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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

2017 оны судалгааны үр дүнгээр Дундговь, Булган, Сүхбаатар, Баян-Өлгий 
аймгуудын хүүхдийн шударга байдлын түвшин 0.47-0.24 ïунктээр дээшилсэн байна. 
Харин Дорноговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Төв, Баянхонгор аймгуудын хүүхдийн 
шударга байдлын түвшин 0.52-0.13 ïунктээр буурчээ (Хүснэгт 4).

Õ¿ñíýãò 4. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäàë 2017 ñóäàëãààíû ò¿âøèí, àéìàã, íèéñëýë

д/д Аймаг, нийслэл Шударга байдлын түвшин
2015 2016 2017 Зөрүү

1 Архангай 4.01 3.89 3.95 0.06
2 Баян-Өлгий 4.18 3.74 3.98 0.24
3 Баянхонгор 4.03 4.17 4.04 -0.13
4 Булган 4.26 3.67 3.95 0.28
5 Говь-Алтай 3.36 4.03 4.03 -
6 Говьсүмбэр 3.71 3.92 4.09 0.17
7 Дархан-Уул 3.56 4.04 4.02 -0.02
8 Дорноговь 3.99 4.22 3.70 -0.52
9 Дорнод 3.38 4.08 4.11 0.03
10 Дундговь 4.26 3.79 4.26 0.47
11 Завхан 3.96 4.03 4.04 0.01
12 Орхон 4.07 4.04 3.99 -0.05
13 Өвөрхангай 3.65 4.16 3.72 -0.44
14 Өмнөговь 3.66 4.21 3.97 -0.24
15 Сүхбаатар 4.13 3.69 3.96 0.27
16 Сэлэнгэ 3.57 4.04 4.10 0.06
17 Төв 3.87 3.98 3.81 -0.17
18 Увс 4.29 4.06 4.03 -0.03
19 Ховд 4.08 4.10 4.00 -0.10
20 Хөвсгөл 4.36 4.09 4.28 0.19
21 Хэнтий 4.00 4.17 4.24 0.07
22 Улаанбаатар 4.05 3.98 3.95 -0.03

Нийслэлийн Налайх, Багануур, Баянзүрх болон Баганхангай дүүргүүдийн 
хүүхдийн шударга байдлын түвшин 0.37-0.01 ïунктээр дээшилсэн байна. Харин 
Баянгол, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгино-Хайрхан, Хан-Уул дүүргүүдийн хүүхдийн 
шударга байдлын түвшин 0.53-0.20 ïунктээр буурчээ (Хүснэгт 5).
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Õ¿ñíýãò 5. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí 2017 îíû ñóäàëãààíû ò¿âøèí, ä¿¿ðãýýð
д/д Дүүргүүд 2015 2017 Зөрүү
1 Багануур 3.77 4.04 0.27
2 Багахангай 3.90 3.91 0.01
3 Баянгол 4.37 3.84 -0.53
4 Баянзүрх 3.58 3.77 0.19
5 Налайх 3.66 4.03 0.37
6 Сонгинохайрхан 4.19 3.93 -0.26
7 Сүхбаатар 4.53 4.09 -0.44
8 Хан-Уул 4.06 3.86 -0.20
9 Чингэлтэй 4.42 4.09 -0.33

Хүүхдүүдийн шударга байдлыг мөн суралцаж буй ангиар нь авч үзвэл 7 дугаар 
ангийн сурагчдын шударга байдлын түвшин 4.02, 8 дугаар ангийн сурагчдынх 4.10 
гарсан байгаа нь өндөр үзүүлэлт болж байна. Харин 9 дүгээр ангийн сурагчдын 
шударга байдлын түвшин 3.98, 10 ангийн сурагчдынх 3.97, 11 ба 12 дугаар ангийн 
сурагчдынх 3.84-3.86 гарсан байгаа нь ойролцоо үзүүлэлт байлаа (Зураг 4).

Çóðàã 4. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí áîëîí õ¿¿õäèéí íàñ
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Хүснэгт 5. Хүүхдийн шударга байдлын 2017 оны судалгааны түвшин, дүүргээр 

д/д Дүүргүүд   2015  2017 Зөрүү 
1 Багануур 3.77 4.04 0.27 
2 Багахангай  3.90 3.91 0.01 
3 Баянгол 4.37 3.84 -0.53 
4 Баянзүрх 3.58 3.77 0.19 
5 Налайх 3.66 4.03 0.37 
6 Сонгинохайрхан 4.19 3.93 -0.26 
7 Сүхбаатар  4.53 4.09 -0.44 
8 Хан-Уул  4.06 3.86 -0.20 
9 Чингэлтэй  4.42 4.09 -0.33 

 
Хүүхдүүдийн шударга байдлыг мөн суралцаж буй ангиар нь авч үзвэл 7 дугаар 

ангийн сурагчдын шударга байдлын түвшин 4.02, 8 дугаар ангийн сурагчдынх 4.10 
гарсан байгаа нь өндөр үзүүлэлт болж байна. Харин 9 дүгээр ангийн сурагчдын 
шударга байдлын түвшин 3.98, 10 ангийн сурагчдынх 3.97, 11 ба 12 дугаар ангийн 
сурагчдынх 3.84-3.86  гарсан байгаа нь ойролцоо үзүүлэлт байлаа (Зураг 4). 

  
Зураг 4. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин болон хүүхдийн нас 

  
Хүүхдийн шударга байдлын түвшин мөн хүйсийн хувьд зөрүүтэй байдал жил 

бүрийн судалгааны дүнгээс харагддаг. Энэ удаагийн судалгааны дүнгээс харахад 
эмэгтэй хүүхдийн шударга байдлын түвшин 4.07, эрэгтэй хүүхдийн шударга байдлын 
түвшин 3.85 болж зөрүү нь 0.22 пунк байна (Зураг 5). 

Зураг 5. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин, хүйсээр 
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Хүүхдийн шударга байдлын түвшин мөн хүйсийн хувьд зөрүүтэй байдал жил 
бүрийн судалгааны дүнгээс харагддаг. Энэ удаагийн судалгааны дүнгээс харахад 
эмэгтэй хүүхдийн шударга байдлын түвшин 4.07, эрэгтэй хүүхдийн шударга байдлын 
түвшин 3.85 болж зөрүү нь 0.22 ïунк байна (Зураг 5).
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7 Сүхбаатар  4.53 4.09 -0.44 
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3. ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ТҮВШИН, ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР
Хүүхдийн шударга байдлын түвшинг ¸с зүй, ¸с суртахуун, зөв төлөвшилт, хууль 

сахих, авлигыг үл тэвчих гэсэн 4 дэд үзүүлэлтээр үнэлсэн.

Õ¿ñíýãò 6. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, äýä ¿ç¿¿ëýëòýýð
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА 
БАЙДЛЫН ТҮВШИН 3.29 2.93 3.71 4.03 3.99 4.00 3.97

Ёс зүй, ¸с суртахуун 3.03 2.73 3.80 4.07 4.08 4.10 4.10
Зөв төлөвшилт 2.51 2.29 3.88 4.32 4.21 4.16 4.19
Хууль сахих 3.54 2.85 3.83 4.04 4.02 4.06 3.96
Авлигыг үл тэвчих 2.98 2.81 3.35 3.68 3.65 3.68 3.64

4. ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛÆ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Хүүхдийн ̧ с зүй, ̧ с суртахуун, зөв төлөвшилт, хууль, дүрэм сахин дээдлэх болон 

авлигыг үл тэвчих байдал нь тэдний эцэг, эх, найз нөхөд, сургууль болон мэдээллийг 
хүлээн авч байгаа сувгаас шууд хамааралтай байдаг. Тиймээс судалгааны үр дүнд 
хүүхдийн шударга байдлын түвшин эцэг, эх, найз, нөхөд, сургууль, мэдээлэл хүлээн 
авч бус сувгаас хэрхэн хамаарч байгаа талаар доорх байдлаар шинжилгээ хийлээ.

Ýöýã, ýõ:

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаагаар хүүхэд шударга байж, зөв зүйл хийхэд 
ямар шалтгаан, хүчин зүйл нөлөөлж байгааг тодорхойлохыг зорилго болгодог. 
Хүүхдийн шударга байдалд нөлөөлөх нэг чухал хүчин зүйл бол эцэг, эхийн нөлөөлөл 
юм.  Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдээс “Танд шударга бус асуудал тохиолдвол Та 
яах вэ?” гэсэн асуултад нийт хүүхдүүдийн 62.5 хувь нь “эцэг, эх, багш зэрэг дотныхоо 
хүнд хэлнэ” гэж хариулсан бол 26.7 хувь нь “арилгахын тулд ямар нэг зүйл хийнэ”, 
10.9 хувь нь “юу ч хийхгүй” гэж хариулсан байна (Зураг 6).

Çóðàã 6. Øóäàðãà áóñ àñóóäàë òîõèîëäîõîä õýíä õàíääàã âý?
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3. ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ТҮВШИН, ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР  

 Хүүхдийн шударга байдлын түвшинг ёс зүй, ёс суртахуун, зөв төлөвшилт, 
хууль сахих, авлигыг үл тэвчих гэсэн 4 дэд үзүүлэлтээр үнэлсэн. 

Хүснэгт 6. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин, дэд үзүүлэлтээр 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА 
БАЙДЛЫН ТҮВШИН 

3.29 2.93 3.71 4.03 3.99 4.00 3.97 

Ёс зүй, ёс суртахуун 3.03 2.73 3.80 4.07 4.08 4.10 4.10 
Зөв төлөвшилт 2.51 2.29 3.88 4.32 4.21 4.16 4.19 
Хууль сахих 3.54 2.85 3.83 4.04 4.02 4.06 3.96 
Авлигыг үл тэвчих 2.98 2.81 3.35 3.68 3.65 3.68 3.64 
 

4. ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС 
Хүүхдийн ёс зүй, ёс суртахуун, зөв төлөвшилт, хууль, дүрэм сахин дээдлэх 

болон авлигыг үл тэвчих байдал нь тэдний эцэг, эх, найз нөхөд, сургууль болон 
мэдээллийг хүлээн авч байгаа сувгаас шууд хамааралтай байдаг. Тиймээс 
судалгааны үр дүнд хүүхдийн шударга байдлын түвшин эцэг, эх, найз, нөхөд, 
сургууль, мэдээлэл хүлээн авч бус сувгаас хэрхэн хамаарч байгаа талаар доорх 
байдлаар шинжилгээ хийлээ.  

Эцэг, эх: 
 

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаагаар хүүхэд шударга байж, зөв зүйл 
хийхэд ямар шалтгаан, хүчин зүйл нөлөөлж байгааг тодорхойлохыг зорилго 
болгодог. Хүүхдийн шударга байдалд нөлөөлөх нэг чухал хүчин зүйл бол эцэг, эхийн 
нөлөөлөл юм. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдээс “Танд шударга бус асуудал 
тохиолдвол Та яах вэ?” гэсэн асуултад нийт хүүхдүүдийн 62.5 хувь нь “эцэг, эх, багш 
зэрэг дотныхоо хүнд хэлнэ” гэж хариулсан бол 26.7 хувь нь “арилгахын тулд ямар 
нэг зүйл хийнэ”, 10.9 хувь нь “юу ч хийхгүй” гэж хариулсан байна (Зураг 6).  

Зураг 6. Шударга бус асуудал тохиолдоход хэнд ханддаг вэ? 

 
Дээрхээс үзэхэд хүүхдүүд хүндрэлтэй асуудал тулгарахад хамгийн ихээр эцэг, 

эх, дотны хүмүүстээ ханддаг байна. Иймд эцэг, эх, гэр бүлийн нөлөөллийг 
судалгааны явцад тодруулав. Эцэг, эхчүүд хүүхдүүтэй шударга байх талаар байнга 
ярилцдаг гэсэн хариулт 27.2 хувь, заримдаа ярилцдаг гэсэн хариулт 40.4 хувь, хаяа 
ярилцдаг гэсэн хариулт 24.5 хувь байгаа бол хэзээ ч үгүй гэсэн хариулт 7.9 хувийг 
эзэлж байна (Зураг 7.)  
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Дээрхээс үзэхэд хүүхдүүд хүндрэлтэй асуудал тулгарахад хамгийн ихээр эцэг, эх, 
дотны хүмүүстээ ханддаг байна. Иймд эцэг, эх, гэр бүлийн нөлөөллийг судалгааны 
явцад тодруулав. Эцэг, эхчүүд хүүхдүүтэй шударга байх талаар байнга ярилцдаг 
гэсэн хариулт 27.2 хувь, заримдаа ярилцдаг гэсэн хариулт 40.4 хувь, хаяа ярилцдаг 
гэсэн хариулт 24.5 хувь байгаа бол хэзээ ч үгүй гэсэн хариулт 7.9 хувийг эзэлж байна 
(Зураг 7.)
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Çóðàã 7. Ýöýã, ýõ÷¿¿ä øóäàðãà áàéäëûí òàëààð ÿðèëöäàã ýñýõ, 2015-2016 îí
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Зураг 7. Эцэг, эхчүүд шударга байдлын талаар ярилцдаг эсэх, 2015-2016 он 

 

 
Эндээс харахад судалгаанд оролцсон сурагчдын дийлэнх хувь нь “байнга”, 

“заримдаа” ярилцдаг гэж хариулсан байгаа нь эерэг үзүүлэлт болж байгаа бөгөөд 
шударга байх талаар хүүхдүүдтэйгээ байнга ярилцдаг хүүхдийн шударга байдал 
(4.09) эцэг, эхчүүд нь хэзээ ч ярилцдаггүй (3.69) хүүхдийнхээс өндөр байна (Зураг 8. 
).  

Зураг 8. Хүүхдийн шударга байдалд эцэг, эхийн нөлөөлөл 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Хүүхдээ шударга бус зүйл хийхэд эцэг, эх ямар хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаас 
шалтгаалан тэдний зөв төлөвшил хамаарна. Үүнийг судалгаанд хамрагдсан 
хүүхдүүдээс тодруулахад “Болохгүй зүйл хийснийг минь хэлж ойлгуулдаг” гэж 
хариулсан хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшин 4.02 байгаа нь “ямар ч үйлдэл 
хийдэггүй, яадаг ч үгүй” (3.71) гэж хариулсан хүүхдийнхээс 0.31 ïунктээр илүү байна 
(Зураг 10).

Çóðàã 10. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäàëä ýöýã, ýõèéí íºëººëºë
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Найз  нөхдийн  нөлөөллийг  хүүхдийн  шударга  байхтай  ямар  хамааралтай 
байгааг доорх үзүүлэлтээр харуулав (Зураг 12).

Çóðàã 12. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, íàéç íü øóäàðãà áóñ ¿éëäýë 
õèéõèéã õ¿ñäýã ýñýõ

12 
 

Зураг 12. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин, найз нь шударга бус үйлдэл хийхийг хүсдэг 
эсэх 
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“заримдаа”, “хааяа” гэж хариулсан хүүхдүүдийнхээс өндөр байна.  
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дотны хүмүүс нь магтаж, сайшааж, урамшуулж, хөхүүлэн дэмжиж байх явдал юм. 
Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 63.7 хувь нь шударга хандсаныхаа төлөө 
сайшаагдаж байсан гэж хариулсан бол, 21.3 хувь нь “зарим нь муулдаг”, 15.0 хувь 
нь “үгүй” гэж хариулжээ (Зураг 12). 

Зураг 13. Хүүхдийг шударга хандсаных нь төлөө сайшааж байсан эсэх 
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зүйл хийхийг шаарддаг тохиолдол байгаа ч тэдний хүссэнээр “шударга бус үйлдэл” 
хийхийг хүсдэггүй хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшин хүсдэг буюу “байнга”, 
“заримдаа”, “хааяа” гэж хариулсан хүүхдүүдийнхээс өндөр байна.

Шударга ¿éлсиéн òөлөө саéшаах
Хүүхдийн шударга байдлын түвшинд эерэгээр нөлөөлөх нэг чухал үзүүлэлт 

бол тухайн хүүхдийг шударга зүйл хийснийх нь төлөө эцэг,эх, багш, найз нөхөд, 
ойр дотны хүмүүс нь магтаж, сайшааж, урамшуулж, хөхүүлэн дэмжиж байх явдал 
юм. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 63.7 хувь нь шударга хандсаныхаа төлөө 
сайшаагдаж байсан гэж хариулсан бол, 21.3 хувь нь “зарим нь муулдаг”, 15.0 хувь 
нь “үгүй” гэж хариулжээ (Зураг 12).

Çóðàã 13. Õ¿¿õäèéã øóäàðãà õàíäñàíûõ íü òºëºº ñàéøààæ áàéñàí ýñýõ

12 
 

Зураг 12. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин, найз нь шударга бус үйлдэл хийхийг хүсдэг 
эсэх 

 

Дээрх үзүүлэлтээс харахад найз нөхөд нь ямар нэгэн байдлаар шударга бус 
зүйл хийхийг шаарддаг тохиолдол байгаа ч тэдний хүссэнээр “шударга бус үйлдэл” 
хийхийг хүсдэггүй хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшин хүсдэг буюу “байнга”, 
“заримдаа”, “хааяа” гэж хариулсан хүүхдүүдийнхээс өндөр байна.  

 

Шударга үйлсийн төлөө сайшаах 
Хүүхдийн шударга байдлын түвшинд эерэгээр нөлөөлөх нэг чухал үзүүлэлт 

бол тухайн хүүхдийг шударга зүйл хийснийх нь төлөө эцэг,эх, багш, найз нөхөд, ойр 
дотны хүмүүс нь магтаж, сайшааж, урамшуулж, хөхүүлэн дэмжиж байх явдал юм. 
Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 63.7 хувь нь шударга хандсаныхаа төлөө 
сайшаагдаж байсан гэж хариулсан бол, 21.3 хувь нь “зарим нь муулдаг”, 15.0 хувь 
нь “үгүй” гэж хариулжээ (Зураг 12). 

Зураг 13. Хүүхдийг шударга хандсаных нь төлөө сайшааж байсан эсэх 

 
Шударга хандсаныхаа төлөө сайшаагдах нь хүүхдийн шударга байдлын 

түвшинтэй ямар хамааралтай болохыг доорх зургаар харуулав (Зураг 13). 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Шударга  хандсаныхаа  төлөө  сайшаагдах  нь  хүүхдийн  шударга  байдлын 
түвшинтэй ямар хамааралтай болохыг доорх зургаар харуулав (Зураг 13).

Çóðàã 14. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, øóäàðãà õàíäñàíûõ íü òºëºº 
ñàéøààæ áàéñàí ýñýõ

13 
 

Зураг 14. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин, шударга хандсаных нь төлөө сайшааж байсан 
эсэх 

  

 Эндээс харахад хүүхдүүд шударга хандсаныхаа төлөө сайшаагдаж байсан 
буюу “тийм” гэж хариулсан хүүхдүүдэд хамаарах шударга байдлын түвшин 4.00 буюу 
хамгийн өндөр байгаа бол “зарим нь муулдаг” гэж хариулсан хүүхдийнх 3.81, 
“сайшаагдаж байгаагүй буюу үгүй” гэж хариулсан хүүхдүүдийн 3.79 болж буурч 
байна.  

Сургууль: 

Бидний ирээдүй, хойч үе болсон хүүхдүүдэд бага наснаас нь эхлэн ёс зүй, ёс 
суртахуун, зөв төлөвшилтийн болон авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд эцэг, 
эх, найз нөхдийн нөлөөллөөс гадна цэцэрлэг болон сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөнд энэ талаар тодорхой тусгах шаардлагатай байгаа нь жил бүрийн 
судалгааны үр дүнгээс харагдаж байдаг.  

Судалгаагаар хүүхдүүдээс шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл энэ 
төрлийн үйл ажиллагаа зохиогддог эсэх талаар тодруулахад хүүхдүүдийн 65.5 хувь 
нь “тийм”, 34.5 хувь нь “үгүй” гэж хариулсан байна (Зураг 15). 

Зураг 15. Шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл энэ талаар үйл ажиллагаа зохиогддог 
эсэх 
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Эндээс харахад хүүхдүүд шударга хандсаныхаа төлөө сайшаагдаж байсан 
буюу “тийм” гэж хариулсан хүүхдүүдэд хамаарах шударга байдлын түвшин 4.00 
буюу хамгийн өндөр байгаа бол “зарим нь муулдаг” гэж хариулсан хүүхдийнх 3.81, 
“сайшаагдаж байгаагүй буюу үгүй” гэж хариулсан хүүхдүүдийн 3.79 болж буурч 
байна.

Ñóðãóóëü:

Бидний ирээдүй, хойч үе болсон хүүхдүүдэд бага наснаас нь эхлэн ¸с зүй, ¸с 
суртахуун, зөв төлөвшилтийн болон авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд эцэг, 
эх, найз нөхдийн нөлөөллөөс гадна цэцэрлэг болон сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөнд энэ талаар тодорхой тусгах шаардлагатай байгаа нь жил бүрийн 
судалгааны үр дүнгээс харагдаж байдаг.

Судалгаагаар хүүхдүүдээс шударга ̧ сны талаар хичээл орох, эсхүл энэ төрлийн 
үйл ажиллагаа зохиогддог эсэх талаар тодруулахад хүүхдүүдийн 65.5 хувь нь “тийм”, 
34.5 хувь нь “үгүй” гэж хариулсан байна (Зураг 15).

Çóðàã 15. Øóäàðãà ¸ñíû òàëààð õè÷ýýë îðîõ, ýñõ¿ë ýíý òàëààð ¿éë àæèëëàãàà 
çîõèîãääîã ýñýõ

13 
 

Зураг 14. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин, шударга хандсаных нь төлөө сайшааж байсан 
эсэх 

  

 Эндээс харахад хүүхдүүд шударга хандсаныхаа төлөө сайшаагдаж байсан 
буюу “тийм” гэж хариулсан хүүхдүүдэд хамаарах шударга байдлын түвшин 4.00 буюу 
хамгийн өндөр байгаа бол “зарим нь муулдаг” гэж хариулсан хүүхдийнх 3.81, 
“сайшаагдаж байгаагүй буюу үгүй” гэж хариулсан хүүхдүүдийн 3.79 болж буурч 
байна.  

Сургууль: 

Бидний ирээдүй, хойч үе болсон хүүхдүүдэд бага наснаас нь эхлэн ёс зүй, ёс 
суртахуун, зөв төлөвшилтийн болон авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд эцэг, 
эх, найз нөхдийн нөлөөллөөс гадна цэцэрлэг болон сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөнд энэ талаар тодорхой тусгах шаардлагатай байгаа нь жил бүрийн 
судалгааны үр дүнгээс харагдаж байдаг.  

Судалгаагаар хүүхдүүдээс шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл энэ 
төрлийн үйл ажиллагаа зохиогддог эсэх талаар тодруулахад хүүхдүүдийн 65.5 хувь 
нь “тийм”, 34.5 хувь нь “үгүй” гэж хариулсан байна (Зураг 15). 

Зураг 15. Шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл энэ талаар үйл ажиллагаа зохиогддог 
эсэх 
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Хүүхдүүдэд шударга ̧ сны талаар хичээл орох, эсхүл шударга ̧ сны талаар ямар 
нэгэн үйл ажиллагаа зохиогдож байх нь тэдний шударга байдлын түвшинд хэрхэн 
нөлөөлж байгааг доорх үзүүлэлтээс харж болно (Зураг 16).

Çóðàã 16. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, øóäàðãà ¸ñíû òàëààð õè÷ýýë îðîõ, 
ýñõ¿ë ýíý òàëààð ¿éë àæèëëàãàà çîõèîãääîã ýñýõ

14 
 

Хүүхдүүдэд шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл шударга ёсны талаар 
ямар нэгэн үйл ажиллагаа зохиогдож байх нь тэдний шударга байдлын түвшинд 
хэрхэн нөлөөлж байгааг доорх үзүүлэлтээс харж болно (Зураг 16). 

Зураг 16. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин, шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл энэ 
талаар үйл ажиллагаа зохиогддог эсэх 

  
Дээрх үзүүлэлтээс харахад шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл энэ 

төрлийн үйл ажиллагаа зохиогддог гэж хариулсан хүүхдүүдийн шударга байдлын 
түвшин “үгүй” гэж хариулсан хүүхдүүдийнхээс 0.08 пунктээр илүү байгаа нь  
хүүхдүүдэд шударга ёсны талаар хичээл орох нь тэдний шударга байдлын түвшинг 
нэмэгдүүлэхэд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой байгааг харуулж байна.  

 

Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдээс багш нарын зүгээс шударга бус үйлдэл 
гаргаж, хүүхдүүдтэй зохисгүй харилцсан тохиолдолд хэнд хандах талаар 
тодруулсныг доорх үзүүлэлтээс харж болно (Зураг 17). 

Зураг 17. Багш нарын зүгээс шударга бус үйлдэл гаргаж, хүүхдүүдтэй зохисгүй харилцсан 
тохиолдолд хэнд хандах вэ? 
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Дээрх үзүүлэлтээс харахад шударга ̧ сны талаар хичээл орох, эсхүл энэ төрлийн 
үйл ажиллагаа зохиогддог гэж хариулсан хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшин “үгүй” 
гэж хариулсан хүүхдүүдийнхээс 0.08 ïунктээр илүү байгаа нь хүүхдүүдэд шударга 
¸сны талаар хичээл орох нь тэдний шударга байдлын түвшинг нэмэгдүүлэхэд эерэг 
нөлөө үзүүлэх боломжтой байгааг харуулж байна.

Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдээс багш нарын зүгээс шударга бус үйлдэл 
гаргаж, хүүхдүүдтэй зохисгүй харилцсан тохиолдолд хэнд хандах талаар тодруулсныг 
доорх үзүүлэлтээс харж болно (Зураг 17).

Çóðàã 17. Áàãø íàðûí ç¿ãýýñ øóäàðãà áóñ ¿éëäýë ãàðãàæ, õ¿¿õä¿¿äòýé çîõèñã¿é 
õàðèëöñàí òîõèîëäîëä õýíä õàíäàõ âý?

14 
 

Хүүхдүүдэд шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл шударга ёсны талаар 
ямар нэгэн үйл ажиллагаа зохиогдож байх нь тэдний шударга байдлын түвшинд 
хэрхэн нөлөөлж байгааг доорх үзүүлэлтээс харж болно (Зураг 16). 

Зураг 16. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин, шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл энэ 
талаар үйл ажиллагаа зохиогддог эсэх 

  
Дээрх үзүүлэлтээс харахад шударга ёсны талаар хичээл орох, эсхүл энэ 

төрлийн үйл ажиллагаа зохиогддог гэж хариулсан хүүхдүүдийн шударга байдлын 
түвшин “үгүй” гэж хариулсан хүүхдүүдийнхээс 0.08 пунктээр илүү байгаа нь  
хүүхдүүдэд шударга ёсны талаар хичээл орох нь тэдний шударга байдлын түвшинг 
нэмэгдүүлэхэд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой байгааг харуулж байна.  

 

Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдээс багш нарын зүгээс шударга бус үйлдэл 
гаргаж, хүүхдүүдтэй зохисгүй харилцсан тохиолдолд хэнд хандах талаар 
тодруулсныг доорх үзүүлэлтээс харж болно (Зураг 17). 

Зураг 17. Багш нарын зүгээс шударга бус үйлдэл гаргаж, хүүхдүүдтэй зохисгүй харилцсан 
тохиолдолд хэнд хандах вэ? 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Ìýäýýëëèéí îð÷èí:

Хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшинд эцэг, эх, найз, нөхөд болон сургуулийн 
орчин нөлөөлөхөөс гадна шударга ¸сны талаарх мэдээллийг хаанаас авч байгаа 
нь чухал нөлөө үзүүлнэ. Шударга ¸сны талаарх мэдээллийг сургуулиас авдаг гэж 
судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 31.0 хувь нь, гэр бүлээсээ гэж 27.0 хувь нь, 
интернэтээс гэж 17.0 хувь нь, телевиз, радиогоос гэж 11.0 хувь нь хариулсан бол 
2.0-8.0 хувь нь найз нөхөд, сонин болон бусад эх үүсвэрээс мэдээлэл хүлээн авч 
байна (Зураг 18).

Çóðàã 18. Øóäàðãà ¸ñíû òàëààðõ ìýäýýëëèéã õààíààñ àâäàã âý?
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Мэдээллийн орчин: 

Хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшинд эцэг, эх, найз, нөхөд болон 
сургуулийн орчин нөлөөлөхөөс гадна шударга ёсны талаарх мэдээллийг хаанаас 
авч байгаа нь чухал нөлөө үзүүлнэ. Шударга ёсны талаарх мэдээллийг сургуулиас 
авдаг гэж судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 31.0 хувь нь, гэр бүлээсээ гэж 27.0 
хувь нь, интернэтээс гэж 17.0 хувь нь, телевиз, радиогоос гэж 11.0 хувь нь хариулсан 
бол 2.0-8.0 хувь нь найз нөхөд, сонин болон бусад эх үүсвэрээс мэдээлэл хүлээн авч 
байна (Зураг 18). 

 

Зураг 18. Шударга ёсны талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ? 

 

 

 

Аливаа шударга бус үйлдлийг үл тэвчих байдлыг тодорхойлох зорилгоор 
хүүхдүүдээс шударга бус үйлдлийн талаар олон нийтэд мэдээлж байх нь зөв эсэхийг 
асуусан юм. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 75.3 хувь нь шударга бус 
үйлдлийн талаар олон нийтэд мэдээлэх нь зөв гэж үзэж байгаа бол 24.7 хувь нь 
буруу гэж үзсэн байна (Зураг 19). 

 

 

 

 

Сургууль
31%

Гэр бүл
27%

Интернэт
17%

ТВ, радио
11%

Бусад
8%

Найз нөхөд
4%

Сонин хэвлэл
2%

Шударга ёсны тухай мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

Сургууль Гэр бүл Интернэт ТВ, радио Бусад Найз нөхөд Сонин хэвлэл

Аливаа шударга бус үйлдлийг үл тэвчих байдлыг тодорхойлох зорилгоор 
хүүхдүүдээс шударга бус үйлдлийн талаар олон нийтэд мэдээлж байх нь зөв 
эсэхийг асуусан юм. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 75.3 хувь нь шударга бус 
үйлдлийн талаар олон нийтэд мэдээлэх нь зөв гэж үзэж байгаа бол 24.7 хувь нь 
буруу гэж үзсэн байна (Зураг 19).
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Çóðàã 19. Øóäàðãà áóñ ¿éëäëèéí òàëààð îëîí íèéòýä ìýäýýëýõ íü çºâ ¿¿?
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Зураг 19. Шударга бус үйлдлийн талаар олон нийтэд мэдээлэх нь зөв үү? 
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Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх нь зөв үү?

Тийм Үгүй

ДҮГНЭЛТ

Хүүхдийн шударга байдлын түвшин болон түүний дэд үзүүлэлт болох ¸с зүй, ¸с 
суртахуун, зөв төлөвшилт, хууль сахих болон авлигыг үл тэвчих байдал ямар түвшинд 
байгааг тодорхойлох, цаашид хүүхдүүдийг шударга иргэн болгон төлөвшүүлэхийн 
тулд авч хэрэгжүүлбэл зохих арга хэмжээ, шударга бус хандлагаас нь урьдчилан 
сэргийлэх, со¸н гэгээрүүлэх ажлын чиглэлийг тогтоох зорилгоор 8 дахь удаагийн 
“Хүүхдийн шударга байдал-2017” судалгаа”-г Авлигатай тэмцэх газар, Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран зохион байгууллаа. Судалгааны 
мэдээллийг цахим хэлбэрээр “Surveymonkey” судалгааны ïрограммыг ашиглан, 21 
аймаг, нийслэлийн 7-12 дугаар ангийн сурагчдыг хамруулан явуулав. Энэ удаагийн 
судалгааны дүнд үндэслэн дараахь дүгнэлтийг хийж байна.

 Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2017 оны судалгаагаар 3.971 гэсэн 
дүнтэй гарсан нь өмнөх судалгааны дүнтэй харьцуулахад 0.03 ïунктийн 
зөрүүтэй байна.

 Хүүхдийн шударга байдлын түвшний дэд үзүүлэлт болох зан төлөвшилтийн 
дэд үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.02 ïунктээр өссөн бол ¸с зүй, ¸с 
суртахууны дэд үзүүлэлт, хууль сахих байдлын дэд үзүүлэлт, авлигыг үл 
тэвчих байдлын дэд үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.03-0.32 ïунктээр буурсан 
байна.

 Аймаг, нийслэлийн хүүхдийн шударга байдлын түвшин хэлбэлздэг ч 
Говьсүмбэр (2015 он - 3.71, 2016 он - 3.92, 2017 он – 4.09), Дорнод (2015 
он – 3.38, 2016 он – 4.08, 2017 он – 4.11), Сэлэнгэ (2015 он – 3.57, 2016 он 
– 4.04, 2017 он – 4.10), Хэнтий (2015 он – 4.00, 2016 он – 4.17, 2017 он – 
4.24) аймгуудын хүүхдийн шударга байдлын түвшин өсөж байгаа эерэг чиг 
хандлага ажиглаглагдаж байна.

 Судалгааны дүнгээс харахад хүүхдийн шударга байдлын түвшин нас ахин 
анги дэвших тутам буурч байгаагаас гадна эрэгтэй хүүхдийн шударга байдлын 
түвшин эмэгтэй хүүхдийнхээс доогуур байна. Мөн нийслэлийн хүүхдүүдийн 
шударга байдлын түвшин орон нутгийн хүүхдүүдийнхээс доогуур байна.

 Хүүхдүүд хүндрэлтэй асуудал тулгарахад хамгийн ихээр эцэг, эх, дотны 
хүмүүстээ (62.5 хувь нь) ханддаг байна. Эцэг, эх хүүхэдтэйгээ шударга байх 

1 Хүүхдийн шударга байдлын түвшин болон дэд үзүүлэлтийг 1-5 хүртэлх оноогоор үнэлсэн бөгөөд уг үзүүлэлтийн утга 1-д 
ойртох тусам шударга бус, 5-д ойртох тусам шударга гэж ойлгоно.
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талаар байнга ярилцаж байх (4.09) нь тэднийг шударга хандлага гаргахад 
эерэгээр нөлөөлж байна.

 Хүүхдээ буруу зүйл хийснийг мэдсэн эцэг, эх хүүхэддээ болохгүй зүйл 
хийснийг нь ойлгуулах, тайлбарласнаар тэднийг ирээдүйд зөв төлөвшилтэй, 
шударга иргэн болоход эерэг нөлөө үзүүлж байна. Эцэг, эх нь хүүхдээ 
шударга бус зүйл хийснийх нь төлөө хэлж ойлгуулах (4.02) нь зэмлэл 
хүлээлгэх (3.92), хүүхдийнхээ асуудлыг сонирхохгүй (3.83) байх эсхүл ямарч 
үйлдэл хийдэггүй (3.71) хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшнөөс өндөр 
байна.

 Хүүхдийн шударга байдлын түвшинд эерэгээр нөлөөлөх нэг зүйл бол 
шударга үйлдлийнх нь төлөө “магтах, сайшаах, урамшуулах” явдал болох 
нь судалгааны дүнгээс харагдаж байна. Магтаал, сайшаал хүртдэг 
хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшин огт сайшагддаггүй хүүхдийнхээс 0.21 
ïунктээр өндөр байна.

 Хүүхдүүдэд шударга ¸сны талаар хичээл орох, эсхүл энэ талаар үйл 
ажиллагаа зохиох нь тэдний шударга байдлын түвшинд эерэгээр нөлөөлж 
байна. “Танай ангид ямар нэгэн байдлаар шударга ̧ сны талаар хичээл орох, 
эсхүл энэ төрлийн үйл ажиллагаа зохиогддог уу?” гэсэн асуултад “тийм” 
гэж хариулсан хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшин “үгүй” гэж хариулсан 
хүүхдүүдийнхээс 0.08 ïунктээр өндөр байв.

 Хүүхдүүд шударга ¸сны талаарх мэдээллийг сургууль, гэр бүл, интернэтээс 
авдаг ба шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх нь зөв гэж хүүхдүүд 
үзэж байна.
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УЛС ТӨР, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 

АВЛИГЫН ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛЛИЙН 
СУДАЛГАА-2017
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УЛС ТӨР, ХУУЛÜ, ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН 
ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛЛИЙН 2017 ÎНЫ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

УДИРТГАЛ

Авлигатай тэмцэх газраас “Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа”-г  10 дахь удаагаа зохион байгуулав. Олон 
нийтэд танилцуулж буй энэхүү судалгааны тайлан Монгол Улс дахь авлигын нөхцөл 
байдал, ялангуяа “том авлига” гэж онцлон нэрлэдэг улс төрийн хүрээний авлигын 
талаар тодорхой төсөөлөл өгөх юм. 

Судалгааны хүрээнд дараах зорилтыг тавьж зохион байгуулав.
 Авлигын талаарх төсөөлөл, хандлага, шалтгааныг тодруулах;
 “Дээд (өндөр) түвшний” хүрээн дэх авлигад автагдсан байдал, цар хүрээ, 

авлигын хэлбэрийг авч үзэх;
 “Дээд (өндөр) түвшний” авлигын шалтгаан нөхцөл, түүнд нөлөөлж буй хүчин 

зүйлийг тодруулах;
 “Дээд (өндөр) түвшний” авлигын хэмжээ, түүний хор уршиг, үр дагаврыг 

гаргах;
 “Дээд (өндөр) түвшний” хүрээн дэх авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг 

үнэлүүлэх, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодруулах зэрэг болно.
Судалгааны арга зүй: “Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын 

талаарх төсөөллийн судалгаа” –ны хүрээнд  нийтийн алба (шүүх, хууль сахиулах 
салбараас бусад), шүүх, хууль сахиулах салбар, хэвлэл мэдээллийн салбар, улс 
төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж 
буй олон улсын байгууллага, бодлогын судалгаа, олон нийтийн санал бодлын 
судалгаа, бизнесийн салбар, иргэдийн төлөөллийг оролцуулан нийт 65 шинжээчийг 
хамруулсан. Судалгааны мэдээллийг цуглуулахдаа асуулгын аргыг ашигласан ба 
шинжээчдээр асуулт бүрийг “1-ээс 5” гэсэн баллаар үнэлүүлэн тооцоолсон. Баллын 
үнэлгээ буурах тусам эерэг утгыг илэрхийлж байгаа бол баллын үнэлгээ өсөх тусам 
сөрөг утгыг илэрхийлдэг. 

Судалгаа нь авлигын хандлага, авлигад өртөмтгий ажил, албан тушаал, авлигад 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Мөн улс төр, хууль 
хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж 
дүгнэхэд мэдээллийн чухал их сурвалж болох учиртай.

Судалгааны мэдээлэлд шинжилгээ хийхдээ “Улс төр, хууль хяналтын 
байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2016 оны судалгаа”–ны тоо 
баримттай харьцуулан шинжилж, гарсан өөрчлөлт, үр дүнг тогтоосон болно. 
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Çóðàã 1. Уëñ òºð, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ¿íýëãýý, 
¿ç¿¿ëýëòèéí ñõеì
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Дэд үзүүлэлт 
1) Улс төрийн авлигын түгээмэл байдал (4.18)  
2) Улс төрийн авлигын түвшний өөрчлөлт (3.59) 
3) Салбар хүрээн дэх улс төрийн авлигын 

тархалтын цар хүрээ (3.99) 
4) Төрийн байгууллагын тодорхой үйл  ажиллагаан 

дахь авлигын түвшин (3.93) 
5) Салбар болон үйл ажиллагаанд улс төрийн 

авлига чиглэгдсэн байдал (3.92) 
 

Зураг 1. Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын үнэлгээ, үзүүлэлтийн схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

УЛС 
ТӨРИЙН 

АВЛИГЫН 
ТҮВШИН 

(3.97) 

Цар хүрээ 
(3.94) 

 

Хор уршиг, 
үр дагавар 

(3.91) 
 

Дэд үзүүлэлт 
1) Хээл хахуулийн хэлбэр (3.69) 
2) Нөлөөллийн хэлбэр (3.94) 
3) Улс төрийн нам, бизнесийн бүлэглэлийн 

хамаарал (3.88) 
4) Улс төрийн авлигын хэлбэр (4.18) 
5) Хээл хахууль өгөх, авах (3.81) 

 

Дэд үзүүлэлт 
1) Улс төрийн авлигад нөлөөлсөн хүчин зүйлс 

(4.25) 
2) Улс төрийн авлигын түвшинд нөлөөлсөн 

дутагдал доголдол (4.10) 
3) Бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдал (4.08) 

 

Дэд үзүүлэлт 
1) Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагавар (4.34) 
2) Улс төрийн авлигаар олсон хөрөнгийн 

зарцуулалт (3.47) 
 

Хэлбэр 
(3.92) 

 

Шалтгаан 
нөхцөл 
(4.15) 

 
 

1. 2017 ÎНЫ УЛС ТӨР, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ТҮВШИН

Монгол Улс дахь улс төрийн авлигын түвшин 2011 оноос тогтмол буурч ирсэн 
боловч 2015-2016 онд 0.07 ïунктээр өссөн. Харин 2017 онд 3,97 болж өнгөрсөн 
оноос 0.32 ïунктээр өссөн байна. 

Çóðàã 2. Уëñ òºðèéí àâëèãûí ò¿âøèí, 2008-2017 îíä
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НЭГ. 2017 ОНЫ УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТҮВШИН 

Монгол Улс дахь улс төрийн авлигын түвшин 2011 оноос тогтмол буурч ирсэн 
боловч 2015-2016 онд 0.07 пунктээр өссөн. Харин 2017 онд 3,97 болж өнгөрсөн оноос 0.32 
пунктээр өссөн байна.  

Зураг 2. Улс төрийн авлигын түвшин, 2008-2017 онд 

 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 

Улс төрийн авлигын түвшинг тогтоохдоо үндсэн дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг 
ашигладаг. 2017 оны судалгаагаар улс төрийн авлигын цар хүрээний үнэлгээ өмнөх оноос 
0.42 пунктээр өссөн бол авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 0.34 пунктээр өсчээ. Харин авлигын 
шалтгаан нөхцлийн үнэлгээ 0.26 пункт, хор уршиг, үр дагаврын үнэлгээ 0.22 пунктээр өссөн 
дүнтэй гарлаа.  

Зураг 3. Шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Улс төрийн авлигын түвшинг тогтоохдоо үндсэн дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг 
ашигладаг. 2017 оны судалгаагаар улс төрийн авлигын цар хүрээний үнэлгээ өмнөх 
оноос 0.42 ïунктээр өссөн бол авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 0.34 ïунктээр өсчээ. Харин 
авлигын шалтгаан нөхцлийн үнэлгээ 0.26 ïункт, хор уршиг, үр дагаврын үнэлгээ 0.22 
ïунктээр өссөн дүнтэй гарлаа. 

Çóðàã 3. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéí ¿íýëãýý
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НЭГ. 2017 ОНЫ УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТҮВШИН 

Монгол Улс дахь улс төрийн авлигын түвшин 2011 оноос тогтмол буурч ирсэн 
боловч 2015-2016 онд 0.07 пунктээр өссөн. Харин 2017 онд 3,97 болж өнгөрсөн оноос 0.32 
пунктээр өссөн байна.  

Зураг 2. Улс төрийн авлигын түвшин, 2008-2017 онд 
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ашигладаг. 2017 оны судалгаагаар улс төрийн авлигын цар хүрээний үнэлгээ өмнөх оноос 
0.42 пунктээр өссөн бол авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 0.34 пунктээр өсчээ. Харин авлигын 
шалтгаан нөхцлийн үнэлгээ 0.26 пункт, хор уршиг, үр дагаврын үнэлгээ 0.22 пунктээр өссөн 
дүнтэй гарлаа.  

Зураг 3. Шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ 
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ЦАР ХҮРЭЭ

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын цар хүрээний 
үзүүлэлт 3.94 гарч өмнөх оноос 0.42 ïунктээр өссөн байна. 

Улс төрийн авлигын цар хүрээг нийт 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлсон 
бөгөөд үүнээс улс төрийн авлигын түгээмэл байдлын үнэлгээ 4.18 ïункт буюу хамгийн 
өндөр гарсан байна. Өнгөрсөн оны үзүүлэлттэй харьцуулбал салбар хүрээн дэх улс 
төрийн авлигын тархалтын цар хүрээний үнэлгээ 0.59 ïункт, төрийн байгууллагын 
тодорхой үйл ажиллагаан дахь авлигын түвшний үнэлгээ 0.46 ïункт, салбар болон 
үйл ажиллагаанд улс төрийн авлига чиглэгдсэн байдлын үнэлгээ 0.20 ïункт, улс 
төрийн авлигын түвшний өөрчлөлтийн үнэлгээ 0.01 ïункт, улс төрийн авлигын 
түгээмэл байдлын үнэлгээ 0.13 ïунктээр тус тус өссөн байна. 
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Çóðàã 4. Уëñ òºðèéí àâëèãûí öàð õ¿ðýýíèé ¿íýëãýý
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ЦАР ХҮРЭЭ 
 
 Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын цар хүрээний үзүүлэлт 
3.94 гарч өмнөх оноос 0.42 пунктээр өссөн байна.  

 Улс төрийн авлигын цар хүрээг нийт 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлсон 
бөгөөд үүнээс улс төрийн авлигын түгээмэл байдлын үнэлгээ 4.18 пункт буюу хамгийн 
өндөр гарсан байна. Өнгөрсөн оны үзүүлэлттэй харьцуулбал салбар хүрээн дэх улс төрийн 
авлигын тархалтын цар хүрээний үнэлгээ 0.59 пункт, төрийн байгууллагын тодорхой үйл 
ажиллагаан дахь авлигын түвшний үнэлгээ 0.46 пункт, салбар болон үйл ажиллагаанд улс 
төрийн авлига чиглэгдсэн байдлын үнэлгээ 0.20 пункт, улс төрийн авлигын түвшний 
өөрчлөлтийн үнэлгээ 0.01 пункт, улс төрийн авлигын түгээмэл байдлын үнэлгээ 0.13 
пунктээр тус тус өссөн байна.  

 
Зураг 4. Улс төрийн авлигын цар хүрээний үнэлгээ 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.1 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ

Улс төрийн авлигын түгээмэл байдлын үзүүлэлт 4.18 гарч өмнөх оныхоос 0.13 
ïунктээр өссөн байна. 

Шинжээчид улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлига их байгаа 
гэж 43.5 хувь нь үзэж байгаа бол 32.3 хувь нь маш их гэж үнэлжээ. Судалгааны 
мэдээллээс үзвэл арван шинжээч тутмын долоо нь Монгол Улсын улс төр, хууль 
хяналтын байгууллагын хүрээнд авлига түгээмэл байсан  гэж үнэлж байна. 

Çóðàã 5. Уëñ òºð, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ò¿âøèí
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.1 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ 
 
 Улс төрийн авлигын түгээмэл байдлын үзүүлэлт 4.18 гарч өмнөх оныхоос 0.13 
пунктээр өссөн байна.  

 Шинжээчид улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлига их байгаа гэж 
43.5 хувь нь үзэж байгаа бол 32.3 хувь нь маш их гэж үнэлжээ. Судалгааны мэдээллээс үзвэл 
арван шинжээч тутмын долоо нь Монгол Улсын улс төр, хууль хяналтын байгууллагын 
хүрээнд авлига түгээмэл байсан  гэж үнэлж байна.  

Зураг 5. Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшин 

 

ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.2 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮВШНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ 
 
 Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлтийн 
байдалд өгсөн үзүүлэлт 3.59 гарч өмнөх оноос 0.01 пунктээр өссөн дүнтэй байна.  

 Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлига өмнөх жилээс нэмэгдсэн 
гэж шинжээчдийн 45.0 хувь нь үзэж байгаа бол 38.3 хувь нь өөрчлөгдөөгүй, 10.0 хувь нь 
маш их нэмэгдсэн гэж үнэлжээ. Судалгааны мэдээллээс үзвэл арван шинжээч тутмын тав 
нь Монгол Улсын улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлига өнгөрсөн оноос 
нэмэгдсэн гэж үзэж байна.  

Зураг 6. Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлт 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.2 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮВШНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлтийн 
байдалд өгсөн үзүүлэлт 3.59 гарч өмнөх оноос 0.01 ïунктээр өссөн дүнтэй байна. 

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлига өмнөх жилээс нэмэгдсэн 
гэж шинжээчдийн 45.0 хувь нь үзэж байгаа бол 38.3 хувь нь өөрчлөгдөөгүй, 10.0 хувь 
нь маш их нэмэгдсэн гэж үнэлжээ. Судалгааны мэдээллээс үзвэл арван шинжээч 
тутмын тав нь Монгол Улсын улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлига өнгөрсөн оноос нэмэгдсэн гэж үзэж байна. 

Çóðàã 6. Уëñ òºð, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ò¿âøíèé 
ººð÷ëºëò
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.1 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ 
 
 Улс төрийн авлигын түгээмэл байдлын үзүүлэлт 4.18 гарч өмнөх оныхоос 0.13 
пунктээр өссөн байна.  

 Шинжээчид улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлига их байгаа гэж 
43.5 хувь нь үзэж байгаа бол 32.3 хувь нь маш их гэж үнэлжээ. Судалгааны мэдээллээс үзвэл 
арван шинжээч тутмын долоо нь Монгол Улсын улс төр, хууль хяналтын байгууллагын 
хүрээнд авлига түгээмэл байсан  гэж үнэлж байна.  

Зураг 5. Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшин 

 

ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.2 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮВШНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ 
 
 Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлтийн 
байдалд өгсөн үзүүлэлт 3.59 гарч өмнөх оноос 0.01 пунктээр өссөн дүнтэй байна.  

 Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлига өмнөх жилээс нэмэгдсэн 
гэж шинжээчдийн 45.0 хувь нь үзэж байгаа бол 38.3 хувь нь өөрчлөгдөөгүй, 10.0 хувь нь 
маш их нэмэгдсэн гэж үнэлжээ. Судалгааны мэдээллээс үзвэл арван шинжээч тутмын тав 
нь Монгол Улсын улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлига өнгөрсөн оноос 
нэмэгдсэн гэж үзэж байна.  

Зураг 6. Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлт 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.3 ТӨРИЙН ИНСТИТУЦ ДЭХ УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН 
ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээнд хамаарах 15 институцийн 
авлигын тархалтын үзүүлэлт 3.99 гарч өмнөх оноос 0.59 ïунктээр өссөн байна. 

Салбар, хүрээний 15 институцийн авлига тархсан байдлын үзүүлэлт өссөн буюу 
сөрөг үнэлгээтэй гарчээ. Улс төрийн намуудад авлига тархсан байдлын үнэлгээ 4.48 
ïункт, засгийн газар /яам, агентлаг/-т авлига тархсан байдлын үнэлгээ 4.27 ïункттэй 
гарсан нь авлига хамгийн их тархсан институц болжээ. Харьцуулсан хүснэгтээс үзвэл 
улс төрийн намуудын авлигын тархалтын үнэлгээ 0.13 ïунктээр, засгийн газар /Яам, 
агентлаг/-т 0.23 ïунктээр болон Монгол Улсын Их Хуралд авлига тархсан байдлын 
үнэлгээ 0.54 ïунктээр өссөн сөрөг дүнтэй гарчээ. 

Õ¿ñíýãò 1. Ñàëáàð, õ¿ðýýíä àâëèãà òàðõñàí öàð õ¿ðýý
2016 он 2017 он Өөрчлөлт

1 Улс төрийн намууд 4.36 4.48 0.13
2 Засгийн газар /Яам, агентлаг/ 4.03 4.27 0.23
3 Монгол Улсын Их Хурал 3.71 4.25 0.54
4 Тагнуулын байгууллага 2.59 4.08 1.49
5 Прокурор 3.43 4.04 0.61
6 Шүүх 3.44 4.02 0.58
7 Цагдаагийн байгууллага 3.46 3.96 0.50
8 Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, ЗДТГ 3.70 3.93 0.23
9 Ерөнхийлөгчийн засаглалын хүрээ 3.35 3.90 0.56
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10 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага /Аймаг, 
нийслэл, сум дүүргийн ИТХ/ 3.55 3.89 0.34

11 Шүүхийн шинжилгээний байгууллага 2.98 3.86 0.88
12 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 3.44 3.81 0.37
13 Гадаадын иргэн, харьяатын газар 3.19 3.73 0.54
14 Авлигатай тэмцэх байгууллага 2.88 3.71 0.83
15 Хил хамгаалах байгууллага 2.56 3.54 0.97

ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.4 ТӨРИЙН ҮЙЛ АÆИЛЛАГААН ДАХÜ УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН 
ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ

Төрийн үйл ажиллагааны хүрээний 16 тодорхой чиглэлд авлигын тархалтын 
үзүүлэлт 3.94 гарч өмнөх оноос 46 ïунктээр өссөн дүнтэй байна. 

Тодорхой 16 чиглэлийн авлига тархсан байдлын үзүүлэлт өссөн буюу сөрөг 
үнэлгээтэй байна. Тухайлбал албан тушаалын томилгоод авлигын тархалтын 
үнэлгээ хамгийн өндөр буюу 4.43 ïункттэй гарч өмнөх оноос 1.13 ïунктээр өсчээ. 
Хил хамгаалах үйл ажиллагааны чиглэлд авлигын тархалтын үнэлгээ 1.20 ïунктээр, 
гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажиллагаанд 0.99 ïунктээр, хэрэг бүртгэх, мөрдөн 
байцаах ажиллагаанд 0.74 ïунктээр тус тус өссөн нь төрийн үйл ажиллагааны 
хүрээний авлигын тархалтын үзүүлэлтийг сөрөг гарахад ихээхэн нөлөөлсөн байна. 

Çóðàã 7. Нèéòèéí àëáà /òºðèéí áàéãóóëëàãà/-ûí ¿éë àæèëëàãààí äàõü àâëèãûí 
ò¿âøèí
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.4 ТӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН 
ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

 
 Төрийн үйл ажиллагааны хүрээний 16 тодорхой чиглэлд авлигын тархалтын 
үзүүлэлт 3.94 гарч өмнөх оноос 46 пунктээр өссөн дүнтэй байна.  

 Тодорхой 16 чиглэлийн авлига тархсан байдлын үзүүлэлт өссөн буюу сөрөг 
үнэлгээтэй байна. Тухайлбал албан тушаалын томилгоод авлигын тархалтын үнэлгээ 
хамгийн өндөр буюу 4.43 пункттэй гарч өмнөх оноос 1.13 пунктээр өсчээ. Хил хамгаалах 
үйл ажиллагааны чиглэлд авлигын тархалтын үнэлгээ 1.20 пунктээр, гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах ажиллагаанд 0.99 пунктээр, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд 0.74 
пунктээр тус тус өссөн нь төрийн үйл ажиллагааны хүрээний авлигын тархалтын 
үзүүлэлтийг сөрөг гарахад ихээхэн нөлөөлсөн байна.  

Зураг 7. Нийтийн алба /төрийн байгууллага/-ын үйл ажиллагаан дахь авлигын түвшин 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.5 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН НӨЛӨӨЛӨЛ

Тодорхой салбар хүрээний үйл ажиллагаанд улс төрийн авлигын нөлөөллийн 
үзүүлэлт 3.92 гарч өмнөх оны үнэлгээнээс 0.20 ïунктээр өссөн байна. 

Нийт 11 салбар болон үйл ажиллагааны 8 чиглэд нь авлига нөлөөлсөн байдлын 
үзүүлэлт өссөн сөрөг дүнтэй гарлаа. Тухалбал уул уурхай, ашигт малтмалын 
хүрээний үйл ажиллагаанд авлига нөлөөлсөн байдлын үнэлгээ 4.31 ïункт, дэд 
бүтцийн салбарын үйл ажиллагаанд авлига нөлөөлсөн байдлын үнэлгээ 4.07 
ïункт, төрийн албаны үйл ажиллагаанд авлига нөлөөлсөн байдлын үнэлгээ 4.05 
ïункт гарчээ. Харин шүүхийн салбарт  авлига нөлөөлсөн байдлын үнэлгээ 0.53 
ïунктээр, хууль сахиулах салбарт 047 ïунктээр, хууль тогтоох, шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаанд 0.38 ïунктээр өссөн нь улс төрийн авлигын нөлөөллийн үзүүлэлт сөрөг 
гарахад хамгийн их нөлөөлжээ. 

Çóðàã 8. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýíèé àâëèãûí íºõöºë áàéäàë, /ñàëáàð, ¿éë àæèëëàãààíû 
÷èãëýë/
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 1.5 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН НӨЛӨӨЛӨЛ 
 
 Тодорхой салбар хүрээний үйл ажиллагаанд улс төрийн авлигын нөлөөллийн 
үзүүлэлт 3.92 гарч өмнөх оны үнэлгээнээс 0.20 пунктээр өссөн байна.  

 Нийт 11 салбар болон үйл ажиллагааны 8 чиглэд нь авлига нөлөөлсөн байдлын 
үзүүлэлт өссөн сөрөг дүнтэй гарлаа. Тухалбал уул уурхай, ашигт малтмалын хүрээний үйл 
ажиллагаанд авлига нөлөөлсөн байдлын үнэлгээ 4.31 пункт, дэд бүтцийн салбарын үйл 
ажиллагаанд авлига нөлөөлсөн байдлын үнэлгээ 4.07 пункт, төрийн албаны үйл 
ажиллагаанд авлига нөлөөлсөн байдлын үнэлгээ 4.05 пункт гарчээ. Харин шүүхийн салбарт  
авлига нөлөөлсөн байдлын үнэлгээ 0.53 пунктээр, хууль сахиулах салбарт 047 пунктээр, 
хууль тогтоох, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд 0.38 пунктээр өссөн нь улс төрийн авлигын 
нөлөөллийн үзүүлэлт сөрөг гарахад хамгийн их нөлөөлжээ.  

Зураг 8. Улс төрийн хүрээний авлигын нөхцөл байдал, /салбар, үйл ажиллагааны чиглэл/ 
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХЭЛБЭР

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 
3.92 гарч өмнөх оны үнэлгээнээс 0.34 ïунктээр өссөн байна.

Улс төрийн авлигын хэлбэрийг нийт 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлсон 
бөгөөд өнгөрсөн оноос улс төрийн авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 0.34 ïунктээр,  
нөлөөллийн хэлбэрийн үнэлгээ 0.29 ïунктээр, улс төрийн нам, бизнесийн бүлэглэлийн 
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хамааралын үнэлгээ 0.43 ïунктээр, хээл хахууль өгөх, авах арга хэлбэрийн үнэлгээ 
0.44 ïунктээр, хээл хахуулийн хэлбэрийн үнэлгээ 0.20 ïунктээр нэмэгдэж сөрөг 
дүнтэй гарчээ. 

Çóðàã 9. Уëñ òºðèéí àâëèãûí õýëáýðèéí ¿íýëãýý
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХЭЛБЭР 

 Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 3.92 
гарч өмнөх оны үнэлгээнээс 0.34 пунктээр өссөн байна. 

 Улс төрийн авлигын хэлбэрийг нийт 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлсон 
бөгөөд өнгөрсөн оноос улс төрийн авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 0.34 пунктээр,  нөлөөллийн 
хэлбэрийн үнэлгээ 0.29 пунктээр, улс төрийн нам, бизнесийн бүлэглэлийн хамааралын 
үнэлгээ 0.43 пунктээр, хээл хахууль өгөх, авах арга хэлбэрийн үнэлгээ 0.44 пунктээр, хээл 
хахуулийн хэлбэрийн үнэлгээ 0.20 пунктээр нэмэгдэж сөрөг дүнтэй гарчээ.  

Зураг 9. Улс төрийн авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.1 ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ХЭЛБЭР

Улс төрийн авлигын хүрээн дэх хээл хахуулийн хэлбэрийн үзүүлэлт 3.69 гарч 
өмнөх оноос 0.20 ïунктээр өссөн байна.

Улс төрийн авлигын олон хэлбэр байгаагаас хамгийн түгээмэл гэж үзсэн дараах 
13 хэлбэрийг сонгон үнэлүүлсэн. Улс төрийн авлигын хүрээн дэх хээл хахуулийн 3 
хэлбэрийн үнэлгээ буурсан эерэг дүнтэй гарсан бол 10 хэлбэрийн үнэлгээ өссөн сөрөг 
дүнтэй гарчээ. Тухайлбал бэлэн мөнгө өгөх хэлбэрийн үнэлгээ 0.41 ïункт, эмчилгээ, 
сувилгааны зардал төлөх хэлбэрийн үнэлгээ 0.47 ïункт, сургалтын зардлыг төлөх 
хэлбэрийн үнэлгээ 0.38 ïункт, ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлэх 
хэлбэрийн үнэлгээ 0.33 ïунктээр тус тус өссөн байна. Харин ажил, албан тушаалд 
томилох, оруулах хэлбэрийн үнэлгээ 0.11 ïунктээр, хувьцаа өгөх хэлбэрийн үнэлгээ 
0.10 ïунктээр, шагнал, цол, тэмдгээр шагнах хэлбэрийн үнэлгээ 0.10 ïунктээр тус 
бүр буурчээ. 
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Çóðàã 10. Õýýë õàõóóëèéí õýëáýðèéí ¿íýëãýý
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.1 ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ХЭЛБЭР 

Улс төрийн авлигын хүрээн дэх хээл хахуулийн хэлбэрийн үзүүлэлт 3.69 гарч өмнөх 
оноос 0.20 пунктээр өссөн байна. 

 Улс төрийн авлигын олон хэлбэр байгаагаас хамгийн түгээмэл гэж үзсэн дараах 13 
хэлбэрийг сонгон үнэлүүлсэн. Улс төрийн авлигын хүрээн дэх хээл хахуулийн 3 хэлбэрийн 
үнэлгээ буурсан эерэг дүнтэй гарсан бол 10 хэлбэрийн үнэлгээ өссөн сөрөг дүнтэй гарчээ. 
Тухайлбал бэлэн мөнгө өгөх хэлбэрийн үнэлгээ 0.41 пункт, эмчилгээ, сувилгааны зардал 
төлөх хэлбэрийн үнэлгээ 0.47 пункт, сургалтын зардлыг төлөх хэлбэрийн үнэлгээ 0.38 
пункт, ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлэх хэлбэрийн үнэлгээ 0.33 пунктээр 
тус тус өссөн байна. Харин ажил, албан тушаалд томилох, оруулах хэлбэрийн үнэлгээ 0.11 
пунктээр, хувьцаа өгөх хэлбэрийн үнэлгээ 0.10 пунктээр, шагнал, цол, тэмдгээр шагнах 
хэлбэрийн үнэлгээ 0.10 пунктээр тус бүр буурчээ.  

Зураг 10. Хээл хахуулийн хэлбэрийн үнэлгээ 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.2 ХУУЛÜ БУС НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭЛБЭР

Улс төрчид, өндөр албан тушаалтнууд хувийн зорилгоор төрийн байгууллага, 
албан тушаалтны үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийн үзүүлэлт 3.94 гарч өмнөх 
оноос 0.30 ïунктээр өссөн байна. 

Хууль бус нөлөөллийг тогтоох 9 дэд үзүүлэлт өмнөх оноос өссөн бөгөөд айлган 
сүрдүүлэх, заналхийлэх хэлбэрийн үнэлгээ 0.57 ïункт, албадах хэлбэрийн үнэлгээ 
0.53 ïункт, дарамт шахалт үзүүлэх хэлбэрийн үнэлгээ 0.34 ïункт, нутаг орны хэлхээ 
холбоог ашиглах хэлбэрийн үнэлгээ 0.27 ïунктээр тус тус өссөн нь хууль бус 
нөлөөллийн үзүүлэлт сөрөг гарахад хамгийн их нөлөөлсөн байна. 
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Çóðàã 11. Õóóëü áóñ íºëººëëèéí ¿íýëãýý
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.2 ХУУЛЬ БУС НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭЛБЭР 
 

Улс төрчид, өндөр албан тушаалтнууд хувийн зорилгоор төрийн байгууллага, албан 
тушаалтны үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийн үзүүлэлт 3.94 гарч өмнөх оноос 0.30 
пунктээр өссөн байна.  

Хууль бус нөлөөллийг тогтоох 9 дэд үзүүлэлт өмнөх оноос өссөн бөгөөд айлган 
сүрдүүлэх, заналхийлэх хэлбэрийн үнэлгээ 0.57 пункт, албадах хэлбэрийн үнэлгээ 0.53 
пункт, дарамт шахалт үзүүлэх хэлбэрийн үнэлгээ 0.34 пункт, нутаг орны хэлхээ холбоог 
ашиглах хэлбэрийн үнэлгээ 0.27 пунктээр тус тус өссөн нь хууль бус нөлөөллийн үзүүлэлт 
сөрөг гарахад хамгийн их нөлөөлсөн байна.  

Зураг 11. Хууль бус нөлөөллийн үнэлгээ 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.3 УЛС ТӨРИЙН НАМ, БҮЛЭГЛЭЛ, УЛС ТӨР, БИЗНЕС, ГЭМТ 
ХЭРГИЙН БҮЛЭГЛЭЛҮҮДИЙН ХАРИЛЦАА ХАМААРАЛ

Төрийн өндөр албан тушаалтнууд, улс төрчид болон улс төрийн нам, бүлэглэл, 
гадаад дотоод бизнесийн бүлэглэл, гэмт бүлэглэлийн харилцаа хамаарлын үзүүлэлт 
3.88 гарч өнгөрсөн оноос 0.44 ïунктээр өссөн байна.  

Нийт 11 нөхцөл байдлын үнэлгээ бүгд өсч сөрөг дүнтэй гарсан байна. Тухалбал 
гаднын бизнесийн бүлэглэл Монголын улс төрийн нам /бүлэглэл/-ийг эрхшээлдээ 
оруулсан байдлын үнэлгээ 0.74 ïункт, гадны улс төрийн бүлэглэл Монголын улс 
төрийн нам /бүлэглэл/-тай нэгдсэн байдлын үнэлгээ 0.67 ïункт, гадны улс төрийн 
бүлэглэл Монголын улс төрийн нам /бүлэглэл/-ыг эрхшээлдээ оруулсан байдлын 
үнэлгээ 0.64 ïункт,  улс төрчид шүүгч болон хууль сахиулах байгууллагын албан 
тушаалтнуудтай хууль бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн байдлын үнэлгээ 0.62 ïункт, 
гаднын улс төрийн бүлэглэл Монголын улс төрийн нам /бүлэглэл/-тэй нэгдсэн 
байдлын үнэлгээ 0.47 ïунктээр өссөн байна. 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Õ¿ñíýãò 2. Нºõöºë áàéäëûí ¿íýëãýý
№ 2016 он 2017 он Өөрчлөлт 

1 Бизнесийн бүлэглэл улс төрчдийг эрхшээлдээ 
оруулсан 4.05 4.31 0.26

2 Улс төрийн авлига нь илүү далд хэлбэрт шилжсэн 4.13 4.29 0.16

3
Улс төрчид шүүгч болон хууль сахиулах 
байгууллагын албан тушаалтнуудтай хууль бус 
ашиг сонирхлоор нэгдсэн

3.67 4.29 0.62

4 Улс төр, бизнесийн бүлэглэл нэгдсэн 4.23 4.27 0.04

5 Улс төрчид бизнесийн бүлэглэлийг эрхшээлдээ 
оруулсан 3.61 3.79 0.18

6 Гадны бизнесийн бүлэглэл Монголын улс төрийн 
нам /бүлэглэл/-ыг эрхшээлдээ оруулсан 2.93 3.68 0.74

7 Гадны улс төрийн бүлэглэл Монголын улс төрийн 
нам /бүлэглэл/-ыг эрхшээлдээ оруулсан 2.88 3.53 0.64

8 Гэмт бүлэглэл улс төрийн нам /бүлэглэл/-ыг 
эрхшээлдээ оруулсан 2.96 3.50 0.54

9 Гадны бизнесийн бүлэглэл Монголын улс төрийн 
нам /бүлэглэл/-тай нэгдсэн 3.00 3.47 0.47

10 Улс төрийн нам /бүлэглэл/ гэмт бүлэглэлийг 
эрхшээлдээ оруулсан 2.88 3.40 0.52

11 Гадны улс төрийн бүлэглэл Монголын улс төрийн 
нам /бүлэглэл/-тай нэгдсэн 2.64 3.31 0.67

ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.4 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХЭЛБЭР

Улс төрийн авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 4.18 гарч өнгөрсөн оноос 0.34 ïунктээр 
өссөн үнэлгээтэй байна. 

Нийт 15 үзүүлэлтийн 14 үзүүлэлт нь өссөн сөрөг дүнтэй гарсан бол 1 үзүүлэлт 
буурсан эерэг дүнтэй байна. Үүнд хууль бусаар дамïууруулах хэлбэрийн үнэлгээ 
0.85 ïункт,  мөнгө угаах хэлбэрийн үнэлгээ 0.66 ïункт, сонгогчдын саналыг худалдан 
авах хэлбэрийн үнэлгээ 0.53 ïунктээр тус бүр өссөн нь нийт үнэлгээнд нөлөөлөх гол 
хүчин зүйл болжээ. Харин төрийн өмчийг хувьдаа завших хэлбэрийн үнэлгээ 0.02 
ïунктээр буурсан байна.
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Çóðàã 12. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí õýëáýð

 

13 
 

ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.4 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХЭЛБЭР 
 

Улс төрийн авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 4.18 гарч өнгөрсөн оноос 0.34 пунктээр 
өссөн үнэлгээтэй байна.  

Нийт 15 үзүүлэлтийн 14 үзүүлэлт нь өссөн сөрөг дүнтэй гарсан бол 1 үзүүлэлт 
буурсан эерэг дүнтэй байна. Үүнд хууль бусаар дампууруулах хэлбэрийн үнэлгээ 0.85 
пункт,  мөнгө угаах хэлбэрийн үнэлгээ 0.66 пункт, сонгогчдын саналыг худалдан авах 
хэлбэрийн үнэлгээ 0.53 пунктээр тус бүр өссөн нь нийт үнэлгээнд нөлөөлөх гол хүчин зүйл 
болжээ. Харин төрийн өмчийг хувьдаа завших хэлбэрийн үнэлгээ 0.02 пунктээр буурсан 
байна. 

Зураг 12. Улс төрийн хүрээн дэх авлигын хэлбэр 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.5 УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХЭЭЛ ХАХУУЛÜ ӨГӨХ, АВАХ 
АРГА

Улс төрийн хүрээний хээл хахууль өгөх, авах аргуудыг хэрэглэсэн байдлын 
үзүүлэлт 3.87 гарч өмнөх оноос 0.44 ïунктээр өссөн байна.  

Нийт 11 хэлбэрийн үзүүлэлт бүгд өсч сөрөг дүнтэй гарчээ. 2017 онд зуучлагчаар 
дамжуулах аргын үнэлгээ 4.08 ïункт, ойр дотны хүмүүсээр дамжуулах аргын үнэлгээ 
4.06 ïункт гарсан нь хамгийн сөрөг үзүүлэлтүүд болжээ. Мөн биечлэн уулзаж өгч, 
авах аргын үнэлгээ 0.65 ïунктээр, өмгөөлөгчөөр дамжуулах аргын үнэлгээ 0.58 
ïунктээр, мөрийтэй тоглож санаатай алдах хэлбэрийн үнэлгээ 0.55 ïунктээр тус тус 
өсчээ.  
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Çóðàã 13. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýíä õýýë õàõóóëü ºãºõ, àâàõ àðãóóäûí ¿íýëãýý
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 2.5 УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХЭЭЛ ХАХУУЛЬ ӨГӨХ, АВАХ 
АРГА 

 
Улс төрийн хүрээний хээл хахууль өгөх, авах аргуудыг хэрэглэсэн байдлын үзүүлэлт 

3.87 гарч өмнөх оноос 0.44 пунктээр өссөн байна.   

Нийт 11 хэлбэрийн үзүүлэлт бүгд өсч сөрөг дүнтэй гарчээ. 2017 онд зуучлагчаар 
дамжуулах аргын үнэлгээ 4.08 пункт, ойр дотны хүмүүсээр дамжуулах аргын үнэлгээ 4.06 
пункт гарсан нь хамгийн сөрөг үзүүлэлтүүд болжээ. Мөн биечлэн уулзаж өгч, авах аргын 
үнэлгээ 0.65 пунктээр, өмгөөлөгчөөр дамжуулах аргын үнэлгээ 0.58 пунктээр, мөрийтэй 
тоглож санаатай алдах хэлбэрийн үнэлгээ 0.55 пунктээр тус тус өсчээ.   

Зураг 13. Улс төрийн хүрээнд хээл хахууль өгөх, авах аргуудын үнэлгээ 
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 3. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ

Улс төрийн авлигын түвшний шалгуураас шалтгаан нөхцөлийн үзүүлэлт 2017 
онд 4.15 гарч өнгөрсөн оноос 0.26 ïунктээр нэмэгдсэн байна. 

Улс төрийн авлигын шалтгаан, нөхцөлөөс бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдлын 
үзүүлэлт 4.08 ïункт гарч өмнөх оноос 0.36 ïунктээр нэмэгджээ. Мөн улс төрийн 
авлигын түвшинд нөлөөлсөн дутагдал доголдолын үзүүлэлт 4.10 ïункт, улс төрийн 
авлигад нөлөөлсөн хүчин зүйлсийн үзүүлэлт 4.25 ïункт гарч өмнөх оны үзүүлэлтээс 
өссөн сөрөг дүнтэй байна. 
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Çóðàã 14. Øàëòãààí, íºõöºë

 

15 
 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 3. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ 
 

Улс төрийн авлигын түвшний шалгуураас шалтгаан нөхцөлийн үзүүлэлт 2017 онд 
4.15 гарч өнгөрсөн оноос 0.26 пунктээр нэмэгдсэн байна.  
 

Улс төрийн авлигын шалтгаан, нөхцөлөөс бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдлын үзүүлэлт 
4.08 пункт гарч өмнөх оноос 0.36 пунктээр нэмэгджээ. Мөн улс төрийн авлигын түвшинд 
нөлөөлсөн дутагдал доголдолын үзүүлэлт 4.10 пункт, улс төрийн авлигад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлсийн үзүүлэлт 4.25 пункт гарч өмнөх оны үзүүлэлтээс өссөн сөрөг дүнтэй байна.  

Зураг 14. Шалтгаан, нөхцөл 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 3.1 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГАД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Улс төрийн авлигад нөлөөлсөн хүчин зүйлсийн үзүүлэлт 4.25 гарч өнгөрсөн 
оноос 0.44 ïунктээр өссөн байна. 

2017 оны байдлаар УИХ-ын хууль санаачлах, тогтоох, хэрэгжилтэд нь хяналт 
тавих үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчлийн үзүүлэлт 4.23 ïункт гарч өмнөх 
оны үнэлгээнээс 1.35 ïунктээр өссөн нь нийт үзүүлэлтэд хамгийн их нөлөөлсөн 
байна. Мөн сонгуулийн санхүүжилтийн механизмийн үнэлгээ 0.24 ïункт, улс төрийн 
хүрээн дэх бизнес бүлэглэлүүдийн ашиг сонирхлын зөрчлийн үнэлгээ 0.39 ïункт, 
намын санхүүжилтийн механизмын үнэлгээ 0.25 ïунктээр тус тус өссөн байна. 

Õ¿ñíýãò 3. Уëñ òºðèéí àâëèãàä íºëººëñºí õ¿÷èí ç¿éëñèéí ¿íýëãýý
№ 2016 он 2017 он Өөрчлөлт
1 Намын санхүүжилтийн механизм 4.31 4.56 0.25

2 Албан тушаалын томилгоо (нам дотор болон төрийн 
албанд) 4.48 4.55 0.07

3 Улс төрийн хүрээн дэх бизнес бүлэглэлүүдийн ашиг 
сонирхлын зөрчил 4.10 4.49 0.39

4 Сонгуулийн санхүүжилтийн механизм 4.17 4.42 0.24

5 Засгийн газрын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь 
ашиг сонирхлын зөрчил 4.02 4.26 0.24

6 Хууль хяналтын байгууллагын шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил 3.49 4.25 0.76

7
УИХ-ын хууль санаачлах, тогтоох, хэрэгжилтэд нь 
хяналт тавих үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын 
зөрчил

2.88 4.23 1.35

8 ИТХ-ын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь ашиг 
сонирхлын зөрчил 3.71 4.07 0.37

9 Сонгуулийн өнөөгийн тогтолцоо 3.72 4.02 0.30
10 Хуулийн байгууллагын шийдвэр гаргах үйл явц 3.45 3.96 0.52

11 Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохион 
байгуулалт 3.45 3.93 0.48
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 3.2 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮВШИНД НӨЛӨӨЛÆ БУЙ ТӨРИЙН 
АЛБАН ДАХÜ ДУТАГДАЛ, ДÎГÎЛДÎЛ

Улс төрийн авлигад төрийн үйл ажиллагааны нөлөөллийн үзүүлэлт 4.10 гарч 
өнгөрсөн оноос 0.16 ïунктээр өссөн байна.

Төрийн үйл ажиллагааны дутагдал, доголдлыг 12 үзүүлэлтэд хамааруулж 
хэмжсэн бөгөөд үүнээс 11 үзүүлэлт өсөлттэй буюу сөрөг гарчээ. Шинжээчдийн үзэж 
байгаагаар хууль, журам зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэдэггүй 
байдал, хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт сул, төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, 
зарцуулалтад тавих хяналт сул, албан тушаалтны үзэмжээр асуудлыг шийдвэрлэх 
боломж, төрийн албан хаагчийн ур чадвар дутмаг гэх зэрэг үзүүлэлтийг илүү сөргөөр 
үнэлсэн байна.  

Õ¿ñíýãò 4. Уëñ òºðèéí àâëèãûí ò¿âøèíä íºëººëæ áóé òºðèéí àëáàí äàõü 
äóòàãäàë, äîãîëäîë

№ 2016 он 2017 он Өөрчлөлт

1 Хууль, журам зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага 
хүлээлгэдэггүй байдал 4.17 4.35 0.18

2 Хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт сул 4.08 4.33 0.26

3 Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтад тавих 
хяналт сул 4.03 4.21 0.18

4 Төрийн албан хаагчийн ¸с зүйн доголдол 3.89 4.14 0.25

5 Албан тушаалтны үзэмжээр асуудлыг шийдвэрлэх 
боломж 4.02 4.13 0.11

6 Шийдвэр гаргах ажиллагааны ил тод байдал дутмаг 3.94 4.11 0.18
7 Хүнд суртал 4.02 4.10 0.08
8 Олон шат дамжлага, давхардал, хийдэл 4.09 4.03 -0.06
9 Мэдээлэл нээлттэй, ил тод бус 3.83 4.00 0.17

10 ТАХ-ийн ур чадвар дутмаг 3.74 3.94 0.20

11 Албан хаагчийн цалин, орон сууц, нийгмийн  
баталгаа хангалтгүй 3.84 3.89 0.05

12 Төрийн үйлчилгээний хүртээмж муу 3.69 3.85 0.16

ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 3.3 УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХҮРЭЭЛЛҮҮДИЙН НӨХЦӨЛ 
БАЙДАЛ

Улс төрийн хүрээн дэх тодорхой ашиг сонирхолд хөтлөгдсөн хүрээллийн нөхцөл 
байдлын үзүүлэлт 4.08 гарч өнгөрсөн оноос 0.31 ïунктээр өссөн байна. 

Нийт 7 дэд үзүүлэлтээс 6 дэд үзүүлэлтийн үнэлгээ өссөн дүнтэй гарчээ. Хувийн 
эрх ашгийг илүүд үзсэн, нам тойрсон хүрээлэл, бизнесийн хүрээлэл, нам дамнасан 
хүрээлэл,  нэг нутаг /аймаг/ тойрсон хүрээллийн нөлөөлөл их байсан гэж үзэж байгаа 
бол хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, нэг хүнийг тойрсон хүрээллийн нөхцөл байдлын 
үнэлгээ буурсан дүнтэй байна. 
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Çóðàã 15. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýí äýõ õ¿ðýýëë¿¿äèéí íºõöºë áàéäàë
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 3.3 УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХҮРЭЭЛЛҮҮДИЙН НӨХЦӨЛ 
БАЙДАЛ 

 
Улс төрийн хүрээн дэх тодорхой ашиг сонирхолд хөтлөгдсөн хүрээллийн нөхцөл 

байдлын үзүүлэлт 4.08 гарч өнгөрсөн оноос 0.31 пунктээр өссөн байна.  

Нийт 7 дэд үзүүлэлтээс 6 дэд үзүүлэлтийн үнэлгээ өссөн дүнтэй гарчээ. Хувийн эрх 
ашгийг илүүд үзсэн, нам тойрсон хүрээлэл, бизнесийн хүрээлэл, нам дамнасан хүрээлэл,  
нэг нутаг /аймаг/ тойрсон хүрээллийн нөлөөлөл их байсан гэж үзэж байгаа бол хувийн эрх 
ашгийг илүүд үзсэн, нэг хүнийг тойрсон хүрээллийн нөхцөл байдлын үнэлгээ буурсан 
дүнтэй байна.  

Зураг 15. Улс төрийн хүрээн дэх хүрээллүүдийн нөхцөл байдал 

 

  

 

 
 

2.52

3.64

4.05

3.80

3.98

4.10

4.22

3.26

3.91

4.03

4.15

4.28

4.43

4.44

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Нийтийн эрх ашгийн төлөө бий 
болсон хүрээлэл

Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, 
найз нөхдийн хүрээлэл

Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, нэг 
хүнийг тойрсон хүрээлэл

Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, нэг 
нутаг /аймаг/ тойрсон хүрээлэл

Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, 
бизнесийн хүрээлэл

Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, 
нам дамнасан хүрээлэл /намуудын 

нэгдэл/

Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, 
нам тойрсон хүрээлэл

2017

2016

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 4. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХÎР УРШИГ, ҮР ДАГАВАР

Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагаврын үзүүлэлт 2017 онд 3.91 гарч өнгөрсөн 
оноос 0.22 ïунктээр нэмэгдсэн байна. 

Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагаврын үнэлгээ 0.31 ïунктээр, улс төрийн 
авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын үнэлгээ 0.09 ïунктээр өссөн нь авлигын 
хор уршиг, үр дагаврын үндсэн шалгуур үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлжээ. 

Çóðàã 16. Уëñ òºðèéí àâëèãûí õîð óðøèã, ¿ð äàãàâàð
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 4. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХОР УРШИГ, ҮР 
ДАГАВАР 

Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагаврын үзүүлэлт 2017 онд 3.91 гарч өнгөрсөн 
оноос 0.22 пунктээр нэмэгдсэн байна.  

Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагаврын үнэлгээ 0.31 пунктээр, улс төрийн 
авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын үнэлгээ 0.09 пунктээр өссөн нь авлигын хор 
уршиг, үр дагаврын үндсэн шалгуур үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлжээ.  

Зураг 16. Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагавар 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 4.1 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХÎР УРШИГ

Улс төрийн авлигын хор уршгийн үзүүлэлтийн үзүүлэлт 4.34 болж өнгөрсөн 
оноос 0.32 ïунктээр нэмэгдсэн байна. 

Нийт 16 үзүүлэлтээс 15 үзүүлэлтийн үнэлгээ дунджаар 0.37 ïунктээр нэмэгдсэн 
нь улс төрийн авлигын хор уршгийн үзүүлэлт сөрөг дүнтэй гарахад нөлөөлсөн байна. 
Тухайлбал нийгмийн дэг журам алдагдсан байдлын үнэлгээ 0.80 ïунктээр, гэмт хэрэг 
нэмэгдсэн байдлын үнэлгээ 0.58 ïунктээр, хүний эрхийн зөрчил нэмэгдсэн байдлын 
үнэлгээ 0.55 ïунктээр тус тус өсчээ. 

Çóðàã 17. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýíèé àâëèãûí óëìààñ ó÷èðñàí õîð óðøèã, ñºðºã ¿ð 
äàãàâðûí ò¿âøèí
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 4.1 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХОР УРШИГ 
 

Улс төрийн авлигын хор уршгийн үзүүлэлтийн үзүүлэлт 4.34 болж өнгөрсөн оноос 
0.32 пунктээр нэмэгдсэн байна.  

Нийт 16 үзүүлэлтээс 15 үзүүлэлтийн үнэлгээ дунджаар 0.37 пунктээр нэмэгдсэн нь 
улс төрийн авлигын хор уршгийн үзүүлэлт сөрөг дүнтэй гарахад нөлөөлсөн байна. 
Тухайлбал нийгмийн дэг журам алдагдсан байдлын үнэлгээ 0.80 пунктээр, гэмт хэрэг 
нэмэгдсэн байдлын үнэлгээ 0.58 пунктээр, хүний эрхийн зөрчил нэмэгдсэн байдлын үнэлгээ 
0.55 пунктээр тус тус өсчээ.  

Зураг 17. Улс төрийн хүрээний авлигын улмаас учирсан хор уршиг, сөрөг үр дагаврын түвшин 
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ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 4.2 УЛС ТӨРИЙН АВЛИГААР ÎЛСÎН ХӨРӨНГИЙН 
ЗАРЦУУЛАЛТ

Улс төрийн авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын үзүүлэлт 3.47 гарсан нь 
өнгөрсөн оноос 0.09 ïунктээр өссөн байна. 

Нийт 19 үзүүлэлтээс 14 үзүүлэлтийн үнэлгээ өссөн сөрөг дүнтэй байна. Үүнээс 
гадаадын банканд хадгалах болон гадаадын оôôшор банк, санхүүгийн байгууллагад 
хадгалах хэлбэрийг түгээмэл гэж шинжээчид үзсэн байна. Гэвч гадаадын банканд 
хадгалах хэлбэрийн үнэлгээ 0.35 ïункт, гадаадын оôôшор банк, санхүүгийн 
байгууллагад хадгалах хэлбэрийн үнэлгээ 0.21 ïунктээр өмнө оноос буурсан эерэг 
дүнтэй гарчээ. Харин урлагийн бүтээл худалдан авах хэлбэрийн үнэлгээ 0.60 ïункт, 
гэр бүлийн гишүүний сургалтын төлбөрт зарцуулах хэлбэрийн үнэлгээ 0.35 ïункт, 
эмчилгээнд зарцуулах хэлбэрийн үнэлгээ 0.35 ïунктээр тус тус өссөн нь улс төрийн 
авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын үзүүлэлт сөрөг дүнтэй гарахад хамгийн 
ихээр нөлөөлсөн байна.

Çóðàã 18. Уëñ òºðèéí àâëèãààð îëñîí õºðºíãèéí çàðöóóëàëò
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Улс төрийн авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын үзүүлэлт 3.47 гарсан нь 
өнгөрсөн оноос 0.09 пунктээр өссөн байна.  

Нийт 19 үзүүлэлтээс 14 үзүүлэлтийн үнэлгээ өссөн сөрөг дүнтэй байна. Үүнээс 
гадаадын банканд хадгалах болон гадаадын оффшор банк, санхүүгийн байгууллагад 
хадгалах хэлбэрийг түгээмэл гэж шинжээчид үзсэн байна. Гэвч гадаадын банканд хадгалах 
хэлбэрийн үнэлгээ 0.35 пункт, гадаадын оффшор банк, санхүүгийн байгууллагад хадгалах 
хэлбэрийн үнэлгээ 0.21 пунктээр өмнө оноос буурсан эерэг дүнтэй гарчээ. Харин урлагийн 
бүтээл худалдан авах хэлбэрийн үнэлгээ 0.60 пункт, гэр бүлийн гишүүний сургалтын 
төлбөрт зарцуулах хэлбэрийн үнэлгээ 0.35 пункт, эмчилгээнд зарцуулах хэлбэрийн үнэлгээ 
0.35 пунктээр тус тус өссөн нь улс төрийн авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын 
үзүүлэлт сөрөг дүнтэй гарахад хамгийн ихээр нөлөөлсөн байна. 

Зураг 18. Улс төрийн авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалт 
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Гадаадын оффшор банк, санхүүгийн байгууллагад хадгалах

2017

2016

2. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэд бүлгийн энэхүү хүрээнд улс төрийн авлигын үндсэн үзүүлэлтээс гаднах 
бусад үзүүлэлтийн үнэлгээгээр авлигын ерөнхий ойлголт, төсөөллийг гаргаж ирэхийг 
зорьсон юм. 
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АВЛИГЫН ТҮВШИН

Судалгаанд оролцсон нийт шинжээчдийн 43.5 хувь нь Монгол Улсад авлига 
их байна гэж үнэлсэн бол 32.3 хувь нь маш их гэж үзжээ. Судалгааны мэдээллээс 
дүгнэвэл арван шинжээч тутмын долоо нь Монгол Улсад авлига сүүлийн нэг жилийн 
хугацаанд түгээмэл байсан гэж үзэж байна.  

Çóðàã 19. Мîíãîë Уëñ äàõü àâëèãûí ò¿âøèí 
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ХОЁР. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТ 
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Судалгаанд оролцсон нийт шинжээчдийн 43.5 хувь нь Монгол Улсад авлига их байна 

гэж үнэлсэн бол 32.3 хувь нь маш их гэж үзжээ. Судалгааны мэдээллээс дүгнэвэл арван 
шинжээч тутмын долоо нь Монгол Улсад авлига сүүлийн нэг жилийн хугацаанд түгээмэл 
байсан гэж үзэж байна.   

Зураг 19. Монгол Улс дахь авлигын түвшин  

 
 

УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН АВЛИГАД АВТСАН БАЙДАЛ 
 
 Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн үнэлгээгээр 2017 онд улс төрийн намуудын 
авлигад автсан байдлыг тус бүрд нь тооцож үзвэл МАН 35.8 хувь, АН 35.1 хувь, МАХН 
19.2 хувьтай эхний гурваг байрт жагсаж байна. Судалгааны мэдээллээс дүгнэвэл хамгийн 
их авлигад автсан намаар МАН болон АН-ыг тус тус нэрлэсэн байна.  

Зураг 20. Монгол Улс дахь улс төрийн намуудын авлигад автсан байдал 
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УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН АВЛИГАД АВТСАН БАЙДАЛ

Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн үнэлгээгээр 2017 онд улс төрийн намуудын 
авлигад автсан байдлыг тус бүрд нь тооцож үзвэл МАН 35.8 хувь, АН 35.1 хувь, МАХН 
19.2 хувьтай эхний гурваг байрт жагсаж байна. Судалгааны мэдээллээс дүгнэвэл 
хамгийн их авлигад автсан намаар МАН болон АН-ыг тус тус нэрлэсэн байна. 

Çóðàã 20. Мîíãîë Уëñ äàõü óëñ òºðèéí íàìóóäûí àâëèãàä àâòñàí áàéäàë
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Монгол Улсын авлигыг ерөнхий хандлагын зэрэгцээ цар хүрээгээр нь 
тодорхойлохыг зорьсон юм. Улс орны авлига ямар түвшинд байгаа нь цар хүрээний 
тархацтай шууд холбоотой юм. Нийт 11 дэд хүрээнээс улс төрийн намыг 90.7 хувь, 
засгийн газрыг 79 хувь, Улсын Их Хурлыг 65.6 хувь нь авлигын тархалтын үзүүлэлтээр 
хамгийн өндөр гэж үзжээ. Харин төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн хүрээнд 
харьцангуй бага гэж үнэлж байна. Шинжээчдийн үнэлгээнээс үзвэл төрийн дээд 
шатны байгууллага болон улс төрийн намын хүрээнд авлига илүү түгээмэл байсан 
гэж дүгнэж болохоор байна.
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Õ¿ñíýãò 5. Ñ¿¿ëèéí íýã æèëèéí õóãàöààí äàõü àâëèãûí íºõöºë áàéäàë

Мэдэхгүй Огт 
үгүй

Бага 
зэрэг

Дунд 
зэрэг Их Маш 

их
1 Улс төрийн нам 4.7 - 1.6 3.1 26.6 64.1
2 Засгийн газар 8.1 - 1.6 11.3 35.5 43.5
3 Прокурор 28.3 - 2.2 8.7 26.1 34.8
4 Улсын их хурал 29.5 - - 8.2 29.5 32.8

5
Төрийн болон орон нутгийн өмчит, 
төрийн өмчийн болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж

11.5 - 6.6 16.4 32.8 32.8

6 Орон нутгийн төрийн захиргааны 
удирдлага 16.1 - 6.5 19.4 27.4 30.6

7 Нутгийн өөрөө удирдах ¸сны 
байгууллага 16.7 - 2.4 16.7 38.1 26.2

8 Шүүх 24.6 - 1.6 19.7 27.9 26.2
9 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 12.5 - 10.9 21.9 29.7 25

10 Хувийн хэвшил 16.1 6.5 29 19.4 16.1 12.9
11 Төрийн бус байгууллага 24.2 8.1 22.6 21 12.9 11.3

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АÆИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД ЗАРЦУУЛÆ БУЙ 
АВЛИГЫН ХЭМÆЭЭ

Бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны явцад өгч буй авлигын үнэлгээг тооцож 
үзвэл тендерт шалгаруулалтад ялахад, тусгай зөвшөөрөл авахад үйл явцад, төсөл 
хөтөлбөрт хамрагдахад илүү өндөр авлига өгдөг гэжээ.  

Õ¿ñíýãò 6. Áèçíеñ ýðõëýã÷äýýñ àâëèãàä çàðöóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýý /õóâü/

 Мэдэхгүй 5 хүртэлх 
хувь

6-10 
хувь

11-15 
хувь

16-20 
хувь

21 дээш 
хувь

1 Төсөл хөтөлбөрт хамрагдах 19.0 3.2 36.5 19.0 11.1 11.1
2 Тендерт шалгаруулалтад ялахад 18.8 4.7 17.2 25.0 17.2 17.2
3 Зээл авахад 22.2 22.2 19.0 19.0 11.1 6.3

4 Өр төлбөр барагдуулах, иргэний 
нэхэмжлэл шийдвэрлүүлэхэд 30.8 15.9 19.0 17.5 9.5 6.3

5 Татвараас чөлөөлүүлэх, 
буруулахад 30.2 14.3 19.0 20.6 4.8 11.1

6 Хяналт шалгалтаар зөрчил 
дутагдалгүй гарахад 18.8 15.6 12.5 28.1 9.4 15.6

7 Тусгай зөвшөөрөл авахад 20.6 9.5 14.3 15.9 14.3 25.4

8 Бараа ажил, үйлчилгээ хүлээлгэн 
өгөхөд 20.6 12.7 22.2 20.6 12.7 11.1

9 Гадаадаас ажиллах хүч авахад 40.0 7.9 19.0 12.7 12.7 6.3
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ХЭЭЛ ХАХУУЛÜД ЗАРЦУУЛСАН МӨНГӨНИЙ ХЭМÆЭЭ

Хээл хахуульд өгч буй мөнгөн дүнг тооцож үзвэл тусгай зөвшөөрөл авахад, ашиг 
сонирхолдоо нийцүүлсэн хууль тогтоомж, шийдвэр гаргуулахад, шүүхэд хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох зэрэгт хамгийн их хэмжээний мөнгө авлгиад зарцуулдаг гэж 
шинжээчид хариулжээ. 

Õ¿ñíýãò 7. Áèçíеñ ýðõëýã÷äýýñ àâëèãàä çàðöóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýý /çîðèëãîîð/, 
ñàÿ òºãðºãººð

Мэдэхгүй 1 сая 
хүртэл

1-5 
сая

5-10 
сая

10-20 
сая

20-50 
сая

50 
саяас 

их
1 Ажил, албан тушаалд ороход 25.0 1.6 23.4 15.6 14.1 7.8 12.5
2 Тусгай зөвшөөрөл авахад 33.9 8.1 21.0 9.7 8.1 19.4 33.9

3
Ашиг сонирхолдоо нийцүүлсэн 
хууль тогтоомж, шийдвэр 
гаргуулахад

38.7 1.6 3.2 4.8 6.5 1.6 43.5

4 Шүүхэд хэргийг хэрэгсэхгүй 
болгоход 50.0 - 6.5 4.8 4.8 11.3 22.6

5
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 
шатанд хэргийг хэрэгсэхгүй 
болгоход

45.2 1.6 11.3 6.5 6.5 12.9 16.1

6 Эрүүгийн хэрэг үүсгэхэд 54.1 3.3 6.6 9.8 4.9 8.2 13.1

7 Гэмт хэрэг зөрчлийг нуун 
дарагдуулахад 49.2 1.6 9.8 3.3 4.9 8.2 23.0

8 Хуурамч бичиг баримт үйлдэхэд 50.0 1.9 17.3 11.5 1.9 7.7 9.6

ДЭЭД ТҮВШНИЙ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА

Шинжээчид улс төрийн хүрээн дэх авлигыг бууруулахад олон төрлийн арга 
хэмжээ шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд үүнээс ур чадварт үндэслэн томилгоо хийх 
тогтолцоог бүрдүүлэх, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, Хууль 
хяналтын байгууллагын чадавхийг сайжруулах, төрийн үйл ажиллагааны ил тод 
байдлыг нэмэгдүүлэх зэргийг илүү үр дүнтэй гэж үзэж байна.
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3. ШИНÆЭЭЧДИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Судалгаанд оролцсон шинжээчдийг хүн ам зүйн байдлаар авч үзвэл 55.4 хувь 
нь эрэгтэй, 44.6 хувь нь эмэгтэй байна. Харин насны бүтцийн хувьд 35-44 насныхан 
45.3 хувийг эзэлж байгаа бол 45-54 насныхан 25.0 хувьтай хамрагдсан байна. 
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ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшин 
өнгөрсөн буюу 2016 оны үзүүлэлтээс 0.32 ïунктээр өндөр гарлаа. 

Улс төрийн авлигын түвшинд нөлөөлж буй шалтгаан нөхцөл, илрэн гарч 
буй хэлбэр, хамарч буй цар хүрээ, учруулж буй хор уршиг гэсэн үндсэн шалгуур 
үзүүлэлтүүд бүгд өссөн нь Монгол Улсад дээд түвшний авлига улам бүр хүрээгээ 
тэлж, улс оронд учруулж буй сөрөг үр дагавар нэмэгдсэнийг илтгэж байна. 

Монгол Улсын Их Хурал, засгийн газар /яам, агентлаг/, улс төрийн нам, шүүх, 
хуулийн байгууллага зэрэг дээд шатны салбар хүрээнд улс төрийн авлигын түвшин 
бусад төрийн институтээс харьцангуй өндөр байгаа нь улс орны нийгэм, эдийн 
засгийг удирдан чиглүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд улс төрийн авлигын нөлөөлөл 
хамгийн их байна гэж дүгнэж болохоор байна.  

Монгол Улсад албан ¸сны бүртгэлтэй улс төрийн намуудаас ïарламентад 
суудалтай, түүнчлэн засгийн эрх барьж байгаа Монгол Ардын Нам,, мөн ïарламентад 
суудалтай Ардчилсан нам, Монгол Ардын Хувьсгалт Нам авлигад хамгийн ихээр 
автсан байгаа нь Монголын улс төрийн хүрээний үйл ажиллагаа хувийн эрх ашгаа 
улс төрийн намын ашиг сонирхлын дор далдалсан нэг нам, эсхүл намууд дамнасан 
бүлэглэл, хүрээллүүдийн үйл ажиллагаа болж хувирсантай холбоотой гэж үзэж 
байна.

Улс төрийн авлигын хор уршиг нь улс орны эдийн засгийн хүч чадлыг сулруулж, 
төрийн албаны чадавхийг бууруулаад зогсохгүй Монгол Улсын нэр хүнийг олон 
улсын түвшинд унасан ноцтой хор уршиг сөрөг үр дагаврыг бий болгож байна. 

Шинжээчид улс төрийн авлигыг бууруулахад олон төрлийн арга хэмжээ 
шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд үүнээс ур чадварт үндэслэн томилгоо хийх тогтолцоог 
бүрдүүлэх, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хууль хяналтын 
байгууллагын чадавхийг сайжруулах, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт хүлээлгэх 
эрүүгийн хариуцлагыг чангатгах зэрэг асуудлыг илүү анхаарах шаардлагатай гэж 
онцолж байна.  

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР
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ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДАЛ 2018 ÎНЫ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

БҮЛЭГ I. ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Хүүхдийн шударга байдлын түвшинг 1-5 хүртэлх оноогоор үнэлсэн бөгөөд 
уг үзүүлэлтийн утга 1-д ойртох тусам шударга бус, 5-д ойртох тусам шударга гэж 
ойлгоно.

Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2018 оны судалгаагаар 3.91 гэсэн дүнтэй 
гарсан нь өмнөх судалгааны дүнтэй харьцуулахад 0.06-аар буурсан байна (Зураг 1).
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Çóðàã 3. Áàðóóí á¿ñèéí àéìãóóäûí õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí 2015- 2018 
îíû áàéäëààð
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Зураг 3. Баруун бүсийн аймгуудын хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2015-
2018 оны байдлаар 

 

 

Зураг 4. Хангайн бүсийн аймгуудын хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2015-
2018 оны байдлаар 
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Зураг 3. Баруун бүсийн аймгуудын хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2015-
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Зураг 10. Хүүхдийн шударга байдал сургуулийн өмчийн хэлбэрээр 
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Зураг 13. Шударга ёсны талаар хичээл орох нь шударга байдалд нөлөөлөх 
эсэх 

 
 
 

Зураг 14.  Шударга бус асуудал тохиолдоход хүүхдийн үйлдэл 

 
 
 

Зураг 15. Хүүхдүүд шударга бус зүйл хийхэд эцэг, эхийн үйлдэл 
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Зураг 16. Хүүхдүүд шударга бус үйлдлийн талаар ярилцах ба хүүхдийн 
шударга байдал 

 
 

Зураг 17. Хүүхдүүдийн шударга ёсны талаарх мэдээлэл авах суваг ба 
хүүхдийн шударга байдлын түвшин 
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3.95 3.86

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Шударга буc үйлдлийн талаар ангийнхан, найз 
нартайгаа ярилцдаг хүүхдийн шударга байдлын 

түвшин

Шударга буc үйлдлийн талаар ангийхан, найз 
нартайгаа ярилцдаггүй хүүхдийн шударга байдлын 

түвшин

4.03 4.03 3.97 3.92 3.92
3.74 3.63

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Гэр бүлийн 
хүрээнд шударга 

ёсны талаар 
мэдээлэл авдаг 

хүүхдийн 
шударга байдлын 

түвшин 

Сургуулийн 
хүрээнд шударга 

ёсны талаар 
мэдээлэл авдаг 

хүүхдийн 
шударга байдлын 

түвшин 

Бусад ТВ, радиогоос 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Сонин хэвлэлээс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Интернэтээс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Найз нөхдөөс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

3.94 3.85

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх нь зөв 
гэсэн хүүхдийн шударга байдлын түвшин

Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх буруу 
гэсэн хүүхдийн шударга байдлын түвшин

Çóðàã 17. Õ¿¿õä¿¿äèéí øóäàðãà ¸ñíû òàëààðõ ìýäýýëýë àâàõ ñóâàã áà õ¿¿õäèéí 
øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí

8 
 

Зураг 16. Хүүхдүүд шударга бус үйлдлийн талаар ярилцах ба хүүхдийн 
шударга байдал 

 
 

Зураг 17. Хүүхдүүдийн шударга ёсны талаарх мэдээлэл авах суваг ба 
хүүхдийн шударга байдлын түвшин 

 

 
Зураг 18. Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх эсэх 

 

 

3.95 3.86

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Шударга буc үйлдлийн талаар ангийнхан, найз 
нартайгаа ярилцдаг хүүхдийн шударга байдлын 

түвшин

Шударга буc үйлдлийн талаар ангийхан, найз 
нартайгаа ярилцдаггүй хүүхдийн шударга байдлын 

түвшин

4.03 4.03 3.97 3.92 3.92
3.74 3.63

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Гэр бүлийн 
хүрээнд шударга 

ёсны талаар 
мэдээлэл авдаг 

хүүхдийн 
шударга байдлын 

түвшин 

Сургуулийн 
хүрээнд шударга 

ёсны талаар 
мэдээлэл авдаг 

хүүхдийн 
шударга байдлын 

түвшин 

Бусад ТВ, радиогоос 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Сонин хэвлэлээс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Интернэтээс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Найз нөхдөөс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

3.94 3.85

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх нь зөв 
гэсэн хүүхдийн шударга байдлын түвшин

Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх буруу 
гэсэн хүүхдийн шударга байдлын түвшин

Çóðàã 18. Øóäàðãà áóñ ¿éëäëèéã îëîí íèéòýä ìýäýýëýõ ýñýõ

8 
 

Зураг 16. Хүүхдүүд шударга бус үйлдлийн талаар ярилцах ба хүүхдийн 
шударга байдал 

 
 

Зураг 17. Хүүхдүүдийн шударга ёсны талаарх мэдээлэл авах суваг ба 
хүүхдийн шударга байдлын түвшин 

 

 
Зураг 18. Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх эсэх 

 

 

3.95 3.86

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Шударга буc үйлдлийн талаар ангийнхан, найз 
нартайгаа ярилцдаг хүүхдийн шударга байдлын 

түвшин

Шударга буc үйлдлийн талаар ангийхан, найз 
нартайгаа ярилцдаггүй хүүхдийн шударга байдлын 

түвшин

4.03 4.03 3.97 3.92 3.92
3.74 3.63

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Гэр бүлийн 
хүрээнд шударга 

ёсны талаар 
мэдээлэл авдаг 

хүүхдийн 
шударга байдлын 

түвшин 

Сургуулийн 
хүрээнд шударга 

ёсны талаар 
мэдээлэл авдаг 

хүүхдийн 
шударга байдлын 

түвшин 

Бусад ТВ, радиогоос 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Сонин хэвлэлээс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Интернэтээс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

Найз нөхдөөс 
шударга ёсны 

талаар мэдээлэл 
авдаг хүүхдийн 

шударга байдлын 
түвшин 

3.94 3.85

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх нь зөв 
гэсэн хүүхдийн шударга байдлын түвшин

Шударга бус үйлдлийг олон нийтэд мэдээлэх буруу 
гэсэн хүүхдийн шударга байдлын түвшин



120

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

БҮЛЭГ II. ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЗÎХИÎН 
БАЙГУУЛАЛТ

Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг “Трансïэрэнси Интернэшнл Солонгос” 
байгууллагаас боловсруулсан арга зүйн дагуу анх 2008 онд Энэтхэг, Солонгос, 
Бангладеш, Монгол зэрэг оронд зохион байгуулсан. Үүнээс хойш уг арга зүйн дагуу 
Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг 8 дахь удаагаа зохион байгуулаад байна.

1. ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ТҮВШНИЙ ТÎÎЦÎÎЛÎЛ
Хүүхдийн шударга байдлын түвшинг тогтоохдоо доорх 12 асуултад тухайн 

хүүхэд санал нийлж байгаа эсэхийг нь асууж, хариулт бүрийг 1-5 хүртэлх оноогоор 
үнэлж, үнэлгээний ариôметик дунджаар гаргав. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 
нь хүүхдийн ¸с зүй, ¸с суртахуун, зөв төлөвшилт, хууль сахих, авлигыг үл тэвчих 
үзэл гэсэн дэд үзүүлэлтээс бүрддэг. Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 1-д ойртох 
тусам шударга бус, харин 5-д ойртох тусам шударга гэж үзнэ.

Õ¿ñíýãò 1. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûã ¿íýëýõýä àøèãëàñàí àñóóëò
Асуултын

дугаар Асуулт

1. Сайн найз чинь шалгалт өгөхдөө бусдаас хуулах нь буруу зүйл биш.
2. Том хүмүүсийн хууль бус үйлдэл нь өөрт чинь ашигтай байвал буруу зүйл биш.

3. Гэрийн  даалгавраа  хийхдээ  интернет  зэрэг  бусдын  бүтээлээс  өөрөө 
хийсэн мэт ашиглах нь буруу зүйл биш.

4. Ангийн дарга болохын тулд ангийнхандаа бэлэг өгөх нь буруу зүйл биш.
5. Багшдаа бэлэг өгөх нь дүнгээ ахиулах сайн арга юм.
6. Баян байх нь шударга байхаас илүү чухал.

7. Багш хичээл зааж, сургууль төгсгөснийхөө төлөө сурагчдаас хариу шан 
харамж, бэлэг хүсэж болно.

8. Шалгалтаа бусдаас хуулж байгаа хүн нь Таны сайн найз байсан ч багш, эцэг/
эх/, дотнын хүндээ мэдэгдэнэ.

9. Урт дараалалд зогсож байснаас урдуур нь дайрч кинондоо хурдан орохыг 
хичээнэ.

10. Хууль сахиулагч хэн нэгэн таны дэргэд /ойр/ байхгүй үед хууль, дүрэм зөрчиж 
болно.

11. Авлига болон бусад гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг холбогдох байгууллагад 
мэдэгдэнэ.

12. Гэр бүлийнхэн чинь албан тушаалаа ашиглах буюу хууль зөрчих замаар баян 
болох нь буруу зүйл биш.

Хүүхдийн шударга байдлын түвшний дэд үзүүлэлт болох ¸с зүй, ¸с суртахуун, 
зөв төлөвшилт, хууль сахих болон авлигыг үл тэвчих байдлын үзүүлэлтийг тооцохдоо 
дээр дурдсан асуултуудын дагуу дэд үзүүлэлтийн дунджийг тооцсон болно. Дэд 
үзүүлэлт тооцоход ашигласан асуултыг дараахь хүснэгтээс харна уу.
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Õ¿ñíýãò 2. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí äýä ¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöñîí àñóóëò, 
àñóóëòûí äóãààðààð

Ёс зүй, ¸с суртахуун Зөв 
төлөвшилт Хууль сахих Авлигыг үл 

тэвчих
Танин мэдэхүйн 3 4 1 2

Нөлөөллийн 6 5 7 8
Зан үйлийн 9 11 10 12

2. СУДАЛГАА ЗÎХИÎН БАЙГУУЛСАН БАЙДАЛ
Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг цахим хэлбэрээр “Surveymonkey” 

судалгааны ïрограммыг ашиглан, 21 аймаг, нийслэлийн 7-12 дугаар ангийн 
сурагчдыг санамсаргүй байдлаар сонгон, бэлтгэгдсэн асуулгыг бөглүүлж, судалгааг 
зохион байгуулав.

Судалгааны мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулах ажлыг 21 аймаг, нийслэлд 
Монголын Сурагчдын холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран 2018 оны 12 
дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хооронд зохион 
байгууллаа.

3. СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ХҮҮХДҮҮДИЙН БҮТЭЦ
“Хүүхдийн шударга байдал-2018” судалгаанд хамрагдсан нийт 4071 сурагчдийн
45.8 хувь нь эрэгтэй, 54.2 хувь нь эмэгтэй байгаа бол 16 настай сургагчид 

хамгийн их буюу 16.8 хувь, 19 настай сурагчид хамгийн бага буюу 2.3 хувь байна. 
Судалгаанд хамрагдсан сурагчдыг байршлаар нь авч үзвэл 59.2 хувь нь аймгуудаас, 
40.8 хувь нь нийслэлээс хамрагдсан байна (Зураг 19-20).

Çóðàã 19. Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí õ¿¿õä¿¿äèéí õ¿éñ, íàñ
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Хүснэгт 2. Хүүхдийн шударга байдлын дэд үзүүлэлтийг тооцсон асуулт, асуултын 
дугаараар 

 

2. СУДАЛГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БАЙДАЛ 
Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг цахим хэлбэрээр “Surveymonkey” 

судалгааны программыг ашиглан, 21 аймаг, нийслэлийн 7-12 дугаар ангийн 
сурагчдыг санамсаргүй байдлаар сонгон, бэлтгэгдсэн асуулгыг бөглүүлж, судалгааг 
зохион байгуулав.   

Судалгааны мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулах ажлыг 21 аймаг, 
нийслэлд Монголын Сурагчдын холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран 2018 
оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хооронд 
зохион байгууллаа.  

 

3. СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ХҮҮХДҮҮДИЙН БҮТЭЦ  
 

“Хүүхдийн шударга байдал-2018” судалгаанд хамрагдсан нийт 4071 сурагчдийн 
45.8 хувь нь эрэгтэй, 54.2 хувь нь эмэгтэй байгаа бол 16 настай сургагчид хамгийн 
их  буюу 16.8 хувь, 19 настай сурагчид хамгийн бага буюу 2.3 хувь байна. Судалгаанд 
хамрагдсан сурагчдыг байршлаар нь авч үзвэл 59.2 хувь нь  аймгуудаас, 40.8 хувь 
нь нийслэлээс хамрагдсан байна (Зураг 19-20).  

Зураг 19. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн хүйс, нас 
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 Ёс зүй, ёс 
суртахуун 

Зөв 
төлөвшилт 

Хууль 
сахих 

Авлигыг үл 
тэвчих 

Танин мэдэхүйн 3 4 1 2 
Нөлөөллийн 6 5 7 8 
Зан үйлийн 9 11 10 12 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Çóðàã 20. Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí õ¿¿õä¿¿äèéí õ¿éñ, àíãè
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Зураг 20. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн хүйс, анги 

  

ДҮГНЭЛТ 
 

 Авлигатай тэмцэх газар нь “Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2018 он” 
судалгааг Монголын Сурагчдын холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулав. Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараахь дүгнэлтийг хийж байна. 
 

❖ Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2018 оны судалгаагаар 3.911 гэсэн 
дүнтэй гарсан нь өмнөх судалгааны дүнтэй харьцуулахад 0.06 пунктийн 
зөрүүтэй байна. 

❖ Хүүхдийн шударга байдлын түвшинг аймаг, нийслэлээр тооцдог ба 2018 
оны судалгааны үр дүнгээр 13 аймгийн хүүхдийн шударга байдлын түвшин 
буурсан байна. Говь-Алтай, Завхан, Сэлэнгэ аймгийн хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин 2015 оноос хойш эерэг хандлагатай байгаа бол Орхон, 
Ховд, Улаанбаатарын хүүхдийн шударга байдлын түвшин сүүлийн 4 
удаагийн судалгааны үр дүнгээр буурч байна. 

❖ Судалгааны дүнгээс харахад хүүхдийн шударга байдлын түвшин нас ахин 
анги дэвших тутам буурч байгаагаас гадна эрэгтэй хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин эмэгтэй хүүхдийнхээс доогуур байна. Мөн нийслэлийн 
хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшин орон нутгийн хүүхдүүдийнхээс 
доогуур байдаг хандлага мөн энэ удаагийн судалгаанд илрэв. 

❖ Энэ удаагийн судалгаагаар сургуулийн өмчийн хэлбэрээр хүүхдийн 
шударга байдлын түвшинг тооцов. Төрийн өмчийн сургуулийн хүүхдүүдийн 
шударга байдлын түвшин хувийн өмчийн хэлбэрийн сургуулийн 
хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшинөөс 0.15 пунктээр их байна. 

❖ Шударга байх талаар ярилцах, шударга хандсаны төлөө сайшаан 
урамшуулах, шударга ёсны талаар зааж сургах, хүүхэддээ анхаарал, 
халамжтай байх нь хүүхдийн шударга байдалд эерэгээр нөлөөлдөг нь 
судалгааны үр дүнгээс харагдаж байна.  

 

 
---оОо--- 

                                                           
1 Хүүхдийн шударга байдлын түвшин болон дэд үзүүлэлтийг 1-5 хүртэлх оноогоор 
үнэлсэн бөгөөд уг үзүүлэлтийн утга 1-д ойртох тусам шударга бус, 5-д ойртох тусам 
шударга гэж ойлгоно. 
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ДҮГНЭЛТ

Авлигатай тэмцэх газар нь “Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2018 он” 
судалгааг Монголын Сурагчдын холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулав. Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараахь дүгнэлтийг хийж байна.

 Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2018 оны судалгаагаар 3.911 гэсэн 
дүнтэй гарсан нь өмнөх судалгааны дүнтэй харьцуулахад 0.06 ïунктийн 
зөрүүтэй байна.

 Хүүхдийн шударга байдлын түвшинг аймаг, нийслэлээр тооцдог ба 2018 
оны судалгааны үр дүнгээр 13 аймгийн хүүхдийн шударга байдлын түвшин 
буурсан байна. Говь-Алтай, Завхан, Сэлэнгэ аймгийн хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин 2015 оноос хойш эерэг хандлагатай байгаа бол Орхон, 
Ховд, Улаанбаатарын хүүхдийн шударга байдлын түвшин сүүлийн 4 
удаагийн судалгааны үр дүнгээр буурч байна.

 Судалгааны дүнгээс харахад хүүхдийн шударга байдлын түвшин нас ахин 
анги дэвших тутам буурч байгаагаас гадна эрэгтэй хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин эмэгтэй хүүхдийнхээс доогуур байна. Мөн нийслэлийн 
хүүхдүүдийн шударга байдлын түвшин орон нутгийн хүүхдүүдийнхээс 
доогуур байдаг хандлага мөн энэ удаагийн судалгаанд илрэв.

 Энэ удаагийн судалгаагаар сургуулийн өмчийн хэлбэрээр хүүхдийн шударга 
байдлын түвшинг тооцов. Төрийн өмчийн сургуулийн хүүхдүүдийн шударга 
байдлын түвшин хувийн өмчийн хэлбэрийн сургуулийн хүүхдүүдийн шударга 
байдлын түвшинөөс 0.15 ïунктээр их байна.

 Шударга байх талаар ярилцах, шударга хандсаны төлөө сайшаан 
урамшуулах, шударга ¸сны талаар зааж сургах, хүүхэддээ анхаарал, 
халамжтай байх нь хүүхдийн шударга байдалд эерэгээр нөлөөлдөг нь 
судалгааны үр дүнгээс харагдаж байна.

1 Хүүхдийн шударга байдлын түвшин болон дэд үзүүлэлтийг 1-5 хүртэлх оноогоор үнэлсэн бөгөөд уг үзүүлэлтийн утга 1-д 
ойртох тусам шударга бус, 5-д ойртох тусам шударга гэж ойлгоно.
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

ШУДАРГА БАЙДЛЫН 
ҮНЭЛГЭЭ-2018
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ-2018

СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ

Шударга байдлын үнэлгээ (ШБҮ) нь тухайн байгууллагын гадаад шударга 
байдлын үнэлгээ (үйлчилгээ авсан иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн 
үнэлгээ), дотоод шударга байдлын үнэлгээ (төрийн үйлчилгээг хүргэсэн төрийн 
албан хаагчдын үнэлгээ), бодлогод оролцогчдын үнэлгээ (шинжээчдийн үнэлгээ) 
гэсэн гурван дэд үнэлгээнээс бүрдсэн үнэлгээ юм.

Үнэлгээг 0-100 хүртэл оноогоор тооцох бөгөөд утга нь 100-тай тэнцүү бол шударга 
байдлын дээд түвшинг илэрхийлнэ. ШБҮ-нд 2015 онд 62, 2016 онд 60, 2018 онд 62 
байгууллага (яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ)-ыг хамруулаад 
байна.

ШБҮ-ний 2018 оны судалгаанд нийтдээ 9411 нэгж (Гадаад шударга байдлын 
үнэлгээнд 7260 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл, Дотоод шударга 
байдлын үнэлгээнд 1360 төрийн албан хаагч, Шинжээчдийн үнэлгээнд 795 шинжээч)-
ийг хамруулсан болно.

Çóðàã 1. Øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, îíîîð, õóâèàð

 

Хуудас | 4 

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 
АТГ  Авлигатай тэмцэх газар 

ГШБҮ              Гадаад шударга байдлын үнэлгээ 

ДШБҮ              Дотоод шударга байдлын үнэлгээ 

ЗГ  Засгийн газар 

ЗДТГ  Засаг даргын тамгын газар 

ШБҮ  Шударга байдлын үнэлгээ 

ШҮ                  Шинжээчдийн үнэлгээ 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ 
Шударга байдлын үнэлгээ (ШБҮ) нь тухайн байгууллагын гадаад шударга байдлын үнэлгээ 
(үйлчилгээ авсан иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн үнэлгээ), дотоод шударга 
байдлын үнэлгээ (төрийн үйлчилгээг хүргэсэн төрийн албан хаагчдын үнэлгээ), бодлогод 
оролцогчдын үнэлгээ (шинжээчдийн үнэлгээ) гэсэн гурван дэд үнэлгээнээс бүрдсэн үнэлгээ юм.  

Үнэлгээг 0-100 хүртэл оноогоор тооцох бөгөөд утга нь 100-тай тэнцүү бол шударга байдлын дээд 
түвшинг илэрхийлнэ. ШБҮ-нд 2015 онд 62, 2016 онд 60, 2018 онд 62 байгууллага (яам, Засгийн 
газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ)-ыг хамруулаад байна.  

ШБҮ-ний 2018 оны судалгаанд нийтдээ 9411 нэгж (Гадаад шударга байдлын үнэлгээнд 7260 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл, Дотоод шударга байдлын үнэлгээнд 1360 төрийн 
албан хаагч, Шинжээчдийн үнэлгээнд 795 шинжээч)-ийг хамруулсан болно.  

Зураг 1. Шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Төрийн байгууллагууд ШБҮ-ээр 100 онооноос 2018 онд дунджаар 68.7 оноо авсан нь өмнөх оны 
үзүүлэлтээс 1.0 пунктээр буурсан байна. Харин 2015 оны үзүүлэлтээс 5.1 пунктээр буурсан 
үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 2. Шударга байдлын үнэлгээ, 2018 оноор, байгууллагаар, хувиар 

 
Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагуудын ШБҮ-ний нийт дунджийг авч үзэхэд ЗГ-ын агентлагууд 
хамгийн өндөр дундаж үнэлгээтэй буюу 71.7 гэсэн үзүүлэлттэй гарсан. Яамдын ШБҮ-ний нийт 
дундаж 69.0 гэсэн үзүүлэлт гарсан. Харин аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын дундаж үнэлгээ 66.1 
гарсан нь хамгийн бага дүн болж байна.  

Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан байгууллагуудыг дурдвал 
Соёл, урлагийн газар хамгийн өндөр буюу 83.6, Завхан аймгийн ЗДТГ 83.2, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 83.1, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 80.4,  
Гадаад харилцааны яам 80.2 гэсэн үнэлгээг тус тус авч эхний байруудад эрэмбэлэгдсэн байна. 
 
Харин Ховд аймгийн ЗДТГ 61.2, Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 59.3, Орхон аймгийн ЗДТГ 57.8, Баян-
Өлгий аймгийн ЗДТГ 55.6, Дундговь аймгийн ЗДТГ 55.5 гэсэн үнэлгээг тус тус авч бусад 
байгууллагатай харьцуулахад бага үнэлгээтэй байна.  
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69.7

68.7

2015 он

2016 он

2018 он

69.0

71.7

66.1

Яам ЗГ-ын агентлаг Аймаг, нийслэлийн 
ЗДТГ

Төрийн байгууллагууд ШБҮ-ээр 100 онооноос 2018 онд дунджаар 68.7 оноо авсан 
нь өмнөх оны үзүүлэлтээс 1.0 ïунктээр буурсан байна. Харин 2015 оны үзүүлэлтээс 
5.1 ïунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна.
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ 
Шударга байдлын үнэлгээ (ШБҮ) нь тухайн байгууллагын гадаад шударга байдлын үнэлгээ 
(үйлчилгээ авсан иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн үнэлгээ), дотоод шударга 
байдлын үнэлгээ (төрийн үйлчилгээг хүргэсэн төрийн албан хаагчдын үнэлгээ), бодлогод 
оролцогчдын үнэлгээ (шинжээчдийн үнэлгээ) гэсэн гурван дэд үнэлгээнээс бүрдсэн үнэлгээ юм.  

Үнэлгээг 0-100 хүртэл оноогоор тооцох бөгөөд утга нь 100-тай тэнцүү бол шударга байдлын дээд 
түвшинг илэрхийлнэ. ШБҮ-нд 2015 онд 62, 2016 онд 60, 2018 онд 62 байгууллага (яам, Засгийн 
газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ)-ыг хамруулаад байна.  

ШБҮ-ний 2018 оны судалгаанд нийтдээ 9411 нэгж (Гадаад шударга байдлын үнэлгээнд 7260 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл, Дотоод шударга байдлын үнэлгээнд 1360 төрийн 
албан хаагч, Шинжээчдийн үнэлгээнд 795 шинжээч)-ийг хамруулсан болно.  

Зураг 1. Шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Төрийн байгууллагууд ШБҮ-ээр 100 онооноос 2018 онд дунджаар 68.7 оноо авсан нь өмнөх оны 
үзүүлэлтээс 1.0 пунктээр буурсан байна. Харин 2015 оны үзүүлэлтээс 5.1 пунктээр буурсан 
үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 2. Шударга байдлын үнэлгээ, 2018 оноор, байгууллагаар, хувиар 

 
Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагуудын ШБҮ-ний нийт дунджийг авч үзэхэд ЗГ-ын агентлагууд 
хамгийн өндөр дундаж үнэлгээтэй буюу 71.7 гэсэн үзүүлэлттэй гарсан. Яамдын ШБҮ-ний нийт 
дундаж 69.0 гэсэн үзүүлэлт гарсан. Харин аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын дундаж үнэлгээ 66.1 
гарсан нь хамгийн бага дүн болж байна.  

Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан байгууллагуудыг дурдвал 
Соёл, урлагийн газар хамгийн өндөр буюу 83.6, Завхан аймгийн ЗДТГ 83.2, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 83.1, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 80.4,  
Гадаад харилцааны яам 80.2 гэсэн үнэлгээг тус тус авч эхний байруудад эрэмбэлэгдсэн байна. 
 
Харин Ховд аймгийн ЗДТГ 61.2, Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 59.3, Орхон аймгийн ЗДТГ 57.8, Баян-
Өлгий аймгийн ЗДТГ 55.6, Дундговь аймгийн ЗДТГ 55.5 гэсэн үнэлгээг тус тус авч бусад 
байгууллагатай харьцуулахад бага үнэлгээтэй байна.  
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Яам ЗГ-ын агентлаг Аймаг, нийслэлийн 
ЗДТГ

Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагуудын ШБҮ-ний нийт дунджийг авч үзэхэд ЗГ-
ын агентлагууд хамгийн өндөр дундаж үнэлгээтэй буюу 71.7 гэсэн үзүүлэлттэй гарсан. 
Яамдын ШБҮ-ний нийт дундаж 69.0 гэсэн үзүүлэлт гарсан. Харин аймаг, нийслэлийн 
ЗДТГ-уудын дундаж үнэлгээ 66.1 гарсан нь хамгийн бага дүн болж байна.

Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 
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байгууллагуудыг дурдвал Со¸л, урлагийн газар хамгийн өндөр буюу 83.6, Завхан 
аймгийн ЗДТГ 83.2, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 83.1, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 80.4, Гадаад харилцааны яам 80.2 гэсэн 
үнэлгээг тус тус авч эхний байруудад эрэмбэлэгдсэн байна.

Харин Ховд аймгийн ЗДТГ 61.2, Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 59.3, Орхон аймгийн 
ЗДТГ 57.8, Баян- Өлгий аймгийн ЗДТГ 55.6, Дундговь аймгийн ЗДТГ 55.5 гэсэн 
үнэлгээг тус тус авч бусад байгууллагатай харьцуулахад бага үнэлгээтэй байна.

БҮЛЭГ I. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

1.1 Үндэслэл
Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-

т заасны дагуу “авлигын хэлбэр, цар хүрээ, шалтгааныг 2 жилд нэгээс доошгүй 
удаа судлан авлигын индексийг гаргаж олон нийтэд мэдээлэх”; мөн хуулийн 18 
дугаар зүйлийн 18.1.7-д заасны дагуу “төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын  
судалгаанд тулгуурлан  төрийн  байгууллагын шударга байдлын түвшинд 2 жил 
тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх” чиг үүргийг тус тус хэрэгжүүлдэг.

Эдгээр чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Авлигын индекс тооцох аргачлал”-ыг  
Авлигатай тэмцэх газрын дарга болон Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 
оны 6 дугаар сарын 23- ны өдрийн 76/(06/69) тоот хамтарсан тушаалаар, “Төрийн 
байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал”-ыг Авлигатай тэмцэх 
газрын даргын 2010 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 59 дугаар тушаалаар тус тус 
батлан эдгээр аргачлалын дагуу Авлигын индексийг 2009, 2011, 2013 онд, Төрийн 
байгууллагын шударга байдлын түвшинг 2010, 2012, 2014, 2015 онуудад тооцож, 
олон нийтэд мэдээлж байсан билээ.

Авлигын индексийг тооцох, төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг 
үнэлэх явцад арга зүйгээ улам бүр боловсронгуй болгох, энэ чиглэлээр олон улсын 
түвшинд гарсан шинэлэг арга зүй, ололт амжилтыг тусгах шаардлага зүй ¸соор 
тавигдсан юм. Энэхүү шаардлагын дагуу дээрх хо¸р судалгааг нэгтгэн бусад улс орны 
тэргүүн туршлагад үндэслэн “Шударга байдлын үнэлгээний аргачлал”-ыг Авлигатай 
тэмцэх газрын даргын 2015 оны А/129 дугаар тушаалаар батлуулсан билээ.

Мөн Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар 
баталсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг 
журам”-д зааснаар Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан “Байгууллагын шударга 
байдлын түвшний үнэлгээ” нь төрийн захиргааны байгууллагын үнэлгээний шалгуур 
үзүүлэлт болдог байсан. Дээрх журмыг Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор 
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” болгон шинэчлэн баталсан бөгөөд 
уг журмын 9.9-д “Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ нь захиргааны байгууллагын үнэлгээний нэг үзүүлэлт болно” гэж заасан 
байдаг.

Дээрх үндэслэлийн дагуу Шударга байдлын үнэлгээ 2018 судалгааг хийж 
гүйцэтгэлээ.

1.2 Шударга áаéдлûн ¿нэлгээниé çорилго, çорилò
Шударга байдлын үнэлгээг дараах зорилго, зорилтын хүрээнд явуулсан.

 Шударга ¸сыг бэхжүүлэх, авлигын шалтгаан нөхцөлийг арилгах, авлигыг 
таслан зогсоох болон төрийн байгууллагаас авлигатай тэмцэх чиглэлээр 
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авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг суурь мэдээллээр хангах;
 Тухайн байгууллагын үнэлгээг нэмэгдүүлэхэд зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай үйл ажиллагааг тодорхойлох;
 Үнэлгээний үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх замаар төрийн байгууллагын 

зүгээс үнэлгээний үр дүнг сайжруулах хүсэл зоригийг нэмэгдүүлэх, авлигыг 
бууруулах санал, санаачилга өрнүүлэх, эрмэлзлийг бий болгох.

1.3 Шударга áаéдлûн ¿нэлгээниé сисòем, хамрах х¿рээ
ШБҮ гэж тухайн байгууллагын ГШБҮ, ДШБҮ, ШҮ-ний 62 дэд үзүүлэлтэд 

тулгуурласан үнэлгээ юм. Үүнд:

 Гадаад шударга байдлын үнэлгээ (ГШБҮ) гэж тухайн байгууллагын шударга 
байдалд үйлчилгээ авсан иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн 
өгч буй үнэлгээг;

 Дотоод шударга байдлын үнэлгээ (ДШБҮ) гэж тухайн байгууллагад ажиллаж 
буй албан хаагчдын зүгээс байгууллагынхаа талаар өгч буй үнэлгээг;

 Шинжээчийн үнэлгээ (ШҮ) гэж тухайн байгууллагын шударга байдлын 
талаарх бодлого боловсруулах, төлөвлөх үе шатанд оролцогчдын өгсөн 
үнэлгээг хэлнэ.

1.4 Шударга áаéдлûн ¿нэлгээниé çагвар 2018
Төрийн  байгууллагуудын  шударга  байдлын  үнэлгээг  гаргахдаа  дотоод  ШБҮ,  

гадаад  ШБҮ, шинжээчдийн үнэлгээ гэсэн 3 үндсэн үзүүлэлтээр үнэлгээг гаргадаг.

 Дотоод шударга байдлын үнэлгээнд авлигын индекс болон ил тод 
хариуцлагатай байдлын индексийн нийт 20 үнэлгээний үзүүлэлтүүд багтана.

 Харин гадаад шударга байдлын үнэлгээнд со¸лын индекс болон ажлын 
байран дахь шударга байдлын индексийн нийт 26 үнэлгээний үзүүлэлт 
багтана.

 Шинжээчийн үнэлгээнд авлигын талаарх төсөөлөл, бодит тохиолдол болон 
авлигыг хянах механизм, удирдлагын хүсэл эрмэлзлийн нийт 16 үнэлгээний 
үзүүлэлт багтана.

Шударга байдлын үнэлгээний загварыг дараах зурагт дэлгэрэнгүй үзүүлсэн 
болно.
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 
1.1 Үндэслэл 

Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-т заасны дагуу 
“авлигын хэлбэр, цар хүрээ, шалтгааныг 2 жилд нэгээс доошгүй удаа судлан авлигын индексийг 
гаргаж олон нийтэд мэдээлэх”; мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д заасны дагуу “төрийн 
үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга 
байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх” чиг үүргийг тус тус 
хэрэгжүүлдэг.  

Эдгээр чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Авлигын индекс тооцох аргачлал”-ыг Авлигатай 
тэмцэх газрын дарга болон Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 оны 6 дугаар сарын 23-
ны өдрийн 76/(06/69) тоот хамтарсан тушаалаар, “Төрийн байгууллагын шударга байдлын 
түвшинг үнэлэх аргачлал”-ыг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2010 оны 6 дугаар сарын 16-ны 
өдрийн 59 дугаар тушаалаар тус тус батлан эдгээр аргачлалын дагуу Авлигын индексийг 2009, 
2011, 2013 онд, Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг 2010, 2012, 2014, 2015 онуудад 
тооцож, олон нийтэд мэдээлж байсан билээ. 

Авлигын индексийг тооцох, төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх явцад арга 
зүйгээ улам бүр боловсронгуй болгох, энэ чиглэлээр олон улсын түвшинд гарсан шинэлэг арга 
зүй, ололт амжилтыг тусгах шаардлага зүй ёсоор тавигдсан юм. Энэхүү шаардлагын дагуу дээрх 
хоёр судалгааг нэгтгэн бусад улс орны тэргүүн туршлагад үндэслэн “Шударга байдлын 
үнэлгээний аргачлал”-ыг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2015 оны А/129 дугаар тушаалаар 
батлуулсан билээ.  

Мөн Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан 
“Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-д зааснаар Авлигатай 
тэмцэх газраас гаргасан “Байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ” нь төрийн 
захиргааны байгууллагын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт болдог байсан. Дээрх журмыг Засгийн 
газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” болгон 
шинэчлэн баталсан бөгөөд уг журмын 9.9-д “Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан шударга 
байдлын түвшний үнэлгээ нь захиргааны байгууллагын үнэлгээний нэг үзүүлэлт болно” гэж 
заасан байдаг.  

Дээрх үндэслэлийн дагуу Шударга байдлын үнэлгээ 2018 судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. 

1.2 Шударга байдлын үнэлгээний зорилго, зорилт 

Шударга байдлын үнэлгээг дараах зорилго, зорилтын хүрээнд явуулсан. 

 Шударга ёсыг бэхжүүлэх, авлигын шалтгаан нөхцөлийг арилгах, авлигыг таслан зогсоох 
болон төрийн байгууллагаас авлигатай тэмцэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагааг суурь мэдээллээр хангах;  

 Тухайн байгууллагын үнэлгээг нэмэгдүүлэхэд зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
үйл ажиллагааг тодорхойлох;  

 Үнэлгээний үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх замаар төрийн байгууллагын зүгээс үнэлгээний 
үр дүнг сайжруулах хүсэл зоригийг нэмэгдүүлэх, авлигыг бууруулах санал, санаачилга 
өрнүүлэх, эрмэлзлийг бий болгох. 
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1.3 Шударга байдлын үнэлгээний систем, хамрах хүрээ 

ШБҮ гэж тухайн байгууллагын ГШБҮ, ДШБҮ, ШҮ-ний 62 дэд үзүүлэлтэд тулгуурласан үнэлгээ юм. 
Үүнд:  

 Гадаад шударга байдлын үнэлгээ (ГШБҮ) гэж тухайн байгууллагын шударга байдалд 
үйлчилгээ авсан иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн өгч буй үнэлгээг;  

 Дотоод шударга байдлын үнэлгээ (ДШБҮ) гэж тухайн байгууллагад ажиллаж буй албан 
хаагчдын зүгээс байгууллагынхаа талаар өгч буй үнэлгээг; 

 Шинжээчийн үнэлгээ (ШҮ) гэж тухайн байгууллагын шударга байдлын талаарх бодлого 
боловсруулах, төлөвлөх үе шатанд оролцогчдын өгсөн үнэлгээг хэлнэ. 

1.4 Шударга байдлын үнэлгээний загвар 2018 

Төрийн байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээг гаргахдаа дотоод ШБҮ, гадаад ШБҮ, 
шинжээчдийн үнэлгээ гэсэн 3 үндсэн үзүүлэлтээр үнэлгээг гаргадаг. 

 Дотоод шударга байдлын үнэлгээнд авлигын индекс болон ил тод хариуцлагатай байдлын 
индексийн нийт 20 үнэлгээний үзүүлэлтүүд багтана. 

 Харин гадаад шударга байдлын үнэлгээнд соёлын индекс болон ажлын байран дахь 
шударга байдлын индексийн нийт 26 үнэлгээний үзүүлэлт багтана. 

 Шинжээчийн үнэлгээнд авлигын талаарх төсөөлөл, бодит тохиолдол болон авлигыг хянах 
механизм, удирдлагын хүсэл эрмэлзлийн нийт 16 үнэлгээний үзүүлэлт багтана. 

Шударга байдлын үнэлгээний загварыг дараах зурагт дэлгэрэнгүй үзүүлсэн болно. 

 
Зураг 1. Шударга байдлын үнэлгээний загвар 

 

 

 

 

 

1.5 Хамрах х¿рээ, ò¿¿вриéн хэмжээ

Хамрах х¿рээ

ШБҮ-нд зөвхөн гүйцэтгэх эрх мэдлийн хүрээний байгууллага буюу яам, Засгийн 
газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ыг хамруулдаг бөгөөд тухайн жилд 
үнэлгээнд хамруулах байгууллагын нэрсийг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 
тушаалаар баталдаг. ШБҮ-ний 2018 оны судалгаанд нийтдээ 62 байгууллага (яам, 
агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ)-ыг хамруулсан болно.

Çóðàã 2. Øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýýíèé ñèñòеì, õàìðàõ õ¿ðýý
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1.5 Хамрах хүрээ, түүврийн хэмжээ 

Хамрах хүрээ 

ШБҮ-нд зөвхөн гүйцэтгэх эрх мэдлийн хүрээний байгууллага буюу яам, Засгийн газрын агентлаг, 
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ыг хамруулдаг бөгөөд тухайн жилд үнэлгээнд хамруулах байгууллагын 
нэрсийг Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаалаар баталдаг. ШБҮ-ний 2018 оны судалгаанд 
нийтдээ 62 байгууллага (яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ)-ыг хамруулсан болно.  

Зураг 2. Шударга байдлын үнэлгээний систем, хамрах хүрээ 

 
 

Түүврийн хэмжээ 

Энэхүү судалгаанд 13 яам, 22 аймаг, нийслэлийн ЗДТГ, 27 агентлаг хамрагдсан. Үүнийг нэгжийн 
хувьд задлан авч үзвэл ГШБҮ-нд нийт 7260 иргэн, ДШБҮ-нд 1356 төрийн албан хаагч, ШҮ-нд 795 
шинжээч буюу нийт 9411 оролцогчийг хамруулсан. 

1.6 Мэдээлэл цуглуулалт 

ШБҮ-ний судалгааг АТГ-аас нэгдсэн удирдамжаар хангаж ажилласан бөгөөд үнэлгээг судалгаа, 
зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” ХХК гүйцэтгэсэн.  

“Эс ай Си Эй” ХХК нь 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн №177 тоот гэрээний хүрээнд 
хүлээсэн үүргийн дагуу зөвлөх үйлчилгээний ажлыг улсын хэмжээнд 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-
аас 11 дүгээр сарын 30-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Үнэлгээний мэдээлэл 
цуглуулалтын ажилд хот, хөдөөд нийт 48 судлаач 84 хонгийн хугацаанд ажиллаж судалгааны 
ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ.  
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Т¿¿вриéн хэмжээ

Энэхүү судалгаанд 13 яам, 22 аймаг, нийслэлийн ЗДТГ, 27 агентлаг хамрагдсан. 
Үүнийг нэгжийн хувьд задлан авч үзвэл ГШБҮ-нд нийт 7260 иргэн, ДШБҮ-нд 1356 
төрийн албан хаагч, ШҮ-нд 795 шинжээч буюу нийт 9411 оролцогчийг хамруулсан.

1.6 Мэдээлэл цуглуулалò

ШБҮ-ний судалгааг АТГ-аас нэгдсэн удирдамжаар хангаж ажилласан бөгөөд 
үнэлгээг судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” ХХК гүйцэтгэсэн.

“Эс ай Си Эй” ХХК нь 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн №177 тоот гэрээний 
хүрээнд хүлээсэн үүргийн дагуу зөвлөх үйлчилгээний ажлыг улсын хэмжээнд 2018 
оны 9 дүгээр сарын 10- аас 11 дүгээр сарын 30-ны хооронд амжилттай зохион 
байгууллаа. Үнэлгээний мэдээлэл цуглуулалтын ажилд хот, хөдөөд нийт 48 судлаач 
84 хонгийн хугацаанд ажиллаж судалгааны ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ.

БҮЛЭГ II. ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Төрийн байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээний үр дүнг дараах 4 дэд 
сэдвийн хүрээнд хүргэж байна. Үүнд:

1. Шударга байдлын үнэлгээний үр дүн
2. Гадаад шударга байдлын үнэлгээний үр дүн
3. Дотоод шударга байдлын үнэлгээний үр дүн
4. Шинжээчийн үнэлгээний үр дүн

2.1 Шударга áаéдлûн ¿нэлгээниé ¿р д¿н

Шударга байдлын үнэлгээний үр дүнг гаргахдаа өмнөх 2 судалгааны үр дүн 
буюу 2015, 2016 оны судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан,  яам, агентлаг,  аймаг,  
нийслэлийн ЗДТГ-ын  үнэлгээг гаргасан байгаа болно.

Çóðàã 3. Øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, îíîîð, õóâèàð
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1.5 Хамрах хүрээ, түүврийн хэмжээ 

Хамрах хүрээ 

ШБҮ-нд зөвхөн гүйцэтгэх эрх мэдлийн хүрээний байгууллага буюу яам, Засгийн газрын агентлаг, 
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ыг хамруулдаг бөгөөд тухайн жилд үнэлгээнд хамруулах байгууллагын 
нэрсийг Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаалаар баталдаг. ШБҮ-ний 2018 оны судалгаанд 
нийтдээ 62 байгууллага (яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ)-ыг хамруулсан болно.  

Зураг 2. Шударга байдлын үнэлгээний систем, хамрах хүрээ 

 
 

Түүврийн хэмжээ 

Энэхүү судалгаанд 13 яам, 22 аймаг, нийслэлийн ЗДТГ, 27 агентлаг хамрагдсан. Үүнийг нэгжийн 
хувьд задлан авч үзвэл ГШБҮ-нд нийт 7260 иргэн, ДШБҮ-нд 1356 төрийн албан хаагч, ШҮ-нд 795 
шинжээч буюу нийт 9411 оролцогчийг хамруулсан. 

1.6 Мэдээлэл цуглуулалт 

ШБҮ-ний судалгааг АТГ-аас нэгдсэн удирдамжаар хангаж ажилласан бөгөөд үнэлгээг судалгаа, 
зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” ХХК гүйцэтгэсэн.  

“Эс ай Си Эй” ХХК нь 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн №177 тоот гэрээний хүрээнд 
хүлээсэн үүргийн дагуу зөвлөх үйлчилгээний ажлыг улсын хэмжээнд 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-
аас 11 дүгээр сарын 30-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Үнэлгээний мэдээлэл 
цуглуулалтын ажилд хот, хөдөөд нийт 48 судлаач 84 хонгийн хугацаанд ажиллаж судалгааны 
ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ.  
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БҮЛЭГ 2. ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 
Төрийн байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээний үр дүнг дараах 4 дэд сэдвийн хүрээнд 
хүргэж байна. Үүнд: 

1. Шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 
2. Гадаад шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 
3. Дотоод шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 
4. Шинжээчийн үнэлгээний үр дүн 

2.1 Шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Шударга байдлын үнэлгээний үр дүнг гаргахдаа өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 оны 
судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан, яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээг 
гаргасан байгаа болно.  

Зураг 3. Шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар  

 
Судалгаанд хамрагдсан нийт оролцогчдын үнэлгээгээр  2018 оны шударга байдлын үнэлгээ 68.7 
хувь гарч энэ нь өнгөрсөн судалгааны буюу 2016 оны үзүүлэлтээс 1.0 пунктээр буурсан байна. 
Харин 2015 оны судалгааны үзүүлэлтээс 5.1 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 4. Байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар  

 
Яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын шударга байдлын үнэлгээг авч үзвэл өнгөрсөн 
судалгааны буюу 2016 оны үзүүлэлтэй харьцуулахад ЗГ-ын агентлагийн шударга байдлын 
үнэлгээнд ахиц гарсан бол аймгуудын ЗДТГ-ын хувьд 2.9 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 
Харин яамдын шударга байдлын үнэлгээ 0.3 пунктээр буурсан байгаа нь ажиглагдаж байна. 
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Яам ЗГ-ын агентлаг Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ

Судалгаанд хамрагдсан нийт оролцогчдын үнэлгээгээр 2018 оны шударга 
байдлын үнэлгээ 68.7 хувь гарч энэ нь өнгөрсөн судалгааны буюу 2016 оны 
үзүүлэлтээс 1.0 ïунктээр буурсан байна. Харин 2015 оны судалгааны үзүүлэлтээс 
5.1 ïунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна.
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Çóðàã 4. Áàéãóóëëàãóóäûí øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, îíîîð, õóâèàð
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1.5 Хамрах хүрээ, түүврийн хэмжээ 

Хамрах хүрээ 

ШБҮ-нд зөвхөн гүйцэтгэх эрх мэдлийн хүрээний байгууллага буюу яам, Засгийн газрын агентлаг, 
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ыг хамруулдаг бөгөөд тухайн жилд үнэлгээнд хамруулах байгууллагын 
нэрсийг Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаалаар баталдаг. ШБҮ-ний 2018 оны судалгаанд 
нийтдээ 62 байгууллага (яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ)-ыг хамруулсан болно.  

Зураг 2. Шударга байдлын үнэлгээний систем, хамрах хүрээ 

 
 

Түүврийн хэмжээ 

Энэхүү судалгаанд 13 яам, 22 аймаг, нийслэлийн ЗДТГ, 27 агентлаг хамрагдсан. Үүнийг нэгжийн 
хувьд задлан авч үзвэл ГШБҮ-нд нийт 7260 иргэн, ДШБҮ-нд 1356 төрийн албан хаагч, ШҮ-нд 795 
шинжээч буюу нийт 9411 оролцогчийг хамруулсан. 

1.6 Мэдээлэл цуглуулалт 

ШБҮ-ний судалгааг АТГ-аас нэгдсэн удирдамжаар хангаж ажилласан бөгөөд үнэлгээг судалгаа, 
зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” ХХК гүйцэтгэсэн.  

“Эс ай Си Эй” ХХК нь 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн №177 тоот гэрээний хүрээнд 
хүлээсэн үүргийн дагуу зөвлөх үйлчилгээний ажлыг улсын хэмжээнд 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-
аас 11 дүгээр сарын 30-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Үнэлгээний мэдээлэл 
цуглуулалтын ажилд хот, хөдөөд нийт 48 судлаач 84 хонгийн хугацаанд ажиллаж судалгааны 
ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ.  
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БҮЛЭГ 2. ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 
Төрийн байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээний үр дүнг дараах 4 дэд сэдвийн хүрээнд 
хүргэж байна. Үүнд: 

1. Шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 
2. Гадаад шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 
3. Дотоод шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 
4. Шинжээчийн үнэлгээний үр дүн 

2.1 Шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Шударга байдлын үнэлгээний үр дүнг гаргахдаа өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 оны 
судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан, яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээг 
гаргасан байгаа болно.  

Зураг 3. Шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар  

 
Судалгаанд хамрагдсан нийт оролцогчдын үнэлгээгээр  2018 оны шударга байдлын үнэлгээ 68.7 
хувь гарч энэ нь өнгөрсөн судалгааны буюу 2016 оны үзүүлэлтээс 1.0 пунктээр буурсан байна. 
Харин 2015 оны судалгааны үзүүлэлтээс 5.1 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 4. Байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар  

 
Яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын шударга байдлын үнэлгээг авч үзвэл өнгөрсөн 
судалгааны буюу 2016 оны үзүүлэлтэй харьцуулахад ЗГ-ын агентлагийн шударга байдлын 
үнэлгээнд ахиц гарсан бол аймгуудын ЗДТГ-ын хувьд 2.9 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 
Харин яамдын шударга байдлын үнэлгээ 0.3 пунктээр буурсан байгаа нь ажиглагдаж байна. 
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Яам ЗГ-ын агентлаг Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ

Яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын шударга байдлын үнэлгээг авч үзвэл 
өнгөрсөн судалгааны буюу 2016 оны үзүүлэлтэй харьцуулахад ЗГ-ын агентлагийн 
шударга байдлын үнэлгээнд ахиц гарсан бол аймгуудын ЗДТГ-ын хувьд 2.9 ïунктээр 
буурсан үзүүлэлттэй байна. Харин яамдын шударга байдлын үнэлгээ 0.3 ïунктээр 
буурсан байгаа нь ажиглагдаж байна.

2.2 Гадаад шударга áаéдлûн ¿нэлгээниé ¿р д¿н

Гадаад шударга байдлын үнэлгээ мөн дээрхтэй адил өмнөх 2 судалгааны үр дүн 
буюу 2015, 2016 оны судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ГШБҮ-ний 
гол үзүүлэлтүүд болох авлигын эрсдэлийн индекс, ил тод байдал, хариуцлагатай 
байдал, авлигын индекс, авлигын талаарх төсөөлөл, авлигын шууд болон шууд бус 
тохиолдол зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг гаргасан.

Çóðàã 5. Гàäààä øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, îíîîð, õóâèàð
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2.2 Гадаад шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээ мөн дээрхтэй адил өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 
оны судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ГШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд болох 
авлигын эрсдэлийн индекс, ил тод байдал, хариуцлагатай байдал, авлигын индекс, авлигын 
талаарх төсөөлөл, авлигын шууд болон шууд бус тохиолдол зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг 
гаргасан. 

Зураг 5. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар  

 

 
Гадаад шударга байдлын үнэлгээний хувьд /үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээ/ 63.3 хувьтай гарсан ба 
шударга байдлын үнэлгээнээс 5.4 пунктээр бага гарсан байгаа нь үйлчлүүлэгч, иргэдийн хувьд 
төрийн байгууллагуудын шударга байдалд тааруу үнэлгээ өгч байгааг илтгэж байна. Гадаад 
шударга байдлын үнэлгээ нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй мөн адил 63.3 хувьтай гарсан байгаа 
бол яамдын үнэлгээ 1.4 пунктээр нэмэгдсэн, ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээ 0.8 пунктээр буурсан, 
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээ 0.3 пунктээр  буурсан үзүүлэлттэй байна. Дээрх графикаас 
харахад судалгаанд оролцогчид яамдын шударга байдлыг өндрөөр үнэлсэн нь харагдаж байна. 

Зураг 6. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ, 2018 он, дэд үзүүлэлтээр, хувиар 

 
Гадаад шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд дээрхтэй мөн 
адил яамд хамгийн өндөр үнэлгээг авсан байна. Харин дэд үзүүлэлтүүд дотроос авлигын талаарх 
төсөөллийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 57.5, авлигын шууд бус 
тохиолдлын үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 75.7 гэсэн үнэлгээг 
авсан байна. 
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ШБҮ 68.7 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээний хувьд /үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээ/ 63.3 
хувьтай гарсан ба шударга байдлын үнэлгээнээс 5.4 ïунктээр бага гарсан байгаа 
нь үйлчлүүлэгч, иргэдийн хувьд төрийн байгууллагуудын шударга байдалд тааруу 
үнэлгээ өгч байгааг илтгэж байна. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ нь өмнөх 
судалгааны үр дүнтэй мөн адил 63.3 хувьтай гарсан байгаа бол яамдын үнэлгээ 
1.4 ïунктээр нэмэгдсэн, ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээ 0.8 ïунктээр буурсан, аймаг, 
нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээ 0.3 ïунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Дээрх 
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граôикаас харахад судалгаанд оролцогчид яамдын шударга байдлыг өндрөөр 
үнэлсэн нь харагдаж байна.

Çóðàã 6. Гàäààä øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, 2018 îí, äýä ¿ç¿¿ëýëòýýð, õóâèàð
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2.2 Гадаад шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээ мөн дээрхтэй адил өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 
оны судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ГШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд болох 
авлигын эрсдэлийн индекс, ил тод байдал, хариуцлагатай байдал, авлигын индекс, авлигын 
талаарх төсөөлөл, авлигын шууд болон шууд бус тохиолдол зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг 
гаргасан. 

Зураг 5. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар  

 

 
Гадаад шударга байдлын үнэлгээний хувьд /үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээ/ 63.3 хувьтай гарсан ба 
шударга байдлын үнэлгээнээс 5.4 пунктээр бага гарсан байгаа нь үйлчлүүлэгч, иргэдийн хувьд 
төрийн байгууллагуудын шударга байдалд тааруу үнэлгээ өгч байгааг илтгэж байна. Гадаад 
шударга байдлын үнэлгээ нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй мөн адил 63.3 хувьтай гарсан байгаа 
бол яамдын үнэлгээ 1.4 пунктээр нэмэгдсэн, ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээ 0.8 пунктээр буурсан, 
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээ 0.3 пунктээр  буурсан үзүүлэлттэй байна. Дээрх графикаас 
харахад судалгаанд оролцогчид яамдын шударга байдлыг өндрөөр үнэлсэн нь харагдаж байна. 

Зураг 6. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ, 2018 он, дэд үзүүлэлтээр, хувиар 

 
Гадаад шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд дээрхтэй мөн 
адил яамд хамгийн өндөр үнэлгээг авсан байна. Харин дэд үзүүлэлтүүд дотроос авлигын талаарх 
төсөөллийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 57.5, авлигын шууд бус 
тохиолдлын үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 75.7 гэсэн үнэлгээг 
авсан байна. 
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ШБҮ 68.7 

Гадаад шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч 
үзэхэд дээрхтэй мөн адил яамд хамгийн өндөр үнэлгээг авсан байна. Харин дэд 
үзүүлэлтүүд дотроос авлигын талаарх төсөөллийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд 
хамгийн өндөр буюу 57.5, авлигын шууд бус тохиолдлын үнэлгээгээр аймаг, 
нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 75.7 гэсэн үнэлгээг авсан байна.

2.3 Доòоод шударга áаéдлûн ¿нэлгээниé ¿р д¿н

Дотоод шударга байдлын үнэлгээг өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 
оны судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ДШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд 
болох албан бус хэм хэмжээ, авлигын эсрэг тогтолцоо, хүний нөөц, төсвийн 
зарцуулалт, үүрэг даалгаврын шударга байдал, гадаад орчин дахь авлигатай тэмцэх, 
удирдлагын хүсэл эрмэлзэл зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг гаргасан.

Çóðàã 7. Дîòîîä øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, îíîîð, õóâèàð
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2.2 Гадаад шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээ мөн дээрхтэй адил өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 
оны судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ГШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд болох 
авлигын эрсдэлийн индекс, ил тод байдал, хариуцлагатай байдал, авлигын индекс, авлигын 
талаарх төсөөлөл, авлигын шууд болон шууд бус тохиолдол зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг 
гаргасан. 

Зураг 5. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар  

 

 
Гадаад шударга байдлын үнэлгээний хувьд /үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээ/ 63.3 хувьтай гарсан ба 
шударга байдлын үнэлгээнээс 5.4 пунктээр бага гарсан байгаа нь үйлчлүүлэгч, иргэдийн хувьд 
төрийн байгууллагуудын шударга байдалд тааруу үнэлгээ өгч байгааг илтгэж байна. Гадаад 
шударга байдлын үнэлгээ нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй мөн адил 63.3 хувьтай гарсан байгаа 
бол яамдын үнэлгээ 1.4 пунктээр нэмэгдсэн, ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээ 0.8 пунктээр буурсан, 
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээ 0.3 пунктээр  буурсан үзүүлэлттэй байна. Дээрх графикаас 
харахад судалгаанд оролцогчид яамдын шударга байдлыг өндрөөр үнэлсэн нь харагдаж байна. 

Зураг 6. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ, 2018 он, дэд үзүүлэлтээр, хувиар 

 
Гадаад шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд дээрхтэй мөн 
адил яамд хамгийн өндөр үнэлгээг авсан байна. Харин дэд үзүүлэлтүүд дотроос авлигын талаарх 
төсөөллийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 57.5, авлигын шууд бус 
тохиолдлын үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 75.7 гэсэн үнэлгээг 
авсан байна. 
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2.3 Дотоод шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Дотоод шударга байдлын үнэлгээг өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 оны судалгааны 
үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ДШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд болох албан бус хэм хэмжээ, 
авлигын эсрэг тогтолцоо, хүний нөөц, төсвийн зарцуулалт, үүрэг даалгаврын шударга байдал, 
гадаад орчин дахь авлигатай тэмцэх, удирдлагын хүсэл эрмэлзэл зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг 
гаргасан. 

Зураг 7. Дотоод шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Дотоод шударга байдлын үнэлгээ буюу байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын үнэлгээ 76.8 хувь 
буюу ерөнхий үнэлгээнээс 8.1 пунктээр өндөр гарсан байгаа нь төрийн албан хаагчид 
байгууллагынхаа шударга байдлыг өндрөөр үнэлдэг болох нь харагдаж байна. Гэвч энэ нь өмнөх 
оны судалгаанаас 4.1 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Үүнийг яам, ЗГ-ын агентлаг, аймаг, 
нийслэлийн ЗДТГ-уудын ДШБҮ мөн адил бүгд буурсан байгаа нь бататган харуулж байна.  

Зураг 8. Дотоод шударга байдлын үнэлгээ, 2018 он, дэд үзүүлэлтээр, хувиар 

 
Дотоод шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд албан бус 
хэм хэмжээний үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 78.8, авлигын эсрэг 
тогтолцооны үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 62.2, 
хүний нөөцийн үнэлгээгээр яам, ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 94.6, төсвийн 
зарцуулалтын үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 94.0, Үүрэг даалгаврын 
шударга байдлын үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 81.6, гадаад 
орчин дахь авлигатай тэмцэх үнэлгээгээр яамд хамгийн өндөр буюу 99.2, удирдлагын хүсэл 
эрмэлзлийн үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 54.7 гэсэн үнэлгээг тус 
тус авсан байна. Дээрх 7 дэд үзүүлэлтийн 4-т нь ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 
байгаагаас үзэхэд ДШБҮ нь яамд болон аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээнээс өндөр байгаа 
нь харагдаж байна. 
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Дотоод шударга байдлын үнэлгээ буюу байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын 
үнэлгээ 76.8 хувь буюу ерөнхий үнэлгээнээс 8.1 ïунктээр өндөр гарсан байгаа нь 
төрийн албан хаагчид байгууллагынхаа шударга байдлыг өндрөөр үнэлдэг болох 
нь харагдаж байна. Гэвч энэ нь өмнөх оны судалгаанаас 4.1 ïунктээр буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Үүнийг яам, ЗГ-ын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын 
ДШБҮ мөн адил бүгд буурсан байгаа нь бататган харуулж байна.
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2.2 Гадаад шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээ мөн дээрхтэй адил өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 
оны судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ГШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд болох 
авлигын эрсдэлийн индекс, ил тод байдал, хариуцлагатай байдал, авлигын индекс, авлигын 
талаарх төсөөлөл, авлигын шууд болон шууд бус тохиолдол зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг 
гаргасан. 

Зураг 5. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар  

 

 
Гадаад шударга байдлын үнэлгээний хувьд /үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээ/ 63.3 хувьтай гарсан ба 
шударга байдлын үнэлгээнээс 5.4 пунктээр бага гарсан байгаа нь үйлчлүүлэгч, иргэдийн хувьд 
төрийн байгууллагуудын шударга байдалд тааруу үнэлгээ өгч байгааг илтгэж байна. Гадаад 
шударга байдлын үнэлгээ нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй мөн адил 63.3 хувьтай гарсан байгаа 
бол яамдын үнэлгээ 1.4 пунктээр нэмэгдсэн, ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээ 0.8 пунктээр буурсан, 
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээ 0.3 пунктээр  буурсан үзүүлэлттэй байна. Дээрх графикаас 
харахад судалгаанд оролцогчид яамдын шударга байдлыг өндрөөр үнэлсэн нь харагдаж байна. 

Зураг 6. Гадаад шударга байдлын үнэлгээ, 2018 он, дэд үзүүлэлтээр, хувиар 

 
Гадаад шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд дээрхтэй мөн 
адил яамд хамгийн өндөр үнэлгээг авсан байна. Харин дэд үзүүлэлтүүд дотроос авлигын талаарх 
төсөөллийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 57.5, авлигын шууд бус 
тохиолдлын үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 75.7 гэсэн үнэлгээг 
авсан байна. 
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2.3 Дотоод шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Дотоод шударга байдлын үнэлгээг өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 оны судалгааны 
үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ДШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд болох албан бус хэм хэмжээ, 
авлигын эсрэг тогтолцоо, хүний нөөц, төсвийн зарцуулалт, үүрэг даалгаврын шударга байдал, 
гадаад орчин дахь авлигатай тэмцэх, удирдлагын хүсэл эрмэлзэл зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг 
гаргасан. 

Зураг 7. Дотоод шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Дотоод шударга байдлын үнэлгээ буюу байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын үнэлгээ 76.8 хувь 
буюу ерөнхий үнэлгээнээс 8.1 пунктээр өндөр гарсан байгаа нь төрийн албан хаагчид 
байгууллагынхаа шударга байдлыг өндрөөр үнэлдэг болох нь харагдаж байна. Гэвч энэ нь өмнөх 
оны судалгаанаас 4.1 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Үүнийг яам, ЗГ-ын агентлаг, аймаг, 
нийслэлийн ЗДТГ-уудын ДШБҮ мөн адил бүгд буурсан байгаа нь бататган харуулж байна.  

Зураг 8. Дотоод шударга байдлын үнэлгээ, 2018 он, дэд үзүүлэлтээр, хувиар 

 
Дотоод шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд албан бус 
хэм хэмжээний үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 78.8, авлигын эсрэг 
тогтолцооны үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 62.2, 
хүний нөөцийн үнэлгээгээр яам, ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 94.6, төсвийн 
зарцуулалтын үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 94.0, Үүрэг даалгаврын 
шударга байдлын үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 81.6, гадаад 
орчин дахь авлигатай тэмцэх үнэлгээгээр яамд хамгийн өндөр буюу 99.2, удирдлагын хүсэл 
эрмэлзлийн үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 54.7 гэсэн үнэлгээг тус 
тус авсан байна. Дээрх 7 дэд үзүүлэлтийн 4-т нь ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 
байгаагаас үзэхэд ДШБҮ нь яамд болон аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээнээс өндөр байгаа 
нь харагдаж байна. 
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Дотоод шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд 
албан бус хэм хэмжээний үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 78.8, 
авлигын эсрэг тогтолцооны үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-
ууд хамгийн өндөр буюу 62.2, хүний нөөцийн үнэлгээгээр яам, ЗГ-ын агентлагууд 
хамгийн өндөр буюу 94.6, төсвийн зарцуулалтын үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд 
хамгийн өндөр буюу 94.0, Үүрэг даалгаврын шударга байдлын үнэлгээгээр аймаг, 
нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 81.6, гадаад орчин дахь авлигатай 
тэмцэх үнэлгээгээр яамд хамгийн өндөр буюу 99.2, удирдлагын хүсэл эрмэлзлийн 
үнэлгээгээр аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ууд хамгийн өндөр буюу 54.7 гэсэн үнэлгээг тус 
тус авсан байна. Дээрх 7 дэд үзүүлэлтийн 4-т нь ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр 
үнэлгээ авсан байгаагаас үзэхэд ДШБҮ нь яамд болон аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын 
үнэлгээнээс өндөр байгаа нь харагдаж байна.

2.4 Шинжээ÷диéн шударга áаéдлûн ¿нэлгээниé ¿р д¿н

Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээг өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 
2015, 2016 оны судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ШШБҮ-ний гол 
үзүүлэлтүүд болох авлигын талаарх төсөөлөл, авлигыг хянах механизм, авлигын 
бодит тохиолдол, удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг 
гаргасан.

Çóðàã 9. Øèíæýý÷äèéí øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, îíîîð, õóâèàð
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2.4 Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээг өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 оны 
судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ШШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд болох авлигын 
талаарх төсөөлөл, авлигыг хянах механизм, авлигын бодит тохиолдол, удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг гаргасан. 

Зураг 9. Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 

 
Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээ буюу эксперт, шинжээчдийн үнэлгээ 66.0 хувьтай гарсан 
байна. Энэ үзүүлэлт ерөнхий үнэлгээнээс 2.7 пунктээр бага гарсан ба эксперт, шинжээчид 
байгууллагын шударга байдалд тааруу үнэлгээ өгч байгааг илтгэж байна.  

ШШБҮ-г байгууллага бүрээр ангилан авч үзвэл яамдын үнэлгээ 2.5 пунктээр, ЗГ-ын 
агентлагуудын үнэлгээ 4.6 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байгаа бол аймгийн, нийслэлийн ЗДТГ-ын 
үнэлгээ 4.0 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна 

Зураг 10. Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээ, 2018 он, дэд үзүүлэлтээр, хувиар  

 
Шинжээчдийн шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд 
авлигын талаарх төсөөллийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 74.0, авлигыг 
хянах механизмын үнэлгээгээр мөн ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 50.8, авлигын бодит 
тохиолдлын үнэлгээгээр яамд хамгийн өндөр буюу 96.3, удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл 
эрмэлзлийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 59.5 гэсэн үнэлгээг тус тус авсан 
байна. Дээрх 4 дэд үзүүлэлтийн 3-т нь ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 
байгаагаас үзэхэд ШШБҮ нь яамд болон аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээнээс өндөр байгаа 
нь харагдаж байна. 
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээ буюу эксïерт, шинжээчдийн үнэлгээ 
66.0 хувьтай гарсан байна. Энэ үзүүлэлт ерөнхий үнэлгээнээс 2.7 ïунктээр бага 
гарсан ба эксïерт, шинжээчид байгууллагын шударга байдалд тааруу үнэлгээ өгч 
байгааг илтгэж байна.

ШШБҮ-г байгууллага бүрээр ангилан авч үзвэл яамдын үнэлгээ 2.5 ïунктээр, 
ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээ 4.6 ïунктээр өссөн үзүүлэлттэй байгаа бол аймгийн, 
нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээ 4.0 ïунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна

Çóðàã 10. Øèíæýý÷äèéí øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, 2018 îí, äýä ¿ç¿¿ëýëòýýð, 
õóâèàð
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Зураг 9. Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 
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байна. Дээрх 4 дэд үзүүлэлтийн 3-т нь ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 
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Шинжээчдийн шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь 
авч үзэхэд авлигын талаарх төсөөллийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн 
өндөр буюу 74.0, авлигыг хянах механизмын үнэлгээгээр мөн ЗГ-ын агентлагууд 
хамгийн өндөр буюу 50.8, авлигын бодит тохиолдлын үнэлгээгээр яамд хамгийн 
өндөр буюу 96.3, удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлийн үнэлгээгээр ЗГ-
ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 59.5 гэсэн үнэлгээг тус тус авсан байна. Дээрх 4 
дэд үзүүлэлтийн 3-т нь ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан байгаагаас 
үзэхэд ШШБҮ нь яамд болон аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээнээс өндөр байгаа 
нь харагдаж байна.

БҮЛЭГ III. БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээг гаргахдаа байгууллагын төрлөөр 
нь ангилан яамдын ШБҮ, засгийн газрын агентлагуудын ШБҮ, аймаг, нийслэлийн 
ЗДТГ-уудын ШБҮ гэсэн 3 түвшинд хуваан авч үзсэн.

Нийт 62 байгууллага ШБҮ-нд хамрагдсанаас Со¸л, урлагийн газар хамгийн өндөр 
үнэлгээг авсан. Нийт 62 байгууллагаас Со¸л, урлагийн газар, Завхан аймгийн ЗДТГ, 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий 
газар, Батлан хамгаалахын яам зэрэг 5 байгууллага 80 хувиас дээш үнэлгээ авсан.
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Çóðàã 11. Õàìãèéí ºíäºð ¿íýëãýý àâñàí 10 áàéãóóëëàãà, õóâèàð
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БҮЛЭГ 3. БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 
Байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээг гаргахдаа байгууллагын төрлөөр нь ангилан 
яамдын ШБҮ, засгийн газрын агентлагуудын ШБҮ, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын ШБҮ гэсэн 3 
түвшинд хуваан авч үзсэн. 

Нийт 62 байгууллага ШБҮ-нд хамрагдсанаас Соёл, урлагийн газар хамгийн өндөр үнэлгээг авсан. 
Нийт 62 байгууллагаас Соёл, урлагийн газар, Завхан аймгийн ЗДТГ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний хөгжлийн газар,  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Батлан хамгаалахын яам зэрэг 
5 байгууллага  80 хувиас дээш үнэлгээ авсан. 

Зураг 11. Хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 10 байгууллага, хувиар 

 
Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан байгууллагуудыг дурдвал 
Соёл, урлагийн газар хамгийн өндөр буюу 83.6, Завхан аймгийн ЗДТГ 83.2, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 83.1, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 80.4,  
Гадаад харилцааны яам 80.2, Батлан хамгаалахын яам 76.8, Гадаадын иргэн, харьяатын газар 
76.6, Үндэсний хөгжлийн газар 76.4, Оюуны өмчийн газар 76.1, Цаг уур, орчны  шинжилгээний 
газар 76.0 гэсэн үнэлгээг тус тус авч эхний 10-т эрэмбэлэгдсэн байна. 
 
Зураг 12. Хамгийн бага үнэлгээ авсан 10 байгууллага, хувиар 

 
Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн бага үнэлгээ авсан байгууллагуудыг дурдвал  
Төв аймгийн ЗДТГ 63.9, Татварын ерөнхий газар 63.4, Биеийн тамир, спортын газар 62.7, 
Архангай аймгийн ЗДТГ 62.5, Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 61.4, Ховд аймгийн ЗДТГ 61.2, Говь-
Алтай аймгийн ЗДТГ 59.3, Орхон аймгийн ЗДТГ 57.8, Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 55.6,  Дундговь 
аймгийн ЗДТГ 55.5 гэсэн үнэлгээг тус тус авч сүүлийн 10-т эрэмбэлэгдсэн байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт 1- ээс үзнэ үү. 
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Соёл, урлагийн газар
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Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ

Архангай аймгийн ЗДТГ

Биеийн тамир, спортын газар

Татварын ерөнхий газар

Төв аймгийн ЗДТГ

Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 
байгууллагуудыг дурдвал Со¸л, урлагийн газар хамгийн өндөр буюу 83.6, Завхан 
аймгийн ЗДТГ 83.2, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 83.1, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 80.4, Гадаад харилцааны яам 80.2, 
Батлан хамгаалахын яам 76.8, Гадаадын иргэн, харьяатын газар 76.6, Үндэсний 
хөгжлийн газар 76.4, Оюуны өмчийн газар 76.1, Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 
76.0 гэсэн үнэлгээг тус тус авч эхний 10-т эрэмбэлэгдсэн байна.

Çóðàã 12. Õàìãèéí áàãà ¿íýëãýý àâñàí 10 áàéãóóëëàãà, õóâèàð
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2.4 Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээний үр дүн 

Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээг өмнөх 2 судалгааны үр дүн буюу 2015, 2016 оны 
судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулан гаргасан. Мөн ШШБҮ-ний гол үзүүлэлтүүд болох авлигын 
талаарх төсөөлөл, авлигыг хянах механизм, авлигын бодит тохиолдол, удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлгээг гаргасан. 

Зураг 9. Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 

 
Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээ буюу эксперт, шинжээчдийн үнэлгээ 66.0 хувьтай гарсан 
байна. Энэ үзүүлэлт ерөнхий үнэлгээнээс 2.7 пунктээр бага гарсан ба эксперт, шинжээчид 
байгууллагын шударга байдалд тааруу үнэлгээ өгч байгааг илтгэж байна.  

ШШБҮ-г байгууллага бүрээр ангилан авч үзвэл яамдын үнэлгээ 2.5 пунктээр, ЗГ-ын 
агентлагуудын үнэлгээ 4.6 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байгаа бол аймгийн, нийслэлийн ЗДТГ-ын 
үнэлгээ 4.0 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна 

Зураг 10. Шинжээчдийн шударга байдлын үнэлгээ, 2018 он, дэд үзүүлэлтээр, хувиар  

 
Шинжээчдийн шударга байдлын 2018 оны үнэлгээг дэд үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзэхэд 
авлигын талаарх төсөөллийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 74.0, авлигыг 
хянах механизмын үнэлгээгээр мөн ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 50.8, авлигын бодит 
тохиолдлын үнэлгээгээр яамд хамгийн өндөр буюу 96.3, удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл 
эрмэлзлийн үнэлгээгээр ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр буюу 59.5 гэсэн үнэлгээг тус тус авсан 
байна. Дээрх 4 дэд үзүүлэлтийн 3-т нь ЗГ-ын агентлагууд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 
байгаагаас үзэхэд ШШБҮ нь яамд болон аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээнээс өндөр байгаа 
нь харагдаж байна. 
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БҮЛЭГ 3. БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 
Байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээг гаргахдаа байгууллагын төрлөөр нь ангилан 
яамдын ШБҮ, засгийн газрын агентлагуудын ШБҮ, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын ШБҮ гэсэн 3 
түвшинд хуваан авч үзсэн. 

Нийт 62 байгууллага ШБҮ-нд хамрагдсанаас Соёл, урлагийн газар хамгийн өндөр үнэлгээг авсан. 
Нийт 62 байгууллагаас Соёл, урлагийн газар, Завхан аймгийн ЗДТГ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний хөгжлийн газар,  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Батлан хамгаалахын яам зэрэг 
5 байгууллага  80 хувиас дээш үнэлгээ авсан. 

Зураг 11. Хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 10 байгууллага, хувиар 

 
Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан байгууллагуудыг дурдвал 
Соёл, урлагийн газар хамгийн өндөр буюу 83.6, Завхан аймгийн ЗДТГ 83.2, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 83.1, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 80.4,  
Гадаад харилцааны яам 80.2, Батлан хамгаалахын яам 76.8, Гадаадын иргэн, харьяатын газар 
76.6, Үндэсний хөгжлийн газар 76.4, Оюуны өмчийн газар 76.1, Цаг уур, орчны  шинжилгээний 
газар 76.0 гэсэн үнэлгээг тус тус авч эхний 10-т эрэмбэлэгдсэн байна. 
 
Зураг 12. Хамгийн бага үнэлгээ авсан 10 байгууллага, хувиар 

 
Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн бага үнэлгээ авсан байгууллагуудыг дурдвал  
Төв аймгийн ЗДТГ 63.9, Татварын ерөнхий газар 63.4, Биеийн тамир, спортын газар 62.7, 
Архангай аймгийн ЗДТГ 62.5, Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 61.4, Ховд аймгийн ЗДТГ 61.2, Говь-
Алтай аймгийн ЗДТГ 59.3, Орхон аймгийн ЗДТГ 57.8, Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 55.6,  Дундговь 
аймгийн ЗДТГ 55.5 гэсэн үнэлгээг тус тус авч сүүлийн 10-т эрэмбэлэгдсэн байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт 1- ээс үзнэ үү. 
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Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд хамгийн бага үнэлгээ авсан 
байгууллагуудыг дурдвал Төв  аймгийн  ЗДТГ  63.9,  Татварын ерөнхий  газар  63.4,  
Биеийн  тамир,  сïортын  газар  62.7, Архангай аймгийн ЗДТГ 62.5, Өвөрхангай 
аймгийн ЗДТГ 61.4, Ховд аймгийн ЗДТГ 61.2, Говь- Алтай аймгийн ЗДТГ 59.3, Орхон 
аймгийн ЗДТГ 57.8, Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 55.6,  Дундговь аймгийн ЗДТГ 55.5 
гэсэн үнэлгээг тус тус авч сүүлийн 10-т эрэмбэлэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт 1- ээс үзнэ үү.
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

3.1 Яамдûн шударга áаéдлûн ¿нэлгээ

Яамдын шударга байдлын үнэлгээнд 13 яам хамрагдсан ба нийт дундаж үнэлгээ 
нь 69.0 хувьтай гарсан. Доорх зурагт яамдын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын 
үнэлгээг харьцуулан гаргасан.

Çóðàã 13. Яàìäûí øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, îíîîð, õóâèàð
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3.1 Яамдын шударга байдлын үнэлгээ 

Яамдын шударга байдлын үнэлгээнд 13 яам хамрагдсан ба нийт дундаж үнэлгээ нь 69.0 хувьтай 
гарсан. Доорх зурагт яамдын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын үнэлгээг харьцуулан 
гаргасан.  

Зураг 13. Яамдын шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Яамдын хувьд 2018 оны шударга байдлын үнэлгээгээр Гадаад харилцааны яам хамгийн өндөр 
үнэлгээ буюу 80.2 оноог авсан бол үүний дараа 2-рт Батлан хамгаалахын яам 76.8, 3-рт Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 73.2 гэсэн үнэлгээг тус тус авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн. 
Харин хамгийн бага үнэлгээг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам авсан байна. 
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Эрүүл мэндийн яам

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Сангийн яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Барилга, хот байгуулалтын яам

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Батлан хамгаалахын яам

Гадаад харилцааны яам

2015 2016 2018

Яамдын хувьд 2018 оны шударга байдлын үнэлгээгээр Гадаад харилцааны 
яам хамгийн өндөр үнэлгээ буюу 80.2 оноог авсан бол үүний дараа 2-рт Батлан 
хамгаалахын яам 76.8, 3-рт Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 73.2 гэсэн 
үнэлгээг тус тус авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн. Харин хамгийн бага үнэлгээг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам авсан байна.

3.2 ЗГ-ûн агенòлагуудûн ¿нэлгээ

ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээнд 27 агентлаг хамрагдсан ба нийт дундаж үнэлгээ 
нь 71.7 хувьтай гарсан.

Доорх зурагт тус агентлагуудын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын үнэлгээг 
харьцуулан гаргасан.
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Çóðàã 14. ÇГ-ûí àãеíòëàãóóäûí øóäàðãà áàéäëûí ¿íýëãýý, îíîîð, õóâèàð
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3.1 Яамдын шударга байдлын үнэлгээ 

Яамдын шударга байдлын үнэлгээнд 13 яам хамрагдсан ба нийт дундаж үнэлгээ нь 69.0 хувьтай 
гарсан. Доорх зурагт яамдын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын үнэлгээг харьцуулан 
гаргасан.  

Зураг 13. Яамдын шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Яамдын хувьд 2018 оны шударга байдлын үнэлгээгээр Гадаад харилцааны яам хамгийн өндөр 
үнэлгээ буюу 80.2 оноог авсан бол үүний дараа 2-рт Батлан хамгаалахын яам 76.8, 3-рт Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 73.2 гэсэн үнэлгээг тус тус авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн. 
Харин хамгийн бага үнэлгээг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам авсан байна. 
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Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Батлан хамгаалахын яам

Гадаад харилцааны яам

2015 2016 2018
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3.2 ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээ 

ЗГ-ын агентлагуудын үнэлгээнд 27 агентлаг хамрагдсан ба нийт дундаж үнэлгээ нь 71.7 хувьтай 
гарсан. 

Доорх зурагт тус агентлагуудын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын үнэлгээг харьцуулан 
гаргасан. 

Зураг 14. ЗГ-ын агентлагуудын шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Засгийн газрын агентлагуудын 2018 оны шударга байдлын үнэлгээгээр Соёл, урлагийн газар 
хамгийн өндөр үнэлгээ буюу 83.6, үүний дараа 2-рт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн 
ерөнхий газар 83.1, 3-рт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 80.4 гэсэн үнэлгээг тус тус 
авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн байна. Харин бага үнэлгээг Биеийн тамир, спортын газар авсан 
байна. 
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69.9
72.1
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74.1

71.2
72.4

67.0
73.8

73.8

75.2
74.1
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62.9

62.7
63.4
65.9
65.9

66.1
66.9

67.7

67.9
68.2

68.9
69.2

70.3
70.4
70.6

72.0
72.6

72.9
73.7

74.2
75.5

76.0
76.1

76.4
76.6

80.4
83.1

83.6

Биеийн тамир, спортын газар
Татварын ерөнхий газар

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Архивын ерөнхий газар

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар
Гаалийн ерөнхий газар

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Стандарт, хэмжил зүйн газар

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Цагдаагийн ерөнхий газар

Мал эмнэлэг, үржлийн газар
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Онцгой байдлын ерөнхий газар
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
Оюуны өмчийн газар

Үндэсний хөгжлийн газар
Гадаадын иргэн, харьяатын газар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар

Соёл, урлагийн газар

2015 2016 2018

Засгийн газрын агентлагуудын 2018 оны шударга байдлын үнэлгээгээр Со¸л, 
урлагийн газар хамгийн өндөр үнэлгээ буюу 83.6, үүний дараа 2-рт Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 83.1, 3-рт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газар 80.4 гэсэн үнэлгээг тус тус авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн байна. Харин 
бага үнэлгээг Биеийн тамир, сïортын газар авсан байна.

3.3 Аéмаг, ниéслэлиéн ЗДТГ-уудûн ¿нэлгээ

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын үнэлгээнд 22 ЗДТГ хамрагдсан ба нийт дундаж 
үнэлгээ нь 66.1 хувьтай гарсан.

Доорх зурагт тус ЗДТГ-уудын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын үнэлгээг 
харьцуулан гаргасан.
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3.3 Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын үнэлгээ 

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын үнэлгээнд 22 ЗДТГ хамрагдсан ба нийт дундаж үнэлгээ нь 66.1 
хувьтай гарсан.  

Доорх зурагт тус ЗДТГ-уудын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын үнэлгээг харьцуулан 
гаргасан. 

Зураг 15. Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээгээр Завхан аймгийн ЗДТГ хамгийн өндөр үнэлгээ буюу 83.2, 
үүний дараа 2-рт Увс аймгийн ЗДТГ 74.0, 3-рт Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 72.0 гэсэн үнэлгээг тус 
тус авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн байна. Харин хамгийн бага үнэлгээг Дундговь аймгийн ЗДТГ 
авсан байна. 
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70.8

78.5

72.8

67.6

75.3

77.1

71.3

81.3

73.6

70.9

79.4

66.2

66.3

64.2

68.7

68.5

67.1

75.2

67.5

67.0

68.6

67.8

71.5

64.5

71.3

66.1

68.2

74.9

70.5

64.0

77.7

69.8

71.9

67.4

55.5

55.6

57.8

59.3

61.2

61.4

62.5

63.9

64.7

66.7

66.8

67.2

67.7

67.9

68.1

68.3

69.0

70.9

71.7

72.0

74.0

83.2

Дундговь аймгийн ЗДТГ

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ

Орхон аймгийн ЗДТГ

Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ

Ховд аймгийн ЗДТГ

Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ

Архангай аймгийн ЗДТГ

Төв аймгийн ЗДТГ

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ

Баянхонгор аймгийн ЗДТГ

Хэнтий аймгийн ЗДТГ

Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ

Нийслэлийн ЗДТГ

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ

Булган аймгийн ЗДТГ

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ

Дорнод аймгийн ЗДТГ

Дорноговь аймгийн ЗДТГ

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

Увс аймгийн ЗДТГ

Завхан аймгийн ЗДТГ

2015 2016 2018

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээгээр Завхан аймгийн ЗДТГ хамгийн өндөр 
үнэлгээ буюу 83.2, үүний дараа 2-рт Увс аймгийн ЗДТГ 74.0, 3-рт Дархан-Уул аймгийн 
ЗДТГ 72.0 гэсэн үнэлгээг тус тус авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн байна. Харин хамгийн 
бага үнэлгээг Дундговь аймгийн ЗДТГ авсан байна.

БҮЛЭГ IV. МÎНГÎЛ УЛС ДАХÜ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛӨЛ

Энэхүү бүлэг нь шударга байдлыг түвшнийг тогтоохтой холбоогүй бөгөөд зөвхөн 
Монгол улс дахь авлигыг үнэлэх зорилготойгоор шударга байдлын үнэлгээний 
судалгаанд нэмэгдэж орж ирсэн бүлэг юм.

Монгол улс дахь авлигын төсөөлөл бүлгийн хүрээнд Монгол улсын авлигын 
өнөөгийн байдал болон авлига хамгийн их тархсан институц, ирэх 2 жилийн авлигын 
нөхцөл байдлын талаар судалгаанд оролцогчдоос санаа бодлыг авч судалгааны үр 
дүнд нэгтгэснээ хүргэж байна.

4.1 Монгол Улсûн авлигûн өнөөгиéн áаéдал
Монгол Улсын авлигын өнөөгийн байдлыг тодорхойлохдоо судалгаанд 

оролцогчдоос Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл  байна  вэ?  гэсэн  асуултаар 
тодруулсан  ба хариултуудын хувьд ихээхэн түгээмэл, түгээмэл, дунд зэрэг, бага, 
огт байхгүй, мэдэхгүй гэсэн хариултуудын үр дүнг авч дараах байдлаар нэгтгэсэн. 
Энэхүү үр дүнгээ 2016 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулан үзүүлэв.
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3.3 Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын үнэлгээ 

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын үнэлгээнд 22 ЗДТГ хамрагдсан ба нийт дундаж үнэлгээ нь 66.1 
хувьтай гарсан.  

Доорх зурагт тус ЗДТГ-уудын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын үнэлгээг харьцуулан 
гаргасан. 

Зураг 15. Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээгээр Завхан аймгийн ЗДТГ хамгийн өндөр үнэлгээ буюу 83.2, 
үүний дараа 2-рт Увс аймгийн ЗДТГ 74.0, 3-рт Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 72.0 гэсэн үнэлгээг тус 
тус авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн байна. Харин хамгийн бага үнэлгээг Дундговь аймгийн ЗДТГ 
авсан байна. 
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66.7

66.8

67.2

67.7

67.9

68.1

68.3

69.0

70.9

71.7

72.0

74.0

83.2

Дундговь аймгийн ЗДТГ

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ

Орхон аймгийн ЗДТГ

Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ

Ховд аймгийн ЗДТГ

Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ

Архангай аймгийн ЗДТГ

Төв аймгийн ЗДТГ

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ

Баянхонгор аймгийн ЗДТГ

Хэнтий аймгийн ЗДТГ

Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ

Нийслэлийн ЗДТГ

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ

Булган аймгийн ЗДТГ

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ

Дорнод аймгийн ЗДТГ

Дорноговь аймгийн ЗДТГ

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

Увс аймгийн ЗДТГ

Завхан аймгийн ЗДТГ

2015 2016 2018
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БҮЛЭГ 4. МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛӨЛ 
Энэхүү бүлэг нь шударга байдлыг түвшнийг тогтоохтой холбоогүй бөгөөд зөвхөн Монгол улс дахь 
авлигыг үнэлэх зорилготойгоор шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд нэмэгдэж орж ирсэн 
бүлэг юм.  

Монгол улс дахь авлигын төсөөлөл бүлгийн хүрээнд Монгол улсын авлигын өнөөгийн байдал 
болон авлига хамгийн их тархсан институц, ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдлын талаар 
судалгаанд оролцогчдоос санаа бодлыг авч судалгааны үр дүнд нэгтгэснээ хүргэж байна. 

4.1 Монгол Улсын авлигын өнөөгийн байдал 

Монгол Улсын авлигын өнөөгийн байдлыг тодорхойлохдоо судалгаанд оролцогчдоос Монгол 
Улсад авлига хэр түгээмэл байна вэ? гэсэн асуултаар тодруулсан ба хариултуудын хувьд 
ихээхэн түгээмэл, түгээмэл, дунд зэрэг, бага, огт байхгүй, мэдэхгүй гэсэн хариултуудын үр дүнг 
авч дараах байдлаар нэгтгэсэн. Энэхүү үр дүнгээ 2016 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулан 
үзүүлэв. 

Зураг 16. Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл байна вэ? 

 
Судалгаанд оролцогчдын 28.3 хувь нь Монгол Улсад авлига ихээхэн түгээмэл байна гэж 
хариулсан бол энэ нь өмнөх судалгаа буюу 2016 оны үр дүнгээс 8.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. Мөн 50.6 хувь нь Монгол Улсад авлига түгээмэл байна гэж хариулжээ. Үүнээс харахад 
нийт судалгаанд оролцогчдын 78.7 хувь нь Монгол улсад авлига түгээмэл байна гэж үзсэн байна. 

4.2 Монгол Улсын ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдал 

Монгол улсын ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдлыг тодорхойлохдоо судалгаанд 
оролцогчдоос Ирэх 2 жилд Монгол Улс дахь авлигын түвшин хэр өөрчлөгдөх вэ? гэсэн асуултаар 
тодруулсан ба хариултуудын хувьд их өснө, өснө, өөрчлөгдөхгүй, буурна, их буурна, мэдэхгүй 
гэсэн хариултуудын үр дүнг авч дараах байдлаар нэгтгэсэн. Энэхүү үр дүнгээ 2016 оны 
судалгааны үр дүнтэй харьцуулан үзүүлэв. 

Зураг 17. Ирэх 2 жилд Монгол Улс дахь авлигын түвшин хэр өөрчлөгдөх вэ? 
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Судалгаанд оролцогчдын 28.3 хувь нь Монгол Улсад авлига ихээхэн түгээмэл 
байна гэж хариулсан бол энэ нь өмнөх судалгаа буюу 2016 оны үр дүнгээс 8.0 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн 50.6 хувь нь Монгол Улсад авлига түгээмэл байна 
гэж хариулжээ. Үүнээс харахад нийт судалгаанд оролцогчдын 78.7 хувь нь Монгол 
улсад авлига түгээмэл байна гэж үзсэн байна.

4.2 Монгол Улсûн ирэх 2 жилиéн авлигûн нөхцөл áаéдал
Монгол улсын ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдлыг тодорхойлохдоо 

судалгаанд оролцогчдоос Ирэх 2 жилд Монгол Улс дахь авлигын түвшин хэр 
өөрчлөгдөх вэ? гэсэн асуултаар тодруулсан ба хариултуудын хувьд их өснө, өснө, 
өөрчлөгдөхгүй, буурна, их буурна, мэдэхгүй гэсэн хариултуудын үр дүнг авч дараах 
байдлаар нэгтгэсэн. Энэхүү үр дүнгээ 2016 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулан 
үзүүлэв.

Çóðàã 17. Иðýõ 2 æèëä Мîíãîë Уëñ äàõü àâëèãûí ò¿âøèí õýð ººð÷ëºãäºõ âý?
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3.3 Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын үнэлгээ 

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын үнэлгээнд 22 ЗДТГ хамрагдсан ба нийт дундаж үнэлгээ нь 66.1 
хувьтай гарсан.  

Доорх зурагт тус ЗДТГ-уудын 2015, 2016, 2018 оны шударга байдлын үнэлгээг харьцуулан 
гаргасан. 

Зураг 15. Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын шударга байдлын үнэлгээ, оноор, хувиар 

 
Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын үнэлгээгээр Завхан аймгийн ЗДТГ хамгийн өндөр үнэлгээ буюу 83.2, 
үүний дараа 2-рт Увс аймгийн ЗДТГ 74.0, 3-рт Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 72.0 гэсэн үнэлгээг тус 
тус авч, эхний 3 байрыг эзэлсэн байна. Харин хамгийн бага үнэлгээг Дундговь аймгийн ЗДТГ 
авсан байна. 
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БҮЛЭГ 4. МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛӨЛ 
Энэхүү бүлэг нь шударга байдлыг түвшнийг тогтоохтой холбоогүй бөгөөд зөвхөн Монгол улс дахь 
авлигыг үнэлэх зорилготойгоор шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд нэмэгдэж орж ирсэн 
бүлэг юм.  

Монгол улс дахь авлигын төсөөлөл бүлгийн хүрээнд Монгол улсын авлигын өнөөгийн байдал 
болон авлига хамгийн их тархсан институц, ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдлын талаар 
судалгаанд оролцогчдоос санаа бодлыг авч судалгааны үр дүнд нэгтгэснээ хүргэж байна. 

4.1 Монгол Улсын авлигын өнөөгийн байдал 

Монгол Улсын авлигын өнөөгийн байдлыг тодорхойлохдоо судалгаанд оролцогчдоос Монгол 
Улсад авлига хэр түгээмэл байна вэ? гэсэн асуултаар тодруулсан ба хариултуудын хувьд 
ихээхэн түгээмэл, түгээмэл, дунд зэрэг, бага, огт байхгүй, мэдэхгүй гэсэн хариултуудын үр дүнг 
авч дараах байдлаар нэгтгэсэн. Энэхүү үр дүнгээ 2016 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулан 
үзүүлэв. 

Зураг 16. Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл байна вэ? 

 
Судалгаанд оролцогчдын 28.3 хувь нь Монгол Улсад авлига ихээхэн түгээмэл байна гэж 
хариулсан бол энэ нь өмнөх судалгаа буюу 2016 оны үр дүнгээс 8.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. Мөн 50.6 хувь нь Монгол Улсад авлига түгээмэл байна гэж хариулжээ. Үүнээс харахад 
нийт судалгаанд оролцогчдын 78.7 хувь нь Монгол улсад авлига түгээмэл байна гэж үзсэн байна. 

4.2 Монгол Улсын ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдал 

Монгол улсын ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдлыг тодорхойлохдоо судалгаанд 
оролцогчдоос Ирэх 2 жилд Монгол Улс дахь авлигын түвшин хэр өөрчлөгдөх вэ? гэсэн асуултаар 
тодруулсан ба хариултуудын хувьд их өснө, өснө, өөрчлөгдөхгүй, буурна, их буурна, мэдэхгүй 
гэсэн хариултуудын үр дүнг авч дараах байдлаар нэгтгэсэн. Энэхүү үр дүнгээ 2016 оны 
судалгааны үр дүнтэй харьцуулан үзүүлэв. 

Зураг 17. Ирэх 2 жилд Монгол Улс дахь авлигын түвшин хэр өөрчлөгдөх вэ? 
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2.3%

18.6%

31.6% 29.8%

1.1%

16.6%

4.3%

21.9%
29.0%

16.6%

6.0%
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Их өснө Өснө Өөрчлөгдөхгүй Буурна Их буурна Мэдэхгүй / 
хариулахаас 
татгалзсан/2016 он 2018 он

Судалгаанд оролцогчдын 29.0 хувь нь ирэх 2 жилд Монгол Улсын авлигын 
түвшин өөрчлөгдөхгүй гэж хамгийн өндөр хувьтай хариулсан байгаа бол 21.9 хувь 
нь авлига өснө гэж хариулсан байна. Харин 22.2 хувь нь дээрх асуултад мэдэхгүй 
гэж хариулсан буюу хариулахаас татгалзсан байна. Ирэх 2 жилд авлигын түвшин 
буурна гэж 16.6 хувь нь хариулсан байгаа бол энэ нь өмнөх судалгаа буюу 2016 оны 
үр дүнгээс 13.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь ирэх жилүүдэд Монгол Улс 
дахь авлигын түвшин буурна гэдэгт олон нийт итгэлгүй байгааг илтгэж байна.
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

4.3 Монгол Улсад авлига их òархсан инсòиòуц

Энэ хэсэгт 2018 онд Монгол Улсад авлига хамгийн их тархсан институцыг 2016 
оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулан харууллаа.

Çóðàã 18. Мîíãîë Уëñàä àâëèãà èõ òàðõñàí èíñòèòóö, 2018 îí, õóâèàð

 

Хуудас | 18 

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

Судалгаанд оролцогчдын 29.0 хувь нь ирэх 2 жилд Монгол Улсын авлигын түвшин өөрчлөгдөхгүй 
гэж хамгийн өндөр хувьтай хариулсан байгаа бол 21.9 хувь нь авлига өснө гэж хариулсан байна. 
Харин 22.2 хувь нь дээрх асуултад мэдэхгүй гэж хариулсан буюу хариулахаас татгалзсан байна. 
Ирэх 2 жилд авлигын түвшин буурна гэж 16.6 хувь нь хариулсан байгаа бол энэ нь өмнөх 
судалгаа буюу 2016 оны үр дүнгээс 13.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь ирэх жилүүдэд 
Монгол Улс дахь авлигын түвшин буурна гэдэгт олон нийт итгэлгүй байгааг илтгэж байна.  

4.3 Монгол Улсад авлига их тархсан институц 

Энэ хэсэгт 2018 онд Монгол Улсад авлига хамгийн их тархсан институцыг 2016 оны судалгааны 
үр дүнтэй харьцуулан харууллаа.   

Зураг 18. Монгол Улсад авлига их тархсан институц, 2018 он, хувиар 

 
Зураг 19. Монгол Улсад авлига их тархсан институц, 2016 он, хувиар  
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Çóðàã 19. Мîíãîë Уëñàä àâëèãà èõ òàðõñàí èíñòèòóö, 2016 îí, õóâèàð
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

Судалгаанд оролцогчдын 29.0 хувь нь ирэх 2 жилд Монгол Улсын авлигын түвшин өөрчлөгдөхгүй 
гэж хамгийн өндөр хувьтай хариулсан байгаа бол 21.9 хувь нь авлига өснө гэж хариулсан байна. 
Харин 22.2 хувь нь дээрх асуултад мэдэхгүй гэж хариулсан буюу хариулахаас татгалзсан байна. 
Ирэх 2 жилд авлигын түвшин буурна гэж 16.6 хувь нь хариулсан байгаа бол энэ нь өмнөх 
судалгаа буюу 2016 оны үр дүнгээс 13.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь ирэх жилүүдэд 
Монгол Улс дахь авлигын түвшин буурна гэдэгт олон нийт итгэлгүй байгааг илтгэж байна.  

4.3 Монгол Улсад авлига их тархсан институц 

Энэ хэсэгт 2018 онд Монгол Улсад авлига хамгийн их тархсан институцыг 2016 оны судалгааны 
үр дүнтэй харьцуулан харууллаа.   

Зураг 18. Монгол Улсад авлига их тархсан институц, 2018 он, хувиар 

 
Зураг 19. Монгол Улсад авлига их тархсан институц, 2016 он, хувиар  
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Монгол Улсад авлига их тархсан институцээр 2016 онд Шүүхийн байгууллага 
3-рт эрэмбэлэгдэж байсан бол 2018 онд 1-рт эрэмбэлэгдэж 2 байраар урагшилж 
авлига их тархсан институц гэж 49.2 хувьтай нэрлэгдсэн байна.

Газрын алба 2016 онд 1-рт эрэмбэлэгдэж байсан бол 2018 онд 2-рт эрэмбэлэгдэж 
1 байраар ухран авлига их тархсан институц гэж 47.0 хувьтай нэрлэгдсэн байна.

Эрүүл мэндийн байгууллага 2016 онд 2-рт эрэмбэлэгдэж байсан бол 2018 онд 
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3-рт эрэмбэлэгдэж 1 байраар ухран авлига их тархсан институц гэж 46.4 хувьтай 
нэрлэгдсэн байна.

Төрийн захиргааны байгууллага яам, агентлаг 2016 онд 5-рт эрэмбэлэгдэж 
байсан бол 2018 онд 4-рт эрэмбэлэгдэж 1 байраар урагшилж авлига их тархсан 
институц гэж 43.9 хувьтай нэрлэгдсэн байна.

Боловсролын байгууллага 2016 онд 9-рт эрэмбэлэгдэж байсан бол 2018 онд 
5-рт эрэмбэлэгдэж 4 байраар урагшлан авлига их тархсан институц гэж 41.0 хувьтай 
нэрлэгдсэн байна.

Дээрхээс харахад Шүүх, Газрын алба, Эрүүл мэндийн байгууллага, Төрийн 
захиргааны байгууллага яам, агентлагууд 2016 онд ч эхний 5-д эрэмбэлэгдэж байсан 
бол 2018 онд ч мөн ялгаагүй эхний 5-д эрэмбэлэгдсэн байна. Үүн дээр нэмэгдээд 9-р 
байраас урагшилж Боловсролын байгууллага 5-д эрэмбэлэгдсэн байна.

БҮЛЭГ V. ДҮГНЭЛТ

Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газраас Шударга байдлын 
үнэлгээг гурав дахь удаагаа зохион байгуулаад байна. Шударга байдлын үнэлгээгээр 
2018 онд нийтдээ 62 байгууллагыг үнэлсэн бөгөөд үнэлгээний судалгаанд нийтдээ 
9411 нэгжээс мэдээлэл цуглуулах ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулан ажиллав.

Төрийн байгууллагыг авлигаас ангид байлгах, урьдчилан сэргийлэх, авлига 
үүсэх шалтгаан нөхцөлийг арилгах чиглэлд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны нэг 
хэлбэр нь шударга байдлын үнэлгээний судалгаа юм. Судалгааны үр дүнд үндэслэн 
авлигын шалтгаан нөхцөлийг илрүүлэн тэдгээрийг арилгахад чиглэгдсэн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

Судалгаанд хамрагдсан нийт оролцогчдын үнэлгээгээр шударга байдлын үнэлгээ 
68.8 хувь гарч өнгөрсөн оны үзүүлэлтээс 1.0 ïунктээр буурсан байна. Анх судалгаа 
хийгдсэн 2015 оны үнэлгээтэй харьцуулахад 5.0 ïунктээр бага үзүүлэлттэй гарсан 
байна. Үнэлгээ буурахад гол нөлөөлж буй үзүүлэлт бол гадаад шударга байдлын 
үнэлгээ буюу тухайн байгууллагаар үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгч иргэдийн үнэлгээ 
байсан.

Үйлчлүүлэгч, иргэдийн үнэлгээнээс харахад байгууллагын үйл ажиллагааны ил 
тод байдалд хамгийн их анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

Дотоод шударга байдлын үнэлгээний хувьд үнэлгээ бага гарахад нөлөөлж байгаа 
гол үзүүлэлт нь авлигын эсрэг тогтолцоо болон байгууллагын удирдлагын авлигаас 
ангид байх хүсэл эрмэлзэл байсан.

Бодлогод оролцогчийн үнэлгээнд авлигыг  хянах механизм болон байгууллагын 
удирдлагын авлигаас ангид байх хүсэл эрмэлзэл хамгийн их нөлөөг үзүүлж байлаа.

Үнэлгээг байгууллагаар авч үзвэл 2018 онд Со¸л, урлагийн газар, Завхан 
аймгийн ЗДТГ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн газар, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газар, Гадаад харилцааны яам, Батлан хамгаалахын яам зэрэг 
байгууллагууд хамгийн өндөр үнэлгээг авсан байна.

Харин яамдаас Эрчим хүчний яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, ЗГ-ын 
агентлагуудаас Татварын ерөнхий газар, Биеийн тамир сïортын газар, аймаг, 
нийслэлийн ЗДТГ-аас Баян-Өлгий, Дундговь аймгийн ЗДТГ-ууд харьцангуй бага 
оноо авчээ.

Үнэлгээнд хамрагдсан 62 байгууллагын авсан үнэлгээ нь 55.3-83.6 онооны 
хооронд байгаа нь цаашид үнэлгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр анхаарал хандуулах 
шаардлагатай байгааг харуулж байна.

Үнэлгээнд яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ гэсэн байгууллагыг хамруулсан 
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бөгөөд аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын дундаж үнэлгээ 66.1 гарсан нь хамгийн бага дүн 
болж байна.

Шударга байдлын үнэлгээг сайжруулах хүрээнд төрийн байгууллагуудын хувьд 
ил тод байдал, авлигын эсрэг тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, авлигыг хянах механизмыг 
сайжруулах талд илүү анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Мөн түүнчлэн 
байгууллагын дотоод хяналт, аудитын үйл ажиллагаанд анхаарах нь зүйтэй юм.

ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛ
Хавсралò 1. Шударга áаéдлûн ¿нэлгээ, 2018 он, хувиар
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БҮЛЭГ 5. ДҮГНЭЛТ 
Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газраас Шударга байдлын үнэлгээг гурав 
дахь удаагаа зохион байгуулаад байна. Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд нийтдээ 62 
байгууллагыг үнэлсэн бөгөөд үнэлгээний судалгаанд нийтдээ 9411 нэгжээс мэдээлэл цуглуулах 
ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулан ажиллав. 

Төрийн байгууллагыг авлигаас ангид байлгах, урьдчилан сэргийлэх, авлига үүсэх шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах чиглэлд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны нэг хэлбэр нь шударга байдлын 
үнэлгээний судалгаа юм. Судалгааны үр дүнд үндэслэн авлигын шалтгаан нөхцөлийг илрүүлэн 
тэдгээрийг арилгахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.  

Судалгаанд хамрагдсан нийт оролцогчдын үнэлгээгээр  шударга байдлын үнэлгээ 68.8 хувь гарч 
өнгөрсөн оны үзүүлэлтээс 1.0 пунктээр буурсан байна. Анх судалгаа хийгдсэн 2015 оны 
үнэлгээтэй харьцуулахад 5.0 пунктээр бага үзүүлэлттэй гарсан байна. Үнэлгээ буурахад гол 
нөлөөлж буй үзүүлэлт бол гадаад шударга байдлын үнэлгээ буюу тухайн байгууллагаар 
үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгч иргэдийн үнэлгээ байсан.   

Үйлчлүүлэгч, иргэдийн үнэлгээнээс харахад байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдалд 
хамгийн их анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.   

Дотоод шударга байдлын үнэлгээний хувьд үнэлгээ бага гарахад нөлөөлж байгаа гол үзүүлэлт 
нь авлигын эсрэг тогтолцоо болон байгууллагын удирдлагын авлигаас ангид байх хүсэл 
эрмэлзэл байсан.  

Бодлогод оролцогчийн үнэлгээнд авлигыг хянах механизм болон байгууллагын удирдлагын 
авлигаас ангид байх хүсэл эрмэлзэл хамгийн их нөлөөг үзүүлж байлаа. 

Үнэлгээг байгууллагаар авч үзвэл 2018 онд Соёл, урлагийн газар, Завхан аймгийн ЗДТГ, 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Гадаад 
харилцааны яам, Батлан хамгаалахын яам зэрэг байгууллагууд хамгийн өндөр үнэлгээг авсан 
байна. 

Харин яамдаас Эрчим хүчний яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, ЗГ-ын агентлагуудаас 
Татварын ерөнхий газар, Биеийн тамир спортын газар, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-аас Баян-Өлгий, 
Дундговь аймгийн ЗДТГ-ууд харьцангуй бага оноо авчээ.  

Үнэлгээнд хамрагдсан 62 байгууллагын авсан үнэлгээ нь 55.3-83.6 онооны хооронд байгаа нь 
цаашид үнэлгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр анхаарал хандуулах шаардлагатай байгааг харуулж 
байна.  

Үнэлгээнд яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ гэсэн байгууллагыг хамруулсан бөгөөд аймаг, 
нийслэлийн ЗДТГ-ын дундаж үнэлгээ 66.1 гарсан нь хамгийн бага дүн болж байна.  

Шударга байдлын үнэлгээг сайжруулах хүрээнд төрийн байгууллагуудын хувьд ил тод байдал, 
авлигын эсрэг тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, авлигыг хянах механизмыг сайжруулах талд илүү анхаарч 
ажиллах шаардлагатай байна. Мөн түүнчлэн байгууллагын дотоод хяналт, аудитын үйл 
ажиллагаанд анхаарах нь зүйтэй юм.  
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80.2
80.4

83.1
83.2
83.6

Дундговь аймгийн ЗДТГ
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ

Орхон аймгийн ЗДТГ
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ

Ховд аймгийн ЗДТГ
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ

Архангай аймгийн ЗДТГ
Биеийн тамир, спортын газар

Татварын ерөнхий газар
Төв аймгийн ЗДТГ

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ

Эрчим хүчний яам
Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Архивын ерөнхий газар

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Эрүүл мэндийн яам
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ

Хэнтий аймгийн ЗДТГ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар
Сангийн яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ

Нийслэлийн ЗДТГ
Гаалийн ерөнхий газар

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ

Барилга, хот байгуулалтын яам
Булган аймгийн ЗДТГ

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Дорнод аймгийн ЗДТГ

Цагдаагийн ерөнхий газар
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Мал эмнэлэг, үржлийн газар

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
Онцгой байдлын ерөнхий газар

Дорноговь аймгийн ЗДТГ
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

Увс аймгийн ЗДТГ
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Оюуны өмчийн газар
Үндэсний хөгжлийн газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар
Батлан хамгаалахын яам
Гадаад харилцааны яам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар

Завхан аймгийн ЗДТГ
Соёл, урлагийн газар

ШБҮ 68.7 
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Хавсралò 2. Гадаад шударга áаéдлûн ¿нэлгээ, 2018 он, хувиар
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1 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 59.8 52.9 52.5 55.9 66.6 50.3 87 62.7
2 Батлан хамгаалахын яам 85.9 80.9 79.9 82.8 90.9 80 95.8 97.1
3 Гадаад харилцааны яам 80.2 74 73.4 80.2 86.4 68.5 99.1 91.7
4 Сангийн яам 59.1 53.3 54.3 54.8 64.8 51 67.5 76
5 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 54.2 50.4 53.2 52.4 58 45.7 78.2 50
6 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 53.6 50.9 47.8 55.4 56.3 49.7 52.7 66.7
7 Барилга, хот байгуулалтын яам 58.6 49.7 46.9 53.6 67.5 48.6 87.6 66.2

8 Боловсрол, со¸л, шинжлэх ухаан, 
сïортын яам 59.7 52.1 49.1 56.4 67.3 50.9 84.7 66.2

9 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 67.5 66.3 60.8 72.5 68.8 65.5 68.5 72.4
10 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 59.1 50.8 50 52.7 67.4 49.6 85.1 67.5

11 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яам 84.5 77.8 69.5 84.8 91.2 79 99.4 95.1

12 Эрчим хүчний яам 60.6 55.9 55.9 66.5 65.4 45.3 70.3 80.5
13 Эрүүл мэндийн яам 63.5 56.8 53.5 62.8 70.3 54 84.7 72.1

16 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газар 62.5 53.1 52.3 60 71.9 47 87.6 81

17 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 61.8 56.2 53.4 61.6 67.4 53.6 85 63.6
18 Онцгой байдлын ерөнхий газар 52.3 48.7 42.1 55.5 55.8 48.4 43.5 75.6

19 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө 
газар 53.5 50.8 49.7 55.9 56.1 46.8 68.6 53.1

20 Стандарт, хэмжил зүйн газар 64.4 59.3 57.1 63.5 69.5 57.4 79.6 71.6
21 Цаг уур, орчны  шинжилгээний газар
22 Гаалийн ерөнхий газар 56.7 51.9 52.3 51.6 61.5 51.9 77.1 55.6
23 Татварын ерөнхий газар 53.8 55.2 57.1 59.3 52.4 49.2 61 47.1
24 Цагдаагийн ерөнхий газар 49.3 44.3 38 48.5 54.2 46.4 50 66.3
25 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 60.2 51.7 46.6 53.9 68.8 54.5 81.3 70.5
26 Архивын ерөнхий газар 57.2 52 50.1 57 62.3 48.8 76.7 61.5

27 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий 
газар 84.6 80.4 81.5 83.1 88.8 76.7 93.7 95.9

28 Гадаадын иргэн, харьяатын газар 75.9 65.4 64.5 65.6 86.3 66.1 99.9 92.9
29 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 69 57.7 48.4 63.1 80.3 61.5 99.5 80

30 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
ерөнхий газар 77.2 70.4 66.2 76.4 84.1 68.4 94.4 89.4

31 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газар 73 65.4 62.6 66.3 80.6 67.2 89.8 84.9

33 Биеийн тамир, сïортын газар 55.6 50.6 56.1 47.7 60.7 47.9 79.6 54.5
36 Ашигт малтмал, газрын тосны газар 63.6 59.8 59.2 61.3 67.4 58.9 73.2 70.1
37 Мал эмнэлэг, үржлийн газар 67.6 63.6 60.2 67.7 71.7 62.9 80.2 72

38 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий 
газар 59.4 55.8 51.7 63.1 63 52.7 76.3 60

39 Оюуны өмчийн газар 81.6 73.9 67.8 79.8 89.2 74.2 96.4 97

40 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн 
ерөнхий газар 78.4 71.7 65.3 77.8 85.1 71.8 99.4 84.2

41 Архангай аймгийн ЗДТГ 57.3 47.3 43.7 55.3 67.2 42.8 88.8 70.2
42 Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 59 49.6 43.8 53.6 68.5 51.4 84.3 69.6
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43 Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 63.9 55 56.4 57.2 72.7 51.5 82.9 83.7
44 Булган аймгийн ЗДТГ 54.7 47 41.5 50.9 62.4 48.6 62.8 75.8
45 Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 47.7 46.7 46.2 50.9 48.8 43 48.9 54.6
46 Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ 54.1 43.3 38 47 65 44.8 80.7 69.4
47 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 65.6 57.8 56.6 60.3 73.4 56.4 85.2 78.8
48 Дорноговь аймгийн ЗДТГ 61.7 50.3 44.2 56.7 73 50.2 93.4 75.5
49 Дорнод аймгийн ЗДТГ 65.3 56.5 55 62.3 74.1 52.2 97.4 72.6
50 Дундговь аймгийн ЗДТГ 51.2 38.4 32.8 43.9 63.9 38.6 80 73.2
51 Завхан аймгийн ЗДТГ 90 85.9 86.2 85.8 94 85.7 98.6 97.8
52 Орхон аймгийн ЗДТГ 44.9 41.9 40.6 45.2 47.9 40 46.4 57.4
53 Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 52.7 43.7 41.4 49.2 61.7 40.4 71.4 73.2
54 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 61.4 53.4 55 59.6 69.4 45.5 85.7 77
55 Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 72.6 63.4 57.3 68.2 81.8 64.9 93.7 86.8
56 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 66.5 58.9 55.1 62.3 74.2 59.3 84 79.2
57 Төв аймгийн ЗДТГ 59.6 51.7 48.3 57.6 67.5 49.3 84.4 68.9
58 Увс аймгийн ЗДТГ 78.1 66.9 60.5 71.3 89.4 68.9 99.2 100
59 Ховд аймгийн ЗДТГ 54.9 43.9 37.4 48.2 65.9 46 78.6 73
60 Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 62.6 53.2 50.6 56.8 72 52.2 83.4 80.5
61 Хэнтий аймгийн ЗДТГ 51.7 40.9 32.2 48.2 62.5 42.4 73.2 72
62 Нийслэлийн ЗДТГ 58.6 56.5 52.9 60.7 60.7 56 51.1 75.2

Хавсралò 3. Доòоод шударга áаéдлûн ¿нэлгээ, 2018 он, хувиар

Д/д Байгууллагын нэр

Д
О

ТО
О

Д
 Ш

УД
А

Р
ГА

 
БА

Й
Д

ЛЫ
Н

 Ү
Н

Э
ЛГ

Э
Э

С
о¸

лы
н 

ин
де

кс

А
лб

ан
 б

ус
 х

эм
 х

эм
ж

ээ

А
вл

иг
ы

н 
эс

рэ
г 

то
гт

ол
цо

о

Үү
рг

ээ
 ш

уд
ар

га
ар

 
гү

йц
эт

гэ
х 

ба
йд

лы
н 

ин
де

кс

Х
үн

ий
 н

өө
ц

Тө
св

ий
н 

за
рц

уу
ла

лт

Үү
рэ

г д
аа

лг
ав

ры
н 

ш
уд

ар
га

 б
ай

да
л

Га
да

ад
 о

рч
ин

 д
ах

ь 
ав

ли
га

та
й 

тэ
м

цэ
х

Уд
ир

дл
аг

ы
н 

хү
сэ

л 
эр

м
эл

зэ
л

1 Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам 73.9 68.8 73.6 64.1 78.9 94.5 79.9 67.9 100 52.4

2 Батлан хамгаалахын яам 76.5 68.6 77.8 59.3 84.4 93.8 96.9 76.8 100 54.5
3 Гадаад харилцааны яам 83 77.6 85.2 70 88.5 93.7 97.2 89.8 100 61.7
4 Сангийн яам 81.1 75.9 83.2 68.6 86.3 97.1 97.9 79.8 100 56.5
5 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 78.4 73 79.8 66.1 83.9 94.2 91 81 100 53.4

6 Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын яам 78 69.8 78.9 60.8 86.2 97.1 97.6 84.2 98.3 53.8

7 Барилга, хот
байгуулалтын яам 83.1 78 83 73 88.1 98.6 100 84 100 58

8 Боловсрол, со¸л, шинжлэх 
ухаан, сïортын яам 77.9 71 75.7 66.4 84.8 98.5 98.6 76 96.7 54.1

9 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 74.2 64.8 72 57.7 83.6 90.1 95.7 80.6 100 51.8
10 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 75.1 66.8 75.1 58.5 83.4 96.9 93.8 77.7 97.5 51.2

11 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам 72.3 66 74.6 57.4 78.5 97.4 72 79.3 98.3 45.7

12 Эрчим хүчний яам 75.5 67.4 71.7 63.1 83.7 93.1 94.7 78.8 100 52
13 Эрүүл мэндийн яам 67.5 57.6 68.6 46.5 77.5 84.4 88.8 73.8 98.3 42.1

14 Харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн газар 80.2 72.9 81.9 64 87.5 97.9 98.4 82.9 100 58.1

15 Үндэсний хөгжлийн газар 75.4 66.7 73.1 60.3 84.1 98.5 95.3 80.7 100 45.8

16 Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар 82.1 79.2 82.5 76 84.9 90.8 93.8 82.6 100 57.3

17 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газар 79.2 74.7 80 69.3 83.7 92.2 98.8 77.1 95 55.4



143

III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

18 Онцгой байдлын ерөнхий газар 80.6 74.7 77.2 72.1 86.6 96.7 97.2 84 98.3 56.9

19 Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө газар 85.4 81.1 88.7 73.5 89.6 97.6 100 91.3 100 59.2

20 Стандарт, хэмжил зүйн газар 76.6 69.5 78.1 60.9 83.7 94.7 87.8 85.6 100 50.4

21 Цаг уур, орчны  шинжилгээ ний 
газар 74.6 64.9 74.6 55.2 84.3 96.4 92.2 82.5 100 50.3

22 Гаалийн ерөнхий газар 78 71.8 78.1 65.5 84.2 93.8 89 85.5 100 52.7
23 Татварын ерөнхий газар 76.4 69.4 76.2 62.6 83.4 92.6 96.2 82.1 96.7 49.3
24 Цагдаагийн ерөнхий газар 79.8 73.9 75.6 72.2 85.7 87.2 98 87.1 98.3 57.7
25 Улсын бүртгэлийн ерөнхи й газар 75.8 70 79.9 60 81.6 91.6 87.6 77.8 98.6 52.4
26 Архивын ерөнхий газар 69.6 61.9 75.9 47.8 77.4 88.3 92.7 64 97.5 44.3

27 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газар 82.4 76.4 82.6 70.1 88.4 97.1 97.1 87.2 100 60.6

28 Гадаадын иргэн, харьяатын газар 81.7 76 82.9 69.2 87.3 98.5 99.5 82.1 100 56.1

29 Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газар 79.9 73.1 77.3 68.9 86.8 96.1 97.1 87.5 100 53.3

30 Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний ерөнхий газар 75.1 68.6 79.1 58.1 81.5 86.3 96.9 76 95 53.3

31 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газар 82 76.7 84.1 69.3 87.3 98.1 99.4 87.5 96.7 54.9

32 Газар зохион байгуулалт, 
геодези, зураг зүйн газар 82.6 78 87.2 68.7 87.2 98.1 98.4 84.7 100 54.9

33 Биеийн тамир, сïортын газар 63.9 50.5 60.1 40.8 77.4 96.9 78.6 70.9 96.7 43.8
34 Со¸л, урлагийн газар 84.8 80.8 89.4 72.2 88.9 100 99.2 92.5 100 52.8
35 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 66.3 58.1 71 45.1 74.5 93 60.5 77.1 100 41.7

36 Ашигт малтмал, газрын тосны 
газар 71.1 63.4 75.3 51.6 78.8 88.1 94.5 70.6 97.5 43.5

37 Мал эмнэлэг, үржлийн газар 73.5 67.2 75.3 59.2 79.7 96.6 95.1 58.4 100 48.4

38 Эрүүл мэндийн даатгалын 
ерөнхий газар 78 70.2 76 64.3 85.8 93.7 97.2 87.1 100 51

39 Оюуны өмчийн газар 72.5 61.1 75.1 47.2 83.9 93.9 96.4 77.5 100 51.9

40 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
хөгжлийн ерөнхий газар 84.3 78.3 89.6 67.1 90.3 99.3 100 93.8 100 58.4

41 Архангай аймгийн ЗДТГ 80.9 74.6 80.9 68.2 87.2 97.4 96.9 85.3 100 56.2
42 Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 60.9 54.9 60.5 49.2 67 62.8 69.3 70.9 90 42.1
43 Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 74.2 64.9 74.4 55.3 83.5 94.6 89.9 76 100 56.9
44 Булган аймгийн ЗДТГ 83 77.7 83.2 72.2 88.4 97.2 98.8 88.1 100 57.9
45 Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 68.5 59.7 69.1 50.2 77.4 67.1 88.4 79.2 97.5 55.1
46 Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ 84.1 79.1 86.3 71.9 89.1 97.8 98.3 87.2 100 62.2
47 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 76.3 74.4 82.7 66.1 78.1 67.1 94.6 72 100 56.9
48 Дорноговь аймгийн ЗДТГ 75.5 72.3 77.2 67.5 78.6 69 93.2 82.9 87.5 60.3
49 Дорнод аймгийн ЗДТГ 67.4 57.2 67.4 47 77.7 73 88.1 78.2 100 48.9
50 Дундговь аймгийн ЗДТГ 69.5 62.3 71.2 53.3 76.7 94 65.5 74.4 95 54.6
51 Завхан аймгийн ЗДТГ 80.3 79.8 84.7 74.9 80.8 98.9 71.5 74.3 100 59.1
52 Орхон аймгийн ЗДТГ 69.4 69.2 78.7 59.7 69.7 56.3 95.8 69.4 80 46.9
53 Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 78.7 73.9 80.9 66.8 83.6 79.9 94.9 85 100 57.9
54 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 81.2 73.5 80.6 66.5 88.8 97.1 97.9 90.9 100 58.1
55 Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 71.9 62.1 72.5 51.6 81.8 95.3 94.2 72.6 97.5 49.5
56 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 79.7 73.4 81.3 65.6 85.9 95.3 92.9 86.6 100 54.6
57 Төв аймгийн ЗДТГ 78.1 69 78.4 59.6 87.2 96.8 95.2 87.3 100 56.5
58 Увс аймгийн ЗДТГ 82.5 76.3 83 69.5 88.7 97.3 98.4 92.5 100 55.5
59 Ховд аймгийн ЗДТГ 67.7 61.1 69.9 52.4 74.3 83.6 60 78.8 95 54
60 Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 78.6 73.7 75.7 71.6 83.5 86.2 97.3 81.3 100 52.8
61 Хэнтий аймгийн ЗДТГ 82.5 76.6 84.4 68.8 88.4 99.3 97.7 92.2 100 53
62 Нийслэлийн ЗДТГ 81.1 76.4 83.8 69.1 85.8 93.9 91.8 89.5 98.9 54.9
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Хавсралò 4. Бодлогод оролцог÷иéн шударга áаéдлûн ¿нэлгээ, 2018 он, хувиар
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1 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 63.2 61.5 38.3 100 52.9
2 Батлан хамгаалахын яам 67.3 64.9 49.4 91.7 63.3
3 Гадаад харилцааны яам 76.6 78.9 66.7 100 60.7
4 Сангийн яам 60.8 62.6 41 90.9 48.8
5 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 64.5 62.6 50.9 91.6 52.9
6 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 67.8 71.1 42.1 95 62.9
7 Барилга, хот байгуулалтын яам 60.3 56.6 37.2 100 47.5
8 Боловсрол, со¸л, шинжлэх ухаан, сïортын яам 63.1 67.1 37.3 100 47.8
9 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 68.4 68.4 50.2 100 55.1

10 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 59.8 51.8 39.8 96.4 51
11 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 63.7 60.2 41.5 100 53.1
12 Эрчим хүчний яам 61.7 62.7 47.9 90 46.1
13 Эрүүл мэндийн яам 68.9 69.7 48.9 95.8 61.2
14 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 62.9 69.9 39.9 93.8 47.9
15 Үндэсний хөгжлийн газар 75.7 89.3 49.2 100 64.3
16 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 75.8 65.3 69 100 68.8
17 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 56.6 59.8 39.8 71.4 55.4
18 Онцгой байдлын ерөнхий газар 79.4 77.8 67.2 100 72.5
19 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 74.8 84.6 44.2 100 70.3
20 Стандарт, хэмжил зүйн газар 62.5 80.7 39.3 100 30.2
21 Цаг уур, орчны  шинжилгээний газар 75.5 89.4 51.9 100 60.8
22 Гаалийн ерөнхий газар 67.4 68.5 45.7 100 55.3
23 Татварын ерөнхий газар 59.5 57.4 48.8 81.9 50
24 Цагдаагийн ерөнхий газар 77.6 81 63.1 100 66.3
25 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 67.4 57.9 53.7 100 57.8
26 Архивын ерөнхий газар 70.1 76.6 39.9 100 64
27 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 74.2 82.2 63.3 100 51.3
28 Гадаадын иргэн, харьяатын газар 73.3 75.2 48.2 100 69.7
29 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 72.3 72.4 48.1 100 68.8
30 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 59.4 57 51.8 76.4 52.5
31 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 70.3 78 49.7 100 53.4
32 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 63.4 72.1 43.7 94.4 43.4
33 Биеийн тамир, сïортын газар 67.6 77.6 40.3 100 52.6
34 Со¸л, урлагийн газар 80.3 91 57.8 100 72.5
35 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 70.2 75.2 52.4 92.9 60.4
36 Ашигт малтмал, газрын тосны газар 63.2 55.3 47.1 100 50.5
37 Мал эмнэлэг, үржлийн газар 68.5 57.5 51.5 100 65
38 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 62.9 71.5 47.1 76.7 56.3
39 Оюуны өмчийн газар 74 81.9 57.4 91.7 64.9

40 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий 
газар 84.3 92 63 100 82.1

41 Архангай аймгийн ЗДТГ 49.9 45.9 39.5 75 39.3
42 Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 47.2 46.8 32.1 67.6 42.2
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43 Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 63.5 72.9 47.1 77.2 56.7
44 Булган аймгийн ЗДТГ 66.8 66.4 45.4 92.9 62.5
45 Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 61 72.9 42.1 74.6 54.5
46 Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ 62 59 37.9 90.9 60.3
47 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 73.7 78.8 54.3 96.2 65.6
48 Дорноговь аймгийн ЗДТГ 75.3 77.5 59.5 89.3 74.9
49 Дорнод аймгийн ЗДТГ 73.6 86.6 49.6 100 58.3
50 Дундговь аймгийн ЗДТГ 47 40.4 23.6 85.7 38.3
51 Завхан аймгийн ЗДТГ 78.2 79.3 55.7 100 77.9
52 Орхон аймгийн ЗДТГ 59 59.7 50.7 70.3 55.5
53 Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 53.8 52.9 33.9 87.9 40.5
54 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 61.9 68.8 60.2 67.9 50.8
55 Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 60.3 59.4 36.1 93.8 51.8
56 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 68.3 68.2 42.6 100 62.5
57 Төв аймгийн ЗДТГ 53.2 57.6 31.9 83 40.4
58 Увс аймгийн ЗДТГ 61.2 69.8 32.7 93.3 49.1
59 Ховд аймгийн ЗДТГ 61.4 61.6 42.2 76.7 65
60 Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 53 56.1 38.8 73.5 43.7
61 Хэнтий аймгийн ЗДТГ 65.4 68.5 46.1 82.6 64.2
62 Нийслэлийн ЗДТГ 63.7 68.8 52.1 76.9 57

Анхааруулга

1. Шударга байдлын үнэлгээний судалгааны мэдээллийг цуглуулах, 
боловсруулах, үр дүнг тооцох, тайлан бэлтгэх үйл ажиллагаанд Авлигатай 
тэмцэх газар оролцоогүй болно. Энэхүү үнэлгээ нь тухайн байгууллагаас 
үйлчилгээ авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл, тухайн 
байгууллагаас төрийн үйлчилгээг хүргэж буй төрийн албан хаагч болон 
шинжээчдийн өгсөн үнэлгээнд үндэслэсэн болно.

2. Судалгааны дүн нь яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын үйл ажиллагааг бүхэлд нь үнэлж өгсөн үнэлгээ бөгөөд харин тухайн 
байгууллагын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх эрх бүхий албан 
тушаалтан (ЭБАТ), эсхүл авлигын эсрэг үйл ажиллагаа хариуцсан албан 
тушаалтны үнэлгээ гэж ойлгож болохгүй.



146

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)



147

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛЛИЙН 

СУДАЛГАА-2018
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛЛИЙН 2018 ÎНЫ 
СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

УДИРТГАЛ

Судалгааны үндэслэл: Авлигатай тэмцэх газар 2008 оноос хойш жил тутам 
“Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 
судалгаа”-г зохион байгуулж судалгааны үр дүнг Мянганы хөгжлийн 9 дэх зорилтын 
“Авлигыг үл тэвчих уур амьсгалыг нийгмийн бүх хүрээнд бий болгох, хэвшүүлэх” 24 
дүгээр зорилтын хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх нэг шалгуур болгож ирсэн. 

Судалгаа нь авлигын хандлага, авлигад өртөмтгий ажил, албан тушаал, авлигад 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Мөн улс төр, хууль 
хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж 
дүгнэхэд мэдээллийн чухал их сурвалж болох учиртай. 

2017 он хүртэл улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын талаарх төсөөллийг нэг судалгааны хүрээнд судалж, нэгтгэсэн тайланг 
гаргаж байсан бол  2018 онд тус хо¸р хүрээг тусд нь авч үзэж, “Улс төрийн хүрээн дэх 
авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа” болон “Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын 
хүрээн авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа”-г хийхээр болсон юм. Уг хо¸р 
судалгааг “Максима Консалтинг” ХХК хийж гүйцэтгэв.

Судалгааны хүрээнд дараах зорилтыг тавьж зохион байгуулав. 
 Авлигын талаарх төсөөлөл, хандлага, шалтгааныг тодруулах; 
 “Дээд (өндөр) түвшний” хүрээн дэх авлигад автагдсан байдал, цар хүрээ, 

авлигын хэлбэрийг авч үзэх; 
 “Дээд (өндөр) түвшний” авлигын шалтгаан, нөхцөл түүнд нөлөөлж буй хүчин 

зүйлийг тодруулах; 
 “Дээд (өндөр) түвшний” авлигын хэмжээ, түүний хор уршиг, үр дагаврыг 

гаргах; 
 “Дээд (өндөр) түвшний” хүрээн дэх авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг 

үнэлүүлэх, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодруулах зэрэг болно. 
Судалгааны арга зүй: “Улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 

судалгаа”-г тоон болон чанарын судалгааны аргаар хийж явуулсан. Ингэхдээ нийтийн 
алба (шүүх, хууль сахиулах салбараас бусад), шүүх, хууль сахиулах салбар, хэвлэл 
мэдээллийн салбар, улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, Монгол Улсад 
үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллага, бодлогын судалгаа, олон нийтийн 
санал бодлын судалгаа, бизнесийн салбар, иргэдийн төлөөллийг оролцуулан нийт 
66 шинжээчийг хамруулсан. 

Тоон судалгааны мэдээллийг цуглуулахдаа нүүр тулсан ярилцлагын асуулгын 
аргыг ашигласан ба шинжээчдээр асуулт бүрийг “1-ээс 5” гэсэн баллаар үнэлүүлэн 
тооцоолсон. Баллын үнэлгээ буурах тусам эерэг утгыг илэрхийлж байгаа бол баллын 
үнэлгээ өсөх тусам сөрөг утгыг илэрхийлдэг. 

Чанарын судалгааг ôокус бүлгийн хэлэлцүүлгийн аргаар хийж явуулсан бөгөөд 
6 удаагийн хэлэлцүүлэгт нийт 48 шинжээчийг оролцуулан судалгааны асуултуудыг 
дэлгэрүүлж, гүнзгийрүүлж хэлэлцсэн.

Судалгааны мэдээлэлд шинжилгээ хийхдээ “Улс төр, хууль хяналтын 
байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2017 оны судалгаа”-ны тоо 
баримттай харьцуулан шинжилж, гарсан өөрчлөлт, үр дүнг тогтоосон болно.
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Гðàфèк 1. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ¿íýëãýý, ¿ç¿¿ëýëòèéí ñõеì.

  Улс төрийн авлигын түгээмэл байдал 
(4.34)

  Улс төрийн авлигын түвшний өөрчлөлт 
(3.56)

  Салбар хүрээн дэх улс төрийн авлигын 
тархалтын цар хүрээ (3.93)

  Төрийн байгууллагын тодорхой үйл 
ажиллагаан дахь авлигын түвшин (4.17) 

  Салбар үйл ажиллагаанд улс төрийн 
авлига чиглэгдсэн байдал (3.97)

  Авлигын түвшинд нөлөөлсөн дутагдал, 
доголдол (4.13)

  Авлигад нөлөөлсөн хүчин зүйлс (4.24)
  Бүлэглэл, хүрээллүүдийн нөхцөл байдал 

(3.89)

  Хууль бус нөлөөллийн хэлбэр (3.96)
  Авлигын хэлбэр (4.06)
  Улс төр, бизнес болон бусад 

бүлэглэлүүдийн хамаарал (3.74)
  Хээл хахууль өгөх, авах аргууд (3.71)
  Хээл хахуулийн хэлбэр (3.59)

  Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр 
дагавар (4.09)

  Улс төрийн авлигаар олсон хөрөнгийн 
зарцуулалт (3.52)

Цар хүрээ
(3.99)

Хэлбэр 
(3.81)

Шалтгаан 
нөхцөл 
(4.09)

Хор уршиг,
үр дагавар

(3.81)

УЛС 
ТӨРИЙН

АВЛИГЫН 
ТҮВШИН

(3.93)

1. 2018 ÎНЫ УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТҮВШИН

Судалгааны үр дүнд 2018 онд улс төрийн хүрээн дэх авлигын төсөөллийн индекс 
3.93 гарлаа. Өмнөх оны үзүүлэлттэй харьцуулахад 0.06 баллаар буурсан буюу ач 
холбогдол өгөх хэмжээнд өөрчлөлт гарсангүй. Тус судалгаа хийгдэж ирсэн өнгөрсөн 
11 жилийн үзүүлэлтийг харьцуулан харахад авлигын төсөөллийн индексийн дундаж 
3.87 байгаа ба 2008 оны анхдагч үзүүлэлтээс 0.5 хүртэл баллаар буурч байсан 2013-
2016 онуудыг эс тооцвоос өндөр түвшинд 4 баллын орчимд тогтвортой хэлбэлзэх 
хандлага илэрч байна.
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Гðàфèк 2. Уëñ òºðèéí àâëèãûí ò¿âøèí, 2008-2018 îíä.
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гарлаа. Өмнөх оны үзүүлэлттэй харьцуулахад 0.06 баллаар буурсан буюу ач холбогдол 
өгөх хэмжээнд өөрчлөлт гарсангүй. Тус судалгаа хийгдэж ирсэн өнгөрсөн 11 жилийн 
үзүүлэлтийг харьцуулан харахад авлигын төсөөллийн индексийн дундаж 3.87 байгаа ба 
2008 оны анхдагч үзүүлэлтээс 0.5 хүртэл баллаар буурч байсан 2013-2016 онуудыг эс 
тооцвоос өндөр түвшинд 4 баллын орчимд тогтвортой хэлбэлзэх хандлага илэрч байна. 

График 2. Улс төрийн авлигын түвшин, 2008-2018 онд. 

 

 

 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Улс төрийн авлигын түвшинг тогтоохдоо дараах үндсэн дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг 
ашигладаг: цар хүрээ, хэлбэр, шалтгаан нөхцөл, хор уршиг/үр дагавар.   

Үндсэн шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн хувьд ч 2018 оны судалгаагаар ач холбогдол 
өгмөөр өөрчлөлт төдийлөн гарсангүй.  

Улс төрийн авлигын цар хүрээ нь өмнөх оноос 0.01 пунктээр нэмэгдсэн бол авлигын 
хэлбэр 0.11 пунктээр, авлигын шалтгаан нөхцөл 0.06 пунктээр, хор уршиг, үр дагавар 
0.10 пунктээр тус бүр буурсан байна.  

График 3. Шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ. 1 

 

  

 
1 Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт 2017 онд улс төр болон шүүх, хууль хяналтыг хүрээг нэгтгэсэн байдлаар 
3.94 гарсан (нэг дүгээр багана).  Хэрэв 2018 оны судалгааны аргачлалын дагуу шүүх, хууль хяналтын 
хүрээний үзүүлэлтүүдийг хасч, зөвхөн улс төрийн үзүүлэлтийг тооцвол 4.00 гэсэн индекс гарч байгаа юм 
(нэг дүгээр багана, ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн үзүүлэлт).  
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2017 Улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн дүн 2018 Зөвхөн улс төрийн хүрээний дүн

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ЦАР ХҮРЭЭ

Улс төрийн хүрээний авлигын цар хүрээний үнэлгээ 3.99 гарч, өмнөх оны албан 
¸сны дүнгээс 0.05 ïунктээр илүү гарсан хэдий ч бодитоор 0.01 ïунктээр буурсан 
(2017 онд улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн албан ¸сны дүн 3.94, зөвхөн 
улс төрийг хүрээг тусд нь тооцвол 4.00) буюу өөрчлөлтгүй байна. 

Улс төрийн авлигын цар хүрээг нийт 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлох 
бөгөөд тус бүр дараах өөрчлөлт гарсан байна:

1. Улс төрийн авлигын түгээмэл байдал + 0.16;
2. Улс төрийн авлигын түвшний өөрчлөлт - 0.03;
3. Тодорхой салбар, хүрээн (төрийн институц) дэх улс төрийн авлигын 

тархалтын цар хүрээ + 0.06 (2017 оны улс төр, хууль хяналтын хүрээний 
нэгтгэсэн албан ¸сны дүнтэй харьцулахад) буюу - 0.19 (2017 оны зөвхөн улс 
төрийн хүрээний тусд нь тооцсон дүнтэй харьцулахад);

1 Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт 2017 онд улс төр болон шүүх, хууль хяналтыг хүрээг нэгтгэсэн байдлаар 3.94 гарсан (нэг 
дүгээр багана). Хэрэв 2018 оны судалгааны аргачлалын дагуу шүүх, хууль хяналтын хүрээний үзүүлэлтүүдийг хасч, зөвхөн 
улс төрийн үзүүлэлтийг тооцвол 4.00 гэсэн индекс гарч байгаа юм (нэг дүгээр багана, ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн үзүүлэлт). 



151

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

4. Төрийн байгууллагын тодорхой үйл ажиллагаан дахь авилгын түвшин + 0.24 
(2017 оны улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн албан ¸сны дүнтэй 
харьцулахад) буюу - 0.01 (2017 оны зөвхөн улс төрийн хүрээний тусд нь 
тооцсон дүнтэй харьцуулахад);

5. Тодорхой салбар, үйл ажиллагаанд улс төрийн авлига чиглэгдсэн байдал 
(буюу ямар салбар, үйл ажиллагаатай улс төрийн авлига хэр холбогдсон 
болох) + 0.05.

Гðàфèк 4. Уëñ òºðèéí àâëèãûí öàð õ¿ðýýíèé ¿íýëãýý.2
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

Улс төрийн хүрээний авлигын цар хүрээний үнэлгээ 3.99 гарч, өмнөх оны албан ёсны 
дүнгээс 0.05 пунктээр илүү гарсан хэдий ч бодитоор 0.01 пунктээр буурсан (2017 онд улс 
төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн албан ёсны дүн 3.94, зөвхөн улс төрийг хүрээг 
тусд нь тооцвол 4.00) буюу өөрчлөлтгүй байна.  

Улс төрийн авлигын цар хүрээг нийт 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлох бөгөөд тус 
бүр дараах өөрчлөлт гарсан байна: 

1. Улс төрийн авлигын түгээмэл байдал + 0.16; 
2. Улс төрийн авлигын түвшний өөрчлөлт - 0.03; 
3. Тодорхой салбар, хүрээн (төрийн институц) дэх улс төрийн авлигын тархалтын 

цар хүрээ + 0.06 (2017 оны улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн албан ёсны 
дүнтэй харьцулахад) буюу - 0.19 (2017 оны зөвхөн улс төрийн хүрээний тусд нь 
тооцсон дүнтэй харьцулахад); 

4. Төрийн байгууллагын тодорхой үйл ажиллагаан дахь авилгын түвшин + 0.24 (2017 
оны улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн албан ёсны дүнтэй харьцулахад) 
буюу - 0.01 (2017 оны зөвхөн улс төрийн хүрээний тусд нь тооцсон дүнтэй 
харьцуулахад); 

5. Тодорхой салбар, үйл ажиллагаанд улс төрийн авлига чиглэгдсэн байдал (буюу 
ямар салбар, үйл ажиллагаатай улс төрийн авлига хэр холбогдсон болох) + 0.05. 

График 4. Улс төрийн авлигын цар хүрээний үнэлгээ. 2 

 

  

 
2 2017 онд “салбар хүрээн дэх авлигын тархалтын цар хүрээ” дэд үзүүлэлтийн дүн улс төр болон шүүх, 
хууль хяналтыг хүрээг нэгтгэсэн байдлаар 3.99 гарсан (5-р багана).  Хэрэв 2018 оны судалгааны аргачлалын 
дагуу шүүх, хууль хяналтын хүрээний үзүүлэлтүүдийг хасч, зөвхөн улс төрийн үзүүлэлтийг тооцвол 4.12 
гэсэн индекс гарч байгаа юм (5-р багана, ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн үзүүлэлт). 

2017 онд “төрийн байгууллагын үйл ажиллагаан дахь авлигын түвшин” дэд үзүүлэлтийн дүн улс төр болон 
шүүх, хууль хяналтыг хүрээг нэгтгэсэн байдлаар 3.93 гарсан (7-р багана).  Хэрэв 2018 оны судалгааны 
аргачлалын дагуу шүүх, хууль хяналтын хүрээний үзүүлэлтүүдийг хасч, зөвхөн улс төрийн үзүүлэлтийг 
тооцвол 4.18 гэсэн индекс гарч байгаа юм (7-р багана, ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн үзүүлэлт). 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ

Улс төрийн авлигын түгээмэл байдлын үнэлгээ 4.34 гарч өмнөх оныхоос 0.16 
ïунктээр (2017 онд 4.18) өссөн байна.

Ингэхдээ шинжээчдийн 83.4% нь Монголын улс төрийн хүрээнд авлига их болон 
маш их түгээмэл гэж үнэлсэн. Харьцуулахад 2017 онд тус хо¸р үзүүлэлтийн нийлбэр 
75.8%-тай гарч байжээ.

2 2017 онд “салбар хүрээн дэх авлигын тархалтын цар хүрээ” дэд үзүүлэлтийн дүн улс төр болон шүүх, хууль хяналтыг 
хүрээг нэгтгэсэн байдлаар 3.99 гарсан (5-р багана).  Хэрэв 2018 оны судалгааны аргачлалын дагуу шүүх, хууль хяналтын 
хүрээний үзүүлэлтүүдийг хасч, зөвхөн улс төрийн үзүүлэлтийг тооцвол 4.12 гэсэн индекс гарч байгаа юм (5-р багана, 
ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн үзүүлэлт).

 2017 онд “төрийн байгууллагын үйл ажиллагаан дахь авлигын түвшин” дэд үзүүлэлтийн дүн улс төр болон шүүх, хууль 
хяналтыг хүрээг нэгтгэсэн байдлаар 3.93 гарсан (7-р багана).  Хэрэв 2018 оны судалгааны аргачлалын дагуу шүүх, хууль 
хяналтын хүрээний үзүүлэлтүүдийг хасч, зөвхөн улс төрийн үзүүлэлтийг тооцвол 4.18 гэсэн индекс гарч байгаа юм (7-р 
багана, ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн үзүүлэлт).
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Гðàфèк 5. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ò¿ãýýìýë áàéäàë.
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Дэд үзүүлэлт 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ 

Улс төрийн авлигын түгээмэл байдлын үнэлгээ 4.34 гарч өмнөх оныхоос 0.16 пунктээр 
(2017 онд 4.18) өссөн байна. 

Ингэхдээ шинжээчдийн 83.4% нь Монголын улс төрийн хүрээнд авлига их болон маш их 
түгээмэл гэж үнэлсэн. Харьцуулахад 2017 онд тус хоёр үзүүлэлтийн нийлбэр 75.8%-тай 
гарч байжээ. 

График 5. Улс төрийн хүрээн дэх авлигын түгээмэл байдал. 

 
 
 
 
 

Дэд үзүүлэлт 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮВШНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ 

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын түвшин өөрчлөгдсөн байдалд өгсөн үнэлгээ 3.56 гарч 
өмнөх оноос 0.03 пунктээр (2017 онд 3.59) өссөн дүнтэй буюу өөрчлөлтгүй байна. 

Ингэхдээ шинжээчдийн 48.5% нь улс төрийн хүрээнд авлига нэмэгдсэн болон маш их 
нэмэгдсэн гэж үнэлсэн. Харьцуулахад 2017 оны тус хоёр үзүүлэлтийн нийлбэр болох 
47.6%-иас бараг өөрчлөгдсөнгүй. 

График 6. Улс төрийн хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлт. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮВШНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын түвшин өөрчлөгдсөн байдалд өгсөн үнэлгээ 
3.56 гарч өмнөх оноос 0.03 ïунктээр (2017 онд 3.59) өссөн дүнтэй буюу өөрчлөлтгүй 
байна.

Ингэхдээ шинжээчдийн 48.5% нь улс төрийн хүрээнд авлига нэмэгдсэн болон 
маш их нэмэгдсэн гэж үнэлсэн. Харьцуулахад 2017 оны тус хо¸р үзүүлэлтийн 
нийлбэр болох 47.6%-иас бараг өөрчлөгдсөнгүй.

Гðàфèк 6. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ò¿âøíèé ººð÷ëºëò.
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Дэд үзүүлэлт 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ 
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түгээмэл гэж үнэлсэн. Харьцуулахад 2017 онд тус хоёр үзүүлэлтийн нийлбэр 75.8%-тай 
гарч байжээ. 

График 5. Улс төрийн хүрээн дэх авлигын түгээмэл байдал. 
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47.6%-иас бараг өөрчлөгдсөнгүй. 

График 6. Улс төрийн хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлт. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 3. ТӨРИЙН ИНСТИТУЦ ДЭХ УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТАРХАЛТЫН 
ЦАР ХҮРЭЭ

Төрийн институц дэх улс төрийн авлигын тархалтын үзүүлэлт 3.93 ïункттэй  гарч 
өмнөх оны үнэлгээтэй харьцуулахад 0.06 буюу 0.19 ïунктээр буурсан байна (2017 
оны улс төр болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн дүн 3.99; зөвхөн улс 
төрийн хүрээний үзүүлэлтийг салгаж тооцсон дүн 4.12).

Ингэхдээ ерөнхийлөгчийн засаглалын хүрээ, Улсын Их Хурал, улс төрийн 
намуудын үзүүлэлт 0.27-0.38 ïунктээр буурсан бол бусад институцын хувьд өөрчлөлт 
бараг гарсангүй. Засгийн газар, түүний харъяа байгууллага болон улс төрийн намууд 
урьдын адил авлига хамгийн түгээмэл институцуцээр тооцогдсон хэвээр байна.
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Õ¿ñíýãò 1. Ñàëáàð õ¿ðýýí (òºðèéí èíñòèòóö) äýõ àâëèãà òàðõñàí áàéäàë.
2017 2018 Өөрчлөлт

1 Засгийн газар /яам, агентлаг/ 4.27 4.23 -0.04
2 Улс төрийн намууд 4.48 4.21 -0.27
3 Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, ЗДТГ 3.93 3.97 +0.04
4 Монгол Улсын Их Хурал 4.25 3.87 -0.38

5 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага /аймаг, нийслэл, 
сум дүүргийн ИТХ/ 3.89 3.75 -0.14

6 Ерөнхийлөгчийн засаглалын хүрээ 3.90 3.57 -0.34

Дэд ¿ç¿¿лэлò 4. ТӨРИЙН ҮЙЛ АÆИЛЛАГААН ДАХÜ УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН 
ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ

Төрийн үйл ажиллагаан дахь авлигын  цар хүрээг (шүүх, хууль хяналтын үйл 
ажиллагаанс бусад) 6 тодорхой чиглэлээр авч үнэлүүлэхэд үзүүлэлт 4.17 гарч, өмнөх 
оны албан ¸сны үзүүлэлттэй харьцуулахад 0.24 ïунктээр өссөн буюу бодитоор 
өөрчлөлтгүй  (+ 0.01) байна (2017 оны улс төр болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний 
нэгтгэсэн албан ¸сны дүн 3.93; зөвхөн улс төрийн хүрээний үзүүлэлтийг салгаж 
тооцсон дүн 4.18).

Гðàфèк 7. Нèéòèéí àëáà/òºðèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààí äàõü àâëèãûí 
òàðõàëòûí öàð õ¿ðýý.

9 
 

Дэд үзүүлэлт 3. ТӨРИЙН ИНСТИТУЦ ДЭХ УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТАРХАЛТЫН ЦАР 
ХҮРЭЭ 

Төрийн институц дэх улс төрийн авлигын тархалтын үзүүлэлт 3.93 пункттэй  гарч өмнөх 
оны үнэлгээтэй харьцуулахад 0.06 буюу 0.19 пунктээр буурсан байна (2017 оны улс төр 
болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн дүн 3.99; зөвхөн улс төрийн хүрээний 
үзүүлэлтийг салгаж тооцсон дүн 4.12). 

Ингэхдээ ерөнхийлөгчийн засаглалын хүрээ, Улсын Их Хурал, улс төрийн намуудын 
үзүүлэлт 0.27-0.38 пунктээр буурсан бол бусад институцын хувьд өөрчлөлт бараг 
гарсангүй. Засгийн газар, түүний харъяа байгууллага болон улс төрийн намууд урьдын 
адил авлига хамгийн түгээмэл институцуцээр тооцогдсон хэвээр байна. 

Хүснэгт 1. Салбар хүрээн (төрийн институц) дэх авлига тархсан байдал. 
  2017 2018 Өөрчлөлт 

1 Засгийн газар /яам, агентлаг/ 4.27 4.23 -0.04 
2 Улс төрийн намууд 4.48 4.21 -0.27 
3 Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, ЗДТГ 3.93 3.97 +0.04 

4 Монгол Улсын Их Хурал 4.25 3.87 -0.38 

5 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага /аймаг, нийслэл, сум 
дүүргийн ИТХ/ 3.89 3.75 -0.14 

6 Ерөнхийлөгчийн засаглалын хүрээ 3.90 3.57 -0.34 
 
 
 

Дэд үзүүлэлт 4. ТӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН 
ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

Төрийн үйл ажиллагаан дахь авлигын  цар хүрээг (шүүх, хууль хяналтын үйл 
ажиллагаанс бусад) 6 тодорхой чиглэлээр авч үнэлүүлэхэд үзүүлэлт 4.17 гарч, өмнөх 
оны албан ёсны үзүүлэлттэй харьцуулахад 0.24 пунктээр өссөн буюу бодитоор 
өөрчлөлтгүй  (+ 0.01) байна (2017 оны улс төр болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний 
нэгтгэсэн албан ёсны дүн 3.93; зөвхөн улс төрийн хүрээний үзүүлэлтийг салгаж тооцсон 
дүн 4.18). 

График 7. Нийтийн алба/төрийн байгууллагын үйл ажиллагаан дахь авлигын тархалтын цар хүрээ. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 5. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН НӨЛӨӨЛӨЛ, ЧИГЛЭЛ

Улс төрийн авлига бусад салбар хүрээний үйл ажиллагаа руу хэр чиглэж 
байгаа буюу нөлөөллийн (авлигын чиглэл буюу аль салбар, үйл ажиллагаатай хэр 
холбогдсон байдал) үнэлгээний үзүүлэлт 3.97 гарч өмнөх оны үнэлгээнээс 0.05 
ïунктээр өссөн буюу бараг өөрчлөлтгүй байна (2017 оны үзүүлэлт 3.92).

Нийт 11 салбар, үйл ажиллагааны хүрээнд үнэлгээг гаргасан ба тэдгээр дотроо 
дараах өөрчлөлтүүд гарсан байна.

Ач холбогдол өгмөөр хэмжээнд өссөн салбарууд:
- аж үйлдвэр + 0.41,
- уул уурхай, ашигт малтмал + 0.26,
- гадаадын хөрөнгө оруулалт + 0.12.
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Бага хэмжээний өөрчлөлт гарсан эсвэл өөрчлөлт гараагүй салбарууд:
- төрийн алба + 0.09
- бизнес, хувийн хэвшил + 0.07,
- шүүх + 0.05,
- дэд бүтэц + 0.03,
- барилга 0.00,
- хууль сахиулах - 0.04,
- хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл - 0.08,
- хууль тогтоох, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа - 0.09.

Гðàфèк 8. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýíèé àâëèãûí ÷èãëýë.

10 
 

Дэд үзүүлэлт 5. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН НӨЛӨӨЛӨЛ, ЧИГЛЭЛ 

Улс төрийн авлига бусад салбар хүрээний үйл ажиллагаа руу хэр чиглэж байгаа буюу 
нөлөөллийн (авлигын чиглэл буюу аль салбар, үйл ажиллагаатай хэр холбогдсон 
байдал) үнэлгээний үзүүлэлт 3.97 гарч өмнөх оны үнэлгээнээс 0.05 пунктээр өссөн буюу 
бараг өөрчлөлтгүй байна (2017 оны үзүүлэлт 3.92). 

Нийт 11 салбар, үйл ажиллагааны хүрээнд үнэлгээг гаргасан ба тэдгээр дотроо дараах 
өөрчлөлтүүд гарсан байна. 

Ач холбогдол өгмөөр хэмжээнд өссөн салбарууд: 

- аж үйлдвэр + 0.41, 
- уул уурхай, ашигт малтмал + 0.26, 
- гадаадын хөрөнгө оруулалт + 0.12. 

Бага хэмжээний өөрчлөлт гарсан эсвэл өөрчлөлт гараагүй салбарууд: 

- төрийн алба + 0.09 
- бизнес, хувийн хэвшил + 0.07, 
- шүүх + 0.05, 
- дэд бүтэц + 0.03, 
- барилга 0.00, 
- хууль сахиулах - 0.04, 
- хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл - 0.08, 
- хууль тогтоох, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа - 0.09. 

График 8. Улс төрийн хүрээний авлигын чиглэл. 

 

  

3.31

3.89

3.90

3.88

3.84

3.92

4.02

4.07

3.70

4.05

4.31

3.38

3.81

3.81

3.84

3.96

3.97

4.02

4.10

4.11

4.14

4.57

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Бизнес, хувийн хэвшил

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

Хууль тогтоох, шийдвэр 
гаргах үйл ажиллагаа

Хууль сахиулах

Гадаадын хөрөнгө оруулалт

Шүүх

Барилга

Дэд бүтэц

Аж үйлдвэр

Төрийн алба

Уул уурхай, ашигт малтмал

2018 2017

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХЭЛБЭР

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 3.81 гарч өмнөх оны 
үнэлгээнээс 0.11 ïунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 3.92). 

Улс төрийн авлигын хэлбэрийг нийт 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлох 
бөгөөд тус бүр дараах өөрчлөлт гарсан байна.

1. Хээл хахуулийн хэлбэр - 0.10;
2. Хээл хахууль өгөх, авах аргууд - 0.10;
3. Бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдал - 0.22;
4. Авлигын хэлбэр - 0.12;
5. Хууль бус нөлөөллийн хэлбэр + 0.02.
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Гðàфèк 9. Уëñ òºðèéí àâëèãûí õýëáýðèéí ¿íýëãýý.

11 
 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХЭЛБЭР 

Улс төрийн хүрээн дэх авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 3.81 гарч өмнөх оны үнэлгээнээс 0.11 
пунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 3.92).  

Улс төрийн авлигын хэлбэрийг нийт 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлох бөгөөд тус 
бүр дараах өөрчлөлт гарсан байна. 

1. Хээл хахуулийн хэлбэр - 0.10; 
2. Хээл хахууль өгөх, авах аргууд - 0.10; 
3. Бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдал - 0.22; 
4. Авлигын хэлбэр - 0.12; 
5. Хууль бус нөлөөллийн хэлбэр + 0.02. 

График 9. Улс төрийн авлигын хэлбэрийн үнэлгээ. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 1. ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ХЭЛБЭР

Улс төрийн хүрээн дэх хээл хахуулийн хэлбэрийн үнэлгээ 3.59 гарч өмнөх оноос 
0.10 ïунктээр буурсан бага зэргийн эерэг үзүүлэлттэй байна (2017 оны үзүүлэлт 
3.69).

Хээл хахуулийн олон хэлбэр байгаагаас хамгийн түгээмэл гэж үзсэн дараах 
хэлбэрийг сонгон үнэлүүлсэн (çóðàã 10). Улс төрийн авлигын хүрээн дэх хээл 
хахуулийн 13 хэлбэрээс 3 хэлбэрийн үнэлгээ өссөн сөрөг дүнтэй гарсан бол бол 7 
хэлбэрийн үзүүлэлт буурсан эерэг үзүүлэлт гарч, 3 хэлбэрийн хувьд (бараг) өөрчлөлт 
гарсангүй. Ингэхэд дараах хэлбэрүүдийн хувьд үзүүлэлт өссөн:

- ажил, албан тушаалын томилгоо + 0.14,
- шагнал, цол, тэмдгээр шагнах + 0.22,
- хувьцаа өгөх + 0.19.

Харин дараах хэлбэрүүдийн хувьд үзүүлэлт буурсан байна:
- ашиг, орлого хуввалцах - 0.13, 
- бэлэн мөнгө өгөх - 0.33,
- ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэлх - 0.11,
- үнэтэй бэлэг өгөх - 0.37,
- эмчилгээ, сувилгааны зардлыг төлөх - 0.18,
- гадаадын банкинд данс нээж өгөх - 0.15,
- өрийг нь төлөх - 0.05.




