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“Áàÿí àéëûí õ¿¿õä¿¿ä õè÷ýýí ñóðàëöàõ àëáàã¿é, ó÷èð íü тэд нарын ýöýã 
ýõèéí ìºíãº нь òýäíèé амжилтын áàòàëãàà áîëж өгдөг гэдгийг мэднэ. 
Õ¿¿õä¿¿ä хамгийн чухал юм бол мэдлэг бус харин мөнгө гэж îéëãîöãîîäîã”. 
 
Á¿õ ýöýã ýõ÷¿¿ä, ÿëàíãóÿà áàãà îðëîãîòîé айл өрхийн эцэг эхчүүд, õ¿¿õä¿¿ääýý 
ñàéí áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõèéã õ¿ñдэг, учир íü энэ нь òýäíèé èðýýä¿éí ãîë 
áàòàëãàà áîëдог. Боловсролын систем залуу иргэдэд улс орныхоо эдийн засгийн 
хөгжилд хувь нэмэр оруулах, нийгэмд ивэдхитэй оролцоход шаардагдах мэдлэг 
чадвар олгодог. Áîëîâñðîë нь íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéí òóëгûí ÷óëóó, îëîí 
óëñûí õóóëиар олгогдсон хүний үндсэн эрх бөгөөд ихэнх улс орнуудад энэ эрхийг 
¿íäñýí õóóëèàð баталгаажуулсан байдаг билээ.  
 
Бîäèò áàéäàë дээр, áîëîâðîëûí чанар мóó, хамрагдах боломж òýãø áóñ áàéдàг. 
Òóõàéëáàë, Àôðèêò төрийн өмчит бага áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ñóðàëöàãñäûí 50 
ãàðóé õóâü íü сургуулийн байрны нөхцөл муу, àíãè ä¿¿ðãýëò õýòýðñýí, áàãø íàðûí 
ажил таслалт өндөр, ñóðàõ áè÷èã, ñóðãàëòûí õàíãàìæ õ¿ðýëöýхã¿é íºõöºëä 
суралцахдаа зөвшөөрч боломгүй ºíäºð òºëáºð төлж ихээхэн хөрөнгө зарцуулдаг 
байна. Ихэнхи улс орнуудад дýýä бîëîâñðîë ýçýìøèõ асуудал íü òóõàéí сурагчийн 
àâъÿàñ, ìýäëýã ÷àäâàð, ÷àäàâõèàñ èë¿¿òýéãýýð ýöýã ýõèéí õýòýâ÷ийн хэмжээ болон 
тэдгээрийн íèéãýìä ýçëýõ áàéð ñóóðüíààñ õàìààðäàã байна. 
 
Àâëèãà ýíý á¿õ бэрхшээлүүдийг үүсгэх øàëòãààíуудын нэг нь юм.  Боловсролын 
салбараас үзүүлж буй үйлчилгээний чанарт аâëèãà äàðààõ байдлаар íºëººëäºã. 
Үүнд: 
 
Íýãдүгээрт, төсвөөс зарцуулах íººö, ýõ ¿¿ñâýðèéã õîðîãäóóëäàã, тухайлбал, ÅÁÑ, 
èõ äýýä ñóðãóóëèóäàä çàðöóóëàõààð төсвөөс гаргаж буй хөрөнгө бараа үйлчилгээ 
худалдан авах журмаар замаас хумслагдан хорогддог.  
Õî¸ðäóãààðò, ÷àíàðûí øààðäëàãà õàíãàõã¿é ñóðàõ áè÷èã худалдан авах, 
мэргэжилдээ òýíöýõã¿é áàãø ýëñ¿¿ëэх çýðýã àâëèãà үйлдэн áîëîâñðîëûí ÷àíàðûã 
áóóðóóëäàã.  
Ãóðàâäóãààðò, ýðõ òýãø áàéäëûã àëäàãäóóëæ, ýëñýëòèéг áóóðóóëæ, ñóðãóóëü 
çàâñàðäàëòûã íýìýãä¿¿ëäýã. Ýíý бэрхшээл ÿëàíãóÿà ÅÁÑ, èõ äýýä ñóðãóóëèóäàä 
ýëñýõýä нэхэгдэх õýýë õàõóóëийг ºãºõ ÷àäâàðã¿é îðëîãî áàãàòàé àéëûí õ¿¿õä¿¿äýä 
òóëãàðäàã бэрхшээл þì.  
 
Àâëèãà íü áîëîâñðîëûí ìºí ÷àíàðûã àëäàãäóóëäàã. Àâëèãàä àâòñàí áîëîâñðîëûí 
òîãòîëöîî íü залуучуудад óëñ îðíûõîî íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí õºãæèëä áîäèòîé 
õóâü íýìýð îðóóëæ ÷àäàõ ìýäëýã, ÷àäâàðûã ýçýìøèõýä ñààä учруулдаг. Ийнхүү 
хүүхдүүд балчир багаасаа øóäàðãà áóñ áàéäàë áàéõ ¸ñòîé ç¿éë ìýò ойлгож, 
нийгэмд гаж жишиг тогтоход хүргэдэг.  
 
Àâëèãûí öàð õ¿ðýý 
 
Èõýíõ óëñ îðíóóäûí õóâüä áîëîâñðîëûí салбар нь òýðã¿¿ëýõ áàéð ñóóðü ýçýëäýã 
бөгөөд үйл ажиллагаа нь ил тод бус явагдана. Оðîí íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíû 
íýãæ¿¿äýä ýðõ ìýäëèéг õóâààðèëàх зохицуулалт õèéñýí îðíóóäàä ÷, зàñãèéí ãàçàð 
íü áàãø íàðûí öàëèí, òºñâèéí õÿíàëò çýðýã ãîë ãîë үйл ажиллаганд нь õÿíàëò 
òàâüсаар áàéна (боловсорлын салбарт дунджаар улсын төсвийн 20-30%-ийг 



зарцуулдаг). Улс төрчдийн эíý ìîíîïîëü áàéäàë íü óëñ òºð, çàñàã çàõèðãààíû 
íýãæ, òýð áàéòóãàé àíãè òàíõèì äîòîð ч àâëèãà үйлдэх боломж олгох ãîë шалтгаан 
нь áîëäîã áàéíà.  
 
- Óëñ òºðèéí ò¿âøèíä, áîëîâñðîëûí ñàëáàð íü òºñâèéí ñàíõ¿¿æèëòèéí íèëýýäã¿é 
õóâèéã ýçýëäýã, ажиллах õ¿чíèé ãîë ýõ ¿¿ñâýð, ò¿¿í÷ëýí óëñ îðíû á¿õ õýñэã 
нэгж¿¿äèéã õàìàð÷ байдгаас шалтгаалан áîëîâñðîëûí салбар нь óëñ òºð÷äèéí 
çàëü ìýõ ашиглах õýðýãñýë áîëäîã. Àâëèãын олон õýëáýðүүдийг энэ салбарт 
ашиглан авлига үйлдэнэ: áàãøèéí òîìèëãîî, òóøààë äýâø¿¿ëýõ, øèëæ¿¿ëýõ үйл 
ажиллагаанд óëñ òºð÷èä õºíäëºíãººñ нөлөөлөх, ýñхүл ñîíãóóëèéí кампанит ажилд 
áàãø íàðûã àøèãëàõ үүднээс “áàãø íàðûã õàìãààëàëòàíäàà” àâàõ ãýõ ìýò 
хэлбэрүүд илэрнэ. Улс төрчид шинээр барих сóðãóóëийн ãàçðыг сонгох ажилд ч 
íºëººëж байх жишээтэй.  
 
- Çàñàã çàõèðãààíû òîãòîëöîîí äàõü àâëèãà íü яам, ä¿¿ðýã, ñóðãóóëü буюу 
боловсорлын салбарын á¿õ øàòàíä èëýðäýã. Õÿíàëòын байгууллагууд ч “ñàéí” 
гэсэн ¿íýëãýý авах хүсэлттэй сургуулийн захиргаанаас хээл хахууль ºãºõèéã 
øààðääàã. Ñóðãóóëèéí байр, òîíîã òºõººðºìæèéã õóâèéí áîëîí àðèëæààíû 
çîðèëãîä àøèãëàõ ÿâäàë ãàðäàã. Үнэгүй тараагдах сóðãàëòûí ìàòåðèàë, ñóðãóóëèéí 
хэрэгслийг үнэ төлбөртэйгээр  áîðëóóëàõ íü áèé. Ñóðãóóëèйн захиргаа, багш нар 
ñóðàã÷äààñ àëáàí бус буюу хууль ёсны áóñ òºëáºð àâàõ òîõèîëäîë ÷ ãàðäàã.  
 
- Áàãø íàð õè÷ýýë òàñëàõ, ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí äàãóó õè÷ýýëýý çààõã¿é байх, 
ñóðàã÷äààñ àâëèãûí øèíæтэй ¿éë÷èëãýý нэхэх, àâàõ тохиолдлууд гарна. Ò¿¿í÷ëýí 
áàãø íàðаас ñóðàã÷äàä áýëãèéí äàðàìò ¿ç¿¿ëýõийг àâëèãын хэлбэрт тооцдог îëîí 
îðîí байдаг.  
 
Áàíãëàäåøийн хуулиар төрийн өмчит сургуулийн сурагчид нь àõëàõ àíãè õ¿ðòýë 
¿íý òºëáºðã¿é суралцах эрхтэй байдаг хэдий ÷ нийт ñóðàã÷äûí 36.5 õóâü íü хууль 
áóñ òºëáºð ºгäºã байна. Óëñûí òýòãýëýãò хамрагдах хүсэлтэй íýí ÿäóó ºðõèéí 
ýìýãòýé õ¿¿õä¿¿äèéí 32.6 õóâü íü, õàðèí äýýðх òýòãýëýãò õàìðàãäàãñäûí 54 õóâü íü 
албан ёсоор òýíöñýí õýäèé ÷ хээл õàõóóëü ºãºõººñ àðãàã¿é áàéäàëä ордог áàéíà. 
  
ÒÈ-Áàíãëàäåø (2005): “Áàíãëàäåø äàõü àâëèãà áà õ¿íèé àþóëã¿é áàéäàë” òàйлан 
èëòãýëýýñ, ¯íäýñíèé хýâëýëèéí х¿ðýýëýí, 09.12.2005 
 
Боëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýг хуулиараа ¿íý төлбөрг¿é олгох Ìåêñèêò äóíäàæ 
орлоготой айл ºðõ æèëä 30 àì. äîëëàðûã áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíä çàðöóóëäàã 
áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí, 2001, 2003 îíóóäàä явуулсан Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíëийн 
ñóäàëãààгаар ñóðãóóëьд ýëñýх, øàëãàëò өгсөнийг гэрчлэх гэрчилгээ авахûí тулд 
õýýë õàõóóëь байнга өгдөг гэсэн дүн ãàðñàí áàéíà.  
 
Òðàíсïýðýíñè Ìåêñèê (2005): Ñóðãóóëüä ýëñýõ õàíø.  
Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíë: Èðýýä¿éãээс хомслох íü, Àíãè äîòîðõ àâëèãà. 
 
Áîëîâñðîëûí òºñºâ äýõ àâëèãà 
 
Áîëîâñðîëûí òºñâèéí õóâààðèëàëò, ã¿éöýòãýë áîëîí áîëîâñðîëд зарцуулах 
төсвийн зарцуулалт çýðýã үйл ажиллаганд àâëèãà үйлдэх боломж áèé áîëäîã. 
Төрийн өмчит áîëîâñðîëûí системийн нэг байгууллагын òºñâèéí áàãàõàí 



õýìæýýíèé санхүүжилт äýýð àâëèãà үйлäэж ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàëò õèéн хөрөнгө 
завшихад óëñûí төсөвт их õýìæýýíèé õîõèðîë ó÷иðч áàéäàã.  
 
Оðîí íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæ¿¿äýä төсвийг захиран зарцуулах ýðõ ìýäëèéã 
õóâèàðëàõ áîäëîãî нь авлига үйлдэх эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. Оðîí íóòãийн 
байгууллагуудад эрх мэдлийг олгохоос өмнө мîíèòîðèíã хийх ä¿ðýì, æóðìыг 
танилцуулах, орон нутгийн ажилтнуудын мэдлэг, чадавхийг дээшлүүлэх үйл 
ажиллагаа явуулж залилан мэхлэх, хөрөнгө шамшигдуулах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх хэрэгтэй. Õýäèé ÷èíýý îëîí õ¿í санхүүгийн ýõ ¿¿ñâýð¿¿äýä íýâòýð÷, 
áîëîâñðîëûí ñàíõ¿¿æèëòийг захиран зарцуулах эрх авна, òэр хэмжээгээр залилан 
мэхлэх, өмч хөрөнгө шамшигдуулах боломж нэмэгдэнэ.  
 
Àâëèãа газар авсан óëñ îðíóóäàä òºñâөөс íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíä áàãà õºðºíãº 
îðóóëàëò õèéäýã бөгөөд áîëîâñðîëûí ñàëáàðт хүрэлцэхүйц хөрөнгө 
хуваарилдаггүй байна. Т¿¿í÷ëýí, òºñâèéí õºðºíãèéã øààðäëàãàòàé á¿ñ¿¿äýä буюу 
õºäºº îðîí íóòãийн боловсорлын байгууллагуудаä õóâèàðëàõын оронд õîòûí 
á¿ñ¿¿äýä èë¿¿ äàâóó ýðõòýéãýýð õóâààðèëнà. Дàâóó ýðõòýéãýýð ñàíõ¿¿æилт хийх нь  
төсвийг õóâèéí àøèã ñîíèðõîëä нийцүүлэн, тухайн албан тушаалтны үзэмжээр 
çàðöóóëàõ áîëîмж îëãîдоã. Ñóðãóóëèéí áàéðны барилга угсрах, ñóðàõ áè÷èã 
õýâëүүлýõ, ñóðãóóëèéí õîîë íèéë¿¿ëýõ çýðýã үйл ажиллагаа нь хувийн хэвшилд 
авлига үйлдэх боломж олгож, òàíèë òàë, õàìààòàí ñàäаíдаа давуу байдал бий 
болгох, төрийн өмчийг шамшигдуулах àâëèãын хэлбэрүүд үйлдэх боломж нээгдэнэ. 
Элсэлтийн тоог өсгөн тусгаж  сóðãóóëèйн  òºñâèéг õóдал мэдүүлэх аргыг ашиглах 
тохиолдол гарна. Ýнэхүү òºñâèéí õóâààðèëàëòын гаж тогтолцоо нь орлого ихтэйд 
íü үйлчилж, îðëîãî áàãàòàé, ¿ãýýã¿é ÿäóó àðä èðãýäýä õîõèðîë ó÷ðóóëæ, 
áîëîâñðîëûí òîãòîëöîîí äàõü øóäàðãà áàéäàëä сөргөөр íºëººлсөөр áàéíà.  
 
Òºñâèéí áóñ õóâààðèëàëò буюу олон улсын äîíîð байгууллагуудаас тухайн орны 
çàñãèéí ãàçðын байгууллага ýñхүë èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóäààð äàìæóóëàí 
ñóðãóóëèóäàä үзүүлж буй санхүүгийн øóóä äýìæëýã íü авлигад ìàø өртөмтгий 
үйлдэл юм. Нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний ÷àíàð, çàðöóóëàëò дээр õÿíàëò тавих 
зохицуулалт байдагã¿é учир, ñàíõ¿¿æèëò нь иõýíõ òîõèîëäîëä ñòàíäàðòûí áóñ 
ýñâýë ÷óõàë õýðýãöýýã¿é ìàòåðèàë худалдан авах ýñхүë онцын шаардлагагүй 
áàðèëãà áàðèõ çýðýãò зарцуулагдаж үр ашиггүй зардал болон ¿ðýãäдэг áàéíà.  
 
Òºñâèéí ã¿éöýòãýë: õóâààðèëñàí õºðºíãº нь ÅÁÑ, èõ, äýýä ñóðãóóëèóäàä хүрэхгүй 
байх, àëáàí òóøààëòíóóä òºñâèéí õºðºíãийг шамшигдуулах, ýñхүл ñóðãóóëèéí 
áàðèëãà, ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûí òåíäåðийг ººðò àøèãòàéãààð ашиглах зэрэг эрсдэл 
бий болгодог. Áàðàà, á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ àíõàí øàòíû øèéäâýðýýñ ýõëýн 
ãýðýýíèé õýðýãæèëò, õÿíàëò õ¿ðòýë á¿õ шатанд àâëèãà үйлдэж байна. Ãýðýýíд 
нийлүүлэгчийг тусгайлан заасан зүйл çààëò оруулах, хаалттай òåíäåð çàðëàн 
тендерт îðîëöîã÷èä үгсэн õóéâàëäàх, ¿íийг õººðгºäүүлэх зэрэг үйлдлээр 
÷àäàâõèòàé íèéë¿¿ëýã÷äèéã øàõàæ ãàðãàäàã áàéíà.  
 
¯¿íèé õîð óðøãààð, ñóðàõ áè÷ãийн ÷àíàð, хангамж ìóó байх, ñóðãóóëèéí áàðèëãûí 
äýä á¿òöийг угсрах ажлын чанар ìóóãààñ барилга íóðах аюул учрах, ариун цэврийн 
өрөөг угсрахгүй áàéõ çýðýã íü áîëîâñðîëûí ÷àíàðûã áóóðóóëàõад хүргэж áàéíà. 
Äýëõèéí Áàíêíààñ çàðèì óëñ îðонд ÿâóóëñàí ñóäàëãààãààð àíõàí øàòíû 
áîëîâñðîëä çàðöóóëæ áóé öàëèíãèéí òºñâººñ ãàäíàõ “òºñâèéí õºðºíãèéí öîîðõîé”-
í õýìæýý 10-87 хувьтай ãàðñàí áàéíà. Öàëèíãèéí òºñөâт öîîðõîé бий болох явдал 
õàðüöàíãóé áàãà гарна, ó÷èð íü áàãø íàð ººðñäèéí öàëèíãèéí õýìæýýгээ мэдэх 



бөгөөд түүнийгээ авна гэдэгт бүрэн итгэлтэй байдаг. Байдал хэдий тийм ч, 
цалингийн урсгал зардлын 10-24 õóâийг “ñ¿íñ” буюу хүчээлээ тасалдаг áàãø íàðò 
çàðцуулдаг, иõýíõ óëñ îðоíä áàãø íàðûí öàëèíд áîëîâñðîëûí òºñâèéí íèéò 
дүнгийн 80-90 õóâийг зарцуулдаг гэж үзвэл, “сүнс” áàãøид хэр хэмжээний хөрөнгө 
зарцуулж байгааг тооцоолох бэрх биш бизээ.  
 
Түүнээс гадна èõýíõ òîõèîëäîëä ñóðãóóëèóäàä хуваарилсан төсвийг òºëºâëºãäñºí 
үйл ажиллагаанд çàðöóóëдаггүй байна. Үнэгүй тараах сóðàõ áè÷ã¿¿äèéã 
õóäàëäаàлаõ, сургуулийн удирдлага хууль бус төлбөр хийх, хуурамч захиалга хийн, 
зарлагын баримт хуурамчаар үйлдэн хууль бусаар орлого олно, ò¿¿í÷ëýí 
ñóðãóóëüä õóäàëäàæ àâàõ áàðàà, á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîîã санаатайгаар íýìýгдүүлэх 
ÿâäàë ãàðäàã.  
 
Ôèëèïïèí улсаä 90-ýýä îíы үед төрийн ñóðãóóëèйн ñóðàõ áè÷ãèéí íèéë¿¿ëэлòèéã 
îðîí íóòãèéí засаг çàõèðãààíû íýãæ¿¿äýä õàðèóöóóëñàí аж. Энэ нь ñóðàõ áè÷èã 
õóäàëäàж аваõ àæëûã íèéë¿¿ëýã÷èäòýé øóóä ãýðýý õýëýëöýýð õèéж авах áîëîìæèéã 
áèé áîëãîñîí áàéíà. Èíãýñíýýð àâëèãà ãàçàð àâ÷, ãýðýýíèé ä¿íãèéí 20% òàé òýíöýõ 
õýìæýýíèé хээл õàõóóëèéã á¿ñ íóòãèéí áîëîâñðîëûí àæèëòíóóäàä ºãөх æèøèã 
òîãòæýý. Сóðàõ áè÷èã худалдан авах òºñâийн 20-65% íü àâëèãà÷ àæèëòíóóäûí 
õàëààñàíä îðäîã ãýñýí òîî áàðèìò áàéäàã. Тîì÷óóäûí ийн увайгүй байдлаас болж 
төрийн 40,000 ãàðóé ñóðãóóëèóä ñóðàõ áè÷ãèéí õîìñäîëä îðж. бàãà ñóðãóóлийн 
çóðãààн сурагч, äóíä ñóðãóóëèйн íàéìàí ñóðàã÷ийн äóíä ãàíö ñóðàõ áè÷èã ногдож 
байжээ.  
Ivonne Chua: Ôèëèïïèíèé áîëîâñðîëûí ñàëáàð äàõü àâëèãûí ñóäàëãàà. 
Ôèëèïïèíèé ýðýí ñóðâàëæëàõ ñýòã¿¿ë ç¿éí òºâ, Êþçàí õîò.  
 
Гарах гарц? 
 
Бîëîâñðîëûí ñàíõ¿¿жилт äýõ авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд èë òîä, 
нээлттэй байдал, ìýäýýëëийг õ¿ðòýх боломжийг нэмэгдүүлэх явдал маш чухал. 
Боловсролын салбарын хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд иргэдэд 
áîëîâñðîëûí òºñâèéí õóâààðèëàëò, ã¿éöýòãýë, ìºí áîëîâñðîëûí салбарын 
òºëºâëºлтийн òàëààðх åðºíõèé ìýäýýëëийг нээлттэй áолгох шаардлагатай, 
ингэснээр боловсролын байгууллагуудын ажилтнуудын үйл ажиллагаанд гаднаас 
нь хяналт тавих боломж нээгднэ. Àâëèãûã íèéòýä èë÷ëýõýýñ èë¿¿ õ¿÷òýé зэвсэг гэж 
үã¿é.  
 
Төсвийг дураар захиран зарцуулах эрхийг хязгаарлах, боловсролын салбарын 
байгууллагуудад хөрөнгө тэгш хуваарилах тºñâèéí хуваарилалт хийх тодорхой 
дүрэм журам боловсруулан мөрдөх шаардлагатай. Ñóðãóóëèйн захиргаа төсвөө 
хянах чадавхитай байх тохиолдолд төсвийг шууд шилжүүлж авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх болно. Санхүү бүртгэлийн маш тодорхой дүрэм журам батлан эдгээр 
журмыг хэрэгжүүлэх сургуулийн ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх, хөндлөнгийн 
аудитын байгууллагаар тогтмол аудит хийлгэж байхыг бодлогоор дэмжих 
шаардлагатай.  
 
Эöýã ýõ÷¿¿ä, áàãø нар, сурагчид буюу тóõàéí ñóðãóóëèéí үйл ажиллагаанд 
оролцогч бух талууд сурах бичгийн чанар болон ашиглалт, сургуульд өгч буй 
санхүүжилт хүрэлцэхүйц байгаа эсэхийг шалган хөрөнгийн зарцуулалтанд хяналт 
тавих боломжтой. Ìºí ò¿¿í÷ëýí, ñóðãóóëèéí õîðîîнд авлигын эсрэг тэмцэх 
эрмэлзэл бүхий нийгэмд байр сууриа олсон иргэдийг сонгон îëîí íèéòèéí 



îðîëöîîг нэмэгдүүлж, ñóðãóóëèéí ñàíõ¿¿æèëòэд тавих хяналтыг улам их үр 
нөлөөтэй болгох шаардлагатай юм.  
 
Сóðãóóëèóäàä чанартай áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýý худалдан авахын тулд 
ялангуяа шууд худалдан авах ажиллагааг íýýëòòýé зарлах, тендерийн øàëãóóð 
¿ç¿¿ëýëòүүд áîëîí øàëãàðóóëàëò хийх ïðîöåäóðûã маш òîäîðõîé боловсруулж 
нийтэд ил тод áîëãîõ хэрэгтэй. Шèéäâýð ãàðãàх албан тушаалтны ñîíèðõëûí 
çºð÷ëèéг хязгаарлах дүрэм журам мөрдөх, òåíäåðò ирүүлсэн саналуудыг судлах 
боломж олгох зэрэг үйл ажиллагаанууд худалдан авах ажиллагаан дахь авлигыг 
бууруулах áîëîìæийг улам нэмэгдүүлэх þì.  
 
Ñóðãàëòûí àëáàíаас олгох сертификат болон øàëãàëòûí ä¿íòýé  
õîëáîîòîé àâëèãà áà çàëèëàí 
 
Хàðèëöàà õîëáîîíû øèíý òåõíîëîãè íýâòýð÷, îþóòíóóäûí äóíä ºðñºëäººí 
нэмэгдэх энэ үед дýýä áîëîâñðîëд ёс зүйгүй авирлах, авлига үйлдэх шинэ 
боломжууд нээгдлээ. Эрдэмтэн багш нарын залилан, анги дэвших, шалгалтын дүн, 
äèïëîì худалдан авах, арилжаалах çýðэã хэргүүд тогтмол үйлдэгдэж ÿëàíãóÿà 
Ç¿¿íºìíºä Åâðîï, õóó÷èí Çºâëºëò Õîëáîîт улсад багтаж байсан îðíóóäàä ãàçàð 
àâ÷ áàéíà.  Оþóòàí хүн багшдаа хээл хахууль өгч øàëãàëòàíä ñàéí ä¿í òàâèóëàõ, 
ýñхүл áàãø нь õè÷ýýëäýý ñàéí, ãýðýýð äàâòëàãà àâàõ øààðäëàãàã¿é îþóòнаас 
õóâèар õè÷ýýë çààëãàõûã “øààðäàж” төлбөр авах зэрэг “academic fraud” буюу 
эрдмийн зэрэг, цол олгохтой холбоотой хээл хахууль, залилан, îþóòàí, тэнхмийн 
багш нарын õîîðîíä үйлдэгдэнэ. Ìºí ò¿¿í÷ëýн, øàëãàëòûí ìàòåðèàë 
õóäàëäàалах, øàëãàëò өгөх оюутны оронд өөр хүн оруулах зэрэг “academic fraud”-
ын үйлдлүүд хийх ба эдгээр нь Õÿòàä улсàä ò¿ãýýìýë ãàðäàã áàéíà. 2004, 2005 
îíуудаä Áîñíè Герцеговинийн их, дээд сургуулиудын îþóòíóóäûí äóíä õèéñýí 
судалгаагаар шалгалтын үеэр хээл хахууль нэхэх, өгөх явдал байнга гардаг, харин 
судалгаанд оролцсон оюутнуудын ихэнх нь үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх аргаа 
олохгүй байна гэж хариулжээ.  2003 îíä Îðîñын холбооны  улсад, èõ ñóðãóóëиуäад 
ýëñýõийн тулд ºãсөн хээл хахуулийн õýìæýý 30 òýðáóì ðóáëü áóþó 1 òýðáóì 
àì.äîëëàðò õ¿ðñýí ãýñýí òîî áàéдàг. Бîëîâñðîëûí ñàëáàð äàõü àâëèãà èõýñч буйг 
гэрчлэх жишээнүүд дэлхийн аль ч оронд түгээмэл байна.  
 
Боловсролын салбар зах зээлийн харилцаанд шилжсэнээр алсын зайны сургалт, 
гадаадын их, дээд сургуулиудад зуучлах, суралцуулах төвүүд ихээр бий болж 
тэдгээрт гэрчилгээ олгохтой холбогдох авлигын хэргүүд ихэслээ. Түүнээс гадна, 
хээл хахууль өгсөн хэнд ч болов мэргэжлийн үнэмлэх, зэрэг дэвийг олгосноор 
мэргэжлийн бус этгээдүүд мэргэжлийн үнэмлэх авч, эрдмийн цол хүртсээр байна. 
Сургалт явуулах эрх, гэрчилгээ авах үед үйлдэх авлига ба эрдмийн цол хүртэх үед 
хийх залилан зэрэг нь улс үндэстэнг эрсдэлд оруулж байна. Ó÷èð íü, ÷àíàð ìóóòàé 
ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãóóä ìýðãýæëèéí øààðäëàãà õàíãààã¿é ñóðàã÷äàä ¿íýìëýõ 
îëãîх, õóóðàì÷ ñóðãàëòûí òºâ¿¿ä õè÷ýýë çààõã¿éãýýð äèïëîì îëãîæ байгаа нь 
мэргэжлийн øààðäëàãà хангахгүй эмч, бусад салбарын ìýðãýæèëòí¿¿äэд óäèðäàõ 
àëáàí òóøààëä ãàðàõàä нь тусалж áàéíà.  
 
Бид юу хийх ёстой вэ? 
 
Юуны өмнө, îþóòíóóäûí øàëãàëòанд үнэлгээ өгөх, сурãàëòûí áàéãóóëëàãадуудад 
гэрчилгээ олгох шалгуурууд болон дүрэм журмуудыг маш тодорхой боловсруулж 
нийтэд èë òîä áîëãîõ øààðäëàãàòàé. Стандартчилсан улсын шалгалтыг бèå 



äààñàí, хөндлөнгийн øàëãàëò авах àëáàар çîõèîí áàéãóóëуулж шалгалтыг 
буруугаар ашиглах, залилан хийх боломжийг бууруулж болно. Шалгалтын хуудас, 
тестыг найдвартай газар хадгалах, шалгалтанд орох сурагч нарыг иргэний 
үнэмлэх, сургалтын дэвтэр зэрэгтэй нь тулгаж оруулах, шалгалтыг компьютерээр 
авч дүгнэх систем нэвтрүүлэх нь авлигыг таслан зогсоох арга замуудын нэг юм.  
 
Хөндлөнгийн нөлөөнд автахгүйгээр ажиллах нөхцөл бүрдүүлж, гэрчилгээ олгох 
êîìèññ áîëîí õÿíàëò явуулах àæèëòíóóäын хараат бус, бие даасан байлдыг 
сайжруулах шаардлагатай. Түүнчлэн, ÞÍÅÑÊÎ-îîñ ãàðãàñàí гàäààä ñóðãуульд 
çóó÷ëàõ òºâ¿¿äэд мөрдөх èë òîä áàéäàë, õàðèóöëàãûí ñòàíäàðò бүхий дүрэм 
журам, Åâðîïûí çºâëºëººñ áàòàëñàí ãàäààäàä ñóðàõàä òàâèãäàõ øàëãóóðóóäûã 
сайтар судалж нэвтрүүлэх хэрэгтэй.  
 
Áàãø íàðûí ìåíåæìåíò áîëîí багш сурагчийн  
харилцаан дахь àâëèãà 
 
Бàãø íàðын ур чадвар бîëîâñðîëûí ÷àíàðò ãîëëîõ ¿¿ðýã гүйцэтгэдэг. Багш нараас 
бàãøëàõ ºíäºð óð ÷àäâàð хүлээхээс гадна øóäàðãà çàð÷èì÷ áàéõ, бусдыг хүндэтгэх 
явдлыг үг яриа, үйлдлээрээ дамжуулан сургахыг шаардаж байдаг.  
 
Тàíèë òàë, хамаатан садандаа давуу байдал бий болгох, áàãø íàðûã àæèëä àâàõ, 
øèëæ¿¿ëýõ, òóøààë äýâø¿¿ëýõòýé õîëáîîòîéгоор õýýë õàõóóëü өгөх, авах çýðýã 
үйлдлүүдийг бàãø íàðûí ìåíåæìåíò äýõ àâëèãà гэнэ. Банкны систем нь хөгжөөгүй 
хөдөө, орон нутгийн сургуулийн багш нарт цалин тавьж буй захиргааны ажилтанд 
хээл õàõóóëü ºãºõ øààðäëàãà тулгардаг áàéíà. Цалингийн цэсэнд бичигдсэн хэрнээ 
хичээлээ заадаггүй “с¿íñ” áàãø нар áîëîâñðîëûí òºñөâт èõýýõýí дарамт 
учруулдаг. Мýäýýëэл хүртэх, хяналт тавих боломж хомс газар багш нар, 
боловсролын салбарын ажилтнууд үгсэн хуйвалдах үйлдëээр эäãýýð “ñ¿íñí¿¿ä”-ийг 
“амилуулдаг” юм. Ихэвчлэн урьд өмнө ажиллаж байгаад íàñ áàðñàí, ýñхүл 
òýòãýâýðò ãàðñàí, мөн хууль бусаар ажлын чөлөө авсан хүмүүсийн нэрсийг ашиглан 
“сүнс” багш болгодог байна. Харин òýäíèé öàëèíг ººðñäºä íü, ñóðãóóëüä íü ýñхүë 
боловсролын салбарын захиргааны аль нэг шатны óäèðäàõ àëáàíû õýí íýãэíд 
олгосоор байäàã.  
 
Бàãø íàð õ¿íäýòãýõ øàëòãààíаар àæèë òàñалж болох бөгөөд ажил таслалтыг 
авлигын гэмт хэрэгт тооцдоггүй ч ажил таслалт 10%-èàñ õýòýðâýë хэлэлцэх 
асуудал болж хувирах ёстой. Æèøýýëáýë, Ýíýòõýã улсад áàãà сургуулийн áàãø 
íàðûí 30 îð÷èì õóâü íü õè÷ýýëèéí öàãààð ýçã¿é áàéäàã нь áîëîâñðîëûí òºñâººñ 
õîðîîгоод зогсохгүй, ñóðàã÷äûí èðö, øàëãàëòûí ä¿íä íîöòîé íºëººëäºã байна. 
Үүнийг хичээл зààõ öàãийг хороож áîëîâñðîëûí ÷àíàðыг бууруулж байгаа õýðýã 
гэж нэрлэхээс өөр аргагүй юм.  
 
Ïåðóãèéí àìáàí çàõèðàã÷ийн алба, Òðàíñïýðýíñè Èíòåðíýøíëèéí “Ïðîэòèêà” 
ñàëáàðòàé õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëñàí “àâëèãàã¿é áîëîâñðîë” êаìïàíèò àæëûí 
õ¿ðýýíä Ïåðóãèéí çóðãààí á¿ñ íóòãèéí èðãýäýýñ àâëèãûí õýðã¿¿äèéí òàëààð 
ìýäýýëýë ºãºõèéã óðèàëñàí áàéíà. Бàãø íàðûí àæèë òàñëàëò их байна, áàãøийн 
òîìèëãîî шударга бус явагддаг гэсэн ãîìäëууд дºðâºí ñàðын дотор ирсэн нийт 307 
гомдлын дийлэнхид нь зонхилж áàéæýý. Õÿíàëòûí ìåõàíèçì сул байх, ìýäýýëэë 
олж авах боломж хомс байх болон улс төрийн тогтворгүй байдал çýðýã íü Ïåðó 
óëñûí áîëîâñðîëûí ñàëáàðò àâëèãà “цэцэглэх” íºõöºë áîëæ áàéжээ.  
 



Дýëõèéí îëîí îðîíä хóâü õ¿ì¿¿ñ хувиараа ýñхүë “áýëòãýë дамжаа” ашиглан 
сургалт явуулах áèçíåñ äýëãýð÷ áàéíà. Тóõàéí õè÷ýýëèéí áàãø íàð ººðèéí 
ñóðàã÷äàäàà äàâòëàãà ºã÷ эхлэх нь àâëèãа үйлдэх боломжийг бүрдүүлнэ гэсэн үг 
юм. Тухайлбал, Ôðàíö, Àâòðàëи, Ñèíãàïóð зэрэг зàðèì îðíóóäàä, áàãø íàðт 
õè÷ýýëèéí бус öàãаар îþóòíóóäàä òºëáºðòýé äàâòëàãà өгөхийг хоргилдог. Харин 
Áàíãëàäåø, Êàìáîäæид ýíý íü õýâèéí ¿çýãäýë юм. Хóâèéí, төлбөртэй äàâòëàãà 
өгөх явдал нь айлган сүрдүүлэх үйлдэл болон хувирдаг байна. Бàãø íàð àëáàí 
¸ñíû õè÷ýýëèéí öàãààð ñóðãàëòûí õºòºëáºðò çààñàí õè÷ýýëèéíõýý зарим хэсгийг 
íü çààãààä, ¿ëäñýíèéã нь îþóòíóóäàä òºëáºðòýé õóâèéí äàâòëàãàä ñóóæ çààëãàõûã 
òóëãàí øààðäàж, õóâèéí äàâòëàãà àâàõã¿é байх тохиолдолд ä¿íã áóóðóóëах болно 
гэж øàõàëò ¿ç¿¿ëäýã áàéíà.  
 
Бид юу хийх ёстой вэ? 
 
Оëîí óëñ îðîíд бàãø íàðûí àæèëëàõ íºõöºë õ¿íä áàéäàã. Цалин бàãà, àæèëëàõ 
îð÷èí, нөхдөл тааруй байх íü áàãø íàðûã àëáàí òóøààëàà óðâóóëàí àøèãëàõàä 
õ¿ðãýäýã áàéæ áîëîõ òàëòàé. Учир нь бàãø íàðын öàëèí õ¿ðýëöýõã¿é байх,  öàëèí 
хөлсийг нь öàã òóõàéä íü тавихгүй байх çýðгээñ шалтгаалан багш нар îðëîãûí ººð 
áîëîìæèò ýõ ¿¿ñâýðòýé áолохын тулд àðãà áóþó àëáàí òóøààëàà урвуулан àøèãëàх 
арга замыг хайхад хүргэнэ. Байдал хэдий ийм ч, ажиллах таатай нөхцөл, багш 
нарын байрны тохь тухтай байдал, хот, суурин газарт ойр ажиллах, албан тушаал 
дэвшин хөгжих боломж, багш хүний өндөр нэр алдар зэрэг нь цалингийн 
хэмжээнээс илүүтэйгээр багш хүний бие авч явах байдалд нөлөөлдөг байна.  
 
Áàãø хүний íèéãэìд эзлэх байр суурийг өндөрт өргөх, амьдралд нь õ¿ðýëöýõ¿éö 
öàëèí îëãîх, мэдлэг, мэргэжил дээшлүүдэх ñóðãàëòàíä байнга õàìðóóëж байх 
бодлого хэрэгжүүлэх øààðäëàãàòàé. 2005 îíы байäлаар áîëîâñðîëûí ÷àíàðûí 
ñòàíäàðòààð ºíäºð ¿ç¿¿ëýëòýíä õ¿ðñýí äºðâºí îðîí áîëîõ Êàíàä, Êóá, Ôèíëàíä, 
Өмнөд Солонгост áàãøèéí ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã ýí òýðã¿¿íä òàâьж багш нарын 
ñóðãàëòàíä èõýýõýí õºðºíãº îðóóëàëò õèéж иржээ.  
 
Нөгөөтэйгүүр, бàãøèéí ìåíåæìåíò, ¸ñ ñóðòàõóóíû àñóóäàëòàé õîëáîîòîé àâëèãûí 
¿éëäëýýñ ñýðãèéëýõийн тулд байнга øóäàðãà буюу хөндлөнгийн хяналт тавих 
ажлыг орхигдуулж болохгүй. Харамсалтай нь, ёс зүйн зөрчил гаргасан, албан 
тушаалын хэрэг үйлдсэн боловсролын салбар дахь болон бусад төрийн 
үйлчилгээний ажилтнуудад ногдуулбал зохих ял, шийтгэлийг хүлээлгэлгүй 
завшуулсаар байна. Энэтхэгт ажил таслалт хэтрүүлсэн 3,000 гаруй багш нарын 
зөвхөн нэгд нь ажлаас чөлөөлөх àðãà õýìæýý àâсан áàéх жишээ байна.  
 
Үð ä¿íòýé õÿíàëòûí ìåõàíèçì бий болгох, àæèëëàõ òààòàé îð÷èí бүрдүүлэх 
бодлого хэрэгжүүлэх нь áàãø íàðûí ìåíåæìåíòийг øóäàðãàар, ýðõ òýãø áàéäàëòàé 
явуулахын нэгэн адил боловсролын авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд чухал àч 
холбогдолтой. Багш нарын àæëûí ¿ç¿¿ëýëò, ÷àäàâõèéã үндэслэн òîìèëîх, òóøààë 
äýâø¿¿ëýõ, øèëæ¿¿ëýõ шийдвэрийг гаргах тохиолдолд багш нар ñóðàã÷èäòàéãàà 
харьцахдаа ¿íýí÷, øóäàðãà çàð÷ìûã áàðèìòлахыг èë¿¿д үзэх хандлага 
ажигдлагддаг байна.  Иймд, áàãø íàðыг òîìèëîõ, øèëæ¿¿ëýõ, òóøààë äýâø¿¿ëýõ 
шийдвэрийг ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð эзэмшсэн эсэх, òóðøëàãатай эсэхийг нотлох 
тодорхой шалгууруудыг үндэслэн гаргах шаардлагатай. Өөрийн сурагчдад хóâèйн, 
төлбөртэй õè÷ýýë çààõ явдлыг хуулиар хориглох зохицуулалт хийх õýðýãòýé.  
 



Багш хүний ¸ñ ç¿éí ä¿рэм боловсруулан баталсанаар ёс зүйтэй хандах, сахилга 
сахих хүсэл эрмэлзлийг бий болгож болно. Ийн ёñ ç¿éí дүрэм нь нийтээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн багш болон боловсролын салбарын ажилтнуудын мөрдөх ёс зүйн 
хэм хэмжээний жишиг болох үүрэгтэй.  Уг дүрмийг мэргэжил нэгтний санал 
шүүмжлэлийг тусгасан, хэрэгжүүлж болохуйц, илүү их үр нөлөөтэй ёс зүйн д¿ðэì 
болгохын тулд áàãø íàðûí íèéãýìëýã, холбоодоор боловсруулуулан батлуулах 
хэрэгтэй. Ажил таслалтыг бууруулах, эрх, үүргээ ухамсарлах, мэргэжлийн ёс зүйн 
хэм хэмжээг даган мөрдөх хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлэхэд сайтар боловсруулсан 
ёс зүйн дүрэм чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг 2005 îíä ªìíºä Àçèä õèéñýí 
ñóäàëãààгààны үр дүн баталсан юм.  Дан гàíö сайн ёс зүйн ä¿ðýì áîëîâñðóóëàад 
хуримтлагдсан бүх асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахгүй гэдэг нь ойлгомжтой юм. 
Багш нарт болон боловсролын салбарын бүх ажилтнуудад ёс зүйн дүрмийг 
ойлгуулах сургалт явуулах, ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн тухай гомдол хүлээж авах, 
ёс зүй, мэргэжлийн этикийн талаар зөвлөгөө өгөх механизм бий болгох үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.   
 
Ä¿ãíýëò  
 
Íýãä¿ãýýðò, сургуулийн барилга шинээр угсрах газрыг товлох, багшийг томилох, 
шилжүүлэх, шалгалт авах процедурыг батлах буюу боловсролын салбар дахь 
санхүү болон захиргааны бүхий л үйл ажиллагаанд мөрдөх тодорхой бөгөөд бодит 
шалгуур үзүүлэлт, стандартууд, холбогдох дүрэм журмуудыг батлан хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.  Дээр дурьдсан мэдээллийг нийтэд буюу ÿëàíãóÿà ýöýã ýõ÷¿¿äýä èë 
òîä, нээлттэй áàéлгаõ талаар анхааран ажиллах. 
 
Õî¸ðäóãààðò, багш хүн, боловсролын салбарын ажилтнууд дураар авирлах, 
авлига үйлдэх зэрэг зөрчлийн талаар боловсролын салбарын үйлчилгээ 
“хүртэгчдээс” гомдол хүлээж авах мэдээллийн суваг бий болгох. Сурагчид болон 
эцэг эхчүүдэд сóðãóóëèéí захиргаа, багш нарын талаар гомдол гаргах боломжийг 
олгох хэрэгтэй. Èõ, äýýä ñóðãóóëèóäàä үйлдэх “academic fraud” буюу эрдмийн цол 
авах, улсын шалгалт өгөхтэй холбоотой хээл хахууль, залилан áîëîí áóñàä 
àâëèãûí õýëáýð¿¿äòýé õîëáîîòîé ñàíàë, ãîìäëûã хүлээж авах, зохих арга хэмжээ 
авч шийдвэрлэх үүрэг бүхий хөндлөнгийн албыг бий болгох шаардлагатай.  
 
Ãóðàâäóãààðò, боловсролын салбарт үйлдэх àâëèãà, залилангийн õýðãèéã 
èëð¿¿ëэх õÿíàëòûí ìåõàíèçì áèé áîëãîõ. Хяналт, шалгалт, аудитыг байнга хийж 
байх процедур боловсруулж мөрдөх.   
 
Äºðºâä¿ãýýðò, àâëèãа үйлдсэн этгээдтэй хариуцлага тооцох. Хууль бус үйлдэл 
хийсэн этгээдэд ял, шийтгэл ногдуулж хóóëü хэрэгжүүлэх шаардлатай. Энэ нь 
хэдийгээр ойлгомжтой мэт харагдах ч хуулийн хэрэгжилт сул байх явдал нь 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигатай хийх тэмцэлд хамгийн ихээр саад 
учруулах хүчин зүйлс юм.  Хууль, дүрэм журам зөрчсөн этгээдэд зохих ял, 
шийтгэлийг ногдуулахгүй байх үйлдлүүд ãàçàð àâах тохиолдолд àâëèãûí ýñðýã 
хэрэгжүүлэх áóñàä бүх бодлогуудад нурах аюул учирна. 
 
Òàâäóãààðò, ñàíõ¿¿гèéí áàðèìò бичиг áîëîí áóñàä ìýäýýëë¿¿äèéã îëîí íèéò, 
хэвлэл мэдээллèéíхэнд íýýëòòýé áàéëãàõ. Дэлхийн оëîí îðîíä õ¿÷èí ÷àäàë, 
санхүүгийн ýõ үүсвэр хомс áàéх учраас òîäîðõîé, бодит, хамгийн сүүлийн 
статистикийн мэдээлэл îëîõîä áýðõ áàéäàã ч, мэдээллийг ил тод, нээлттэй, 
хүртээмжтэй болгох явдал нь авлигаас үрьдчилан сэргийлэхэд чухал үүрэг 



гүйцэтгэх боловсролын салбарын хэрэгжилтэд олон нийтийн зүгээс хяналт тавих 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх угтаа нөхцөл юм.  
 
Çóðãààäóãààðò, боловсролын салбарын авлигатай тэмцэх нэг чухал арга нь îëîí 
íèéòèéí зүгээс асуулга асуун шалгах, хяналт тавих явдал юм. Хангалттай 
мэдээлэл хүртсэн, эðõ, ¿¿ðãýý óõàìñàðëàсаí, áîëîâñðîëын сарбар нь үйлчилгээгээ 
õàðèóöëàãàтай, ýðõ òýãø хүртээх үүрэгтэй гэдгийг ойлгосон иргэд албан тушаалын 
хэргээс урьдчилан ñýðãèéëýõýä ÷óõàë ¿¿ðýã гүйцэтгэнэ. Сóðãóóëèéí ìåíåæìåíòýä 
÷àäâàðòàé èðãýäèéг îðîëöуулахыг хуульчилж боловсролын үйлдчилгээнд олон 
нийтийн зүгээс тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжтой. 
 
Ýöýñò íü,  
 
Ä¿ãíýæ õýëýõýä, олон нийтийн зүгээс боловсролын салбарын үйлчилгээний 
чанарыг дээшлүүлэхийг шаардах, сургуулийн багш, профессоруудын ажлын үр 
дүнг үнэлэх оновчтой урамшууллын систем нэвтрүүлэх, хяналт тавих, шийтгэл 
ногдуулах үр нөлөөтэй механизм ажлуулах арга зам нь бîëîâñðîë äàõü àâëèãààñ 
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõэд ÷ухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Өндөр боловсрол эзэмшиж, эрх 
үүргээ ухамсарласан иргэд чанартай боловсролыг бий болгох ил тод, нээлттэй 
байдал, хариуцлага тооцох тогтолцоо бий болгох хууль эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэхийг шаарддаг. Авлигыг үл тэвчих сэтгэлгээг нийгэмд төлөвшүүлэхийн 
тулд иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдлөг болгох үзлийг 
боловсролын салбараар дамжуулан түгээх хэрэгтэй юм.   Энэ утгаараа, чанартай 
боловсрол нь өөрөө авлигаас урьдчилан сэргийлэх хэрэгсэл юм.  


