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Гðàфèк 10. Õýýë õàõóóëèéí õýëáýðèéí ¿íýëãýý.

12 
 

Дэд үзүүлэлт 1. ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ХЭЛБЭР 

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

Хээл хахуулийн олон хэлбэр байгаагаас хамгийн түгээмэл гэж үзсэн дараах хэлбэрийг 
сонгон үнэлүүлсэн (зураг 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. 

График 10. Хээл хахуулийн хэлбэрийн үнэлгээ. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 2. ХУУЛÜ БУС НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭЛБЭР

Улс төрчид, өндөр албан тушаалтнууд хувийн зорилгоор төрийн байгууллага, 
албан тушаалтны үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ нь 3.66 гарч 
өмнөх оноос 0.02 ïунктээр өссөн буюу өөрчлөлтгүй байна. 

Хууль бус нөлөөллийг тогтоох 9 дэд үзүүлэлтээс 5 дэд үзүүлэлтийн үнэлгээ 
өссөн бөгөөд үүнд амлалт өгч нөлөөлөх хэлбэр 0.26 ïункт, хүсэлт тавих хэлбэр 0.19 
ïункт, албадах хэлбэр 0.09 ïункт, нутаг орны хэлхээ холбоог ашиглах хэлбэр 0.07 
ïункт, садан төрлийн хэлхээ холбоог ашиглах хэлбэр 0.08 ïунктээр өссөн. Харин 
дарамт, шахалт үзүүлэх хэлбэр 0.16 ïунктээр, айлган сүрдүүлэх хэлбэр 0.09 ïунктээр 
буурсан байна. 



157

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

Гðàфèк 11. Õóóëü áóñ íºëººëëèéí ¿íýëãýý.

13 
 

Дэд үзүүлэлт 2. ХУУЛЬ БУС НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭЛБЭР 

Улс төрчид, өндөр албан тушаалтнууд хувийн зорилгоор төрийн байгууллага, албан 
тушаалтны үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ нь 3.66 гарч өмнөх оноос 
0.02 пунктээр өссөн буюу өөрчлөлтгүй байна.  

Хууль бус нөлөөллийг тогтоох 9 дэд үзүүлэлтээс 5 дэд үзүүлэлтийн үнэлгээ өссөн бөгөөд 
үүнд амлалт өгч нөлөөлөх хэлбэр 0.26 пункт, хүсэлт тавих хэлбэр 0.19 пункт, албадах 
хэлбэр 0.09 пункт, нутаг орны хэлхээ холбоог ашиглах хэлбэр 0.07 пункт, садан төрлийн 
хэлхээ холбоог ашиглах хэлбэр 0.08 пунктээр өссөн. Харин дарамт, шахалт үзүүлэх 
хэлбэр 0.16 пунктээр, айлган сүрдүүлэх хэлбэр 0.09 пунктээр буурсан байна.  

График 11. Хууль бус нөлөөллийн үнэлгээ. 

 

 

 

 
Дэд үзүүлэлт 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 үнэлгээ 3.74 гарч 
өнгөрсөн оноос 0.14 пунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 3.88).  

Нийт 11 нөхцөл байдлын үзүүлэлтээс 2 үзүүлэлтийн үнэлгээ бага зэрэг өсч, 5 
үзүүлэлтийн үнэлгээ бага зэрэг, 1 үзүүлэлтийн үнэлгээ 0.21 пунктээр буурсан байна.  

Индексийн үзүүлэлтээс гадна шинжээчдийн өгсөн хариултыг дурдвал 83.3% “улс төр, 
бизнесийн бүлэглэлүүд нэгдсэн”, 74.2% нь “бизнесийн бүлэглүүд улс төрчдийг 
эрхшээлдээ оруулсан”, 68.2% нь “улс төрчид бизнесийн бүлэглэлүүдийг эрхшээлдээ 
оруулсан” болон 74.2% нь “улс төрчид шүүгч болон хууль сахиулах байгууллагын албан 
тушаалтнуудтай хууль бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн” гэж үзэж байгаа нь (“их” болон 
“маш их” хэмжээнд) анхаарал татна. Түүнчлэн 75.8% нь улс төрийн хүрээний авлига илүү 
далд хэлбэр рүү шилжсэн гэж үзэж байна. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 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 үнэлгээ 
3.74 гарч өнгөрсөн оноос 0.14 ïунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 3.88). 

Нийт 11 нөхцөл байдлын үзүүлэлтээс 2 үзүүлэлтийн үнэлгээ бага зэрэг өсч, 5 
үзүүлэлтийн үнэлгээ бага зэрэг, 1 үзүүлэлтийн үнэлгээ 0.21 ïунктээр буурсан байна. 

Индексийн үзүүлэлтээс гадна шинжээчдийн өгсөн хариултыг дурдвал 83.3% “улс 
төр, бизнесийн бүлэглэлүүд нэгдсэн”, 74.2% нь “бизнесийн бүлэглүүд улс төрчдийг 
эрхшээлдээ оруулсан”, 68.2% нь “улс төрчид бизнесийн бүлэглэлүүдийг эрхшээлдээ 
оруулсан” болон 74.2% нь “улс төрчид шүүгч болон хууль сахиулах байгууллагын 
албан тушаалтнуудтай хууль бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн” гэж үзэж байгаа нь (“их” 
болон “маш их” хэмжээнд) анхаарал татна. Түүнчлэн 75.8% нь улс төрийн хүрээний 
авлига илүү далд хэлбэр рүү шилжсэн гэж үзэж байна.

Õ¿ñíýãò 2. Á¿ëýãëýë¿¿äèéí õàðèëöàà õàìààðàë, íºõöºë áàéäëûí ¿íýëãýý.
# Бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдал 2017 2018 Өөрчлөлт
1 Улс төр, бизнесийн бүлэглэл нэгдсэн 4,27 4,35 +0,09

2 Бизнесийн бүлэглэл улс төрчдийг эрхшээлдээ 
оруулсан 4,31 4,20 -0,11

3 Улс төрийн авлига нь илүү далд хэлбэрт шилжсэн 4,29 4,19 -0,10

4
Улс төрчид шүүгч болон хууль сахиулах байгууллагын 
албан тушаалтнуудтай хууль бус ашиг сонирхлоор 
нэгдсэн

4,29 4,15 -0,14

5 Улс төрчид бизнесийн бүлэглэлийг эрхшээлдээ 
оруулсан 3,79 3,80 +0,01

6 Гадны бизнесийн бүлэглэл Монголын улс төрийн нам /
бүлэглэл/-ыг эрхшээлдээ оруулсан 3,68 3,75 +0,08

7 Гадны улс төрийн бүлэглэл Монголын улс төрийн нам /
бүлэглэл/-ыг эрхшээлдээ оруулсан 3,53 3,42 -0,10
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8 Гадны бизнесийн бүлэглэл Монголын улс төрийн нам /
бүлэглэл/-тай нэгдсэн 3,47 3,40 -0,07

9 Улс төрийн нам /бүлэглэл/ гэмт бүлэглэлийг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,40 3,36 -0,04

10 Гэмт бүлэглэл улс төрийн нам /бүлэглэл/-ыг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,50 3,29 -0,21

11 Гадны улс төрийн бүлэглэл Монголын улс төрийн нам /
бүлэглэл/-тай нэгдсэн 3,31 3,27 -0,03

Дэд ¿ç¿¿лэлò 4. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХЭЛБЭР

Улс төрийн авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 4.06 гарч өнгөрсөн оноос 0.12 ïунктээр 
буурсан үзүүлэлттэй байна (2017 оны үзүүлэлт 4.18).

Нийт 15 дэд үзүүлэлтийн 2 дэд үзүүлэлтэд тодорхой хэмжээний өсөлт гарсан:
- албан тушаалаа урвуулан ашиглах + 0.08,
- төрийн өмчиг хувьдаа завших + 0.08.

Харин 9 үзүүлэлтүүдийн хувьд тодорхой хэмжээнд бууралт ажиглагдсан:
- төсвийг хувийн ашиг сонирхлын дагуу хуваарилах - 0.26,
- аж ахуйн нэгжид давуу байдал бий болгох - 0.23, 
- мөнгө угаах - 0.19,
- ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн шийдвэр гаргах, гаргуулах - 0.18,
- төсвийн хөрөнгийг зориултын бус зарцуулах - 0.18,
- төрийн өмчиг хууль бус арга замаар хувьчлах - 0.16,
- бизнес бүлэглэлийн захиалгаар хууль тогтоомж санаачлан батлуулах, 

дэмжих - 0.15,
- хээл хахууль өгөх, авах, зуучлах - 0.15,
- хууль бусаар дамïууруулах - 0.13.

Гðàфèк 12. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí õýëáýð.
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График 12. Улс төрийн хүрээн дэх авлигын хэлбэр. 

 

 
 
 

Дэд үзүүлэлт 5. УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХЭЭЛ ХАХУУЛЬ ӨГӨХ, АВАХ АРГА 

Улс төрийн хүрээний хээл хахууль өгөх, авах аргуудыг хэрэглэсэн байдлын үнэлгээ 3.71 
гарч өмнөх оноос 0.10 пунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 3.81). 

Нийт 11 түгээмэл үзүүлэлтийн 6 үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан эерэг үзүүлэлттэй байгаа 
бол 4 үзүүлэлтийн үнэлгээ өссөн сөрөг үнэлгээтэй гарчээ.  

Дараах үзүүэлэлтийн үнэлгээ өссөн: 

- мөнгө зээлдүүлж мартах + 0.25, 
- эд зүйлсийг зах зээлийн үнээс доогуур үнээр худалдах + 0.10, 
- эд зүйлсийг зах зээлийн үнээс дээгүүр үнээр худалдаж авах + 0.09, 
- өмгөөлөгчөөр дамжуулах + 0.05. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 5. УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХЭЭЛ ХАХУУЛÜ ӨГӨХ, АВАХ АРГА

Улс төрийн хүрээний хээл хахууль өгөх, авах аргуудыг хэрэглэсэн байдлын 
үнэлгээ 3.71 гарч өмнөх оноос 0.10 ïунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 3.81).

Нийт 11 түгээмэл үзүүлэлтийн 6 үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан эерэг үзүүлэлттэй 
байгаа бол 4 үзүүлэлтийн үнэлгээ өссөн сөрөг үнэлгээтэй гарчээ. 

Дараах үзүүэлэлтийн үнэлгээ өссөн:
- мөнгө зээлдүүлж мартах + 0.25,
- эд зүйлсийг зах зээлийн үнээс доогуур үнээр худалдах + 0.10,
- эд зүйлсийг зах зээлийн үнээс дээгүүр үнээр худалдаж авах + 0.09,
- өмгөөлөгчөөр дамжуулах + 0.05.

Харин дараах үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан:
- биечлэн уулзаж өгч авах – 0.33,
- ойр дотны хүмүүсээр дамжуулах – 0.28,
- зуучлагчаар дамжуулах – 0.18,
- үйл ажиллагааны зардал болгож өгөх – 0.09,
- мөрийтэй тоглож санаатай алдах – 0.04.

Гðàфèк 13. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýíä õýýë õàõóóëü ºãºõ, àâàõ àðãóóäûí ¿íýëãýý.
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Харин дараах үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан: 

- биечлэн уулзаж өгч авах – 0.33, 
- ойр дотны хүмүүсээр дамжуулах – 0.28, 
- зуучлагчаар дамжуулах – 0.18, 
- үйл ажиллагааны зардал болгож өгөх – 0.09, 
- мөрийтэй тоглож санаатай алдах – 0.04. 

График 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 шалтгаан нөхцөлийн үзүүлэлт 2018 онд 4.09 гарч өнгөрсөн 
оноос 0.06 ïунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 4.15). Шалтгаан, нөхцөлийн 
үзүүлэлтийн өсөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодруулах зорилгоор 3 дэд 
үзүүлэлтийн хүрээнд шинжилгээ хийж тодорхойлов. 

Улс төрийн авлигын шалтгаан, нөхцөлийн үзүүлэлтээс бүлэглэл, хүрээллүүдийн  
нөхцөл байдлын үзүүлэлт 0.19 ïунктээр буурч, харин авлигад нөлөөлөх хүчин зүйлс 
(- 0.01) болон авлигын түвшинд нөлөөлөх дутагдал, доголдолын үзүүлэлтэд (+ 0.03) 
бараг өөрчлөлт гарсангүй.  

Гðàфèк 14. Аâëèãûí øàëòãààí, íºõöºë.
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Улс төрийн авлигын шалтгаан нөхцөлийн үзүүлэлт 2018 онд 4.09 гарч өнгөрсөн оноос 
0.06 пунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 4.15). Шалтгаан, нөхцөлийн 
үзүүлэлтийн өсөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодруулах зорилгоор 3 дэд 
үзүүлэлтийн хүрээнд шинжилгээ хийж тодорхойлов.  

Улс төрийн авлигын шалтгаан, нөхцөлийн үзүүлэлтээс бүлэглэл, хүрээллүүдийн  нөхцөл 
байдлын үзүүлэлт 0.19 пунктээр буурч, харин авлигад нөлөөлөх хүчин зүйлс (- 0.01) 
болон авлигын түвшинд нөлөөлөх дутагдал, доголдолын үзүүлэлтэд (+ 0.03) бараг 
өөрчлөлт гарсангүй.   

График 14. Авлигын шалтгаан, нөхцөл. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГАД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Улс төрийн авлигад нөлөөлсөн хүчин зүйлсийн үнэлгээ 4.24 гарч өнгөрсөн оноос 
0.01 ïунктээр буурсан буюу өөрчлөлтгүй байна. 

Улс төрийн авлигын нөлөөллийг 11 дэд хүчин зүйлсээр хэмжсэн бөгөөд үүний 
5 дэд хүчин зүйлсийн үнэлгээ буурсан эерэг үнэлгээтэй байгаа бол 3 дэд хүчин 
зүйлсийн үнэлгээ өссөн сөрөг дүн гарсан байна. 

Албан тушаалын томилгоо болон сонгуулийн өнөөгийн тогтолцоо үзүүлэлт 0.20 
болон 0.23 ïунктээр тус бүр хамгийн их өссөн бол хууль хяналтын байгууллагын 
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил (- 0.20), ИТХ-ын 
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь  ашиг сонирхлын зорчил (- 0.18), хуулийн 
байгууллагын шийдвэр гаргах үйл явц (- 0.15)-ад хамгийн их бууралт гарсан байна.

Õ¿ñíýãò 3. Уëñ òºðèéí àâëèãàä íºëººëñºí õ¿÷èí ç¿éëñèéí ¿íýëãýý.
Авлигад нөлөөлөх хүчин зүйлс 2017 2018 Зөрүү

1 Албан тушаалын томилгоо (нам дотор болон төрийн албанд) 4,55 4,74 +0,20
2 Намын санхүүжилтийн механизм 4,56 4,58 +0,02

3 Улс төрийн хүрээн дэх бизнес бүлэглэлүүдийн ашиг 
сонирхлын зөрчил 4,49 4,52 +0,02

4 Сонгуулийн санхүүжилтийн механизм 4,42 4,43 +0,01
5 Сонгуулийн өнөөгийн тогтолцоо 4,02 4,25 +0,23

6 Засгийн газрын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь ашиг 
сонирхлын зөрчил 4,26 4,21 -0,05

7 УИХ-ын хууль санаачлах, тогтоох, хэрэгжилтэд нь хяналт 
тавих үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил 4,23 4,19 -0,04

8 Хууль хяналтын байгууллагын шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил 4,25 4,05 -0,20
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9 Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 3,93 4,02 +0,08

10 ИТХ-ын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь ашиг 
сонирхлын зөрчил 4,07 3,90 -0,18

11 Хуулийн байгууллагын шийдвэр гаргах үйл явц 3,96 3,81 -0,15

Дэд ¿ç¿¿лэлò 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ТҮВШИНД НӨЛӨӨЛÆ БУЙ ТӨРИЙН 
АЛБАН ДАХÜ ДУТАГДАЛ, ДÎГÎЛДÎЛ

Улс төрийн авлигад нөлөөлөх төрийн үйл ажиллагааны дутагдал, доголдолын 
нөлөөллийн үнэлгээ 4.13 гарч өнгөрсөн оноос 0.03 ïунктээр өссөн буюу бараг 
өөрчлөлтгүй байна (2018 оны үзүүлэлт 4.10). 

Төрийн үйл ажиллагааны дутагдал, доголдлыг 12 дэд үзүүлэлтэд хамааруулж 
хэмжсэн бөгөөд үүний 7 дэд үзүүлэлтийн үнэлгээ өсөлттэй буюу сөрөг гарчээ. 
Ингэхдээ төрийн албан хаагчийн ур чадварын дутмаг байдал, олон давхар шатлага, 
хийдэл, мэдээллийн нээлттэй, ил тод бус байдал болон албан тушаалтны үзэмжээр 
асуудлыг шийдвэрлэх боломжийн нөлөөлөл хамгийн их өссөн байна. Харин төрийн 
үйлчилгээний хүртээмж муу гэсэн үзүүэлэлт 0.17 ïунктээр хамгийн их буурсан байна.

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

Хариулт 2017 2018 Зөрүү
1 Хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт сул 4,33 4,27 - 0,06

2 Хууль, журам зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага 
хүлээлгэдэггүй байдал 4,35 4,26 - 0,10

3 Албан тушаалтны үзэмжээр асуудлыг шийдвэрлэх боломж 4,13 4,24 + 0,11
4 Олон шат дамжлага, давхардал, хийдэл 4,03 4,21 + 0,18

5 Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтад тавих хяналт 
сул 4,21 4,21 0,00

6 Шийдвэр гаргах ажиллагааны ил тод байдал дутмаг 4,11 4,19 + 0,08
7 ТАХ-ийн ур чадвар дутмаг 3,94 4,19 + 0,25
8 Төрийн албан хаагчийн ¸с зүйн доголдол 4,14 4,17 + 0,04
9 Мэдээлэл нээлттэй, ил тод бус 4,00 4,11 + 0,11

10 Хүнд суртал 4,10 4,08 - 0,02

11 Албан хаагчийн цалин, орон сууц, нийгмийн  баталгаа 
хангалтгүй 3,89 3,97 + 0,08

12 Төрийн үйлчилгээний хүртээмж муу 3,85 3,68 - 0,17

Дэд ¿ç¿¿лэлò 3. УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХҮРЭЭЛЛҮҮДИЙН НӨХЦӨЛ 
БАЙДАЛ

Улс төрийн хүрээн дэх тодорхой ашиг сонирхолд хөтлөгдсөн хүрээллийн нөхцөл 
байдал буюу ямар төрлийн хүрээллүүд түгээмэл байгаа талаарх үнэлгээ 3.89 гарч 
өнгөрсөн оноос 0.19 ïунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 4.08). 

Нийт 7 дэд үзүүлэлтээс 4 дэд үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан, 1 үзүүлэлтийн 
үнэлгээ өссөн дүнтэй гарчээ. Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, нэг хүнийг тойрсон 
хүрээллийн үзүүлэлт 0.09 ïунктээр өссөн бол хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн 
найз нөхдийн хүрээллийн үзүүлэлт 0.24 ïунктээр, хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн 
бизнесийн хүрээллийн үзүүлэлт 0.09 ïунктээр, хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн нэг 
нутаг, аймгийн хүрээллийн үзүүлэлт 0.07 ïунктээр буурсан. Харин нийтийн эрх 
ашгийн төлөө хүрээллийн үнэлгээ 1.03 ïунктээр буурсан нь анхаарал татаж байгаа 
ч 2015 болон 2016 оны үзүүлэлттэй ижил түвшинд байна.
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Гðàфèк 15. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýí äýõ õ¿ðýýëë¿¿äèéí íºõöºë áàéäàë.
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Хүснэгт 4. Улс төрийн авлигын түвшинд нөлөөлж буй төрийн албан дахь дутагдал, доголдол. 
 Хариулт 2017 2018 Зөрүү 

1 Хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт сул 4,33 4,27 - 0,06 

2 Хууль, журам зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага 
хүлээлгэдэггүй байдал 4,35 4,26 - 0,10 

3 Албан тушаалтны үзэмжээр асуудлыг шийдвэрлэх боломж 4,13 4,24 + 0,11 
4 Олон шат дамжлага, давхардал, хийдэл 4,03 4,21 + 0,18 
5 Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтад тавих хяналт сул 4,21 4,21 0,00 
6 Шийдвэр гаргах ажиллагааны ил тод байдал дутмаг 4,11 4,19 + 0,08 
7 ТАХ-ийн ур чадвар дутмаг 3,94 4,19 + 0,25 
8 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн доголдол 4,14 4,17 + 0,04 
9 Мэдээлэл нээлттэй, ил тод бус 4,00 4,11 + 0,11 

10 Хүнд суртал 4,10 4,08 - 0,02 

11 Албан хаагчийн цалин, орон сууц, нийгмийн  баталгаа 
хангалтгүй 3,89 3,97 + 0,08 

12 Төрийн үйлчилгээний хүртээмж муу 3,85 3,68 - 0,17 
 
 
 

Дэд үзүүлэлт 3. УЛС ТӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХҮРЭЭЛЛҮҮДИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

Улс төрийн хүрээн дэх тодорхой ашиг сонирхолд хөтлөгдсөн хүрээллийн нөхцөл байдал 
буюу ямар төрлийн хүрээллүүд түгээмэл байгаа талаарх үнэлгээ 3.89 гарч өнгөрсөн 
оноос 0.19 пунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 4.08).  

Нийт 7 дэд үзүүлэлтээс 4 дэд үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан, 1 үзүүлэлтийн үнэлгээ өссөн 
дүнтэй гарчээ. Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, нэг хүнийг тойрсон хүрээллийн үзүүлэлт 
0.09 пунктээр өссөн бол хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн найз нөхдийн хүрээллийн 
үзүүлэлт 0.24 пунктээр, хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн бизнесийн хүрээллийн үзүүлэлт 
0.09 пунктээр, хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн нэг нутаг, аймгийн хүрээллийн үзүүлэлт 
0.07 пунктээр буурсан. Харин нийтийн эрх ашгийн төлөө хүрээллийн үнэлгээ 1.03 
пунктээр буурсан нь анхаарал татаж байгаа ч 2015 болон 2016 оны үзүүлэлттэй ижил 
түвшинд байна. 

График 15. Улс төрийн хүрээн дэх хүрээллүүдийн нөхцөл байдал. 
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2018 Зөвхөн улс төрийн хүрээний дүн 2017 Улс төр, хууль хяналтын нэгтгэсэн дүн

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

Улс төрийн авлигын түвшний шалгуураас авлигын хор уршиг, үр дагаврын 
үзүүлэлт 2018 онд 3.81 гарч өнгөрсөн оноос 0.10 ïунктээр буурсан байна. 

Хор уршиг, үр дагаврын үзүүлэлтэд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг хо¸р дэд 
үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлов. Ингэхэд улс төрийн авлигын хор уршиг, 
үр дагаврын үзүүлэлт 0.15 ïунктээр буурч, харин авлигаар олсон хөрөнгийн 
зарцуулалтын үзүүлэлт 0.05 ïунктээр нэмэгдсэн байна.

Гðàфèк 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 түвшний шалгуураас авлигын хор уршиг, үр дагаврын үзүүлэлт 2018 
онд 3.81 гарч өнгөрсөн оноос 0.10 пунктээр буурсан байна.  

Хор уршиг, үр дагаврын үзүүлэлтэд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг хоёр дэд үзүүлэлтийн 
хүрээнд тодорхойлов. Ингэхэд улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагаврын үзүүлэлт 0.15 
пунктээр буурч, харин авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын үзүүлэлт 0.05 пунктээр 
нэмэгдсэн байна. 

График 16. Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагавар. 

 
 

 

 

Дэд үзүүлэлт 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХОР УРШИГ 

Улс төрийн авлигын хор уршгийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 4.09 болж өнгөрсөн оноос 0.25 
пунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 4.34). 

Нийт 16 дэд үзүүлэлтээс 14 үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан байна. Ингэхэд дараах 
үзүүлэлтийн үнэлгээ хамгийн их буурсан: 

- гадаадын хөрөнгө оруулалт буурсан - 0.46, 
- гэмт хэрэг нэмэгдэх - 0.42,  
- хүний эрхийн зөрчил нэмэгдэх - 0.35, 
- нийгмийн дэг журам алдагдах - 0.30, 
- улс орны эдийн засгийн хүч сулрах - 0.29, 
- ажилгүйдэл нэмэгдэх - 0.28, 
- шударга ёс алдагдах - 0.27, 
- ядуурал нэмэгдэх - 0.26, 
- Монгол улсын нэр хүнд олон түвшинд унах - 0.25, 
- Төрийн албаны чадвар сулрах - 0.23, 
- Ёс суртахууны үнэт зүйлс алдагдах - 0.20.  

Харин байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 0.07 пунктээр, хуулийн хэрэгжилт 
суларсан 0.03 пунктээр нэмэгдсэн байна. 
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Авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалт Улс төрийн авлигын хор уршиг, үр дагавар

2017 2018

Дэд ¿ç¿¿лэлò 1. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГЫН ХÎР УРШИГ

Улс төрийн авлигын хор уршгийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 4.09 болж өнгөрсөн оноос 
0.25 ïунктээр буурсан байна (2017 оны үзүүлэлт 4.34).

Нийт 16 дэд үзүүлэлтээс 14 үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан байна. Ингэхэд дараах 
үзүүлэлтийн үнэлгээ хамгийн их буурсан:

- гадаадын хөрөнгө оруулалт буурсан - 0.46,
- гэмт хэрэг нэмэгдэх - 0.42, 
- хүний эрхийн зөрчил нэмэгдэх - 0.35,
- нийгмийн дэг журам алдагдах - 0.30,
- улс орны эдийн засгийн хүч сулрах - 0.29,
- ажилгүйдэл нэмэгдэх - 0.28,
- шударга ¸с алдагдах - 0.27,
- ядуурал нэмэгдэх - 0.26,
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- Монгол улсын нэр хүнд олон түвшинд унах - 0.25,
- Төрийн албаны чадвар сулрах - 0.23,
- Ёс суртахууны үнэт зүйлс алдагдах - 0.20. 
Харин байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 0.07 ïунктээр, хуулийн хэрэгжилт 

суларсан 0.03 ïунктээр нэмэгдсэн байна.

Гðàфèк 17. Уëñ òºðèéí õ¿ðýýíèé àâëèãûí óëìààñ ó÷èðñàí õîð óðøèã, ñºðºã ¿ð 
äàãàâðûí ò¿âøèí.

21 
 

График 17. Улс төрийн хүрээний авлигын улмаас учирсан хор уршиг, сөрөг үр дагаврын түвшин. 

 

 

 

 

Дэд үзүүлэлт 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГААР ОЛСОН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ 

Улс төрийн авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын үнэлгээ 3.52 гарсан нь өнгөрсөн 
оноос 0.05 пунктээр өссөн байна (2017 оны үзүүлэлт 3.47). 

Уг үзүүлэлт хамаарах 19 дэд үзүүлэлтийн 10 үзүүлэлтийн үнэлгээ ямар нэг хэмжээнд 
өссөнөөс дотоодын банкинд хадгалах (+0.49), дотоодод орон сууц, барилга байгууламж 
бариулах (+0.44), бэлэн мөнгө хэлбэрээр хадгалах (+0.36), гэр бүлийн өмчлөлийн 
компанид хувь оруулах (+0.31), дотоодод орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах 
(0.023) хэлбэрүүдийн үнэлгөө хамгийн их өссөн.  

Харин 9 үзүүллэлтийн үнэлгээ буурснаас гадаадын оффшор бүсэд компани байгуулах 
(-0.31), гадаадын оффшор банк, санхүүгийн байгууллагад хадгалах (-0.19), эмчилгээнд 
зарцуулах (-0.16), өдөр тутмын хэрэгцээнд зарцуулах (-0.11) хэлбэрүүдийн үнэлгээ 
хамгийн их буурсан байна. 
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Монгол Улсын нэр хүнд олон улсын түвшинд унасан

Гадаадын зээл тусламжийн үр ашиг буурсан

Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нэмэгдсэн

Ядуурал нэмэгдсэн

Улс орны эдийн засгийн хүч чадал суларсан

Ёс суртахууны үнэт зүйлс алдагдсан

Шударга ёс алдагдсан

Төрийн албаны чадавхи суларсан

Өмч хөрөнгийн тэгш бус байдал нэмэгдсэн

Хуулийн хэрэгжилт суларсан

2018 зөвхөн улс төрийн хүрээний дүн 2017 Улс төр, хууль хяналтын нэгтгэсэн дүн

Дэд ¿ç¿¿лэлò 2. УЛС ТӨРИЙН АВЛИГААР ÎЛСÎН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

Улс төрийн авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалтын үнэлгээ 3.52 гарсан нь 
өнгөрсөн оноос 0.05 ïунктээр өссөн байна (2017 оны үзүүлэлт 3.47).

Уг үзүүлэлт хамаарах 19 дэд үзүүлэлтийн 10 үзүүлэлтийн үнэлгээ ямар нэг 
хэмжээнд өссөнөөс дотоодын банкинд хадгалах (+0.49), дотоодод орон сууц, барилга 
байгууламж бариулах (+0.44), бэлэн мөнгө хэлбэрээр хадгалах (+0.36), гэр бүлийн 
өмчлөлийн комïанид хувь оруулах (+0.31), дотоодод орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө 
худалдаж авах (0.023) хэлбэрүүдийн үнэлгөө хамгийн их өссөн. 

Харин 9 үзүүллэлтийн үнэлгээ буурснаас гадаадын оôôшор бүсэд комïани 
байгуулах (-0.31), гадаадын оôôшор банк, санхүүгийн байгууллагад хадгалах 
(-0.19), эмчилгээнд зарцуулах (-0.16), өдөр тутмын хэрэгцээнд зарцуулах (-0.11) 
хэлбэрүүдийн үнэлгээ хамгийн их буурсан байна.
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Гðàфèк 18. Уëñ òºðèéí (ò¿¿í÷ëýí ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýíèé) 
àâëèãààð îëñîí õºðºíãèéí çàðöóóëàëò.

22 
 

График 18. Улс төрийн (түүнчлэн шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний) авлигаар 
олсон хөрөнгийн зарцуулалт. 
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Дотоодод орон сууц, барилга байгууламж бариулах

2018 2017

2. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТ

Энэ бүлгийн хүрээнд улс төрийн авлигын үндсэн үнэлгээнээс гаднах бусад 
үзүүлэлтүүдийн байдлаар авлигын ерөнхий ойлголт, төсөөллийг дэлгэрүүлж гаргаж 
ирэхийг зорьсон болно.

АВЛИГЫН ТҮВШИН

Судалгааны хүрээнд улс төрийн хүрээгээр хязгаарлалгүй Монголын нийгэм дэх 
авлигын ерөнхий хандлага, түгээмэл байдлыг шинжээчдээр үнэлүүлэхэд 74.3 хувь 
нь их болон маш их гэж үнэлсэн байгаа юм.
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Гðàфèк 19. Мîíãîëûí íèéãýì äýõ  àâëèãûí ò¿âøèí.
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ХОЁР. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Энэ бүлгийн хүрээнд улс төрийн авлигын үндсэн үнэлгээнээс гаднах бусад 
үзүүлэлтүүдийн байдлаар авлигын ерөнхий ойлголт, төсөөллийг дэлгэрүүлж гаргаж 
ирэхийг зорьсон болно. 

 

АВЛИГЫН ТҮВШИН 

Судалгааны хүрээнд улс төрийн хүрээгээр хязгаарлалгүй Монголын нийгэм дэх авлигын 
ерөнхий хандлага, түгээмэл байдлыг шинжээчдээр үнэлүүлэхэд 74.3 хувь нь их болон 
маш их гэж үнэлсэн байгаа юм. 

График 19. Монголын нийгэм дэх  авлигын түвшин. 

 
 

 

УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН АВЛИГАД АВТСАН БАЙДАЛ 

Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн үнэлгээгээр 2018 онд улс төрийн намуудын авлигад 
автсан байдлыг тус бүрд нь тооцож үзвэл Монгол Ардын Нам болон Ардчилсан нам хоёр 
ижил хэмжээнд тус бүр 36.4 хувьтайгаар авлигад хамгийн их автагдсанаар тооцогдож 
байна. Удаагаар Монгол Ардын Хувьсгалт Нам 18.2 хувьтай, Иргэний Зориг-Ногоон нам 
6.1 хувьтай үнэлэгдэж байна.  

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

Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн үнэлгээгээр 2018 онд улс төрийн намуудын 
авлигад автсан байдлыг тус бүрд нь тооцож үзвэл Монгол Ардын Нам болон 
Ардчилсан нам хо¸р ижил хэмжээнд тус бүр 36.4 хувьтайгаар авлигад хамгийн их 
автагдсанаар тооцогдож байна. Удаагаар Монгол Ардын Хувьсгалт Нам 18.2 хувьтай, 
Иргэний Зориг-Ногоон нам 6.1 хувьтай үнэлэгдэж байна. 

Гðàфèк 20. Мîíãîë Уëñ äàõü óëñ òºðèéí íàìóóäûí àâëèãàä àâòñàí áàéäàë.
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ХОЁР. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Энэ бүлгийн хүрээнд улс төрийн авлигын үндсэн үнэлгээнээс гаднах бусад 
үзүүлэлтүүдийн байдлаар авлигын ерөнхий ойлголт, төсөөллийг дэлгэрүүлж гаргаж 
ирэхийг зорьсон болно. 

 

АВЛИГЫН ТҮВШИН 

Судалгааны хүрээнд улс төрийн хүрээгээр хязгаарлалгүй Монголын нийгэм дэх авлигын 
ерөнхий хандлага, түгээмэл байдлыг шинжээчдээр үнэлүүлэхэд 74.3 хувь нь их болон 
маш их гэж үнэлсэн байгаа юм. 

График 19. Монголын нийгэм дэх  авлигын түвшин. 

 
 

 

УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН АВЛИГАД АВТСАН БАЙДАЛ 

Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн үнэлгээгээр 2018 онд улс төрийн намуудын авлигад 
автсан байдлыг тус бүрд нь тооцож үзвэл Монгол Ардын Нам болон Ардчилсан нам хоёр 
ижил хэмжээнд тус бүр 36.4 хувьтайгаар авлигад хамгийн их автагдсанаар тооцогдож 
байна. Удаагаар Монгол Ардын Хувьсгалт Нам 18.2 хувьтай, Иргэний Зориг-Ногоон нам 
6.1 хувьтай үнэлэгдэж байна.  

График 20. Монгол Улс дахь улс төрийн намуудын авлигад автсан байдал. 
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АВЛИГЫН ХҮРЭЭНИЙ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ

Монголын нийгэм дэх авлигын 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 засгийн газар болон улс төрийн 
намын хүрээн дэх авлигын тархалтын үзүүлэлт хамгийн өндөр гарч, удаагаар шүүх, 
ïрокурор, Улсын Их хурал байгаа бол төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн 
хүрээнд харьцангуй бага ïункттэй гарчээ. Түүнчлэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 
“их” болон “маш их” гэсэн үнэлгээний нийлбэр 57.6 хувьтай байгаа нь анхаарал 
татаж байна.

Õ¿ñíýãò 5. Ñ¿¿ëèéí íýã æèëèéí õóãàöààí äàõü àâëèãûí íºõöºë áàéäàë (%).
Огт 
үгүй

Бага 
зэрэг

Дунд 
зэрэг Их Маш 

их
(“их, маш их”-
ийн нийлбэр)

1 Засгийн газар (яам, агентлаг) 0,0 3,0 4,5 50,0 36,4 (86,4)
2 Улс төрийн нам 0,0 4,5 9,1 30,3 42,4 (72,7)
3 Шүүх 0,0 4,5 12,1 40,9 28,8 (69,7)
4 Прокурор 1,5 4,5 12,1 36,4 25,8 (62,1)
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5 Улсын Их Хурал 0,0 6,1 12,1 33,3 25,8 (59,1)
6 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 1,5 7,6 16,7 28,8 28,8 (57,6)

7 Орон нутгийн төрийн 
захиргааны удирдлага 0,0 6,1 25,8 30,3 24,2 (54,5)

8 Төрийн/орон нутгийн өмчит, 
өмчийн оролцоотой ААН 3,0 6,1 16,7 30,3 24,2 (54,5)

9 Нутгийн өөрөө удирдах ¸сны 
байгууллага 3,0 10,6 24,2 22,7 19,7 (42,4)

10 Хувийн хэвшил 15,2 21,2 10,6 18,2 7,6 (25,8)
11 Төрийн бус байгууллага 15,2 27,3 16,7 6,1 1,5 (7,6)

АВЛИГЫН ТҮВШИНД НӨЛӨӨЛСӨН ГÎЛ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Судалгааны хүрээнд Монгол Улс дахь авлигын түвшинд нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийн талаар шинжээчдээс нээлттэй хэлбэрээр асуухад нийт 115 хариулт 
өгөгдсөнийг нэгтгэн боловсруулахад 24 төрлийн хүчин зүйл дурдагдсан юм. 
Тэдгээрийн эрэмбэлэхэд дараах дүр зураг харагдаж байна.

Õ¿ñíýãò 6. Мîíãîë Уëñûí àâëèãûí еðºíõèé ò¿âøèíä íºëººëñºí ãîë íºõöºë 
áàéäàë.

- Хувь Тохиолдол
1 Улс төрийн намуудын гажуудсан байдал 7,83% 9
2 Хариуцлагын тогтолцооны хомсдол 7,83% 9
3 Албан тушаалын томилгоо/наймаа 7,83% 9
4 Засаглалын тогтворгүй/залгамжгүй байдал 6,96% 8
5 Шунал, ¸с суртахууны доройтол 6,96% 8
6 Хүн амын-эдийн засгийн байдал 6,09% 7
7 Сонгуулийн тогтолцоо 6,09% 7
8 Төрийн албаны тогтворгүй байдал 6,09% 7
9 Хууль эрх зүйн алдаа дутагдал 6,09% 7

10 Төрийн албаны чадамж 4,35% 5
11 Төрийн худалдан авалт (тендер, концесс) 4,35% 5
12 Иргэд, иргэний нийгмийн сул байдал 3,48% 4
13 Мэдээллийн ил тод бус/замбараагүй байдал 3,48% 4
14 Төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал 2,61% 3
15 ОНМХ-ийн сул/хараат байдал 2,61% 3

16 Нийгмийн хүлээн зөвшөөрсөн/дөжирсөн 
хандлага 2,61% 3

17 Шүүх засаглалын сул тал,  гажуудал 2,61% 3
18 Эдийн засгийн тогтворгүй байдал 2,61% 3
19 Авлигын эсрэг бүтцийн сул байдал/гажуудал 1,74% 2
20 Авлигын эсрэг боловсролын хомсдол 1,74% 2
21 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны сул байдал 1,74% 2
22 Гадны улс/байгууллагын нөлөө 1,74% 2
23 Гэмт бүлэглэлүүдийн нөлөө 1,74% 2
24 Авлига илүү далд хэлбэр рүү шилжсэн 0,87% 1

Нийт 100% 115
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БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АÆИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД ЗАРЦУУЛÆ БУЙ 
АВЛИГЫН ХЭМÆЭЭ

Бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагааныхаа явцад өгч буй авлигын үнэлгээг дундаж 
үзүүлэлт болон хариултын хувиар тооцож үзвэл тендерийн шалгаруулалтад ялахад, 
тусгай зөвшөөрөл авахад, төсөл хөтөлбөрт хамрагдахад илүү өндөр авлига өгдөг 
гэжээ.

Õ¿ñíýãò 7. Áèçíеñ ýðõëýã÷äýýñ àâëèãàä çàðöóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýý (%).
<5 

хувь
6-10 
хувь

11-15 
хувь

16-20 
хувь

21< 
хувь

1. Төсөл, хөтөлбөрт хамрагдахад 6,1 25,8 16,7 19,7 13,6
2. Тендерт шалгаруулалтад ялахад 4,5 21,2 18,2 21,2 21,2
3. Зээл авахад 15,2 34,8 15,2 6,1 10,6

4. Өр төлбөр барагдуулах, иргэний нэхэмжлэл 
шийдвэрлүүлэхэд 12,1 25,8 16,7 4,5 6,1

5. Татвараас чөлөөлүүлэх, бууруулахад 9,1 21,2 18,2 9,1 13,6
6. Хяналт шалгалтаар зөрчил дутагдалгүй гарахад 13,6 18,2 22,7 9,1 12,1
7. Тусгай зөвшөөрөл авахад 4,5 15,2 19,7 16,7 25,8
8. Бараа, ажил, үйлчилгээ хүлээлгэн өгөхөд 10,6 21,2 15,2 16,7 12,1
9. Гадаадаас ажиллах хүч авахад 7,6 15,2 13,6 10,6 12,1

ХЭЭЛ ХАХУУЛÜД ЗАРЦУУЛСАН МӨНГӨНИЙ ХЭМÆЭЭ

Хээл хахуульд өгч буй мөнгөн дүнг дундаж үзүүлэлт болон хариултын хувиар 
тооцож үзвэл ашиг сонирхолдоо нийцүүлсэн хууль тогтоомж, шийдвэр гаргуулахад, 
шүүхэд хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход, тусгай зөвшөөрөл авахад зэрэгт хамгийн их 
өгдөг гэж шинжээчид хариулжээ.

Õ¿ñíýãò 8. Áèçíеñ ýðõëýã÷äýýñ àâëèãàä çàðöóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýý /çîðèëãîîð/, 
ñàÿ òºãðºãººð.

<1 
сая

1-5 
сая

5-10 
сая

10-20 
сая

20-50 
сая

50 
сая <

1 Ажил, албан тушаалд ороход 3,0 22,7 22,7 13,6 4,5 22,7
2 Тусгай зөвшөөрөл авахад 1,5 6,1 27,3 15,2 16,7 21,2

3 Ашиг сонирхолдоо нийцсэн хууль 
тогтоомж, шийдвэр гаргуулахад 1,5 0,0 1,5 6,1 12,1 51,5

4 Шүүхэд хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход 0,0 3,0 6,1 13,6 13,6 36,4

5 Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах шатанд 
хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход 0,0 15,2 12,1 13,6 16,7 16,7

6 Эрүүгийн хэрэг үүсгэхэд 0,0 9,1 12,1 18,2 9,1 12,1
7 Гэмт хэрэг, зөрчлийг нуун дарагдуулахад 1,5 7,6 9,1 16,7 13,6 19,7
8 Хуурамч бичиг баримт үйлдэхэд 6,1% 21,2 13,6 15,2 7,6 6,1



168

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

ДЭЭД ТҮВШНИЙ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА

Улс төрийн (дээд түвшний) авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны сэдэвтэй 
холбогдуулан шинжээчдээс хаалттай хэлбэрээр нийт 21 арга хэмжээний ач 
холбогдлын талаар асууж үнэлүүлсэн юм. Өгсөн ач холбогдлоор нь эрэмбэлэхэд 
дараах дүр зураг харагдаж байна.

Гðàфèк 21. Аâëèãûã áóóðóóëàõàä øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýý.
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ДЭЭД ТҮВШНИЙ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Улс төрийн (дээд түвшний) авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны сэдэвтэй холбогдуулан 
шинжээчдээс хаалттай хэлбэрээр нийт 21 арга хэмжээний ач холбогдлын талаар асууж 
үнэлүүлсэн юм. Өгсөн ач холбогдлоор нь эрэмбэлэхэд дараах дүр зураг харагдаж байна. 

График 21. Авлигыг бууруулахад шаардлагатай арга хэмжээ. 
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ГУРАВ. ШИНÆЭЭЧДИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гðàфèк 22. Øèíæýý÷äèéí õ¿éñ.                 Гðàфèк 23. Øèíæýý÷äèéí íàñ.
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ГУРАВ. ШИНЖЭЭЧДИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

График 22. Шинжээчдийн хүйс. 

 

График 23. Шинжээчдийн нас. 

 
 
График 24. Шинжээчдийн салбарын хаярьяалал. 
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ДҮГНЭЛТ

Монголын улс төрийн хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгааны дүн 
2018 онд өнгөрсөн оны буюу 2017 оны үзүүлэлттэй ойролцоо, өндөр түвшинд гарлаа. 
2017 оны индекс 3.97 ïункттэй гарсан бол 2018 оных 3.93 буюу (-) 0.04 ïунктын 
зөрүүтэй гарлаа.  

Авлигын түвшний төсөөллийн индексийг бүрэлдүүлэх үндсэн (4) шалгуур 
үзүүлэлтийн түвшинд ч өөрчлөлт бараг гарсангүй (0.11 ïункт болон түүнээс 
доош), зөвхөн үндсэн шалгуурыг бүрэлдүүлэх дэд үзүүлэлтийн түвшинд тодорхой 
хэмжээний өсөлт, бууралт ажиглагдлаа.

Тайлангийн эхэнд дурдагдсанаар 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.

Энэ оны судалгааны хүрээнд анх удаагаа чанарын судалгааны хэлбэрийг 
нэмэлтээр ашигласан. Тоон судалгааны дүнтэй харьцуулахад дэлгэрэнгүй ярилцлагын 
хүрээнд оролцогчид илүү сөрөг үнэлгээг илэрхийлэх хандлага ажиглагдсан ба энэ 
нь эксïертын түвшний оролцогчид эргэлзээтэй зүйлийг бага түвшинд үнэлэх эсвэл 
мэдэхгүй гэж хариулах хандлагаар тайлбарлагдана.  

Шинжээчдийн давамгайлсан байр суурийг илэрхийлэхэд Монголын нийгэмд 
авлига бүх түвшин, нийгмийн амьдралын бараг бүх хүрээнд нэвтэрч өдөр тутмын, 
хэвийн мэт үзэгдэл болсон.  Авлига зөвхөн хэмжээ, хэлбэрээрээ ялгагдана. Авлигыг 
хүссэн хүсээгүй хүлээн зөвшөөрсөн, өөрөөр хэлбэл дөжирсөн, бүх нийтийн уур 
амьсгал нь улс төрийн авлига цэцэглэх ерөнхий ôон болдог. 

Улс төрийн хүрээ бол авлигад хамгийн их идэгдсэн нийгмийн хүрээ. Улс төрийн 
авлига бол нийгмийн баялгийг хууль бусаар дахин хуваарилах асар том ïроцесс. 
Авлигын үндсэн сэдэл бол шунал. Улс төрд хамгийн их баялгийг хуваарилах боломж 
байхаас гадна өөрөө “зарлагагүй бизнес” юм. Шуналыг хангах буюу хөрөнгөжих 
боломжийг улс төрийн эрх мэдэл бүрэлдүүлнэ. Улс төрийн эрх мэдлийн дээд түвшин 
бол засгийн эрх. Улс төрийн эрх мэдэлд хүрэх нь улс төрийн намаар дамжин өөрөө 
авлигын замаар явагдана. Улс төрийн нам бол авлигыг хэрэгжүүлэх үндсэн субъект.

Ингэхэд	улс	төрийн	нам	доторх	эрх	мэдлийн	төлөө	тэмцэл	→	нам	→	сонгууль	→		
төр	→	эрх	мэдэл	→	томилгоо	гэсэн	бүдүүвч	тодорч	харагдана.	

Төрийн эрх мэдлийг авснаар авлигын замаар улс төрийн, албан тушаалын 
томилгоог явуулж, үүгээрээ цаашдын авлигын нөхцөл боломжийг бүрэлдүүлнэ. 
Томилгоо бол улс төрийн авлигын үндсэн хэлбэр. Харин авлигыг хэрэгжүүлэх үндсэн 
арга нь хуйвалдаан болно.

Нам улс төр-бизнесийн бүлэглүүдэд үйлчилдэг эсвэл намын удирдлагууд 
өөрсдөө тэдгээр бүлэглэлүүдийн нэг хэсэг байна. Улс төр-бизнесийн  бүлэглэлүүд 
нам дамнасан зохион байгуулалттай. Шүүх болон хууль хяналтын байгууллагын 
авлигын хүрээллүүд тэдгээрийн нэг хэсэг буюу тэдгээртэй харилцан хамаарал, 
нөлөөлөлтэй харилцаанд байдаг.

Улс төрийн авлига байх үндсэн нөхцөл боломж нь төрийн тогтолцооноос үүдэлтэй. 
Энэ нь засаглалын хуваарилалт зүй зохистой  хийгдээгүйгээс эхэлнэ. Ингэхдээ 
засаглалууд нэг нэгнээ хянах бус, харин нэг нэгнийхээ эрх мэдэл, үйл ажиллагаанд 
оролцох, гацаах боломжоор хангагдсан. Ялангуяа гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдэл 
хязгаарлагдмал байгаа нь түүний ажиллах, шийдвэрлэх чадварыг мохоож, эрх 
мэдлийн тодорхой бус орчинд авлига үүсэх, оршин тогтнох, цэцэглэх таатай орчныг 
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бүрэлдүүлж байдаг.
Авлига хөгжих боломжийг олгож байгаа үндсэн зүйл бол мэдээллийн ил тод 

бус байдал болон хяналтын тогтолцоо байхгүй явдал. Хяналтын тогтолцоо гэдэг 
нь тодорхой үүрэг бүхий төрийн ямар нэгэн бүтэц гэхээс илүүтэй  олон нийтийн 
хяналтыг хэлнэ. Харин олон нийтийн хяналт байхгүй байгаа. Учир нь олон нийтийн 
хяналтанд үндсэн үүргийг гүйцэтгэх олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл энэ үүргээ 
гүйцэтгэх чадваргүй, өөрөө авлигын тогтолцооны нэг хэсэг болсон. Шалтгаан нь 
ОНМХ-ийг зохицуулаагүй, зүй ¸соор хөгжин бүрэлдэх боломж олгоогүй, тиймд 
өнөөгийн замбараагүй, завхарсан салбар болж бүрэлдсэн. Иргэдийн хандлага, 
иргэний нийгмийн ухамсар, хөгжил, идэвхийн түвшин ч үүнтэй багагүй хэмжээнд 
холбоотой. 

Улс төрийн хүчний үйл ажиллагаа, юун түрүүнд санхүүжилтийн зохицуулалт 
алдаа дутагдалтай байгаа нь авлигын түвшинд маш сөргөөр нөлөөлнө. Энэ нь 
намуудын засгийн эрхийн төлөө үйл ажиллагаа буюу сонгуулийн үйл ажиллагаанд 
шууд нөлөөлдөг. Сонгуулийн ажиллагаа санхүүжилтээсээ эхлэн өндөр хэмжээнд 
авлигажсан. Үүнийг үргэлжлүүлэн тууштай бодоход авлигын замаар сонгуульд ялах 
нь төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах явдал, тиймд төрийн эрх мэдлийг хууль 
бусаар авсан бол төр өөрөө хууль бус болно гэсэн гаргалгаа гарч ирнэ.

Цаашлан төрийн алба зүй зохистой ажиллах бүтцийн болон эрх зүйн орчин 
хангалтгүй. Төрийн ажлыг хийж гүйцэтгэх нөхцөл эрх зүйн хувьд хязгаарлагдмал. 
Энэ нь нэг талаас гүйцэтгэх засаглалд бүхэлдээ хангалттай эрх мэдэл өгөгдөөгүйтэй 
холбогдолтой ч нөгөө талаас доод, дунд түвшинд өдөр тутмын ажлыг шийдвэрлэхэд 
одоогийн эрх зүйн зохицуулалт их саад болдог. (Үүнтэй холбогдуулан “Захиргааны 
ерөнхий хууль”-ийг жишээ болгодог.)

Мөн хүчин төгөлдөр хууль, бусад эрх зүйн актын чанарын хангалтгүй байдал их 
хэмжээнд нөлөөлнө. Хууль өөрөө цоорхойтой, тодорхой бус, хоорондоо  авцалдаагүй 
байдаг нь авлигын зорилгоор тайбарлах, ашиглах боломжийг бас бүрэлдүүлдэг.

Улс төрийн болон төрийн албаны хариуцлага тооцох үр дүнтэй тогтолцоо байхгүй 
явдал мөн улс төрийн авлигад таатай нөлөөлнө. Мөн авлигын томилгооны үр дүнд 
төрийн алба чадваргүйдсэн, ¸с зүйн хувьд доройтсон нь өөрөө авлигыг цаашид 
дэлгэрүүлэх хүчин зүйл болсон.

Нийгмийн ерөнхий хандлага улс төрийн авлигыг өөгшүүлэхэд нөлөөлж байгаа 
гэж өмнө нь дурдсан. Хэрэв нийгмийн хэм хэмжээ уламжлал, ¸с суртахуун, хууль 
гэсэн гурван зүйлийн хүрээнд тогтоогдож, тогтож байдаг бол эсрэгээр өнөөгийн 
нийгэмд авлигын үр дүнд аль аль нь зохих үүргээ гүйцэтгэх чадваргүй болсон. 

Авлигатай тэмцэхтэй холбогдуулан хязгаарлагдмал шинжтэй саналууд 
илэрхийлэгдэх хэдий ч  ихэнхи оролцогчдын хувьд “тогтолцоог нь нураахгүй бол” гэх 
гарцгүй, найдлагагүй хандлага давамгайлсан. 

Тодорхой саналуудын хувьд засаглалын хуваарилалтыг сайн салгаж тодорхойлж 
өгөх, ингэхдээ гүйцэтгэх засаглалыг бэхжүүлэх, түүнчлэн хяналтын үүрэгтэй дээд 
танхим бүхий хо¸р танхимтай ïарламенттай байх, үндсэн хуулийн шүүхтэй болох 
зэргийг хамгийн түгээмэл дурдсан. Орон нутгийн удирдлагын түвшинд ч гүйцэтгэх 
засаглалын эрх мэдлийн бэхжүүлэхийн зэрэгцээ ИТХ-ын эрх мэдлийг эрс хязгаарлах 
саналууд илэрхийлэгдсэн.

Цаашлан улс төрийн намын санхүүжилтийг өөрөөр зохицуулах, сонгуулийн 
тогтолцоог өөрчлөх, ингэхдээ сонгуулийн ажиллагааг аль болох ил тод болгох, 
сурталчилгааны хугацааг эрс сунгах саналууд илэрхийлэгдсэн.

Мөн томилгооны асуудлыг зохицуулах, улс төрийн албан тушаалтан төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийг томилох боломжийг хаах, улс төрийн болон төрийн 
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албаны хариуцлагын үр дүнтэй тогтолцоотой болохын зэрэгцээ авлигын эсрэг со¸н 
гэгээрүүлэх ажлыг дэлгэрүүлэх, үүнийг бага сургуулийн боловсролоос эхлүүлэхийг 
шинжээчид чухалд үзсэн болно.
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ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 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; 
 Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигад автагдсан байдал, 

цар хүрээ, авлигын хэлбэрийг авч үзэх; 
 Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын шалтгаан, нөхцөл 

түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодруулах; 
 Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хэмжээ, түүний хор 

уршиг, үр дагаврыг гаргах; 
 Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх хүрээн дэх авлигатай тэмцэх 

үйл ажиллагааг үнэлүүлэх, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодруулах 
зэрэг болно. 

Судалгааны арга зүй: “Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын 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 боломжтой тохиодолд “Улс төр, 
хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 2017 оны 
судалгаа”-наас шүүх, хууль хяналтын байгууллагатай холбогдолтой тоо баримтыг 
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салган шинээр тооцоолж 2018 оны үзүүлэлэлттэй харьцуулан шинжилж, гарсан 
өөрчлөлт, үр дүнг тогтоосон болно. Бусад тохиодолд энэ оны үзүүлэлтийг 2018 оны 
улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын нэгтгэсэн дүнтэй зэрэгцүүлэн 
толилуулсан нь ямар нэгэн өөрчлөлтийг тогтоосон бус гагцхүү баримжаалах 
зориулттай болно. Үүнийг тухай бүрт нь тэмдэглэсэн байгаа.

Гðàфèк 1. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ¿íýëãýý, 
¿ç¿¿ëýëòèéí ñõеì.

  Авлигын түгээмэл байдал (4.13)
  Авлигын түвшний өөрчлөлт (3.59)
  Салбар хүрээн дэх авлигын тархалтын 

цар хүрээ (3.57)
  Тодорхой үйл ажиллагаан дахь авлигын 

түвшин (3.44) 
  Салбар үйл ажиллагаанд авлига 

чиглэгдсэн байдал (3.72)

  Авлигын түвшинд нөлөөлсөн төрийн 
албаны  дутагдал, доголдол (4.02)

  Авлигад нөлөөлсөн хүчин зүйлс (3.82)
  Бүлэглэл, хүрээллүүдийн нөхцөл байдал 

(3.68)

  Хууль бус нөлөөллийн хэлбэр (3.68)
  Авлигын хэлбэр (3.59)
  Бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдал (3.38)
  Хээл хахууль өгөх, авах аргууд (3.38)
  Хээл хахуулийн хэлбэр (3.57)

  Авлигын хор уршиг, үр дагавар (3.79)
  Авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалт 

(3.52)

Цар хүрээ
(3.69)

Хэлбэр 
(3.52)

Шалтгаан нөхцөл 
(3.84)

Хор уршиг,
үр дагавар

(3.66)

АВЛИГЫН ТҮВШИН
(3.68)

1. 2018 ÎНЫ ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ТҮВШИН

Судалгааны үр дүнд 2018 онд шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх 
авлигын төсөөллийн индекс 3.68 гарлаа. Тус салбарын индексийг анх удаагаа гаргаж 
байгаа тул ямар нэгэн өөрчлөлтийг тогтоох боломжгүй. Баримжаалах зориултаар 
харьцуулахад ижил аргачлалаар хийгдсэн мөн энэ  оны улс төрийн хүрээн дэх авлигын 
төсөөллийн индекс 3.93 гарсан. Харин өмнө жилүүдэд нэгтгэсэн байдлаар гаргаж 
байсан улс төр болон шүүх, хууль байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн 
индексийн 2008-2017 оны дундаж 3.86 байгаа юм.
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Гðàфèк 2. Уëñ òºð áîëîí ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí 
ò¿âøèí 2008-2017 îíä, ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí õ¿ðýýíèé àâëèãûí ò¿âøèí 2018 

îíä.
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НЭГ. 2018 ОНЫ ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН 
ТҮВШИН 

Судалгааны үр дүнд 2018 онд шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын 
төсөөллийн индекс 3.68 гарлаа. Тус салбарын индексийг анх удаагаа гаргаж байгаа тул 
ямар нэгэн өөрчлөлтийг тогтоох боломжгүй. Баримжаалах зориултаар харьцуулахад 
ижил аргачлалаар хийгдсэн мөн энэ  оны улс төрийн хүрээн дэх авлигын төсөөллийн 
индекс 3.93 гарсан. Харин өмнө жилүүдэд нэгтгэсэн байдлаар гаргаж байсан улс төр 
болон шүүх, хууль байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн индексийн 2008-2017 
оны дундаж 3.86 байгаа юм. 

График 2. Улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшин 
2008-2017 онд, шүүх, хууль хяналтын хүрээний авлигын түвшин 2018 онд. 

 

 

 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшинг тогтоохдоо дараах 
үндсэн дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг ашигласан: цар хүрээ, хэлбэр, шалтгаан нөхцөл, 
хор уршиг/үр дагавар.   

Ижил аргачлалаар нэгэн зэрэг хийж явуулсан улс төрийн хүрээн дэх авлигын 
төсөөллийн судалгаа болон өмнөх жилийн улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн 
дэх авлигын талаарх судалгаанаас салгаж тооцоолж болох шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагын үзүүлэлттэй харьцуулахад энэ салбарт улс төрийн хүрээнээс арай бага 
авлигын үнэлгээ өгдөг хандлага ажиглагдаж байгаа юм. Тухайлбал энэ оны улс төрийн 
хүрээний үзүүлэлтээс шүүх, хууль хяналтын байгууллагын үндсэн шалгууруудын 
үзүүлэлт 0.15-0.30 пунктээр бага гарсан. 

График 3. Шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ. 
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2017 Улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн дүн 2018 Зөвхөн хууль хяналтын хүрээний дүн

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшинг тогтоохдоо 
дараах үндсэн дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг ашигласан: цар хүрээ, хэлбэр, шалтгаан 
нөхцөл, хор уршиг/үр дагавар.  

Ижил аргачлалаар нэгэн зэрэг хийж явуулсан улс төрийн хүрээн дэх авлигын 
төсөөллийн судалгаа болон өмнөх жилийн улс төр, хууль хяналтын байгууллагын 
хүрээн дэх авлигын талаарх судалгаанаас салгаж тооцоолж болох шүүх, хууль 
хяналтын байгууллагын үзүүлэлттэй харьцуулахад энэ салбарт улс төрийн хүрээнээс 
арай бага авлигын үнэлгээ өгдөг хандлага ажиглагдаж байгаа юм. Тухайлбал энэ 
оны улс төрийн хүрээний үзүүлэлтээс шүүх, хууль хяналтын байгууллагын үндсэн 
шалгууруудын үзүүлэлт 0.15-0.30 ïунктээр бага гарсан.

Гðàфèк 3. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéí ¿íýëãýý.
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НЭГ. 2018 ОНЫ ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН 
ТҮВШИН 

Судалгааны үр дүнд 2018 онд шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын 
төсөөллийн индекс 3.68 гарлаа. Тус салбарын индексийг анх удаагаа гаргаж байгаа тул 
ямар нэгэн өөрчлөлтийг тогтоох боломжгүй. Баримжаалах зориултаар харьцуулахад 
ижил аргачлалаар хийгдсэн мөн энэ  оны улс төрийн хүрээн дэх авлигын төсөөллийн 
индекс 3.93 гарсан. Харин өмнө жилүүдэд нэгтгэсэн байдлаар гаргаж байсан улс төр 
болон шүүх, хууль байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн индексийн 2008-2017 
оны дундаж 3.86 байгаа юм. 

График 2. Улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшин 
2008-2017 онд, шүүх, хууль хяналтын хүрээний авлигын түвшин 2018 онд. 

 

 

 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшинг тогтоохдоо дараах 
үндсэн дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг ашигласан: цар хүрээ, хэлбэр, шалтгаан нөхцөл, 
хор уршиг/үр дагавар.   

Ижил аргачлалаар нэгэн зэрэг хийж явуулсан улс төрийн хүрээн дэх авлигын 
төсөөллийн судалгаа болон өмнөх жилийн улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн 
дэх авлигын талаарх судалгаанаас салгаж тооцоолж болох шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагын үзүүлэлттэй харьцуулахад энэ салбарт улс төрийн хүрээнээс арай бага 
авлигын үнэлгээ өгдөг хандлага ажиглагдаж байгаа юм. Тухайлбал энэ оны улс төрийн 
хүрээний үзүүлэлтээс шүүх, хууль хяналтын байгууллагын үндсэн шалгууруудын 
үзүүлэлт 0.15-0.30 пунктээр бага гарсан. 

График 3. Шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ. 
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Цар хүрээ Хэлбэр Шалтгаан нөхцөл Хор уршиг, үрдагавар

2017 Улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн дүн 2018 Зөвхөн хууль хяналтын хүрээний дүн

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН 
ДЭХ АВЛИГЫН ЦАР ХҮРЭЭ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын цар хүрээний үнэлгээ 
3.69 гарлаа. Харин энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын цар хүрээний үнэлгээ 3.99 
гарсан.

Цар хүрээний үнэлгээг 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлох бөгөөд дүнг доорх 
ãðàфèк  4-т харуулав. Индексээс гадна чанарын хувьд дэд үзүүлэлт бүрийн хувьд 
хэр өндөр үнэлгээ өгснийг “их” болон “маш их” үнэлгээний нийлбэрээр харуулахад:

1. Авлигын түгээмэл байдал 75.8%,
2. Авлигын түвшний өөрчлөлт 42.2%,
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3. Авлигын цар хүрээ салбар, хүрээ/байгууллагаар  46.3% (дундаж),
4. Авлигын түвшин тодорхой үйл ажиллагааны төрлөөр 36.7%,
5. Авлигын чиглэглэгдсэн байдлаар 59.0% гарлаа.

Гðàфèк 4. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí öàð õ¿ðýýíèé 
¿íýëãýý.

8 
 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын цар хүрээний үнэлгээ 3.69 
гарлаа. Харин энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын цар хүрээний үнэлгээ 3.99 гарсан. 

Цар хүрээний үнэлгээг 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлох бөгөөд дүнг доорх 
график  4-т харуулав. Индексээс гадна чанарын хувьд дэд үзүүлэлт бүрийн хувьд хэр 
өндөр үнэлгээ өгснийг “их” болон “маш их” үнэлгээний нийлбэрээр харуулахад: 

1. Авлигын түгээмэл байдал 75.8%, 
2. Авлигын түвшний өөрчлөлт 42.2%, 
3. Авлигын цар хүрээ салбар, хүрээ/байгууллагаар  46.3% (дундаж), 
4. Авлигын түвшин тодорхой үйл ажиллагааны төрлөөр 36.7%, 
5. Авлигын чиглэглэгдсэн байдлаар 59.0% гарлаа. 

График 4. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын цар хүрээний үнэлгээ. 

 

 

 

Дэд үзүүлэлт 1. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН 
ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түгээмэл байдлын үнэлгээ 4.13 
пунктэй гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын түгээмэл байдлын 
үнэлгээ 4.34 гарсан. Харин 2017 оны улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын 
нэгтгэсэн үзүүлэлт 4.18 байсан. 

Хувиар авч үзвэл шинжээчдийн 75.8% нь тус салбарт авлига их болон маш их хэмжээнд 
түгээмэл гэж үнэлсэн (улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 83.8%). 

График 5. Шүүх, хууль няналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшин. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 1. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түгээмэл байдлын 
үнэлгээ 4.13 ïунктэй гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын 
түгээмэл байдлын үнэлгээ 4.34 гарсан. Харин 2017 оны улс төр болон шүүх, хууль 
хяналтын байгууллагын нэгтгэсэн үзүүлэлт 4.18 байсан.

Хувиар авч үзвэл шинжээчдийн 75.8% нь тус салбарт авлига их болон маш их 
хэмжээнд түгээмэл гэж үнэлсэн (улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 83.8%).

Гðàфèк 5. Ø¿¿õ, õóóëü íÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ò¿âøèí.
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын цар хүрээний үнэлгээ 3.69 
гарлаа. Харин энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын цар хүрээний үнэлгээ 3.99 гарсан. 

Цар хүрээний үнэлгээг 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлох бөгөөд дүнг доорх 
график  4-т харуулав. Индексээс гадна чанарын хувьд дэд үзүүлэлт бүрийн хувьд хэр 
өндөр үнэлгээ өгснийг “их” болон “маш их” үнэлгээний нийлбэрээр харуулахад: 

1. Авлигын түгээмэл байдал 75.8%, 
2. Авлигын түвшний өөрчлөлт 42.2%, 
3. Авлигын цар хүрээ салбар, хүрээ/байгууллагаар  46.3% (дундаж), 
4. Авлигын түвшин тодорхой үйл ажиллагааны төрлөөр 36.7%, 
5. Авлигын чиглэглэгдсэн байдлаар 59.0% гарлаа. 

График 4. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын цар хүрээний үнэлгээ. 

 

 

 

Дэд үзүүлэлт 1. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН 
ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түгээмэл байдлын үнэлгээ 4.13 
пунктэй гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын түгээмэл байдлын 
үнэлгээ 4.34 гарсан. Харин 2017 оны улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын 
нэгтгэсэн үзүүлэлт 4.18 байсан. 

Хувиар авч үзвэл шинжээчдийн 75.8% нь тус салбарт авлига их болон маш их хэмжээнд 
түгээмэл гэж үнэлсэн (улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 83.8%). 

График 5. Шүүх, хууль няналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшин. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 2. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ТҮВШНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлтийн 
үнэлгээ 3.59 ïункттэй гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын 
түвшний өөрчлөлтийн  үнэлгээ 3.56 гарсан. Харин 2017 оны улс төр болон шүүх, 
хууль хяналтын байгууллагын нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.59 байсан.

Хувиар авч үзвэл шинжээчдийн 42.4% нь тус салбарт авлига их, бага ямар нэг 
хэмжээнд нэмэгдсэн гэж үнэлсэн (улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 48.5%).
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Гðàфèк 6. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ò¿âøíèé 
ººð÷ëºëò.
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Дэд үзүүлэлт 2. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН 
ТҮВШНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлтийн үнэлгээ 
3.59 пункттэй гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын түвшний 
өөрчлөлтийн  үнэлгээ 3.56 гарсан. Харин 2017 оны улс төр болон шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагын нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.59 байсан. 

Хувиар авч үзвэл шинжээчдийн 42.4% нь тус салбарт авлига их, бага ямар нэг хэмжээнд 
нэмэгдсэн гэж үнэлсэн (улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 48.5%). 

График 6. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшний өөрчлөлт. 

 

 

 

Дэд үзүүлэлт 3. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ АВЛИГЫН 
ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллага тус бүр дэх  авлигын тархалтын цар хүрээний үнэлгээ 
3.57 пункттэй өмнөх оны үзүүлэлтээс 0.29 пунктээр буурсан үзүүэлэлттэй гарлаа. 
Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын түгээмэл байдлын үнэлгээ 3.93 
гарсан бол 2017 оны шүүх, хууль хяналтын байгууллагын үзүүлэлт 3.86 байв. 

Хувиар авч үзвэл салбар, байгууллагуудын авлига “их” болон “маш их” тархмал гэсэн 
үнэлгээний дундаж 46.3% байгаа ч хоорондоо их зөрүүтэй үзүүлэлттэй байна. 

Хүснэгт 1. Салбар, хүрээ/байгууллагад авлига тархсан цар хүрээ. 
  2017 2018 Өөрч-

лөлт 
Их, маш их 

тархсан 
1 Прокурор 4.04 4.02 -0.03 66.7% 
2 Шүүх 4.02 3.97 -0.05 68.2% 
3 Цагдаагийн байгууллага 3.96 3.68 -0.28 53.0% 
4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 3.81 3.54 -0.27 43.9% 
5 Авлигатай тэмцэх байгууллага 3.71 3.53 -0.19 48.5% 
6 Шүүхийн шинжилгээний байгууллага 3.86 3.50 -0.36 40.9% 
7 Тагнуулын байгууллага 4.08 3.43 -0.65 33.3% 

8 Иргэний харьяалал, шилжилт 
хөдөлгөөний газар 3.73 3.42 -0.31 37.9% 

9 Хил хамгаалах байгууллага 3.54 3.05 -0.49 24.2% 
10 Дотоодын цэрэг1 - - - - 

 Нийт 3.86 3.57 -0.29 46.3% 

 
1 Дотоодын цэргийн хувьд үнэлгээнд мэдэхгүй хувь хэт өндөр байсан тул үнэлгээг нь гаргаагүй болно. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 3. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ДАХÜ АВЛИГЫН 
ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллага тус бүр дэх  авлигын тархалтын цар хүрээний 
үнэлгээ 3.57 ïункттэй өмнөх оны үзүүлэлтээс 0.29 ïунктээр буурсан үзүүэлэлттэй 
гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын түгээмэл байдлын 
үнэлгээ 3.93 гарсан бол 2017 оны шүүх, хууль хяналтын байгууллагын үзүүлэлт 3.86 
байв.

Хувиар авч үзвэл салбар, байгууллагуудын авлига “их” болон “маш их” тархмал 
гэсэн үнэлгээний дундаж 46.3% байгаа ч хоорондоо их зөрүүтэй үзүүлэлттэй байна.

Õ¿ñíýãò 1. Ñàëáàð, õ¿ðýý/áàéãóóëëàãàä àâëèãà òàðõñàí öàð õ¿ðýý.

2017 2018 Өөрчлөлт Их, маш их 
тархсан

1 Прокурор 4.04 4.02 -0.03 66.7%
2 Шүүх 4.02 3.97 -0.05 68.2%
3 Цагдаагийн байгууллага 3.96 3.68 -0.28 53.0%

4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллага 3.81 3.54 -0.27 43.9%

5 Авлигатай тэмцэх байгууллага 3.71 3.53 -0.19 48.5%
6 Шүүхийн шинжилгээний байгууллага 3.86 3.50 -0.36 40.9%
7 Тагнуулын байгууллага 4.08 3.43 -0.65 33.3%

8 Иргэний харьяалал, шилжилт 
хөдөлгөөний газар 3.73 3.42 -0.31 37.9%

9 Хил хамгаалах байгууллага 3.54 3.05 -0.49 24.2%
10 Дотоодын цэрэг1 - - - -

Нийт 3.86 3.57 -0.29 46.3%

Дэд ¿ç¿¿лэлò 4. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АÆИЛЛАГААН 
ДАХÜ АВЛИГЫН ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ

Авлига тархсан байдлыг байгууллагуудаас гадна тэдгээрийн явуулдаг тодорхой 
үйл ажиллагааны хүрээгээр үнэлүүлэхэд 3.44 буюу өмнөх оны үзүүлэлтээс 0.27 
ïунктээр буурсан үзүүлэлттэй гарлаа. Харин энэ оны улс төрийн хүрээний энэ 
үзүүлэлт 4.17 гарсан байна. Үнэлгээг тухайн салбарын үндсэн 10 үйл ажиллагааны 
хүрээнд гаргасан. 

1 Дотоодын цэргийн хувьд үнэлгээнд мэдэхгүй хувь хэт өндөр байсан тул үнэлгээг нь гаргаагүй болно. 
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Õ¿ñíýãò 2. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààí äàõü àâëèãûí 
ò¿âøèí.

Шүүх, хууль сахулах үйл ажиллагаа 2017 2018 Өөрчлөлт
1 Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаа 3,94 3,85 -0,09
2 Прокурорын хяналт 4,02 3,82 -0,20
3 Эрүүгийн хэрэг шүүхэд таслан шийдвэрлэх ажиллагаа 3,81 3,71 -0,10
4 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 3,70 3,62 -0,08
5 Шүүхийн шинжилгээний ажиллагаа 3,74 3,53 -0,21
6 Иргэний харьяалал, шилжилт, хөдөлгөөний бүртгэл 3,64 3,42 -0,22
7 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 3,84 3,40 -0,44
8 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 3,72 3,30 -0,42
9 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажиллагаа 3,24 2,87 -0,37

10 Хил хамгаалах ажиллагаа 3,50 2,85 -0,65

Дэд ¿ç¿¿лэлò 5. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН НӨЛӨӨЛӨЛ, ЧИГЛЭЛ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын авлига бусад салбар, хүрээний үйл 
ажиллагаа руу хэр чиглэж байгаа буюу нөлөөллийн (авлигын чиглэл буюу аль 
салбар, үйл ажиллагаатай хэр холбогдсон байдал) үнэлгээний үзүүлэлт 3.72 гарлаа. 
Харьцуулахад энэ оны улс төрийн авлигын тус шалгуурын үзүүлэлт 3.97 гарсан 
байна.

Гðàфèк 7. Ø¿¿õ, õóóëü ñàõèóëàõ áàéãóóëëàãûí àâëèãà áóñàä ñàëáàð, ¿éë 
àæèëëàãàà ðóó ÷èãëýãäñýí áàéäàë.
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Дэд үзүүлэлт 4. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ 
АВЛИГЫН ТАРХАЛТЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

Авлига тархсан байдлыг байгууллагуудаас гадна тэдгээрийн явуулдаг тодорхой үйл 
ажиллагааны хүрээгээр үнэлүүлэхэд 3.44 буюу өмнөх оны үзүүлэлтээс 0.27 пунктээр 
буурсан үзүүлэлттэй гарлаа. Харин энэ оны улс төрийн хүрээний энэ үзүүлэлт 4.17 
гарсан байна. Үнэлгээг тухайн салбарын үндсэн 10 үйл ажиллагааны хүрээнд гаргасан.  

Хүснэгт 2. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаан дахь авлигын түвшин. 
 Шүүх, хууль сахулах үйл ажиллагаа 2017 2018 Өөрчлөлт 

1 Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаа 3,94 3,85 -0,09 
2 Прокурорын хяналт 4,02 3,82 -0,20 

3 Эрүүгийн хэрэг шүүхэд таслан шийдвэрлэх ажиллагаа 3,81 3,71 -0,10 
4 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 3,70 3,62 -0,08 

5 Шүүхийн шинжилгээний ажиллагаа 3,74 3,53 -0,21 
6 Иргэний харьяалал, шилжилт, хөдөлгөөний бүртгэл 3,64 3,42 -0,22 
7 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 3,84 3,40 -0,44 
8 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 3,72 3,30 -0,42 
9 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажиллагаа 3,24 2,87 -0,37 

10 Хил хамгаалах ажиллагаа 3,50 2,85 -0,65 
 
 
 

Дэд үзүүлэлт 5. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН 
НӨЛӨӨЛӨЛ, ЧИГЛЭЛ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын авлига бусад салбар, хүрээний үйл ажиллагаа руу 
хэр чиглэж байгаа буюу нөлөөллийн (авлигын чиглэл буюу аль салбар, үйл 
ажиллагаатай хэр холбогдсон байдал) үнэлгээний үзүүлэлт 3.72 гарлаа. Харьцуулахад 
энэ оны улс төрийн авлигын тус шалгуурын үзүүлэлт 3.97 гарсан байна. 

График 7. Шүүх, хууль сахиулах байгууллагын авлига бусад салбар, үйл ажиллагаа руу 
чиглэгдсэн байдал. 
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 2. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН 
ДЭХ АВЛИГЫН ХЭЛБЭР

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 3.52 
гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 3.71 
гарсан бол 2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний 
нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.81 гарч байсан байна.

Цар хүрээний үнэлгээг хээл хахуулийн хэлбэр, хээл хахууль өгөх, авах арга, 
бүлэглэлүүдийн харилцаа холбоо, авлигын хэлбэр болон хууль бус нөлөөллийн 
хэлбэр гэсэн 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд  үнэлүүлж гаргасан. 
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Гðàфèк 8. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûíõ¿ðýýí äýõ àâëèãûí õýëáýðèéí 
¿íýëãýý.
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 2. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ХЭЛБЭР 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 3.52 гарлаа. 
Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 3.71 гарсан бол 
2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний нэгтгэсэн 
үзүүлэлт 3.81 гарч байсан байна. 

Цар хүрээний үнэлгээг хээл хахуулийн хэлбэр, хээл хахууль өгөх, авах арга, 
бүлэглэлүүдийн харилцаа холбоо, авлигын хэлбэр болон хууль бус нөлөөллийн хэлбэр 
гэсэн 5 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд  үнэлүүлж гаргасан.  

График 8. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагынхүрээн дэх авлигын хэлбэрийн үнэлгээ. 

 

 

 

 

Дэд үзүүлэлт 1. ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ХЭЛБЭР 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх хээл хахуулийн хэлбэрийн үнэлгээ 3.57 
гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний ижил шалгуурын үнэлгээ 3.59 гарсан 
байна. Харин 2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн 
үзүүлэлт 3.69 гарч байжээ. 

Хээл хахуулийн олон хэлбэр байгаагаас хамгийн түгээмэл гэж үзсэн дараах 13 
хэлбэрийг сонгон үнэлүүлсэн (зураг 10). Өндөр үзүүлэлттэй гарсан хэлбэрүүдийн 
үзүүлэлтийн тодруулах үүднээс тэдгээрийн “их” болон “маш их” үнэлгээний нийлбэрийг 
харуулбал, 

- ажил албан тушаалд томилох, оруулах 65.2%, 
- бэлэн мөнгө өгөх 54.5%, 
- шагнал, цол, тэмдгээр шагнах 54.5%, 
- ашиг, орлого хуваалцах 51.5%-тай байна. 
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 1. ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ХЭЛБЭР

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх хээл хахуулийн хэлбэрийн 
үнэлгээ 3.57 гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний ижил шалгуурын 
үнэлгээ 3.59 гарсан байна. Харин 2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын 
хүрээний нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.69 гарч байжээ.

Хээл хахуулийн олон хэлбэр байгаагаас хамгийн түгээмэл гэж үзсэн дараах 13 
хэлбэрийг сонгон үнэлүүлсэн (çóðàã 10). Өндөр үзүүлэлттэй гарсан хэлбэрүүдийн 
үзүүлэлтийн тодруулах үүднээс тэдгээрийн “их” болон “маш их” үнэлгээний 
нийлбэрийг харуулбал,

- ажил албан тушаалд томилох, оруулах 65.2%,
- бэлэн мөнгө өгөх 54.5%,
- шагнал, цол, тэмдгээр шагнах 54.5%,
- ашиг, орлого хуваалцах 51.5%-тай байна.

Гðàфèк 9. Õýýë õàõóóëèéí õýëáýðèéí ¿íýëãýý.

12 
 

График 9. Хээл хахуулийн хэлбэрийн үнэлгээ. 

 

 

 

Дэд үзүүлэлт 2. ХУУЛЬ БУС НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭЛБЭР 
Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын  хүрээнд хувийн зорилгоор төрийн байгууллага, 
албан тушаалтны үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ нь 3.68 гарлаа. 
Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний ижил шалгуурын үнэлгээ 3.66 гарсан байна. 
Харин 2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн үзүүлэлт 
3.94 гарч байжээ. 

Хууль бус нөлөөллийн түгээмэл дараах 9 хэлбэрийг сонгон үнэлүүлсэн. Үзүүлэлтийн 
тодруулах үүднээс тэдгээрийн “их” болон “маш их” үнэлгээний нийлбэрийг харуулбал, 

- Найз, танил талын хэлхээ холбоог ашиглах 68.2%, 
- Нутаг орны хэлхээ холбоог ашиглах 68.2%, 
- Намын хэлхээ холбоог ашиглах 63.6%, 
- Садан төрлийн хэлхээ холбоог ашиглах 57.6%, 
- Дарамт шахалт үзүүлэх 51.5%, 
- Албадах 47.0%, 
- Айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх 42.4%, 
- Хүсэлт тавих 42.4%, 
- Амлалт өгөх 39.4%-тай байна. 
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2018 Зөвхөн хууль хяналтын дүн 2017 Улс төр, хууль хяналтыг нэгтгэсэн дүн



181

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

Дэд ¿ç¿¿лэлò 2. ХУУЛÜ БУС НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭЛБЭР

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын  хүрээнд хувийн зорилгоор төрийн 
байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ нь 
3.68 гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний ижил шалгуурын үнэлгээ 
3.66 гарсан байна. Харин 2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний 
нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.94 гарч байжээ.

Хууль бус нөлөөллийн түгээмэл дараах 9 хэлбэрийг сонгон үнэлүүлсэн. 
Үзүүлэлтийн тодруулах үүднээс тэдгээрийн “их” болон “маш их” үнэлгээний 
нийлбэрийг харуулбал,

- Найз, танил талын хэлхээ холбоог ашиглах 68.2%,
- Нутаг орны хэлхээ холбоог ашиглах 68.2%,
- Намын хэлхээ холбоог ашиглах 63.6%,
- Садан төрлийн хэлхээ холбоог ашиглах 57.6%,
- Дарамт шахалт үзүүлэх 51.5%,
- Албадах 47.0%,
- Айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх 42.4%,
- Хүсэлт тавих 42.4%,
- Амлалт өгөх 39.4%-тай байна.

Гðàфèк 10. Õóóëü áóñ íºëººëëèéí ¿íýëãýý.
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График 10. Хууль бус нөлөөллийн үнэлгээ. 

 

 

 

Дэд үзүүлэлт 3. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, УЛС ТӨРИЙН НАМ/ 
БҮЛЭГЛЭЛ, УЛС ТӨР, БИЗНЕС, ГЭМТ ХЭРГИЙН БҮЛЭГЛЭЛҮҮДИЙН ХАРИЛЦАА, 

ХАМААРАЛ 
Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын албан тушаалтнууд, улс төрчид болон улс төрийн 
нам/бүлэглэл, гадаад дотоод бизнесийн бүлэглэл, гэмт бүлэглэлийн харилцаа, 
хамаарлын үнэлгээ 3.38 гарлаа. Харин улс төрийн хүрээнийхний энэ үзүүлэлт 3.74, 
өнгөрсөн оны нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.88 гарч байсан байна.  

Бүлэглэлүүдийн харилцаа, хамаарлын 13 төрлийн нөхцөл байдлыг үнэлүүлсэн. 

Хүснэгт 3. Бүлэглэлүүдийн харилцаа, хамаарал, нөхцөл байдлын үнэлгээ. 
 Бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдал Индекс 

1 Хууль сахиулахын хүрээн дэх авлига илүү далд хэлбэрт шилжсэн 4,21 

2 Улс төрчид шүүгч/хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудтай 
хууль бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн 4,11 

3 Улс төрчид шүүх/сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудыг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,95 

4 Бизнес бүлэглэл шүүх/сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудыг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,66 

5 Бизнес шүүх/хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудтай хууль 
бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн 3,65 

6 Хууль сахиулых байгууллагын албан тушаалтнууд бизнес бүлэглэлийг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,57 

7 Шүүх/хууль сахиулых байгууллагын албан тушаалт  нууд улс төрчдийг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,49 

8 Хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнууд гэмт бүлэглэлийн 
эрхшээлд орсон 3,06 
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Нутаг орны хэлхээ холбоог ашиглах

Найз, нөхөд танил талын хэлхээ холбоог ашиглах

2018 Зөвхөн хууль хяналтын дүн 2017 Улс төр, хууль хяналтын нэгтгэсэн дүн

Дэд ¿ç¿¿лэлò 3. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, УЛС ТӨРИЙН НАМ/ 
БҮЛЭГЛЭЛ, УЛС ТӨР, БИЗНЕС, ГЭМТ ХЭРГИЙН БҮЛЭГЛЭЛҮҮДИЙН ХАРИЛЦАА, 

ХАМААРАЛ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын албан тушаалтнууд, улс төрчид болон 
улс төрийн нам/бүлэглэл, гадаад дотоод бизнесийн бүлэглэл, гэмт бүлэглэлийн 
харилцаа, хамаарлын үнэлгээ 3.38 гарлаа. Харин улс төрийн хүрээнийхний энэ 
үзүүлэлт 3.74, өнгөрсөн оны нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.88 гарч байсан байна. 
Бүлэглэлүүдийн харилцаа, хамаарлын 13 төрлийн нөхцөл байдлыг үнэлүүлсэн.
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Õ¿ñíýãò 3. Á¿ëýãëýë¿¿äèéí õàðèëöàà, õàìààðàë, íºõöºë áàéäëûí ¿íýëãýý.
Бүлэглэлүүдийн нөхцөл байдал Индекс

1 Хууль сахиулахын хүрээн дэх авлига илүү далд хэлбэрт шилжсэн 4,21

2 Улс төрчид шүүгч/хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудтай 
хууль бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн 4,11

3 Улс төрчид шүүх/сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудыг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,95

4 Бизнес бүлэглэл шүүх/сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудыг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,66

5 Бизнес шүүх/хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудтай 
хууль бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн 3,65

6 Хууль сахиулых байгууллагын албан тушаалтнууд бизнес бүлэглэлийг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,57

7 Шүүх/хууль сахиулых байгууллагын албан тушаалт  нууд улс төрчдийг 
эрхшээлдээ оруулсан 3,49

8 Хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнууд гэмт бүлэглэлийн 
эрхшээлд орсон 3,06

9 Хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнууд болон гэмт бүлэглэл 
нэгдсэн 3,06

10 Гадны бизнесийн бүлэглэл Монголын хууль сахиулахын албан 
тушаалтнуудыг эрхшээлдээ оруулсан 2,87

11 Гадны улс төрийн бүлэглэл Монголын хууль сахиулахын албан 
тушаалтнуудыг эрхшээлдээ оруулсан 2,85

12 Гадны бизнесийн бүлэглэл Монголын хууль сахиулахын албан 
тушаалтнуудтай нэгдсэн 2,85

13 Гадны улс төрийн бүлэглэл Монголын хууль сахиулахын албан 
тушаалтнуудтай нэгдсэн 2,55

Үзүүлэлтийн тодруулах үүднээс тэдгээрийн “их” болон “маш их” үнэлгээний 
нийлбэрийг харуулбал,

- Улс төрчид шүүгч, хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудтай 
хууль бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн 69.7%,

- Улс төрчид шүүх, сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудыг эрхшээлдээ 
оруулсан 66.7%,

- Бизнес шүүх, хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудтай хууль 
бус ашиг сонирхлоор нэгдсэн 48.5%

- Бизнес бүлэглэл шүүх, сахиулах байгууллагын албан тушаалтнуудыг 
эрхшээлдээ оруулсан 47.0%

- Хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнууд бизнес бүлэглэлийг 
эрхшээлдээ оруулсан 42.4%

- Шүүх, хууль сахиулах байгууллагын албан тушаалтнууд улс төрчдийг 
эрхшээлдээ оруулсан 40.9% байна.

Дэд ¿ç¿¿лэлò 4. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ХЭЛБЭР

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хэлбэрийн үнэлгээ 3.59 
гарсан. (Энэ оны улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 4.06, 2017 оны нэгтгэсэн үзүүлэлт 
4.18.)

Энэ шалгуурын үзүүлэлт судалгааны дундажтай ойролцоо хэдий ч онцлог нь 
бүрэлдүүлэгч үзүүлэлтүүд нь хоорондоо их зөрүүтэй буюу зарим нь их өндөр болоход 
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Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

оршино. Үүнийг хувиар тодруулбал: “их” болон “маш их” үнэлгээний нийлбэрийн 
дундаж 49.8% байхад  албан тушаал, эрх мэдлээ хэтрүүлэх 75,8%, албан тушаалын 
байдлаа урвуулан ашиглах 71,2%, түүнчлэн ашиг сонирхолдоо нийцсэн шийдвэр 
гаргах, гаргуулах 66,7%, бизнесийн бүлэглэлийн захиалгаар шийдвэр гаргах 60,6% 
байна.

Гðàфèк 11. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí õýëáýð.

15 
 

График 11. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хэлбэр. 

 

 

 

 

Дэд үзүүлэлт 5. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ ХЭЭЛ 
ХАХУУЛЬ ӨГӨХ, АВАХ АРГА 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээнд хээл хахууль өгөх, авах аргуудыг 
хэрэглэсэн байдлын үнэлгээ 3.38 гарлаа. (Энэ оны улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 3.71, 
2017 оны нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.81.) 

Нийт 11 аргыг үнэлүүлэхэд ойр дотны хүмүүсээр дамжуулах, зуучлагчаар дамжуулах, 
ойр дотны хүн, гэр бүлийн гишүүд, тэдний компанид давуу байдал олгох болон 
өмгөөлөгчөөр дамжуулах аргууд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг гэсэн үнэлгээ гарсан 
(“их” болон “маш их” гэсэн үнэлгээний нийлбэрээр 57.6-39.4%). 
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Төрийн өмчийг хууль бус арга замаар хувьчилж авах

Төсвийг хувийн ашиг сонирхлын дагуу хуваарилах

Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бус зарцуулах

Улс төрийн зорилгоор хандив өгөх, авах

Хээл хахууль авах, өгөх, зуучлах

Аж ахуйн нэгжид давуу байдал бий болгох

Ашиг сонирхолдоо нийцсэн шийдвэр гаргах, 
гаргуулах

Бизнесийн бүлэглэлийн захиалгаар шийдвэр гаргах

Шан харамж авах, өгөх

Албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах

Албан тушаал, эрх мэдлээ хэтрүүлэх

2018 Зөвхөн хууль хяналтын дүн 2017 Улс төр, хууль хяналтын нэгтгэсэн дүн

Дэд ¿ç¿¿лэлò 5. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ ХЭЭЛ 
ХАХУУЛÜ ӨГӨХ, АВАХ АРГА

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээнд хээл хахууль өгөх, авах аргуудыг 
хэрэглэсэн байдлын үнэлгээ 3.38 гарлаа. (Энэ оны улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 
3.71, 2017 оны нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.81.)

Нийт 11 аргыг үнэлүүлэхэд ойр дотны хүмүүсээр дамжуулах, зуучлагчаар 
дамжуулах, ойр дотны хүн, гэр бүлийн гишүүд, тэдний комïанид давуу байдал олгох 
болон өмгөөлөгчөөр дамжуулах аргууд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг гэсэн үнэлгээ 
гарсан (“их” болон “маш их” гэсэн үнэлгээний нийлбэрээр 57.6-39.4%).
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Гðàфèк 12. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí  õ¿ðýýíä õýýë õàõóóëü ºãºõ, àâàõ 
àðãóóäûí ¿íýëãýý.
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График 12. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын  хүрээнд хээл хахууль өгөх, авах аргуудын 
үнэлгээ. 

 

 

 

 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 3. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын шалтгаан нөхцөлийн үзүүлэлт 
2018 онд 3.84 гарлаа.  Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний ижил үзүүлэлт 4.09 
гарсан бол 2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн 
үзүүлэлт 4.15 байлаа.  

Авлигын шалтгаан, нөхцөлийн үзүүлэлтийг авигад нөлөөлөх хүчин зүйлс, авлигын 
түвшинд нөлөөлөх (төрийн албаны) дутагдал, доголдол болон бүлэглэл, хүрээллүүдийн 
нөхцөл байдал гэсэн 3 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлдог.   

График 13. Авлигын шалтгаан, нөхцөл. 

 

3.64

3.77

3.42

3.83

3.67

3.80

3.85

3.37

4.05

4.08

4.06

3.00

3.17

3.18

3.28

3.31

3.37

3.43

3.44

3.49

3.69

3.80

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

Хувьцаа, эд хөрөнгө өмчлүүлэх

Биечлэн уулзаж өгч, авах

Мөнгө зээлдүүлээд мартах

Эд зүйлсийг зах зээлийн үнээс 
доогуур үнээр худалдах

Мөрийтэй тоглож санаатай алдах

Эд зүйлсийг зах зээлийн үнээс
дээгүүр үнээр худалдан авах

Үйл ажиллагааны зардал болгож өгөх

Өмгөөлөгчөөр дамжуулах

Ойр дотны хүн, гэр бүлийн гишүүд, 
тэдний компанид давуу байдал олгох

Зуучлагчаар дамжуулах

Ойр дотны хүмүүсээр дамжуулах
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2018 Зөвхөн шүүх, хууль хяналтын хүрээний дүн 2017 Улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн дүн

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 3. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН 
ДЭХ АВЛИГЫН ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын шалтгаан нөхцөлийн 
үзүүлэлт 2018 онд 3.84 гарлаа.  Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний ижил 
үзүүлэлт 4.09 гарсан бол 2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний 
нэгтгэсэн үзүүлэлт 4.15 байлаа. 

Авлигын шалтгаан, нөхцөлийн үзүүлэлтийг авигад нөлөөлөх хүчин зүйлс, 
авлигын түвшинд нөлөөлөх (төрийн албаны) дутагдал, доголдол болон бүлэглэл, 
хүрээллүүдийн нөхцөл байдал гэсэн 3 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлдог.  

Гðàфèк 13. Аâëèãûí øàëòãààí, íºõöºë.

16 
 

График 12. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын  хүрээнд хээл хахууль өгөх, авах аргуудын 
үнэлгээ. 
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нөхцөл байдал гэсэн 3 дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлдог.   

График 13. Авлигын шалтгаан, нөхцөл. 
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Үйл ажиллагааны зардал болгож өгөх

Өмгөөлөгчөөр дамжуулах

Ойр дотны хүн, гэр бүлийн гишүүд, 
тэдний компанид давуу байдал олгох

Зуучлагчаар дамжуулах

Ойр дотны хүмүүсээр дамжуулах
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Авлигын түвшинд нөлөөлсөн дутагдал, доголдол

Авлигад нөлөөлсөн хүчин зүйлс

Бүлэглэл, хүрээллүүдийн нөхцөл байдал

2018 Зөвхөн шүүх, хууль хяналтын хүрээний дүн 2017 Улс төр, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн дүн
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Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

Дэд ¿ç¿¿лэлò 1. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГАД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлсийн үнэлгээ 3.82 гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний ижил 
үнэлгээ 4.24 гарч, 2017 оны улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний 
нэгтгэсэн үзүүлэлт 4.25 байлаа. 

Авлигад нөлөөлөх  11 хүчин зүйлсийг үнэлүүлсэн бөгөөд өндөр үнэлгээний 
нийлбэрээр (“их” болон “маш их” гэсэн үнэлгээ) албан тушаалын томилгоо 75.8%-
тай, (ИТХ-ийн үзүүлэлтийг эс тооцвол) бусад  хүчин зүйлс жигд 50% гаруй байна. 

Õ¿ñíýãò 4. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãàä íºëººëñºí 
õ¿÷èí ç¿éëñèéí ¿íýëãýý.

Авлигад нөлөөлөх хүчин зүйлс Индекс
“их”, “маш 

их”-ийн 
нийлбэр

1 Албан тушаалын томилгоо (нам дотор болон төрийн 
албанд) 4,31 75,8%

2 Хууль хяналтын байгууллагын шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил 3,93 56,1%

3 Сонгуулийн өнөөгийн тогтолцоо 3,86 59,1%
4 Хуулийн байгууллагын шийдвэр гаргах үйл явц 3,86 57,6%
5 Намын санхүүжилтийн механизм 3,81 56,1%
6 Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 3,80 54,5%

7 Улс төрийн хүрээн дэх бизнес бүлэглэлүүдийн ашиг 
сонирхлын зөрчил 3,79 53,0%

8 Сонгуулийн санхүүжилтийн механизм 3,75 56,1%

9 Засгийн газрын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь ашиг 
сонирхлын зөрчил 3,75 54,5%

10 УИХ-ын хууль санаачлах, тогтоох, хэрэгжилтэд нь хяналт 
тавих үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил 3,69 54,5%

11 ИТХ-ын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь ашиг 
сонирхлын зөрчил 3,43 37,9%

Дэд ¿ç¿¿лэлò 2. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
ТҮВШИНД НӨЛӨӨЛÆ БУЙ ТӨРИЙН АЛБАН ДАХÜ ДУТАГДАЛ, ДÎГÎЛДÎЛ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигад төрийн албан дахь 
доголдол, дутагдал хэрхэн нөлөөлж буйн үнэлгээ 4.02 гарлаа. Харьцуулахад энэ 
оны улс төрийн хүрээний ижил үнэлгээ 4.13 гарч, 2017 оны улс төрийн болон шүүх, 
хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн үзүүлэлт 4.10 байлаа. 

Авлигад нөлөөлөх  12 доголдол, дутагдлыг үнэлүүлсэн бөгөөд өндөр үнэлгээний 
нийлбэрээр (“их” болон “маш их” гэсэн үнэлгээ) авч үзвэл албан тушаалтны үзэмжээр 
асуудлыг шийдвэрлэх боломж, шийдвэр гаргах ажиллагааны ил тод байдал дутмаг 
байдал, хууль, журам зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэдэггүй байдал, 
төрийн албан хаагчийн ¸с зүйн доголдол, мэдээлэл нээлттэй, ил тод бус байдаг 
болон хүнд суртал 70%-иас илүү их өндөр нөлөөлөлтэй байна.
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Õ¿ñíýãò 5. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí ò¿âøèíä 
íºëººëæ áóé òºðèéí àëáàí äàõü äóòàãäàë, äîãîëäîë.

Хариулт Индекс “их/маш их”-
ийн нийлбэр

1 Албан тушаалтны үзэмжээр асуудлыг шийдвэрлэх боломж 4,28 77,3%
2 ТАХ-ийн ур чадвар дутмаг 4,24 31,8%
3 Шийдвэр гаргах ажиллагааны ил тод байдал дутмаг 4,19 75,8%

4 Хууль, журам зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага 
хүлээлгэдэггүй байдал 4,18 71,2%

5 Төрийн албан хаагчийн ¸с зүйн доголдол 4,17 71,2%
6 Хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт сул 4,13 66,7%
7 Мэдээлэл нээлттэй, ил тод бус 4,10 71,2%
8 Хүнд суртал 4,10 71,2%
9 Олон шат дамжлага, давхардал, хийдэл 3,98 60,6%

10 Төрийн үйлчилгээний хүртээмж муу 3,71 48,5%

11 Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтад тавих хяналт 
сул 3,62 48,5%

12 Албан хаагчийн цалин, орон сууц, нийгмийн  баталгаа 
хангалтгүй 3,56 47,0%

Дэд ¿ç¿¿лэлò 3. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
ХҮРЭЭЛЛҮҮДИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх тодорхой ашиг сонирхолд 
хөтлөгдсөн бүлэглэл, хүрээллийн нөхцөл байдал буюу ямар төрлийн хүрээллүүд 
түгээмэл, нөлөөлөлтэй байгаа талаарх үнэлгээ 3.68 гарлаа. Харьцуулахад энэ оны 
улс төрийн хүрээний үнэлгээ 3.89 гарч, 2017 улс төр болон шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагын үзүүлэлт 4.08 байлаа.  

Ингэхэд өндөр үнэлгээний нийлбэрийн хувиар ч хувийн эрх ашгийг илүүд 
үзсэн нам тойрсон хүрээлэл (78.8%), нам дамнасан хүрээлэл (69.7%), бизнесийн 
хүрээллүүдийн (65.2%) нөлөөлөл өндөр байна. 

Гðàфèк 14. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí õ¿ðýýí äýõ õ¿ðýýëë¿¿äèéí íºõöºë áàéäàë.
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Хүснэгт 5. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын түвшинд нөлөөлж буй 
төрийн албан дахь дутагдал, доголдол. 

 Хариулт Индекс “их/маш их”-
ийн нийлбэр 

1 Албан тушаалтны үзэмжээр асуудлыг шийдвэрлэх боломж 4,28 77,3% 

2 ТАХ-ийн ур чадвар дутмаг 4,24 31,8% 
3 Шийдвэр гаргах ажиллагааны ил тод байдал дутмаг 4,19 75,8% 

4 Хууль, журам зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага 
хүлээлгэдэггүй байдал 4,18 71,2% 

5 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн доголдол 4,17 71,2% 
6 Хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт сул 4,13 66,7% 
7 Мэдээлэл нээлттэй, ил тод бус 4,10 71,2% 
8 Хүнд суртал 4,10 71,2% 
9 Олон шат дамжлага, давхардал, хийдэл 3,98 60,6% 

10 Төрийн үйлчилгээний хүртээмж муу 3,71 48,5% 

11 Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтад тавих хяналт сул 3,62 48,5% 

12 Албан хаагчийн цалин, орон сууц, нийгмийн  баталгаа хангалтгүй 3,56 47,0% 

 

 
 

Дэд үзүүлэлт 3. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
ХҮРЭЭЛЛҮҮДИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх тодорхой ашиг сонирхолд хөтлөгдсөн 
бүлэглэл, хүрээллийн нөхцөл байдал буюу ямар төрлийн хүрээллүүд түгээмэл, 
нөлөөлөлтэй байгаа талаарх үнэлгээ 3.68 гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн 
хүрээний үнэлгээ 3.89 гарч, 2017 улс төр болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын 
үзүүлэлт 4.08 байлаа.   

Ингэхэд өндөр үнэлгээний нийлбэрийн хувиар ч хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн нам 
тойрсон хүрээлэл (78.8%), нам дамнасан хүрээлэл (69.7%), бизнесийн хүрээллүүдийн 
(65.2%) нөлөөлөл өндөр байна.  

График 14. Шүүх, хууль хяналтын хүрээн дэх хүрээллүүдийн нөхцөл байдал. 
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Хувийн эрх ашгийг илүүд үзсэн, нам тойрсон 
хүрээлэл

2018 Зөвхөн хууль хяналтын хүрээний дүн 2017 Улстөр, хууль хяналтын нэгтгэсэн дүн
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Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 4. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН 
ДЭХ АВЛИГЫН ХÎР УРШИГ, ҮР ДАГАВАР

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хор ур уршиг, үр 
дагаврын үзүүлэлт 3.66 гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 
3.81 гарч, 2017 оны улс төр болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн үзүүлэлт   
3.91 байлаа.

Авлигын төсөөллийн индексийг тогтоох 4 дэх үндсэн шалгуур болох энэ 
үзүүлэлтийг авлигын хор уршиг, үр дагавар болон авлигаар олсон хөрөнгийн 
зарцуулалт гэсэн хо¸р дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлдог.  

Гðàфèк 15. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýí äýõ àâëèãûí õîð óðøèã, 
¿ð äàãàâàð.
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ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 4. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ХОР УРШИГ, ҮР ДАГАВАР 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хор ур уршиг, үр дагаврын 
үзүүлэлт 3.66 гарлаа. Харьцуулахад энэ оны улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 3.81 гарч, 
2017 оны улс төр болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн үзүүлэлт   3.91 байлаа. 

Авлигын төсөөллийн индексийг тогтоох 4 дэх үндсэн шалгуур болох энэ үзүүлэлтийг 
авлигын хор уршиг, үр дагавар болон авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалт гэсэн хоёр 
дэд үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойлдог.   

График 15. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хор уршиг, үр дагавар. 

 

 

 
 

Дэд үзүүлэлт 1. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН 
ХОР УРШИГ, ҮР ДАГАВАР 

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хор уршгийн үзүүлэлт 3.79 
гарсан бол энэ оны улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 4.09 гарч, 2017 оны улс төр болон 
шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн үзүүлэлт 4.09 гарч байсан байна. 

Хүснэгт 6. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний авлигын улмаас учирсан хор уршиг, 
сөрөг үр дагаврын түвшин. 

 Авлигын сөрөг үр дагавар Индекс “их/маш их”-
ийн нийлбэр 

1 Иргэдийн хууль сахиулах байгууллагад итгэх итгэл буурсан 4,28 74,2% 
2 Хуулийн хэрэгжилт суларсан 4,17 74,2% 
3 Төрийн албаны чадавхи суларсан 4,08 69,7% 
4 Шударга ёс алдагдсан 4,05 69,7% 
5 Ёс суртахууны үнэт зүйлс алдагдсан 4,02 68,2% 
6 Өмч хөрөнгийн тэгш бус байдал нэмэгдсэн 3,86 60,6% 
7 Хүний эрхийн зөрчил нэмэгдсэн 3,82 62,1% 
8 Нийгмийн дэг журам алдагдсан 3,75 57,6% 
9 Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нэмэгдсэн 3,73 54,5% 

10 Гэмт хэрэг нэмэгдсэн 3,69 54,5% 
11 Монгол Улсын нэр хүнд олон улсын түвшинд унасан 3,65 54,5% 
12 Ядуурал нэмэгдсэн 3,61 47,0% 
13 Гадаадын зээл тусламжийн үр ашиг буурсан 3,56 48,5% 
14 Улс орны эдийн засгийн хүч чадал суларсан 3,48 43,9% 
15 Ажилгүйдэл нэмэгдсэн 3,46 42,4% 
16 Гадаадын хөрөнгө оруулалт буурсан 3,44 42,4% 
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Авлигаар олсон хөрөнгийн зарцуулалт Шүүх, хууль хяналтын хүрээний авлигын хор уршиг, үр 
дагавар

2017 2018

Дэд ¿ç¿¿лэлò 1. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГЫН ХÎР УРШИГ, ҮР ДАГАВАР

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын хор уршгийн үзүүлэлт 
3.79 гарсан бол энэ оны улс төрийн хүрээний үзүүлэлт 4.09 гарч, 2017 оны улс төр 
болон шүүх, хууль хяналтын хүрээний нэгтгэсэн үзүүлэлт 4.09 гарч байсан байна.

Õ¿ñíýãò 6. Ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýíèé àâëèãûí óëìààñ 
ó÷èðñàí õîð óðøèã, ñºðºã ¿ð äàãàâðûí ò¿âøèí.

Авлигын сөрөг үр дагавар Индекс “их/маш их”-
ийн нийлбэр

1 Иргэдийн хууль сахиулах байгууллагад итгэх итгэл 
буурсан 4,28 74,2%

2 Хуулийн хэрэгжилт суларсан 4,17 74,2%
3 Төрийн албаны чадавхи суларсан 4,08 69,7%
4 Шударга ¸с алдагдсан 4,05 69,7%
5 Ёс суртахууны үнэт зүйлс алдагдсан 4,02 68,2%
6 Өмч хөрөнгийн тэгш бус байдал нэмэгдсэн 3,86 60,6%
7 Хүний эрхийн зөрчил нэмэгдсэн 3,82 62,1%
8 Нийгмийн дэг журам алдагдсан 3,75 57,6%
9 Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нэмэгдсэн 3,73 54,5%

10 Гэмт хэрэг нэмэгдсэн 3,69 54,5%
11 Монгол Улсын нэр хүнд олон улсын түвшинд унасан 3,65 54,5%
12 Ядуурал нэмэгдсэн 3,61 47,0%
13 Гадаадын зээл тусламжийн үр ашиг буурсан 3,56 48,5%
14 Улс орны эдийн засгийн хүч чадал суларсан 3,48 43,9%
15 Ажилгүйдэл нэмэгдсэн 3,46 42,4%
16 Гадаадын хөрөнгө оруулалт буурсан 3,44 42,4%
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Дэд ¿ç¿¿лэлò 2. ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ 
АВЛИГААР ÎЛСÎН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

Улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын хүрээн дэх авлигаар олсон хөрөнгийн 
зарцуулалтыг нэг асуултаар үнэлүүлсэн бөгөөд 3.52 гарч, өнгөрсөн оноос 0.05 
ïунктээр өссөн буюу бараг өөрчлөлтгүй байна (2017 оны үзүүлэлт 3.47).

Уг үзүүлэлт хамаарах 19 дэд үзүүлэлтийн 10 үзүүлэлтийн үнэлгээ ямар нэг 
хэмжээнд өссөнөөс дотоодын банкинд хадгалах (+0.49), дотоодод орон сууц, барилга 
байгууламж бариулах  (+0.44), бэлэн мөнгө хэлбэрээр хадгалах (+0.36), гэр бүлийн 
өмчлөлийн комïанид хувь оруулах (+0.31), дотоодод орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө 
худалдаж авах (0.023) хэлбэрүүдийн үнэлгөө хамгийн их өссөн. 

Харин 9 үзүүллэлтийн үнэлгээ буурснаас гадаадын оôôшор бүсэд комïани 
байгуулах (-0.31), гадаадын оôôшор банк, санхүүгийн байгууллагад хадгалах 
(-0.19), эмчилгээнд зарцуулах (-0.16), өдөр тутмын хэрэгцээнд зарцуулах (-0.11) 
хэлбэрүүдийн үнэлгээ хамгийн их буурсан байна.

Гðàфèк 16. Уëñ òºðèéí (ò¿¿í÷ëýí ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýíèé) 
àâëèãààð îëñîí õºðºíãèéí çàðöóóëàëò.

20 
 

Дэд үзүүлэлт 2. ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГААР 
ОЛСОН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ 

Улс төрийн болон шүүх, хууль хяналтын хүрээн дэх авлигаар олсон хөрөнгийн 
зарцуулалтыг нэг асуултаар үнэлүүлсэн бөгөөд 3.52 гарч, өнгөрсөн оноос 0.05 пунктээр 
өссөн буюу бараг өөрчлөлтгүй байна (2017 оны үзүүлэлт 3.47). 

Уг үзүүлэлт хамаарах 19 дэд үзүүлэлтийн 10 үзүүлэлтийн үнэлгээ ямар нэг хэмжээнд 
өссөнөөс дотоодын банкинд хадгалах (+0.49), дотоодод орон сууц, барилга байгууламж 
бариулах  (+0.44), бэлэн мөнгө хэлбэрээр хадгалах (+0.36), гэр бүлийн өмчлөлийн 
компанид хувь оруулах (+0.31), дотоодод орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах 
(0.023) хэлбэрүүдийн үнэлгөө хамгийн их өссөн.  

Харин 9 үзүүллэлтийн үнэлгээ буурснаас гадаадын оффшор бүсэд компани байгуулах 
(-0.31), гадаадын оффшор банк, санхүүгийн байгууллагад хадгалах (-0.19), эмчилгээнд 
зарцуулах (-0.16), өдөр тутмын хэрэгцээнд зарцуулах (-0.11) хэлбэрүүдийн үнэлгээ 
хамгийн их буурсан байна. 

График 16. Улс төрийн (түүнчлэн шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээний) авлигаар 
олсон хөрөнгийн зарцуулалт. 

 

2.49

2.87

2.46

3.18

3.23

3.43

3.54

3.37

3.80

3.40

3.34

3.90

3.69

3.87

3.90

3.80

3.67

3.87

3.76

2.54

2.78

2.95

3.07

3.07

3.40

3.47

3.48

3.49

3.55

3.70

3.71

3.76

3.82

3.85

3.88

3.98

4.10

4.20

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Хандив, тусламж өгөх

Хөшөө дурсгал, суварга босгох

Дотоодын банкинд хадгалах

Өдөр тутмынхаа хэрэгцээнд зарцуулах

Эмчилгээнд зарцуулах

Хувьцаа худалдан авах

Урлагийн бүтээл худалдан авах

Гэр бүлийн гишүүний сургалтын төлбөрт зарцуулах

Гадаадын оффшор бүсэд компани байгуулах

Автомашин, тээврийн хэрэгсэл худалдан авах

Бэлэн мөнгө хэлбэрээр хадгалах

Гадаадын оффшор банк, санхүүгийн байгууллагад …

Хурдан морь худалдан авах

Гадаадад орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах

Гадаадын банкинд хадгалах

Зугаа цэнгэл, мөрийтэй тоглоомд зарцуулах

Гэр бүлийн өмчлөлийн компанид хувь оруулах

Дотоодод орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах

Дотоодод орон сууц, барилга байгууламж бариулах

2018 2017
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Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

2. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТ

Энэ бүлгийн хүрээнд шүүх, хууль сахиулах байгууллагын хүрээн дэх авлигын 
үндсэн үнэлгээнээс гаднах бусад үзүүлэлтүүдийн байдлаар авлигын ерөнхий 
ойлголт, төсөөллийг дэлгэрүүлж гаргаж ирэхийг зорьсон болно.

АВЛИГЫН ЕРӨНХИЙ ТҮВШИН

Судалгааны хүрээнд шүүх, хууль сахиулах байгууллагын хүрээгээр хязгаарлалгүй 
Монголын нийгэм дэх авлигын ерөнхий хандлага, түгээмэл байдлыг шинжээчдээр 
үнэлүүлэхэд 74.3 хувь нь их болон маш их гэж үнэлсэн байгаа юм.

Гðàфèк 17. Мîíãîëûí íèéãýì äýõ àâëèãûí ò¿âøèí.

21 
 

ХОЁР. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТ 
Энэ бүлгийн хүрээнд шүүх, хууль сахиулах байгууллагын хүрээн дэх авлигын үндсэн 
үнэлгээнээс гаднах бусад үзүүлэлтүүдийн байдлаар авлигын ерөнхий ойлголт, 
төсөөллийг дэлгэрүүлж гаргаж ирэхийг зорьсон болно. 

 
 

АВЛИГЫН ЕРӨНХИЙ ТҮВШИН 
Судалгааны хүрээнд шүүх, хууль сахиулах байгууллагын хүрээгээр хязгаарлалгүй 
Монголын нийгэм дэх авлигын ерөнхий хандлага, түгээмэл байдлыг шинжээчдээр 
үнэлүүлэхэд 74.3 хувь нь их болон маш их гэж үнэлсэн байгаа юм. 

График 17. Монголын нийгэм дэх авлигын түвшин. 

 

 

 

АВЛИГЫН ХҮРЭЭНИЙ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ 

Монголын нийгэм дэх авлигын ерөнхий хандлагын зэрэгцээ хүрээгээр нь тодорхойлохыг 
зорьсон юм. Улс орны авлига ямар түвшинд байгаа нь цар хүрээний тархацтай шууд 
холбоотой юм. Нийт 11 дэд хүрээнээс засгийн газар болон улс төрийн намын хүрээн дэх 
авлигын тархалтын үзүүлэлт хамгийн өндөр гарч, удаагаар шүүх, прокурор, Улсын Их 
хурал байгаа бол төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн хүрээнд харьцангуй бага 
пункттэй гарчээ. Түүнчлэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн “их” болон “маш их” гэсэн 
үнэлгээний нийлбэр 57.6 хувьтай байгаа нь анхаарал татаж байна. 

Хүснэгт 7. Сүүлийн нэг жилийн хугацаан дахь авлигын нөхцөл байдал (%). 

  Огт 
үгүй 

Бага 
зэрэг 

Дунд 
зэрэг Их Маш 

их 
(“их, маш их”-
ийн нийлбэр) 

1 Засгийн газар (яам, агентлаг) 0,0 3,0 4,5 50,0 36,4 (86,4) 
2 Улс төрийн нам 0,0 4,5 9,1 30,3 42,4 (72,7) 
3 Шүүх 0,0 4,5 12,1 40,9 28,8 (69,7) 
4 Прокурор 1,5 4,5 12,1 36,4 25,8 (62,1) 
5 Улсын Их Хурал 0,0 6,1 12,1 33,3 25,8 (59,1) 
6 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 1,5 7,6 16,7 28,8 28,8 (57,6) 

7 Орон нутгийн төрийн захиргааны 
удирдлага 0,0 6,1 25,8 30,3 24,2 (54,5) 

8 Төрийн/орон нутгийн өмчит, 
өмчийн оролцоотой ААН 3,0 6,1 16,7 30,3 24,2 (54,5) 

9 Нутгийн өөрөө удирдах ёсны 
байгууллага 3,0 10,6 24,2 22,7 19,7 (42,4) 

10 Хувийн хэвшил 15,2 21,2 10,6 18,2 7,6 (25,8) 
11 Төрийн бус байгууллага 15,2 27,3 16,7 6,1 1,5 (7,6) 
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АВЛИГЫН ХҮРЭЭНИЙ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАЛ

Монголын нийгэм дэх авлигын ерөнхий хандлагын зэрэгцээ хүрээгээр нь 
тодорхойлохыг зорьсон юм. Улс орны авлига ямар түвшинд байгаа нь цар хүрээний 
тархацтай шууд холбоотой юм. Нийт 11 дэд хүрээнээс засгийн газар болон улс төрийн 
намын хүрээн дэх авлигын тархалтын үзүүлэлт хамгийн өндөр гарч, удаагаар шүүх, 
ïрокурор, Улсын Их хурал байгаа бол төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн 
хүрээнд харьцангуй бага ïункттэй гарчээ. Түүнчлэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 
“их” болон “маш их” гэсэн үнэлгээний нийлбэр 57.6 хувьтай байгаа нь анхаарал 
татаж байна.

Õ¿ñíýãò 7. Ñ¿¿ëèéí íýã æèëèéí õóãàöààí äàõü àâëèãûí íºõöºë áàéäàë (%).

Огт 
үгүй

Бага 
зэрэг

Дунд 
зэрэг Их Маш 

их

(“их, маш 
их”-ийн 

нийлбэр)
1 Засгийн газар (яам, агентлаг) 0,0 3,0 4,5 50,0 36,4 (86,4)
2 Улс төрийн нам 0,0 4,5 9,1 30,3 42,4 (72,7)
3 Шүүх 0,0 4,5 12,1 40,9 28,8 (69,7)
4 Прокурор 1,5 4,5 12,1 36,4 25,8 (62,1)
5 Улсын Их Хурал 0,0 6,1 12,1 33,3 25,8 (59,1)
6 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 1,5 7,6 16,7 28,8 28,8 (57,6)

7 Орон нутгийн төрийн 
захиргааны удирдлага 0,0 6,1 25,8 30,3 24,2 (54,5)

8 Төрийн/орон нутгийн өмчит, 
өмчийн оролцоотой ААН 3,0 6,1 16,7 30,3 24,2 (54,5)

9 Нутгийн өөрөө удирдах ¸сны 
байгууллага 3,0 10,6 24,2 22,7 19,7 (42,4)

10 Хувийн хэвшил 15,2 21,2 10,6 18,2 7,6 (25,8)
11 Төрийн бус байгууллага 15,2 27,3 16,7 6,1 1,5 (7,6)
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АВЛИГЫН ТҮВШИНД НӨЛӨӨЛСӨН ГÎЛ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Судалгааны хүрээнд Монгол Улс дахь авлигын түвшинд нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийн талаар шинжээчдээс нээлтэй хэлбэрээр асуухад нийт 115 хариулт 
өгөгдсөнийг нэгтгэн боловсруулахад 24 төрлийн хүчин зүйл дурдагдсан юм. 
Тэдгээрийн эрэмбэлэхэд дараах дүр зураг харагдаж байна.

Õ¿ñíýãò 8. Мîíãîë Уëñûí àâëèãûí еðºíõèé ò¿âøèíä íºëººëñºí ãîë íºõöºë 
áàéäàë.

- Хувь Тохиолдол
1 Улс төрийн намуудын гажуудсан байдал 7,83% 9
2 Хариуцлагын тогтолцооны хомсдол 7,83% 9
3 Албан тушаалын томилгоо/наймаа 7,83% 9
4 Засаглалын тогтворгүй/залгамжгүй байдал 6,96% 8
5 Шунал, ¸с суртахууны доройтол 6,96% 8
6 Хүн амын-эдийн засгийн байдал 6,09% 7
7 Сонгуулийн тогтолцоо 6,09% 7
8 Төрийн албаны тогтворгүй байдал 6,09% 7
9 Хууль эрх зүйн алдаа дутагдал 6,09% 7

10 Төрийн албаны чадамж 4,35% 5
11 Төрийн худалдан авалт (тендер, концесс) 4,35% 5
12 Иргэд, иргэний нийгмийн сул байдал 3,48% 4
13 Мэдээллийн ил тод бус/замбараагүй байдал 3,48% 4
14 Төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал 2,61% 3
15 ОНМХ-ийн сул/хараат байдал 2,61% 3

16 Нийгмийн хүлээн зөвшөөрсөн/дөжирсөн 
хандлага 2,61% 3

17 Шүүх засаглалын сул тал,  гажуудал 2,61% 3
18 Эдийн засгийн тогтворгүй байдал 2,61% 3
19 Авлигын эсрэг бүтцийн сул байдал/гажуудал 1,74% 2
20 Авлигын эсрэг боловсролын хомсдол 1,74% 2
21 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны сул байдал 1,74% 2
22 Гадны улс/байгууллагын нөлөө 1,74% 2
23 Гэмт бүлэглэлүүдийн нөлөө 1,74% 2
24 Авлига илүү далд хэлбэр рүү шилжсэн 0,87% 1

Нийт 100% 115

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АÆИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД ЗАРЦУУЛÆ БУЙ 
АВЛИГЫН ХЭМÆЭЭ

Бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагааныхаа явцад өгч буй авлигын үнэлгээг дундаж 
үзүүлэлт болон хариултын хувиар тооцож үзвэл тендерийн шалгаруулалтад ялахад, 
тусгай зөвшөөрөл авахад, төсөл хөтөлбөрт хамрагдахад илүү өндөр авлига өгдөг 
гэжээ.
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Õ¿ñíýãò 9. Áèçíеñ ýðõëýã÷äýýñ àâëèãàä çàðöóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýý (%).
<5 

хувь
6-10 
хувь

11-15 
хувь

16-20 
хувь

21< 
хувь

1. Төсөл, хөтөлбөрт хамрагдахад 6,1 25,8 16,7 19,7 13,6
2. Тендерт шалгаруулалтад ялахад 4,5 21,2 18,2 21,2 21,2
3. Зээл авахад 15,2 34,8 15,2 6,1 10,6

4. Өр төлбөр барагдуулах, иргэний нэхэмжлэл 
шийдвэрлүүлэхэд 12,1 25,8 16,7 4,5 6,1

5. Татвараас чөлөөлүүлэх, бууруулахад 9,1 21,2 18,2 9,1 13,6

6. Хяналт шалгалтаар зөрчил дутагдалгүй 
гарахад 13,6 18,2 22,7 9,1 12,1

7. Тусгай зөвшөөрөл авахад 4,5 15,2 19,7 16,7 25,8
8. Бараа, ажил, үйлчилгээ хүлээлгэн өгөхөд 10,6 21,2 15,2 16,7 12,1
9. Гадаадаас ажиллах хүч авахад 7,6 15,2 13,6 10,6 12,1

ХЭЭЛ ХАХУУЛÜД ЗАРЦУУЛСАН МӨНГӨНИЙ ХЭМÆЭЭ

Хээл хахуульд өгч буй мөнгөн дүнг дундаж үзүүлэлт болон хариултын хувиар 
тооцож үзвэл ашиг сонирхолдоо нийцүүлсэн хууль тогтоомж, шийдвэр гаргуулахад, 
шүүхэд хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход, тусгай зөвшөөрөл авахад зэрэгт хамгийн их 
өгдөг гэж шинжээчид хариулжээ.

Õ¿ñíýãò 10. Áèçíеñ ýðõëýã÷äýýñ àâëèãàä çàðöóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýý /
çîðèëãîîð/, ñàÿ òºãðºãººð.

<1 сая 1-5 
сая

5-10 
сая

10-20 
сая

20-50 
сая

50 
сая <

1 Ажил, албан тушаалд ороход 3,0 22,7 22,7 13,6 4,5 22,7
2 Тусгай зөвшөөрөл авахад 1,5 6,1 27,3 15,2 16,7 21,2

3 Ашиг сонирхолдоо нийцсэн хууль 
тогтоомж, шийдвэр гаргуулахад 1,5 0,0 1,5 6,1 12,1 51,5

4 Шүүхэд хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход 0,0 3,0 6,1 13,6 13,6 36,4

5 Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах шатанд 
хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход 0,0 15,2 12,1 13,6 16,7 16,7

6 Эрүүгийн хэрэг үүсгэхэд 0,0 9,1 12,1 18,2 9,1 12,1
7 Гэмт хэрэг, зөрчлийг нуун дарагдуулахад 1,5 7,6 9,1 16,7 13,6 19,7
8 Хуурамч бичиг баримт үйлдэхэд 6,1 21,2 13,6 15,2 7,6 6,1

ШҮҮХ, ХУУЛÜ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 
ҮЙЛ АÆИЛЛАГАА

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны сэдэвтэй холбогдуулан шинжээчдээс 
хаалттай хэлбэрээр нийт 21 арга хэмжээний ач холбогдлын талаар асууж үнэлүүлсэн 
юм. Өгсөн ач холбогдлоор нь эрэмбэлэхэд дараах дүр зураг харагдаж байна.
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Гðàфèк 18. Аâëèãûã áóóðóóëàõàä øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýý.

24 
 

ШҮҮХ, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны сэдэвтэй холбогдуулан шинжээчдээс хаалттай 
хэлбэрээр нийт 21 арга хэмжээний ач холбогдлын талаар асууж үнэлүүлсэн юм. Өгсөн 
ач холбогдлоор нь эрэмбэлэхэд дараах дүр зураг харагдаж байна. 

График 18. Авлигыг бууруулахад шаардлагатай арга хэмжээ. 

 

Зураг 20.1. Шүүх, хууль сахиулах байгууллагын хүрээн дэх авлигыг бууруулахад 
шаардлагатай арга хэмжээ. 
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3. ШИНÆЭЭЧДИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гðàфèк 19. Øèíæýý÷äèéí õ¿éñ.                   Гðàфèк 20. Øèíæýý÷äèéí íàñ.

25 

ГУРАВ. ШИНЖЭЭЧДИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

График 19. Шинжээчдийн хүйс. График 20. Шинжээчдийн нас.

График 21. Шинжээчдийн салбарын харьяалал.
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Гðàфèк 21. Øèíæýý÷äèéí ñàëáàðûí õàðüÿàëàë.
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ДҮГНЭЛТ

Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн 
судалгаа 2018 онд анх удаагаа тусдаа хийгдэж, үр дүн нь 3.68 баллын үзүүлэлттэй 
гарлаа. Өмнөх авлигын төсөөллийн судалгаанууд улс төрийн болон шүүх, хууль 
хяналтын байгууллагын хүрээг хамруулсан нэгтгэсэн дүнг гаргадаг байсан тул ямар 
нэгэн өөрчлөлтийн талаарх дүгнэлтийг хийх боломжгүй юм. Гагцхүү баримжаалах 
зориулалтаар харьцуулбал 2017 оны улс төр, шүүх, хууль хяналтын байгууллагын 
нэгтгэсэн үзүүлэлт 3.97 гарч байсан бол ижил аргачлалаар хийгдсэн 2018 оны улс 
төрийн хүрээний авлигын төсөөллийн судалгааны дүн 3.93 гарсан юм. 

Тайлангийн эхэнд дурдагдсанаар тус судалгаа хийгдэж ирсэн өнгөрсөн 11 
жилийн үзүүлэлтийг харьцуулан харахад авлигын төсөөллийн индексийн (улс төр 
болон шүүх, хууль хяналтын байгууллагын нэгтгэсэн) дундаж 3.87 байгаа ба 2008-
2012 онуудад 4 орчим балл байж, 2013-2016 онуудад 3.58-3.68 хүртэл бууж, 2017 
онд 3.97 хүртэл өссөн бол 2018 оны улс төрийн авлигын төсөөллийн индекс 3.93 
гарсан. Тусгаарлан харгалзаж болох зарим үзүүлэлт дээр суурилан нэгтгэсэн дүнгийн 
хүрээнд шүүх, хууль хяналтын байгууллагын үзүүлэлт арай багаар үнэлэгдэж байсан 
гэж таамаглаж болно.

Энэ оны судалгааны хүрээнд анх удаагаа чанарын судалгааны хэлбэрийг 
нэмэлтээр ашигласан. Тоон судалгааны дүнтэй харьцуулахад дэлгэрэнгүй ярилцлагын 
хүрээнд оролцогчид илүү сөрөг үнэлгээг илэрхийлэх хандлага ажиглагдсан ба энэ 
нь эксïертийн түвшний оролцогчид эргэлзээтэй зүйлийг бага түвшинд үнэлэх эсвэл 
мэдэхгүй гэж хариулах хандлагаар тайлбарлагдана.  

Шинжээчдийн давамгайлсан байр суурийг илэрхийлэхэд Монголын нийгэмд 
авлига бүх түвшин, нийгмийн амьдралын бараг бүх хүрээнд нэвтэрч өдөр тутмын, 
хэвийн мэт үзэгдэл болсон.  Авлига зөвхөн хэмжээ, хэлбэрээрээ ялгагдана. Авлигыг 
хүссэн хүсээгүй хүлээн зөвшөөрсөн, өөрөөр хэлбэл дөжирсөн, бүх нийтийн уур 
амьсгал нь шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээнд ч дэлгэрэх ерөнхий ôон 
болдог. 

Шинжээчдийн үзэж буйгаар улс төрийн хүрээ авлигад хамгийн их идэгдсэн 
нийгмийн хүрээ бол  шүүх, хууль хяналтын байууллагын хүрээ ч нэг их ялгаагүй 
хо¸р дугаарт байрлаж байна. Ингэхдээ шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн 
дэх авлига улс төртэй нягт холбоотой, төрөл бүрийн ашиг сонирхлоор сүлбэлдсэн, 
харилцан хамаарал, нөлөөлөлтэй салшгүй нэг цогц болж байна. 

Үндсэн сэдэл нь бусад тохиолдлын адил хөрөнгөжих гэсэн шунал ба энэ зорилго 
нь нийгмийн баялгийг хууль бусаар дахин хуваариласнаар хэрэгжинэ. Нийгмийн 
баялгийг дахин хуваарилахын тулд улс төрийн эрх мэдэл хэрэгтэй бол улс төрийн 
эрх мэдэлд шүүх, хууль хянах эрх мэдэл хэрэгтэй. Улс төрийн эрх мэдлийн дээд 
түвшин бол засгийн эрх. Улс төрийн эрх мэдэлд хүрэх нь улс төрийн намаар дамжин 
өөрөө авлигын замаар явагдана. Улс төрийн нам бол авлигыг хэрэгжүүлэх үндсэн 
субъект.

Ингэхэд	улс	төрийн	нам	доторх	эрх	мэдлийн	төлөө	тэмцэл	→	нам	→	сонгууль	→		
төр	→	эрх	мэдэл	→	томилгоо	гэсэн	бүдүүвч	тодорч	харагдана.	

Төрийн эрх мэдлийг авснаар авлигын замаар улс төрийн, албан тушаалын 
томилгоог явуулж, үүгээрээ цаашдын авлигын нөхцөл боломжийг бүрэлдүүлнэ. Энэ 
бүх ïроцессын шат бүрт шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн  дэх авлига 
зохих үүргээ гүйцэтгэнэ.

Томилгоо бол улс төрийн авлигын үндсэн хэлбэр. Засгийн эрх мэдэлд хүрсэн 
хүчин шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээнийн дээд түвшинд томилгоо хийж, 



195

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

тэдгээр нь дараах шатандаа өөрсдийн томилгоог хийнэ. 
Засаглалын хуваарилалт, төрийн зохион байгуулалт,  олон нийтийн хяналтгүй 

байдал, мэдээллийн ил тод бус байдал болон хариуцлага тооцдогггүй байдал улс 
төрийн хүрээний адил шүүх, хууль хяналтын хүрээнд ч авлига бий болох боломжийг 
бүрэлдүүлж байгаа ба ингэхдээ улс төрийн нөлөөлөл гол үүрэг гүйцэтгэнэ.

Улс төрийн нөлөөллөөс гадна бүтцийн шалтгаан байгаа нь шүүх засаглалын 
жишээн дээр тод харагдана. Нэгдүгээрт, шүүх засаглалын дээд түвшний томилгоо 
улс төрийн нэг албан тушаалаас хэт хамааралтай болж, хо¸рдугаарт, нэг байгууллага 
шүүгчдийг томилох, шүүхийн үйл ажиллагааг хариуцах, шүүгчидтэй хариуцлага 
тооцохыг хариуцаж байгаа нь авлига бараг зайлшгүй бий болох маш зохисгүй бүтэц 
болно. Түүнчлэн олон тохиолдолд хууль өөрөө тодорхой бус, хо¸рдмол утгатай, 
цоорхойтой батлагддаг нь авлигын зорилгоор тайлбарлан шийдвэр гаргах боломжийг 
олгодог.

Цаашлан дэд салбар хоорондын зааг алдагдсан. Энэ нь цагдаагийн албан 
тушаалтнуудыг ïрокурор болон бусад дэд салбар руу томилох болсон нь тогтолцоо 
гажуудахад шууд нөлөөлсөн.

Улс төрийн нөлөөнөөс гадна ил тод бус байдал ялангуяа тагнуулын байгууллагын 
үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг. Тус байгууллагын мөрдөх хэргүүдийг өргөнөөр нууцын 
зэрэглэлд оруулдаг нь улс төрийн хэрэг үүсгэх зэрэг авлигын боломжийг олгодог.

Энэ хо¸р хүчин зүйл (улс төрийн нөлөө болон ил тод бус байдал) авлигатай 
тэмцэх байгууллагын үйл ажиллагаан дээр мөн харагддаг. Үйл ажиллагаа, төсөв 
зэрэг нь тодорхой бусаас гадна тогтмол олон нийтэд чиглэсэн, шүүхээс өмнө 
ялласан шинж, агуулга бүхий мэдэгдэл хийдэг нь улс төрийн захиалга хэрэгжүүлэгч 
байгууллага гэсэн хардлагыг төрүүлдэг.

Энэ хүрээний авлигын үндсэн загвар нь óëñ òºð-ø¿¿õ, õóóëü õÿíàëò хэдий ч 
дотроо улс төрөөс үл хамаарсан, бие даасан авлигын хэлхээ холбоо, хэлбэрүүд бий. 

Түүнчлэн энэ салбар танил талын цар хүрээ, хэлхээ холбоо их өндөр салбарт 
тооцогддог.  Энэ салбарын мэргэжилтнүүд үндсэндээ хо¸рхон сургууль дээр 
бэлтгэгддэг нь үүний гол шалтгаан бөгөөд нэг ангийн, нэг, дээд доод төгсөлтийн, 
нэг сургуулийн гэсэн зарчмаар хоорондын танил талын харилцаа үүсгэн ажил 
хэргийн, цаашлан авлигын нөхцөл боломжийг бий болгоход нөлөөлдөг. Энэ салбарт 
үндсэндээ мэргэжил нэгтний, нэг сургуулийнхны, багш-шавийн, намын, нэг нутгийн, 
мөнгөний гэсэн ашиг сонирхлын хэлхээ харилцаа, нөлөөлөл үйлчилдэг бололтой.

Эрх зүйн салбар дахь авлигын үзэгдэлд төрийн байгуулагаас гадна өмгөөлөгчийн 
институц чухал орон зайтай хийгээд голчлон зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг болно.

Шүүх, хууль хяналтын хүрээн дэх авлигатй тэмцэх үйл ажиллагааны хувьд 
өмнө дурдагдсан хүчин зүйлсийг арилгах буюу юун түрүүнд улс төрийн нөлөнөөс 
ангижруулах, албан тушаалын томилгоог гагцхүү мэргэжлийн шалгуураар хийдэг 
болгох, үйл ажиллагааг ил тод болгох, хариуцлагын үр дүнтэй тогтолцоотойтой 
болоход оршино. Харин энэ бүхнийг бодит байдал хэрхэн хэрэгжүүлэх нь төдийлөн 
тодoрхой бус байна.
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

АВЛИГЫН ТАЛААРХ ХӨГÆЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ÎЙЛГÎЛТ, 
ХАНДЛАГЫГ ТÎДÎРХÎЙЛÎХ 2018 ÎНЫ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

БҮЛЭГ I. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

1.1. Үндэслэл

Монгол улс нь авлигын эсрэг со¸н гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, гэмт 
хэргийг илрүүлэх зорилго бүхий Авлигын эсрэг бие даасан байгууллага, дагаж 
мөрдөх хуультай, олон улсын холбогдох тайлан, судалгаанууд хийгддэг, авлигын 
эсрэг тодорхой үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг орон юм. Авилгын төсөөллийн 
индекс, авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг тогтоох судалгаа, төрийн 
байгууллагын шударга байдлын үнэлгээ гэх мэт авлигын нөлөөлөл, түвшинг 
тодорхойлох судалгаанууд тогтмол хийгддэг боловч олон нийт тэр дундаа 
нийгмийн эмзэг бүлгийн дунд авлигын асуудал, төрөл, шалтгаан, нөлөөлөл гэх 
мэтийг нарийвчлан авч үзсэн судалгааг хийж байгаагүй, энэ талаарх мэдээлэл 
хязгаарлагдмал байна. Олон улсын судалгаануудад дурдагсанаар нийгмийн эмзэг 
бүлэг болох хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, настай хүмүүс нь төрийн 
үйлчилгээг хамгийн их авдаг, шударга бус байдалтай нүүр тулдаг, хүний эрх хамгийн 
их зөрчигдөх эрсдэл бүхий бүлэг бөгөөд шударга бус байдалтай тулгарсан ч тэмцэх 
чадвар хамгийн бага байдаг байна. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх үйл 
ажиллагаанд нийгмийн эмзэг бүлгийн мэдээллийг тусгайлан авч үзэх, судалгаа хийх 
зайлшгүй шаардлагатай юм.

1.2. Зорилго, çорилò

Энэхүү судалгааны зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын 
талаарх олйголт, тэдний амьдралд үзүүлж буй үр нөлөөг тодорхойлоход оршино. 
Судалгаагаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, тэдэн 
үзүүлж буй үр нөлөөг дараах чиглэлийн хүрээнд авч үзсэн. Үүнд:

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, хандлага
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгардаг авлигын асуудал, шалтгаан, 

нөлөө

1.3. Судалгаанû арга, арга÷лал

Судалгааны мэдээллийг тоон болон чанарын аргаар дараах байдлаар цуглуулна. 
Үүнд: Аñóóëãà ñóäàëãààãààð хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс авлигын талаарх 
ерөнхий мэдээллийг ярилцлагын аргаар авсан. Судалгааны мэдээллийг 2018 оны 5 
сарын 8-аас 6 сарын 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ба мэдээлэл боловсруулалтыг SPSS 
21.0 ïрограмм ашиглан гүйцэтгэсэн. Чàíàðûí ñóäàëãààãààð хөгжлийн бэрхшээлтэй 
2 иргэнтэй ярилцаж нарийвчилсан мэдээлэл авсан.

1.4. Судалгаанû хамрах х¿рээ, ò¿¿вэр

Улаанбаатар хотын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик тоон мэдээгээр 
нийслэл хотод нийт 13104 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд амьдарч байна. Уг 
судалгаанд 18 наснаас дээш иргэдийг хамруулсан бөгөөд судалгааны түүвэрлэлтийн 
алдааны хязгаар ±5 бөгөөд 95%-ийн итгэх магадлалтайгаар түүврийн хэмжээг 373 
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гэж тооцоолсон. Үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ойролцоогоор 80% нь 18 
наснаас дээш хүмүүс байдаг гэсэн тоон мэдээллийг үндэслэн судалгаанд 300 иргэн 
хамрагдсан ба оюуны бэрхшээлтэй иргэдээс бусад иргэдийг хамруулсан.

БҮЛЭГ II. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

2.1. Ерөнхиé мэдээлэл

Энэхүү судалгаанд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт амьдарч буй хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулсан. Оюуны бэрхшээлээс бусад төрлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг хамруулсан ба нийт оролцогчдын 35% нь сонсголын бэрхшээлтэй, 14% 
нь харааны бэрхшээлтэй, 17% нь хэл ярианы бэрхшээлтэй, 34% нь хөдөлгөөний 
бэрхшээлтэй иргэд байна.

Гðàфèк 1. Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äûí õºãæëèéí áýðõøýýëèéí òºðºë

БҮЛЭГ 2. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН  

2.1. Ерөнхий мэдээлэл 

Энэхүү судалгаанд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт амьдарч буй хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулсан. Оюуны бэрхшээлээс бусад төрлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг хамруулсан ба нийт оролцогчдын 35% нь сонсголын бэрхшээлтэй, 14% нь 

харааны бэрхшээлтэй, 17% нь хэл ярианы бэрхшээлтэй, 34% нь хөдөлгөөний 

бэрхшээлтэй иргэд байна.   

График 1. Судалгаанд оролцогчдын хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл 

  

Судалгаанд оролцогчдын насны хувьд 18-аас дээш настай иргэдийг хамруулсан ба 

насны ангиллыг доорх хүснэгтэд харуулав.   

График 2. Судалгаанд оролцогчдын насны бүлэг 
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Судалгаанд оролцогчдын насны хувьд 18-аас дээш настай иргэдийг хамруулсан 
ба насны ангиллыг доорх хүснэгтэд харуулав.
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Энэхүү судалгаанд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт амьдарч буй хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулсан. Оюуны бэрхшээлээс бусад төрлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг хамруулсан ба нийт оролцогчдын 35% нь сонсголын бэрхшээлтэй, 14% нь 

харааны бэрхшээлтэй, 17% нь хэл ярианы бэрхшээлтэй, 34% нь хөдөлгөөний 

бэрхшээлтэй иргэд байна.   

График 1. Судалгаанд оролцогчдын хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл 

  

Судалгаанд оролцогчдын насны хувьд 18-аас дээш настай иргэдийг хамруулсан ба 

насны ангиллыг доорх хүснэгтэд харуулав.   
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Оролцогчдын боловсролын түвшний хувьд 12% нь боловсролгүй, 13% нь 
бага, 27% нь бүрэн бус дунд, 19% нь бүрэн дунд, 123% тусгай дунд буюу техник 
мэргэжлийн, 16% нь дээд боловсролтой иргэд байна.
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Гðàфèк 3. Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí
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Оролцогчдын боловсролын түвшний хувьд 12% нь боловсролгүй, 13% нь бага, 27% 

нь бүрэн бус дунд, 19% нь бүрэн дунд, 123% тусгай дунд буюу техник мэргэжлийн, 16% 

нь дээд боловсролтой иргэд байна.  

График 36 Боловсролын түвшин 

 
  Ажил эрхлэлтийн хувьд ажилгүй, группт, тэтгэвэрт байгаа хүмүүс нийт 

судалгаанд оролцогчдын 70%-ийг эзэлж байгаа бол ажилтай хүмүүсийн дийлэнх нь 

хувиараа бизнес эрхлэгч болон хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагад ажилладаг 

хүмүүс байна. Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн хувьд гэртээ хувиараа бизнес эрхэлж 

байгаа иргэд болон бариа, массажны газар ажилладаг хүмүүс их байсан.  

График 4. Ажил эрхлэлт 

 
  
Судалгаанд оролцогчдын ам бүлийн байдлын хувьд 10.7% нь 1-2 ам бүлтэй, 47.7% нь 

3-4 ам бүлтэй, 41.6% нь 5-аас дээш ам бүлтэй иргэд байв.  

 Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн өрхийн орлогын хувьд 17.9% нь 240,000₮ буюу 

түүнээс бага орлоготой, 51.1% нь 240,001-500,000₮, 23.3% нь 500,001-1,000,000₮, 7.6% 

12%

13%

27%

19%

13%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Боловсролгүй

Бага

Бүрэн бус дунд

Бүрэн дунд

МСҮТ/ТМС

Дээд

2%

2%

3%

4%

5%

7%

8%

17%

24%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Олон улсын байгууллага

Оюутан

Бусад

Төрийн байгууллага

Хувийн хэвшил

Төрийн бус байгууллага

Хувиараа бизнес эрхлэгч

Тэтгэвэрт

Группт

Ажилгүй

Ажил эрхлэлтийн хувьд ажилгүй, груïïт, тэтгэвэрт байгаа хүмүүс нийт судалгаанд 
оролцогчдын 70%-ийг эзэлж байгаа бол ажилтай хүмүүсийн дийлэнх нь хувиараа 
бизнес эрхлэгч болон хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагад ажилладаг хүмүүс 
байна. Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн хувьд гэртээ хувиараа бизнес эрхэлж байгаа 
иргэд болон бариа, массажны газар ажилладаг хүмүүс их байсан.

Гðàфèк 4. Аæèë ýðõëýëò
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Оролцогчдын боловсролын түвшний хувьд 12% нь боловсролгүй, 13% нь бага, 27% 

нь бүрэн бус дунд, 19% нь бүрэн дунд, 123% тусгай дунд буюу техник мэргэжлийн, 16% 

нь дээд боловсролтой иргэд байна.  

График 36 Боловсролын түвшин 

 
  Ажил эрхлэлтийн хувьд ажилгүй, группт, тэтгэвэрт байгаа хүмүүс нийт 

судалгаанд оролцогчдын 70%-ийг эзэлж байгаа бол ажилтай хүмүүсийн дийлэнх нь 

хувиараа бизнес эрхлэгч болон хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагад ажилладаг 

хүмүүс байна. Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн хувьд гэртээ хувиараа бизнес эрхэлж 

байгаа иргэд болон бариа, массажны газар ажилладаг хүмүүс их байсан.  

График 4. Ажил эрхлэлт 

 
  
Судалгаанд оролцогчдын ам бүлийн байдлын хувьд 10.7% нь 1-2 ам бүлтэй, 47.7% нь 

3-4 ам бүлтэй, 41.6% нь 5-аас дээш ам бүлтэй иргэд байв.  

 Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн өрхийн орлогын хувьд 17.9% нь 240,000₮ буюу 

түүнээс бага орлоготой, 51.1% нь 240,001-500,000₮, 23.3% нь 500,001-1,000,000₮, 7.6% 
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Судалгаанд оролцогчдын ам бүлийн байдлын хувьд 10.7% нь 1-2 ам бүлтэй, 
47.7% нь 3-4 ам бүлтэй, 41.6% нь 5-аас дээш ам бүлтэй иргэд байв.

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн өрхийн орлогын хувьд 17.9% нь 240,000₮ буюу 
түүнээс бага орлоготой, 51.1% нь 240,001-500,000₮, 23.3% нь 500,001-1,000,000₮, 
7.6% нь 1,000,001-1,500,000₮-ийн орлогтой байгаа ба энэхүү судалгаанд оролцсон 
иргэдээс 1,500,000₮-с дээш өрхийн орлоготой иргэн байхгүй байна.
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нь 1,000,001-1,500,000₮-ийн орлогтой байгаа ба энэхүү судалгаанд оролцсон иргэдээс 

1,500,000₮-с дээш өрхийн орлоготой иргэн байхгүй байна. 

График 5. Өрхийн орлого 

 
 

Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээллийг харахад түүврийн хэмжээ болон 

бүтэц нь Улаанбаатар хотын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төлөөлөхүйц хэмжээнд 

байна гэж үзэж байна.   
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Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээллийг харахад түүврийн хэмжээ болон 
бүтэц нь Улаанбаатар хотын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төлөөлөхүйц хэмжээнд 
байна гэж үзэж байна.

2.2. Авлигûн òалаарх оéлголò, хандлага

Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь буюу 77.5% нь авлига манай улсад нийтлэг 
үзэгдэл болсон гэж үзсэн ба 66.4% нь авлигыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн байна.

Гðàфèк 6. Аâëèãûí òàëààðõ îéëãîëò

2.2. Авлигын талаарх ойлголт, хандлага 

Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь буюу 77.5% нь авлига манай улсад нийтлэг үзэгдэл 

болсон гэж үзсэн ба 66.4% нь авлигыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн байна.  

График 6. Авлигын талаарх ойлголт 

 
 

Авлигад хандах хандлага нь судалгаанд оролцогчдын эзэмшсэн боловсролтой 

хэрхэн хамаарч байгааг авч үзэн харьцуулахад боловсролын түвшингээс үл хамааран 

авлига байхыг эсэргүүцэж, дийлэнх нь санал нийлэхгүй гэж үзэж байна.   
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Авлигад хандах хандлага нь судалгаанд оролцогчдын эзэмшсэн боловсролтой 
хэрхэн хамаарч байгааг авч үзэн харьцуулахад боловсролын түвшингээс үл хамааран 
авлига байхыг эсэргүүцэж, дийлэнх нь санал нийлэхгүй гэж үзэж байна.
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2.2. Авлигын талаарх ойлголт, хандлага 

Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь буюу 77.5% нь авлига манай улсад нийтлэг үзэгдэл 

болсон гэж үзсэн ба 66.4% нь авлигыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн байна.  

График 6. Авлигын талаарх ойлголт 

 
 

Авлигад хандах хандлага нь судалгаанд оролцогчдын эзэмшсэн боловсролтой 

хэрхэн хамаарч байгааг авч үзэн харьцуулахад боловсролын түвшингээс үл хамааран 

авлига байхыг эсэргүүцэж, дийлэнх нь санал нийлэхгүй гэж үзэж байна.   
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Авлигад хандах иргэдийн хандлагыг авч үзэхэд хүнд суртлыг шийдвэрлэх арга 
зам бол авлига өгөх явдал юм гэсэн үзэлтэй 21.4% нь санал нийлж байгаа бол 66.6% 
нь санал нийлэхгүй, 16% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Харин авлига шударга 
бус дүрэм журмыг тойрч гарахад тусалдаг гэсэн үзэлтэй 28.6% нь санал нийлж, 
48.1% нь санал нийлэхгүй гэсэн ба 23.3% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Үүнээс 
харахад судалгаанд оролцогчид авлигыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, санал нийлэхгүй 
гэсэн боловч авлигад тустай тал байдаг гэж эргэлзэх, эерэг хандлага үзүүлэх 
хандлагатай иргэд багагүй байна. Хэдийгээр авлигын эсрэг үзэл бодолтой, ямар 
нэгэн хэмжээгээр байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа боловч авлигад ашигтай тал 
байгаа гэж үзсэн хүмүүс судалгаанд оролцогчдын тал орчим хувийг эзэлсэн байна.

Гðàфèк 7. Аâëèãûí ýñðýã áàéð ñóóðü

10 
 

Авлигад хандах иргэдийн хандлагыг авч үзэхэд хүнд суртлыг шийдвэрлэх арга 

зам бол авлига өгөх явдал юм гэсэн үзэлтэй 21.4% нь санал нийлж байгаа бол 66.6% нь 

санал нийлэхгүй, 16% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Харин авлига шударга бус 

дүрэм журмыг тойрч гарахад тусалдаг гэсэн үзэлтэй 28.6% нь санал нийлж, 48.1% нь 

санал нийлэхгүй гэсэн ба 23.3% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Үүнээс харахад 

судалгаанд оролцогчид авлигыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, санал нийлэхгүй гэсэн боловч 

авлигад тустай тал байдаг гэж эргэлзэх, эерэг хандлага үзүүлэх хандлагатай иргэд 

багагүй байна. Хэдийгээр авлигын эсрэг үзэл бодолтой, ямар нэгэн хэмжээгээр байхыг 

хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа боловч авлигад ашигтай тал байгаа гэж үзсэн хүмүүс 

судалгаанд оролцогчдын тал орчим хувийг эзэлсэн байна.  

График 7. Авлигын эсрэг байр суурь 

 
 

 Авлигаас болж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд илүү хохирдог гэсэн байр суурьтай 

40.8% нь санал нийлж, 30.6% нь нийлэхгүй, 28.6% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байгаагаас 

судалгаанд хамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авлига, түүнийг тойрсон 

асуудалтай хамаарал багатай нь харагдаж байна.  

График 8. Авлигаас болж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд илүү хохирдог 
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Авлигаас болж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд илүү хохирдог гэсэн байр суурьтай 
40.8% нь санал нийлж, 30.6% нь нийлэхгүй, 28.6% нь мэдэхгүй гэж хариулсан 
байгаагаас судалгаанд хамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авлига, түүнийг 
тойрсон асуудалтай хамаарал багатай нь харагдаж байна.
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Авлигад хандах иргэдийн хандлагыг авч үзэхэд хүнд суртлыг шийдвэрлэх арга 

зам бол авлига өгөх явдал юм гэсэн үзэлтэй 21.4% нь санал нийлж байгаа бол 66.6% нь 

санал нийлэхгүй, 16% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Харин авлига шударга бус 

дүрэм журмыг тойрч гарахад тусалдаг гэсэн үзэлтэй 28.6% нь санал нийлж, 48.1% нь 

санал нийлэхгүй гэсэн ба 23.3% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Үүнээс харахад 

судалгаанд оролцогчид авлигыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, санал нийлэхгүй гэсэн боловч 

авлигад тустай тал байдаг гэж эргэлзэх, эерэг хандлага үзүүлэх хандлагатай иргэд 

багагүй байна. Хэдийгээр авлигын эсрэг үзэл бодолтой, ямар нэгэн хэмжээгээр байхыг 

хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа боловч авлигад ашигтай тал байгаа гэж үзсэн хүмүүс 

судалгаанд оролцогчдын тал орчим хувийг эзэлсэн байна.  

График 7. Авлигын эсрэг байр суурь 

 
 

 Авлигаас болж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд илүү хохирдог гэсэн байр суурьтай 

40.8% нь санал нийлж, 30.6% нь нийлэхгүй, 28.6% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байгаагаас 

судалгаанд хамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авлига, түүнийг тойрсон 

асуудалтай хамаарал багатай нь харагдаж байна.  

График 8. Авлигаас болж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд илүү хохирдог 
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Мөн авлигыг багасгахад иргэд өөрсдөө хариуцлагатай байх ¸стой гэсэн байр 
суурийг 66.8% нь дэмжиж, 16.4% нь дэмжихгүй, 16.8% нь мэдэхгүй гэж хариулсан 
байгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авлигын эсрэг тэмцэх ойлголттой байгааг 
харуулж байна.

Гðàфèк 9. Аâëèãûã áàãàñãàõàä èðãýä ººðñäºº èë¿¿ õàðèóöëàãàòàé áàéõ ¸ñòîé.
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Мөн авлигыг багасгахад иргэд өөрсдөө хариуцлагатай байх ёстой гэсэн байр суурийг 

66.8% нь дэмжиж, 16.4% нь дэмжихгүй, 16.8% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байгаа нь 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авлигын эсрэг тэмцэх ойлголттой байгааг харуулж байна. 

График 9. Авлигыг багасгахад иргэд өөрсдөө илүү хариуцлагатай байх ёстой. 

 
 

 Судалгаанд оролцогчдоор төрийн байгууллагуудын авлигын түвшинг үнэлүүлсэн 

бөгөөд гааль, шүүхийн байгууллагыг авилгад хамгийн их өртсөн гэж үзсэн байна. 

Судалгаанд оролцогчдын 5-6% нь цагдаа, татвар, халамж үйлчилгээний 

байгууллагуудыг мэдэхгүй гэж хариулсан байна.  

График 10. Байгууллагуудын авлигад өртсөн байдалд өгсөн үнэлгээ 
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Судалгаанд оролцогчдоор төрийн байгууллагуудын авлигын түвшинг үнэлүүлсэн 
бөгөөд гааль, шүүхийн байгууллагыг авилгад хамгийн их өртсөн гэж үзсэн 
байна. Судалгаанд оролцогчдын 5-6% нь цагдаа, татвар, халамж үйлчилгээний 
байгууллагуудыг мэдэхгүй гэж хариулсан байна.

Гðàфèк 10. Áàéãóóëëàãóóäûí àâëèãàä ºðòñºí áàéäàëä ºãñºí ¿íýëãýý
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Мөн авлигыг багасгахад иргэд өөрсдөө хариуцлагатай байх ёстой гэсэн байр суурийг 
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Авлигын чиг хандлагын талаарх асуултад судалгаанд оролцогчдын дийлэнх 
буюу 59% нь сүүлийн жилүүдэд авлигын түвшин өссөн гэж үзсэн байна.

Гðàфèк 11. Тàíû áîäëîîð ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä àâëèãûí ò¿âøèí õýðõýí ººð÷ëºãäñºí 
áý?
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График 11. Таны бодлоор сүүлийн жилүүдэд авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 

 
 

Авлигатай тэмцэхийн тулд авбал зохих арга хэмжээнүүдээс төрийн байгууллагын 

үйл ажиллагааны хяналтыг сайжруулах, шийтгэл арга хэмжээг хатуу болгох, шийдвэр 

гаргах үйл явцыг нээлттэй ил тод болгох гэсэн хариултууд хамгийн их хувийг эзэлсэн.  

Диаграм 1. Авлигатай тэмцэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? 

 
 

Товч дүгнэхэд иргэд авлига манай улсад нийтлэг үзэгдэл болсон бөгөөд үүнийг 

багасгахад иргэд өөрсдөө хариуцлагатай хандах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Авлига нь 

гааль, шүүх, боловсрол, татвар, бүх шатны засаг захиргааны байгууллагуудад хамгийн 

түгээмэл байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд энэ үзэгдлийн тохиолдол өссөн гэж үзжээ. 

Мөн судалгаанд оролцогч 5 хүн тутмын нэг нь авлига бол хууль дүрэм журмыг тойрч 

гарах арга хэрэгсэл, хүнд суртлыг шийдвэрлэх арга зам гэж үзсэн бөгөөд үүнээс болж 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд илүү хохирч байна гэж хариулсан байна. Энэ үзэгдлийг 

бууруулахын тулд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, 

авлига авсан тохиолдолд авах арга хэмжээ, шийтгэл нь хатуу байх ёстой гэж үзэж байна.    
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Төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх14.1%

Бусад3.8%

Олон нийтийг авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх1.5%

Авлигатай тэмцэхийн тулд авбал зохих арга хэмжээнүүдээс төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны хяналтыг сайжруулах, шийтгэл арга хэмжээг хатуу болгох, шийдвэр 
гаргах үйл явцыг нээлттэй ил тод болгох гэсэн хариултууд хамгийн их хувийг эзэлсэн.
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Товч дүгнэхэд иргэд авлига манай улсад нийтлэг үзэгдэл болсон бөгөөд үүнийг 
багасгахад иргэд өөрсдөө хариуцлагатай хандах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Авлига 
нь гааль, шүүх, боловсрол, татвар, бүх шатны засаг захиргааны байгууллагуудад 
хамгийн түгээмэл байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд энэ үзэгдлийн тохиолдол өссөн 
гэж үзжээ. Мөн судалгаанд оролцогч 5 хүн тутмын нэг нь авлига бол хууль дүрэм 
журмыг тойрч гарах арга хэрэгсэл, хүнд суртлыг шийдвэрлэх арга зам гэж үзсэн 
бөгөөд үүнээс болж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд илүү хохирч байна гэж хариулсан 
байна. Энэ үзэгдлийг бууруулахын тулд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
тавих хяналтыг сайжруулах, авлига авсан тохиолдолд авах арга хэмжээ, шийтгэл нь 
хатуу байх ¸стой гэж үзэж байна.
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2.3. Авлига хувü х¿нд

Хувь хүний авлигатай холбоотой туршлага, авлига өгөх эсэх хандлагыг авч 
үзэхэд судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх нь авлигын эсрэг хандлагатай байна. 
Өөрт болон гэр бүлийн хэн нэгэнд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд авлига 
өгөх эсэх хандлагыг харахад 15.3% нь авлига өгнө гэж хариулсан бол 84.7% нь 
авлига өгөхгүй гэж хариулсан.

Гðàфèк 12. Тà ººðò áîëîí ãýð á¿ëä òóëãàðñàí áýðõøýýëòýé àñóóäëûã 
øèéäâýðëýõèéí òóëä àâëèãà ºãºõ ¿¿?

2.3. Авлига хувь хүнд  

Хувь хүний авлигатай холбоотой туршлага, авлига өгөх эсэх хандлагыг авч үзэхэд 

судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх нь авлигын эсрэг хандлагатай байна. Өөрт 

болон гэр бүлийн хэн нэгэнд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд авлига өгөх эсэх 

хандлагыг харахад 15.3% нь авлига өгнө гэж хариулсан бол 84.7% нь авлига өгөхгүй гэж 

хариулсан.  

График 12. Та өөрт болон гэр бүлд тулгарсан бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд авлига 

өгөх үү? 

 
Харин сүүлийн 12 сарын хугацаанд судалгаанд оролцогч өөрөө болон гэр бүлийн гишүүн 

нь ямар нэгэн хэлбэрээр авлига, хээл хахууль өгсөн эсэхэд 15.6% нь өгсөн, 34.4% нь 

өгөөгүй, 27.1% нь мэдэхгүй гэж хариулсан бол 22.9% нь хариулахаас татгалзсан юм.   

График 13. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд та болон танай гэр бүлийн гишүүд ямар нэгэн хэлбэрээр 

хээл хахууль өгсөн үү? 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд авлига өгсөн гэж хариулсан оролцогчид бүгд 1 удаа өгсөн 

байна. Авлига өгсөн оролцогчдын хувьд нийгмийн халамж хүртэх, боловсрол эзэмших 

ба эзэмшүүлэх, төрийн албанд ажилд орох, хувийн хэвшилд ажилд орох, төсөл 

хөтөлбөрт хамрагдах гэсэн шалтгаанаар өгсөн байна. Хамгийн олон буюу боловсрол 
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Харин сүүлийн 12 сарын хугацаанд судалгаанд оролцогч өөрөө болон гэр 
бүлийн гишүүн нь ямар нэгэн хэлбэрээр авлига, хээл хахууль өгсөн эсэхэд 15.6% нь 
өгсөн, 34.4% нь өгөөгүй, 27.1% нь мэдэхгүй гэж хариулсан бол 22.9% нь хариулахаас 
татгалзсан юм.
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Сүүлийн 12 сарын хугацаанд авлига өгсөн гэж хариулсан оролцогчид бүгд 1 удаа 
өгсөн байна. Авлига өгсөн оролцогчдын хувьд нийгмийн халамж хүртэх, боловсрол 
эзэмших ба эзэмшүүлэх, төрийн албанд ажилд орох, хувийн хэвшилд ажилд орох, 
төсөл хөтөлбөрт хамрагдах гэсэн шалтгаанаар өгсөн байна. Хамгийн олон буюу 
боловсрол эзэмших ба эзэмшүүлэх зорилгоор 48% нь, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах 
зорилгоор 41% нь өгсөн байна.




