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<< Хөдөөний болон хотын ард иргэд 700 хүний амь эрсдэж, байшин барилга, үр тариа, 
мал болон амжиргааг нь сүйтгэсэн үерийн гамшигт өртөж, үерийн улмаас 500 сая 
еврогийн хохирол учирсан (…) бөгөөд сая гаруй иргэд гэр орноо орхин дайжиж эсхүл гэр 
оронгүй болж, хоёр сая ард иргэдийн амьдралд энэ гамшиг нүүрлэсэн ажээ. Хамгийн ядуу 
орнуудын нэгд болсон үерийн улмаас тоо томшгүй олон зам, гүүр, дөрвөн эмнэлэг, мөн 
бусад 48 эрүүл мэндийн үйлчилгээний газрууд, 500 сургууль сүйдсэн байна.>>   
 
ГОБХ (Гамшгийн Онц Байдлын Хороо) Мозамбикийн Үерт нэрвэгдэгсдэд туслах тусламжийн сангийн 
Зарлагад хийсэн Бие даасан Үнэлгээнээс авав, 2000 оны 3-12 дугаар сар (Их Британий Гамшгийн Онц 
Байдлын Хороо: 2001) 
www.dec.org.uk/uploads/documents/mozambique_expanded_executive_summary.pdf 
Зургийг Дэмнэтти. 

 
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТУСЛАМЖИН ДАХЬ АВЛИГА 
 
Хүмүүнлэгийн тусламжин дахь авлигатай тэмцэх хэрэгцээ шаардлага 
 
Хүмүүнлэгийн тусламжийг байгалийн гамшиг, хүмүүсийн хоорондын мөргөлдөөн эсхүл улс 
төр, эдийн засгийн болон нийгмийн ноцтой зөрчилдөөний бусад хэлбэрүүдэд өртөгсдөд 
тусламж үзүүлэхээр олгодог. Энэ нь амь насанд заналхийлэл үзүүлэх нөхцөл байдлаас 
болж хүмүүсийг зовж шаналахаас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг багасгах зорилготой юм. 
Энэ нь гол төлөв аюулд нэрвэгдсэн газруудад богино хугацааны хүнс, усаар хангах, 
хоргодох байр болон түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх хэлбэрээр явагддаг ч анхан 
шатны хүмүүнлэгийн ажиллагаанууд урт хугацааны сэргээн босголтын болон нутагшуулах 
хүчин чармайлтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэдэг.  
 
Хүмүүнлэгийн тусламжин дахь авлига хүмүүнлэгийн ажиллагааны үндсэн зорилгыг 
алдагдуулдаг.1 Үүний үр нөлөө нь гамшигт нэрвэгдэгсдэд үзүүлэх тусламжийг өөр тийш нь 
чиглүүлэх, тусламжийг тэгш бусаар хүртээх, мөн стандартын шаардлага хангаагүй эсхүл 
тохиромжтой бус байршилтай дэд бүтцийн ажил хийх зэрэг юм. Ийм үр дагавар нь 
тусламж хүртээхийг зорьсон этгээдүүдийн хэрэгцээг үл хайхран, ихэнхдээ нийгмийн 
хамгийн ядуу хэсгийнхнийг тусламжаас гадуур орхиж, оршин байгаа нийгмийн зөрчлийг 
даамжруулдаг байна. Тиймээс хүмүүнлэгийн тусламжин дахь авлигатай тэмцэх нь онцгой 
хэрэгцээ шаардлагатай иргэдэд хүмүүнлэгийн тусламжийг үр дүнтэй, тэгш байдлаар 
үзүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.  
 
ТИ хүмүүнлэгийн тусламжин дахь авлигыг эрслүүдийг долоон шаттайгаар шийдвэрлэхээр 
ажиллаж байна. 2004 оны Энэтхэгийн Далайн цунамигийн дараа, гамшигт нэрвэгдсэн 
орнууд дахь ТИ-ийн үндэсний салбарууд өөрсдийн өмгөөлөл болон чадамжийг бий болгох 
ажлуудаар дамжуулан үндэсний тусламжийн ажиллагаануудын хариуцлагатай байдлыг 
бэхжүүлэхийг зорьсон байна. Үүний зэрэгцээ, ТИ-ийн Тамгын Газар Индонезийн Жакартад 
болсон шинжээчдийн уулзалтанд гол оролцогч-талуудыг хамтад нь цуглуулж, гамшигт 
өртсөн орнуудын төлөөлөгчдийг цунамигийн тусламжийг авлигаас хамгаалах арга хэмжээг 
таниулахад тус дөхөм болсон байна. ТИ 2005 оны 10 сард Пакистанд болсон хүчтэй газар 
хөдлөлтийн дараа авлигын эрсдлүүдийг шийдвэрлэх ижил төстэй уулзалтыг Исламабадад 
зохион байгуулжээ. Дэлхий нийтийн хэмжээнд, ТИ Хүмүүнлэгийн Тусламжин дахь 
Авлигаас Урьдчилан сэргийлэх Хөтөлбөрөөр дамжуулан хүмүүнлэгийн байгууллагуудын 
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ил тод, хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлдэг юм. Угтаа ТИ-ийн 
зорилго нь гамшигт нэрвэгдсэн ард иргэдэд авлигад автсан тусламжийн зохисгүй 
зарцуулалтаас болж нэмж бэрхшээл амсалгүй өөрсдийн амьдралыг дахин босгоход нь 
туслах юм.  
 
Энэ Ажлын Материал нь авлигын эсрэг иргэний нийгмийн тэргүүлэх байгууллага болох 
ТИ-ийн дүгнэсэн хүмүүнлэгийн тусламжин дахь авлигын байдлын талаар мэдээлэхийг 
зорьсон болно. Тус Материалд хүмүүнлэгийн тусламж яагаад авлигын эрсдэлд өртсөн, 
эдгээр эрсдлүүдийг багасгахад юу хийж болох талаар тайлбарлаж, цаашид хэрэгжүүлэх 
ажиллагаа болон мөрдөн шалгалтад өгөх зөвлөмжүүдийг тусгасан болно. Бид энэ 
материалыг дэлхий даяарх ТИ-ийн олон тооны үндэсний салбаруудаас гадна – энэ 
асуудлаар ажиллаж буй олон байгууллагын цаашдын ажилд мэдээлэл, удирдамж болно 
гэж найдаж байна.    
 
Ямар учраас хүмүүнлэгийн тусламжинд авлигын эрсдэл учирч байна вэ? 
 
Хүмүүнлэгийн тусламж авлигын эрсдэлд орсон гурван гол шалтгаан нь: хүмүүнлэгийн 
онцгой байдалаас үүдсэн нөхцлүүд, “хүмүүнлэгийн тусламжийн систем”-ийн онцлог 
шинжүүд болон тусламж хүлээн авагч орны ил тод, хариуцлагатай байдлын төвшин юм.  
 
Хүмүүнлэгийн онцгой байдал дахь салшгүй нөхцлүүд 
 
Хүмүүнлэгийн байгууллагууд ер бусын хүнд нөхцөл байдалд ажилладаг. Тэдний үйл 
ажиллагаа явуулж буй нөхцөл байдал нь эвдэрсэн эсхүл сүйдсэн дэд бүтэц, олон нийтэд 
үзүүлэх үймж, тасалдсан үйлчилгээ, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, өвчний дэгдэлт болон 
үүссэн эсхүл үүсч болзошгүй зөрчил мөргөлдөөнтэй байдгаараа онцлогтой. Орон нутгийн 
засаглалын бүтэц болон шударга байдлын тогтолцоо бүхэлдээ сүйдсэн эсхүл ноцтойгоор 
тасалдсан аль аль нь байж болно. Хэрэв ийм нөхцөл байдалд нөлөөгөө тогтоох бол 
тусламж нь “байгаа зөв оносон”, хэрэгцээтэй хүмүүст түргэн шуурхай хүрч чадахаар байх 
ёстой.  
 
Төрийн чадавхимж суларсан тохиолдолд 
 
Хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж гамшигт нэрвэгдсэн оронд авлига цэцэглэхэд хүргэж 
болзошгүй ерөнхий нөхцлийг бүрдүүлдэг. Шударга байдлын тогтолцоо хэрэгжиж байгаа 
нөхцөлд хүртэл эрх барих байгууллагууд болон хүмүүнлэгийн ажиллагаанд оролцогч 
талууд зохих ёсны хариуцлагатай байдал, мөн тусламжийн болон сэргээн босголтын 
хүчин чармайлтуудын зохицуулалтыг хангахаар шаргуу ажиллах ёстой юм. Засаглалын 
бүтэц аль хэдийн суларсан нөхцөлд, гэнэт онцгой байдал тогтоосноор цочирдолд орж 
сандрах аюул байдаг. Үүний зэрэгцээ, зөрчилдөөнтэй нөхцөл байдалд хууль дээдлэх ёс 
нь доголдох эсхүл бүхэлдээ үгүй болж болно. онцгой байдлаас үүдсэн улс төрийн болон 
эдийн засгийн вакум орчин Хар зах мэтийн хууль бус хэлбэрүүд хууль ёсны хэлбэртэй 
зэрэгцэн үүсэж тогтнодог. Ийм нөхцөл орчинд хүмүүнлэгийн тусламжийн ихээхэн 
хэмжээний урсгал нь авлига үйлдэх сэдлийг төрүүлдэг байна. 
 
Шуурхай ажиллах шаардлага 
 
Гамшигт нэрвэгдсэн ард иргэдэд түргэн шуурхай хүрч ажиллах зайлшгүй шаардлага нь 
зарлагын хяналт ба оновчтой, хүнд сурталгүй журам хоорондын зохицлыг бий болгож 
чаддаг. Ялангуяа байр сууриа олж тогтсон хүмүүнлэгийн байгууллагууд нь онцгой нөхцөл 
байдалд тусламжийг амжилттай түгээх хүчтэй боловч уян хатан системүүдийг 



боловсруулсан байдаг. Гэхдээ авлигын эрсдэл байсаар байгаа нь тусламжийг шуурхай 
түгээх зорилготой журам тогтолцоонд дутуу дулимаг сул тал байсаар байна гэсэн үг юм.  
 
Зорилтот тусламжийн хүндрэлтэй тал 
 
Хэдийгээр тусламжийн хөтөлбөрүүд нөөцийг аль болох зөв зарцуулахыг зорьдог ч, тэгш 
бус хуваарилалт нь хэт их эсвэл дутуу хуваарилах алдаанд хүргэдэг. Онцгой нөхцөл 
байдалд хөрөнгө зарцуулах явцад дээрх хоёр алдааны аль аль нь авлига үйлдэгдэх 
боломжуудыг бүрдүүлдэг байна. Дутуу хуваарилсан тохиолдолд, хувь хүмүүс болон 
байгууллагууд амьд үлдэхийн төлөө яахаас ч буцахгүй оролдлого хийж, авлигын 
ажиллагаанд хүчээр оролцдог байна.2 Хэтрүүлж хуваарилсан тохиолдолд, амьдралын 
зайлшгүй шаардлагаас илүүдэж үлдсэн тусламжийн нөөцйиг хууль бус зорилгоор 
зарцуулах боломжийг бүрдүүлдэг.  
 
“Хүмүүнлэгийн тусламжийн систем”-ийн онцлогууд 
 
Дэлхийн хүмүүнлэгийн тусламжийн систем нь өргөн цар хүрээг хамарсан, нарийн түвэгтэй 
систем юм.3 Үүнд олон улсын донорууд, олон улсын хэрэгжүүлэгч агентлагууд (НҮБ-ын 
байгууллагууд, Олон улсын Улаан Загалмайн хороо, олон улсын ТББ-ууд зэрэг), үндэсний 
болон орон нутгийн ТББ-ууд, түүнчлэн онцгой байдал нүүрлэсэн орнуудын засгийн 
газруудыг багтаасан өргөн хүрээний оролцогч талууд багтдаг. Хэдийгээр системийн 
дутагдалтай сул талуудыг шийдвэрлэх арга хэмжээнүүдийг байнга хэрэгжүүлж байдаг ч 
тус системийн зарим онцлогоос хамааран хүмүүнлэгийн тусламжинд авлига гарах 
боломжууд үүсдэг.   
 
Хариуцлагатай байдал дахь ан цав 
 
Хүмүүнлэгийн тусламж нь ихэвчлэн аж үйлдвэржсэн орнуудаас ядуу буурай буурай 
орнууд руу чиглэсэн нэг-талын шилжүүлгээс бүрддэг. Тусламж үзүүлэгч орон үйл 
ажиллагаагаа сайн дураар явуулдаг бол, тусламж хүлээн авагч орон гол төлөв гадаадын 
тусламжаас хамааралтай байдаг. Хүчний энэ тэнцвэргүй байдал хариуцлага тооцох 
явдлыг хүндрүүлдэг. Учир нь тусламж хүлээн авагч талын тусламж үзүүлэгч талд 
шаардлага тавих эрх туйлын хязгаарлагдмал байхад тусламж үзүүлэгч тал нь өөрсдийн 
үйл ажиллагааг ямар хэмжээнд үнэлүүлэхээ хүртэл сонгох бүрэн эрхтэй байдаг. Олонх 
тусламжийн агентлагууд нь өөрсдийн санхүүгийн хариуцлага чадавхийг их хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэх нарийн боловсронгуй механизмтай байдаг. Гэхдээ системүүд нь зорилтот 
тусламж хүртэгчдэд тус нэмэр болохоосоо илүү доноруудын зарлагыг үндэслэлтэй 
болгоход чиглэсэн байдаг. Ийм учраас эдгээр системүүд нь “газар дээрх” бүх хэлбэрийн 
авлигыг илрүүлэхэд хангалтгүй төдийгүй зарим хэлбэрийн авлигын үйлдлүүдийг 
мэдээлэхгүй өнгөрөх бололцоо олгодог.  
 
Оролцогчдын тоо 
 
Хүмүүнлэгийн ажилд оролцож буй оролцогчдын тоо нь мөн авлига үйлдэх боломжуудыг 
бий болгож байдаг. Жишээлбэл, хэрэгжүүлэгч агентлагууд олон тооны доноруудтай 
ажллахдаа зарцуулалтын хяналтыг донорын бодлоготой нийцүүлэх төдийгүй зохих 
түвшинд тайлагнаж байх үүрэгтэй. Энэ нь жижиг агентлагуудыг захиргааны дарамтанд 
оруулж тэдний дотоод хяналтын ажиллагааг дарагдуулахад хүргэдэг. Хүмүүнлэгийн ажилд 
оролцож буй хэрэгжүүлэгч агентлагуудын тоо сүүлийн жилүүдэд өндөр хурдацтай өссөн 
байна.4 Олон жижиг, шинээр байгуулагдсан агентлагуудад үйл ажиллагаагаа зохицуулах 
дотоод засаглалын бүтэц журам бараг байхгүй бөгөөд ихэнхдээ хувь хүн болон хувийн 



санхүүжилттэй сангаас санхүүждэг ажээ. Ийм дотоод ба гадаад хяналтын дутагдалтай 
байдал тэднийг авлигад өртөмтгий болгодог.  
 
Тусламжийн хэлбэр 
 
Хүмүүнлэгийн тусламжийн хэлбэр нь мөн авлига үйлдэгдэх боломж үүсэх нэг хүчин зүйл 
болдог. Хүмүүнлэгийн тусламжийн хүрээнд олгож буй тусламж нь хэд хэдэн хэлбэртэй 
байна.5 Одоо хамгийн түгээмэл байгаа загвар бол олон улсын хөгжлийн агентлагуудын 
төслийн шууд хэрэгжүүлэлтийн загвар юм. Энэ загварыг зарим талаар тусламжийн 
нөөцийг шууд үндэсний оролцогч талуудад шилжүүлэх явцад гарч болох эрсдлүүдийг 
харгалзан тооцон боловсруулсан байна. Хэдийгээр ийм шууд туслалцаа нь мөнгөний 
нөөцийн хатуу хяналтан дор байдаг ч авлига үйлдэгдэх боломжууд оршсоор байгаа 
бөгөөд заримдаа олон улсын агентлагууд өөрсдөө үүнд оролцдог байна.  
 
Хүлээн авагч орон дахь ил тод, хариуцлагатай байдлын төвшин 
 
Хүмүүнлэгийн тусламж нь онцгой байдалд орсон орнууд дахь ил тод, хариуцлагатай 
байдлын төвшин доогуур байх үед авлигад илүү өртөмтгий байдаг. Саяхан хүмүүнлэгийн 
тусламж авсан орнуудын дийлэнх нь ТИ-ийн 2004 оны Авлигын Индексээр (АИ) доогуур 
үнэлгээ авсан байна.6 Энэ нь хүмүүнлэгийн тусламж ихэнхдээ засаглалын чадавхи сул 
орчинд түгээгдэж буйг харуулж байна. Хүлээн авагч оронд авлига гүнзгий газар авсан 
нөхцөлд хүмүүнлэгийн тусламжинд оролцогч талууд үр ашигтай, бат бэх хатуу хяналтын 
механизмыг хэрэгжүүлэхэд илүү хүчин чармайнлт тавьж ажиллах ёстой. Засаглалын 
бүтэц сайн хэвшиж тогтносон орнуудад хүртэл тусламжийн агентлагууд авлигын илүү 
нарийн хэлбэрүүдтэй, тухайлбал, төрийн байгууллагууд дахь авлига гэх мэт хэлбэрүүдтэй 
тэмцэх талаар ойлгоц мэдэгдэхүүн муутай байна.7  
 
Хүмүүнлэгийн тусламжин дахь авлигыг хэрхэн бууруулах вэ?8 
 
Хүмүүнлэгийн хэрэгцээг хангасан хэвээр нь хадгалж, авлигын эрсдлүүдийг хэрхэн 
багасгах вэ гэдэг нь хүмүүнлэгийн нийгэмлэгүүд болон зорилтот тусламж хүртэгч хоёрын 
аль алиьных нь хувьд сэтгэл зовоосон асуудал юм. Авлига үйлдэгдэх боломжуудыг 
багасгах олон аргаар багасгаж болох байдаг бөгөөд хэвшиж тогтсон тусламжийн 
байгууллагууд энэ талаар дээр нилээд мэдлэг туршлагатай болсон байдагныг таниулах 
хэрэгтэй. Хүмүүнлэгийн тусламжин дахь авлигатай тэмцэх олон янзын арга замуудыг 
өргөн утгаар нь хүрээнд урьдчилан сэргийлэх, хэрэгжүүлэх, болон өмчлөлд-суурилсан 
механизмуудад  гэж бүлэглэн үзэж болгон ангилж болно.9  
 
Урьдчилан сэргийлэх механизмууд 
 
Авлигын боломжууд болон гол гол цэг дээрх буруу менежментээс үүдсэн хүндрэлүүдийг 
ийн асуудлыг багасгах үр дүндтэй системүүд нь тусламжийг авлигын зорилгоор 
ашиглахаар тусламжийг буруу тийш чиглүүлэх гэсэн санааг тогтоон барих гол арга 
хэрэгсэл бөгөөд доноруудад тэдний санхүүжилт зөв зарцуулагдаж байгааг батлах 
баталгаа болно.  
 
Авлигын эрсдлийн зөв үнэлгээ  
 
Тодорхой Ххүмүүнлэгийн тусламжийн тодорхой хөтөлбөрүүд дэх авлигын эрсдлүүдийг 
үнэлэх шуурхай боловч нарийн үнэлгээнүүд нь анхны гол алхам юм. Ийм үнэлгээнүүдээрд 
авлигад өртөх аюултай мтгий байж болох хөтөлбөрийн хэсгүүдийг онцлон авч, хэн 



тэдгээрийг ашиглаж болох, хэрхэн хэрэгжүүлж хийж болохыг тодорхойлж өгөхох хэрэгтэй. 
Хэрэгжүүлэгч түнш байгууллагын тэмдэглэл, үйл ажиллагаа тус бүрт зарцуулагдах 
хөрөнгийн хэмжээ, болон боловсон хүчний туршлагын төвшин зэрэгт д анхаарахл 
хандуулах шаардлагатай. Онцолсон эрсдлүүдийг багасгах тодорхой арга хэмжээнүүдийг 
(төлөвлөсөн хугацааг заанасан байх) мөн авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Авлигын эрсдлийг 
үнэлэхэд хэн хэн оролцох нь мөн чухал ач холбогдолтой юм. Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын 
хувьд доноруудын хяналтан доор тайгаар ийм үнэлгээнүүдийг өөрсдөө хийх нь 
тохиромжтой байдаг. Зорилтот тусламжийг улам оновчтой болгох үүднээс  хүртэгчдийг ч 
мөн нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх үүднээс оролцуулах нь зүйтэйёстой. Үүнийг тусламж 
хүртэх бүлгүүдээс эсхүл орон нутгийн хэмжээний төвшинд явагддаг олон нийтийн шүүх 
хуралдаан зэргээс түүвэр судалгаа авах хэлбэрээрбайдлаар  явуулж болно.  
 
Зөв хуваарилалт болон үр дүнтэй түгээлт 
 
Тусламжийн хэр үр дүнтэй байгаагдлыг тогтоох гол үзүүлэлт нь хүмүүнлэгийн 
агентлагуудаасын тусламжинд хамрагдаххүртээх бүлгээ зөв тодорхойлсонжэсэх, 
түүнийхээ дагуу тусламжааийг түгээжх чадсан эсэх үзүүлэлтчадвар юм. Зорилтот бүлгийг 
тодорхойлох, бүртгэх, болон түгээх ажиллагаанд хууль бусаар давхар мэдүүлэх, үзүүлж 
буй тусламжинд төлбөр авах зэрэг авлига үйлдэгдэх олон боломжууд гарч байдаг. 
Хуваарилалтыг багасгах, түгээлтийн алдаануудын талаарухайд олон зөвлөмжүүд гаргасан 
байдаг юм.10 Хэдийгээр агаарын зураг зүй зэрэггэх мэт технологиуд ийм алдаануудыг 
багасгахад ихээхэн тус дөхөмж болдог хэдий ч гол асуудал нь тухайн агентлагууд нь орон 
нутгийн нийгэмлэгүүдтэй нягт хамтран ажиллаж баймааж дээд зэргийн үр дүнд хүрэх 
өөрсдийн хүчин чармайлтын үр дүнтэй байдал болон нарийвчлалтай байдлыг хангахад 
орон нутгийн нийгэмлэгүүдтэй нягт хамтран ажиллахад байгаа юм.  
 
Санхүүгийн, захиргааны болон ба менежментийн хүчирхэг системүүд 
 
Тогтвортой санхүүгийн системүүд нь авлигын эрсдлүүдийг багасгахад гол үүрэг 
гүйцэтгэдэг.  Тогтсон хүмүүнлэгийн агентлагууд нь урьдчилан тааварлашгүй хямралын 
нөхцөлд ашиглах нарийн боловсронгуй төсвийн бүрдүүлэлтоловсруулалт, санхүүгийн 
бүртгэл, тайлан болон аудитын нарийн боловсронгуй механизмуудтайыг хүмүүнлэгийн 
хямралын урьдчилан тааварлашгүй нөхцөл байдалд ашигладаг. Харин Ажиллагааны 
ашиглалтын менежерүүдийн менежерүүд нь эдгээр санхүүгийн мэдээллийг унших, тайлах, 
ойлгох болон хариу арга хэмжээ авах чадвартай байх нь амж мөн чухал юм. Хэрэв тэд 
иймингэх чадваргүй бол, хамгийн дэвшилтэт санхүүгийн систем байгаад ч түүнийг ойлгож, 
улмаар авлигыг илрүүлж чадахгүй юм. Хүчтэй захиргааны болон менежментийн хүчтэй 
системүүд мөн авлигыг хазаарлан барихад мөн чухал шаардлагатай ажээ. Энэ нь Ннэн 
ялангуяа, авлигын буруу үйлдэл гарах олон боломжуудыг олгож байдаг онц яаралтай 
худалдан авах ажиллагааны хувьд ийм систем чухал шаардлагатай.11 Худалдан авах 
ажиллагааны зарим стандарт ажиллагаануудыг үйлдлүүдийг өөрчлөн хэрэгжүүлэх нь онц 
байдалд тусламжийг түгээх процессыг түргэтгэхэд хэрэгтэй юм. Хүнд Ннөхцөл байдалд 
хэчнээн хүнд байсан чхүртэл, ил тод болон сайн баримтжуулсан худалдан авах 
ажиллагааны журмуудыг хүртэл хэрэгжүүлж болдог. Тусламжийг түгээх үеэд шатахуун, 
машин, болон эмнэлгийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр үнэтэй бараа, хөрөнгийг хянах 
шаардлагатай болдог. Тийм хөрөнгүүд нь Ббаталгаагүй орчинд байгаа, эсвэлхүл хэд 
хэдэн бусад агентлагууд дундаа хэрэглэж байгаа тохиолдолд эдгээр бараа хөрөнгийг 
авлигад буруугаар ашиглах явдалд өртөж болзошгүй байдаг. Байгууллагын хөрөнгөд 
хяналт тавих ошновчтой тохирох систем нь авлигын эрсдэлийг багасгахад чухал үүрэгтэй. 
Ихэнхдээ, тээврийн хэрэгслийн бүртгэл зэрэг энгийн механизмууд хүртэл буруу 
ашиглалтыг хязгаарлаж чаддаг.    



 
Үр дүнтэй мониторинг ба үнэлгээ 
 
Тусламжийн ажиллагаанд хяналт тавьж, үнэлгээ хийх нь болзошгүй авлигаас сэргийлэх ыг 
хянах гол хяналт болж чадна. Тогтсон тусламжийн агентлагууд хуваарилсан болон 
тусламж хүртэгчийн хүлээн авсантүгээсэн тусламжийг байнга хянаж, дотоод хэрэгцлээнд 
болон доноруудад аль алинд нь зориулж үнэлгээний тайлан гаргадаг байна. Гэхдээ, ийм 
үнэлгээний ажлыг бодит тусламжийн хэрэгжүүлэлттэй хамт зэрэг хийх нь эрхүү 
ажиллагааг үнэлгээний үр дүнгчадамжийг бууруулж болзошгүй бодит тусламжийн 
хэрэгжүүлэлттэй уялдуулан явуулж болно. Жишээ нь, тусламжийн хХөтөлбөрийнг 
хэрэгжүүлэлтийгх ижил үүрэг хариуцсанлага хүлээсэн ажилтан, жишээ нь, авлигыгн 
үйлдлийг мөн таньж илрүүлэхийн тулд мониторинг, болон үнэлгээний ажиллагааг аль 
алиьныг нь хариуцсан байж аж болно. Олонх тусламжийн байгууллагууд өөрсдийн ажилд 
илүү бодитой үнэлгээ өгөхийн тулд мониторингийн болон үнэлгээний арга 
хэрэгслүүдээхандлагаа сайжруулах шаардлагатай гэдгийггаа ухамсарладагойлгоод 
байна.12 Энэ үүднээсТүүнчлэн, зорилтот тусламж хүртэгч этгээдийг ч тусламжийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх ажилд өд оролцуулахад ихээхэн анхаарах 
болжээ. Өөрсдийн чадамжийг Ттусламж түгээх явцад гарах буруу үйлдлийг тогтооход гол 
анхаарлаа төвлөрүүлж чадвалэн, ийм үнэлгээний арга техник нь хэрэгслүүдийг ямар ч 
хүмүүнлэгийн тусламжийн үнэлгээнд ий зайлшгүй баримталж мөрдөх чухал арга болох 
ёстой.хэсэг болгох ноцтой үндэслэл байгаа юм.  
 
Зорилтот тусламж хүртэгч этгээдийг тусламжийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
ажиллагааны үнэлгээний ажилд  өгөхөд оролцуулахад ихээхэн анхаарах болсон 
ажээ. Ийм үнэлгээний хандлага нь арга хэрэгслүүдийг ямар ч хүмүүнлэгийн 
тусламжийн үнэлгээний ажилд зайлшгүй мөрдөж баримтлах чухал арга болох 
ёстойхэсэг болгох ноцтой үндэслэл байгаа юм. 
 
Хүний нөөцийн зохистой зөв бодлогууд 
 
Тусламжийн хэрэгжүүлэлтэд оролцогч хилийн чанадад ажиллаж байгаа ажилтнууд, тухайн 
орноос ажилд авсан ажилтныг бодвол авлигад өртөх нь харьцангуй бага байдаг нь .тэд 
авлигын хэрэгт оролцуулах гэсэн орон нутгийнхны шахалтыг сайн эсэргүүцэж чаддагтай 
холбоотой нь батлагдсан юм. Гэхдээ шинээр томилогдсон хилийн чанадад ажиллахаарж 
шинээр томилогдсон байгаа ажилтан орон нутгийн авлигын сүлжээнд нэгдэх магадлал 
бага тай байдаг учир зөв боловсон хүчнээ оножр хангах сонгох нь Чухал. Энэ нь нарийн 
түвэгтэй асуудал бөгөөд боловч гадаадын гадаадад ажиллах тусламжийн ажилтнуудын 
богино хугацаагаар томилж, байнга сольсноор ын тогтвор суурьшилтай байдлыг хангах 
замаар асуудлыг хялбараар шийдчих асуудал биш ээ.эж болох юм. Үнэн хэрэгтээ, 
гадаадаас томилогдсон хилийн чандад ажиллаж байгаа ажилтнуудыг ч болон тухайн орон 
нутгийн ажилтныг ч түр хугацаагаар ажиллуулснаар тэдэнд авлига үйлдэх боломжуудыг 
хязгаарлаж чадахгүй бөгөөд харин ч ахын аль алинд нь тэдний захиргааны болон 
санхүүгийн тусламжийн арга техникт чухал ажиллагаануудад суралцаж туршлагажих хад 
нь хугацааг нь багасгах сөрөг талтай юм.маш бага зарцуулснаар тэдэнд авлига үйлдэх 
боломжуудыг олгож болох юм.  
 
Хүмүүнлэгийн оролцогч талууд хоорондын зохицуулалт 
 
Хүмүүнлэгийн оролцогч талуудын хоорондын зохицуулалт хийх нь ын арга хэмжээ авлига 
үйлдэгдэх боломжуудыг багасгаж чадна.болно. Тусламжийн хэлбэр, хэрэгжүүлэлт болон 
үнэлгээний талаарх тогтвортой бодлого, журмуудыг батласнаар тусламжийн 



байгууллагууд тусламж олгох ажиллагаан дахь ил тод байдлыг хангаж чадах ба, 
ингэснээр оролцогч талуудад үзүүлэх тусламжийн хэмжээ болон , хэлбэрийн талаар илүү 
тодорхой ойлголт өгдөгнө. Сүрдүүлэх оролдлогууд удаа дараа гарч байгаа нөхцөлдүед, 
байгууллагуудын нэгдэн хууль бус “төлбөр хураамжууд” (жишээ нь гаалийн мэдүүлэгт) 
төлөхийг эсэргүүцэхсэн нэгдмэл, тогтвортой байр суурь нь авлигыг тэвчихгүй болохыг 
илэрхийлсэн хүчтэй дохиог илгээдэг байнаболдог..  
 
Хэрэгжүүлэлтийн механизмууд 
 
Хэдийгээр урьдчилан сэргийлэх механизмуудыг авч хэрэгжүүлж байгаа үед ч 
хүмүүнлэгийн тусламжийн хангамжинд авлига гарсаар байна. Иймд, хэрэгжүүлэлтийн 
механизмуудын цар хүрээг авлигын үйлдлийн тохиолдлуудтай ажиллахад хэргийг 
шийдвэрлэхэд чиглүүлэх шаардлагатай байна.   
 
Үр дүнтэй дотоод хэрэгжүүлэлтийг хангах  
 
Хүмүүнлэгийн оролцогч талууд дотроо авлигыг хэрхэн шийдвэрлэхээ тодорхойлох 
бодлоготой байх хэрэгтэй. Тухайн Энэ бодлогодор авлигын тохиолдлыг (шүгэл-үлээх 
механизм г.м) мэдээлэх журам, төдийгүй үүнчлэн түүнийг мөрдөн шалгах журмыг тусгасан 
байх одорхойлох шаардлагатай юм. Энэ мөрдөн шалгах журамдХожим, жишээ нь, мөрдөн 
шалгах ажлыг толгойлох тэргүүлэх шинжээчдийг сонгон томилох журам, шалгаруулах 
ажиллагааг тодорхойлж, баримт нотолгооны нууцыг г хамгаалах зохих журам гаргаж, ямар 
шатанд нь хууль хэрэгжүүлэх байгууллагад мэдэгдэх журам зэрэг багтана.ээ мөн тогтоож 
болно. Авч хэрэгжүүлж болох Мөн хориг тавих журмыг ийг мөн нарийвчлан тодорхойлж 
гаргаж, байгууллагын дотороо болон гадна түүнийгээ тараах хэрэгтэй. Ийм бодлогуудыг 
хэрэгжүүлэх нь маш чухалгол асуудал юм. Заримдаа Хүчтэй дотоод хэрэгжүүлэлтийн арга 
хэмжээнүүдээс хамааран байгууллагын нэр хүнд буурах, ийн – болзошгүй сөрөг 
сурталчилгаа болон ажилтны аюулгүй байдлын эрсдэлд тулгарах зэрэг болзошгүй сөрөг 
үр дагаврын талаар санаа зовохдоо лүүдийн тухайд аль алинд нь гарах – болзошгүй сөрөг 
үр дагавруудын талаарх санаа зовоож буй асуудлууд нь тухайн байгууллагуудыг өөрсдийн 
баталсан дотоод бичмэл дүрмээс гажихад хүргэдэг. Энэ нь ажилтнууд болон бусад 
оролцогч талтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр бодлого улам боловсронгуй болгох, уулах, 
мөн онолыг практикийг бодит байдалтай харьцуулан байнга үнэлгээ хийж байх 
шаардлагатайг харуулж байна. 
 
Зөв гадаад хэрэгжүүлэлтийн хүрээ 
 
Тусламжийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа явуулж буй орчин дахь хэрэгжүүлэлтийн 
хамрах хүрээ мөн авлигатай тэмцэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Хамтарсан 
кКомпанитай адил -төстэй эрх зүйн бүтэцтэй – тусламжийн байгууллагууд гадаад 
хүрээллийн гурван хэлбэрт захирагддагана. Нэгдүгээрт, тэд өөрсдийн байгууллагын 
(ихэнхдээ төв байр нь байрладаг орон) харьяалагдах орны эрх зүйн хүрээнд хамаарна. 
Хоёрдугаарт, тэд үйл ажиллагаа явуулж буй орныхоо хуулийн хүрээнд хамаарна. 
Гуравдугаарт, тэд Женевийн Дөрөвдүгээр Конвенц зэрэг олон улсын хуулийн хүрээнд үйл 
ажиллагаагаа явуулдагна. Бодит байдал дээр, эдгээр эрх зүйн хүрээнд хүмүүнлэгийн 
оролцогч талуудын үйл ажиллагаа явуулж буй нөхцөл байдалд тохирсон зохицуулалт 
дутагддаг алтай учраас хүмүүнлэгийн байгууллагуудын эрх зүйн хариуцлагатай байдал 
сул байдаг.13 Засаглал нь сул эсвнлхүл авлигын хэрэгт оролцсон тохиолдолд хүлээлгэх ял 
шийтгэл хэтэрхий чанга орнуудын үндэсний эрх зүйн тогтолцоонд авлигыг шийдвэрлэхэд 
тусламжийн байгууллагууд дурамжхан байдаг нь мөн үүнтэйд мөн холбоотойхамаарна. 
Ийм хүндрэлүүд гарвал, дэлхийн хэмжээнд хүмүүнлэгийн тогтолцооны хариуцлагыгатай 



байдлыг бэхжүүлэх олон улсын хүмүүнлэгийн омбудсманыг байгуулахаар хурал 
зарладаг.14 Цаашид баримтлах Ямар загвараар байгуулагдахаас хамаарч, омбудсман нь 
хүмүүнлэгийн тусламжид гарсан хууль бус үйлдэл, тухайн тусламжийн байдал болон үр 
нөлөөг мөрдөн шалгах, түүнчлэн хүмүүнлэгийн тусламжийн нийт хүртээмжийг сайжруулах 
санал гаргах тодорхой зэрэг эсвэл хууль эрх зүйн, эсвэл болон захиргааны эрх мэдэлтэй 
байна.  
 
Өмчлөлд суурилсан механизмууд 
 
Хүмүүнлэгийн тусламжин дахь хариуцлагатай байдлын талаарх дээр дурдсан уламжлалт 
механизмуудаас гадна, зорилтот тусламж хүртэгчийн оролцоог нэмэгдүүлэх замаар 
хүмүүнлэгийн ажиллагаан дахь авлигыг багасгах илүү дорвитой арга хэмжээ авах 
шаардлагатай байгаа нь г харагдауулж байна. Энэ нь нэг ёсондоо байгууллагаас тусламж 
хүртэж буй этгээдийн өмнө хүлээх “цаашдын хариуцлагыгатай байдлыг” 
дээшлүүлэхэмжсэн эсвэлхүл тусламж хүртэгч этгээдийн тусламжийг “эзэмших” эрхийг 
нэмэгдүүлэх тухай асуудал юм. Тусламж хүртэгч этгээдийг төслийн төлөвлөлт, 
хэрэгжиүүлэлт, үнэлгээ, болон тайлагналын мэдээлэх ажиллагаанд оролцуулснаарж, 
тусламж хүртэгч этгээдэд өөрийнт олгогдсон эрхээ төдийгүйболон тусламжийн 
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд оролцох ихэд үзүүлэх өөрийнх нь оролцоог аль 
алиьныг нь ойлгожуулснаар авлигыг багасгахад хувь нэмрээ оруулах юм. Өнөөгийн 
байдлаар энэ тал дээр хүмүүнлэгийн ажиллагааг сайжруулах олон тооны санаачлагуудыг 
авч хэрэгжүүлж байна.15 Хэдийгээр эдгээр санаачлагуудыг хүлээн авч хэрэгжүүлж байгаа 
ч, хүмүүнлэгийн хариуцлагатай бодлого болон үйл ажиллагааны хооронд асар том ангал 
байсаар байна.16  
 
 
Мэдээллийн хүртээмжийг хангах 
 
олон нийтийг тТусламжийн ажиллагааны талаарх олон нийтэд өгөх мэдээллээрийн 
хүртээмжийг хангах нь тусламж хүртэгчийгн оролцуулахоог бий болгох анхны чухал алхам 
юм. Тусламжийн зорилтот хэсэг, олгогдсон эрх, хэрэгжүүлэх механизмууд болон ,зорилтот 
тусламж хүлээн авагчийн талаархитай холбоотой мэдээлэл авахгүйгээр тусламж хүлээн 
авагч этгээд – болон түүнийг төлөөлөн өмнөөс эдгээр ажиллагааг явуулах этгээд – 
тусламжийн хүчин чармайлтуудад ажилд гар бие оролцож чадахгүйн дээр, гарч болзошгүй 
авлигад хяналт мөн тавьж чадахгүй юм. Нөгөө талаас, хүмүүнлэгийн байгууллагууд болон 
орон нутгийн/ үндэсний эрх бүхий байгууллагууд нь боловсронгуй мэдээллийн 
стратегиудыг хүмүүнлэгийн байгууллагууд болон орон нутгийн/ үндэсний эрх бүхий 
байгууллагуудад хэрэгжүүлэх нь тусламж хүртэгчдэд тусламжийн ажиллагаанд оролцох, 
мөн хяналт тавих арга хэрэгсэл нь болж, өгснөөр тусламжийн үр дүнг нэмэгдүүлэх 
болно.17 Тус стратегиудыг авч хэрэгжүүлэхдээ хамгийн зөв зохистой хэлбэр, хэлний болон 
харилцааны аргыг ашиглан хямралд өртсөн хүн амын бүх хэсэгт мэдээлэлийг  хүргэж 
тээмжтэй байхаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай.     
 
Оролцоонд тулгуурласан төсөл боловсруулалт ба хэрэгжүүлэлт 
 
Тусламжийн төслүүдийгн боловсруулахлт баолон хэрэгжүүлэхлтэн шатанд дэх тусламж 
хүртэгч этгээдийгн идэвхитэй оролцуулах оо нь авлига үйлдэгдэх боломжуудыг багасгах 
чухал арга хэрэгсэл болдогюм. Ийм оролцооны эрсдэлгүйгээр боловсруулагдсан төсөл нь 
бодит хэрэгцээтэй авцалдаагүй болж, тусламжийн хэтрүүлсэн – эсвэлхүл дутуу 
нийлүүлэлтийг бий болгож болзошгүй байдаг. Оролцоог тусгаахгүйгээс тусламжийн 
байгууллагуудын ямар тусламж үзүүлэх эсэх тухай ойлголтыг хязгаарлагдаж, нийгэм, улс 



төрийн ббаолон эдийн засгийн чухал харилцаануудыг орхигдожүл хайхрахад хүргэж, 
эргээд авлига үйлдэгдэх боломжуудыг нэмэгдүүлдэг ажээ. Нөгөө талаас тусламж 
хүртэгчийн оролцсоноороо гамшигт нэрвэгдсэн иргэдийг тусламжийн хүчин 
чармайлтуудыг өөрийн болгож авах эрхтэй болдоголгодог. Хэрэв тухайн хүчин 
чармайлтууд тусламж хүртэгчийн эдийн засгийн чадавхимж болон тусламж хүртэгчийн 
мэдлэг чайдварыг сайжруулж, ашиглах зорилготой бол энэ нь авлигын боломжуудыг 
багасгахад бодитоор хувь нэмрээ оруулж чадах юм.  
 
Оролцоонд тулгуурласан мониторинг ба үнэлгээ 
 
Оролцоонд тулгуурласан мониторинг болон үнэлгээ (ОТМҮ) нь тусламж хүртэгчийн 
тусламжаас авах сэтгэл ханамжийн үнэлгээнд үндэслэдэгээрээ Гол төлөв хөндлөнгийн 
шинжээчдийн тодорхойлсон амжилтын үзүүлэлтүүдээрд үр дүнг тооцдог анхаарлаа 
хандуулдаг (ерөнхийдөө өртөг болон материалын зардлыг тооцсон) – уламжлалт 
мониторинг болон ба үнэлгээний аргуудаас ялгаатай юм. нь оролцоонд тулгуурласан 
мониторинг болон үнэлгээ (ОТМҮ) нь тусламж хүртэгчийн тусламжаас авах сэтгэл 
ханамжийн үр дүнг онцолж үздэг байна. Тусламжийг хүртэж буй “хэрэглэгчдийн” сэтгэл 
ханамжийнн дахь эцсийн үр дүнд түвшинд гол анхаарлаа хандуулдгснаараа тус арга 
хэмжээ нь тусламж хүртэгчдэд авлига үйлдэгдэж болзошгүй эсхүл аль хэдийн авлигад 
автсан ажиллагааг засч залруулахсайжруулах санаачлагыг төрүүлдэг. ОТМҮ-ний аргууд 
нь тусламж хүртэгчид болон бусад оролцогч талуудад үйл ажиллагааныхаа талаар 
нээлттэй, шуурхай мэдээлэл өгдгснөөр авлигын боломжуудыг багасгахад хувь нэмрээ мөн 
оруулдаг. Үр дүнтай болгохын тулд Ттухайн аргыга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ авлигыг 
мэдээлэх суваг болон “шүгэл-үлээгчийн” аюулгүй байдалхамгаалалт зэрэг гомдол 
барагдуулах журмуудыг мөн давхар авч хэрэгжүүлэх нь чухал.  
 
Дүгнэлт 
 
Хүмүүнлэгийн тусламжийг түгээх нь нарийн түвэгтэй, хүч сорьсон, мөн ихэнхдээ аюултай 
ажил байдаг. Хүмүүнлэгийн ажиллагаанд оролцогчидын дийлэнх олонх нь ихэнхдээ 
хүмүүнлэгийн хямралд нэрвэгдэгсдэд үндсэндээ анхааралаа тавьж, хүнд нөхцөл байдалд 
ажиллах өндөр үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Хүмүүнлэгийн тусламжийг хүртээхэд гардаг 
авлигын асуудлыг шийдвэрлэх нь хүмүүсийг улам зовж зүдрэхээс урьдчилан сэргийлэх, 
зовлонг нь багасгах гэсэн хүмүүнлэгийн ажлын гол зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой юм.    
 
ТИ-ийн Хүмүүнлэгийн Тусламжин дахь Авлигаас Урьдчилан Сэргийлэх Хөтөлбөр 
 
Азид болсон цунамигийн дараахь тусламж болон Пакистанд болсон газар хөдлөлтийн 
дараахь сэргээн босголтын ажлыгн дагалдан дараагаар ТИ нь байгалийн гамшиг болон 
иргэний зөрчлийн аль алиьных нь уршиг дагаварт анхаарлаа хандуулж, хүмүүнлэгийн 
тусламж болон бүтээн босголтын ажиллагаан дахь авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юмажээ. Хүмүүнлэгийн тусламжин дахь авлигын асуудал 
нь тусламжийн чиглэлийг өөрчлөх эрсдлүүдийг багасгахаар хамаг хүчээ зориулж буй 
оролцогчдын гол сэтгэл зовоосон асуудал юм. Гэсэн хэдий ч энэ асуудлыг бодлогын 
түвшинд хүрээнд төдийлөн авч үздэггүй бөгөөд энэ талаар багахан хэмжээний судалгаа 
хийгдсэн байдаг ажээ. Хүмүүнлэгийн оролцогч талууд олон нийтийн дунд авлигын 
асуудлыг авч үзэх сонирхолгүй байдаг нь авилга, тусламжийн чиглэлийг өөрчилж 
болзошгүй асуудал, түүний цар хүрээний талаар дэлгэж тавибал нээлттэй байх нь олон 
нийтийн дэмжлэгийг сулруулж, тусламжийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, эсхүл 
тухайн нэгэн оронд үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болгох аюулд хүргэж болзошгүйинд 



заналхийлэх болно гэсэн айдастай нь холбоотой юм. Нөгөө талаарГэвч, ингэж дуугүй байх 
нь энэ чимээгүй байдал нь авлигыг багасгах талаар сургамжхичээл, сайн туршлагаыг 
солилцоход саад учруулж байдаг. ТИ-ийн энэ хөтөлбөр нь авлигын эрсдэлүүдийг багасгах 
арга хэрэгслийн талаарх сайн туршлагыг баримтжуулах, солилцох боломж олгоно гэж 
найдаж байна. ТИ-ийн хөтөлбөрийн ийн эхний шат эхний шат нь хүмүүнлэгийн 
тусламжийн хөтөлбөрүүд дэх авлигын эрсдэлүүдэд дүн шинжилгээ хийх аргыг ажиллагааг 
сайжруулахад чиглэсэн болно.ажээ. Их Британи дахь Хилийн Чанад дахь Хөгжлийн 
Институтийн (ХЧХИ) Хүмүүнлэгийн Бодлогын Бүлэг хүмүүнлэгийн тусламжийн бүхий л 
ажиллагааг харж болох “Авлигын Эрсдэлийн Зураглал”-ыг ТИ-д зориулан боловсруулж 
байгаа ажээюм. Энэ нь ямар төрлийн авлига гарч болзошгүй, аль оролцогчид үүнд 
холбогдож болзошгүй гээд авлигад хамгийн их өртөмтгий цэгүүдийг тодорхойлох 
оролдлого болж байгаа юм. Хөтөлбөрийн хоёрдахь шатанд, ТИ олон улсын хүмүүнлэгийн 
тусламжийн гол байгууллагуудтай хамтран өөрсдийн ажилд тулгардаг авлигын ямар 
эрсдлүүдийн талаар  тулгардаг болохыг хэлэлцэж, тэдгээр эрсдлүүдтэй тэмцэх сайн 
туршлага, түүнчлэн бодлого болон үйл ажиллагаа хоорондын заагийг тодорхойлж, 
түүнийгээ хуваалцахад туслах ажээ. Энэ харилцан ярианы дүнд тухайн агентлагуудыг 
авлигын эрсдлүүдийг шийдвэрлэхэд нь дөхөм болох нэгтгэсэн багц хувилбар эсхүл 
удирдамжууд гарна гэж найдаж байгаа юм. Эцэст нь сийн бүтээгдэхүүн нь хүмүүнлэгийн 
тусламжийн байгууллагуудын менежерүүд болон ажилтнуудад зориулсан “Хүмүүнлэгийн 
Тусламжин дахь Авлигаас Урьдчилан Сэргийлэх Арга Хэрэгслийн Хайрцаг” бий болноайх 
юм. Тус харилцан яриа нь цаашид үндэсний засгийн газрууд болон орон нутгийн 
хүмүүнлэгийн тусламжийн байгууллагуудын хүрээнд хэрэгжүүлэх дахин нэг шатны үйл 
ажиллагааны үндэс  хэрэгжихээр өргөжиж болох юм.  
 
1 Хүмүүнлэгийн тусламжийн хүртээмжинд нөлөөлж болзошгүй луйвар, хөрөнгө завших, тусламжийн 
байгууллагын хөрөнгийг зүй бусаар ашиглах, тусламжийн нөөцийн чиглэлийг өөрчлөх, хээл хахууль зэрэг 
авлигын хэлбэрүүд.  
2 Петр Волкэр, “Цуутай байгалийн гамшгуудын үеэр авлига үйлдэгдэх боломжууд”, (Транспэрэнси 
Интернэшнл: 2005 оны 4 сар). www.transparency.org/in_focus_archive/tsunami/tsu_walker.pdf. 
3 Хүмүүнлэгийн зарим оролцогчид хүмүүнлэгийн байгууллагуудыг хэд хэдэн, заримдаа өөр хоорондоо 
зөрчилдсөн хөтөлбөрүүдтэй байдаг гэж үзэн “хүмүүнлэгийн систем” гэсэн нэр томьёотой санал нийлдэггүй 
байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол Хүмүүнлэгийн Солилцоо, дугаар 24-т гарсан Остэн Дэвисийн 
“Хариуцлагатай байдал ба хүмүүнлэгийн ажиллагаанд оролцогчид: таамаглалууд болон асуултууд” 
нийтлэлийг үзнэ үү (Хилийн Чанд дахь Хөгжлийн Институт: 2003 оны 7 сар), 
www.hapinternational.org/HUmanitarian%20Exchange%20July%202003.pdf 
4 Энэ нь Гома болон Косовогийн онц байдлын үеэс хойшхи хэрэг юм. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол: Тара 
Ползэр, ТИ Зөвлөмж Тайлан: Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Судалгаан дахь ил тод, хариуцлагатай байдал, (ТИ: 
2001 оны 7 сар) 
5 Төслийн шууд хэрэгжүүлэлт, бараа, үйлчилгээний эсхүл бэлэн мөнгөний хандив, төслийн санхүүжилт, 
төсвийн шууд хандив болон өрнөөс чөлөөлөх тусламж зэрэг хүмүүнлэгийн онц байдлын үед өгөх тусламжийн 
хэлбэрүүд. 
6 Барнаби Виллитс-Кинг болон Паул Харви, “Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Ажиллагаан дахь Авлигын 
эрсдлүүдийг зохицуулах”, (Хүмүүнлэгийн Бодлогын Бүлэг, Хилийн Чанд дахь Хөгжлийн Институт: 2005 оны 4 
сар) www.transparency.org/in_focus_archive/tsunami/tsu_harvey.pdf 
7 Энэ жишээ нь төрийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээний хуваарилалтан дахь танил 
талдаа давуу тал олгох явдлын жишээ юм. 
8 Энэ хэсгийн гол анхаарал хандуулсан асуудал нь хилийн чанадад ажиллаж байгаа эсвэлхүл орон нутгийн 
ажилчдыг аль алиьныг нь авч ажиллуулж байгаа олон улсын агентлагуудаас шууд хэрэгжүүлж буй 
тусламжийн ажиллагаан дахь авлигыг багасгах асуудал юм. Энэтхэгийн Далайн цунамигийн дараагаар хүлээн 
авагч орны оролцогчдын хэрэгжүүлэлтэд хүмүүнлэгийн ажиллагааны дийлэнх хэсэг багтаж байсан учир орон 
нутгийн / үндэсний хариуцлагатай байдлын тогтолцоог бэхжүүлэх, мөн түүнчлэн гадаад тусламжийн түгээлтэд 
хяналт тавихад илүү анхаарал хандуулах шаардлага гарсан байна.  
9 Энэ хэсэгт хэрэглэгдэж буй авлигын эсрэг механизмуудын төрөлжүүлэлтийг Барнаби Виллитс-Кинг болон 
Паул Харви, “Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Ажиллагаан дахь Авлигын эрсдлүүдийг зохицуулах”-д үндэслэн 
төрөлжүүлсэн гаргасан болно. 
10 Нэг жишээ нь НҮБ-ын Дүрвэгсдийн асуудал эрхлэх Дээд Комисс: Онц байдлын үед зориулсан гарын авлага 
юм. (НҮБДАЭДК: 2000) www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.pdf?tbl=PUBL&id=3bb2fa26b 



11 Нийтлэг жишээнүүдэд тендерт оролцогчид хоорондын эсвэлхүл тодорхой тендерт оролцогч болон 
тусламжийн байгууллагын ажилтан хоорондын хуйвалдаан багтаж байна. 
12 Гопакумар Кришнан Тампи, “Цунамигийн тусламжийн ажиллагаан дахь үр дүнтэй мониторинг болон 
үнэлгээний ажиллагааг хангах нь: Олон нийтийн санал хүсэлтийг авах механизмын үүргийг судлах”, 
(Транспэрэнси Интернэшнл: 2005 оны 4 сар) www.transparency.org/in_focus_archive/tsunami/tsu_tampi.pdf 
13 Хилийн чанад дахь Хөгжлийн Институт, HPG Хураангуй дугаар.6, Олон улсын хүмүүнлэгийн ажиллагаа ба 
албан ёсны доноруудын хариуцлагатай байдал, (ХЧХИ: 2002 оны 12 сар)  
www.odi.org.uk/hpg/papers/hpgbrief6.pdf 
14  Чалока Бэяани, “Олон улсын хүмүүнлэгийн омбудсманы эрх зүйн хүрээ”, (Хүмүүнлэгийн Хариуцлагатай 
Байдлын Түншлэл-Олон улсын: 1999 оны 10 сар)  
www.hapinternational.org/hapgeneva/OMBUDSMAN/legalfin.html 
15 Сүүлийн үед хэрэгжиж буй гол санаачлагууд Хүмүүнлэгийн Хариуцлагатай Байдлын Түншлэл –Олон улсын 
(ХХБТ-ОУ-www.hapinternational.org/en/), Хариуцлагатай байдал баолон Ажиллагаанд Идэвхитэй Суралцах 
Сүлжээ (ХБАИСС www.alnap.org) болон Спер Төсөл (www.sphereproject.org) багтаж байна. 
16 Барнаби Виллитс-Кинг болон Паул Харви, “Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Ажиллагаан дахь Авлигын 
эрсдлүүдийг зохицуулах” 
17 Энэ салбар дахь нарийвчилсан наад заохын стандартуудыг Энэтхэгийн Далайн цунамигийн дараагаар 
өргөн хүрээний оролцогчид боловсруулсан ажээ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол: 19-р зүйл, Хүмүүнлэгийн 
гамшиг: Мэдээллийн хямрал, (19-р зүйл: 2005 оны 4 сар)-аас үзнэ үү. 
 
Тус Ажлын Материалыг ТИ-ийн Тамгын Газрын Бодлого, Судалгааны Хэлтэсээс ТИ-
ийн хүмүүнлэгийн тусламж болон авлигын асуудлаарх ажлаас хамаарч цаашид 
улам боловсронгуй болсоор байх ажлын материал болгон бэлтгэсэн болно. 
Хэдийгээр тус материалын агуулгын хувьдад ТИ дангаараа хариуцлага хүлээх 
боловч материалыг бэлтгэхэд туслалцаа үзүүлсэн Алекс Жакобс (MANGO), Дорис 
Пфистэр (ОУУЗХ), Николас Стоктон (ХХБТ-ОУ), Паул Харви (ХЧХИ), Ингер Аксэлл 
(SIDA), болон Жессика Шульц (U4 Авлигын эсрэг Сургалтын Хангамжийн Төв) нарт 
талархал илэрхийлье. ТИ-ийн Хүмүүнлэгийн Тусламжин дахь Авлигаас Урьдчилан 
Сэргийлэх Хөтөлбөр нь Шведийн Олон Улсын Хөгжил Хамтын Ажиллагааны 
Агентлаг (SIDA) болон Швейцарийн Хөгжил, Хамтын Ажиллагааны Агентлагийн 
(SDC) санхүүжилтээр хэрэгжиж байна.  
 
ТИ-ийн Хүмүүнлэгийн Тусламжин дахь Авлигаас Урьдчилан Сэргийлэх Хөтөлбөрийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол ТИ-Тамгын газар, Даян дэлхийн Хөтөлбөрүүдийн Хэлтэс, Мари-
Луис Ахлэндорфтоай холбоо барина уу.  
gp@transparency.org 
 
Тус Ажлын Материалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол ТИ-Тамгын Газар, Бодлого, 
Судалгааны Хэлтэс, Алэд Виллиамстай холбоо барина уу. 
plrs@transparency.org 


