
 
 
 

ßäóóðàë áà Àâëèãà 
 
2007 îíûã ßäóóðàë, Àâëèãàòàé òýìöýõ æèë áîëãîí çàðëàсан билээ. ¯¿íèéã 
Ìÿíãàíû Õºãæëèéí Çîðèëòûí óóëçàëòàí äýýð òýìäýãëýí õýëæ, 2015 îí ãýõýä 
íýí ÿäóó áàéäëûã àðèëãàõ äýëõèé íèéòèéí çîðèëò òàâüñàí áàéíà. Ìºí 
Ìÿíãàíû Õºãæëèéí çîðèëòûí õ¿÷èí ÷àðìàéëòûí õ¿ðýýíä ÿäóóðàëòàé òýìöýõ 
¿¿ðýã àìëàëò àâàí Ëèìàãèéí òóíõàãëàëä ãàðûí ¿ñýã çóðæ, àâëèãàòàé òýìöýõ 
õºäºëãººí ºðí¿¿ëñíýýñ õîéø ýä¿ãýý àðâàí æèë ºíãºðººä áàéгаа билээ. 
 
Ãýñýí õýäèé ÷, õ¿ðíý ãýæ òºëºâëºñºí çîðèëòóóäààñ áàãàõàí õýñýã íü ë 
áîäèòîé õýðýãæñýí áàéíà. Áîäèò áàéäàë äýýð, äîíîðóóä áîëîí çàñãèéí 
ãàçðóóä ÿäóóðàë, àâëèãà õî¸ðûã – èæèë ñòðàòåãè áàðèõ öîãö îéëãîëò ãýëã¿é – 
ñàëàíãèä ç¿éë ìýò àâ÷ ¿çñýí õýâýýð áàéíà. Íýãäñýí áîäëîãî äóòàãäàëòàé 
áàéãàà íü ÿäóóðàë, àâëèãàòàé òýìöýõ õ¿÷èí ÷àðìàéëòóóäûã àëäàãäóóëæ 
áàéãàà þì. ßäóóðàë äýëõèéí àðä èðãýäèéí òàëààñ èë¿¿ õóâèéã õàìàð÷, 
îéðîëöîîãîîð ãóðâàí òýðáóì ãàðóé õ¿ì¿¿ñ ºäðèéí õî¸ð äîëëàð õ¿ðýõã¿é 
îðëîãîòîé àìüäàð÷ áàéíà. Ìÿíãàíû Õºãæëèéí Çîðèëòûí ìýäýýëýë ºíººãèéí 
õºãæëèéí ÷èã õàíäëàãà óðüäûí òºñººëºëòýé íèéöýõã¿é áàéãàà болохыг 
õàðóóëæ áàéíà. Òîäîðõîé á¿ñ íóòãóóä, òîìîîõîí óëñ îðíóóäàä àñóóäàë 
õóðöäàæ áàéãàà íü 2015 îíû çîðèëòîä õ¿ðýõийн тулд äàëàéöòàé àðãà 
õýìæýý àâàõàä õ¿ðãýæ áàéíà.  
 
1. Îéëãîëò ºãºõ íü 
 
ßäóóðëûã áóóðóóëàõààð ºíãºðñºí õóãàöààíä áîëîí îäîî àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áóé 
õ¿÷èí ÷àðìàéëòóóäûí àëü àëèíûõ íü ¿ð ä¿í àâëèãà óëñ òºð, ýäèéí çàñàã, 
íèéãìèéí õºãæèëä ãîë ñààä áîëæ áóé õ¿÷èí ç¿éë áîëîõûã õàðóóëæ áàéíà. 
ªºð ººð óëñ îðíóóäûí õóâüä ÷, àâëèãà ÿäóóðëûí øàëòãààí, ¿ð äàãàâàð áîëæ 
áàéíà.  
 
Çàñãèéí ãàçàð, õóâèéí õýâøèë áîëîí àðä èðãýäèéí äóíä ãàð÷ áóé àâëèãûí 
¿éëäýë íü øèéäâýð ãàðãàõ, òºñºâ ãàðãàõ áîëîí õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãàà 
çýðýã ãîë ¿íäñýí øàòàíä õºãæëèéí ñàíàà÷ëàãóóäàä íºëººëäºã. Òýäãýýð 
îðîëöîã÷ íàð èòãýæ îëãîñîí ýðõ ìýäëèéã ººðñäèéí õóâèéí àøèã õîíæîî 
îëîõîä óðâóóëàí àøèãëàæ, óëìààð àâëèãà èðãýäèéí îðîëöîîã ¿ã¿éñãýæ, 
òºðèéí ºì÷ õºðºíãèéã õóâь õ¿ì¿¿ñèéí ãàðò îðîõîä õ¿ðãýäýã. Ýíý àâëèãûí 
ñ¿ëæýýíèé эцсийн øàòàíä ÿäóó õ¿ì¿¿ñ òºðèéí äýìæëýã, øààðäëàãàòàé 
¿éë÷èëãýýã õ¿ðòýæ ÷àäàëã¿é îðõèãäîí õîõèð÷ áàéäàã.  
 
  
 

Ядуу иргэдэд оногдох авлигын татвар 
 



Авлига ядуу иргэдэд арай гэж зовж олсон орлогыг нь дээрэмдэж, нэмэлт 
татвар мэт үйлчилж байдаг.  
 
Мексикт саяхан явуулсан судалгаа ядуу иргэдийн өрхийн орлогын дунджаар 
25 хувь нь “жижиг сажиг” авлавлигад төлөгддөг болохыг харуулж байна. 
 
ТИ-ийн Дэлхий нийтийн Авлигын Хэмжүүр 2007-ийн дүгнэлт ядуу иргэд 
эмнэлгийн үйлчилгээ авах, сургуульд орох, цагдаагийн тусламж авах зэрэгт 
бусад орлогын түвшинд харьяалагддаг иргэдийг бодвол илүү ихээр хээл 
хахууль төлдөг болохыг харуулж байна.  
 
Харин хээл хахууль төлөх төлбөрийн чадваргүй хүмүүс хавчигдан үлдэж, 
ямар ч үйлчилгээ авч чадахгүй мартагдаж хоцрогддог байна.  
 

¯¿íèé çýðýãöýý, àâëèãà áîë ÿäóóðëûí äàãàëäàõ ¿ð äàãàâàð þì. Àâëèãà 
òîãëîîìûí ä¿ðìèéã çîõèöóóëäàã óëñ îðíóóäад ÿäóó õ¿ì¿¿ñ ýíý áàéäëààñ 
õî¸ð äàõèí èë¿¿òýé õîõèðäîã. Àâëèãàä àâòñàí íèéãýìä, áàÿí òàíñàã áàéäàë 
íî¸ðõîæ, îðëîãûí òýãø áóñ áàéäàë íýìýãäýæ, ÿëàíãóÿà ÿäóó÷óóäûí 
õýðýãöýýã õàíãàõ òàë äýýð òºðèéí çàõèðãààíû ÷àäàìæ ñóëàðñàí áàéäàã. Àðä 
èðãýäèéí õóâüä, ýäãýýð ¿ð äàãàâðóóä íü тэднийг õàâ÷èãäìàë áàéäàëä 
îðóóëæ, õºãæëèéã ñààðóóëàí, ¿íäñýí õ¿ðòýõ ¸ñòîé ¿éë÷èëãýýãýý àâàõàä íü 
õýýë õàõóóëü áîëîí áóñàä õóóëü áóñ òºëáºð òºëºõºä õ¿ðãýõ çýðýã áàéäëûã 
áèé áîëãîäîã. Óëñ îðíû õóâüä, ¿ð äàãàâàð íü õýä äàõèí, õºíººëòýé áàéäàã, 
òóõàéëáàë àâëèãà газар авч, òîãòâîðòîé ºñºëòèéã áàãàñãàæ, ÿäóóðëûã 
áóóðóóëàõ àæëûã óäààøðóóëäàã áàéíà. Äýëõèéí Áàíêíààñ àâëèãûã ÿäóóðëûã 
áóóðóóëàõàä õàìãèéí òîì ñààä òîòãîð áîëäîã ç¿éë õýìýýí îíîâ÷òîé 
òîäîðõîéëîí ä¿ãíýñýí áàéäàã. 
 
Äàðààãèéí á¿ëã¿¿ä äýõ ìàòåðèàëóóäàä ÿäóóðàë áîëîí àâëèãûí õîîðîíäûí 
óÿëäàà õàìààðàë á¿õèé õîëáîîíû òàëààðõ îéëãîëòûã ºã÷, õýðýãæ¿¿ëýõ, ìºí 
ò¿¿í÷ëýí òýäãýýðèéí õîëáîî õàìààðëûã àðèëãàõ ¿éë àæèëëàãààã òîéìëîí 
ºã¿¿ëñýí áîëíî.  
 
2. ßäóóðàë – àâëèãà õî¸ðûí õîëáîî õàìààðàë  
 
ßäóó áàéíà ãýäýã çºâõºí òîäîðõîé îðëîãûí ò¿âøíýýñ äîîãóóð îðëîãîòîé 
áàéíà ãýñýí îéëãîëò áèø þì. ßäóóðàë íü ãîë ÷óõàë ¿éë÷èëãýý (ýð¿¿ë ìýíä, 
áîëîâñðîë, àðèóí öýâýð àõóéí ã.ì) õ¿ðòýõ, èðãýíèé ¿íäñýí ýðõ áîëîí áóñàä 
ýðõýý ýäëýõ, õ¿íèé õºãæèë çýðýã ººð ººð õ¿÷èí ç¿éë¿¿äýýð òîäîðõîéëîãääîã 
îëîí-òàëò ¿çýãäýë þì. Ìÿíãàíû Õºãæëèéí Çîðèëò (ÌÕÇ)-îîñ ÿäóóðëûí 
òàëààðõ óã ºðãºí õ¿ðýýíèé îéëãîëò, öýâýð îðëîãîîð íü õýìæèõýýñ ãàäíà 
áóñàä áàéäëààð íü õýìæèõ õýðýãòýéã õ¿ëýýí çºâøººðñºí áàéäàã. Ìÿíãàíû 
Òóíõàãëàë ãýäãýýðýý òàíèãäàæ, 2000 îíä ãàðûí ¿ñýã çóðæ áàòàëñàí ¿íäñýí 
áàðèìò áè÷èãò ÿäóóðëûã áóóðóóëàõûí òóëä õºãæëèéí ãîë àñóóäàë, 
áýðõøýýë¿¿äòýé òýìöýõ ýðõ ÷ºëºº, ýðõ òýãø áàéäàë, íýãäìýë áàéäàë áîëîí 
õ¿ëöýíã¿é áàéäëûí à÷ õîëáîãäëûã ñóðòàë÷èëñàí áàéäàã.   
 
Àâëèãà òýäãýýð õºãæëèéí áàãàíûã íóðààæ, õóâü õ¿íèé ýðõ, ýðõ ç¿éí õ¿ðýýíä 
òýäíèéã õàìãààëàõ ÿâäëûã ìºí àëäàãäóóëæ áàéíà. Çàñãèéí ãàçàð íü áîäëîãî, 



òºñâºº àëèâàà çºâëºìæã¿éãýýð, õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýõ àðãà õýìæýýã¿éãýýð 
áàòàëäàã óëñ îðíóóäàä õýò èõ íºëººëºë, òýãø áóñ õºãæèë, ÿäóóðàë áèé 
áîëäîã. Àðä èðãýä íü ýðõýý ýäýëæ ÷àääàãã¿é áºãººä, óëìààð ýíý áàéäàë íü 
òýäíèéã ÿäóóðàëä õ¿ðãýäýã.   
 

Дэлхийн Банк “авлига ядуурлыг бууруулахад хамгийн ихээр саад бэрхшээл 
учруулдаг” гэж анхааруулан тодорхойлсон байна.  

 
Ìºí àâëèãà ÿäóóðëûã áóóðóóëàõàä çàðöóóëàõààð òºëºâëºñºí áàðàà, ìºíãºí 
õºðºíãèéã çàìààñ íü çàâøèõàä õ¿ðãýäýã. Ýíý ìýò ìºíãº àëäàãäàõ ÿâäàë íü 
óëñ îðíû ýäèéí çàñãèéí ºñºëò, õºðºíãº îðóóëàëòûí õýìæýý, ÿäóóðëûã 
áóóðóóëàõ õ¿÷èí ÷àðìàéëòóóä áîëîí áóñàä õºãæèë äýâøèëòýé õîëáîîòîé 
àðãà õýìæýýí¿¿äèéã сулруулäàã áàéíà. ¯¿íèé çýðýãöýý, “æèæèã ñàæèã” àâëèãà 
íü ÿäóó àðä èðãýäèéã ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë çýðýã õóóëèéí äàãóó õ¿ðòýõ 
¸ñòîé ¿íäñýí ¿éë÷èëãýýãýý õ¿ðòýõýä íü õýýë õàõóóëü ºãºõººñ àðãàã¿é 
áàéäàëä õ¿ðãýæ, òýäíèé íººöèéã øàâõäàã þì. ªºð ñîíãîëòã¿é ó÷ðààñ, ÿäóó 
õ¿ì¿¿ñ ñóðãóóëüä ñóðàõ, àæèëä îðîõ, áàéøèí õóäàëäàæ àâàõ, ñàíàë ºãºõ 
áîëîí íèéãìèéí õàðèëöààíä îðîõîä íü òóëãàðàõ õàâ÷èãäàõ ÿâäëûã äàâæ 
ãàðàõûí òóëä àâëèãà ºãºõººñ ººð àðãàã¿é áàéäàëä îðäîã.  
 
 Авлига болон хүний хөгжил 
 

Авлига газар авахад, улс төрийн хариуцлагатай байдал, ил тод байдал 
зэрэг ядууралтай тэмцэх гол арга хэмжээнүүд ихээр алдагдаж, улмаар 
зарим тохиолдолд бүр үгүй болдог.  

 
Транспэрэнси Интернэшнлээс гаргасан Авлигын Индекст дээгүүрт 
бичигдсэн улс орнуудыг (Дани, Финланд, Шинэ Зеланд болон Сингапур) 
жагсаалтын доор бичигдсэн улс оронтой (Сомали, Мянмар, Ирак болон 
Гаити) харьцуулж, тэдгээр орнууд дахь ядуурал, эрх тэгш бус байдал болон 
авлигын хоорондын зарим холбоо хамаарлыг илрүүлсэн байна.  

 
Улс орнуудын Авлигын Индексийг хүний хөгжлийн түвшинтэй харьцуулахад, 
авлига болон Хүний Хөгжлийн Индексээс (ХХИ) гаргасан хөгжлийн үзүүлэлт 
хоёрын хооронд маш их уялдаа хамаарал байгаа нь харагдсан байна. 
Авлигын мэдрэгдэх түвшин бага улс орнуудад ХХИ нь өндөр байдаг.  

 
ХХИ-г НҮБХХ-өөс боловсруулдаг бөгөөд боловсрол, насанд хүрэгсдийн 
бичиг үсэг тайлсан байдал, дундаж наслалт болон өрхийн орлого зэрэг 
үзүүлэлтээр 177 орныг хөгжлийн түвшнээр (өндөр, дундаж эсхүл бага) нь 
тодорхойлон гаргадаг юм.  

 
Ýäãýýð áýðõøýýë¿¿äòýé òýìöýõèéí òóëä, çàñãèéí ãàçðóóä áîëîí äîíîðóóä 
áîäëîãî, îðîëöîîãîîðîî äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ, ÿäóóðàë, ýðõ òýãø áóñ áàéäàë 
áîëîí àâëèãà õýðõýí õîîðîíäîî õàðèëöàí õàìààðàëòàé îéëãîëò áîëîõûã 
îéëãîæ, ñàíàà÷ëàãóóäûã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ ¸ñòîé þì.  
 



• ßäóóðàë, õýýë õàõóóëüòàé òýìöýõýä, ÿëàíãóÿà ÿäóó áóóðàé îðíóóä óã 
õî¸ð àñóóäëûã õàìòàä íü àâ÷ ¿çýæ áàéæ ë òîãòâîðòîé, àìæèëòòàé ¿ð ä¿íä 
õ¿ðýõ þì.  

• Óëñ òºð, ýäèéí çàñàã áîëîí íèéãìèéí ýðõ òýãø áóñ áàéäàë íü ÿäóóðàë, 
àâëèãûí ãîë øàëòãààí áîëæ, áàéäëûã óëàì äîðäóóëæ áàéäàã.  

• ßäóó иргэдэд ó÷ðàõ ¿ð àøèã áîëîí ýðñäëèéã ¿íýëñýí, ÿäóóñûí òºëººõ 
àâëèãûí ýñðýã ñòðàòåãèóä áîëîí ñàíàà÷ëàãóóä íü  õ¿íèé ¿íäñýí ýðõèéã 
ñóðòàë÷èëæ áàéæ èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé õýðýãæèõ þì. Íýìæ ºã¿¿ëýõýä, 
àâëèãàòàé òýìöýõ àðãà õýìæýýã ñîíãóóëü ýõëýõèéí ºìíº, òºðèéí àëáàí 
õààã÷èä äºíãºæ àëáàí òóøààëàà àâñíû äàðààãààð, áîäëîãîî òîäîðõîéëæ, 
òºëºâëºõ ¿åä íü àâ÷ õýðýãæ¿¿ëáýë ¿ð ä¿íòýé áàéäàë, õºíäëºíãèéí 
îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëäýã áàéíà.  

 
3. Ìº÷ëºãèéã çîãñîîõ 
 
ßäóóðàë, àâëèãàòàé òýìöýíý ãýäýã íü èðãýäèéí îðîëöîî, òºðèéí 
õàðèóöëàãàòàé áàéäàëä ñààä áîëæ áóé àñóóäëûã øèéäâýðëýíý ãýñýí ¿ã þì. 
Èõýíõ õºãæèæ áóé îðíóóä ýðõ òýãø îðîëöîî áîëîí èðãýäèéí ýðõèéã 
òóíõàãëàñàí áàéäàã ÷, áîäèò áàéäàë äýýð ÿäóó õ¿ì¿¿ñò ýíý íü õýðýãæèõ íü 
õîâîð áàéäàã.  
 

Иргэдийн Хариуцлагын арга хэрэгслүүд  
 

ТИ-ийн хөдөлгөөн улс төрийн төлөөллийг өөрсдийн гаргасан шийдвэрт 
хариуцлага хүлээлгэхэд нь сая сая иргэд, ялангуяа ядуу ард иргэдийн 
оролцоог дэмждэг юм.  

 
ТИ-Бангладешээс хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд нь иргэдийн хороог засгийн 
газраа, тэдний хөгжлийн үүрэг амлалтуудаа биелүүлэхийг шаардаж, 
ххариуцлага тооцож байхаар зохион байгуулсан байна.  
 
ТИ-ийн бусад салбаруудад Хууль Зүйн Зөвлөгөө өгөх төвүүдийг байгуулж, 
ард иргэдэд авлигатай холбоотой хэргүүд дээр ажиллахад нь дэмжлэг 
үзүүлдэг байна. ТИ-Жиоржиа эдгээр арга хэрэгслүүдийг ашиглаж, 
сонгогдсон албан тушаалтнууд өөрсдийн бодлогод хариуцлага хүлээлгэх 
иргэд болон парламентийн гишүүдийн хоорондын харилцааны сувгийг нээж 
өгсөн байна.  
 

ÒÈ-èéí Äàÿí äýëõèéí Àâëèãûí Òàéëàí (2004)-ä äóðäñàíààð àâëèãà òóõàéí 
îðíû óëñ òºðèéí áàéãóóëëàãóóä, íàìóóäûí ¿éë àæèëëàãààíä íºëººëæ, ÿäóó 
èðãýäèéí ýðõ çºð÷èãäºõºä õ¿ðãýæ, ìºí ÿäóóðëûã óëàì äààìðóóëæ áàéíà 
ãýæýý. Ìºí òóñ òàéëàíä ÿäóó õ¿ì¿¿ñ õàâ÷èãäàõ, óëñ òºð, ýäèéí çàñàã áîëîí 
íèéãìèéí ÿëãàâàðëàãäàõ áàéäàë ºíäºð áàéãààãààñ àâëèãà ¿éëäýõýýñ àðãàã¿é 
áàéäàëä õàìãèéí èõýýð ºðòºæ áàéãààã òýìäýãëýñýí áàéíà. Ýíý íü íýã 
¸ñîíäîî àâëèãà õºãæèæ áóé îðíóóäûí õàìãèéí áýðõøýýëòýé àñóóäàë áîëæ 
áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. Àâëèãûí ýñðýã õºòºëáºð¿¿ä íü ýðõ ç¿éí õ¿ðýýíä 
¿íäñýí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðòýõ àñóóäàëòàé óÿëäàõã¿é áàéõ àâààñ, æèíõýíý 
òóñëàëöàà øààðäëàãàòàé õ¿ì¿¿ñò ñºðºã íºëººëºë ¿ç¿¿ëýõ áîëíî.  
 



¯ð ä¿íòýé ÿäóó èðãýäèéí òºëººõ àâëèãàòàé òýìöýõ ñòðàòåãèóä íü ÿäóó 
èðãýäèéí óëñ òºð, ýäèéí çàñàã áîëîí íèéãìèéí õàðèëöààíä îðîëöîõ 
áîëîìæèéã õÿçãààðëàæ áóé ç¿éë¿¿äýä èë¿¿ àíõààðëàà õàíäóóëñàí áàéõ 
¸ñòîé þì.  
 

Эдийн засаг, хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын гишүүн нэг ч улс 
орны засгийн газар тусламж хүлээн авагч улс орон улс төрийн 
хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулдаг эсэх, НҮБАЭКонвенцийг авч 
хэрэгжүүлж эхэлсэн эсэх дагуу тусламж үзүүлдэг сүлжээнд нэгдээгүй байна. 

 
Óëñ òºðèéí îðîëöîî áà õàðèóöëàãàòàé áàéäàë. Õàâ÷èãäñàí íèéãýì, 
õóâü õ¿ì¿¿ñèéã çàñãèéí ãàçðûí õàðèóöëàãàòàé áàéäàëòàé õîëáîæ ¿çýõ íü 
ÿäóó èðãýäèéí òºëººõ àâëèãàòàé òýìöýõ ñòðàòåãè áîëîâñðóóëàõ àíõíû ñóóðü 
àëõàì áîëíî. Óëñ îðíû áîäëîãûã èðãýä çàñãèéí ãàçðûã òýäíèé ºìíººñ ¿éë 
àæèëëàãàà ÿâóóëàõààð îëãîæ áóé ýðõ äýýð (õàðèóöëàãûí цикл ã.ì) ¿íäýñëýí 
áîëîâñðóóëäàã. Òºð, õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîã÷äûí ç¿ãýýñ ¿éëäýæ áóé 
àâëèãà óã ïðîöåññûã àëäàãäóóëæ, ¿íäñýí õóóëü áîëîí òºðèéí áàéãóóëëàãûã 
ãóéâóóëàõàä õ¿ðãýäýã íü ÿäóóðàë, òýãø áóñ õºãæëèéã áèé áîëãîäîã áàéíà. 
Óëñ òºðèéí õàðèóöëàãàòàé áàéäëûã íýìýãä¿¿ëñíýýð, óëñûí áîäëîãî ÿäóó 
èðãýäèéã õîõèðîã÷ ãýõýýñ èë¿¿òýé õàðèí àâëèãàòàé òýìöýõ îðîëöîã÷  áîëãîõ 
íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ ºãíº. Èíãýæ àñóóäëûã äàõèí àâ÷ ¿çýõ íü õàðèóöëàãà 
òîîöîõ ìåõàíèçì, èðãýäèéí îðîëöîî õàíãàëòã¿é áàéãààã ø¿¿ìæèëñýí 
ßäóóðëûã Áóóðóóëàõ Ñòðàòåãèéí Áàðèìò áè÷èã çýðýã õºãæëèéí ãîë 
àñóóäëóóäûã õýðõýí øèéäâýðëýõ òàëààð àñóóëòûã ñºõºæ òàâüæ áàéãàà þì. 
ªíººã õ¿ðòýë, áîäèò áàéäàë äýýð ýäãýýð àñóóäëûã õýðõýí áýõæ¿¿ëýõ òóõàé 
асуудлыг õºãæëèéí õàìòûí àæèëëàãààíû öèêë¿¿äèéí õàìò îðõèãäóóëæ 
áàéñàí áèëýý.  
 

Бразилд slums, favelas, Буркина Фасод bidonvilles, Энэтхэгт Bastis зэрэг 
хөгжиж буй орны хотуудад төрийн хараа хяналтнаас гарсан байдал 
ажиглагдаж байна. Эдгээр нийгэмд ардчилсан зохион байгуулалттай, 
эрүүгийн хамааралтай бүлэглэлүүд засгийн газрын ажиллагаанд 
хөндлөнгөөс оролцож байна. Ингэж эрүүгийн ертөнц төрийг хяналтандаа 
авч айдас, тулган шаардалт болон айлган сүрдүүлэлтэд үндэслэн дүрэм 
журмыг тогтоож байгаа ажээ.  

 
Эдийн засгийн тэгш бус байдал ба зах зээлийн хомсдол. Ядуу иргэдэд 
зориулсан авлигтай тэмцэх стратегийг боловсруулахдаа баян чинээлэг 
байдал болон ядуурал хэрхэн бий болж байгааг, мөн эрх мэдлийг урвуулан 
ашиглах нөхцөл байдал хэрхэн бүрэлдэж байгааг багхамруулсан байна. Төр 
болон хувийн хэвшлийнхний зүгээс гарч буй авлигын үйлдлүүд нь зах 
зээлийн хомсдлыг бий болгож байгаа бөгөөд энэ нь орлогын тэгш бус 
байдлыг улам даамжруулж байгаа юм. Латин Америк, Зүүн өмнөд Ази болон 
Сахараас доошхи Африкын ихэнх улс орнуудад авлигын түвшинг тогтоосон 
байдлаас харахад, орлогын тэгш бус байдал хамгийн өндөр түвшинд байгаа 
нь харагдаж байна. Авлигын Индекст бибичигдсэн дэлхийн хамгийн тэгш бус 
орлого бүхий 10 оронтой харьцуулахад, тэдгтэдгээр орны талаас илүү хувь 
нь индексийн 40 хувийн үзүүлэлтээс доогуурт бичигдэж байгаа юм. Эдийн 



засаг авлигад автахад, засгийн газар болон компаниудын зүгээс хэрэгжүүлж 
буй авлигын эсрэг ажил, бусад зохицуулалт хангалтгүйн улмаас хямрал, эрх 
мэдлээ урвуулан ашиглах явдал гарахад хүргэдэг. НҮНҮБАЭКонвенц болон 
бусад дэлхий нийтийн удирдамж бичгүүд нь санхүүгийн салбар дахь авлигыг 
шийдвэрлэх оролдлого бүхий санхүүгийн салбарын илүү хатуу 
зохицуулалтыг хийхэд түтүлхэц болох юм.  
 
Нийгмийн зөрчил ба ялгаварлах байдал. Ард иргэдийг улс төрийн болон 
эдийн засгийн шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцох боломжийг хязгаарлаж 
буй нийгмийн ялгаварлах байдал нь ядуу иргэдийн төлөөх авлигын эсрэг 
хүчин чармайлтуудтай зөрчилдөж байгаа юм. Хэсэг бүлэг иргэдийг нийгмээс 
хавчин гадуурхах нь эсрэгээрээ сайн засаглалын ойлголттой зөрчилдөж 
байгаа бөгөөд онолын үүднээс энэ бол ардчилсан нийгэмд байх үзэгдэл 
биш юм. Хэдийгээр тухайн улс орон ардчилсан тэгш байдлыг эрхэмлэж 
үздэг байлаа ч дахин давхар-стандарт бүхий дүрэм, журмыг авч 
хэрэгжүүлэхэд хүргэж байгаа юм. Нийгмийн зөрчил ихэсэхэд нийгмийн 
бүтцэд аюул учирч байдаг. ТИ анхааруулснаар, баян болон ядуу хүмүүст 
зориулсан салангид систем нийгмийг хагаралд хүргэх юм. Авлига газар 
авснаар, эдгээр хэсгүүд нь зөрчил үүсэх эх үүсвэр болж, улмаар төрийн 
итгэл үнэмшилт байдал, хууль ёсны байдал болон үр дүнтэй ажиллагааг 
алдагдуулж, ядуу иргэдийг засаглалын чадамжгүй, тэгш бус, авлигад автсан 
циклд түгжиж байдаг.  
 
4.  Хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд 
 
Ядуурал болон авлигын аль алинтай нь тэмцэх цогц арга замуудыг авч 
хэрэгжүүлэхэд ядуу иргэдийг тэгш нөхцлөөр авлигатай тэмцэхэд оролцох 
нөхцөл бололцоог хангаж өгөх бодлогоос эхлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, 
ядуу иргэдийг гол хохирогч гэж үзэлгүй, авлигатай тэмцэх стратегийн гол 
оролцогч, үр ашгийг нь хүртэгчид байх эрх тэгш эрхийг олгоно гэсэн үг. Ядуу 
иргэдэд авлигатай тэмцэх эрх олгосноор эдгээр хүчин чармайлтууд иргэдийг 
хавчигдмал байдал, ядуурлаас гарахад нь тусалж, илүү үр дүнтэй болно.  
 

2015 онд болон МХЗ-ын уулзалтын бэлтгэл болгож, ирэх жилүүдэд олон 
улсын байгууллагууд, засгийн газар болон ард иргэд ихээхэн хүчин 
чармайлтууд авч хэрэгжүүлэх болоод байна. Энэ нь ядуурал болон авлигын 
учруулж буй саад бэрхшээлийг илүүл ойлгох, тэдгээртэй тэмцэх арга 
замуудыг дахин авч хэлэлцэх боломжуудыг олгож байгаа юм. 

 
Ядуу иргэдийн төлөө анхаарал хандуулах санаачлагууд нь улс орны 
бодлогын цикл болон хөгжлийн явцад мөн мөн гол анхаарлаа хандуулах 
хэрэгтэй. Тухайлбал, бодлогын цикл нь засгийн газрын ард иргэдэд өгсөн 
улс төрийн үүрэг амлалттай уялдсан байх учиртай. Ядуу ард иргэд нь 
бодлогыг боловсруулах шатанд гол оролцогч болгон авч үзэх хэрэгтэй. 
Ингэснээр тэдний оролцоо нь бодлого болон төсвийг батлах хууль тогтоох 
үүргийг давхар гүйцэтгэж, улмаар хариуцлагатай байдал дутагдаж буй 
засгийн газрын чадамжийг тэнцвэржүүлж өгөх юм.  



 
Бодлогийн циклийн алхам тус бүр дээр тусгай арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 
• Çîðèëãîî òîäîðõîéëæ ãàðãàõ. ßäóó èðãýäòýé õàìòðàí òýäíèé õºãæëèéí 

ãîë ýí òýðã¿¿íèé àñóóäëóóäûã òîäîðõîéëæ, òýäíèéã ñîíãóóëèéí 
àæèëëàãààíä îðîëöóóëàõ íü ñîíãóóëèéí ºìíºõºí òºëºâëºãºº áàòëàõààñ 
óðüòàæ ýðõ áàðèã÷äûã õºãæèë áîëîí õàðèóöëàãûã íýìýãä¿¿ëýõ ¿¿ðýã 
àìëàëò ºãºõºä òóñëàõ þì. 

• Áîäëîãî áà òºëºâëºëò. Ýíý øàòàíä ÿäóóðàë áîëîí ò¿¿íä ¿ç¿¿ëýõ 
íèéãìèéí íºëººëºëä ¿íýëãýý õèéõ íü ¿ð ä¿íòýé àðãà õýðýãñýë áîëíî. 
Øóäàðãà ¸ñíû ãîë àñóóäëóóäûã òîäîðõîéëæ, ¿íäýñíèé õºãæëèéí 
ñòðàòåãèòàé óÿëäñàí àâëèãûí ýñðýã ñàíàà÷ëàãóóäûã áîëîâñðóóëàõ íü 
ÿäóó èðãýäèéí òàëààð õýò íü àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé ÷èã 
õàíäëàãûã òóñãàõàä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé þì. Õàìòðàí áîäëîãî, 
òºñâèéã òîäîðõîéëîõ íü ¿¿ðýã àìëàëò ºã¿¿ëýõ, ÿäóó èðãýäèéã 
òºëºâëºãººíèé øèðýýíä ñóóëãàõ íºõöëèéã õàíãàõ ãàíö áîëîìæ þì.  

• Õýðýãæ¿¿ëýëò. ¯íäñýí ¿éë÷èëãýý àâàõ çýðýã àìüäðàëä íü íºëºº ¿ç¿¿ëýõ 
øèéäâýð¿¿äèéí õýðýãæ¿¿ëýëòýí äýõ ÿäóó èðãýäèéí ¿¿ðýã ðîëèéã áèé 
áîëãîõûí òóëä èíñòèòóöèéí á¿òöèéã ÿëàíãóÿà îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä 
òîãòîîæ ºãºõ õýðýãòýé. Èíñòèòóöèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûã õèéõäýý õýðõýí 
àðä èðãýäèéí ºìíº õàðèóöëàãà õ¿ëýýäýã òîãòîëöîîíä øèëæ¿¿ëýõ òóõàéä 
îëîí íèéòèéí çºâëºë áàéãóóëàõ ãýõ çýðýã îëîí æèøýýí¿¿ä áàéíà.  

• Ìîíèòîðèíã. Ìýäýýëëèéí êàðò ãàðãàõ, îðîí íóòãèéí áîëîí ¿íäýñíèé 
îìáóäñìýíèéã ñîíãîõ çýðýã èðãýäèéí îðîëöîîòîé õÿíàëòûí îëîí ÿíçûí, 
õÿìä òºñºð àðãà õýðýãñë¿¿ä áàéäàã. Èðãýäèéí îðîëöîîòîé àâëèãûí 
çóðàãëàë ãàðãàõ, ñîíãóóëèéí ìîíèòîðèíã õèéõ ãýõ çýðýã áóñàä 
õýðýãæèõ¿éö àðãà õýìæýýí¿¿ä ìºí áàéäàã.  

 
¯¿íèé çýðýãöýý, óëñ îðíû õºãæëèéí àæèëëàãààíóóä íü àâëèãà, óëñ òºð áîëîí 
õºãæëèéí òàëààðõ ¿íäýñíèé öîãö áîäëîãîä òóñãàäàã ç¿éë¿¿äèéã íýãòãýõýä 
òóñëàõ áîëíî. Äýýð äóðäñàí÷ëàí, ýíý íü áîäëîãûí öèêë õýðõýí ÿâàãäàõ 
ïðàêòèê, õàíäëàãà áîëîí îéëãîëòûã ººð÷èëæ ºãíº. Ýäãýýð õ¿÷èí 
÷àðìàéëòóóäûã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ õî¸ð óäèðäàìæèéã äîð äóðäëàà. ¯¿íä: 
• Ò¿íøëýë. Àæèëëàãààã ÿäóó õ¿ì¿¿ñò çîðèóëæ áèø, õàðèí òýäýíòýé 

õàìòðàí àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. ¯éë àæèëëàãààíû àëõàì á¿ðä 
òýäíèé îðîëöîî áîëîí îëîí íèéòèéí îðîëöîîã ñóðòàë÷èëæ ºãºõ. Îðîí 
íóòãèéí ò¿âøèí äýõ îëîí íèéòèéí àæèëëàãàà íü èðãýäèéí íýãäìýë 
àæèëëàãààíû õ¿÷, øààðäëàãûã òîäîðõîéëîõîä õýðýãòýé þì.  

• Õ¿íèé ýðõýä ñóóðèëàõ. Õºãæëèéí ãîë ¿íäýñ íü á¿õ èðãýäýä òýäíèé îðëîãî, 
àðüñ ºíãº, õ¿éñ, øàøèí ø¿òëýã, áîëîâðîë áîëîí ÿñ óãñààíààñ ¿ë 
õàìààðàí òîãëîîìûí òàëáàéã òýãøèòãýæ ºãºõ íºõöëèéã îëãîõ àðãà çàìûã 
áèé áîëãîõîä àíõààðàë õàíäóóëàõ ¸ñòîé þì. ßäóó èðãýäèéã óëñ òºðèéí 
àæèëëàãààíä îðîëöîõ íºõöëèéã õàíãàñíààð, óëñ îðíû õºãæëèéí 
áîäëîãóóä íü Í¯Á-ûí êîíâåíöèóäàä òóíõàãëàí áàòàëñàí á¿õ èðãýäèéí 
ýðõèéã õ¿íäýòãýõ äýýäëýõ çàð÷ìûã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýí ìºðäºíº.  

 
Ò¿íøëýëèéí áîëîí õ¿íèé ýðõýä ñóóðèëñàí àðãà õýìæýýã õîñëóóëàí àâ÷ 
õýðýãæ¿¿ëñíýýð, õóâü õ¿ì¿¿ñèéí õ¿÷èí ÷àðìàéëò ýñõ¿ë ñèñòåìä íü çºâõºí 



àíõààðàë õàíäóóëæ àæèëëàхаас èë¿¿òýé íýãäìýë àñóóäëûã íýãäìýë àðãà 
çàìààð øèéäâýðëýõ çàð÷ìààð  àâëèãàòàé òýìöýõ íü èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áîëîõ 

þì. ¯íäýñíèé õýìæýýíä, засгийн газрын өөр салбарууд, хувийн хэвшил 
болон иргэний нийгмийн байгууллагууд хөгжлийн процессыг хэрхэн явуулж, 
үр дүнд хяналт тавихад ямар байдлаар оролцохоо боловсруулж болно. 
Дэлхий нийтийн хэмжээнд, олон улсын донорууд, олон талт ажиллагаа 
явуулдаг агентлагууд болон иргэний нийгмийн байгууллагууд хөгжлийн 
хүчин чармайлтуудын талаарх ойлголтуудыг өргөжүүлэх авлигын эсрэг арга 
хэмжээнүүдийг нэгтгэн гаргаж болно.  
 
Эдгээр өөрчлөлтийг явуулахгүйгээр, ядуурал болон авлигатай тэмцэх 
хосолмол хөтөлбөрүүд нь паралел байдлаар, төдийлөн амжилтгүй явагдана 
гэсэн үг.  
 


