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ШУДАРГА ЁСНЫ ГЭРЭЭ 
 
А. ШУДАРГА ЁСНЫ ГЭРЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
 
1990-ээд онд төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагаан дахь авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий төрийн 
байгууллага, бизнес эрхлэгчид болон иргэний нийгмийн байгууллагуудад 
туслах зорилгоор Транспэрэнси интернэшнл “Шударга ёсны гэрээ”-г 
санаачлан боловсруулсан юм. Энэ нь засгийн газар, түүний харъяа 
байгууллагууд (Цаашид “Эрх бүхий байгууллага” гэх) болон бүх тендерт 
оролцогч нарын хооронд гэрээ байгуулах ажиллагаа юм.  
 
Тендерийн үйл ажиллагаанд оролцогч бүх талуудаас хээл хахууль өгөх, 
санал болгох, өгөхийг шаардах, хүлээн авах, үгсэн хуйвалдах зэрэг үйлдэл 
хийхгүй байх буюу тендерт оролцогч талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүргийг 
Шударга ёсны гэрээнд тодорхой зааж өгдөг. Түүнчлэн талууд тендерийн 
гэрээтэй холбогдуулж хэн нэгэн этгээдэд зуучлалын хөлс болон энэ төрлийн 
өөр төлбөр хийсэн бол энэ тухай мэдэгдэх үүрэг хүлээдэг. Шудагра ёсны 
гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчих тохиолдолд буруутай этгээдэд хариуцлага 
хүлээлгэх бөгөөд цаашид тендерт оролцох буюу нэгэнт олгосон гэрээ 
байгуулах эрхийг хүчингүй болгох, тендерийн барьцаа, бондыг улсын орлого 
болгох, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, тендерт оролцогчийг “хар 
дансанд” бүртгэх ба төрийн албан хаагчийн хувьд сахилгын буюу эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэх зэрэг арга хэмжээ авна.  
 
Шударга ёсны гэрээ байгуулах нь төрийн байгууллага болон тендерт 
оролцогчдод хоёуланд нь ач холбогдолтой. Учир нь нэг талаас тендерт 
оролцогч компани бусдын нэгэн адил хээл хахууль өгөх шаардлагагүй 
болдог бол нөгөө талаас төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах, өмч хувьчлал явуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох үйл 
ажиллагаанд гарах авлигаас урьдчилан сэргийлэх боломжийг төрд олгодог.  
 
Шударга ёсны гэрээг тухайн орны эрх зүйн орчинд тохируулан өөрчлөх 
боломжтой, ашиглахад хялбар байдаг. Одоо дэлхийн 20 гаруй оронд ШЁГ-г 
өргөн хэрэглэж байгаа бөгөөд байгууллага, иргэдийн туслалцаатайгаар 
улам бүр боловсронгүй болсоор байна.   
 
Б. ШУДАРГА ЁСНЫ ГЭРЭЭ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖДЭГ ВЭ? 
 

1. Шударга ёсны гэрээг юунд зориулсан бэ? 
 

Шударга ёсны гэрээг байгуулснаар дор дурьдсан хоёр үндсэн зорилгыг 
ханган биелүүлдэг:  
 

a) Дор буй хоёр нөхцлийг хангаснаар тендерт оролцогч компаниудын 
зүгээс хээл хахууль санал болгох, өгөхөөс сэргийлдэг: 



 

 

I. Өрсөлдөгч бусад компаниуд хээл хахууль санал болгох, өгөхөөс 
татгалзах; 

II. Төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагаа, өмч хувьчлал, тусгай зөвшөөрөл олгох үйл 
ажиллагаанд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан 
хаагчаас тендерт оролцогчийг айлган сүрдүүлэх, дарамт, шахалт 
үзүүлэх явдлыг хязгаарлах, тендерийн бүхий л процесс, үнэлгээ 
өгөх, шийдвэр гаргах ажиллагааг ил тод болгох; 

b) Төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагаа, өмч хувьчлал, тусгай зөвшөөрөл олгох үйл 
ажиллагааны зардлыг багасгах, авлигын хор нөлөөг бууруулах 
боломжийг захиалагч байгууллага буюу засгийн газрын 
байгууллагуудад бүрдүүлж өгнө.  

 
Шударга ёсны гэрээг байгуулснаар тухайн тендерийн үр дүн сайжрахын 
зэрэгцээ (төрийн) шийдвэр гаргах ажиллагаанд итгэх олон нийтийн итгэлийг 
нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын таатай уур амьсгалыг бий болгох, төрийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, өмч хувьчлал 
явуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаанд олон нийтийн 
дэмжлэгийг авахад ач холбогдолтой юм.    
 

2. Шударга ёсны гэрээг ямар төрлийн гэрээ байгуулахад ашиглах 
вэ?   

 
Шударга ёсны гэрээг төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагаанд хэрэглэхэд тохиромжтойгоос гадна: 
  

• Төрийн өмчийг хувьчлах харилцаанд, төрийн өмчид ногдох 
хэсгийг хувьчлан авах этгээдийг сонгох;  

• Инженер, барилгын төсөл боловсруулах г.м чиглэлээр зөвлөх 
үйлчилгээ авах; 

• Тусгай зөвшөөрөл олгох, концесс эзэмшигчдийг сонгох (газрын 
тос, байгалийн хий хайх, үйлдвэрлэх, уул уурхай, загасны аж 
ахуй, мод бэлтгэл болон бусад), түүнчлэн харилцаа холбоо, 
усан хангамж, хог зайлуулах үйлчилгээ авах зэрэг төрийн 
зохицуулалт бүхий харилцаанд ашиглаж болно. 

     
Эрх бүхий байгууллагаас төрийн өмчийг зарцуулах талаар төсөл, 
төлөвлөгөө боловсруулах, уг ажлыг зохион байгуулах, барилга угсралтын 
ажил гүйцэтгэх, тоног төхөөрөмж суурилуулах, өмч хувьчлал явуулах, тусгай 
зөвшөөрөл олгох, техник, санхүү, захиргааны чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ 
авах зэрэгт үндсэн гэрээний хамт Шударга ёсны гэрээг байгуулдаг. 
Тухайлбал, тендерт оролцогчдын урьдчилсан сонгон шалгаруултаас эхлээд 
тендер шалгаруулах, гэрээ байгуулах, төслийг хэрэгжүүлж дуусах, 
ашиглалтанд өгөх, ашиглах зэрэг бүх үе шатыг Шударга ёсны гэрээнд 
хамруулах  хэрэгтэй.    



 

 

3. Ямар тохиолдолд Шударга ёсны гэрээг ашигласнаар илүү үр 
дүнд хүрэх вэ? 

  
Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа, тусгай зөвшөөрөл олгох болон 
концессын ажиллагааны дор дурьдсан үеүдэд Шударга ёсны гэрээг 
ашиглах шаардлагатай. Үүнд:  
 

• Төсөл хэрэгжүүлэх бололцоог судлах, бэлтгэл үе шат – 
баримт бичиг, төслийн эхний хувилбаруудыг боловсруулах: энэ 
үе шатанд шударга бус зөвлөх сонгогдох тохиолдолд зураг 
төсөл боловсруулах, тооцоо хийх ажлыг бүхэлд нь аль нэг 
гүйцэтгэгч, нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчийн эрх ашигт нийцүүлэх 
эрсдэл бий болдог; 

• Ерөнхий гүйцэтгэгч, нийлүүлэгч, тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа; 

• Үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх үе шат – гэрээнд заасан 
техникийн даалгавар, нэмэлт өөрчлөлт оруулах нөхцлийн дагуу 
барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэх, (жишээлбэл: үерийн далан барих, химийн хорт 
бодис ашиглах үйлдвэрлэл, цөмийн үйлдвэр барих). Шударга 
ёсны гэрээнд  төслийн ажлыг хүлээж авах, төсвийг зарцуулж 
дуусах хүртэл бүхий л үйл ажиллагааг хамруулах хэрэгтэй.  

    
С.  ЯМАР УЧРААС ШУДАРГА ЁСНЫ ГЭРЭЭГ ШУДАРГА ЁСНЫ ГЭРЭЭ 
ГЭДЭГ ВЭ? 
 
Шударга ёсны гэрээ нь дор буй эрх үүрэг хүлээлгэх ажиллагаа, хэсгүүдээс 
бүрдэнэ. Үүнд:  
 

1. Худалдан авах ажиллагаа, өмч хувьчлал, ашиглалтын лиценз олгох 
процесст оролцогч бүх талуудын хооронд байгуулах гэрээ  

2. Төрийн ажилтны зүгээс хээл хахууль, бэлэг болон бусад түүнтэй 
адилтгах зүйлс өгөхийг шаардах, хүлээж авахаас татгалзах үүргийг 
захиалагч байгууллага хүлээнэ. Зөрчсөн тохиолдолд эрүүгийн 
ял шийтгэл, захиргааны хариуцлага хүлээлгэхээр тусгах 

3. Гэрээ байгуулах эрх авах, гэрээг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхийн тулд 
хээл хахууль өгөөгүй болох, өгөхгүй гэх үүрэг хүлээх амлалтыг 
тендерт оролцогч бүр гаргаж өгөх      

4. Тендерт оролцогч бүр төслийн хүрээнд хийгдсэн төлбөр (ажил 
гүйцэтгэхтэй холбогдох төлбөрөөс гадна төлөөлөгч, зуучлагч, 
тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүн г.м)-ийн талаарх мэдээллийг 
мэдээлэл авах хүсэлт гаргасан бүх этгээдэд өгөх үүрэг хүлээнэ  

5. Тендерт оролцогч бүх компаниуд тендерт оролцохоосоо өмнө, 
тендерт шалгарсан тохиолдолд төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусах хүртэл 
хугацаанд 3 ба 4-р заалтууд хүчинтэй байх, уг заалтуудыг 



 

 

зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээх болно гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрнө    

6. Тендерт оролцогчид өөрсдийн үйл ажиллагаанд мөрдөх (хээл 
хахууль өгөх, авахаас татгалзах, ёс зүйн  зөрчил гаргахгүй байх 
тухай) ёс зүйн дүрэмтэй байна. Түүнчлэн уг ёс зүйн дүрмийг 
компанийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх тусгай хөтөлбөр боловсруулж 
мөрдөнө    

7. Оролцогч талуудын хооронд үүссэн маргаан болон гэм буруутай 
талд ял шийтгэл ногдуулахыг арбитрын байгууллагаар 
шийдвэрлүүлэх 

8. Гэрээнд заасан үүргээ зөрчсөн тохиолдолд тендерт оролцогчдод 
хүлээлгэх шийтгэлийг урьдчилан тогтоож, мэдээлэх, 
тухайлбал:  
- Тендерт оролцох буюу олгосон эрхийг хүчингүй болгох, 
- Барьцаа мөнгө, бондыг улсын орлого болгох,  
- Бусад тендерт оролцогчид, захиалагчид учирсан хохирлыг нөхөн 

төлүүлэх, 
- Зөрчил гаргагчийн тендерт оролцох эрхийг тодорхой хугацаагаар 

цуцлах 
  

9. Хөндлөнгийн мониторинг/ажиглалт хийх систем бий 
болгох - иргэний нийгмийн идэвхитэй оролцоо бүхий, хараат бус, 
хариуцлагатай, итгэл хүлээх байгууллагыг уг ажилд татан 
оролцуулна. 

 
Төсөл бий болж хэрэгжих үе шат бүрт ил тод байдлыг дээд зэргээр 
хангаснаар Шударга ёсны гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэх болно. 
Хэрэгжүүлэх төслийг боловсруулах, үндэслэлийг тайлбарлах, зөвлөх 
компанийг сонгон шалгаруулах, тендерийн баримт бичиг боловсруулах, 
тендерт оролцогчийг урьдчилан шалгаруулах, тендерийн материалд үнэлгээ 
өгөх, гэрээ байгуулах, төсөл хэрэгжүүлэх, хяналт тавих зэрэг үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүртээмжтэй байлгаж ил тод 
байдлыг хангана.  
 
Гэрээний талаар төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн тухай иргэний 
нийгмийн төлөөлөгчдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах нь зүйтэй юм. 
Өнөө үед, интернетийг хэрэглэснээр үүнийг хэрэгжүүлэх анхдагч бололцоо 
бүрдсэн гэж үзэж болно. Түүнчлэн энэ талаар олон нийтэд мэдээлэх нь 
чухал ач холбогдолтой. Гэвч, эд хөрөнгийн эрхийн талаарх зарим мэдээлэл 
хаалттай үлдэж болно. Шаардлагатай тохиолдолд, иргэний нийгмийн 
төлөөлөлд, төрийн албан хаагчид олгосонтой адил хэмжээнд мэдээлэл 
хүртэх эрхийг олгож болох ба эд хөрөнгийн эрхийн талаарх мэдээллийг 
олон нийтэд мэдээлэх эсэх тал дээр илүү нарийн зохицуулалт хийх 
шаардлагатай бөгөөд авлигын үйлдэл гарч болох түвшин, магадлал, 
нөхцөл, боломж зэргийг харгалзан үзэх хэрэгтэй юм.  
                   



 

 

Д. ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ 
 
Шударга ёсны гэрээг анх боловсруулахдаа Шударга ёсны гэрээг жинхэнэ 
утгаар нь хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих гол байгууллага нь тухайн улсын 
иргэний нийгмийн байгууллага байхаар төлөвлөсөн юм. Мэдээлэл 
хүртэх эрхийг иргэний нийгмийн төлөөлөлд олгохдоо бусдын эд хөрөнгийн 
эрхийн талаарх нууцыг хамгаалахын тулд иргэний нийгмийн төлөөлөгчтэй 
гэрээ байгуулж, хууль бусаар задруулахаас сэргийлэх арга хэмжээ авч 
болно. 
     
Е. ШУДАРГА ЁСНЫ ГЭРЭЭ БА АЖИЛ 
 

1. Хэрэглээ  
 
ШИЙТГЭЛИЙН ТУХАЙ - “Зөрчил гаргасан тендерийн оролцогчдод 
шийтгэл ногдуулахын тулд ямар нотлох баримт бүрдүүлэх вэ? ” гэдэг 
асуулт байнга давтагддаг. Сэжиг таамаг нь дангаараа үндэслэл болж 
чадахгүй. Хээл хахуулийн хэрэгт шийтгэл ногдуулах сэтгэлгээг хэвшүүлэх нь 
маш чухал хэдий ч энэ төрлийн хэрэг маш цөөн тохиолдолд нотлогддог. 
Ихэнх тохиолдолд арга хэмжээ авахад нэгэнт оройтсон байдаг. Жишээлбэл, 
Германд үл эсэргүүцэх мэдэгдэл хийх, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрөх нь 
адилхан үр дагавартай байдаг. Харин сүүлийн үед “Факт байгаа 
тохиолдолд эргэлзэх бодитой зүйл байхгүй” гэж үзэх хандлага өргөн 
дэлгэрч байна. Ямар ч тохиолдолд, залруулахын аргагүй хохирол 
учруулахаас урьлчилан сэргийлэхийн тулд “хангалттай нотлох баримт” 
хэмээн үзэж, зохих шийтгэл хүлээлгэх хэрэгтэй.  
 
АРБИТР - Хохирлыг үндэсний эсхүл олон улсын арбитрын тусламжтайгаар 
нөхөн төлүүлэх хэрэгтэй. Ямар учраас шүүхийг бус арбитрыг сонгох нь илүү 
зөв бэ гэсэн асуулт гарна. Учир нь:  
 

- Хойд нутгийн хууль тогтоомжийг Өмнөд нутгийн хүн биелүүлэхийг 
хүсдэггүй. Үүний нэгэн адилаар, Өмнөд нутгийн хууль тогтоомж 
нь Хойд нутгаас ирсэн тендерт оролцогчдод тааламжтай 
санагддаггүй. Иймд хамгийн тохиромжтой сонголт бол арбитр юм.  

- Арбитрын үндэсний систем сайн хөгжсөн улсад гадаадын 
компаниуд тухайн арбитрт итгэх итгэл сайн байхын зэрэгцээ энэ 
нь цаг хугацаа хэмнэн, бага зардал шаарддаг.  

- Арбитрын үндэсний, сайн хөгжсөн систем байхгүй тохиолдолд 
талууд Олон улсын худалдааны танхимын Арбитрын шүүх буюу 
түүнтэй ижил төстэй бусад байгууллагад ханддаг.  
   

Ердийн тохиолдолд талууд гэрээ байгуулахдаа хэрэглэх хууль, хэрэг 
шийдвэрлэх газар, арбитрчдын тоог урьдчилан тогтоодог.  
 



 

 

МОНИТОРИНГ - Аль ч улсад иргэний нийгмийн байгууллагын бүрэн, зөв 
хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой 
хэдий ч зарим улсын засгийн газраас энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
боломжийг иргэний нийгмийн байгууллагад олгохгүй байх явдал гарсаар 
байна. Энэ тохиолдолд зохих хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд дор дурьдсан 
аргын аль нэгийг сонгон хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүнд: 

• Засгийн газраас хувийн хэвшлийн компани, иргэнийг шинжээчээр 
ажиллуулах. Жишээлбэл: АНУ-д мэргэшил дадлага бүхий “Хувийн 
хэвшлийн хөндлөнгийн ерөнхий байцаагч”-ийг ажиллуулдаг ба 
тэдгээр нь уг үйл ажиллагааны талаар шаардлагатай мэдээлэл 
авах, хэрэгжилтийн явцад гарсан алдаа зөрчлийг залруулах 
шаардлага тавих эрхтэй байдаг. Харин гарсан зөрчлийг 
залруулахгүй байх тохиолдолд нийтэд мэдээлдэг.  

• Засгийн газар өөрөө тендерийн үйл ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг нээлттэй байлгаж, иргэд, олон нийтийн зүгээс хяналт 
тавих  бололцоог хангадаг. Тендерийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг олон 
нийтэд зарлах, тендерт оролцогчдын нэрс, тэдгээрийн санал болгож 
буй үнийн саналыг мэдээлэх, татгалзсан хариу авсан тендерт 
оролцогдын жагсаалт, татгалзах хариу өгөх үндэслэл, тендерийн 
үнэлгээ хийх шалгуур үзүүлэлтүүдийг нийтэлдэг. Мөн түүнчлэн 
засгийн газар өөрийн боловсруулсан төсөв тооцоог нийтэд 
мэдээлдэг.  

       
2. Шударга ёсны гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох бусад асуудлууд  
 

• Шударга ёсны гэрээ нь гагцхүү бүх тендерт оролцогчид хүлээн 
зөвшөөрсөн тохиолдолд хэрэгждэг. Иймд тус гэрээг байгуулахыг 
хүлээн зөвшөөрч буйг нотлох гарын үсэг зурах явдлыг 
журамлах хэрэгтэй. Зарим улсад Шударга ёсны гэрээнд сайн 
дураараа нэгдэх эрхийг тендерт оролцогчдод олгодог ба Шударга 
ёсны гэрээний давуу талуудыг сурталчилж, сайн дураараа нэгдэхийг 
уриалдаг. Харин нэг л өрсөлдөгч татгалзвал гэрээ хэрэгжих 
боломжгүй болдог. Учир нь тоглоомын талбайг тэгшилж бүх 
оролцогчдод шударгаар өрсөлдөх боломж олгох нь Шударга ёсны 
гэрээний зорилго юм. 

• Төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны талаарх мэдээллийг интернетээр дамжуулан хүртээх нь 
уг үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах хамгийн тохиромжтой 
бөгөөд нийт олны сонирхолд нийцэх арга юм. Жишээлбэл: Мексик, 
Колумба, Бразил, Чили, Эквадор, Пакистан, Өмнөд Солонгос зэрэг 
улсад худалдан авах ажиллагааны талаарх маш тодорхой 
мэдээллийг иргэд, олон нийт интернетээр дамжуулан авах 
бололцоотой болжээ. Цаг алдалгүй хяналт тавих бололцоог олон 
нийтэд олгосноор хууль бус үйл ажиллагаа явуулах боломжийг 
хязгаарлаж, захиалагч байгууллага болон тендерт оролцогч нарт тэгш 
эрхтэйгээр, чөлөөтэй оролцох нөхцлийг бүрдүүлж өгч байгаа юм. 



 

 

• Авлигатай тэмцэх, төрийн үйл ажиллагааны шударга байдлыг 
сэргээхэд улс төрийн хүсэл зориг маш чухал нөлөөтэй болохыг 
өмнөх туршлага харуулсаар байна. Шударга ёсны гэрээг өргөнөөр 
ашиглах явдлыг дэлгэрүүлэхийн тулд юуны өмнө шийдвэр гаргах 
хамгийн дээд түвшинд улс төрийн хүсэл зоригийг бий болгож засаг 
захиргааны доод түвшинд нэвтрүүлэх хэрэгтэй.  

• Шударга ёсны гэрээг ашиглах тохиромжтой эсэхийг 
тодорхойлохдоо Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн 
байгууллага (OECD)-ын “Хээл хахуулийн эсрэг конвенци”-д зааснаар 
өөр орны төрийн албан хаагчид хээл хахууль өгөхийг гэмт хэрэгт 
тооцохыг нэгдэн орсон улсуудад үүрэг болгосныг санах хэрэгтэй. Хээл 
хахууль үйлдэх замаар олсон орлогод татвар ногдуулдаггүй байсныг 
хүчингүй болгосон. Тендерт оролцогч гадаадын байгууллага нь өөр 
эрх зүйн орчинд үйл ажиллагаагаа явуулах шаардлагатай тулгардаг. 
OECD-ийн конвенцид нэгдэн орсон эсэхээс үл хамааран дэлхийн улс 
орнууд тендерт оролцогчдод “тоглоомын талбайг тэгшилэн” 
бэлтгэсэн байх ёстой.        

• Холбогдох хууль, эрх зүйн актууд байсаар байтал уг гэрээг 
нэвтрүүлэх шаардлага байна уу? Авлигын эсрэг хууль байх боловч 
худалдан авах ажиллагаа, өмч хувьчлал явуулах, лиценз олгох зэрэг 
ажиллагаанд авлига үйлдсээр байгаа нь давхар механизм 
ажиллуулах шаардлагатайг нотолж байгаа юм. Энэ утгаараа Шударга 
ёсны гэрээ нь хуулийг хуулбарлан давхардуулах шинж агуулахгүй, 
харин түүнийг хэрэгжүүлэх боломжийг улам нэмэгдүүлж, харилцаанд 
оролцогчдод адил тэгш нөхцлийг бүрдүүлдэг.  

 
Улс орнуудад Шударга ёсны гэрээ болон түүний үндсэн зарчмуудыг 
хэрэглэх явдал улам бүр нэмэгдсээр байгаа хэдий ч Шударга ёсны гэрээний 
“цэвэр” загварыг бус харин өөрийн орны эрх зүйн орчны онцлог, хэрэгцээ 
шаардлагад нийцүүлэн тус гэрээг арга, баримт бичиг, хэрэгжүүлэх байдлын 
хувьд бага зэрэг өөрчлөн ашиглаж байгааг Транспэрэнси Иитернэшнл 
дэмжиж байгаа юм.  
 
Гэвч, Шударга ёсны гэрээний үндсэн зарчим, шаардлагуудыг хадгалсан 
“тогтсон загвар”–т өөрчлөлт оруулах хүсэл бүхий ТИ-ийн салбар 
байгууллагууд ТИ-ийн төв байгууллагатай урьдчилан тохиролцож өөрчлөлт 
оруулахыг зөвлөж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд гэрээг хэрэгжүүлэх сонирхогч 
талуудад туслалцаа үзүүлэх шинжээчдийн багийг байгуулахаар хэлэлцэж 
байна. 
 
3. Туршлага  
 
Аргентин, Колумб, Эквадор, ХБНГУ, Мексик, Индонез, Пакистан зэрэг улсад 
Шударга ёсны гэрээг аль болох бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэхийг хичээж 
байна. Түүний үндсэн загварыг төрийн үйл ажиллагааны бараг бүх салбарт 
(Хятад улсад барилгын салбарт, Энэтхэгт төрийн өмчийн үйлдвэрийн 



 

 

газарт, Италид орон нутгийн удирдлагын үйл ажиллагаанд) хэрэглэж байна. 
Уг гэрээний үндсэн элементүүдийн нэг болох мониторинг хийх ажиллагааг 
Болгар, Парагвай, Перу зэрэг улсад хэрэглэдэг.  
 
ТИ байгууллагын хүчин чармайлтын үр дүнд нийтдээ 15 гаруй улсад 
Шударга ёсны гэрээний янз бүрийн хувилбаруудыг өргөн хэрэглэж байна. 
Энэ талаарх нэмэлт мэдээллийг www.transparency.org хаягаар орж үзнэ үү.  
 
Шударга ёсны гэрээ нь хэрэгжих боломжтой, ач холбогдолтой болохыг та 
бидний туршлага харуулсаар байна. Учир нь уг гэрээ нь эрх зүйн олон 
орчин, тэдгээрийн шаардлагад нийцдэг давуу талтай. Засгийн газар бүр 
өөрсдийн үзэмжээр Шударга ёсны гэрээг өөрчлөн ашиглах бололцоотой 
хэдий ч ТИ-ээс боловсруулсан Шударга ёсны гэрээний үндсэн зарчим, 
шинжүүдийг тусгасан байх шаардлагатай юм.  
 
4. Үр дүн  
  
ХУРИМТЛАЛ - 2002 онд Шударга ёсны гэрээг ашигласны үр дүнд Колумбын 
“Банко Аграрио” төрийн өмчит хуулийн этгээдэд технологийн шинэчлэл хийх 
тендерт анх төлөвлөснөөс 30 хувиар бага зардал гаргасан байна. Мөн 
Пакистан улсад, 2002 онд, Карачи Цэвэр, бохир усан хангамжийн 
байгууламж асуудал эрхлэх зөвлөлөөс хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд 
зөвлөх үйлчилгээнд уг гэрээг ашигласнаар нийт зардлын 75 хувийг хэмнэсэн 
байна.  
 
ИТГЭЛ – Шударга ёсны гэрээг хэрэглэсэн тендерийн үйл ажиллагаанд 
судалгаа хийж үзэхэд тендерт оролцогчид “Ялагдсандаа харамсаж байгаа 
хэдий ч шударгаар ялагдсан гэдэгт итгэж байна” гэжээ. Энэ бол маш 
чухал үзүүлэлт юм. Төрийн үйл ажиллагаанд итгэх олон нийтийн итгэлийг 
дээшлүүлэх, маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх явдлыг бууруулж байгаа нь 
Шударга ёсны гэрээний бас нэг ач холбогдол юм.  
 
ШИЙТГЭЛ - Солонгос, Итали зэрэг зарим улсад Шударга гёсны гэрээг 
зөрчсөн компаниудыг “хар дансанд” бүртгэдэг.  
 
 

ТРАНСПЭРЭНСИ ИНТЕРНЭШЛ - МОНГОЛ 
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