ЗӨВЛӨМЖ
СОНГУУЛИЙН ЗАРДЫН ТАЙЛАНГ ГАРГАХ ЗААВАР ЖУРАМ, МАЯГТ
ЗЭРГИЙГ ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ НИЙЦҮҮЛЭН БОЛОВСРУУЛАХ
ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА
Ардчилсан сонгуулийн нэг гол зарчим нь
сонгуульд өрсөлдөж буй улс төрийн нам, эвсэл, нэр
дэвшигчид тэнцвэртэй бөгөөд тогтвортой эрх зүйн
орчинд тэгш гарааны зарчмаар шударга өрсөлдөх
боломжтой байх явдал билээ. Сонгуулийн
кампанит ажлын зардал зохистой хэмжээнд
байснаар тэгш гарааны зарчим хэрэгжих нөхцөл
илүү бүрдэх бөгөөд сонгуульд өрсөлдөгч талууд
бэл бэнчингээр биш мэдлэг, туршлага, бодлогоор
өрсөлдөн, улмаар ардчилсан сонгуулийн үйл явц,
үр дүнд чанарын дэвшил гарах бололцоотой.
Монгол Улс ардчилсан тогтолцоонд шилжсэн
сүүлийн хорь гаруй жилийн хугацаанд сонгуулийн
хууль тогтоомжид сонгуулийн зардлыг хязгаарлах,
шударга өрсөлдөөнийг дэмжих зорилготой
өөрчлөлтүүд нэмэгдсээр ирсэн ч бодит байдалд
үр дүн нь төдийлөн мэдэгдэхгүй байна. Олон
улсын туршлагаас харахад сонгуулийн зардалтай
холбоотой хуулийн зохицуулалтууд хэрэгжих
гол нөхцөл нь сонгуулийг санхүүжилтийн ил тод
байдлыг хангаж, хяналт тавих явдал байдаг.
2015 онд УИХ-аас баталсан Сонгуулийн тухай
хуульд сонгуулийн зардлыг тайлагнах, хяналтыг
сайжруулахтай холбоотой хэд хэдэн чухал
өөрчлөлт тусгалаа олсон. Тухайлбал, уг хуулиар
анх удаа сонгуульд оролцохоор хүсэлт гаргаж
буй улс төрийн нам, эвсэл сүүлийн нэг жилийн
хугацаанд иргэн, хуулийн этгээдээс хүлээн авсан
хандивын тайлангаа, нэр дэвшигчдийн хувьд
хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ Сонгуулийн Ерөнхий
Хороо (СЕХ)-нд хүлээлгэн өгөх болсон билээ.

ШУДАРГА СОНГУУЛИЙН ТӨЛӨӨ

ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ХЯНАЛТ СҮЛЖЭЭ

Энэ нь сонгуулийн дараа хагас дутуу байдлаар
ил болдог байсан сонгуулийн санхүүжилтийн
мэдээллийг сонгуулиас өмнө ил тод, хяналттай
болгоход чиглэсэн чухал өөрчлөлт болсон.
Түүнчлэн дээрх хуулиар СЕХ-ны оронд Төрийн
аудитын байгууллага сонгуульд оролцсон нам,
эвсэл, нэр дэвшигчдийн зардлын тайланг хянах
үүрэг хүлээх болсон ба энэ үүргээ хэрэгжүүлэхдээ
Татварын асуулдал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллагатай хамтарч ажиллах бололцоотой
байдлаар хуульчилж өгчээ.
2016 онд болж өнгөрсөн УИХ-ын сонгууль нь
Сонгуулийн тухай шинэ хуулийн хэрэгжилтийг
бодит байдалд шалгасан нэг ёсны чухал сорил
байв.
Сорилтын дүн харин төдийлөн сайн
байгаагүйг дээрх сонгуулийн үеэр сонгуулийн
санхүүжилтийн ил тод байдалд мониторинг
хийсэн иргэний нийгмийн байгууллагуудын
тайланд дурдсан дүгнэлтээс үзэхэд тодорхой
байна. Тэдний дүгнэснээр хуулийн хэрэгжилт маш
хангалтгүй байсан ба сонгуулийн санхүүжилтийн
ил тод байдал, хяналт өмнөхөөс сайжраагүй байна.
Тухайлбал, мониторингийн тайланд дурдсанаар
“Хуульд сонгуулиас хойш 4 сар орчмын дараа
нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн санхүүжилтийн
мэдээллийг ил болгохоор зохицуулсан. Гэвч энэ нь
цаг хугацааны хувьд хожуу байгаагийн зэрэгцээ
Төрийн аудитын байгууллагаас олон нийтэд ил
болгож буй мэдээлэл нь хяналтын зорилгоор
ашиглахад хангалтгүй, ач холбогдол багатай тойм
төдий тоо, баримт агуулсан байв” гэжээ.

2015 онд батлагдсан Сонгуулийн тухай хуулийн
сонгуулийн санхүүжилтийн ил тод байдал,
хяналттай холбоотой зохицуулалтыг цаашид
нарийвчлан, боловсронгуй болгох шаардлагатай нь
тодорхой боловч уг хуулийг одоо хүчин төгөлдөр
үйлчилж буй агуулгаар нь хэрэгжилтийг нь
сайжруулж чадвал нь сонгуулийн санхүүжилтийн
ил тод байдлыг хангахад дорвитой ахиц дэвшил
гарах бололцоотой юм.

төрийн аудитын байгууллагын идэвх оролцоо
чухал гэж үзэж байна. Үүнд юуны өмнө хуулийг
хэрхэн ойлгож хэрэгжүүлэх талаар ойлгомжтой
тайлбарласан
заавар
журам,
тайлангийн
маягтуудыг олон улсын жишигт нийцүүлэн
боловсруулж хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг
зохион байгуулах шаардлагатай байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн
сунгаа ид өрнөж буй энэ өдрүүдэд 2016 оны УИХын сонгуулийг шинэ хуулиар зохион байгуулсан
туршлагаас суралцан сонгуулийн санхүүжилтийн
ил тод байдлыг нэмэгдүүлж хуулийн хэрэгжилтийг
сайжруулах арга хэмжээ авах бололцоо нээгдэж
байна. Тухайлбал, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн
зардлын тайланд туссан тоо, мэдээлэл үнэн зөв,
алдаа мадаггүй эсэхэд хяналт тавих тогтолцоог
жинхэнэ утгаар нь бүрэлдүүлж, практик болгож
хэвшүүлэхэд сонгуулийн санхүүжилтэд хяналт
тавих үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллага буюу

2016 оны УИХ-ын сонгуулийн хувьд сонгуулийн
зардлын дансанд орж ирсэн орлогыг холбогдох
талууд хэрхэн бүртгэж тайлагнах, зарцуулалтыг
хуульд заасан дагуу зарлагын ангилал, гүйлгээ
тус бүрээр чухам яаж тайлагнах талаар тодорхой
заавар журам байгаагүй. Үүнтэй холбоотой нам,
эвсэл, нэр дэвшигчид тайлангаа гаргахдаа СЕХноос жишээ болгон гаргасан нарийвчлал багатай,
хяналт тавих боломжгүй тойм дүн шаардсан
загвараар тайлангаа гаргасан байдаг. Үүнийг
2016 оны УИХ-д сонгуульд оролцож өрсөлдсөн
нэр дэвшигчийн төрийн аудитын байгууллагад
хүлээлгэн өгсөн тайлангийн доор үзүүлсэн
жишээнээс тодорхой харж болно.

Дээрх жишээнээс үзэхэд зардлын дансны гүйлгээг
ангилсан байдал нь давхцаж болохоор харагдаж
байгаа ба ямар гүйлгээг аль бүлэгт багтааж
тайлагнахыг тайлбарласан заавар огт байхгүй
байсан нь сонгуульд оролцогч талуудын хувьд
ойлгомжгүй байдал үүсгэсэн байж болох юм.
Жишээлбэл, нэр дэвшигч сонгуулийн кампанит
ажлынхаа нээлтийг хийж мөрийн хөтөлбөрөө
танилцуулахаар
тойргийнхоо
сонгогчидтой

уулзалт зохион байгуулсан бол тухайн уулзалтыг
“уулзалт, хурал, цуглаан” гэсэн бүлэгт оруулж
тайлагнах уу, эсвэл мөрийн хөтөлбөр таниулах гэх
үү, “нэр дэвшигчийг сурталчлах” ажиллагааны
зардал гэж тайлагнах уу гэсэн асуултын хариу
огт тодорхойгүй байна. Нэр дэвшигчдийн
хувьд өөрсдийн ойлгосон байдлаар зардлын
дансны гүйлгээгээ ангилан тайлбарлах байдал ч
ажиглагдсан.
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Түүнчлэн зардлын тайланд хавсаргасан дансны
гүйлгээний утгаас ч сонгуулийн зорилгоор
хуримтлуулсан хөрөнгийг чухам юунд зарцуулж

байгааг харж хянах боломжгүй болохыг 2016
оны сонгуульд оролцсон өөр нэг нэр дэвшигчийн
доорх жишээнээс харна уу.

Дээрх нэр дэвшигчийн хувьд 2016 оны 6 дугаар
сарын 9-нд зардлын дансандаа өөрийн нэрээр
139,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байх агаад
сонгуулийн кампанит ажил өрнөсөн 17 хоногийн

хугацаанд ердөө 3 удаа гүйлгээ хийж дээрх мөнгийг
зарцуулж дууссан атал юунд чухам зарцуулсныг
дансны хуулганаас мэдэх боломжгүй байх аж.

Дээрх гүйлгээний хуулбарт туссан мэдээллийг сийрүүлбэл:
Огноо

Шилжүүлсэн дүн

Зориулалт/тайлбар

2016/6/9

3,475, 000

Модем

2016/6/9

126,525,000

Хувь хүнд шилжүүлсэн, зориулалт тодорхойгүй.

2016/6/13

9,000,000

Өмнөх шилжүүлэг хийсэн хувь хүний данс руу дахин энэ шилжүүлэг
хийгдсэн, зориулалт тодорхойгүй.
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Тайланд туссан зардлын дансны орлогын мэдээллийг үзэхэд мөн ойлгомжгүй зүйл олон харагдана.

Дээр үзүүлсэн жишээнд нэр дэвшигч мөнгөн бус
орлогоо мөнгөн дүнд шилжүүлж тайлагнасан байх
авч энэ нь ямар төрлийн бараа, үйлчилгээ байсан,
бодитой үнэлгээ мөн эсэх нь мөн л тодорхойгүй
байна. Хуульд заасны дагуу мөнгөн бус хэлбэрийн
хандивыг зөвхөн нэр дэвшигчид өгч болох ба энэ
тохиолдолд заавал гэрээ хийхээр зохицуулагдсан.
Гэрээ хийсэн тохиолдолд тайлангийн дээрх
хэсгийг магадлан хянах бололцоотой ч 2016
оны УИХ-ын сонгуулийн жишээнээс харахад
зардлын тайландаа гэрээ болон бусад санхүүгийн
баримт нотолгоо хавсарган ирүүлсэн нэр дэвшигч
байгаагүй. Энэ нь бас л анхнаасаа заавар, журам
дутмаг байсантай холбоотой гэж үзэж байна. Гэтэл
бусад улс орны туршлагыг харахад мөнгөн бус
хандивын үнэлгээг хэрхэн хийх, яаж тайлагнах
талаар маш нарийн журам гарган мөрдүүлж буй
жишээ олон байна. Тухайлбал, АНУ-ын Холбооны
Сонгуулийн Хорооноос нэр дэвшигчдэд зориулан
гаргасан гарын авлагад мөнгөн бус хандивыг
хэрхэн тайлагнах талаар тусгайлан бүлэг гаргаж
холбогдох маягтыг хэрхэн бөглөх талаар тодорхой
заавар багтаасан байв.
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Эдгээр жишээнээс харахад 2016 оны УИХ-ын
сонгуулийн сонгуульд оролцогч талуудын гаргаж
тайлагнасан зардлыг тайлангаас хангалттай
мэдээлэл авч хяналт тавихад бэрхшээлтэй байгаа
ба үүнд хуулийг хэрхэн ойлгож хэрэгжүүлэх
буюу зарлагын ангилал, гүйцэтгэл гэдгийг юу
гэж ойлгох, улмаар зардлаа хэрхэн тодорхой
баримттайгаар тайлагнах талаар цэгцтэй заавар,
журам дутмаг байсан нь нөлөөлсөн гэж дүгнэж
байна.
Бусад улс орны туршлагыг харахад хуулийн
хэрэгжилтийг бүрэн хангах үүднээс сонгуульд
оролцогч талууд орлого, зарлагаа нэг бүрчлэн
тайлагнах маягтууд гаргаж, тэдгээрийг хэрхэн
бөглөх талаар дэлгэрэнгүй зааврыг гарын авлага,
цахим сургалт хэлбэрээр хангалттай өгдөг сайн
туршлага олон байна.
Нэр дэвшигчдэд зориулсан Канадын гарын
авлагад нэр дэвшигчээр бүртгүүлэхээс эхлээд
хандив гэж юуг ойлгох, хэрхэн тайлагнах, зардлын
дансанд хуримтлуулсан хөрөнгийг хэрхэн
зарцуулах, тайлагнах талаар жишээнд тулгуурлан
дэлгэрэнгүй зааж тайлбарласан байна.

ЗӨВЛӨМЖ

Канад, Австрали, АНУ гэх мэт улсуудын хувьд
сонгуулийн санхүүжилтэд сонирхсон талууд
хөндлөнгөөс хяналт тавих бололцоо олгон
орлогыг хандивлагч тус бүрээр, зарлагыг гүйлгээ

тус бүрээр тайлбартайгаар тайлагнаж байна.
Манайд ч мөн ийм байдлаар сонгуульд оролцогч
талууд зардлаа тайлагнаж эхэлбэл хяналт тавихад
дөхөмтэй болох юм.

Канадын Ерөнхий Сайд Жастин Трудиогийн сонгуулийн санхүүжилтийн тайлангаас
Хандивлагчийн нэр

Огноо

Хаяг

Хандив авсан огноо

Үйлчилгээ худалдан авсан хуулийн этгээд

Мөнгөн хандивын дүн

Төлсөн нийт дүн

Мөнгөн бус хандив

Төлөх нийт дүн

Нийт

Ангилал

Үйлчилгээний тайлбар

Хандивласан болон шилжүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгө, бараа, үйлчилгээ
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Олон улсын туршлагыг харахад бодитой хяналт тавих бололцоотой байдлаар тайланг гаргахад дараах
наад захын мэдээллийг тусгах шаардлагатай гэж үздэг байна. Үүнд:
Орлогын мэдээлэл

Зарлага

-

-

Эх үүсвэр /өөрийн хөрөнгө, намаас дэмжлэг, хандив/
Хаяг*
Ажлын газар буюу ажил олгогчийн нэр
Мэргэжил/албан тушаал
Хандив хүлээн авсан огноо
Хандивын хэмжээ

-

Төлбөр хүлээн авсан байгууллагын нэр
Хаяг
Тухайн гүйлгээгээр чухам ямар төрлийн
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан
талаар тайлбар
Огноо
Нийт төлбөрийн хэмжээ

Ийнхүү нарийвчлалтай тайлагнахаас гадна хууль хяналтын байгууллагад ирсэн санхүүжилтийн
мэдээллийг шуурхай ил тод болгож иргэд хяналтаа тавих бололцоог давхар олгож байна.

АНУ-д нэр дэвшигч санал хураах өдөр хүртэлх 20 хоногийн хугацаанд 1000 болон түүнээс дээш
долларын хандив хүлээн авснаа 48 цагийн дотор тайлагнасан жишээ:

Нэр дэвшигчийн мэдээлэл

Хандивлагчийн нэр

Хандивлагчийн ажил
олгогчийн нэр

Хандивын хэмжээ

Хандив хүлээн авсан огноо

Хандивлагчийн хаяг

Энэ дашрамд дурдахад дээрх бүх мэдээллийг
хүссэн хүн үзэх боломжтой байдлаар холбогдох
хууль хяналтын байгууллагууд нь цахим
хуудсандаа байруулсан байна.
Цаашид сонгуулийн санхүүжилтийн ил тод
байдал, түүнд тавих хяналтын сайжруулахад
төрийн аудитын байгууллагын зүгээс идэвх
санаачлага гарган,
сонгуулийн тухай хуулийн
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холбогдох заалтуудыг сонгуульд оролцогч талууд
хэрхэн ойлгож хэрэгжүүлэх талаар ойлгомжтой
тайлбарласан
заавар
журам,
тайлангийн
маягтуудыг олон улсын жишигт нийцүүлэн
боловсруулж хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг
зохион байгуулна гэж найдаж байна.

ЗӨВЛӨМЖ

