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ОРШИЛ 

 Авлига хэмээх энэ үгийг хэл зүйн талаас нь бичгийн их хүмүүн Я.Цэвэл гуай 

тайлбар тольдоо "Ёсон бусаар шунаж авсан эд зүйл" хэмээн нэгэнтээ 

томъёолсон байх агаад харин хууль зүйн талаас нь Монгол Улсын одоо хүчин 

төгөлдөр үйлчилж буй Авлигын эсрэг хуулийн 3.1.1-т авлига гэж энэ хуулийн 4.1-

т заасан төрийн улс төрийн, захиргааны, тусгай албаны удирдах болон 

гүйцэтгэх албан тушаалтан, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан 

тушаалтан болон ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах нягтлан бодогч, төрийн 

болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдах болон компанийн эрх бүхий албан 

тушаалтан, олон нийтийн рапио телевизийн Үндэсний зөвлөлийн дарга, 

гишүүн, ерөнхий захирал, улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт 

авч төрийн тодорхой чиг үүргийг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэж 

байгаа төрийн бус байгууллагын удирдах албан тушаалтан, Монгол 

Улсын ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын сонгуульд нэр дэвшигч, бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын дарга, төлөөлөгч, эрх бүхий байгууллагаас баталсан жагсаалтанд 

заасан албан тушаалтан, Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 4.1.7-д 

заасан Ирээдүйн өв сан корпорацийн  эрх бүхий албан тушаалтан, 

хяналтын зөвлөлийн гишүүн гэх зэрэг  этгээдүүд албан тушаалын эрх 

мэдлээ хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, бусдад давуу байдал 

олгох, иргэн, хуулийн этгээдээс тэрхүү хууль бус давуу байдлыг олж авах 

үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр илрэх аливаа эрх зүйн зөрчлийг хэлнэ хэмээн 

хуульчилсан байна.  

 Дэлхийн аливаа улс орон бүр авлига хэмээх энэхүү эрх зүйн зөрчилтэй хүч 

хаян тэмцдэгийн цорын ганц шалтгаан нь түүний хор нөлөө яг л аалзны тор шиг 

сүлжилдэн нийгэм даяар тархаж улмаар шударга бус нийгмийг бий болгож 

ингэснээр  иргэд төрдөө итгэх итгэл алдарч улмаар засаглал хямрах үндсэн 

нөхцлийг бүрдүүлдэгтэй холбоотой болно.  

 Монгол Улсын хувьд авлигатай тэмцэх хэрэгцээ шаардлага бидэнд бий юу 

гэдгийг бид юун түрүүнд тогтоох шаардлагатай тул авлигын индекст анхаарлаа 

хандуулах нь зүйтэй болно. Транспэрэнси Интернэшнл ОУБ-аас гаргасан 2015 оны 

авлигын индексээр Монгол Улс дэлхийн 168 орноос 72-р байрт жагссан байх тул 

бидэнд улс орныхоо хөгжлийн төлөө авлигаас урьдчилан сэргийлэх төрийн 

оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн 

хамтдаа хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа 

болох нь тодорхой байгаа тул илтгэгчийн зүгээс сэдвийн хүрээнд өөрийн үзэл 

баримтлалыг логик, дэс дараалалтайгаар  дэвшүүлэхийг гол зорилгоо болгон арга 

замаа тодорхойлсон болно.  



Монгол Улсын Үндсэн хуулийн11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт Эх 

орныхоо тусгаар тогтнолыг батлан хамгаалж, үндэсний аюулгүй байдал, 

нийгмийн дэг журмыг хангах нь төрийн үүрэг мөн1хэмээн зарлан 

тунхагласан.  

Авлига хэмээх энэхүү хорт үзэгдэл нийгмийн бүхий л салбарт тороо 

татсан аалзнууд шиг үүрлэвээс үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлэн 

төрийг ганхуулж, нийгмийн дэг журмыг алдагдуулан нийтийн эмх 

замбараагүй байдлыг бий болгох өндөр эрсдэлтэй байдаг.  

Хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм 

зорилгоо болгосон эх орны минь хувьд энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд 

нэн тэргүүнд хийх ёстой ажил бол ЭРХЗҮЙТ төрийг бий болгох явдал бөгөөд 

энэхүү төрийг сонгодог утгаар нь хөгжүүлэх хамгийн гол тулгуур нь 

хийдэлгүй хийгээд боловсронгуй хуулийн зохицуулалтууд нийгэмд үйлчлэх 

явдал юм.  

Учир нь тэнгэрийн дор төрж, хуулийн дор амьдардаг нь хүмүүний 

амьдралын жам болно.  

АСУУДАЛ 1. АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХИЙН ТУЛД  ОЛОН НИЙТИЙН 

ОРОЛЦОО, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХАД  ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ХИЙГЭЭД 

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ 

 Сэдвийн агуулгыг авч үзэхийн тулд юун түрүүнд бид дараах 4-н ойлголтонд 

онолын болоод хууль эрх зүйн талаас нь хариултыг өгөх шаардлагатай. Үүнд:  

1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх гэж юу вэ  

2. Олон нийт гэж хэн бэ  

3. Оролцоо гэж юу вэ  

4. Хяналт гэж юу вэ зэрэг багтана.  

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх гэж Монгол Улсын Авлигын эсрэг хуулийн 3.1.6-

т зааснаар авлигын шалтгаан нөхцлийг судлан тогтоох, тэдгээрийг 

арилгах, авлигыг таслан зогсооход чиглэгдсэн арга хэмжээний 

цогцолборыг хэлнэ хэмээн заасан байна.  

Олон нийт гэдэг ойлголтод чухам хэнийг хамааруулан авч үзэх талаар эрх зүйн 

хүрээнд нарийвчилсан тодорхойлолт байхгүй бөгөөд зөвхөн Эрүүгийн хуулийн 

110,111-р зүйлийг тайлбарласан Улсын дээд шүүхийн тайлбарт олон нийт гэдэг нь 

нийгмийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг юм хэмээн ерөнхийд нь тайлбарласан байна.   

                                                           
1Монгол Улсын Үндсэн хууль 



 Харин Монгол Улсын Их сургуулийн Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн 

багш Т.Баярцэцэг: Олон нийт гэдэг нь тогтмол нэг хэлбэртэй байдаггүй тул олон 

нийт гэх тодорхой тогтсон ойлголт байхгүй бөгөөд нийгмийн салбар бүрт олон 

нийтийг янз бүрээр тодорхойлох оролдлогууд хийгддэг хэмээн онолын хувьд 

тайлбарласан байна.  

 Гэхдээ олон нийтийн талаар, түүнийг тодорхойлсон  онолууд байдаг бөгөөд 

үүнийг дурьдвал дараах байдлаар тодорхойлогддог. Үүнд:  

Нэг. Нийгмийн капиталын онол: Олон нийтийн дунд нэгдмэлд байдлыг бий 

болгоход тэдний дунд оршин байдаг харилцаа чухал үүрэгтэй.  

Хоёр. Бүтцийн онол: Нийгэм нь хоорондоо хамаарал бүхий бүтцээс бүрдэх 

бөгөөд нийгмийг хөдөлгөөнд байлгахын тулд тэдгээр бүтцүүд тус тусын үүргийг 

гүйцэтгэж байдаг.  

Гурав. Эрх мэдэл буюу зөрчилдөөний онол: Олон нийт нь нэг талаас нэгдэл, 

нягтрал, харилцан хамаарлын талбар байдаг бол нөгөө талаас зөрчлийн талбар 

байдаг.  

Дөрөв. Түгээмэл ойлголт буюу бэлэгдлийн харилцааны онол: Олон нийтийн 

хоорондын харилцааг чухалчилж, иргэдийн амьдарч буй газар нутгаа хайрлах 

сэтгэл, бие биенээ хүндэтгэх, үзэл болоод хамтдаа тэмдэглэдэг тэмдэглэлт үйл 

явдлуудыг ашиглана зэрэг багтана.  

 Чухам ийнхүү сэдвийн хүрээнд олон нийт хэмээх ойлголтонд ач холбогдол 

өгөн онолын болон хууль эрх зүйн хүрээн дэхь ойлголтыг тодорхойлж буй явдал 

нь чиглэгдэж буй төрийн арга хэмжээний оролцох субъектыг зөв тодорхойлж 

гэмээнэ үйл ажиллагаа үр дүнгээ өгөх магадлал 100 хувь нэмэгдэх боломжтой юм.  

Эндээс бид авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд  олон нийт гэж 

ямар субъектыг хамааруулах өөрөөр хэлбэл зорилтот бүлэгт ямар субъектүүд 

хамрах талаар авч үзье.  

Үүний тулд олон нийтийг тодорхойлоход анхаарах хүчин зүйлсийг авч үзье. 

Үүнд:  

1. Хүмүүсийн бөөгнөрөл бүрийг олон нийт гэж авч үзэж болохгүй.  

2. Олон нийтийн хүрээлэн буй орчинд ажиллах, амьдрах, суралцах бүхий л 

орчин бүрдсэн байх ёстой.  

3. Хот болон хөдөө орон нутгийн олон нийтэд ялгамжтай хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх зэрэг багтана хэмээн авч үзсэн байна.  

 Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газраас олон нийтийн арга хэмжээг жил бүр 

уламжлал болгон зохион байгуулдаг бөгөөд гол зорилго нь авлига 0, 100 хувь 

хөгжил бөгөөд үр дүн нь авлигагүй нийгмийг хамтдаа бүтээх явдал бөгөөд тус арга 

хэмжээнд олон нийтийг уралдаан, төсөл, лекцэнд  хамрагдуулах гэх мэт явдал 

байгаа тул зорилтот бүлэг буюу олон нийт нь хүүхэд, залуус, төрийн байгууллагыг 

албан хаагчид зэрэг болох нь тодорхой харагдаж байгаа бөгөөд хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлын хүрээнд авч үзвэл зорилтот бүлгүүдийн сэтгэл зүй болон 



оюун санаанд нь нөлөөлөх нөлөөллийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байхын 

сацуу тус ажлын хүрээнд дуу хоолой, үзэл бодлыг нь сонсох арга хэмжээг 

хэрэгжүүлсэн болох нь тодорхой харагдаж байгаа тул урьдчилан сэргийлэх гэхээс 

илүүтэйгээр соён гэгээрүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог 

хангасан байна хэмээн дүгнэж байгаа болно.  

 Илтгэгчийн хувьд төрийн байгууллагын тус үйл ажиллагааг шүүмжлэхийг гол 

зорилгоо болгосонгүй харин ч магтан сайшаахын сацуу одоо гагцхүү авлига хэмээх 

бусармаг үйлдлийг хийж хэрэгжүүлж буй аливаа этгээдтэй тэмцэхийн тулд олон 

нийт дан ганц дуу хоолойгоо хүргэх, итгэл үнэмшлээрээ өөрчлөгдөх нь төдийлөн 

100 хувь үр дүнг өгч чадахгүй хэмээн үзэж байгаа тул олон нийтийн оролцоо өндөр 

түвшинд байх гэдгийг чухам юу гэж ойлгож буй талаар авч үзэхийг хүссэн болно.  

 Эстони Улсын олон нийтийн сайн оролцоог хангах тухай хуулийн 1-р 

зүйлийн 1.2-т олон нийтийн оролцоо гэдгийг шийдвэр гаргах процессын 

талаар олон нийт мөн ашиг сонирхол бүхий бүлэгт мэдээлэн, тэдэнтэй 

хэлэлцүүлэг хийн,зөвлөлдөх явдал гэж ойлгоно. Мэдээлэх гэж олон нийт 

болон ашиг сонирхол бүхий бүлгүүдэд гаргаж буй шийдвэрийг 

ойлгогдохоор байх, шийдвэр гаргахад байж болох бусад хувилбаруудыг 

оролцуулсан байх, шийдвэрийн үндсэн зорилгыг тодруулсан бодит, 

тэнцвэртэй мэдээллээр хангахыг хэлнэ. Олон нийттэй зөвлөлдөх, 

хэлэлцүүлэг хийх гэж бодлого тодорхойлох бүх шатны тэр дундаа 

асуудал дэвшүүлэх, зорилго тодорхойлох, бусад сонголтот 

хувилбаруудад дүн шинжилгээ хийх, төсөл боловсруулах зэрэг шатанд 

олон нийт болон ашиг сонирхол бүхий бүлгүүдээс санал авч сонсохыг 

хэлнэ хэмээн заасан байна.  

 Эндээс бид тус улсын хуулиар олон нийтийн оролцоо гэдгийг шийдвэр 

гаргах түвшинд авч үздэг юм байна гэдгийг олж харж болно.  

 Дээр дурьдсанаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх гэдэг ойлголтонд хэд 

хэдэн ойлголт хамаарч буй болохыг бид харж болно. Үүнд:  

1. Авлигын шалтгаан нөхцлийг судлан тогтоох  арга хэмжээ  

2. Авлигыг арилгах арга хэмжээ  

3. Авлигыг таслан зогсооход чиглэгдсэн арга хэмжээ зэрэг багтна.  

Асуудал 1-ийн хүрээнд илтгэгчийн хувьд эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 

олон нийтийн оролцоо, хяналтыг сайжруулахад тулгамдаж буй асуудлыг онол, 

практик, хууль эрх зүйн хүрээнд тодорхойлохыг хүссэн. Учир нь оролцоо, хяналт 

гэх эдгээр үгсийг авч үвэл энэ нь субъектын хувьд сонсогч, үзэгчийн хувиар 

асуудалд оролцох бус харин гол дүрд тоглон идэвхитэй үйлдэл хэрэгжүүлэх, 

үндсэн нөхцөл бололцоог шаардаж байгаа болох нь өөрөөр хэлбэл эрх мэдлийг 

олон нийтэд олгож гэмээнэ авлигын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд олон 

нийтийн оролцоо, хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжтой болохыг бид харж болно. Учир 

нь хүрзгүй ажилтнаас нүх ухахыг шаардаж болохгүйтэй адилаар эрх мэдэлгүй 



олон нийтээс авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд оролцохыг, хяналт 

тавихыг шаардаж, уриалж болохгүй юм.  

Монгол Улсын Авлигын эсрэг хуулиас харвал иргэн, хуулийн этгээд авлигын 

асуудлаар Авлигатай тэмцэх газарт өргөдөл, гомдол гаргаж мэдээлэл өгч болно 

хэмээн хуульчлан тогтоосон байх бөгөөд гагцхүү энэ л үйлдлээр иргэн, хуулийн 

этгээд гэх олон нийтийн хэрэгжүүлэх үйлдлийг хязгаарласан байх бөгөөд хуульд 

авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд зөвхөн төрийн байгууллага үйл 

ажиллагаа хэрэгжүүлэх байдлаар тусгасан байгаа нь асуудлын гол цөм болж 

байгаа болно.  

Авлига хэмээх энэхүүэрх зүйн зөрчил нь нийгэмд далд хэлбэрээр үйлдэгддэг 

тул түүнийг гарахаас урьдчилан сэргийлнэ гэдэг нь дан ганц төрийн байгууллагын 

байгууллагын хийж хэрэгжүүлэх, хүч хүрэх ажил бус олон нийт хамтдаа 

хэрэгжүүлэх ажил болно.  

Эндээс ямар олон нийтэд эрх мэдлийг олговол зохистой вэ гэдэг асуулт урган 

гарч ирж байна.  

Авлигын эсрэг хуулиас харвал авлигын үйлчлэлд хамаарах этгээдэд төрийн 

байгууллагын тодорхой чиг үүргийг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэж байгаа 

төрийн бус байгууллагын удирдах албан тушаалтан гэсэн этгээд хамаардаг. 

Хуулийн энэхүү гипотезээс харвал төрийн бус байгууллага төрийн тодорхой чиг 

үүргийг гүйцэтгэх эрх эдгээр эрх зүйн субъектүүдэд  хууль тогтоомжоор олгогдсон 

болох нь харагдаж байна.  

Төрийн бус байгууллага гэдэг нь Монгол Улсын төрийн бус байгууллагын тухай 

хуулийн 4.1-т зааснаар иргэд, төрийн байгууллагаас бусад хуулийн 

этгээдээс нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс 

сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдан үйл ажиллагаа төрөөс хараат бус 

өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг ашгийн төлөө бус байгууллага болно. 

Өөрөөр хэлбэл өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй, хараат бус нэгдмэл субъектэд 

энэхүү эрхийг олгох нь  авлигын шалтгаан нөхцлийг судлан тогтоох, арилгах, 

таслан зогсоох арга хэмжээг хараат бусаар хэрэгжүүлэх нөхцлийг бий болгоход 

чухал нөлөөлөл үзүүлэх, дарамтад өртөхгүй байх магадлалыг бий болгох 

боломжтой.  

Түүнчлэн тус асуудлаас улбаалан гарч ирэх ойлголт нь дээрх төрийн бус 

байгууллагыг ямар зарчмаар олж авах  вэ гэх ойлголт бөгөөд илтгэгчийн хувьд 

Авлигатай тэмцэх газарт  чиг үүргийг хамтран хэрэгжүүлэх субъектээ сонгон 

шалгаруулах бүрэн эрхийг олгох нь зүйтэй гэж үзэж байна. Учир нь ингэж гэмээнэ 

хараат бус гэдэг шалгуур хэрэгжих боломжтой.  



АСУУДАЛ 2  

ОЛОН НИЙТИЙН  ОРОЛЦОО, ХЯНАЛТЫН ҮНДСЭН ДЭЭР ОЛЖ АВСАН 
МЭДЭЭЛЭГЧИЙГ УРАМШУУЛАХ АСУУДАЛ 

Авлига хэмээх эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд олон 
нийтийн дэмжлэг, туслалцаа хамгаас чухал байдаг.  

Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.1-т2 заасанаар Гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон 
үйлдсэн тухай мэдээллийг цагдаагийн байгууллага иргэдээс төлбөртэй 
авч болно, 14.2. Иргэдээс авсан мэдээлэл үндэслэлтэй болох нь 
тогтоогдсон тохиолдолд цагдаагийн байгууллага төлбөрийг олгоно, 
14.3.Мэдээллийн үнэлгээг гэмт хэргийн хүнд, хөнгөнөөс хамааран 
ялгавартайгаар тогтооно хэмээн тус тус заасан байх агаад яг ямар төлбөрийн 
хэмжээгээр мэдээллийг худалдан авах нь тодорхой бус байна. Илтгэгчийн  хувьд 
авлигын гэмт хэрэг болон авлигын гэмт хэрэг үйлдэгдэх нөхцөл боломжийн 
талаарх хангалттай үндэслэл бүхий мэдээллийг тухайн гэмт хэргийн мөнгөн 
дүнгийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр төр худалдан авдаг байвал мэдээлэгчийн 
эдийн засгийн байдлыг шийдвэрлэх болон тус гэмт хэргийг түргэн хугацаанд 
шийдвэрлэх, хохирол бий болохоос урьдчилан сэргийлэх гэсэн 2 том боломж 
бүрдэж байгаа болно. Гэхдээ энэ тохиолдолд авлига авагч, өгөгч, зуучлагч гэх мэт 
тухайн хэрэгт хамаарал бүхий этгээдүүдэд энэ зохицуулалт үйлчлэхгүй болно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 



САНАЛ, ДҮГНЭЛТ 

Авлигатай тэмцэх хамгийн үр дүнтэй аргууд бол олон нийтийн эрхзүйн 
ухамсрыг дээшлүүлэх хийгээд хийдэлгүй, боловсронгуй хуулийн 
зохицуулалтуудыг бий болгох явдал бөгөөд эрхзүйн хамгийн таатай орчныг 
бүрдүүлэхэд хууль тогтоогчид болон иргэд анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлэх 
хэрэгцээ, шаардлага болно. Илтгэгчийн  зүгээс доорх саналуудыг дэвшүүлж 
байна. Үүнд: 

1. Холбогдох хуулийн зохицуулалтыг хийдэлгүй хийгээд боловсронгуй 
болгох 

2. Мэдээлэгчийн мэдээлэл үнэн зөв, бодитой тохиолдолд тухайн мэдээлсэн 
гэмт хэргийн үнийн дүнгийн 50 хувиар урамшуулах 

3. Төрийн бус байгууллагад авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх эрхийг олгох зэрэг багтана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


