
 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ 

 

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэнээ төлөөлөн оролцож, Авлигатай Тэмцэх 
Газар (АТГ) -ын үйл ажиллагаанд идэвхтэй, эерэг нөлөө үзүүлж чадахуйц Олон Нийтийн 
Зөвлөл (ОНЗ) -ийг төлөвшүүлэх үүднээс иргэний нийгмийн зүгээс энэхүү зөвлөмжийг 
гаргаж байна. 

 

Нэг. Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар: 

 Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх тухай хуульд АТГ-т зөвлөмж өгөх зорилго бүхий 
олон нийтийн зөвлөл ажиллах тухай заасан. Гэтэл энэхүү зөвлөлийг Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар баталсан Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон 
нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам (Журам) -д АТГ -т дэмжлэг үзүүлж ажиллах 
зөвлөл болгож өөрчилсөн байна. Хуулийн агуулгад нийцүүлэн олон нийтийн 
зөвлөлийн эрх зүйн байдлыг Авлигатай тэмцэх газарт “Зөвлөх” олон нийтийн 
зөвлөл байхаар өөрчлөх нь зүйтэй; 

 Иргэний нийгмийн төлөөллөөс бүрдсэн ОНЗ  нь АТГ-ын үйл ажиллагааг дэмжих 
нэгж байхаар Журамд тодорхойлжээ. Эл байдлыг өөрчилж АТГ –т хяналт тавих 
хүрээ хязгаар, эрх хэмжээг журамд тусгаж АТГ-ын үйл ажиллагааг бие даан хянах, 
иргэний нийгмийн сонирхолыг илэрхийлэх, хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэх 
байгууллага болгон өөрчлөх шаардлагатай; 

 ОНЗ-ийн гишүүдийг нэр дэвшүүлэх, томилох үйл явц нээлттэй, ил тод бус, иргэд 
өөрсдийнхөө төлөөлөгчдийг нэр дэвшүүлэх боломжгүй байна. Иймд Журамд 
тодорхойлсончилон Авлигатай тэмцэх газраас нэр дэвшүүлж Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч томилдог журмыг өөрчилж иргэний нийгмийн байгууллагуудаас нэр 
дэвшүүлэн шалгаруулдаг журамтай болох нь зохистой; 

 ОНЗ-ийн үйл ажиллагааны санхүүжилт тодорхойгүй, зохион байгуулалт, удирлагын 
журам тогтоогүй байна. Үүнтэй холбоотойгоор Журамд холбогдох өөрчлөлтийг 
оруулан, ОНЗ-ийн хуралдааныг хэрхэн зохион байгуулах, бусад үйл ажиллагаанд 
холбогдох зардлыг хэрхэн санхүүжүүлэх, ОНЗ-ийн үйл ажиллагааны зохион 
байгуулалтыг ямар алба, нэгж хариуцдаг байх талаар зохицуулалт оруулах нь 
зүйтэй; 

 ОНЗ-ийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь “Хуралдаан”, АТГ-т хандах хэлбэр нь 
“Зөвлөмж” байхаар тус тус зохицуулжээ. Харин энэхүү зөвлөмж эрх зүйн ямар үр 
дагавартай байх, зөвлөмж хэрэгжих эрх зүйн баталгаа тодорхойгүй байна. ОНЗ –
өөс гаргасан зөвлөмж АТГ хүлээн авсан, эсхүл хүлээн аваагүй талаар хэрхэн 
мэдэгдэх талаар журам тогтоовол зохино; 

 ОНЗ нь иргэний нийгмийн төлөөлөн АТГ –ын ил тод, шударга байдлын баталгаа 
болон ажиллах ёстой, хариуцлага, хяналтын байгууллага билээ. Харин ОНЗ өөрөө 



ил тод, шударга, хариуцлагатай ажилласан эсэхийг хэрхэн хянаж үнэлэх нь хууль 
болон журмаар тодорхойлогдоогүй байна. Иймд ОНЗ өөрийн үйл ажиллагааг хэнд, 
ямар хугацаанд тайлагнадаг байх талаар журамлах ёстой. 

Хоёр. Үйл ажиллагаа идэвхижүүлэх, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх талаар 

 ОНЗ-ийн үйл ажиллагаа тогтмолжоогүй, үйл ажиллагаагаа төлөвлөгөөгүй явуулж 
иржээ. Цаашид улирал, жилээр үйл ажиллагаагаа төлөвлөж, холбогдох зардал, 
төсвийн тооцоог урьдчилан гаргах нь зүйтэй; 

 Иргэний нийгмийн төлөөллийн байгууллага атлаа ОНЗ өөрийн зорилго, үйл 
ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчилах, мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг 
хангалттай явуулаагүй байна. Цаашид ОНЗ хийж гүйцэтгэсэн хийхээр төлөвлөж 
байгаа ажлыг олон нийтэд мэдээлэх, сурталчилах ажлыг зохион байгуулах 
шаардлагатай; 

 Иргэний нийгмийн хүрээнд ОНЗ-ийн зорилго, үйл ажиллагааг ухамсарлан 
ойлгоогүй, тэдний дунд ойр дотно хамтын ажиллагаа тогтоогүй байна. Үүнийг 
өөрчилж нэн даруй олон нийттэй харилцах сувгуудыг тодорхойлох, иргэний 
нийгэмтэй тогтворхтой түншлэх арга замыг эрэлхийлбэл зохино; 

 ОНЗ-ийн эрх зүйн орчин боловсронгуй бус байгаа хэдий ч АТГ-ийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, хөндлөнгөөс нөлөөлөх тодорхой боломжууд байгааг 
ашиглаагүй байна. Үүнийг нэн даруй засварлаж одоо байгаа эрх зүйн орчны 
хүрээнд АТГ-ын үйл ажиллагаанд зөвлөмж өгөх, нөлөөлөх ажлуудыг төлөвлөж 
хэрэгжүүлбэл зохино; 

 


