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5 Дүгнэлт 

 

Онцгой чухал барилга бүтээн босгож буй ил тод бөгөөд хариуцлагатай, 
бүгдэд нээлттэй үндэстэн гэдэг бол авлигын эсрэг тэмцэлд зохион 
байгуулалттайгаар бэлтгэгдсэн иргэд юм. Залуучуудыг энэхүү үйл ажиллагаанд 
эртнээс татан оролцуулах шаардлагатай бөгөөд тэд нийгмийн эрх ашиг бүхий 
гишүүдийн хувьд авлига, албан тушаалын гэмт хэрэггүй, ёс зүйтэй, шударга 
нийгмийг цогцлоох талаарх Засгийн газрын үүрэг хариуцлагыг өөрчлөх асар их 
боломжийг санал болгож чадна. 

Шударга ёсонд авлигын нэгэн адил суралцана. Харамсалтай нь олон улс 
оронд баян, ядуу ялгалгүй авлигыг үе дамжин хүлцэн тэвчиж байна. Залуу хүмүүс 
нь авлигагүй дэлхийг бүтээх өнөөдрийн иргэд, маргаашийн удирдагчид бөгөөд 
тэдэнд өнөөгийн бодит байдлыг өөрчлөх, сүүлчийн цохилт өгөх чадавхи бий. Тус 
баримт бичиг нь, залуу хүмүүс авлигын эсрэг тэмцэлд яагаад, яаж оролцох 
талаарх хэлэлцүүлгийг эхлэх оролдлого юм. Өнөөгийн нөхцөл байдлыг өөрчилж, 
сайжруулах залуучуудын удирдан зохион байгуулах үр дүнтэй үйл ажиллагаанууд 
нь дэндүү олон орныг зовоож буй авлигыг таслан зогсоох шилдэг арга хэрэгсэл 
болно. 

Авлига нь ихэвчлэн оюутнууд, нийгмийн зүтгэлтнүүд, иргэд, ажилчид, 
үйлчлүүлэгчид, санал өгөгч зэрэг нийгмийн бараг бүх салбарын залуу хүмүүст 
нөлөөлдөг. 

Транспэрэнси Интернэшнлийн Дэлхий нийтийн авлигын хэмжүүрээс бүх 
насныханд хийсэн судалгаанаас үзэхэд, залуу хүмүүс ихэвчлэн төрийн болон голлох 
хэдэн байгууллагуудтай харилцахдаа хээл хахууль өгдөг гэжээ. 

 

. 



1. Оршил 
Авлигын хамгийн ноцтой тал нь, нийгмийн дотор хүлээн зөвшөөрөгдөж,  заншлын 
шинжтэй болж, зүгээр л “асуудлыг шийдвэрлэх арга” хэмээн эндүүрч байгаа явдал 
юм. Ахмад үе авлигын бодит байдлыг хэвээр хадгалах далд сонирхолтой, эсхүл 
өөрчлөлт хийх амлалтаа бодитоор хэрэгжүүлэх хүчин мөхөсдөж байж болох. 
Харин залуу үе эсрэгээрээ өргөн цар хүрээтэй өөрчлөлтөнд илүү нээлттэй бөгөөд 
оролдоод үзэхэд бэлэн байдаг. Эцэг эх, багш, улс төрчид, ажил олгогч болон 
тэдгээртэй адилтгах хүмүүс залуучуудын орчин, ирээдүйг тодорхойлж, 
амьдралдаа “зөв” шийдвэр гаргах эрхийг олгодог. 
 
Залуучууд нь нийгмийн болон тухайн нутаг дэвсгэрийн нэгэн том бүлгийг 
бүрдүүлдэг. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр, дэлхийн хүн амын бараг тавны нэг 
нь 15-24 насныхан байгаа бөгөөд хөгжиж буй орнуудад ихээр суурьшдаг.1  15–аас 
доош насныхныг оролцуулбал, залуучууд хөгжиж буй орнуудын хүн амын 60 
шахам хувийг, аж үйлдвэржсэн орнуудын 30 хувийг эзэлнэ2.  Энэ судалгаа нь, 
залуучуудын тоо маш их байгааг, тэд нийгэмд өөрчлөлт хийхэд хэрэгтэйг, мөн 
авлигын эсрэг дэлхий нийтээр тэмцэх урьд өмнө байгаагүй их хүч болж чадахыг 
харуулж байна. Залуус тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэхгүйгээр тэмцлийг цааш 
өрнүүлэхэд бэрх.  
 

2. Яагаад залуучууд ба авлига гэж? 
 

Авлига нь ихэвчлэн оюутнууд, нийгмийн зүтгэлтнүүд, иргэд, ажилчид, 
үйлчлүүлэгчид, санал өгөгч зэрэг нийгмийн бараг бүх салбарын залуу хүмүүст 
нөлөөлдөг.3  Нийгмийн бусад бүлгүүдтэй харьцуулан  тэдний тоо, гүйцэтгэх үүрэг, 
төр, нийгэмтэй харилцах байдлыг авч үзэхэд залуучууд хээл хахуульд илүү 
өртөмтхий байдаг. ТИ–ийн Дэлхий нийтийн Авлигын хэмжүүр (2009) жижиг авлигыг 
хэмжсэн бөгөөд тэдний мэдээлснээр, бүх насныхны дунд судалгаа хийж үзэхэд, 
гол төлөв залуучууд (30-аас доош насны) тогтмол хээл хахууль өгдөг хэмээн 
өгүүлжээ. 69 орныг жишээлэн үзэхэд, өнгөрсөн жил 30 хүртэлх насныхны 16 хувь 
нь хээл хахууль өгчээ.4 

Төрийн болон бизнесийн харилцаанд залуучууд авлигын тэргүүн шугам дээр 
зогсдог. Магадгүй тэд сургуульд явахад, шалгалтанд тэнцэхэд, ажил олоход 
“хахууль” өгөх шаардлагатай болдог. Жишээлбэл, цөөн орон тоотой ажлын 
байрны дэндүү хатуу шалгалтыг давахад жижиг авлига давуу байдлыг бий 
болгодог.  
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Авлига нь гажуу хөгжил, тэгш бус байдал, нэн ядуурлын шинж тэмдэг бөгөөд 
шалтгаан болох нь элбэг.  Дэлхий даяар, ойролцоогоор 500 сая залуучууд өдөрт 2 
ам.доллараас доош зардлаар амьдарч байна.5 Авлига нь хөгжлийн төлөөх 
хөрөнгийг зүй бусаар зарцуулж, засгийн газрын үндсэн үйлчилгээг дордуулж, 
шударга бус, тэгш бус явдлыг тэтгэж, хөрөнгө оруулалт хийх, тусламж үзүүлэх 
итгэлийг алдагдуулдаг.6 Энэхүү бодит байдал нь чадвартай залуу үеийг хувь 
хүнийхээ хувьд хөгжих боломж, иргэний хувьд нийгэмд оруулах нэмэр хандивыг 
үгүй болгодог.  
 
Энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөн сайжруулахад залуучуудын хөдөлгөөн тэргүүлэх 
байр суурьтай. Дуудагдан байцаагдах, иргэдийн эсэргүүцэх, түүнчлэн нийгмийн 
асуудлыг нь шийдвэрлэж өгөхийг  үл хайхран залуучууд  улс орныг өөрчлөх хүчин 
байсаар ирсэн. Тэдний эрч, хүч, санаачлага, итгэл найдвар нь үеийн үед нийгмийн 
өөрчлөлтийг тэргүүлдэг.  Боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн янз бүрийн нөхцөл, 
байгаль орчин, худалдаа, дэлхийн засаглалын бүх салбар дахь залуучууд хийх 
бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй, түүндээ хүрэх янз бүрийн аргуудтай. 
 

Авлигаас үүдэлтэй эдийн засгийн зардал нь ажил эрхлэлтийн өсөлтийг зогсоож, 
залуучууд ажил эрхлэх түвшинг бууруулдаг. Олон улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 
мэдээлснээр, залуучууд нийт ажиллах хүчний дөнгөж 25 хувийг эзлэх бөгөөд дэлхийн 
ажилгүйчүүдийн 40 хувийг эзэлж байна.7  

 
Гэвч, тэдний хичээл зүтгэлийн үндсэн бэрхшээл нь авлига юм.8  Авлигын эсрэг 
тэмцэлд залуучууд ба залуучуудын байгууллагын хүчтэй үүрэг оролцоог бий 
болгох нь өнөөгийн гажуудлыг засах, нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн өөрчлөлт 
шинэчлэл хийхэд тус болж чадна. 
 
3.  Залуучуудыг татан оролцуулах нь 
 
Залуучуудыг өнөөдөр, маргааш авлигын эсрэг “үгүй” хэмээн хэлэхэд бэлтгэх нь 
үндсэн алхам бөгөөд хээл хахууль, залилан, үгсэн хуйвалдах, давуу байдал олгох 
зэрэг албан тушаалын гэмт хэрэгтэй хийх тэмцэлд бодит дэвшил гаргана. 
Хэдийгээр тэдний оролцоо дангаараа албан тушаалын гэмт хэргийг таслан 
зогсоож чадахгүй ч, онцгой, нэмэлт хүч байж чадна. 
 

                                                           
5  
6  
7  
8  



Залуу үеийг шударга ёс, ардчилал, ил тод байдлын үнэ цэнийг ойлгон үнэлдэг 
болгож сургах, хөгжүүлэх нь, авлига амьдралын гажууд хэв маяг гэдэгт бүрэн 
итгэсэн ирээдүйг төлөвшүүлэх хүчирхэг хэрэгсэл болно. Албан, албан бус сургалт 
нь энэхүү зорилгыг биелүүлэхэд онцгой нэмэр хандив үзүүлж, авлигын талаарх 
практик, ойлголт, залуучуудыг тэмцэлд татан оролцуулах сонирхлыг өөрчлөх 
ёстой.9 
 
“Залуучууд өөрсдийн нийгмийг өөрчлөхөд онцгой үүрэгтэй гэж дүгнэхээс 
илүүтэйгээр бид олон нийтийн санаа бодолд залуучууд өөрчлөгчид гэдгийг 
итгүүлэх аргыг эс олбол  залуучуудад саад болно”10 
-Карин Питмэн,  СЕО (Ахлах гүйцэтгэх түшмэд. Б.Ч орч.) Залуучуудын хөрөнгө 
оруулалтын чуулган 
 
Залуучууд авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд 
Залуучуудын янз бүрийн байгууллагууд авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд 
оролцож эхэлжээ. Тэдгээр нь албан бус боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгч үндсэн 
байгууллага болохын хувьд, албан тушаалын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чадвар суулгах чухал газар, зайлшгүй тогтолцоо юм. 
Тухайлбал, Иберо-Америкийн Залуучуудын Байгууллага /ИАЗБ/ нь тухайн бүс 
нутгийн хэмжээнд, залуучуудыг хөгжүүлэх гол хүчин зүйлс болох ил тод байдал, 
хариуцлага, шударга ёс, идэвхи зэрэг залуучуудын асуудал эрхэлсэн Латин 
Америкийн нэгэн бүлэг юм. Залуучууд санаачлан авлигын асуудлын талаар 
хэвлэн нийтлэж бусад бүс нутгуудад хүргэдэг. Папуа Шинэ Гвинейд, Залуучууд 
Авлигын эсрэг Холбоо нь залуучуудыг эрхээ эдлэх боломжийг бүрдүүлэх, авлигын 
эсрэг тэмцэлд идэвхитэй оролцогч болгохоор ажиллаж байна.11 
 
 
Залуучуудын янз бүрийн хөдөлгөөнүүд гол төлөв ТИ-ийн үндэсний салбар, бусад 
авлигын эсрэг байгууллагуудтай хамтран өргөн цар хүрээтэй ажлуудыг хийж 
байгаа нь, залуучууд идэвхитэй оролцож, эерэг бөгөөд тогтвортой өөрчлөлтийн 
үндэс суурийг тавьж чадна гэдгийг  харуулж байна.  
Улс орон бүрт авлигын эсрэг тэмцэлд залуучуудын оролцооны түвшин тодорхой 
соёл, нийгэм, эдийн засгийн нөхцлөөс шалтгаалан янз бүр байна. Энэхүү ялгаа нь 
нийгмийн ямар хүрээний залуучууд асуудалд илүү анхаарал хандуулахыг мөн ил 
тод байдал, хариуцлага, шударга ёс, идэвхийн талаарх өнөөгийн шийдлийг хэрхэн 
дэмжихийг тодорхойлно. Залуучуудын зөвлөл, байгууллага, залуу хүн энэхүү 
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ажилд төлөөлөн оролцож, албан болон албан бус, үндэстний болон орон нутгийн 
хэмжээнд зэрэг олон төрлийн арга замаар дэмжин ажиллах болно. 
 
 
4. Өөрчлөлтийн идэвхижүүлэхийн тулд залуучуудад түшиглэсэн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж байна 
 
Залуучуудын оролцоо нь өөрчлөлт шинэчлэлтийг түргэтгэх үндсэн хүчин зүйл 
болно. Тэдний оролцоог идэвхижүүлж, шинээр татан оролцуулсанаар авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллага амжилтанд хүрнэ. Залуучууд албан тушаалын гэмт хэрэгтэй 
тэмцэхэд судалгаа шинжилгээ, санал асуулганд тусалж, сонгуульд ажиглагчаар 
оролцон, сургуулиуд дээр авлига, ёс зүйн асуудлыг хөндөж, шашны үнэт зүйлийн 
талаар хэлэлцэн, улс төрийн намын залуучуудын жигүүр байгуулан ажиллаж 
байгаа нь тэд хэрхэн өөрчлөлтийг түргэтгэж буйг харуулж байна. 
  
Үйл ажиллагааны анхны алхам бол залуучуудын давуу тал юу болох, улс 
үндэстний болоод олон улсын авилгын эсрэг хамтран тэмцэгч бусад залуучууд нь 
хэрхэн дэмжихийг мэдэх нь чухал. Үүнийг залуучуудын байгууллагуудтай хамтран 
авлига, шударга ёс, ил тод байдал гэх мэт үндсэн асуудлын талаарх залуучуудын  
мэдлэг, ойлголтыг судлан, мэдээлэл цуглуулж гүйцэтгэж болно. 
 
Залуучуудын санаа бодлыг тодорхойлсон цагт, залуу хүмүүст тулгараад буй, 
тэдний амьдралын зорилгод хортойгоор нөлөөлж буй авлигын асуудлыг таслан 
зогсоох хөтөлбөрийг боловсруулах ёстой. Залуучуудыг хэрхэн дээд зэргээр зохион 
байгуулалттай бэлтгэх, оролцуулах талаарх янз бүрийн загваруудын нэг нь 
“залуучуудыг оролцуулах үйл ажиллагааны үе шат” бөгөөд энэхүү ажилд туслах 
гарын авлага болж чадна.12 Энэ загварыг залуучуудын оролцооны тэргүүний 
судлаачид, дэмжигчид мөн залуучуудын хөгжлийн нийгэмлэг (ЗХН) боловсруулсан 
бөгөөд нийгэмлэгүүд, залуучууд хэрхэн харилцаж, хөгжиж буйг илтгэн харуулж 
байна.13 
 
Энэхүү загвар нь гол төлөв залуучууд нийгэм, улс төрийн асуудалд системийн 
өөрчлөлт хэрхэн хийхийг схемчлэн үзүүлэхэд ашиглагддаг. Мөн энэ загвар нь, 
оролцооны янз бүрийн хэлбэрүүд нь, 4 дараалсан үе шатад хэрхэн тэнцүүхэн хувь 
нэмэр болох тухай төсөөллийг бидэнд бий болгоно. Эдгээр 4 үе шатууд нь: 
Хөндлөнгийн оролцоо, хөгжил,  хамтын эрх мэдэл, системийн өөрчлөлт14 
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Авлигын эсрэг болон Шударга ёсны шинэчлэлийн хэрэгцээг бий болгох нь 
Залуусыг хөгжүүлэх, оролцуулахад анхаарал хандуулах нь, нийгмийн удирдлага 
зохион байгуулалт, өөрчлөлтөнд тэдний голлох үүрэгтэй гэсэн санааг 
бэхжүүлж байна. Авлигатай тэмцэх үндсэн нөхцөл нь залуучуудын дунд албан 
тушаалын гэмт хэргийг хязгаарлах, сайн засаглалыг төлөвшүүлэх хэрэгцээ 
шаардлагыг бий болгоход оршино. Энэ зорилгыг биелүүлснээр, үйл ажиллагааны 
чиглэлийг өөрчилж нийлүүлэгч талаас (жишээ нь: засгийн газрын бодлого, 
шинэчлэлийг дагах)  шаардагч тал  (жишээ нь: шинэчлэлд уриалах) уруу 
шилжинэ. Шаардагч тал нь иргэний нийгэм, залуучууд, нийгмийн бусад 
бүлгүүдийн оролцоог дэмжиж, цаашлаад иргэдийн оролцоог дэмжихэд чиглэсэн 
үйл ажиллагааг хамгаалж, засаглах үйл явцыг ойлгоно.  Эдгээр үйл ажиллагааны 
үр нөлөөг туршлагаар харуулахад хэцүү ч,  шууд бус  үр дүн  нь оролцоо 
нэмэгдэх, мэдээлэл хүлээн авах өргөн боломж, илүү хариуцлагатай төрийн 
бодлого, үйлчилгээ  (чанарын болон тоон утгаар) юм.15 
 
Жишээнүүдийг авлигын эсрэг хөдөлгөөнүүдээс авсан бөгөөд залуучуудын 
оролцооны 5 хэсэгт хамаарна. Тэдгээрт: Залуучуудын үйлчилгээ, залуучуудын 
хөгжил, залуучуудын манлайлал, иргэдийн оролцоо, залуучуудын зохион 
байгуулалт. 
Эдгээр хэсгүүдэд зарим давхцал бий ч, шударгаар ажиллаж, улам бүр бэхжиж буйг 
тэмдэглэх нь чухал юм. Таван хэсэг тус бүрийг дор дэлгэрэнгүй тайлбарлав. 
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Залуучуудыг оролцуулах үйл ажиллагааны үе шат 

Хөндлөнгийн 
оролцоо 

Хөгжил Хамтын эрх мэдэл Системийн өөрчлөлт 

 
 
 
 
Залуучуудын 
үйлчилгээг 
ойртуулах 

Залуучуудын 
хөгжил 

Залуучуудын 
манлайлал 

Иргэдийн 
оролцоо 

Залуучуудын 
зохион 
байгуулалт 

Залуучууд 
үйлчлүүлдэг гол 
салбаруудад 
(боловсрол, 
хөдөлмөр, эрүүл 
мэнд, цагдаа, улс 
төрийн намууд 
зэрэг) чиглэсэн 
авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэх, таслан 
зогсоох хөтөлбөр 
боловсруулах 
 
 
 
 
 

Ёс зүй, шударга 
ёс, ил тод 
байдлын талаарх 
залуучуудын 
хувийн хөгжлийг 
дэмжих, 
бололцоог 
бүрдүүлэхийн 
төлөө ажиллана. 
Энэхүү ажил нь 
залуучууд насанд 
хүрэгчдийн 
хамтын 
ажиллагаа ба 
залуучуудын 
байгууллагын 
албан бус 
боловсролоор 
цааш үргэлжилж 
болох юм. 

Санаачлагууд нь  
залуучуудын 
манлайлал, 
шийдвэр гаргах 
чадварыг бий 
болгож, 
хөгжүүлэхэд 
чиглэнэ. 
Тухайлбал, 
сургуулийн 
сургалтын 
төлөвлөгөөнд ёс 
зүйн хичээлийг 
заавал оруулах, 
мөн албан бус 
боловсролоор ёс 
зүйн сургалт 
явуулах 

Энэхүү ажил нь 
залуучуудыг улс 
төрийн боловсрол, 
олон нийтийн 
дэмжлэг, 
залуучууд 
хамтдаа нийгмийг 
өөрчлөх талаарх 
ойлголт өгнө. 
Үйл ажиллагаа нь 
хяналт хүргэх 
үйлчилгээ, бие 
даасан сонгуулийн 
хяналт, түүнчлэн 
сургуулийн 
удирдах 
зөвлөлийг 
хамруулна. 

Үйл ажиллагаа 
нь залуучуудыг 
зохион 
байгуулах, шууд 
чиглэсэн ажлууд 
гүйцэтгэх, 
залуучуудыг 
төрийн 
удирдлага дахь 
хамтын гишүүн 
болон биечлэн 
гүйцэтгэгчээр 
оролцуулах, 
тухайлбал 
авлигын талаар 
мэдээлэх 
иргэдийн сайн 
дурын бүлэг 
байгуулах, 
авлигад өртсөн 
албан 
тушаалтны эсрэг 
кампанит ажил 
өрнүүлэх 

 
 
Залуучуудын үйлчилгээг ойртуулах 
Энэхүү үйл ажиллагаа нь залуучууд авлигын эсрэг тэмцэлд оролцохын чухлыг 
ойлгуулах онол, ёс зүйн үндсэн баримт бичиг боловсруулахад чиглэнэ. Жишээ нь, 
сонирхлыг нэмэгдүүлэх кампанит ажил зохиох нь авлигын зардал, хор нөлөөг 
ойлгоход туслана. Энэ нь авлига эцэг эхчүүдийн орчин тойронд болон, хүүхдийнх 
нь амьдралд хэрхэн хор нөлөө үзүүлдгийг тэдэнд мэдүүлж, тэднийг оролцуулснаар 
хэрэгжинэ. Нэмж хэлэхэд бүлгүүд нь авлигатай тэмцэхэд залуучуудыг татан 
оролцуулснаар хөгжих болно. Ливаны Залуучуудын Авлигатай тэмцэх дүрэмд 
“бидний залуус нийтийн сонгуульд хуурамч бичиг баримт үйлдэх, санал худалдаж 



авах, хууль тогтоогчид хувийн сонирхолд үйлчлэхээс үл хамааран, авлигатай 
тэмцэхээ тангараглаж байна ” гэж амлалт өгдөг.16 
“Залуучуудын үйлчилгээг ойртуулах” хэсэг дахь, дараагийн үйл ажиллагаа нь 2 
шаттай бөгөөд залуучуудыг хөгжүүлэх, тэдний асуудлыг ойлгон мэдэхийн тулд 
судалгаа авч, үүний дараа үр дүнг нэгтгэн дүгнээд, дараагийн хэсгүүдэд  
(залуучуудын хөгжил гэх мэт) ашиглаж болно. Литва, Өмнөд Солонгос зэрэг 
орнууд энэхүү загварын дагуу сургалтын төлөвлөгөөндөө, оюутнуудын авлига, ёс 
зүй, шударга ёсны талаарх ойлголтыг дээшлүүлэх судалгаа оруулсан. 
 
Залуучуудын хөгжил 
Залуучуудад гаднаас үйл ажиллагаа явуулж, үйлчилгээ үзүүлэхээс илүүтэйгээр, 
тэд өөрсдийгөө хөгжүүлэх боломжийг эрэлхийлж байна.17 Үндсэн зорилго бол 
залуучуудын оролцооны түвшинг нэмэгдүүлэх, авлигын эсрэг тэмцэлийг нь 
дэмжин, хувийн хөгжлийг нь урамшуулах. Үүнийг хүн амын бусад хэсгийг 
хамруулан албан болон албан бус сургалтаар шийдвэрлэнэ. 
 
Италийн ТИ нь энэ зорилгыг биелүүлэхийн тулд “Миний сонголт” /SCELGO IO!/ 
нэртэй хөтөлбөр боловсруулсан бөгөөд бага, дунд сургууль, түүнчлэн оюутнуудыг 
сургалт, хичээлээр дамжуулан мэргэжлийн болон хувийн амьдралдаа зөв шийдвэр 
гаргах чадвартай болгоход чиглэжээ. Мөн оюутнуудыг хариуцлага хүлээх, хууль, 
тэгш эрх, ёс зүй, шударга ёс, хүний эрх, байгаль орчныг дээдлэх чадвартай 
болгоход чиглэсэн. 
 
Өөр нэг жишээ бол Аргентинд, үндэсний авлигын эсрэг судалгаа хийж, залуучууд 
өөрсдийн санаа бодлыг тусган гарын авлага боловсруулжээ. Энэхүү гарын 
авлагын заавал унших зүйлсийн жагсаалтад “Ёс зүй ба Иргэдийн боловсрол” 
нэртэй хичээл орсон бөгөөд Аргентины ахлах сургуульд заавал үзэхээр болжээ.18 
  
Солонгосын залуучуудын шударга ёсны талаарх кампанит ажил 
 
Өмнөд Солонгосын ТИ нь Залуучуудын Шударга ёсны Индексийг боловсруулсан 
бөгөөд энэ нь ахлах сургуулийн авлига, ёс зүйн талаарх ойлголтыг судлан, 
өөрчлөлтийг хянана. 2001 оноос энэ байгууллага нь 7 удаагийн судалгаа 
явуулсан бөгөөд тэдгээр нь залуучуудын шударга ёсыг, ёс суртахуун ба ёс зүй, 
буруугаас зөвийг мэдэх, хууль дээдлэх, авлигыг үл тэвчих гэсэн 4 чиглэлээр 
судлан үзсэн. Зарим асуултаас дурьдвал: “Баян байх нь шударга байхаас илүү 
юу?”,  багшдаа “бэлэг өгөх нь” сургуулиа амжилттай төгсөх хамгийн сайн арга 
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мөн үү? зэрэг болно.  
Энэхүү судалгаа нь нийслэл Сөүл, болон Кюнги хотын дунд, ахлах сургуулиудад 
авлигын эсрэг хичээлийн материал болон ашиглагдаж байна.19  
 
Үр дүнг бүс нутгаар нь харьцуулахын тулд, 2008 онд Бангладеш, Энэтхэг, 
Монгол улсад залуучуудын дунд судалгаа явуулжээ.  
 
Литвийн Авлигын эсрэг болон Залуучуудын хамтын ажиллагаа 
Литвийн ТИ нь Литвийн Оюутны Холбоотой хамтран ажиллаж, улс даяар 
оюутнуудын дунд шударга ёсыг төлөвшүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байв. Мөн 
шударга ёс, хариуцлагын талаар семинар зохион байгуулахад нь оюутны 
сонгуульт ажилтнуудад тусалж, өөрсдийн хүчээр Литвийн нийслэл, хотууд, их, 
ахлах сургуулиудаар лекц уншсан. Нэмж хэлэхэд, Литвийн ТИ нь, Иргэний 
нийгмийн Институт, Орчин үеийн Заах арга зүйн төв, Бүгд Найрамдах Оюутны 
Корпораци, Литвийн Кафе Бабел зэрэг  иргэний нийгмийн бусад 
байгууллагуудтай залуучуудын төсөл дээр хамтран ажилласан.20 
 
 
Залуучуудын манлайлал 
“Залуучуудын манлайлал” нь ихэвчлэн “залуучуудын хөгжил” гэсэн хэсэгт багтдаг 
хэдий ч, залуу иргэдийг авлигын эсрэг мэдлэг, чадвар эзэмшин, орчин тойрондоо 
авлигын эсрэг хөдөлгөөний тэргүүлэгчид байх талаар боловсруулалт хийснээрээ 
онцлог. 
Жишээ нь, Дэлхийн банкнаас залуучуудад зориулан виртуаль сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулсан бөгөөд энэ нь тэдний нийгэмд сайн засаглал, ил тод байдлыг 
төлөвшүүлэхэд залуучуудын үүрэг оролцоог дэмжихэд чиглэсэн. Литва, Ливаны 
ТИ, КАЭЗБ (Колумбийн Авлигын эсрэг Залуучуудын байгууллага) үүний ижил 
сургалт зохион байгуулсан. Энэ арга зам нь залуучуудын тэргүүлэх боловсролын 
байгууллагуудын сургалтын хөтөлбөрт авлигын эсрэг модуль хангалттай бий 
эсэхийг хянах, нягтлан үзэх боломжийг мөн олгоно.  
 
Хангалттай, эсхүл шаардлага хангахуйц үндэсний хөтөлбөр үгүй тохиолдолд, 
сургууль, нийгэмлэгүүдэд  авлигын эсрэг сургалтыг ашиглах ёстой. Энэ нь авлигын 
эсрэг залуучуудын манлайллыг бий болгож, ил тод байдал, шударга ёс, түүнчлэн 
залуучуудын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих болно. 
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Залуучуудын байгууллага (дэлхийн, бүс нутгийн, үндэсний хэмжээний)-тай 
нэгдэх нь залуучуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг дэмжих өргөн хүрээтэй 
суурийг тавихад туслана. Мөн нийгэмд ил тод байдал, хариуцлага, шударга 
ёсыг урт хугацаагаар тогтоох өөрчлөлтийн эх үндсийг тавих болно.  
 
 
Нийгэм дэх оролцоо 
Зорилго бол нийгмийн үйл ажиллагаан дахь оролцоог дэмжих бөгөөд тэмцэхэд 
залуучуудын үүрэг оролцоог эрчимжүүлэхэд мөн хэлэлцэгдсэн бусад арга 
замуудыг дэмжинэ. Авлигын эсрэг болон залуучуудын байгууллага хоорондын 
хөгжлийн төлөөх арга хэрэгсэл, нэгдмэл оролцоо нь, залуучуудыг тухайн нийгэм, 
нийгэмлэгийнхээ улс төр, иргэний үйл ажиллагаанд өргөнөөр хамтран оролцоход 
эрч хүч өгнө. Жишээлбэл, Бангладешийн ТИ нь нутгийн болон үндэсний засгийн 
байгууллага нь амлалтаа хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавихад сайн дураар 
ажиллахыг уриалсан. 
 
2000 гаруй залуучууд (15-30 насны) 52 засаг захиргааны нэгжээс сайн дурын бүлэг 
байгуулж, авлига нь нийтийн захиргааны байгууллага, их, дунд сургууль, эрүүл 
мэндийн клиник, эмнэлэгийн үйлчилгээнд нөлөө үзүүлж байгаа эсэхэд хяналт 
тавьсан. 
Залуучуудын байгууллага, тухайлбал Европын болон Латин Америкийн 
Залуучуудын Чуулган, бусад бүс нутгийн сүлжээ нь бүс нутаг, үндэсний хэмжээнд 
авлигын эсрэг иймэрхүү санаачлагыг дэмжин гишүүн байгууллагуудтай холбон өгч 
чадна. 
Энэхүү хамтын хүч нь  залуучуудын болон, нэгдсэн хөдөлгөөний дунд тэдний  
оролцоо, өөрчлөлтөнд чиглэсэн өргөн суурь бий болгоход туслана.  
 
Залуучуудын зохион байгуулалт 
Энэхүү ажлын зорилго нь, засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, олон 
улсын байгууллага зэрэг янз бүрийн салбар, түвшний оролцогчдын түншлэл, 
эвслийг бий болгох явдал. Үйл ажиллагаа нь залуучуудын нийгмийн идэвхийг 
дээшлүүлэх, илүү тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэх ёстой. Үүний дагуу, 
Бангладешт залуучуудын сайн дурын бүлгийг байгуулах ажил хийгдсэн бөгөөд,   
залуучууд  оролцож, манлайлж чадсан зохион байгуулалттай үйл ажиллагаагаар 
залуучууд иргэдийн оролцоонд нэгдэж чадахыг харуулсан. 
Мөн бусад орны залуучууд нийгмийн хөгжил, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд 
тэргүүлэх байр суурьтай, зохион байгуулалттайгаар оролцсон нь амжилтанд хүрч 
байна. Жишээ нь, Либерийн ТИ–ийн холбогдох бүлэг Сентал нь (www.cental.org), 
улсынхаа 3 бүс нутагт шударга ёсны клубыг (шКлуб) байгуулсан бөгөөд тэдгээрийг 
нь залуучуудын болон бусад бүлгүүд нь ажиллуулж байна. Гишүүд нь олон 
нийтийн хяналт (тухайлбал, төрийн үйлчилгээний доголдол, хээл хахууль, 



сонгуулийн булхай зэрэг) тавин мөн засгийн газраас алдаагаа засахыг шаардан 
ажиллаж байна. 
Эцэст нь өгүүлэхэд ТИ нь олон улс оронд, тухайлбал Армени, Ливанд сонгууль, 
улс төрийн кампанид хяналт тавихад залуучуудын сайн дурынхантай хамтран 
ажиллаж байна. 
 
Дүгнэлт 
Залуу хүмүүс бол авлигын эсрэг тэмцлийг амжилтанд хүргэх чухал бүлэг юм. Улс 
орны өнөө ба хэтийг төлөөлсөн тэд өнөөдрийн асуудлыг даван гарч маргаашийн 
гарцыг харж чадах цор ганц бүлэг.  Тэд ил тод байдал, шударга ёс, хариуцлага, ёс 
зүйг бий болгох, сайжруулах, авлигыг бууруулахад голлох үүрэг оролцоотой. 
Авлигын эсрэг хөдөлгөөнд залуучууд дээрх үүрэг хариуцлагыг хүлээх нь, тэдний 
өдөр бүр эсэргүүцлийн дуу хоолойгоо хүргэж буй, нийгэм, улс төр, байгаль орчин, 
соёлын асуудлыг шийдвэрлэх нэгэн арга болно. Авлига нь ихэвчлэн эдгээр 
асуудлын үндэс болж, залуучууд орон нутаг, улс орон, дэлхий нийтийн хэмжээнд 
өөрчлөлт хийхэд нь саад учруулдаг. Хараахан хэрэгжиж амжаагүй байгаа эдгээр 
үйл ажиллагаануудтай танилцах, тусалж дэмжихэд хоёр талаас оролцох 
шаардлагатай. Боломж байна харин одоо бүгд ашиглах ёстой. 
 
 
ТИ 
 
Энэхүү ажлын баримт бичгийг ТИ–ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газрын 
бодлого, судалгааны алба Европын Залуучуудын Чуулгантай хамтран 
боловсруулав. Төслийн багт Альфред Бриди, Ана Карбалло, Клавдия Кернилогар, 
Крэйг Фаган, Андрес Фернандез, Анна Тайентал нар ажиллав. 
Шүүн үзсэн: Литвийн Залуучуудын Зөвлөл, Бангладешийн ТИ, Италийн ТИ, 
Литвийн ТИ, Папуа Шинэ Гвинейн ТИ, Вануатийн ТИ, НҮБ-ийн нийгэм, эдийн 
засгийн алба, Христэд итгэгч Залуучуудын Дэлхийн холбоо, Дэлхийн банк 
 
www.transparency.org. сайтнаас ТИ–ийн авлигын эсрэг тэмцэлийн талаар мэдээлэл авч 
болно.  
Энэ болон дараагийн ажлуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл ТИ–
ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газрын Крэйг Фаганд хандана уу. 
plres@transparency.org 
 
Транпэрэнси Интэрнэйшнл 
Утас 
+49-30-343820 -0  
Fax  
+49-30-347039 -12  
Олон улсын Нарийн бичгийн дарга нарын газар 
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