуулж эхлэх, зогсоох 
талаар комиссын гишүүнд зөвлөмж өгөх байсан. 
 
ШӨУ АТТК – тухай хуулийг 2005 онд хянаж үзээд гаргасан байцаагчийн газар байгуулж, 
АХХ – г буулгах тухай зөвлөмжийн дагуу АХХ – г татаөн буулгасан.  Засгийн газар 2004 
онд ноён МэкКлинтокт Авлигтай тэмцэх тусгай комиссын тухай хуулийн хянан үзэхийг 
үүрэг болгосон байна. Ажлын даалгаварт Комиссийн хариуцлагын механизм 
тохиромжтой эсэхийг хянан үзэхээр заасан байна. ноён МэкКлинток 2005 оны нэгдүгээр 
сарын тайландаа байцаагчийн газар байгуулж, АХХ – г буулгахыг зөвлөмж болгосон. 
Гишүүд нь зүтгэлтэй, чадвартай хэдий ч Ажиллагааг хянах хорооны хариулагын 
механизм хязгаарлагдмал байна гэж МэкКлинток тайландаа д үгнэжээ. Байцаагч нь 
бүтцийн хувьд Ажиллагааг хянах хорооноос давуу байх хэд хэдэн шалтгаан байгааг 
дурьсан байна. Эдгээр шалтгаанд байцаагч нь Комиссын судалгаатай ил үү танилцах 
боломжтой, бүрэн бие даасан (Ажиллагааг хянах хорооны дарга нь комиссын гишүүн 
байдаг), байцаагч Парламентад тайлагнана.  Байцаагчийн г үйцэтгэх үүрэг нь 
Ажиллагааг хянах хорооныхоос өөр байх ч Комиссын практик дэг журмыг мөрдөж адил 
үр дүнд хүрч Засгийн газар үзсэн. Байцаагчийн хариуцлагын тогтолцоо илүү үр дүнтэй 
байна гэдгийг МэкКлинток хэлсэн. Байцаагч Комиссын шийд гаргах ажиллагааг ил үү 
өндөр чанарт хүргэж, системтэй хандлагыг хангаж чадна.21

ШӨУ АТТК – ийн тухай хуулийн 6 дугаар хэсгийн 58 – 62 дугаар зүйлд АХХ – ны 
дүрмийг заажээ. АХХ доор заасан үүрэгтэй: 
(a) энэ хуулийн дагуу шийдсэн яллалтыг комисс мөрдөн байцаах уу, мөрдөн 
байцаалтыг зогсоох уу гэдэг талаар комиссын гиш үүнд зөвлөх, 
(b) комиссын гишүүн хэдийд ч хороонд тавьж болох өөр бусад асуудлаар зөвлөх, 
 
АХХ 8 гишүүнтэйгээс: 
(a) Хороог даргалах гишүүн, Комиссар, 
(b) Комиссарын туслах, Комиссар томилно, 
(c) бодлого хариусан комиссын гишүүн (комиссар), 
(d) Ерөнхий шүүч/өмгөөлөгч санал болгож комиссар зөвшөөрсөнөөр Захирагчийн 
томилсон хүн, 
(e) олон нийтийн үзэл бодлын төлөөлөл байхаар сайдын санал болгож, комиссар 
зөвшөөрсөнөөр томилсон дөрвөн хүн. 
 

  
 
Өмнө дурьдсанчлан, Байцаагч хорооны бүх хариуцлагыг хүлээх бус анхдагч үүрэг нь 
яллах мөрдөн байцаалт явуулах, мөрдөн бйацаалтыг зогссох шийд гаргахаас нь өмнө 
ШӨУ АТТК – д зөвлөх байлаа. 
 

АХХ – ны хурал зарлах, хурлын ажиллагааг хэрхэн явуулахыг Хороо шийддэг. Эхний 
                                                                                                                                                         

c.  based wholly or partly on improper motives. 
21 http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/PARLMENT/hansArt.nsf/V3Key/LC20060523048 



хурлыг дарга нь өөрөө юм уу тохиромжтой гэснээрээ зарлана. Ажиллагааг хянах 
хорооны хурал доод тал нь таван гишүүн, түүн дотор  комиссар юм уу комиссарын 
туслах байж хүчин төгөлдөр болно. Дарга, түүний эзгүйд түүний туслах гишүүн АХХ – 
ны хурлыг даргална. Хурал удирдаж буй х үн уг хуралд хамаарах даргын гүйцэтгэх 
үүргийг хүлээнэ. АХХ – ны Дарга, хурал удирдаж буй хүн хэн ч санал хэлнэ, саналын 
зөрөлдөөн гарвал мөн эцсийн сонголт хийнэ. АХХ – ны хурал дээр гарсан асуудлыг 
олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. 
 
Шууд болон шууд бусаар доорх сонирхол бүхий АХХ – ны гишүүн: 
(a) асуудлыг хуралд хэлэлцэж байгаа юм уу хурлаар хэлэлцэх ёстой гэж үзсэн,  
(b) Хорооноос хийж буй зүйл юм уу хийвэл зохих зүйлсийн хувьд  холбогдох фактыг 
гишүүдэд мэдэгдсэний дараа хорооны хурал дээр даруйхан нийтэд мэдэгдэх, 
Доорхи хүмүүс АХХ – ны хурал дээр мэдээлнэ: 
(a) гишүүн юм уу ажилтан, эсвэл мэргэшсэн компани, байгууллагын ажилтан,  
(b) хамтран ажиллагч юм уу онцгой ажил төрлийн холбоотой бие хүн,  
(c) тодорхой компани, байгууллага, тодорхой бие х үнд хамаатай өөр бусад тусгай ашиг 
сонирхолыг хадгалсан, уг ашиг сонирхолын үндсийг мэдэгдэхэд хангалттай  . 
Ямар ч үйл явдлын цаад ашиг сонирхолыг задласан гишүүн дараа нь АХХ (комиссарын 
зөвшөөрлөөр) юм уу Сайд өөрөөр цохоогүй бол доор заасныг хийх ёсгүй:: 
(a) уг асуудалтай холбогдуулж хороон тунгаан хэлэлцэхэд байлцах, хорооноос ямар ч 
шийд гаргахад оролцох,  
(b) хуульд заасан, мөн асуудалтай холбогдсон үүрэг биелүүлэх . 
Энэ заалтыг зөчсөн нь АХХ – ны ямар ч шийдвэрийг, энэ хуулийн дагуу үүрэг 
гүйцэтгэсэнийг хүчингүй болгохгүй.22

Олон олон хүндрэл тохиолдож байсан 1952 онд Авлигын үйлдэл мөрдөх товчоог 
(АҮМТ) (CPIB

 
 
 
 
3. 
Сингапур: Авлигын үйлдэл мөрдөх товчоо (CPIB) 
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АҮМТ – ийн мэдэгдэж байгаагаар 1959 онд шинэ засгийн газар байгуулагдсанаар энэ 
байдал арилсан байна. Авлигтай холбоотой ажилтнуудын эсрэг олон арга хэмжээ авч 
шаргуу ажиллаж олон ч хүн ажлаас халагджээ. Засгийн газар авлигын эсрэг хөдөлгөгч 
хүчийг ажилд оруулсаныг хүмүүс ч мэдэх болж АҮМТ – т итгэх олон нийтийн итгэл 
нэмэгджээ.   Улс төрийн эр зориг бол авлигтай тэмцэхийн тулгын чулуу юм. АҮМТ – 
ийнхаар бол улс төрийн санаа зориг суурь нь болсон цагт авлигатай тэмцэх аливаа 
ажилд туслахад авлигын эсрэг хууль, шүүн шийдэх, захирамжийн үр дүнтэй нэгдмэл 
идэвхижүүлэлт чухал байна.

) байгуулжээ. Авлигын эсрэг хууль тохиромжгүй байснаас авлигын 
эздийг нотлох баримт цуглуулж чадахгүй байв. Өөр нэг асуудал бол олон нийтийн 
дэмжлэг дутагдаж байсан явдал байв. Иргэд итгэхг үй, харгислалаас айж байснаас 
болоод АҮМТ – тай хамтарч ажиллахгүй байсан. 
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АҮМТ авлигатай тэмцэх ажиллагаандаа дөрвөн зүйлийг тулгуур болгон мөрдсөн нь: 
хуулийг бэхжүүлэх, авлигийн эсрэг хууль тогтоох, шүүн шийдэх, захирамжлах юм. 
 
 
Хариулага, нийгэмтэй ажиллах  
АҮМТ Ерөнхий сайдын ажлын албанд шууд захирагдна. Товчоог удирдах захирал нь 
шууд ерөнхий сайдад тайлагнана. АҮМТ – г гаднаас хянах, удирддаг газар ч, зөвлөгөө 
чиглэл өгдөг газар ч байхгүй.   
 
 
4. 
Литва: Мөрдөн судалгааны тусгай үйлчилгээ (STT) 



 
Анх 1997 онд Мөрдөн судалгааны тусгай үйлчилгээ (МСТҮ) (STT25)- г байгуулж, 200 онд 
мөрдөн байцаах, урьдчилан сэргийлэх эрхийг нь өргөтгөсөн байна. Үүнийг Хонг Конгийн 
загварыг амжилттай сайн хэрэглэсэн жишээний нэг гэж тооцдог.   
 
МСТҮ - ээс гадна урьдчилан сэргийлэх, зохицуулах чиглэлээр ажилладаг, авлигатай 
тэмцэх салбарын өөр байгууллага Латвид бий. Эдгээр нь: 
Хуулийн ёс зүйн ерөнхий комисс нь (ХЁЗЕК)(CIEC) 1999 онд байгуулагдсан, 
Парламентийн (Seimas) өмнө хариуцлага хүлээдэг, таван гишүүнтэй (Бүгд найрамдах 
улсын ерөнхийлөгч, парламентийн ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд нар тус бүр нэг хүнийг, 
Хууль зүйн яам хоёр хүнийг гишүүнээр томилно), нарийн бичгийн дарга нарын цомхон 
газрын дэмжлэгтэй ажилладаг бие даасан байгууллага юм. ХЁЗЕК нь хуулинд 
өөрчлөлт оруулах асуудал, авлигатай тэмцэх хөтөлбөртэй холбогдуулж экспертиз, 
зөвлөмж гарган, Олон нийтийн болон хувийн сонирхлыг тохируулах тухай хууль, 
Авлигаас сэргийлэх тухай хуулийн дагуу  төрийн өндөр албан тушаалын албан 
хаагчдын хүрээнд сонирхлын зөрчлийг хянаж байдаг эрх зүйн төв байгууллага, иргэдэд 
үйлчилдэг алба эрхлэгчдэд учирдаг ёс зүйн асуудалд дүн шинжилгээ хийдэг төв 
байгууллага юм.  Өргөн олон нийтээс гаргасан гомдол саналыг шүүн судлах, хүлээн 
авах, авсан мэдээллийн үндсэн дээр мөрдөн байцаалтыг эхлэнэ. Мөрдөн байцаалт 
явуулж байхдаа бусад бүх байгууллагын баримт бичиг, мэдээллийг авах эрхтэй бөгөөд 
прокурорын байгууллага, шүүхийн хэргийг ч тулгуурлаж болно.   
 
Сэймас (Парламент) -ийн авлигатай тэмцэх комисс (САТК). САТК парламентийн 
нэгэн байгууллага бөгөөд 2001 онд байгуулагдсан. Чиг үүргийг нь Сэймасийн авлигатай 
тэмцэх комиссын тухай хуулиар тогтоосон бөгөөд үүнд Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянаж төрөл бүрийн байгууллагын авлигатай тэмцэхээр 
хийсэн тайланг сонсож авлига, бусад санхүү, эдийн засгийн гэмт хэргийн хүрээнд хууль 
тогтоох санал боловсруулах зэрэг багтана. Уг комисс мөн иргэдийн санал гомдлыг 
хүлээн авч төрийн бусад байгууллагаас баримт бичиг, мэргэжилтний туслалцаа авах, 
ажиллаж байгаа болон урьд нь ажиллаж байсан төрийн албан тушаалтныг 
боловсруулж байгаа асуудлаар тайлбар авахаар урьж оролцуулах, түүнчлэн бусад 
байгууллагаар шалгалт хийлгэх, асуудлыг нууцын зохих хэмжээнд шийдүүлэх эрхтэй. 
 
Авлигын эсрэг тэмцлийг зохицуулах хэлтэс дундын комисс (АЭТЗХДХ)

Гэхдээ, хэдий тийм байвч анх байгуулсан цагаас хойш, ялангуяа хуулийн хүрээнд, 
өөрөөр хэлбэл, Олон улсын ил тод байх тухай бүлэг

. АЭТЗХДХ 
нь 2003 онд байгуулагдсан, төрөл бүрийн яамд, байгууллагын дээд тушаалын 
төлөөлөгчдөөс бүрдсэн, ө.х. STT гэнэ, үе үе цуглаж Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр, түүнчлэн төв, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигад хамаарах хуулийн зөрчил зэргийг хянан үздэг, 
Засгийн газрын харъяаны орон тооны бус байгууллага юм. 
 
 
Хариуцлага, нийгэмтэй хамтран ажиллах  
АЭТЗХДХ буюу STT нь улсын ерөнхийлөгч, парламентийн өмнө хариудлага хүлээж, 
хагас бүтэн жийлийн ажлын тайланг тэдэнд гаргаж өгдөг. Энэ байгууллага засгийн 
газарт тайлагнадаггүй. Олон нийттэй харилцах үйл ажиллагаа нээлттэй, тайлан, 
гол ажлаа тогтмол хэвлэдэг хэдий ч үйлчилгээ нь олон нийтийн хараанд өртөх 
нь хязгаартай. 
 

26, STT нээлттэй, иргэний 
нийгэмтэй хамтран ажиллахад ойр байдаг.  
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Тэд их бага олон төсөлд, жишээ нь Латвийн авлигийн зураглал, 

системтэйгээр нягт хамтран ажилладаг, мөн бусад төрийн бус байгууллагатай, өөрөөр хэлбэл Литвийн оюутны холбоо, Өнөөгийн 

дидактик төв гэхчлэнгийн байгууллагатай хамтран ажилладаг.   

 
 
5. 
Латви: Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх товчоо (АТУСТ) (KNAB) 
 



АТУСТ (KNAB27) 2002 онд байгуулагдсан бөгөөд эрх нь Хонг Конгийн загварыг даган  
урьдчилан сэргийлэх, гэгэрүүлэх, авлигын мөрдөн байцаалтыг нэгтгэсэн байна. 
 
АТУСТ нь Латвийн хамгийн итгэлтэй олон нийтийн байгууллагын нэг юм. 2ОО7 онд 
АТУСТ ерөнхий сайдын хийсэн улс төрийн дайралтад ард түмэн АТУСТ – ийг дэмжиж 
өргөн жагсаал хийж ерөнхий сайд Айгарс Калвитис буусан буусан. 
 
 
Хаиуцлага, нийгэмтай хамтран ажиллах  
АТУСТ – ын олон талт ажиллагаа тун олон янз, систем бүрийн хамрах хүрээ өөр өөр 
байдгаас тэнцвэрийг хадгалах, шалгах систем ялимгүй төвөгтэй юм. 2005 оноос эхлээд 
АТУСТ – ийг шууд удирдсан ч удирдлагын эрх мэдэл нь хязгаартай, ерөнхий сайд  
АТУСТ – т тушаах эрх ерөнхий сайдад байхгүй. АТУСТ – ын тэргүүлэгчийг зөвхөн 
парламент томилж, огцруулна. АТУСТ зургаан сар тутам үйл ажиллагаагаа парламент, 
сайд нарын танхимд тайлагнаж байх үүрэгтэй.  АТУСТ санхүүгийн удирдлагын хэсэг, 
олон нийтийн жил бүрийн тайлан, авлигатай тэмцэх үндэсний програмын хэрэгжилийн 
тайланг мөн гаргана. Эдгээр тайланг бүгдийг нь олон нийтэд мэдээлж мөн латвиар, 
англиар интернетэд тавьдаг.   
 
Олон нийтийн хяналт, оролцоог Олон нийтийн зөвлөлдөх зөвлөл

Зөвлөл наад зах нь гурван сард нэг удаа тогтмол хуралдаж хурлын тэмдэглэл үйлдэж 
байна. Зөвлөлийн дарга, зөвлөлийн гурваас цөөнгүй гишүүн юм уу АТУСТ – ийн дарга 
ээлжит бус хуралдааныг зарлаж болно. Гишүүд,  АТУСТ – ийн даргын тавьсан 

 хангаж өгдөг. Хонг 
Конгийн загварын нэг чухал мах бод болох олон нийтийг оролцуулах шаардлагыг 
дагаж, мөн олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд уг зөвлөлийг 2004 оны 
дөрөвдүгээр сард байгуулсан байна.    
 
АТУСТ ажлын дүрмийн төсөл боловсруулж бас зөвлөлд оруулах байгууллагыг ч 
сонгожээ. Зохмон бйагуулалтын системийг илүү үндэслэлтэй болгохын тулд Зөвлөлийг 
бүрдүүлэхдээ хувь мэргэжилтнүүдийг гэхээсээ илүүтэйгээр байгууллагын 
төлөөлөгчдийг сонгосн байна.  Уг зөвлөл Латвийн Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын 
зөвлөл, Ёс зүйн зөвлөл, Латвийн эрүүл мэндийн зөвлөл, Барилгын мэргэжилтний 
нийгэмлэг, Ажил олгогч эздийн холбоо, Хуульчдийн холбоо, Арилжааны банкны 
нийгэмлэг, Орон нутгийн байгууллагын нийгэмлэг, Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, 
Сэтгүүлчдийн холбоо, Латвийн интернашионал ил тод, Олон нийтийн бодлогын төв 
зэрэг 15 төрийн бус байгууллагаас бүрдэнэ. ТББ нь авлигатай тэмцэх сэдвээр 
ажилладаг, ийм сонирхолтой төлөөлөгчөө Зөвлөлийн гишүүнээр сонгоно.  ТББ улс 
төрийн намд харьяалагддаг хүнийг төлөөөлөгч болгон явуулахгүй. Зөвлөл нь гишүүдээ 
хүлээн авна. Зөвлөл даргаа нэг жилийн хугацаагаар сонгоно. Дарга нь зөвлөлийн 
хурлыг хуралдуулж, зөвлөлийг төлөөлнө.  Олон нийтийн бодлогын төвийн эрдэм 
шинжилгээний ажилтан ноён Валц Калнинс зөвлөлийг одоо хүртэл даргалдаг. 
 
Зөвлөлийн гол зорилго нь үнэлгээ хийх, зөвлөмж өгөх, жишээ нь шүүхэд авлигаас 
сэргийлэх талаар зөвлөх, явдал юм. Латвийн авлигатай тэмцэх бодлого боловсруулах, 
хэрэгжүүлэхэд оролцох олон нийтийг оролцоог хангах, олон нийтийг гэгээрүүлэхэд 
ажлаа чиглүүлнэ. 
 
Зөвлөл нь АТУСТ, олон нийтийн хоорондын холбоог бэхжүүлэх арга зам хайн судлаж 
байх ёстой; АТУСТ –ын эрхлэн гүйцэтгэж буй асуудлаар  зөвлөгөө  өгнө; авлигатай 
тэмцэх хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцож байна; зөвлөмж өгөхөөс урьд 
зөвлөлийн гишүүд тэр сэдвийн хүрээнд ажилладаг байгуулага нэг бүртэй зөвлөн 
хэлцэнэ; зөвлөл ажлын тайлангаа жилд нэг удаа АТУСТ – д өгнө.    
 
Зөвлөл гадаадаас мэргэжилтэн урьж өөрийн ажилдаа оролцуулах; ажлын хэсэг 
байгуулах;  АТУСТ – т зөвлөх; зөвлөлийн ёс зүйн хууль, бусад баримт бичгийг хүээн 
зөвшөөрөх; зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжийг яагаад авч үзэхгүй байгаа талаарх тайлбарыг 
сард нэг удаа АТУСТ – иас авч байх; АТУСТ – ийн хийж буй ажил, авч буй арга 
хэмжээний тайланг дор хаяж хагас жилд нэг удаа авч байх эрхтэй. 
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асуудлыг оруулан Зөвлөлийн дарга хуралд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг 
боловсруулна.  АТУСТ – ийн дарга зөвлөлийн хуралд оролцож байна. АТУСТ нь Зөвлөлд 

техникийн туслалцаа үзүүлж байх бөгөөд бүх баримт бичиг хурал болохоос долоо хоногийн өмнө бэлэн болсон байх ёстой.  

Зөвлөл анхнаасаа эрчимтэй ажиллаж эхэлсний жишээ нь 2005 онд 11 удаа хуралдсан 
байна. Зөвлөл бодит асуудлаар цөөн шийд гаргаж АТУСТ – ийн ажлыг сайжруулах 
талаар олон зөвлөмж өгсөн (жишээ нь эрүүл мэндийн салбар, шүүхийн системд 
авлигаас сэргийлэх).

Наад 
зах нь гишүүдийн 2/3 нь ирсэн үед хурал хүчин төгөлдөр болох бөгөөд Зөвлөлийн 
шийдвэрийг олонхийн саналаар батлана. 
 

28

Түүнээс гадна хамтран ажиллах өөр нэг хэрэгсэл - Гадаадын зөвлөх груп АТУСТ – ыг 
байгуулагдсаны дараа бий болжээ. Энэ газар АТУСТ – д зориулж нээлттэй ярилцлага 
зохион байгуулах, гадаадын төлөөлөгчид, олон улсын байгууллага АТУСТ – ын ажлын 
талаар, ямар туслалцаа шаардлагатай байгааг хэлэлцэх зорилготой.   Энэ группэд 
гадаадын элчин сайдын яам, төлөөлөгчид, гадаадын бизнесийн болон олон улсын 
байгууллага оролцдог. Энэ груп  жилд хоёр удаа АТУСТ – ын зохион байгуулсан хуралд 
оролцно. Жишээлэхэд, Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, судалгааны үр дүн, улс төрийн намын санхүүжилтийн хяналт удирдлага, 
төрийн байгууллагын ажилтанд тавих хяналт, хууль тогтоомжийн нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах, гэх мэт асуултад хэлэлц үүлгийг чиглүүлнэ.

 
 
Хожмоо энэ зөвлөл анхных шигээ эрчимтэй ажиллахгүй, цугларахдаа ч ирц нь бүрдэхээ 
больжээ. 
 
Уг зөвлөл нүсэр төлөөллийн гишүүдтэйн улмаас АТУСТ – ийг дэмжих эх булаг болж 
чадахгүй, шийдвэрлүүштэй эмзэг асуудлаар мэдээлэл хийхгүй, тэргүүлэн санаачлагч, 
идэвхитэй санаачлагч, хамтран ажиллагч байж чадаагүй байна. АТУСТ – ийн хувьд 
зөвлөлийн үнэ цэнэ нь түүний санаачлага, нийгмийн өргөн төлөөллийн бодитой 
мэдээлэл –санал авах газар (ярилцлагын клуб) юм. Тэнд АТУСТ өргөн олонд хүргэхээс 
өмнө бяцхан санал асуулга явуулснаар асуудлыг илүү нягтлах боломж олгоно. АТУСТ - 
ын ажиллавал зохих сэдвийг зөвлөл санаачилж болно, гэхдээ ихээхэн хүч зарах 
хэрэгтэй болж, ихэнх тохиолдолд уг асуудлыг сонирхож буй хүн цөөн, зөвлөлийн 
гишүүдийн ихэнх нь авлигтай тэмцэх талаар өдөр бүр ажилладаггүй байна.   
 
Мэргэжилтнүүдийн тэмдэглэсэнчлэн, Латвид төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах 
өөр сайн механизм ч байж болох бөгөөд чингэвэл ТББ – ын туслалцаа авах бодит 
шаардлага Зөвлөлд байхгүй болж авлигатай тэмцэх ТББ, жишээ нь Латвийн ил тод 
интернашионал шууд АТУСТ – тай хамтран ажиллаж болно.   
 
Латвийн хяналтын хууль тогтоомж, жишээлбэл эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаах хууль 
явцгүй гэдгийг ч хүлээн зөвшөөрчээ. Зөвлөлдөхийн оронд АТУСТ - ын санал бодлыг 
тэжээн тэтгэх мэргэжилтний уурхай байх арга хайж зөвлөлийн гишүүдийг ч өөрчлөх 
хэрэгтэй юм. 
 
 

29  Цаашид хамтран ажиллах 
сонирхолоо илэрхийлэх боломжийг аль аль талд нь м өн олгодог.30 
 
 
АТУСТ – ын даргын шийдвэрийг өөрчилж чадах Дотоод зөвлөл

                                                 
28  http://www.knab.lv/en/knab/consultative/public/ 
29 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 
30  http://www.knab.lv/en//knab/consultative/FAP/ 

 гэж байсан байна.  
Үүнийг анхандаа Хонг Конгын загварын адил иргэний нийгмийн гишүүдээс бүрдсэн 
дөрвөн хороотой байна гэж бодож байсан. Гэвч, АТУСТ – ын дэд захиралуудаас л 
бүрдэж дууссан бөгөөд удалгүй түүнийг татан буулгасан юм. 
 
 
6. 
Солонгос: 



Солонгосын: Авлигатай тэмцэх Солонгосын тусгай комисс (KICAC), одоо: 
Авлигтай тэмцэх болон хүний эрхийн хороо болж нэгдсэн (ACRC)  
 
2001 оны долоон сард хүчин төгөлдөр болсон Авлигын эсрэг хуулийн дагуу Авлигатай 
тэмцэх Солонгосын тусгай комиссыг (АТСТК) (KICAC) 2002 оны нэгдүгээр сарын 25 – д 
байгуулсан.  АТСТК авлигаас сэргийлэх зорилготой, бие даасан, т өвийг сахисан 
байгууллага байсан бөгөөд авлигатай тэмцэх бодлого боловсруулж, үнэлэн гэгээрүүлэх, 
дэмжих, авлигийн мэдээлэлийг шийдвэрлэх асуудлыг хариуцдаг.31

АТСТК 

  
АТСТК найман гол үүрэг гүйцэтгэсэн: авлигатай тэмцэх бодлого тогтоож, зохицуулах; 
шудрага байдлын төвшин, төрийн байгууллагын авлигатай тэмцэх туршлагын үнэлэлт 
хийх; хууль эрх зүйн хүрээнд сайжруулалт хийх; авлигын мэдээллийн учрыг олох; 
авлигыг илрүүлэн мэдээлэгчдийг хамгаалах, урамшуулах; төрийн үйлчилгээний ёс зүйг 
дээшлүүлэх; авлигын учруулах эрсдлийг олон нийтэд мэдүүлэх; авлигатай тэмцэх олон 
нийт, хувийн эзэмшлийн хамтын ажиллагааг дээшл үүлэх; авлигийн эсрэг даяар олны 
тэмцлийг эрхлэх. 
 

Авлигтай тэмцэх болон хүний эрхийн хороо нэртэй том газар32

Авлигатай тэмцэх, АТХЭХ байгуулж ажиллуулах тухай хууль зөрчилтэй, бүтээлч бус 
хууль болсон гэж Солонгосын ил тод интернашионал мэдэгдсэн. Энэ хууль т өрийн 
гурван янзын байгууллага: авлигаас сэргийлэх үүрэгтэй АТСТК, иргэдийн гомдлыг 
шийдвэрлэх үүрэгтэй Өргөдөл гомдлыг судлан шийдвэрлэх газар, захиргааны шүүхийн 
үүрэгтэй Даваж заалдах захиргааны комиссыг нэгтгэхэд чиглэсэн юм. Ингэж нэгтгэх нь 
авлигын асуудалд анхаарал төвлөрүүлэхэд нь Комисст нөлөөлөхөөс гадна авлигатай 
тэмцэх бие даасан байдлаар нь үнэхээр дэнчин тавьсан хэрэг болжээ. Анхны АТХЭХ 
ерөнхийлөгч, парламент, дээд шүүхийн санал болгосон есөн гишүүнтэй байсан бол 
шинэ комиссыг бараг бүхэлд нь ерөнхийлөгч томилох болсон. АТСТК ерөнхийлөгчийн 
ивээл дор байсан бол АТХЭХ нь ер өнхий сайдын удирдлага хяналтанд орсон.  
Авлигатай тэмцэхэд эргэлт буцалтгүй байх нь дутагдаж байгаагийн илрэл бол хэдийгээр 
англиар Авлигатай тэмцэх, х үний эрхийн комисс гэж бичиж байвч солонгосоороо бол 
ердөө л иргэний эрхийн комисс нэртэй юм.

 (АТХЭХ) 
болж 2008 оны хоёр дугаар сарын 29 - өөс албан ёсоор үйл ажлаа эхэлсэн. Энд ганц 
АТСТК биш Солонгосын олон нийтийн өргөдөл гомдлыг судлан шийдвэрлэх газар, 
Даваж заалдах захиргааны комисс бас нэгдсэн. 
 

33

Авлигатай тэмцэх төв товчоо байгуулахаар 2006 оны зургаан сарын 9 – нд 
хэлэлцсэнээр АТТТ – г байгуулж 2006 оны  оны долоон сарын 24 – д хүчин төгөлдөр 
болсон.

 
 
Хариуцлага, нийгэмтэй хамтран ажиллах  
Иргэний нийгэмтэй хамтран ажиллах Олон нийтийн зөвлөл, Олон нийтийн комисс 
мэтийн хууль эрхийн үндэстай байгууллага АТХЭХ – д байхгүй.   
 
 
7. 
Польш: Авлигатай тэмцэх төв товчоо (АТТТ) (CBA) 
 

34 АТТТ нь төрийн болон хувийн секторын авлигатай тэмцэх эрх бүхий төрийн 
тусгай үйлчилгээ юм. АТТТ – ны гол үйл ажиллагаа дөрвөн хүрээ: гэмт хэргийн мөрдөн 
байцаалт, авлигаас сэргийлэх, авлигатаөй тэмцэх мэдээлэл, үйл ажиллагааг 
хамрана.35

АТТТ ерөнхий сайдын удирдлага дор ажилладаг төрийн төв байгууллага юм. Энэ оны 
гуравдугаар сарын 31 хүртэл АТТТ парламентийг үйл ажлагааныхаа үр дүнгийн 

 
 
 
Хариуцлага, нийгэмтэй хамтран ажиллах  

                                                 
31  http://www.icac.org.hk/newsl/issue18eng/button2.htm 
32  http://www.acrc.go.kr/eng_index.jsp 
33  See also: 

http://smg.or.kr/tikbbs/zboard.php?id=eng&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_a
rrange=headnum&desc=asc&no=60 

34  http://www.cba.gov.pl/portal/en/ 
35  Common standarts and best practice for anti-corruption agencies, EPAC Anti-corruption 

working group report. May, 2008. 



талаарх мэдээллээр  хангах тусгай үүрэгтэй, тайлангаа ерөнхий сайд, парламентийн 
тусгай үйлчилгээний хороонд өгдөг байв.   
 
АТТТ төрийн болон хувийн сектор, ТББ, иргэд, олон улсын байгууллагатай хамтран 
ажилладаг, гэхдээ зохион байгуулалттай хамтын ажиллагаа биш – ямар ч олон 
нийтийн зөвлөл хороо байхгүй. Ийм хамтын ажиллагааны практик тал нь: 
уулзалт/цуглаан, семинарт оролцох, зохион байгуулах зэргээр холбогдох байгууллага, 
хүмүүстэй өдөр тутамын харилцаатай байх, Авлигатай тэмцэх төв товчооны өдөр 
тутмын ажлын Авлигатай тэмцэх мэдээллийн баг, интернетийн antykorupcja.edu.pl 
хуудас бий болгох, авлигатай холбоотой мэдээлэл, үйл явдалд дүн шинжилгээ хийх, 
авлигийн эсрэг стратегийн асуудлаар холбогдох бусад төр олон нийт, хувийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах явдал юм. 
 
 
8. 
Танзани: Авлигатай тэмцэх, сэргийлэх товчоо (АТСТ) (PCCB) 
 
Анх Танзани манлайлж Авлигаас сэргийлэх хуулийг 1971 онд батласан бөгөөд 
цагдаагийн хүчний хүрээнд Авлигатай тэмцэх тасаг байгуулахын тулд түүндээ 1975 онд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.  Өнөөдөр нэрд гараад байгаа Хонг Конгийн Авлигатай 
тэмцэх тусгай комиссыг байгуулахдаа Танзаниас үлгэр авсан гэдгийг хүмүүс бага 
мэдэж байгаа юм.36

Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хуулийн дагуу 2007 оны 11 тоот шийдвэрээр 
АСТ – ийн оронд АТСТ (PCCB

 
 
1991 онд Засгийн газрын 27 тоот тэмдэглэлээр Авлигатай тэмцэх тасаг гэсэн нэрийг 
Авлигаас сэргийлэх товчоо (АСТ) болгон өөрчилсөн. Авлигатай тэмцэх тасаг гэсэн 
нэрийг Авлигаас сэргийлэх товчоо (АСТ) болгон зохион байгуулсан нь авлигатай 
тэмцэхэд шинжлэх ухааны талаас хандах гэсэн оролдлого байсан юм. Хэдийгээр 
өөрчлөлт хийсэн ч чиг үүрэг, хариуцлага нь 1971 онд АСТ – ны тогтоосон тэр хэвээр 
үлджээ. АСТ хагас бие даасан, Танзанийн эх газарт авлигатай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авахаар итгэмжлэгдсэн төрийн нэгээн 
байгууллага байсан. Ерөнхийлөгчийн албаны удирдлагад байдаг нэг хэлтэс байв. Чиг 
үүрэг, хариуцлага нь: хувийн болон төрийн шимэгч (паразит) секторын авлигаас 
сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээ авах; ерөнхий прокуророос мөрдөн байцаалтад 
нөлөөлж хуулийг буруу ашигласныг болон авлигатай холбоотой хуулийг эсрэгээр 
хэрэглэсэн үйлдлийг шалгах, авлигаас сэргийлэх үр дүнтэй арга замыг засгийн газарт 
зөвлөнө. 
 

37) – ийг байгуулжээ.  АТСТ нь Нэгдсэн Танзани улсын 
авлигатай тэмцэх тэргүүлэх олон нийтийн бие даасан байгууллага юм.38 Товчооны 
язгуур чиг үүргийг авлигатай тумцах урьдчилэн сэргийлэх тухай хуулинд: Урьдчилан 
сэргийлэх, мөрдөн судлах, авлигаас сэргийлэх, арилгах арга замын талаар олон нийт, 
хувийн болон иргэний нийгэмд эд зөвлөх гэж заасан байна.39

                                                 
36  UNDP CASE STUDIES IN ANTI-CORRUPTION TANZANIA, 
 http://209.85.129.132/search?q=cache:l2ahLzGfGugJ:www.aman-

palestine.org/English/documents/Official/Tanzania.pdf+%22prevention+of+corruption+bureau%22
+tanzANIA+hong+kong&cd=4&hl=lv&ct=clnk&gl=lv&client=firefox-a 

37  http://www.tanzania.go.tz/pcb/ 
38 This is somewhat different to the position under the present Act where the Prevention of 
Corruption Bureau is a public department which is under the control and supervision of the 
President.  
http://209.85.129.132/search?q=cache:dtMShEw0L8oJ:www.parliament.go.tz/bunge/docs/professorHar
chardJohn.pdf+%22Prevention+of+Corruption+Bureau+%22+board&cd=1&hl=lv&ct=clnk&gl=lv&client=fir
efox-a 
39  http://www.commonwealth-of-nations.org/partner.php?partnerID=209 

 
 
 
Хариуцлага, олон нийттэй ажиллах  
Авлигатай тэмцэх тасаг дотоод хэргийн яаманд хаъяалагдаж байв. Т үүнийг үүргээ 
биелүүлэхдээ илүү бие даасан байлгах үүднээс Авлигатай тэмцэх тасгийг ерөнхий 
сайдын тамгын газарт шилжүүлж, Авлигаас сэргийлэх товчоог ерөнхийлөгчийн тамгын 
газарт харъяалуулсан. Одоогийн АТСТ бол бие даасан байгууллага юм. Эдгээр 
байгууллагын хариуцлага цаг бүр өөрчлөгдөж байсан.  



 
 
АСТ нь гол удирдамж, хууль, дүрмийн дагуу төрөл бүрийн шийд гаргах эрхтэй 
Товчооны гүйцэтгэх хороо байсан.   
 
Хороод нь: Хянан удирдах, үнэлгээний хороо, захиралуудын хороо гэж байв.  
 
Хянан удирдах, үнэлгээний хороо нь товчооны ажилд тавих ерөнхий хяналтыг 
хариуцна.  Хянан удирдах, үнэлгээний хороо аливаа хурлаар хэлэлцэх асуудлын 
төлөвлөгөөг авч хэлэлцэнэ. Гэхдээ ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь яаралтай 
хэлэлцэх асуудал гарахад хурлыг зарлана. 
 
Энэ хорооны гишүүд нь: Ерөнхий нарийн бичгийн дарга – хорооны дарга, Авлигаас 
сэргийлэх товчооны ерөнхий захирал – хорооны гишүүн, Танзаний аюулаас хамгаалах, 
тагнуулын газрын ерөнхий захиал – хорооны гишүүн, ерөнхийлөгчийн хувийн нарийн 
бичгийн дарга – хорооны гишүүн, Авлигаас сэргийлэх товчооны захиргаа, хүний 
нөөцийн захирал – хорооны нарийн бичгийн дарга.   
 
Энэ хороо дараах зорилготой байв. Үүнд: 
(a) Товчооны ажлын тайланг х үлээн авч, нягтлан үзэж, үнэлгээ өгч, Засгийн газрын 
хэлтэс/Яамд, байгууллагадаа удирдамж чиглэл өгнө.   
(b) Товчооны ажилтнуудыг тушаал дэвш үүлэх  
(c) Товчооны ажилтныг захирал, хэлтэс/тасгийн даргын т өвшинд тушаал дэвшүүлэх 
тодорхойлолт, з өвлөмж хүлээн авах, бүс нутгийн эрхэлсэн албан тушаалд томилох 
саналыг ерөнхийлөгчид танилцуулах. 
(d) Товчооны жилийн тайланг хэлэлцэж үнэлэлт өгөх. 
(e) Товчооны т өсвийг нягталж батлана. 
 
Захирлуудын хороо долоо хоног бүр хуралдана. Энэ хороо нь дараах гишүүдтэй: 
Ерөнхий захирал – хорооны дарга; Мөрдөн байцаах захирал – гишүүн; Судалгаа, 
удирдлага, статистикийн захирал – гишшүн; олон нийтийн гэгээрлийн захирал – гишүүн; 
захиргаа, хүний нөөцийн захирал – гишүүн. 
 
Хорооны зорилго нь: 
(a) Товчооны ажлын ер өнхий гүйцэтгэлд үнэлэлт өгөх. 
(b) Алба, хэлтэс/тасаг, б үс нутгийн товчооны дарга нарт мөрдөн байцаалтын ахиц 
гаргах, удирдлагыг сайжруулах талаар удирдамж гаргаж өгөх. 
(c) Товчооны хэлтэс б үрийн долоо хоног бүрийн ажлын тайланг хэлэлцэж удирдамж 
чиглэл өгөх.   
(d) Товчооны ажилтнуудын сахилгатай холбоотой асуудлыг шийдсэн тайланг х үлээн авч 
хэлэлцэх, шийдвэрлэх.   
(e) Тушаал дэвшүүлэх ажилтнуудын тайланг авч хэлэлцэх. 
(f) Авлигаас сэргийлэх сургалтын т өлөвлөгөө, гадаадын сургалтын төлөвлөгөөг батлах. 
(g) Товчооны т өсвийг хэлэлцэн батлах. 
(h) Улс төрийн нам, төр, хувийн секторын ажилтнуудыг оролцуулан тусгай хурал хийж 
авлигын тайланг хэлэлцэж үнэлэлт өгөх. 
 
 
АТСТ өмнөх жилдийнхээ ажлын тайланг  жил бүрийн гуравдугаар сарын 31, түүнээс өмнө ерөнхийлөгчид танилцуулж байх ёстой – энэ нь 

АТСТ – ийн шинэ үүрэг. 

 
Захиргааны хувьд Хувийн сектор, иргэний нийгэм, олон нийтийн төлөөлсөн гишүүдээс бүрдсэн зөвлөл АТСТ – ийн ажлыг хянаж байна.40

АТСТ – ны зөвлөх зөвлөл АТСТ – ны ажлыг хэлэлцэж зөвлөгөө өгч байх үүрэгтэй.  
Байгууллагад итгэх олон нийтийн итгэлийг хадгалах, өндөр хэмжээнд ажиллах болон 
байнга хянан хэлэлцэж байх шаардлагатай учир уг зөвлөлийг бий болгосон.  Зөвлөл 
авлигатай холбоотой ямар ч асуудлаар АТСТ – т зөвлөгөө өгнө; АТСТ – ны тайланг 
ерөнхийлөгчид өгөхөөс өмнө хянаж үзнэ; АТСТ – ны ажиллах хүчний бүрдүүлэлт, 
захирамжлах бодлогыг хянан үзнэ; удирдлага, сахилгын асуудлаар АТСТ – д зөвлөгөө 

 
 

                                                 
40 http://www.tzaffairs.org/2007/09/new-anti-corruption-act/ 



өгөх; товчооны ажилтай холбоотой аливаа мэдээллийг хүлээн авах; Товчооны жилийн 
төсөв зардлыг авч үзнэ.41 
 
АТСТ – ны зөвлөх зөвлөл ерөнхийлөгчийн томилсон зургаан гишүүдээс бүрдэх бөгөөд 
ерөнхийлөгчийн өмнө хариуцлага хүлээнэ. Гишүүдийн дөрөв нь албан тушаалаар 
сонгогдно өөрөөр хэлбэл, ерөнхий нарийн бичгийн дарга, ерөаөнхий өмгөөлөгч, 
Танзанийн батлан хамгаалах, тагнуулын газрын захирал; Цагдаагийн ерөнхий 
байцаагч. Нөгөө хоёр гишүүн нь олон нийт, хувийн сектээс томилогдно. Ерөнхий 
захирал АТСТ – ны зөвлөлийн дарга байна. АТСТ – ны зөвлөлийн гишүүд дэд даргыг 
нэг жилийн хугацаагаар сонгоно.    
 
АТСТ – ны зөвлөл жилд дөрвөөс доошгүй удаа хуралдаж шаардлага, хугацааг дарга 
тогтооно.  Нарийн бичгийн дарга хурал болохоос 14 хоногийн амнө хурлыг зарлана. 
 
АТСТ – ны зөвлөлийн шийдвэрийг олонхийн саналаар батлана, хэрэв санал тэнцвэл 
дарга нь эцсийн шийд гаргана.  Дор хаяж гишүүдийн гуравны нэг оролцсон, үүнд 
ерөнхий нарийн бичгийн дарга, ерөнхий захирал оролцсон тохиолдолд хурлыг хүчин 
төгөлдөр болсон гэж үзнэ. 
 
 
Шинэ хуулийг Танзаний олон хүн ихээхэн шүүмжлэлтэй хандсан  – Их, бага ямар ч авлигатай хийх тэмцлийг үр 
дүнд хүргэхэд саад болох олон ноцтой дутагдал уг хуулинд байгааг мэргэжилтнүүд 
цохон дурьдаж байна. Сөрөг хүчний ерөнхий захирал, хуульч Вилврод Слаа хэлэхдээ: 
Авлигаас сэргийлэх товчооны зөвлөх зөвлөлийн бүтэц нь товчоог бие дааж ажиллахад 
саад болж байх болно. “Энэ хуулинд заасан бүтцээр бол авлигаас сэргийлэх бие 
даасан товчоо үнэндээ оршин тогтнож чадахгүй”. Уг зөвлөлийн хоёр гишүүний нэгийг 
иргэний нийгмээс, нөгөөг хувийн сектороос сонгоно гэж хуулинд заасан ч хэрхэн яаж 
сонголт хийх талаар заалт байхгүй байна гэжээ. Танзанийн мэдээллийн хэрэгслийн 
эздийн холбооны (ТМХЭХ) дарга Режиналд Менж: “АТСТ – д зөвлөх зөвлөлийн бүтцийг 
хараад хэн ч энэ байгууллагын бие даасан байдлыг асуух болно. Олонх гишүүн нь 
төрийн байгууллагаас ирж байгаа болохоор энэ  байгууллага олон нийтийн байгууллага 
биш, нь яг л засгийн газрын агентлаг шиг харагдаж байна”. З өвлөх хорооны өгсөн 
зөвлөмжийг АТСТ хүлээн авах ёстой юү, хэрэгсэхгүй орхих уу гэдэг талаар хуулинд огт 
заагаагүй байна. Ийм нөхцөл байдалд зарим авлигын зарим хэргийн мөрдөн 
байцаалтыг зогсоохыг зөвлөл нь АТСТ – д зөвлөж ч болно. Түүнийг нь АТСТ хүлээн 
авахаас өөр аргагүй, яагаад гэвэл эсэргүүцэх эрхийг нь хууль өгөөгүй юм” гэжээ. 
ТМХЭХ – ны дарга нь: уг зөвлөлийн ажиллагааг зогсоож, гишүүдийг оронд нь сонгох 
тусгай бие даасан комисс байгуулах хэрэгтэй гэсэн санал гаргажээ. “АТСТ – ийн 
зөвлөлийн гишүүд одоогийнх шиг ерөнхийлөгчид тайлагнадаг биш харин парламентад 
тайлагнаж, хариуцлага хүлээдэг байх ёстой гэжээ.42 
 
АТСТ – ийн зөвлөлийн үр нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд (i) мувийн сектор, олон нийтийн мэдээлэлийн салбар, болон иргэний нийгмийн 

байгуулагаас, шашны байгууллага, орон нутгийн парламентийг ч оруулаад, гишүүдийг сонгох, (ii)шийд гаргах процесст загийн газр ын 

дотроос, гаднаас гишүүдийг тэгш оролцуулж тэнцвэртэй шийд гаргадаг байхыг бас санал болгосон.43
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Хувийн сектор, иргэний нийгмийн төлөөллийг оруулах нь АТСТ – ийн чиг үүргийн хүрээ, 
ажилд нь итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх үү гэдгийг ч бодолцож үзэх хэрэгтэй 
гэдгийг анхааруулсан.   Ерөнхийлөгч төрийн албанаас гадуурхи төлөөлөгчийг томилж 
байгаа ч хэрхэн гүйцэтгэх журмыг оригдуулсан байна. Томилох ажиллагааг ил тод 
байлгахад тодорхой үнэ цэнэ бий. Мөн ерөнхийлөгч нь ерөнхий нарийн бичгийн 
даргаас бусад хэийг ч томилгоог зогсоож болно. Гишүүнчлэлийг зогсоох талаар тусгай 
заалт байх уу гэдгийг авч үзэх, үгүйдээ шийдийг олон нийт гаргаж байх шаардлага, 
шалтгаан байна уу гэдгийг бодолцох нь зүйтэй. 
 
Зөвлөлийн ямар ч хурлын ирцийн доод хэмжээг гимшүүдийн гуравны нэгээр тогтоосон. 
Энэ нь төрийн байгууллагын гаднаас сонгогдсон гишүүдийн оролцоогүйгээр асуудлыг 
шийдэх боломжийг зөвлөлд олгож байна. 



 
Зөвлөл жил бүр хийсэн ажил, авсан арга хэмжээний тайлангаа гаргаж байх талаар 
тогтоосон заалт алга.  Жилийн тайлангаа хэвлэн нийтэлж байх, парламентад өгч байх 
шаардлага тавьсан бол илүү хэрэгтэй бйах байлаа. 
 
Жилийн зардал, тооцооны хувьд зөвлөлд хянах үүрэг бий юү, хэрэв хянах бол тооцоог 
өөрчлөх, хүлээн зөвшөөрөхгүй байх эрх хэмжээ бий гэдгийг тодруулах хэрэгтэй байгаа 
юм. 
 
 
Хуулийн биелэлт хянадаг хэлбэртэй байгууллага: 
 
 
9. 
Румын: Румыны: Авлигатай тэмцэх үндэсний захиргаа (NAD) 
Авлигатай тэмцэх ерөнхий захиргаа (AGD) 
 
Засгийн газрын 43/2002 тоот онцгой захирамжийг үндэслэн Авлигийн хэргийг мөрдөх 
мэргэшсэн анхны газрыг 2002 оны 9 дүгээр сарын 1 – нд Олон нийтийн яамны 
харъяанд “Авлигатай тэмцэх үндэсний мөрдөн байцаах газар” нэртэйгээр бие даалган 
байгуулсан. Энэ газрын оршин тогтнох хугацаанд хууль тогтоох нэмэлт олон гарсан. 
Сүүлчийн оруулсан нэмэн засварласан  54/9.03.2006 хуулиар авлигатай тэмцэх газрын 
бүтцийг өөрчилж Авлигатай тэмцэх үндэсний захиргаа (АТҮЗ)-  (NAD)44

АТҮЗ – ны хууль ёсны эрх нь гагц дээд төвшний авлигатай тэмцэх явдал бөгөөд, бусад 
авлигатай тэмцэх өөр байгууллага байна. Жишээ нь, 2005 онд байгуулсан Захиргаа, 
дотоод яамны 

 – г 
Прокурорын мөрдөн байцаах ерөнхий газрын харъяанд ажиллах хуулийн байгууллага 
болгон байгуулсан. 
 
Хууль зүй, дээд шүүхийн эрхэлсэн газрын харъяаны  Прокурорын газрын ерөнхий 
прокурор АТҮЗ – ийг удирдана. АТ ҮЗ – ийн ерөнхий прокурор хоёр төрлийн үүрэгтэй, 
ерөнхий прокурор, түүний орлогчийг хууль зүн яам, доод шатны шүүхийн удирдах 
зөвлөл санал болгож, Румыний ерөнхийлөгч томилно. 
 
АТҮЗ хууль урвуулан ашигласан гэмт хэргийн мөрдөн байцаалт, прокурорын шалгалтыг 
78/2000 тоот хуулийн дагуу, 43/2002 тоот онцгой захиражийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 
тогтоосон хязгаарт явуулна.  Энэ нэмэлт өөрчлөлт нь авлигаар дагнасан мөрдөн 
байцаах газрыг дээд төвшний авлигатай тэмцэх гэсэн эрхэм зорилгод нь нийцүүлэх 
гэсэн санаатай байв.    
 

Авлигатай тэмцэх ерөнхий захиргаа45 гэж бий. Энэ газар нь Захиргаа 
зохион байгуулалт, дотоод яамны ажилтны авлигатай тэмцэх, зохион байгуулалтыг 
дагнан эрхэлнэ.   
 
 
Хариуцлага, нийгэмтэй хамтран ажиллах  
АТЕЗ: Захиргаа зохион байгуулалт, дотоод яамны хүрээнд авлигатай тэмцэх, 
сэргийлэх стратегид яамны ажилтнуудын дундах авлигатай тэмцэх, сэргийлэхэд 
нийцсэн үр дүнтэй арга хэмжээнд хамгийн чухал рольтой алхмуудыг багтаана.  Энэ 
стратегийг үндэс болгож АТЕЗ –ны ажилд дэмжлэг үзүүлэх стратегийн (буюу 
удирдах) хороо

 
Батлан хамгаалах, нийтийн хэв журмын хэлтсийн төрийн нарийн бичгийн дарга уг 
хорооны дарга байна. Ил тод байдлын тухай нээлттэй ярилцлага, хороонд багтдаг ТББ: 
Румыний ил тод байдлын нийгэмлэг, Ардчиллыг хэрэгжүүлэх Румыний шинжлэх ухааны 

 – г төв яамны бүтцийн дарга нар, төрийн нарийн бичгийн дарга, 
мужийн цагдаагийн газрын дарга нар болон ТББ – ын гурван төлөөлөгчөөс бүрдүүлэн 
байгуулсан. Иргэний нийгмийн төлөөлөл гурав байгааг ТББ – ын төлөөлөгчдийг 10 
болтол нэмэгдүүлэх замаар ихсгэх чиглэл барьж байгаа. 

                                                 
44  http://www.pna.ro/ 
45 http://www.mai-dga.ro/index.php?l=en&t=34 



нийгэмлэгийн холбоо зэрэг байгууллагатай хэлэлцээд иргэний нийгмийн төлөөллийг 
сонгоно. 
 
Захиргаа, дотоод хэргийн яаманд гаргаж өгсөн Авлигатай тэмцэх стратеги, АТЕЗ – ийн 
үйл ажиллагааны үр ашгийн тайланг уг хороо нягтлан үзнэ.   
 
АТЕЗ – ийн мэдээлэл хүлээн авах арга зам, авлигатай тэмцэх, сэргийлэх ажиллагаанд 
хэрэглэдэг хууль эрхзүйн бусад эх үүсвэр, хуулийн нийцэмж, дүн шинжилгээ хийх  
Ажиглах дэд хороо гэж Удирдах хороонд бий. Энэ дэд хороо жилд хоёр удаа тайлан 
гаргаж дүгнэлтээ Хороонд өгнө.  Шалгасан бүх мэдээлэлд өгсөн санал шүүмж, АТЕЗ – 
ийн ажилтнуудын хэрэглэсэн талаар сайшаан үзэх зүйлсийг эдгээр тайланд оруулсан 
байх учиртай. 
 
Энэ дэд хороо таван гишүүнтэй, тэд нь бас Хорооны гишүүд байна. Үүнд: 
a) Ерөнхий мэдээлэл, олон нийттэй харилцах харилцаа эрхэлсэн захирал; 
b) ТББ – ны төлөөлөгчид; 
c)Хууль дүрмийн ерөнхий захиргааны захирал.   
АТҮЗ

Дотоод хэргийн товчоо (BIA

 жилийн тайлан гаргаж парламентад өгнө, олон нийттэй харицлах зохион 
байгуулалттай харилцаа байхгүй. 
 
 
10. 
Австр: Дотоод хэргийн товчоо (ДХТ)(BIA) 
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Австри 2006 оны эхний хагаст  ЕХ – г даргалж байсан үед үндэсний болон олон улсын 
авлигатай тэмцэх нь Австрийн дотоод яамны анхаарлын т өвд байсан бөгөөд цаашид ч 
ийм байна.

), IV/6 хэлтсийн адил зохион байгуулалттай, Австрийн 
холбооны яамны бие даасан газар бөгөөд хуулийн хэрэгжилэт хянах сонгодог бүтцээс 
гадуур 2001 онд байгуулсан.        
 
Бие даасан өөрөө захирах зохион байгуулалттай нэгж болж байгаад түүний чадвар 
оршиж шийдвэрлэж байгаа хэрэг, аюулг үй байдал болон авилга, эрх мэдлээ урвуулан 
ашигласан сэжиг бүхий төрийн албан хаагчийн хэргийг цагдан мөрдөх журамд 
баригддаггүйд байдаг. ДХТ ийм хэргүүд дээр эрх бүхий шүүх, прокурорын ажилтай шууд 
хамтран ажиллана.   
 
ДХТ үндэсний хэмжээнд мөрдөн судлагаа явуулж аюулгүй байдлыг хангах эрх бүхий 
үйлчилгээний төв нь болж байдаг. ДХТ – ийн гүйцэтгэдэг өөр нэг чухал үүрэг бол 
авлигатай тэмцэх, сэргийлэх сургалтын х өтөлбөр юм. Үүнээс гадна Австрийн хуулийн 
биелэлт хянах академи дээр сургалт, семинар явуулж, зохион байгуулж Дотоод яамны 
хамтран ажиллагчид, ДХТ – ийн ажилтнуудад үндэсний болон гадаадын боловсролын 
байгууллагаар лекц уншуулна. 
 
Олон тооны ТББ, орон нутгийн засаг захиргаа, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд 
оролцдог хэсэг бүлэгтэй харилцан хамтран ажиллана.   
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Хариуцлага, нийгэмтэй хамтран ажиллах  
Австрийн ил тод интернэшнэлтэй байгуулагдсан цагаас нь хойш ДХТ нягт холбоотой 
ажиллаж, үйл хэрэг, сургалт, семинар, хэвлэл гэхчлэн харилцан нэгнээ дэмжиж байна. 
Австрийн ил тод интернэшнэлийн зөвлөх зөвлөлийг байгуулсан цагаас ДХТ – ийн 
захирал түүний гишүүн байж, хоёр байгууллагын хамтын ажиллагаа нээлттэй төдийгүй 
ил байдаг нь албаны хэлбэр төдий биш зохион байгуулалттай болсоныг харуулдаг
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Урьдчилан сэргийлэх, бодлого боловсруулах, хамтран ажиллах байгууллага: 



 
11. 
Франц: 
Brigade Centrale de Lutte contre la Corruption (Хахуулийн эсрэг төв бригад) (BCLC) 
Авлигаас сэргийлэх төв үйлчилгээ (АСТҮ)(SCPC) 
 
BCLC нь хувийн болон төрийн авлигын олон хэлбэрийг авч үздэг судалгааны (мөрдөх) 
байгууллага юм. BCLC гадаадын олон нийтийн бйагууллагын авлигад онцгой анхаарал 
төвлөрүүлдэг. Бас компаний тухай хуулийн зөрчлийг ч авч үзнэ. Авлигаас сэргийлэх төв 
үйлчилгээний (АСТҮ) хууль ёсны эрх нь авлигаас урьдчилан сэргийлэх явдал байдаг 
(SCPC).48 
 
АСТҮ 1993 онд байгуулагдсан. Хууль зүйн яамны харъяанд байна. АСТҮ нь харьцангуй 
жижигхэн байгууллага боловч хуулийн болон захиргааны байгууллагаас халагдсан 
мэргэжилтнийг цуглуулж олон янзын экспертиз хийдэг. АСТҮ мөрдөгдөж байгаа 
авлигын хэрэг, авлигын эрсдлээр мэдээлэл цуглуулж, бие даасан мэргэжилтний 
зөвлөмж өгнө. Ихэнх хүсэлт орон нутгийн эрх бүхий байгууллагаас ирдэг. Улсын болон 
хувийн аж ахуйд хуулийн сургалт явуулж туслалцаа үзүүлдэг. 
 
 
Хариуцлага, нийгэмтэй хамтран ажиллах  
SCPC буюу АСТҮ Хууль зүйн яамны харъяанд байж Хууль зүйн яамны танхимын 
даргад тайлагнана.  Засгийн газар, Хууль зүйн яамны аль нь ч АСТҮ -д, түүний 
гишүүдэд зааварлахгүй. Хуулийн дагуу АСТҮ жилийн тайлангаа ерөнхий сайд, Хууль 
зүйн яаманд өгнө. Сонгож авсан эдийн засгийн секторт авлигатай холбогдуулж хийсэн 
дүн шинжилгээ, албан тушаалаа урвуулсан гэмт хэргийн талаар жил бүрийн тайландаа 
оруулдаг. Энэ тайлан АСТҮ -аас өгсөн саналыг хамрах бөгөөд олон нийтийн хүртээл 
болно. 
 
Засгийн газрын янз бүрийн хэлтэс, иргэний нийгмийн гишүүдээс бүрдсэн АСТҮ - ийн 
байнгын холбох хороо

Холбох хорооны гишүүдэд нь: Нягтлан бодохын танхим, Санхүүгийн ерөнхий хяналт, 
Хуулийн үйлчилгээний хяналт, Гадаад хэргийн яам, техникийн сургууль, Уурхайн 
ерөнхий зөвлөл, Үндэсний цагдаа, Цагдаагаар ажилладаг цэргийн газар, гааль, татвар, 
өрсөлдөөн, хэрэглээ болон дарангуйлах байгууллагын эрх буруу хэрэглэх, Хууль зүйн 
яам, шүүхийн таслан шийтгэх газрын дарга нар, ерөнхий прокурорын газар, үндэсний 
төмөр замын ерөнхий хяналтын хэлтэс байна.

 гэж байна. Энэ хороо мэдээлэл, судалгааг төвлүүлэх талбарт 
туслалцаа үзүүлэхийг изорино.. 
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12. 
Албани: 
Авлигын эсрэг тэмцэх засгийн газрын комисс (АЭТЗГК)(GCFAC) 
Авлигын эсрэг хяналтын груп (АЭХГ)(ACMG) 
 
АЭТЗГК – ийг 1999 онд яам дундын байгууллага байхаар байгуулсан. Түүний эрх үүрэг 
нь авлигатай тэмцэх үндэсний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, удирдах, 
төлөвлөгөөтэй холбогдсон засгийн газрийн шийдвэрийг бэлтгэх юм. Энэ комиис АЭХГ – 
ийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. 
 
Засгийн газар АЭХГ

                                                 
48 Common standarts and best practice for anti-corruption agencies, EPAC Anti-corruption 

working group report. May, 2008. 
49 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 

 – г 2000 онд байгуулсан. АЭХГ байнгын бус зөвлөл, Мужийн яамны 
харъяанд байх Авлигатай тэмцэх байнгын тасаг хоёроос бүрдэнэ. Энэ тасаг авлигатай 
тэмцэх үндэсний төлөьлөгөөний биелэлтийг хянаж, явцын тайлан гаргаж засгийн газарт 
өгнө. 
 
 



Хариуцлага, нийгэмтэй хамтран ажиллах  
АЭХГ

АЭХГ нь авлигтай тэмцэх талбарт ажилладаг бүх ТББ – д нээлттэй байна. Сонирхсон 
хэн ч АЭХГ – ын хуралд ажиглагчаар оролцож болно.

 нь сайд нарын зөвлөл, ерөнхий сайдаар толгойлуулсан АЭТЗГК – д тайлагнадаг.  
Гурван сар тутам АЭХГ – ийн тайлангитйн товчоог засгийн газарт өгнө. АЭХГ – ын 
хурлаар хэлэлцсэн бүх тайланг мэдээллийн хэрэгсэл, интернетээр олон нийтэд хүргэж, 
АЭТЗГК – д өгнө. 
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АСК (CPC

 
 
13. 
Словени: Авлигаас сэргийлэх комисс (АСК) (CPC) 
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АСК жил бүр тайлан гаргаж парламентад, улирал тутмын тайланг санхүүгийн мэдээлэл, 
бэлэг хамаарсан Парламентийн доторх тусгай өгнө.

) нь Авлигатай тэмцэх хуулиар 2004 онд байгуулагдсан улсын бие даасан 
байгууллага. Энэ бол гэгээрүүлийг оруулаад авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
байгууллага бөгөөд авлигын мөрдөн байцаалт явуулах эрх үүргийн аль нь ч байхгүй. 
 
 
Хариуцлага, нийгэмтэй хамтран ажиллах Accountability  
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Түүнээс гадна

                                                 
50 Specialised anti-corruption institutions. Review of models. OECD, 2007. 
51  http://www.kpk-rs.si/ 
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working group report. May, 2008. 

 Авлигтай тэмцэх хуулийн 17. дугаар зүйлд заасны дагуу энэ комиссын хийх 
нь: a) бусад орны холбогдох байгуулага болон олон улсын даяаршлын байгууллага, 
авлигаас сэргийлэх олон улсын төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, b) 
авлигаас сэргийлэхтэй холбоотой ажлаар шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн 
байгууллага, мэдээлэл болон бусал төрийн бус байгууллага, эвсэлтэй хамтран 
ажиллах. 
 
Түүнчлэн, уг комисс ажил гүйцэтгэх арга, зохион байгуулалтыг зохицуулах өөрийн 
дүрэм, дэг жаягийг батлана. Дэг жаягын дүрмийн 15 дугаар зүйлд заасан нь: үндсэн 
ажиллагаа нь авлигатай тэмцэхэд чиглэсэн төрийн бус байгууллагыг комиссын 
хуралдаанд урин оролцуулж болно (Комисс хамтын байгууллага маягаар ажиллаж, 
хамтын шийдийг дийлэнх олонхийн саналаар гаргадаг байгууллага юм. Хэргийг 
хуралдаанаар хэлэлцэж санал, үзэл бодол, өөр шийдлийг гишүүдийн олонхийн 
саналаар шийдвэрлэнэ), үүний зэрэгцээ, хэлэлцэж буй асуудалд мэдлэг, туршлага нь 
тус нэмэртэй гэж үнэлсэн өөр бусад байгууллага, хувь хүмүүсийг хуралдаанд 
оролцуулна.  Дурьдсан хүмүүс нь бусад хүмүүсийн эрхэлсэн санхүүгийн байлын 
талаарх санхүүгийн тайлан хэлэлцэх, ялган заагласан асуудал хэлэлцэхэд оролцох 
ёсгүй. 



Дүгнэлт 
 
Авлигатай тэмцэх байгууллагыг байгуулах, нийгэмтэй ажиллах “дээд зэргийн хэлбэр” 
буюу эх загвар олж тогтоох боломжгүй юм. Авлигатай тэмцэх байгууллага өөрөө эрх 
мэдлээрээ, чиг үүргээрээ, бие даасан хэмжээгээр, түүхэн сурвалж, үндэсний агуулга, 
нөхцлөөр өөр өөр байдаг учир байгууллагыг харийн системээс хуулан буулгах аваас 
тэр нь орон нутгийн соёл, ёс заншил, улс төрийн, түүхийн түүнчлэн эдийн засгийн, 
хууль эрх зүйн үндэстэй зохицуулалт хийгээгүй цагт бүтэлтэй байж чадахгүй. Энэ нь 
үнэндээ дагаж мөрдөж болмоор хамтран ажиллах зарим хэлбэр загвар,  бусдын 
туршлага байгаа боловч практик дээр шинэ зөвлөл, түүнтэй адилтгах байгууллага бий 
болгоход бүр эхнээс нь байгуулах хэрэгтэй гэсэн үг юм 

 
Нийгэмтэй үр дүнтэй хамтран ажилласнаар хангаж чадах олон янзын чиг үүрэг байна. 
Жишээлбэл, авлигатай тэмцэх газрын бие даасан байдлыг хангах, олон нийтийн итгэл, 
дэмжлэг хүлээх, авлигатай тэмцэх газрын ажил шудрага, ил тод байлгах, авлигатай 
тэмцэх газрын нийгэмд хандах хариуцлагыг хангах, авлигатай тэмцэх газарт мэдээлэх, 
хариуг нь эргэж авах, судалгааны хүрээлэн – нөөцийн төв шиг ажиллах гэх мэт.   

 
Эрх мэдэл, гүйцэтгэх үүрэг, хэр зэрэг бие даасан зэргээс хамаарч авлигатай тэмцэх 
газарт нийгэмтэй хамтран ажиллах хэрэгцээ шаардлага янз бүр байж болох юм, өөрөөр 
хэлбэл, байгууллага өндөр хэмжээнд бие даасан байвал иргэний нийгэм хариуцлагын 
механизмд чухал хэсэг нь болж чадна. Нөгөө талаас, байгууллагын бие даасан байдал 
доод хэмжээнд, хариуцлагын өөр олон механизм байвал иргэний нийгмийн зүгээс 
давхар механизм байх шаардлагагүй. Биелүүлэх ёстой, гүйцэтгэх үүргээс хамаарч 
хамтран ажиллах өөр өөр загвар сонгох хэрэгтэй болно. 
 
Нийгмийн хамтран ажиллах арга зам улс үндэсний нийгмийн, хуулийн системээс 
ихээхэн хамаарах бөгөөд иргэний нийгэм төрийн байгууллага хамтран ажиллах сайн 
механизм нэгэнт тогтсон бол хамтран ажиллах эрх зүйн байгууллага нэмж бий болгох 
хэрэгцээ байхгүй.  Хамтран ажиллах олон янзийн дүрэм журамтай улс оронд олон 
нийтийн зөвлөл, түүнтэй адил байгууллага мөн хэрэггүй, жишээ нь авлигатай тэмцэх 
газар олон нийтийн дуу хоолойг сонсдог юм уу тухайн оронд хамтран ажиллах 
механизм бий болгодог авлигатай тэмцэх өөр байгууллага байгаа бол шаардлагагүй. 
Нөгөө талаас, жишээ нь мэдээлэл олон нийтэд хүрдэггүй бол эрх зүйн байгууллагын 
хэрэгцээ нэн өндөр байна. 
 
Гишүүнчлэлийн олон хандлага байна. Бас чиг үүрэг нь хоорондоо холилдсон олон 
нийтийн зөвлөл, түүнтэй адил байгууллага ч байна. Олон нийтийн зөвлөл, түүнтэй адил 
байгууллага иргэний нийгэм, төрийн төлөөлөлөөс бүрдэх юм уу гагц иргэний нийгмийн 
төлөөлөлөөс бүрддэг.  Заримдаа улс төрийн намууд эвсэл, сөрөг хүчний төлөөлөл 
болж орох нь ч бий. Төрийн бус байгууллагууд, бусад идэвхитэй нийгмийн хэсэг 
(бизнесийн, шашны байгууллага) юм уу бие даасан отог омгийн удирдагч, онол, 
судалгааны ажилтнууд иргэний нийгмийг төлөөлнө. Зарим тохиолдолд шалгах асуудал 
нь олон нийтэд хүрэхгүй мэдээллийг агуулсан байж болох учир дотоод хяналтын 
байгууллагыг нийгмийн төлөөлөлийг оролцуулахгүйгээр бүрдүүлэх нь бий. 
 
Олон нийтийн зөвлөл, түүнтэй адил байгууллагад зонхилон тулгардаг асуудал нь: 
тогтвортой ажиллагаа дутагддаг, тогтмол гаргадаг тайлан байхг үй, өөрсдөө хариуцлага 
хүлээх механизм байхгүй, системт хандлага байхгүй, иргэний нийгмийн гишүүд, төрийн 
албан хаагчдын гишүүдийн төлөөллийн харьцаа тэнцүүргүй, гишүүдийг сонгох журам 
тодорхойгүй, бүтэц нь тодорхойгүй гэх мэт. Эдгээр нь олон нийтийн зөвлөлийн талаар 
шийд гаргахдаа сайтар тунгаан нягтлах ёстой асуудал юм.   
 
Иргэний нийгэмтэй үр дүнтэй ажиллалаа ч гэсэн дангаар хүссэн үр дүнд хүрч чадахгүй. 
Авч үзвэл зохих өөр хоёр асуудал байна. Улс төрийн хүсэл зориг ямар ч авлигатай 
тэмцэх үйлсэд тулгын чулуу нь болдог, хэрэв улс төрийн таагүй орчинд удаан 
ажиллаваас авлигатай тэмцэх байгууллага нурах л болно. Иргэний нийгэм, ялангуяа 
өөрөө  авлигатай тэмцэхэд нэгдвэл улс төрийн тэр зоригийг бий болгоход мэдээж тус 



болно. Нөгөө нэг тал нь их хэргийг бүтээхэд авлигатай тэмцэх байгууллага тун чухал, 
барих үр дүнгүй бол олон нийтийн ямар ч дэмжлэг авч чадахгүй.53
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