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Улс төрийн санхүүжилтийн стандарт 
 

Авлига нь улс төрийн намуудын сонгуулийн компанит 
ажлын санхүүжилтийг гуйвуулдаг ба энэ нь нэр 
дэвшигчдийн шударга өрсөлдөөнийг завхруулж, 
сонгуулийн дүнг будлиантуулж, ардчиллын мөн чанарыг 
алдагдуулдаг. Жишээлбэл: бусад байгууллагаас 
холбогдох байгууллагад мэдээлэлгүйгээр өөрсдийн ашиг 
сонирхлын төлөө улс төрийн намуудад их хэмжээний 
мөнгийг хандив болгон өгдөг нь сонгуулийн үйл 
ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг. 
 
Түүнчлэн улс төрийн намууд болон нэр дэвшигчид нь 
өөрсдийн компанит ажлын үзэл санааг олон нийтэд 
хүргэхээс илүү сонгогчдын саналыг худалдаж авахыг 
чухалчлах нь сонгуулийн мөн чанарыг гажуудуулдаг.  
 
Ингэснээр сонгуулийн үйл явцад хохирол учруулаад 
зогсохгүй, сонгуульд ялсан нам нь олон нийтийн эрх 
ашгийн төлөө бус хандив өгсөн байгууллага, хувь 
хүмүүсийн төлөө шийдвэр гаргаж, улмаар төрийн нэр 
хүндийг унагадаг байна. 
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Улс төрийн санхүүжилтийн 
стандартын талаарх ТИ-
ийн түлхүүр зөвлөмжүүд 
 
• Улс төрийн намууд 

болон нэр дэвшигчдийн 
эд хөрөнгө, орлого, 
зарлагын тухай 
мэдээллийг нээлттэй 
байлгах  

• Сонгуулийн компанит 
ажлын хугацаа болон 
зардал, хувийн хандивын 
хэмжээг хязгаарлах  

• Сонирхлын зөрчлийн 
хуулийг багтаасан олон 
нийтийн амьдралд 
мөрдөх ёс зүйн хэм 
хэмжээний 
хамгаалалтын механизм 

• Бие даасан, зохих төсөв 
хөрөнгө бүхий  хяналтын 
байгууллагууд  

 
 
 

 

1. Улс төрийн санхүүжилтийг эрүүлжүүлэх шаардлага 
 

 “Транспэрэнси Интернэшнлийн дэлхийн авлигын хэмжүүр 
2009”-ийн дагуу улс төрийн намууд нь төрийн алба болон 
парламентын дараах  авлигын хамгийн том институци гэж 
ойлгогдоход хүрдэг.1 
 
Сонгуулийн шударга санхүүжилтийн талаар сонгогчид санаа 
зовж  байдаг учраас улс төрийн нам болон сонгуулийн 
компанит ажлын санхүүжилтийг зохицуулахаар  засгийн газар 
шат дараалсан арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлээд байна. 
Хандивын эх сурвалж, намын зарлагын хэмжээ болон хандив 
хүлээн авсан тайлан гаргаж өгөхийг нам болон нэр 
дэвшигчдээс шаардсан санхүүжилтийг нээлттэй байлгах хэд 
хэдэн хуулиудыг танилцуулаад байна.2 Зарим засгийн газрууд 
томоохон аж ахуйн нэгжийн хандив зэрэг авлигад илүү өртөх 
боломжтой хандивын тодорхой төрлүүдийг хориглодог. Улсын 
татаасыг өгөх, компанит ажлын хугацааг богиносгох, 
мэдээллийн хэрэгслүүдэд татаас өгөх, намууд хууль ёсоор 
зарцуулж байгаа мөнгөний хэмжээг хянах замаар мөнгөний 
хэрэгцээг бууруулах зарим аргыг хэрэгжүүлж байна. 
 
Эдгээр нь зөвхөн улс төрийн хандивыг зохицуулдаггүй бөгөөд 
энэ талаар хууль гаргах хэрэгтэй гэсэн  ухамсрыг 
нэмэгдүүлдэг. Хуулийн зохицуулалтанд байгаа иргэний 
нийгэм, мэдээллийн хэрэгсэл, дотоодын улс төрийн нам, 
хувийн секторын хяналтын хэрэгцээ шаардлагыг онцолсон 
стандарт бүлгийг  Транспэрэнси Интернэшнл нь хөгжүүлж 
байна.3 Эдгээр стандартын хөгжил нь авлигын эсрэг 
хөдөлгөөний ач холбогдлоор илэрдэг бөгөөд Транспэрэнси 
Интернэшнлийн үндэсний бүлгийн хуримтлуулсан туршлагаар 
улам бататгагдаж байна. 
 

Улс төрийн санхүүжилтийн 
талаарх Олон улсын 
зохицуулалт: Тойм 
Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
конвенцийн дагуу гишүүн улс 
бүр конвенцийн зорилготой 
нийцүүлэн хууль тогтоох 
болон захиргааны арга 
хэмжээг авах, мөн дотоодын 
эрх зүйн үндсэн зарчмын 
дагуу улс төрийн намын 
хэрэглэж болох санхүүжилт , 
бүх нийтийн сонгуулиар 
сонгогдсон нэр дэвшигчийн 
санхүүжилтийн ил тод 
байдлыг нэмэгдүүлэх 
ёстой./7.3 дугаар зүйл/.5 
Илүү тодорхой нөхцөлд 
Африкийн улсуудын 

2. Ил тод байдал: Зохицуулалтын гол тулгуур болох нь 
 

Ил тод байдал нь намууд болон нэр дэвшигчдийн 
санхүүжилтийн зохицуулалтын эхлэлийн цэг юм. Хууль бус 
үйлдэл байхгүй гэдгийг нотолж, улс төрийн санхүүжилтийн 
бодлого болон практикийг бүрэн тайлагнаснаар  ил тод байдал 
нь үр дүнтэйгээр хэрэгжиж буй хуулийн зохицуулалттай 
нийцдэг. Ил тод байдлын түвшинг нэмэгдүүлснээр сонгогчид 
нь сонгуулийн өдөр нэр дэвшигчийн талаархи сонголт хийх эрх 
олгогддог. 
 
Намууд дахь авлигыг бууруулах, улс төрийн санхүүжилтийг 
илрүүлж байгаа ил тод байдлын ач холбогдлыг олон улсын эрх 
зүй хүлээн зөвшөөрөөд байна. Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц 
нь 2005 онд хүчин төгөлдөр болсон бөгөөд улс төрийн намын 
хэрэглэж болох санхүүжилт, бүх нийтийн сонгуулиар 
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“Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх” 
конвенцид гишүүн улс бүр 
хууль тогтоох болон бусад 
арга хэмжээг авах ёстой: 

a) Улс төрийн намуудыг 
санхүүжүүлэх хууль бус, 
авлигаар дамжуулан 
олж авсан 
санхүүжилтийн 
хэрэглээг хориглох 
b) Улс төрийн намуудын 
санхүүжилтэнд ил тод 
байдлын зарчмыг 
суулгах/ 10 дугаар зүйл: 
улс төрийн намын 
санхүүжилт/.6 

Европын зөвлөл нь гишүүн 
улсуудаа заавал дагаж 
мөрдөх албагүй илүү 
тодорхой зөвлөмжөөр 
хангадаг. Энэ зөвлөмж нь 
хувийн болон нийтийн 
санхүүжилт түүнчлэн ил тод 
байдал түүний хэрэгжилтийг 
багтаадаг 
 
 
 
 
 
Канад: Улс төрийн 
санхүүжилтийн энгийн-
анхдагч хэлбэрийг дэмжих 
 
“Big money in little sums” буюу 
“Бага хэмжээний хандиваар 
их хөрөнгө босгох” аргыг 
Канадад хэрэглэдэг ба 
Холбооны болон бүсийн 
хэмжээнд иргэд болон орон 
нутгийн бизнесменүүдээс 
бага хэмжээний хандивыг 
намууд болон нэр 
дэвшигчдэд өгсөн 
тохиолдолд уг хандивт 
татварын хөнгөлөлт 
үзүүлдэг.  
 
Нэр дэвшигчид өгсөн 
хандивыг хүлээн авч баримт 
өгөх ба түүнийг татварын 
хөнгөлөлт эдлэхэд 
ашигладаг. Холбооны 
татварын хөнгөлөлтийг 
тодорхой шатлалаар 
тооцдог.  
 
1980-аад онд Канадад энэ 

сонгогдсон нэр дэвшигчийн санхүүжилтийн ил тод байдлыг 
нэмэгдүүлэхэд улс орнуудыг уриалдаг.4 Африкийн улсуудын 
конвенц нь илүү түвшинд очсон бөгөөд улс төрийн намуудын 
санхүүжилтэнд ил тод байдлын зарчмыг суулгахыг гишүүн 
орнуудаас шаардсан улс төрийн санхүүжилтийн заавал 
биелүүлэх заалт бүхий улс хоорондын хэлэлцээр юм. Европын 
зөвлөл нь энэ салбарт гол ажлыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2003 
онд илрүүлэлтийн байдалд голлон анхаарсан улс төрийн 
санхүүжилтийн 20 зөвлөмжийг гишүүн улсууддаа хандан 
гаргасан. 
 
Эдгээр зөвлөмж, конвенцийг үл харгалзан цөөн хэдэн улсууд 
илрүүлэлтийн сайн хуультай бөгөөд энэхүү хуулийн хэрэгжилт 
ч гэсэн сайн байгаа. 2003 онд явуулсан 118 улсыг хамарсан  
USAID /Олон улсын хөгжлийн АНУ-ын агентлаг/-ийн 
судалгаагаар 28 улс нийтэд мэдээлэх хуульгүй болох нь 
тогтоогдсон. Үлдсэн улсуудын зөвхөн 15 нь улс төрийн намын 
орлогыг /зарлагын тооцоо/ нийтэд мэдээлэх болон улс төрийн 
намын хандивлагчийг олон нийтэд мэдээлэхийг нам болон нэр 
дэвшигчдээс шаарддаг байна.8 Тодорхой бүс болон улс орнууд 
дахь дараагийн судалгаа нь одоогийн практик болон бодлого 
хоорондын төвөгтэй байдал зэрэг нийтэд мэдээлэхэд 
маргаантай асуудлуудыг хэлэлцсээр байна.9 Тухайлбал Латин 
Америкийн 8 улсуудад явуулсан Транспэрэнси Интернэшнлийн 
судалгаа нь намуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон 
сонгуулийн компанит ажлыг нийтэд мэдээлэх нь энэ бүс нутаг 
дахь улс төрийн санхүүжилтийн зохицуулалтыг үнэлэх бүх 
хэмжүүрүүд хамгийн сул нь байсныг харуулсан.10 Үүний 
зэрэгцээгээр АНУ зэрэг улсуудад сайн хууль байгаа бөгөөд 
бие даасан тайлагналтууд нь хуулийн хэрэгжилтийн ач 
холбогдлыг харуулж байна.11  Тэдний хязгаарыг сунгах, 
удирдаж байгаа зохицуулалтуудтай иргэдийг танилцуулах 
мэдээллээр хангах, улс төрийн санхүүжилтэн дэхь 
илрүүлэлтийн хуулийг байгууллагууд хэрэглэж байна.12 

 
3. Оролцогчдод адил тэгш боломж олгох  
 
Сонгуулийн компанит ажлын санхүүжилтийг зохицуулах 
сонирхол нь зөвхөн авлигыг хянаад зогсохгүй, улс төрийн 
эсрэг хүчнүүдийн хоорондын шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж 
намын санхүүжилтийг  ил тод болгоход туслалцаа үзүүлэхийг 
зорьдог. 
 
Намууд хоорондын “оролцож байгаа салбаруудыг тэгшитгэх” 
нь шууд болон шууд бус татаасаар төрийн санхүүжилтээр 
хангах замаар хийгддэг. Шууд бус татаас нь улс төрийн хандив 
дахь татварын хөнгөлөлт, мөн түүнчлэн телевизийн 
нэвтрүүлэг, компанит ажлын материал, суурин утасны 
хэрэглээ,  түрээсийн талбайн төлбөр  бууруулах, үнээс 
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хандивын хэмжээ нь 
холбооны намуудын нийт 
орлогын барагцаагаар 30%-
тай тэнцүү, төрөөс намууд 
болон нэр дэмшигчдэд 
хандивласан нийт хандивын 
2/3 –оос илүү байсан   
байна.15 

 
Герман: setting the Bar low 
for public FUNDING 
Германд үндэсний сонгуульд 
саналын 0.5% болон улсын 
сонгуульд 1%-ийг авсан нам 
төрийн санхүүжилтийг 
хэрэглэх боломжтой болдог. 
 
Намын санхүүжилт дэхь 
бизнесийн оролцоог 
зохицуулж байгаа хууль, 
эрх зүйн дутагдалтай тал 
 
Бизнесийн цэвэр 
бодлогуудыг улс төрийн 
хандивт компаниуд 
хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь 
одоогийн хуулийн дутагдал 
болох авилгын эрсдэлийг 
бий болгодог. Тухайлбал, 
OECD-ийн Хээл-хахуулийн 
эсрэг конвенц нь төрийн 
албан хаагчдыг гадаадын 
байгууллага иргэнээс хээл 
хахууль авахыг хориглодог 
боловч үүнд намын гишүүд 
хамаардаггүй байна. 
Компаниудаас хээл хахууль 
шаардсан тохиолдолд тэд 
өгөхгүй байж чаддаггүй 
бөгөөд эс өгвөл 
байгууллагын нэр хүндэд 
муугаар нөлөөлнө гэж 
болгоомжилдог.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колумб: Намуудын тайланг 
дэмжих нь 
2007 оны 10 дугаар сард 
болсон Колумбын 
сонгуулиар, Транспэрэнси 
Интернэшнлийн үндэсний 

чөлөөлөх замаар байж болно. 
 
Татаасыг санал болгож байгаа бүх тохиолдлуудын гол зорилго 
нь хөрөнгөтэй намуудын харьцангуй давуу байдлыг бууруулах, 
компанит ажлын санхүүжилтэнд зориулж зэвсэглэлээр 
хөөцөлдөхийг зогсоох явдал юм. Нийтийн санхүүжилтэнд 
нэмэлт ашиг тухайлбал зарцуулсан мөнгөний нэхэмжлэл гэх 
мэт намуудын тайлан тэнцэлийн танилцуулга дахь ерөнхий 
нөхцөл бүхий заалтууд байдаг. Нийтийн татаасын давуу тал нь 
зөвхөн бүхлээрээ ойлгогдох бөгөөд хэдий тийм ч хэрвээ 
нийтийн мөнгийг хэрэглэхэд түвшин доогуур бол хөтөлбөрт 
оролцож байгаа жижиг намууд болон цөөнхийн нэр 
дэвшигчдэд боломж олгодог. 
 
4. Бизнесийн эерэг оролцоог дэмжих 
 
Хувийн ашиг сонирхол нь хяналт болон дэмжлэгийг худалдан 
авах замаар ардчиллын үйл явцыг түлхэн унагахаас 
урьдчилан сэргийлэх ёстой. Транспэрэнси Интернэшнлийн 
Хахуулийн эсрэг бизнесийн зарчмын дагуу улс төрийн хандив 
нь компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд хахууль өгөх өндөр 
эрсдэлүүдийн нэг юм.13 Транспэрэнси Интернэшнл нь  компани 
тэдний ажилчид, зуучлагчдад зориулж албан тушаалтан, нэр 
дэвшигчид, намуудад болон тэдний бизнесийн хэлцэлд ямар 
нэг давуу талыг олж авахад туслах байгууллагууд тухайлбал 
судалгааны байгууллагуудад шууд болон шууд бус хандив 
өгөхгүй байхыг уриалдаг.  
 
Улс төрийн намуудад хандив өгсөн тохиолдолд тэдгээр 
компаниудын санхүүгийн баримт бичгээр илрэх ёстой. 
Транспэрэнси Интернэшнл нь авлига болон хахуультай тэмцэх 
менежмент, бодлого, стратегийн болон 500 компанийн 
амжилтын үнэлгээний хэсэг болох улс төрийн хандив дахь ил 
тод байдлын хүрээг багтаадаг.14  

 
Улс төрийн санхүүжилтэнд корпорацийн мөнгийг хориглож 
байгаа нь улс төрийн үйл явцыг гажуудуулах бизнесээс 
урьдчилан сэргийлэх нэг хариулт болж байдаг боловч энэ мэт 
арга нь жагсаалтын дагуу хандивыг хэрэглэх, ардчилал дахь 
намуудын онцлог шинжийг хориглох сөрөг үр дагавартай байж 
болох юм. 
 
Ингэж хориглосноос илүүтэйгээр хандивын дээд хэмжээг 
тогтоож өгснөөр намууд болон нэр дэвшигчдэд хууль бусаар 
нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд илүү үр дүнтэй байдаг. 
Улс төрийн хандив нь хандивыг хязгаарладаг, ил тод байх 
ёстой гэдгийг онцолдог ардчилсан тогтолцооны хууль ёсны 
намд байвал бизнесийн эерэг оролцоог дэмждэг. Тухайлбал 
компаниуд нь бүх хандивын жагсаалтыг гаргаж улс төрийн 
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бүлэг нь  нэр дэвшигчид 
болон намуудыг дотоод үйл 
ажиллагаагаа илүү 
хариуцлагатай ил тод 
байлгахыг шаардаж Колумын 
гол хотуудад үйлдвэрчийн 
жагсаал хийсэн. Үүний үр 
дүнд “Ил тод байдлын пакт”-
д 16 улс төрийн нам гарын 
үсэг зурсан байна. Үүнд 
намууд нь тэдний нэр 
дэвшигчид хандивлагчдыг ил 
гаргах, бүх хандивлагчдыг 
хамгийн багадаа сонгуулиас 
7 хоногийн өмнө өөрсдийн 
намын вэбсайтэнд 
нийтлэхийг хүлээн 
зөвшөөрсөн. Амлалт, 
өрсөлдөөнийг үл харгалзан 
зөвхөн нэг л нэр дэвшигч 
гэрээний үүргээ гүйцэтгэсэн. 
өөр 3 нам пактын ялгаатай 
хэсгүүдийг биелүүлсэн 
бөгөөд тэдний нэр 
дэвшигчдийн санхүүжилтийн 
зарим мэдээллийг ил 
нийтэлсэн байна. Ийнхүү 
Пактыг дагаж мөрдөх 
намуудын амлалт нурснаар 
иргэд үндэсний,  улсын 
болон орон нутгийн 
сонгуульд нэр дэвшсэн 
64000 нэр дэвшигчийн 
мэдээллээр авч чадаагүй.19    

Транспэрэнси 
Интернэшнлийн үндэсний 
бүлэг нь пактын тайлбарыг 
олон нийтэд танилцуулсан 
бөгөөд намууд өөрсдийн 
санхүүжилтээ олон нийтэд 
тайлагнахыг хязгаарласан 
бодлого явуулсан нь пактын 
бодлогын хэрэгжилтэнд 
сөргөөр нөлөөлсөн. 
Намуудын тайлагналт нь 
бүлэгт заасанчлан хар 
тамхины наймаа, хагас 
цэрэгжүүлсэн бүлэг, зохион 
байгуулалттай гэмт хэргийн 
сүлжээ нь улс төрийн 
хандивын бодлого, шийдвэрт 
нөлөөлөх аюултай юм 
 
 
Бангладеш: Сонгуулийн 
компанит ажлын 
санхүүжилтийг хянах нь 
2008 оны 12 дугаар сард 
болсон улс нийтийн 

хандивын бодлогоо /нам, нэр дэвшигчид болон гуравдагч 
этгээдэд хандивласан хандив зэргийг багтааж өргөнөөр 
тодорхойлно/ хэвлэн нийтлэх ёстой.  Үүнээс гадна компаниуд 
нь энэ талаар эрх зүйн зохицуулалт байхгүй улс оронд улс 
төрийн хандивыг өгөх ёсгүй.  Дэлхий дахинаа хувьцаа 
эзэмшигчдийн үйл ажиллагаа нэмэгдсэнээр жагсаалтанд 
байгаа компаниуд нь хувь нийлүүлэгчдийн хандивын баталгаа 
болон зөвлөлийн хяналтын шаардлагаар сонголтонд маш 
нухацтай хандах ёстой.  Харамсалтай нь ихэнх компаниуд улс 
төрийн санхүүжилтэн дэх хяналт, шийдвэрээс зайлсхийдэг. 
Стандарт энд пүүрс үнэлгээний байгууллагын 100  компанид 
хийсэн судалгаагаар зөвхөн 1/3 нь улс төрийн хандивын 
хяналтын зөвлөлтэй байдаг байна.17 

 

5. Намууд ил тод, хариуцлагатай байх тухай  
 

Компанит ажлын санхүүжилтийн зохицуулалтын гол зорилго нь 
улс төрийн намуудын гүйцэтгэлд саад учруулахгүй байх юм. 
намгүйгээр ардчилалын төлөөлөгчид нь үйл ажиллагаагаа 
явуулж чадахгүй. Цаашилбал улс төрийн намууд болон албан 
тушаалд сонгогдсон нэр дэвшигчидэд сонгогчиддоо зориулсан 
улс төрийн байр суурь, бодлогоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдож  
санхүүжилт шаардлагатай болдог. Энэхүү санхүүжилтийн 
хэрэгцээ нь сонгуулийн компанит ажил илүү туршлагжиж, 
намын гишүүд хуучирч байгаа шиг сүүлийн 10 жилд  илүү 
хүчтэй болж байна.  
 
Телевизорын байгууллагууд болон нийгмийн мэдээллийн 
хэрэгсэл, үнэтэй саналын аргууд нь компанит ажлын 
сонголтын арга болох намын сайн дурынхны хаалганаас 
хаалга тогшин санал цуглуулдаг аргаар солигдсон. Сорилт нь 
улс төрийн тэгш байдлыг дэмжиж, улс төрийн нам болон нэр 
дэвшигчдийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөхийн сацуу авилгын 
боломжит байдлуудыг хязгаарлана.  
 
Хэрэв намууд сонгуулийн өрсөлдөөнийг зөв, цэвэр байлгах 
үүргээ гүйцэтгэхгүй бол зохицуулалтууд амжилттай 
хэрэгжихгүй. Улс төрийн намууд нь гадаадын зохцуулалтыг 
дагаж мөрдөхөд бэлэн байгаагаа батлан харуулах хэрэгтэй. 
 
Туршилтаас харахад  тодорхой загвар улс төрийн намууд 
болон нэр дэвшигчдийн хувьд зохицуулалтууд нь, тодорхой 
бус, дагаж мөрдөж байгаа, хянахад хүндрэлтэй хууль 
тогтоомжоос илүүтэйгээр  амжилттай хэрэгжиж байсан бөгөөд 
зохицуулалтын хувьд ч гэсэн хялбар байсан байна. хууль 
тогтоох байгууллагууд дахь намын төлөөлөгчид нь компанит 
ажлын санхүүжилтийг зохицуулах сайн хуулиудыг дэмжих 
хэрэгтэй бөгөөд эдгээр хуулийн үр нөлөөтэй хэрэгжилтийг 
хангах хянах байгууллагуудыг байгуулах хэрэгтэй. 
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сонгуулийн хэсгээр, 
Транспэрэнси Интернэшнл- 
Бангладеш нь нэр 
дэвшигчдийн сонгуулийн 
зарцуулалтанд дүгнэлт  
хийсэн судалгааг 
дамжуулсан. Судалгаанд 
оролцсон 88 нэр 
дэвшигчдийн 77 нь хуулиар 
зөвшөөрсөн дээд хэмжээнээс 
хэтрүүлэн хамгийн багадаа 2 
дахин их мөнгийг зарцуулсан 
байна. Мөн түүнчлэн 
судалгаанд оролцсон 88 нэр 
дэвшигчийн хамгийн багадаа 
3 нь мөнгө угааснаар 
санхүүжсэн байсан. Энэхүү 
судалгаанд үндэслэж 
Транспэрэнси Интернэшнл- 
Бангладеш нь нэр 
дэвшигчдийн компанит 
ажлын  зарцуулалтыг хянах, 
ил тод байдлыг хангах, хууль 
зөрчсөн аливаа үйлдлийн 
эсрэг зохих эрх зүйн арга 
хэмжээ авахаар сонгуулийн 
хороонд хандсан.  
Сонгуулийн хороо нэр 
дэвшигчдийн  санхүүгийн 
мэдүүлгийг хянахаар нягтлан 
бодогчдыг томилсон бөгөөд, 
санхүүгийн мэдүүлгээ олон 
нийтэд тайлагнаагүй нэр 
дэвшигчдийн эсрэг эрх зүйн 
зохих арга хэмжээг авч, 
хэрвээ гэм буруутай нь 
тогтоогдвол эрхийг нь хасах 
хүртэл шийдвэрлэхээ 
илэрхийлсэн байна. 
Гэсэн хэдий ч  сонгуулиас 
бараг  8 сарын дараа гэхэд 
нягтлан бодогчдыг 
томилоогүй байсан бөгөөд 
сонгуулийн хорооо нэр 
дэвшигчдийн сонгуулийн 
зарлагын мэдүүлгийг 
хянасан ямар нэгэн албан 
ёсны мэдүүлгийг гаргаагүй 
юм.  
Сонгуулийн ерөнхий хороонд 
үйл явцыг мэдээлсэн эсэхийг 
үл харгалзан сонгуулийн 
хороо нь хотуудын компанит 
ажлын хуулийн хэрэгжилтийг 
хөгжүүлэх ёстой гэсэн 
саналыг гаргасан.   
Транспэрэнси 
Интернэшнлийн бүлэг, 
сонгуулийн хороог 

Транспэрэнси Интернэшнл мөн намуудыг нэр дэвшигчдийг 
сонгох үйл явц, болон сонгуулийн санхүүжилтийн 
шаардлагуудыг ил тод байлгах гэх мэт дотоодын 
өөрчлөлтүүдийг танилцуулж байх хэрэгтэйг илэрхийлдэг. 
Намууд дах ил тод байдлын түвшин өсөхийн хэрээр дотоодын 
хариуцлага, ардчилсан үзлийг бэхжүүлж байдаг, мөн түүнчлэн 
ил тод, шударга байдлын төлөө тэмцэж байгаа намуыг 
сонгогчид сонгох сонгуулийн хугацаанд ч гэсэн бэхжүүлж байх 
хэрэгтэй.18  

 
6. Эрх зүйн эрүүл, амьд орчинг бүрдүүлэх 
 

Сонгуулийн компанит ажлын санхүүжилтийн зохицуулалтыг  
илүү өргөн эрх зүйн орчин болон  улс төрийн хүрээнд 
хамааруулж нарийвчлан авч үзэх хэрэгтэй. Намуудын 
санхүүжилтийн хууль нь намууд болон худалдааны нэгдэл 
/худалдааны нэгдэлийн хандивыг хориглосон улс орон/ гэх мэт 
улс төрчдийн зан суртахуун,  улс төрийн санхүүжилтэнд 
чиглэсэн бусад зохицуулалтуудын холбоос нь болж байдаг. 
Улс төрийн авлигатай тэмцэх утга бүхий намын санхүүжилтийн 
хуулиуд нь хууль тогтоомжийн тогтолцооны нэг хэсэг болж 
байдаг. Тухайлбал, сонирхлын зөрчлийн хууль нь хувийн 
салбар болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжид 
байр сууриа бэхжүүлсэн  албан тушаалтнуудын нөхцөл 
байдлуудыг зохицуулдаг хуулийг багтаасан авлигын эсрэг 
хууль тогтоомжийн салшгүй хэсгээр одоог хүртэл тооцогдож 
байна.  Парламентад суудалтай намуудаар хэлэлцэгдсэн эд 
хөрөнгийн мэдүүлэг нь  эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж байгаа 
эсэхийг тодруулж, хянах нэг арга  хэрэгсэл байдаг.  
 
Тэд хууль бус санхүүжилт, төрийн сангийн хууль бус суваг 
татах хэрэгсэлийг хийж эхэлснээс хойш,  намын гишүүд мөн 
түүнчлэн тэдний гэр бүлийхэн иргэний нийгэм засгийн газрын 
хяналтанд байх хэрэгтэй болдог. Эцэст нь цаг хугацааны 
хязгаар нь сонгогдсон улс төрчид  аж ахуйн нэгжийн албан 
тушаал болон тодорхой эрх мэдэл рүү шилжихээс урьдчилан 
сэргийлдэг бөгөөд засгийн газар дахь бизнесийн нөлөөг 
хязгаарладаг. 
 

7. Хяналт  
 

Улс төрийн санхүүжилтэн дэх авлигын эсрэг эрх зүйн орчин 
дутмаг байгаа учраас эрх зүйн орчинг сайжруулах 
шаарлагатай байгаа юм.  Нарийн зохицуулалттай улс орнууд ч 
гэсэн дээрхи асуудалд санаа зовсон хэвээр байна. Үүний нэг 
шалтгаан нь эдгээр зохицуулалтууд нь хангалттай  
хэрэгжихгүй байгаа юм. Хяналтын байгууллагууд нь 
хангалттай бэлтгэгдээгүй/ тоног төхөөрөмжгүй/ , хуулиуд нь 
хэтэрхий төгс, амьдралд хэрэгжихгүй, мөн хэрэгжүүлэгч 
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сонгуулийн ёс зүйн дүрэм 
хэрэгжүүлэх болон нэр 
дэвшигчдийн зарлагын 
тайланг олон нийтэд 
мэдээлэх асуудалд арга 
хэмжээ авахыг удаа дараа 
зөвлөсөн. 
 
Иргэний нийгмийн 
байгууллагын хүчин 
чармайлтуудын жишээ 
Либаны Транспэрэнсигийн 
холбоо, Либан дахь 
Транспэрэнси 
Интернэшнлийн үндэсний 
бүлэг 2009 оны парламентын 
сонгуулиар улсын түүхэнд 
анх удаа компанит ажлын 
санхүүжилтийг зохицуулсан 
үнэлгээний төсөлийг хянан 
хэрэгжүүлсэн.  
Либаны Транспэрэнсигийн 
холбооны иргэд 79 сайн 
дурынхны тусламжтайгаар 
Либаны 26 сонгуулийн 
тойргийг хамарсан хяналт 
хийсэн бөгөөд энэ хяналт нь 
нэг саналыг 60-3000 
долларын үнэтэйгээр 
худалдан авч байсан өргөн 
тархсан үйлдлүүд болон 
нийтийн нөөц бололцооноос  
татгалзсан хэргүүдийг 
хамраагүй. 
Транспэрэнси 
Интернэшнлийн Арменийн 
бүлэг нь 2007 оны 
парламентийн сонгууль дахь 
үйл ажиллагааг хянан 
удирдсан. Энэхүү ажил нь 
улс төрийн намуудын 
санхүүжилтийн урсгалыг 
нарийвчлан судлах болон 
сонгуулийн компанит ажилд 
захиргааны нөөц бололцоог 
ашиглахад голчлон анхаарч 
байсан.  Энэ нь эрх зүйн 
орчинг судлах, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслийн 
хүрээнд хяналт шинжилгээ 
хийх, гол хотуудын компанит 
ажлын санхүүг тооцож гаргах 
арга зүйд тулгуурлаж байсан. 
Сонгуулийн компанит ажлын 
санхүүжилт болон хяналтын 
практикт тохиолдож байсан 
шүүжлэлтэй асуудлуудыг 
олж илрүүлж байсан. Энэхүү  
төслийг  2007 оны 6 дугаар 

байгууллагуудад үйл ажиллагаагаа улс төрөөс ангид бие даан 
явуулахыг зөвшөөрч болох улс төрийн дутагдал байж магадгүй 
юм.20  Хяналтын байгууллагууд нь хангалттай эрх мэдэлтэй, 
төсөв хөрөнгө сайтай, шударга, хуулийн дагуу үйл 
ажиллагаагаа явуулахыг нь дэмжвэл илүү үр дүнтэй байх 
болно.  Мөн түүнчлэн авлигын хэргийг шалган мөрдөх боломж 
чадвартай байх ёстой. Хэрвээ хяналт шалгалт нь судлан 
шалгахаас илүүтэйгээр журмын дагуу хийгдвэл авлигын 
үйлдлийг хязгаарлах, нийтэд мэдээлэхэд амжилт олохгүй. 
Үүний хажуугаар авлигын үйлдэлд оногдуулах ял шийтгэл нь ч 
гэсэн тухайн гэмт хэрэгт тохирсон байх ёстой. Мэдээллийн 
хэрэгслээр гүйцэтгэхэд жижиг хэмжээний саад гарсан 
тохиолдолд нэр дэвшигчид нь эрх хасах ёсгүй. Намын 
санхүүжилтэнд хуйлгалсан хөрөнгө болон, зохион 
байгуулалттай гэмт хэргийн үйлдлийг хэрэглэх зэрэг бусад 
зөрчлүүдэд хатуу хариуцлага хүлээлгэх хэрэгтэй. 
 

8. Хэвлэл, мэдээллийн зохистой оролцоо 
 

Мэдээллийн хэрэгсэл нь улс төрийн санхүүжилт болон 
сонгуулийн үйл явц дахь авлигын эсрэг тэмцэхэд оролцох 
үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэг зөрчилийг мэдээлэх, 
мөрдөн шалгах ажиглагч байж энэхүү байр сууринаас 
оролцоно гэсэн үг юм. Сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслүүд өөрийн дэмждэг намуудад мэдээлийн сувгаа үнэгүй 
эсхүл, олон цагаар ашиглах бололцоог олгодог. 
Заримдаа мэдээллийн хэрэгслээр өрсөлдөгчдийн нэвтрүүлгийг 
үнэгүй, хямдруулан гаргах нь бодит хандив болдог байна. 
Компанит ажлын хяналтыг  / хориглолтууд орж болно/  радио, 
телевизороор, мөн олон нийтийн газар сонгуулийн 
нэвтрүүлгийг чөлөөтэй нэвтрүүлэх нь тэдний хувьд чухал арга 
хэмжээ болдог. Энэ нь сонгуулийн өрсөлдөөнд оролцох 
мэдээллийн хэрэгслийн сөрөг талын нэг бөгөөд радио 
телевизийн бүрэн эрхийн хүрээнд зохицуулах ёстой. 
Мэдээллийн хэрэгслийн ажиглалтын үйл ажиллагаа нь мөн 
сонгуулийн компанит ажлын зохицуулалтыг илүү тодорхой, 
хүчтэй болгодог давуу талтай.  
 
Сэтгүүлчид нь ихэвчлэн санхүүгийн  сонирхол болон улс 
төрийн эрх мэдлийн хоорондын холбоосыг хянахад эхний 
шугаманд байдаг бөгөөд нийтэд мэдээлэх  хуулийн дагуу үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг.  Үйлчилж байгаа хуулийг зөрчсөн нам, 
засгийн газар, хувийн сонирхлын хоорондын тэнцвэрийг 
хангаж улс төрийн санхүүжилтийг хэтрүүлснийг шүүмжилсэн 
идэвхтэй шүүжлэлийг редактор сонгож болно. Иймээс 
мэдээллийн хэрэгсэлийн мэдээ нь авлигыг мөрдөн шалгаж 
илрүүлэхэд зохион байгуулалтын дагуу ажиллах хэрэгжүүлэгч 
агентлагийн эхлэлийг тавьж болох юм.  Компанит ажлын 
талаархи мэдээлэл нь нам болон нэр дэвшигчдээр 
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сард үндсэн хуулийн 
шүүхээр парламентын 
сонгуулийн үр дүнг авч 
хэлэлцэх үеэр эсрэг 
талынхан хэрэглэсэн.  
Poder Ciudadano, 
Транспэрэнси 
Интернэшнлийн Аргентинийн 
бүлэг  улсуудын 2007 оны 
ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
үйл явцанд хяналт хийсэн. 
Бүлгийн  хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийн хяналтаар өөр 
өөр нэр дэвшигчдийг 
тэнцвэргүй байдлаар 
хамарсан нь Аргентинийн 
сонгогчдыг мэдээллээр 
хязгаарлах, мэдээллийг 
буруу ташаа болгоход 
хүргэсэн.  
Poder Ciudadano намын нэр 
дэвшигчдийн хөтөлбөрийг 
Аргентинийн хэвлэл 
мэдээлэл, телевиз, 
радиогоор дэмжиж байгаагаа 
илэрхийлсэн.  
Бүлэг нь дараагийн 
ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
ил тод байдлын баталгаа 
болсон зөвлөмжүүдийн 
жагсаалтаар хөгжсөн.  
Эдгээрийн хамгийн чухал нь 
улсын нөөцийн 
зохицуулалтанд хандсан 
засгийн газрын гүйцэтгэх эрх 
мэдлийн хэрэгцээ байсан.  
 
 
 
 
 
 
 
Транспэрэнси 
Интернэшнлийн улс төрийн 
санхүүжилтийн стандартад 
зориулсан түлхүүр 
зөвлөмжүүд: 

• Улс төрийн нам 
болон нэр 
дэвшигчдийн орлого, 
зарлага, эд 
хөрөнгийн тайланг 
нийтэд харуулах 

• Сонгуулийн компанит 
ажлын зардал, 
хугацаа болон хувийн 
их хэмжээний 
хандивыг  хязгаарлах   

танилцуулагдсан нэхэмжлэлтэй хавсарсан  байж болно. 
 

9. Олон нийтийн нөлөө ба оролцоо 
 

Улс төрийн санхүүжилтэн дэх авлигыг зогсооход ороцох 
иргэдийн туслацаа  нь тэднийг идэвхитэй, сэрэмжтэй байхыг 
шаарддаг. Иргэний нийгмийн бүлэг нь компанит ажлын 
зарцуулалтыг хянах, намын санхүүжилтийг нарийвчлан 
шалгах, саналаа мэдээлэх боломжийг иргэдэд олгох нь 
боломжтой гэдгийг харуулсан. Энэ мэт хүчин чармайлтуудын 
баталгаа нь улс төрийн намууд болон нэр дэвшигчдийн 
мэдэгдсэн мөн компанит ажлын санхүүжилтийн хууль болон 
бусад холбогдох хууль тогтоомжид анхаарлаа хандуулж 
эхлээд байгаа зарим улс орнуудад дэмжлэг үзүүлэхээр өгсөн 
улсын нөөцөөс компанит ажлын санхүүжилт илүү өндөр 
байсан явдал юм.  
Сонгуулийн зохицуулалтыг бий болгож сонгогдсон улс төрчид 
мөрдөж эхэлснээр компанит ажлын санхүүжилтийн үндэсний 
хэлэлцүүлэгт маш чухал иргэний нийгмийн дуу хоолой болсон 
юм. Тэд оролцож дуу хоолойгоо хүргэж эхэлснээр иргэний 
нийгмийн байгууллагууд нь улс төрийн санхүүжилтийн хуулийн 
зөрчлийг хянахад, үр нөлөөтэй зохицуулалтыг хөгжүүлэхэд 
туслалцаа үзүүлэх болсон.  Иргэний нийгмийн байгууллагууд 
нь хууль тогтоомжийн хорооны хүрээнд компанит ажлын 
санхүүжилтийн хууль тогтоомжийг хянах эсвэл хяналтын 
байгууллагатай нөхөрлөлийн хэлбэрээр тайлан тооцоог хянах 
эрхтэйгээр оролцож болно. Эдгээр хяналтын байгууллагууд нь 
ихэвчлэн хэм хэмжээг зүй зохистой хэрэгжүүлэх, одоогийн 
хэрэгжиж байгаа улс төрийн санхүүжилтийн хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх хангалттай оролцоо, иргэний нийгмийн шүүмжлэл  
хийх чадвар байхгүй бөгөөд тийм хүсэл эрмэлзлэлгүй байдаг. 
Энэ нь улс төрийн санхүүжилтийн шинэчлэлтийн талаархи 
шүүмжлэл бөгөөд шинэчлэл хийхэд   сонгогчдоос санал хураах 
хайрцганд саналаа хийхэд шаардлагатай илүү их мэдээллээр 
хангах боломжтой байх, стандарт мэдээллүүд нь олон нийтийг 
илүү ихээр хамарсан байх гэсэн бэрхшээлүүд гарч байна. 
 

10. Түлхүүр зөвлөмжүүд  
 

Улс төрийн санхүүжилтийг сайжруулахын тулд дор дурьдсан 
үйл ажиллагааг явуулахыг нийт оролцогч бүлгүүдэд зөвлөж 
байна. Үүнд:  
Иргэний нийгэм 

• Иргэний нийгмийн байгууллагууд улс төрийн 
санхүүжилтийн талаарх хууль тогтоомжийг 
боловсронгуй болгох үйл ажиллагаа, түүний 
хэрэгжилтэд тавих хяналтад идэвхитэй оролцож, улс 
төрийн төлөөлөлд үзүүлж байгаа нөлөөг байнга үнэлэх; 

• Зохицуулалтын болон зохион байгуулалтын эрх зүйн 
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• Сонирхлын зөрчлийн 
зохицуулалт бүхий 
нийтээр дагаж 
мөрдөх ёс зүйн 
стандартуудын 
хамгаалах механизм 

• Хөрөнгө, санхүүгийн 
хувьд бие даасан 
хяналтын тусгай 
байгууллагуудыг 
байгуулах.  

 

орчин нь иргэний нийгмийн байгууллагуудыг, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан, дээрх үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжоор хангасан байх 
ёстой бөгөөд хэлэлцэж буй хуулийн төсөл, эрх зүйн акт 
болон хууль тогтоомжийн зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэж 
байгаа талаарх мэдээллийг авах бололцоог иргэний 
нийгмийн байгууллагад олгох, мэдээллээр хангадаг 
байх.  

 
Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл 

 
• Нэр дэвшигчид болон намууд хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр адил тэгш үйлчлүүлэх бололцоотой байх.  
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь сонгуулийн компанит 
ажил болон улс төрийн үйл ажиллагаанд шүүмжлэлтэй 
хандаж, бие даан оролцох;  

• Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийн шударга үйл 
ажиллагааг бий болгон хэвшүүлж,  түүний хараат бус, 
бие даасан тэнцвэртэй байдлыг хангах стандартууд; 

• Төрийн болон хувийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд 
ашиг сонирхлын зөрчлийн улмаас улс төрийн хяналт, 
гадуурхлыг бий болохоос урьдчилан сэргийлэх хүрээнд 
холбогдох хууль тогтоомжийг  боловсруулан мөрдөх. 

Хувийн хэвшил  
 

• Улс төрийн намууд, нэр дэвшигчид болон сонгогдсон 
албан тушаалтнуудад өгсөн хандивыг улс төрийн 
зорилго бүхий хувийн ашиг хонжоо олох  хэрэгсэл 
болгож болохгүй.  

• Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь улс төрийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж,  улс төрийн 
санхүүжилтийн асуудлаар шийдвэр гаргах бөгөөд 
ингэхдээ хувь нийлүүлэгчдийн зөвшөөрлийг авна. 

Улс төрийн намууд  
• Намууд болон нэр дэвшигчид нь олон нийтийн 

харилцаанд ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, ил тод 
байдлыг хангаж ажиллах; 

• Улс төрийн намууд, нэр дэвшигчид, улс төрчид нь эд 
хөрөнгө, орлого болон зарлагын мэдүүлгээ бие даасан 
байгууллагад мэдэгдэх;  

• Санхүүгийн тайланг жил бүр тогтсон хугацаанд, 
түүнчлэн сонгуулийн өмнө буюу дараа нийтэд мэдээлэх, 
ингэснээр иргэд санал өгөхдөө зохих мэдээлэлтэй 
болсон байх юм. 

• Санхүүгийн тайланд хандив, зээлийн хэмжээ, 
тэдгээрийн зарцуулалт, хандивлагчдын нэрс гэх мэт 
зүйлсийг багтаасан байх. 

Засгийн газар 
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• Намуудад олгох улсын санхүүжилт болон гишүүний 
хураамж, бага хэмжээний хандив өгч буй иргэдийн 
оролцоог дэмжих асуудлыг нарийвчлан авч үзэх;  

• Байгууллагын болон гадаадын дэмжлэг, түүнчлэн 
иргэдийн их хэмжээний хандивын хэмжээнд хязгаарлалт 
тавих асуудлыг анхааран үзэх;  

• Улс төрийн санхүүжилтийн хэрэгцээг хянах, зарцуулалт 
болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд мөнгө өгөхийг 
хязгаарлах механизмыг бүрдүүлэх; 

• Олон нийтийн хяналтын байгууллагууд нь холбогдох 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй хянах ёстой. 
Ингэхийн тулд дээрх байгууллагууд нь хөрөнгө мөнгө, 
туршлага бүхий хүн хүч, мөрдөн шалгах эрх мэдэл бүхий 
бие даасан бүтэцтэй байх; Шүүх нь зөрчил гаргагчдад 
хууль тогттожийн дагуу  хариуцлага хүлээлгэж, ял 
шийтгэл оногдуулах ёстой. 

• Хууль бус эх сурвалжаар улс төрийн намын 
санхүүжилтийг хийвэл гэмт хэрэгт тооцдог байх: 

• Сонгогдсон албан тушаалтныг хувийн салбар буюу 
төрийн өмчит компанид нэгэн зэрэг ажиллах тохиолдолд 
сонирхлын зөрчлийг зохицуулах эрх зүйн акт батлан 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. 
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Àøèãëàñàí íîìûí æàãñààëò 

169 óëñын 73000 гаруй õ¿ì¿¿ñийн дунд ÿâóóëñàí 
ñóäàëãààãààð ойролцоогоор 1/3 íü óëñ òºðèéí íàì õàìãèéí 
èõ àâëèãà àâäàã èíñòèòóöè ãýñýí õàðèó ãàðñàí áàéíà. 
“Транспэрэнси Интернэшнлийн äýëõèéí àâëèãûí õýìæ¿¿ð 
2009”/Áåðëèí, Ãåðìàí: Транспэрэнси Интернэшнл 2009/ 
www.transparency.org/olicy/surveys_indices/gcb/2009  

2Àðãåíòèíà, Àâñòðàëè, Áðàçèë, Êîëóìá, Ôðàíö, Ãåðìàí, Øèíý 
Ïàïóà, Ãвàíí, Ïåðó, Òàéëàíä çýðýã õóóëü òîãòîîìæòîé îðíóóä. 
Àðä÷èëàë áîëîí ñîíãóóëèéí äýìæëýãэнä çîðèóëñàí îëîí óëñûí 
áàéãóóëëàãà, , óëñ òºðèéí ñàíõ¿¿æèëòèéí ìýäýýëëèéí ñàí 
www.idea.int/parties/finance/db/comparison_view.cfm, óëñ 
òºðèéí ñàíõ¿¿æèëòèéí çîõèöóóëàëòóóä: õèéäýëèéí арилгах 

http://www.transparency/
http://www.idea.int/parties/finance/db/comparison_view.cfm
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Тинатан Нинуатай 
холбогдоно уу.  

tninua@transparenc
y.org  

www. 
transparency.org/glo
bal_priorities/corrupti
on_politcs .  
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бодлогын байр 
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Нарийн бичгийн 
дарга  

Craig Fagan-тай 
холбогдоно уу. 

pires@transparency.

óëñ òºðèéí áàéð ñóóðü ¹02/2009 

www.transparency.org/publications/policy_positins/ti_pp_pol_f
inance  

3Уëñ òºðèéí àâëèãûí òàëààðõè äýëõèé äàõèíû àâëèãûí ìýäýý 
2004 – òýé õîëáîãäñîí ýäãýýð ñòàíäàðòóóäыг Òðàíñïýðýíñè 
Èíòåðíýøíëýýð 
õºгжүүлсэн.www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2004  
Эíýõ¿¿ áîäëîãî íü 2005 îíä õýâëýãäñýí бөгөөд дээрхи 
ìýäýýíèé íèéòëýëýýñ õîéøõè øèíý îëîëòóóäòаé äýëõèé äàõèíû 
àâëèãûí ìýäýýã äýìæдэг.  

4 Àâëèãûí ýñðýã Í¯Á-ûí êîíâåíö íü 2003 îíä áàòëàãäàæ, 2005 
îíîîñ õ¿÷èí òºãºëäºð õýðýãæèæ ýõýëñýí. Èë¿¿ èõ ìýäýýëëèéã 
ýíýõ¿¿ êîíâåíöîîñ õàðæ áîëíî. 

www.transparency.org/global_priorities/international_conventi
ons/ conventions_instruments/uncac    

5Àâëèãûí ýñðýã Í¯Á-ûí êîíâåíö 
www.unodc.org/unodc/en/treties/CAC/index.htm/#txtofthe   

6 Àâëèãàòàé òýìöýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ Àôðèêèéí 
óëñóóäûí êîíâåíö www.africa-
union.org/Official_documnts/Treaties%20Convention%20on%
20Combating%20Corruption.pdf. Эíýõ¿¿ êîíâåíöèéã Ìàïóòîä 
2003.7.11 ºäºð áàòàëñàí áà 2005.08.03-íû ºäðººñ õ¿÷èí 
òºãºëäºð áîëñîí. Àôðèêèéí õîëáîîíû 53 óëñûí 39 íü ãàðûí ¿ñýã 
çóðæ, 11 íü ñî¸ðõîí áàòàëñàí áàéíà. www.africa-
union.org/Official_documnts/Treaties_%20Conventions_%20P
rotocols/offTreaties_Conventions_&_ Protocols.htm  

7Уëñ òºðèéí íàì áîëîí ñîíãóóëèéí êîìïàíèò àæëûí 
ñàíõ¿¿æèëòèéí ÷èãëýìæ /Сòðàñáóðã, Ôðàíö: Åâðîïûí çºâëºë, 
2003/ 

www.coe.int/t/e/integrated_projects/democracy/05_key_texts/
03_summaries_of_all_publication/Financing%20of%20political
%20parties.pdf. Мөн Европын зөвлөлөөс гаргасан улс 
төрийн намын санхүүжилтийн 1516 дугаар зөвлөмжийг 
үзэж болно.  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=37419&BackColorInternet
=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FF
AC75.  Энэхүү арга хэмжээ нь 2003.04.08-нд Сайд нарын 
зөвлөлөөр батлагдсан. 

8 USAID /Олон улсын хөгжлийн АНУ-ын агентлаг/, улс төр 
дэхь мөнгө: хөгжиж байгаа ардилалд ил тод байдлыг өсгөх 
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Олон  

чиглэмж гарын авлага  / Вашингтон DC, USAID, 2003 
/9Австрали, Франц, Герман, Израйл, Их Британийн улс 
төрийн бодлогын илрүүлэлтийг АНУ-гийн Конгрессийн 
номын сан,  “Компанит ажлын санхүүжилт: харьцуулсан 
дүгнэлт” –ээс харж болно. 

www.loc.gov/law/help/campaign-finance/comparative-
summary.php. Ямайка, Литви, Сирре Лион зэрэг улсуудад 
зориулсан мэдээллийг Jeffrey Carlson-ы Илрүүлэлтийн 
боломж: 3 улсын харьцуулсан судалгаа, IFEC-
танилцуулга, 2007 оны 3 дугаар сар 

www.ifes.org/publication/bdcf9bd4f98151cef9dd3f4cf069f50e/
Jeffrey%20Carlson%20-%20IFES.pdf.  Австрали, Испани, 
Швед, Гуатемала, Камбож, Афганистан, Гайти зэрэг 
улсуудын бодлогыг нарийвчлан үзье гэвэл Нэгдүгээр 
зэргийн төсөл, http://acepoject.org/ace-
en/focus/core/crb/crb05.   

10Аргентина, Колумб, Косто Рико, Гуатемала, Никарагуа, 
Панама, Парагвай, Перу гэсэн 8 улс Транспэрэнси 
Интернэшнлийн Кринисийн төсөл,  Улс төр дэх мөнгө: хүн 
бүхний оролцоо /Берлин, Герман 2007 он/ 

www.transparency.org/regional_pages/americas/crinis.  

11 Steven Griner, Daniel Zovatto –ийн “Улс төрийн шударга 
байдал, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө хоорондын 
хүндрэлтэй асуудал- Канад болон АНУ дахь улс төрийн 
нам, сонгуулийн компанит ажлын санхүүжилт” , мөн  
Kenneth P. Vogel “ Эрсдэлтэй үед хэрэглэх сонгуулийн 
компанит ажлын санхүүжилтийн зохицуулалт”,  CBS-ийн 
онлайн мэдээ 2009.07.08  

www.cbsnews.com/stories/2009/07/08/politics/politicio/main51
44818.shtml; Мөн Олон нийтийн шударга байдлын төв ““ 
McCain-feingold”- сонгуулийн компанит ажлын 
санхүүжилтийн асуудлыг зохицуулна” 

www.publicintegrity.org/investigations/broken_government/arti
cles/entry/916/.  

12 АНУ-ын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн шүүмжлэл,  
óëñ òºðèéí õàðèóöëàãàòàé áàéäëûí òºâ  
www.opensecrets.org, ìºí Íàðíû ãýðýë ñàí 
www.sunlightfoundation.com  

13   Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíëèéí õàõóóëèéí ýñðýã áèçíåñèéí  
çàð÷èìóóä / Ãåðìàí - Áåðëèí: Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë, 2009/ 
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14Кîìïàíèóä áîëîìæèò 15 îíîîíîîñ äóíäæààð 6.2 îíîî àâñàí 
судалгаанд  ¿íäýñëýñýí. ¿¿íèéã Àâëèãûí ýñðýã 
Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíëèéí òàéëàí: êîðïîðàöèéí ¿éë 
àæèëëàãààíû òàéëàíãààñ õàðæ áîëíî. / Ãåðìàí- Áåðëèí: 
Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë, 2009/ 
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/trac.  

15IDEA, “Óëñ òºðèéí áîëîí ñîíãóóëèéí êîìïàíèò àæëûí 
ñàíõ¿¿æèëò”  /Øâåä – Ñòîêгîëьì: IDEA, 2003/ ìºí IDEA, Улс 
төрийн санхүүжилтийн мэдээллийн сан: 
www.idea.int/parties/finance/db.  Холбооны тайлан 
тооцооны актын гарц нь улсаас намуудад хандив өгөх 
боломжтой байдлаар өөрчилсөн / 2007 оны 1 дүгээр 
сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болсон/. 
www.elections.ca/content.asp?section=gen&document=ec905
57&dir=bkg&lang=e.  

16 Deutsche Welle, Намууд засгийн газрын санхүүжилтийн 
босгонд хүрэх, 2009 оны 9 дүгээр сарын 29.  

www.dw-world.de/dw/article/0,,4738933,00,html.  

17 Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë, Дэлхий дахины авлигын тайлан 
2009 / Ãåðìàí- Áåðëèí: Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë, 2009/ 

18 Marcin Walecki, “ Украйн: Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë, 
Дэлхий дахины авлигын тайлан 2004, тайлагналтаас 
зайлсхийх эрх мэдэл. /Их Британи – Лондон: Плуто 
хэвлэл, 2004 

19 Transparencia por Colombia, ‘Cumplieron los partidos y 
movimientos politicos los pactos de transparencia electoral?’ 
/Bogota, Colombia: Transparencia por Colombia 2007/. 

www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/public
aciones/INFORME%20FINAL%20CUMPLIMIENTO%20PACT
OS%20OCT%2024.PDF.  

20 Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë, “Улс төрийн санхүүжилтийн 
зохицуулалт: гүйцэтгэлийн хийдэлийг арилгах” Бодлогын 
байр суурь №02/2009 / Герман-Берлин: Òðàíñïýðýíñè 
Èíòåðíýøíë, 2009/ 

www.transparency.org/publications/publications/policy_positio
ns/ti_pp_pol_finance.  

21 Нэр дэвшигчдийн сонгуулийн ажлын зарцуулалтын 
тайлан нь хязгаарласан хэмжээнээс хэт өндөр байсан: TIB 
/ Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë- Бангладеш/, Санхүүгийн 
илрүүлэлт 2009.04.07 www.thefinancialexpress-
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bd.com/2009/04/07/63243.html.  

22Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг LTA- ийн хяналтаас үзэж 
болно.  
www.soros.org/initiatives/mena/articles_publications/publicatio
ns/cfm_20090609/brochure_20090609.pdf.  

2009 он. Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë. Зохиогчийн эрхээр 
хамгаалагдсан. 

Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë íü àâëèãûí ýñðýã òýìöýõэд äýëõèé 
äàõèíûã õºòëºõ èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãà þì. Äýëõèé 
äàõèíàà òàðõñàí 90 гаруй бүлгээс , Ãåðìàíы Берлин äэõü 
îëîí óëñûí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íàðûí ãàçàð,  Òðàíñïýðýíñè 
Èíòåðíýøíë íü àâëèãûí ñºðºã ¿ð íºëººã îéëãîõ óõàìñðûã 
äýýøë¿¿ëýõ, çàñãèéí ãàçàð, áèçíåñèéí áàéãóóëëàãà, 
èðãýíèé íèéãýìòýé ¿ð íºëººòýé  õàìòðàí àæèëëàõ çîðèëãîòîé 
þì. Èë¿¿ èõ ìýäýýëëèéã www.transparency.org –ààс авна уу. 
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