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Олон нийтийн зөвлөл бол олон нийтийн 

байгууллага 
 

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүн,  
хуульч Г.Эрдэнэбаттай ярилцлаа.  

 
 

- АТГ-ын дэргэдэх ОНЗ ямар чиг үүрэгтэй, ямар зорилгоор 
байгуулагдсан газар вэ? 

 
- Авлигын эсрэг Монгол улсын хуулийн 27 дугаар зүйлд Авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагаанд олон нийтийг төлөөлөн оролцож, АТГ-т зөвлөмж өгөх 
зорилготой ОНЗ-ыг ажиллуулахаар заасан. Үүний дагуу Монгол улсын 
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар ОНЗ-ийг байгуулсан юм. Хуулиараа бол 
авлигатай тэмцэхэд олон нийтийг идэвхтэй оролцуулах, тэдний санал 
бодлыг хүргэх, авлигын нөхцөл байдал, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн талаар зөвлөмж өгөх зорилготой байгууллага л даа. 

 
- ОНЗ-ийг заавал байгуулах шаардлага нь юу байсан юм бэ? 

 
- Монгол орныг туйлдуулж байгаа Авлигаас салахын тулд төр засгийн 

тогтолцоог бүрхсэн авлигын сүлжээнээс ангид бие даасан, хараат бус 
байгууллага байгуулсан. Зорилгодоо захирагдаад төрийн аливаа 
байгууллагаас тэр бүр үйл ажиллагаа нь хамаараад байхгүй, ихээхэн хараат 
бус байдалтай байгууллага болж таараад байгаа юм. Дэлхийн бусад орны 
туршлагаас харахад ч угаас ийм байх ёстой гэж үздэг юм билээ. Гэтэл энэ 
их эрх мэдэлтэй, бусдаас хараат бус байгууллага өөрөө шударга ажиллаж 
байна уу, өөрөө авлигад автчихаагүй байна уу гэдэг асуулт гарч ирдэг. 
Өөрөөр хэлбэл, манаачийг хэн манах вэ? Яг энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд нэг 
анхаарах асуудал бий. Эрх мэдэлтнийг авлигад  өртүүлэхгүй гэж ажиллаж 
байгаа байгууллагыг буцаад ямар нэгэн эрх мэдэлтэн хянавал ямар вэ? 
гэдэг. Үүнээс үүдээд ийм хараат бус байгууллага байгуулж авлигатай тэмцэх 
арга замыг сонгосон орнуудын олсон гарц нь эрх мэдэлгүй иргэдээ төлөөлж 
чадах институтыг бий болгож нөгөө хараат бус байгууллага хянуулдаг юм 
билээ. 

 
- ОНЗ-ыг ямар шалгуураар сонгодог юм бол? 

 
- АТГ бол эрх мэдэлтний эсрэг хараат бус байгууллага. Ийм учраас энэ 

институтэд ямар нэгэн дарга, албан тушаалтан байх учиргүй. Харин жирийн 
иргэдийг төлөөлж чадах нэгэн байх ёстой гэж үздэг. Авлигын эсрэг Монгол 
улсын хуульд ч ОНЗ-д иргэний нийгмийг төлөөлөх иргэнийг сонгоно гэж 



заасан. Уг нь бусад орны туршлагыг харвал ОНЗ-ийн гишүүн нь өөрөө нэр 
цэвэр буюу авлигын хэрэг асуудалд ямар нэгэн байдлаар холбогдож 
байгаагүй, олон нийтэд танигдсан байх гэх мэтийн нарийн шалгуур тавьдаг 
л юм билээ. 

 
- ОНЗ-ыг  чадавхижуулах төсөл хэрэгжиж байгаа тухай сүүлийн үед 

ХМХ-ээр яригдах боллоо. Энэ тухай та дэлгэрүүлж яриач 
 

- Авлигын эсрэг Монгол улсын хууль 2006 онд батлагдаж, энэ хуулийн дагуу 
АТГ нь 2007 он  гэхэд үндсэндээ байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж 
эхэлсэнийг та мэдэх байх. Ингээд мөн 2007 ондоо ОНЗ-ийг хуульд заасных 
нь дагуу байгуулж ажиллуулж эхэлсэн юм. Гэтэл шинэ тутам байгуулагдсан 
ОНЗ нь шуудхан хэлэхэд үндсэн чиг үүргээ биелүүлж чадахгүй байсан. Үүнд 
нь бидний хуримтлуулсан туршлага, үйл ажиллагааг нь зохицуулж 
журамласан эрх зүйн орчин гээд олон хүчин зүйл нөлөөлсөн л дөө. Эл 
нөхцөл байдлыг ажигласан иргэний нийгмийн байгууллагуудын зүгээс ОНЗ-
ийг чадавхижуулъя, АТГ-т иргэний нийгмийн хяналтыг хэрэгжүүлдэг 
хүчирхэг институт болгож өөрчилье гэсэн санаачилга гарсан юм. Ингээд 
“Глоб Интернэшнл” ТББ-аас ОНЗ-тэй хамтран уг зөвлөлийн эрх зүйн орчныг 
сайжруулах, одоо байгаа эрх зүйн орчны хүрээнд явуулж болох үйл 
ажиллагааг нь хэрэгжүүлэх, бусад орны сайн туршлагуудыг судалж өөрийн 
хөрсөнд шилжүүлэн суулгах ажлуудыг хийлээ. Энэ төсөл хэрэгжсэний үр 
дүнд ОНЗ-ийн эрх зүйн орчинг хэрхэн сайжруулах ёстойг, ингэж сайжруулах 
хэрэгцээ бодитойгоор байгаа болохыг тодорхойлж чадсан гэж болно. 
Түүнчлэн иргэд олон нийтийн дунд, иргэний нийгмийн хүрээнд тэдний дуу 
хоолой болж АТГ-т нөлөөлөх, хамтран ажиллах нэг байгууллага байдаг 
гэдгийг ямар нэгэн хэмжээгээр мэдүүлж, дуулгаж өгсөн том амжилттай л 
төсөл боллоо. 

 
- ОНЗ үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулж чадах нь АТГ-ын үйл ажиллагаа 

үр дүнтэй байхын нэг үндэс болж чадах уу? 
 

- Ажиглаад, бусдын туршлагыг судлаад байхад авлигатай тэмцэнэ гэдэг их 
адармаатай ажил бололтой юм билээ. Дэгсдүүхэн хэлэхэд бүх л төрийн 
тогтолцооны эсрэг зогсох үе ч гарч болохоор. Дээрээс нь эрх мэдэлтний 
эсрэг тэмцэнэ гэдэг ихээхэн хүчир ажил байдаг нь манай орны багахан 
туршлагаас хүртэл харагдаад байгаа юм. Ийм ажил хийдэг байгууллага 
болохынхоо хувьд АТГ-т хамгийн чухал зүйл бол иргэд олон нийтийн 
дэмжлэг юм. Харахад эрх мэдэлгүй атлаа иргэний дэмжлэг гэдэг чинь 
хамгийн чухал зүйл байдаг. Олны хүч оломгүй далай гэдэг дээ. 
Нөгөөтэйгүүр АТГ бол эрх мэдэлтэнүүдийн эсрэг тэмцэх гээд өөртөө асар их 
эрх мэдэл төвлөрүүлсэн байгууллага. Энэ эрх мэдэл өөрөө шударга ёсыг 
тогтоохын төлөө байна уу, эсхүл өөр зүйлд зориулагдах гээд байна уу гэдэг 
их ноцтой асуудал. АТГ өөрөө улс төрийн сонирхлоос хол байж чадахгүй 
байгууллага. Ийм байгууллага буруу эргэхээрээ улс төрийн цагдаа болж 
хувирдаг туршлага олон оронд байсан юм билээ. Анх АТГ-ыг байгуулахад 
нийгэмд ийм болгоомжлол их байсныг ч санаж байгаа байх. Тэгэхлээр эрх 
мэдэлтэнд үйлчлэх улс төрийн цагдаа байх уу эсхүл иргэнд үйлчлэх 
шударгын төлөө байгууллага байх уу гэдгийг байнга анхаарч энэ 
байгууллагад иргэний хяналт заавал тавьж байх ёстой юм. Энэ байгууллага 
иргэний төлөө ажиллаж байвал ОНЗ түүнийг нь олон нийтдээ мэдээлж энэ 



байгууллагад иргэдийн дэмжлэгийг дуудаж байх ёстой, харин эрх мэдэлтэнд 
үйлчлээд эхэлбэл үүнийг нь эсэргүүцэж шүүмжилж байх ёстой байгууллага 
юм. Азтай нь манай АТГ  байгуулагдсан цагаасаа хуулиар хүлээсэн чиг 
үүргээ биелүүлэхийн төлөө шударга ажиллаж ирсэн гэж би хувьдаа боддог. 
Одоо тэдэнд эн тэргүүнд иргэд олон нийтийн дэмжлэг хэрэгтэй байна даа. 

 
- Гадаад орнуудын ижил төстэй байгууллагын ОНЗ-тэй харьцуулбал 

манай ОНЗ юугаараа давуу талтай, бас ямар дутагдалтай вэ? 
 

- Гадаад орны туршлага сэлтийг судлахад юуны өмнө тэднийд тийм байна, 
гэтэл манайд ийм байна гэж барьцах, дууриахыг гол болгох ёсгүй л дээ. 
Харин бидэнд ямар болохгүй зүйл, бэрхшээлтэй асуудал байна гэдгээ 
мэдэж байвал үүнийг өөр улс оронд яаж шийдэж вэ? ямар сайн туршлага, 
шалгарсан арга байна вэ? гэдгийг анхаарах ёстой юм шиг байгаа юм. Энэ 
утгаар нь авлигатай тэмцэх хараат бус, бие даасан байгууллагыг олон 
нийтийн дэмжлэгтэй, бас хяналттай ажиллуулахын тулд бидэнд ямар 
бэрхшээл, дутагдал байна вэ? үүнийг манай ижил авлигатай тэмцэх 
хувилбарыг сонгосон улсууд яаж шийдвэрлэж вэ гэдгийг судалсан. 
Байгуулагдаад удаагүй ч АТГ-ыг дэргэдэх ОНЗ-ийн гишүүд чамгүй чармайлт 
гаргаж ажилласан гэж би хувьдаа боддог. Бид иргэний нийгмийг төлөөлж 
АТГ-т хяналт тавих учиртай, бас бүхэл бүтэн төрийн механизмыг дагаад 
суурьшчихсан авлигын сүлжээтэй тэмцэж байгаа АТГ-т иргэдийн дэмжлэгийг 
хүргэх ёстой гэдгээ ухамсарлаж байсан учраас энэ чиглэлээр ажиллахыг 
оролдсон. Ингэж ажиллах үед зарим талаар ОНЗ-ийг үйл ажиллагааг 
журамласан дүрэм, журмыг цаашид өөрчилөх хэрэгтэй, ингэж байж ОНЗ-ыг 
илүү хүчтэй, нөлөөтэй институт болгож чадах юм байна гэдгийг олж мэдлээ. 
Харьцуулж үзээд судлаад байхад иргэний нийгмийн хяналтыг түлхүү 
оруулсан газар төрийн ил тод, тунгалаг байдал илүү хангагдаж  тэр хэрээр 
иргэд төрдөө итгэх итгэл сайжирдаг юм билээ. Харин төр засаг юмаа 
нуугаад, далдуур шийдвэр гаргаад, нууцаар ажиллаад эхлэхээрээ авлигын 
хуйвалдааны орчин бүрдээд байдаг гэлцэх юм билээ. Өнгөрсөн хугацаанд 
ОНЗ-ийн ажиллах эрх орчин ерөнхийдөө энэ зөвлөл АТГ-ыг дэмжихэд 
түлхүү анхаараад харин АТГ өөрөө шударга, хариуцлагатай ажиллаж байгаа 
эсэхийг хянахад  дутмаг зохицуулалт хийсэн байна гэж дүгнэхэд хүргэсэн. 
Цаашдаа ОНЗ-ийн ажиллах журмыг энэ чиглэлээр өөрчлөх шаардлагатай 
гэж бодож байна. Ер нь бол үүнийг дагаад агуулгын олон өөрчлөлт орох 
ёстой байх даа. 

 
- Та ОНЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай 

тухай ярилаа. Тодруулбал эн тэргүүнд ямар өөрчлөлт оруулах 
шаардлагатай вэ? 

 
- Юуны өмнө ОНЗ-ийг АТГ-т дэмжлэг үзүүлдэг зөвлөл төдийгөөр эрх хэмжээг 

нь хязгаарлалгүй хуульд тодорхойлсон агуулгад нь нийцүүлж АТГ-т 
зөвлөдөг ОНЗ болгож өөрчлөх хэрэгтэй байгаа юм. Журамд өөрчлөлт 
оруулж АТГ-ын үйл ажиллагааг бие даан хянах, иргэний нийгмийн 
сонирхлыг илэрхийлэх, хамгаалах ажил хийдэг байгууллага болгон өөрчлөх 
хэрэгтэй. Үүнээс гадна ОНЗ-ыг өөрийг нь хариуцлагажуулахтай холбоотой 
зохицуулалт ч дутагдалтай л байна.  


