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Дèàãðàì 2. Аâëèãà ºãñºí çîðèëãî
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эзэмших ба эзэмшүүлэх зорилгоор 48% нь, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах зорилгоор 41% 

нь өгсөн байна.  

Диаграм 2. Авлига өгсөн зорилго 

 
 

Ярилцлагын үеэр боловсролын салбар, улсын сургууль, цэцэрлэгийн байгууллагууд 

хамгийн их авлигад өртсөн гэв. Баян чинээлэг хүмүүс хувийн сургууль, цэцэрлэгт 

хүүхдээ явуулахаар тэр асуудлыг сайн мэдрэхгүй, улсын сургууль, цэцэрлэгт хүүхдээ 

өгдөг хүмүүс л үүнийг ойлгоно хэмээн тайлбарлав.   

 

Яагаад авлига өгөх болсон шалтгааны хувьд авлига авахыг нэхэмжилсэн, дүрэм журмын 

шат дамжлагыг хурдасгахын тулд, хүртэх ёстой үйлчилгээ авахын тулд гэсэн 

тохиолдлоор өгсөн байна. Үүнээс авлига авахыг нэхэмжилсэн тохиолдолд орсон гэсэн 

хариулт талаас илүү хувийг эзэлж байна.  

График 14. Авлига өгсөн шалтгаан 

 
 

48%

•Боловсрол 
эзэмших ба  
эзэмшүүлэх 

41%

•Төсөл 
хөтөлбөрт 
хамрагдах 

10%

•Хувийн 
хэвшилд 
ажилд орох

7% 

•Төрийн 
байгууллагад 
ажилд орох

7%

•Нийгмийн 
халамж 
хүртэх

55.3% 36.8% 7.9%

Авлига авахыг нэхэмжилсэн

Дүрэм журмын шат дамжлагыг хурдасгахын 
тулд

-Хүүхдээ харьяа дүүргийн цэцэрлэгт өгөхийн тулд 650,000₮ өгч оруулсан.  
-Хүүхдээ таатай байлгах гэж багшид нь бэлэн, нэгж хэд хэдэн удаа өгсөн 
   

Иргэн Д, хорт хавдрын улмаас ХБИ болсон 
 

-Хотын төвийн 10 жилийн сургуульд хүүхэд оруулах гээд асуулгахад 1 сая 
төгрөг гэсэн. Боломжгүй тул харьяаллын гэр хорооллын сургуульд 
оруулсан.  

  Харааны бэрхшээлтэй иргэн  

Ярилцлагын үеэр боловсролын салбар, улсын сургууль, цэцэрлэгийн 
байгууллагууд хамгийн их авлигад өртсөн гэв. Баян чинээлэг хүмүүс хувийн сургууль, 
цэцэрлэгт хүүхдээ явуулахаар тэр асуудлыг сайн мэдрэхгүй, улсын сургууль, 
цэцэрлэгт хүүхдээ өгдөг хүмүүс л үүнийг ойлгоно хэмээн тайлбарлав.

- Õ¿¿õäýý õàðüÿà ä¿¿ðãèéí öýöýðëýãò ºãºõèéí òóëä 650,000₮ ºã÷ îðóóëñàí.
- Õ¿¿õäýý òààòàé áàéëãàõ ãýæ áàãøèä íü áýëýí, íýãæ õýä õýäýí óäàà ºãñºí

Иðãýí Д, õîðò õàâäðûí óëìààñ ÕÁИ áîëñîí

- Õîòûí òºâèéí 10 æèëèéí ñóðãóóëüä õ¿¿õýä îðóóëàõ ãýýä àñóóëãàõàä 1 
ñàÿ òºãðºã ãýñýí. Áîëîìæã¿é òóë õàðüÿàëëûí ãýð õîðîîëëûí ñóðãóóëüä 
îðóóëñàí.

Õàðààíû áýðõøýýëòýé èðãýí

Яагаад авлига өгөх болсон шалтгааны хувьд авлига авахыг нэхэмжилсэн, дүрэм 
журмын шат дамжлагыг хурдасгахын тулд, хүртэх ¸стой үйлчилгээ авахын тулд 
гэсэн тохиолдлоор өгсөн байна. Үүнээс авлига авахыг нэхэмжилсэн тохиолдолд 
орсон гэсэн хариулт талаас илүү хувийг эзэлж байна.

Гðàфèк 14. Аâëèãà ºãñºí øàëòãààí
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-Хотын төвийн 10 жилийн сургуульд хүүхэд оруулах гээд асуулгахад 1 сая 
төгрөг гэсэн. Боломжгүй тул харьяаллын гэр хорооллын сургуульд 
оруулсан.  

  Харааны бэрхшээлтэй иргэн  

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд авлига өгсөн хүмүүс бүгд авлига өгөхийг шаардсан 
учир өгсөн гэж хариулсан, асуудлаа шийдвэрлүүлэхийн тулд өөрийн хүсэлтээр өгсөн 
гэсэн хүн байхгүй байв. Үүнээс 61% нь авлига өгөхийг шууд шаардсан, 39% нь бага 
цалин, удаан хүлээх, олон шат дамжлага явахыг шийдвэрлэх боломжийн талаар 



207

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

ярих буюу шууд бусаар ойлгуулсан байна. Эдгээр авлига өгсөн хүмүүсийн 54% нь 
багшид, 46% төрийн захиргааны албан хаагчид өгсөн байна. Албан тушаалын хувьд 
92.7% нь дунд шатны буюу мэргэжилтэнд, 7.3% нь удирдах шатны албан тушаалтанд 
өгчээ.

Ярилцлагын үеэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн харилцаанд орох 
боломж нь хязгаарлагдмал байдагтай холбоотойгоор бусад байгууллагуудтай 
харилцах нь ховор, ихэвчлэн хороо, дүүргийн шатны байгууллагуудтай, мөн хүүхдээ 
сургууль, цэцэрлэгт оруулах зорилгоор боловсролын байгууллагуудтай түлхүү 
харилцдаг нь ажиглагдсан. Дээр дурдсан авлига өгсөн зорилго, шалтгаан болон 
өгсөн хүмүүсээс харахад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд гол харилцдаг 
байгууллагууд нь шууд болон шууд бус ямар нэг хэлбэрээр авлига өгөхийг шаарддаг 
тохиолдол цөөнгүй болох нь харагдаж байна.

Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан төрийн үйлчилгээг авахын тулд 
заавал авлига өгөх шаардлага байхгүй ч шат дамжлага, хүнд суртал ихтэй гэдгийг 
ярилцлагад хамрагдсан иргэн хэлж байлаа.

- Õóâèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàæ áàéãàà òóë ãðóппò õàìðàãäààã¿é. Цàëèí 
àâ÷ áàéãàà òîõèîëäîëä áîëîõã¿é ãýñýí. ...Тèéìýýñ õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 
èðãýäýä ¿ç¿¿ëäýã ¿éë÷èëãýýã àâàõ áîëîìæã¿é. Õàìðàãäàõûí òóëä 
á¿ðä¿¿ëýõ áè÷èã áàðèìò, øààðäëàãà íü òîäîðõîé çààñàí òóë àâëèãà 
ºãºõ áîëîìæ áàéõã¿é. Õºãæëèéí áýðõøýýëèéã íîòëîõ áè÷èã áàðèìòã¿é 
áîë ººðºº õàðààíû áýðõøýýëòýé ãýæ ìÿíãà õýëýýä íýìýðã¿é

Õàðààíû áýðõøýýëòýé èðãýí

Авлигад зарцуулсан мөнгөн дүнгийн хувьд бүгд 500,000₮ хүртэлх мөнгө 
зарцуулжээ. Үүний дийлэнх нь буюу 86% нь бэлэн мөнгөөр, үлдсэн хэсэг нь 
материаллаг зүйлээр өгсөн байна. Авилгыг гүйцэтгэх замын хувьд 51% нь танил 
талаараа дамжуулан өгсөн бол 49% нь өөрийн биеэр өгсөн гэжээ. Авлига өгсөн 
иргэдийг өрхийн орлогоор авч үзвэл дараах байдалтай байна.

Õ¿ñíýãò 1. Аâëèãà ºãñºí çîðèëãî ºðõèéí îðëîãîîð
240,000₮

хүртэл
240,000-
500,000

500,00-1-
1,000,000

1,000,001-
1,500,000

Боловсрол эзэмших ба 
эзэмшүүлэх 7% 41%

Төсөл хөтөлбөрт хамрагдах 4% 17% 12% 7%
Төрийн албанд ажилд орох 7%
Хувшийн хэвшилд ажилд орох 10%
Нийгмийн халамж хүртэх 7%

Авлига өгч байсан иргэдийн дйилэнх нь 240,000-500,000₮-ийн өрхийн орлоготой 
байна. Эдгээр хүмүүсийн авлигад зарцуулсан мөнгө нь өрхийн төсөвт бага зэрэг 
нөлөөлсөн гэж 66%, дунд нөлөөлсөн гэж 34% нь хариулсан.

Судалгаанд оролцогчдоос хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлаас шалтгаалан 
авлига өгч шийдвэрлэх асуудал тулгарч байсан эсэхийг асуухад 42% нь тийм гэж 
хариулсан. Харин эдгээр хүмүүст тулгарсан асуудлыг нээлттэй асуухад ялгаварлал 
их, хүнд суртал их, ажилд орох хэцүү, эмнэлэгт үйлчлүүлэхэд хэцүү байдаг гэх мэт 
дараах хариултуудыг өгсөн. Үүнээс зарим нь авлигатай холбоогүй боловч хөгжлийн 
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бэрхшээлтэй иргэд өөрсдийн тулгамддаг асуудлаа бичсэн байна. Ярилцлагын үед 
ажиглагдсан болон анкетийн хариултад олон дахин давтагдсан асуудал нь манай 
улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах тогтолцоо нь муу байдаг. 
Тиймээс иргэдэд гэрээсээ гараад нийгмийн харилцаанд орж, асуудал шийдвэрлэхэд 
учрах авилга хамгийн их тулгамдаж буй асуудал биш, гол бэрхшээл дөнгөж гэрээс 
гараад л эхэлдэг гэж байлаа. Зориулалтын зам талбай байхгүй, хараагүй хүмүүс 
замаар, гарцаар гарахад хүндрэлтэй, нийтийн тээвэр, автобусаар зорчих гэх мэт 
жирийн хүмүүсийн хувьд энгийн өдөр тутмын хэмнэл нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүст хэцүү, тулгамдсан асуудал болдог. Түүнээс цаашлаад эмнэлэг, сургууль, 
төрийн захиргааны байгууллага хаа ч очсон үйлчилгээ авахад хүндрэлтэй байдаг 
гэв.

Гðàфèк 15. Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäýä òóëãàð÷ áàéñàí àñóóäàë
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График 15. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгарч байсан асуудал 
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Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд авлига өгсөн эсэх болон ирээдүйд өгөх эсэх 
хандлагыг харьцуулан харвал авлига өгч байсан иргэдийн 26.8% нь дахин авлига 
өгөх хандлагатай, авлига өгч байгаагүй иргэдийн 23.3% нь ирээдүйд авлига өгнө гэж 
хариулсан бол сүүлийн жил өгсөн эсэхийг мэдэхгүй болон хариулахаас татгалзсан 
иргэдийн 12.3% нь ирээдүйд авлига өгөх хандлагатай байна.

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 57% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан    нийгмийн   халамж,   хамгааллын    үйлчилгээнд    хамрагдсан,   43%   нь

хамрагдаагүй байна. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд авлига өгсөн иргэдийн 
тоотой харьцуулж үзвэл нийт авлига өгсөн иргэдийн 71% нь халамж, хамгааллын 
үйлчилгээнд хамрагдсан, 29% нь хамрагдаагүй байна.

Нийгмийн халамж, хамгааллын ямар үйлчилгээнд хамрагдахад авлига өгөх 
шаардлага тулгарч байсныг тодруулахад бүх үйлчилгээн дээр ямар нэг байдлаар 
авлига өгөх шаардлагатай болж байсан нь харагдлаа. Хамгийн олон буюу хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээнд хамрагдахад 35%, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 
хамрагдахад гэж 32% нь хариулсан.
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Гðàфèк 16. Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé  èðãýä  àâëèãà ºã÷  õàìðàãäàæ áàéñàí 
íèéãìèéí õàëàìæ, õàìãààëëûí ¿éë÷èëãýý
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Судалгаанд оролцогчдын 74%  нь авлигын  эсрэг  мэдээлэл  өгдөггүй, 18%  нь 
заримдаа мэдээллэдэг, 8% нь үргэлж мэдээллэдэг гэж хариулсан байгаагаас харахад 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авлигыг мэдээлэх эрмэлзэлгүй байна.
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Үүний шалтгааныг харвал 32% нь мэдээлэл өгсөн ч үр дүнгүй байдаг, 30% нь 
хаана хандахаа мэддэггүй, 18% нь мэдээллийн нууцлал алдагдхаас эмээдэг гэж, 
үлдсэн 20% нь эдгээрээс бусад шалтгаанаар гэж хариулсан байна.

Авлигын талаарх мэдээллийн эх сурвалжийн хувьд хамгийн олон буюу 46% нь 
телевизээс, 20% нь ам дамжсан ярианаас авдаг байна.

Гðàфèк 18. Аâëèãûí òàëààðõ ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ
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 Авлигын талаарх мэдээллийн эх сурвалжийн хувьд хамгийн олон буюу 46% нь 

телевизээс, 20% нь ам дамжсан ярианаас авдаг байна.  

График 18. Авлигын талаарх мэдээллийн эх сурвалж 

 
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын тохиолдлын хувийн туршлага харьцангуй 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн  авлигын  тохиолдлын  хувийн  туршлага 
харьцангуй өндөр буюу авлига өгөөгүй гэж  хариулсан  34.4% байна. Хэдийгээр 
авлига өгөхийг эсэргүүцэж байгаа ба иргэдийн идэвх оролцоо авлигыг бууруулахад 
чухал нөлөөтэй гэж үзэж байгаа ч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ирээдүйд авлига өгөх, 
авлигад өртөх эрсдэлтэй байна. Хувийн тохиолдлын ихэнх хувийг төрөөс үзүүлж 
буй нийгмийн халамж хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдах, боловсрл сургалтын 
байгууллагад элсэх болон суралцах тохиолдол эзэлж байна.

ДҮГНЭЛТ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт төсөөллийг 
тодорхойлох, авлига тэдний амьдрал, үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг 
тодруулах зорилготойгоор Нийслэл хотын төвийн 6 дүүргийн 300 хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн дунд явуулсан судалгааны үр дүнг харуулж байна. Судалгааны 
үр дүнгээс харахад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авлигын талаар тодорхой 
ойлголттой бөгөөд төрийн үйлчилгээ хүлээн авах, сургууль цэцэрлэгт үр хүүхдээ 
хамруулах зэрэг нийгмийн харилцааны явцад авлигад өртдөг, өртөх эрсдэлтэй 
тулгардаг байна. Тодруулбал,

 Иргэд авлига байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж хариулж байгаа хэдий ч 
үүнийг хүнд суртал, шударга бус дүрэм журмыг тойрч гардаг нийтлэг үзэгдэл 
гэж ойлгож, авлигыг мэдээлэх эрмэлзэлгүй байгаа ба авлигыг өөрт тулаад 
ирэхэд эсэргүүцэх, татгалзах, үүний эсрэг арга хэмжээ авахгүйгээр өртөх 
эрсдэлтэй байна.

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн харилцаанд хамгийн их ордог 
газрууддаа буюу төрийн үйлчигээнд хамрагдах, сургууль, цэцэрлэгт сурах, 
сургах зорилгоор авлигад өртөж байна.

 Авлигын тохиолдлын мөнгөн дүн 500,000₮ хүртэл байна. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн харилцаанд идэвхтэй ордоггүй, ихэвчлэн 
хороо, дүүргийн хэмжээнд харилцдаг тул авлига өгөх шаардлага гарвал 
төрийн захиргааны албан хаагчдад болон сургууль,  цэцэрлэгт л өгдөг  гэсэн 
ярилцлагын судалгаагаар гарсан үр дүн нь асуулга судалгаагаар батлагдсан. 
Үүний дээр эмнэлэг, нийгмийн халамж үйлчилгээний хэсэгт авлигын эрсдэл 
байгааг анхаарах нь зүйтэй байна.

 Сургууль, цэцэрлэг болон төрийн үйлчилгээнд хамрагдахад авлига, хээл 
хахууль өгөхийг нэхэмжилж байна. Судалгаанд оролцогчдын хувьд авлигын 
бүх тохиолдолд цаанаас нэхэмжилж, шаардсан байгаа ба энэ нь зөвхөн 
боловсролын байгууллага болон төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд 
байгаас харахад иргэд авах ¸стой үйлчилгээгээ шууд авч чадахгүй авлига, 
хээл хахуульд өртөж байна.
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САНАЛ, ЗӨВЛӨМÆ

 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí àâëèãûí òàëààðõ îéëãîëò, õàíäëàãûã 
òîäîðõîéëîõ ýíýõ¿¿ ñóóðü ñóäàëãààíû õ¿ðýýíä ãàðñàí äýýðõ ä¿ãíýëòýýñ 
õàðàõàä õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí àâëèãàä ºðòºæ áàéãàà øàëòãààí, 
òîõèîëäëóóäûã íàðèéâ÷ëàí ñóäëàõ.

 Суурь судалгаагаар иргэдийн хандлага, авлигад өртөх тохиолдлын талаар 
ерөнхий мэдээллүүдийг авсан ба үүнд тулгуурлан хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн бэрхшээлийн төрөл бүрээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
үзүүлэх халамж, үйлчилгээний төрөл бүрээр гэх мэт кейс бүрээр дэлгэрэнгүй 
судалгаа хийх хэрэгцээ, шаардлага байна.

 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí òºðèéí ¿éë÷èëãýý àâäàã ãîë ñàëáàð, 
áàéãóóëëàãóóäàä õÿíàëò, øàëãàëòûã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýý àâ÷ èðãýäýä 
õ¿íä ñóðòàë áàéãàà ýñýõèéã èëð¿¿ëýõ, áàãàñãàõ

 Үүнд нэн ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хүүхэд эсвэл хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль, цэцэрлэгт хамрагдах боломж нь хуульд 
заасны дагуу хөнгөлөлттэй байж чадаж байгаа эсэх, эмчилгээ, сувилгааны 
хөнгөлөлт үйлчилгээг хуулийн дагуу хүнд үзүүлж байгаа эсэх гэх мэт 
иргэдээс өөрсдөөс нь судалгаа авахаас гадна төрийн байгууллагууд дээр 
шалгалт, судалгаа хийж авлигад оролцогч тал бүрийг хамруулах

 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäýä àâëèãûí ýñðýã ìýäýýëýë ºãºõ ñóâàã, 
áîëîìæèéã òàíèóëàõ, ñóðòàë÷ëàõ, òýäíèé àâëèãûí ýñðýã îðîëöîîã 
íýìýãä¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâàõ

 Судалгаанд оролцогчдын хувьд хэрхэн мэдээлэхийг мэдэхгүй болон 
мэдээлсэн ч үр дүн гарахгүй гэсэн бодолтой байгаа нь тэдний авлигын эсрэг 
арга хэмжээний талаар ойлголт бага байгааг харуулж байгаа тул хөглжийн 
бэрхшээлтэй иргэд рүү чиглэсэн ухуулан, сурталчлах, таниулах арга хэмжээг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.



212

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

ХАВСРАЛТ. СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА

АВЛИГЫН ТАЛААРХ ИРГЭДИЙН ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ 
СУДАЛГАА

Улаанбаатар хотод амьдарч буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын 
талаарх ойлголт, хандлагыг тодорхойлох зорилгоор “Хэрэглээний боловсрол 
судлалын хүрээлэн” ТББ-аас энэхүү судалгааг явуулж байна. Бид иргэдийн амьдралд 
тохиолдож буй авлигын талаарх туршлага, санал бодлыг судлах болно.

Таны мэдээллийг зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зорилгоор ашиглах бөгөөд 
Монгол улсын “Хувь хүний нууцын тухай” хуулийн дагуу таны хариултыг мэдээллийн 
нууцыг чандлан хадгалах болно.

I. ТÎДÎРХÎЙЛÎХ ХЭСЭГ
Асуулгын дугаар
Судалгаа авсан огноо
/YYYY/MM/DD/
Судлаачийн код
Ресïондентийн гар утас

II. АВЛИГЫН ТАЛААРХ ÎЙЛГÎЛТ, ХАНДЛАГА
1. Та дараах áаéр суурüòаé санал ниéлж áаéна уу?

Санал
нийлж 
байна

Бага зэрэг
нийлж 
байна

Төдийлөн
нийлэхгүй 

байна

Огт санал
нийлэхгүй 

байна
Мэдэхгүй

1.1. Авлига манай улсад 
нийтлэг үзэгдэл болсон. 1 2 3 4 9

1.2. Авлига тодорхой 
хэмжээнд байхыг хүлээн 
зөвшөөрнө.

1 2 3 4 9

1.3. Хүнд суртлыг шийдвэрлэх 
арга зам нь авлига өгөх явдал 
юм.

1 2 3 4 9

1.4. Авлига шударга бус дүрэм 
журмыг тойрч гарахад
тусалдаг.

1 2 3 4 9

1.5. Авлигаас болж хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд илүү 
хохирдог.

1 2 3 4 9

1.6. Авлигыг багасгахад иргэд 
өөрсдөө илүү хариуцлагатай 
байх ¸стой.

1 2 3 4 9

2. Танû áодлоор дараах салáаруудаас алü нü авлигад ил¿¿ өрòсөн áэ?

Авлигад өртсөн байдал 
Салбар

О
гт

 ү
гү

й

Ба
га

 
зэ

рэ
г

То
до

рх
ой

 
хэ

м
ж

ээ
гэ

 
эр

Н
эл

ээ
д 

хэ
м

ж
ээ

гэ
 

эр

М
аш

 и
х

М
эд

эх
гү

й

2.1. Боловсрол 1 2 3 4 5 9
2.2. Гааль 1 2 3 4 5 9
2.3. Засаг, захиргаа 1 2 3 4 5 9
2.4. Татвар 1 2 3 4 5 9
2.5. Халамж, үйлчилгээ 1 2 3 4 5 9
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2.6. Цагдаа 1 2 3 4 5 9
2.7. Шүүх 1 2 3 4 5 9
2.8. Эрүүл мэнд 1 2 3 4 5 9
3. Танû áодлоор с¿¿лиéн жил¿¿дэд 
авлигûн ò¿вшин хэрхэн өөр÷лөгдсөн 
áэ?

Буурсан 1
Өөрчлөгдөөгүй 2
Өссөн 3

4. Авлигаòаé òэмцэхиéн òулд юу хиéх 
ёсòоé вэ? /1 сонголòòоé/

Авах арга хэмжээ, шийтгэлийг 
хатуу болгох 1

Төрийн албан хаагчдын цалин 
нэмэгдүүлэх 2

Шийдвэр гаргах үйл явцыг 
нээлттэй ил тод байлгах 3

4.Төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд тавих хяналтыг 
сайжруулах

4

5.Олон нийтийг авлигын эсрэг 
со¸н гэгээрүүлэх 5

6.Бусад ..................................... 6

III. АВЛИГАТАЙ ХÎЛБÎÎТÎЙ ХУВИЙН ТУРШЛАГА
5. Та өөрò áолон гэр á¿лд òулгарсан 
áэрхшээлòэé асуудлûг шиéдвэрлэхиéн òулд 
авлига өгөх ¿¿?

1.Тийм

2.Үгүй

6. С¿¿лиéн 12 сарûн хугацаанд òа áолон òанаé 
гэр á¿лиéн гиш¿¿д ямар нэгэн хэлáэрээр хээл 
хахуулü өгсөн ¿¿?

1.Тийм
2.Үгүй

→Асуулт	16	руу	
шилжих

3.Мэдэхгүй
4.Хариулахаас
татгалзсан

7. Хэрэв òиéм áол хэдэн удаа өгсөн áэ?
1.1
2.2-3
3.3-с дээш

8. Хэрэв òиéм áол ямар шалòгаанаар хэдэн òөгрөг çарцуулсан áэ?

500,000
хүртэл

500,001-
1,000,000

1,000,001-
2,500,000

2,500,001-
5,000,000

5,000,001 
ба түүнээс 

дээш

8.1. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах 1 2 3 4 5
8.2. Нийгмийн халамж хүртэх 1 2 3 4 5
8.3. Боловсрол эзэмших ба 
эзэмшүүлэх 1 2 3 4 5

8.4. Газар ашиглах, өмчлөх, 
эзэмших 1 2 3 4 5

8.5. Төрийн албанд ажилд орох 1 2 3 4 5
8.6. Хувийн хэвшил ажилд орох 1 2 3 4 5
8.7. Хууль бус үйлдэл, гэмт хэргээс
зайлсхийх, нуун дарагдуулах 1 2 3 4 5

8.8. Зээл авах 1 2 3 4 5
8.9. Төсөл хөтөлбөрт хамрагдах 1 2 3 4 5
8.10. Зөвшөөрөл, лиценз авах 1 2 3 4 5
8.11. Татвараас зайлсхийх 1 2 3 4 5
8.12. Бусад .................................... 1 2 3 4 5
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9. Хэрэв òиéм áол òа хэнд хахуулü өгсөн 
áэ?

Эмч 1
Багш 2
Нийгмийн ажилтан 3
Төрийн захиргааны албан хаагч 4
Цагдаагийн ажилтан 5
Татварын байцаагч 6
Гаалийн байцаагч 7
Шүүгч 8
Прокурор 9
Бусад ........................... 10

10. Танû áолон òанаé гэр á¿лиéн 
áусдад өгсөн авлигûн òохиолдол доорх 
нөхцл¿¿диéн алинд хамаарах вэ? /Îлон 
сонголòòоé/

Авлига авахыг нэхэмжилсэн 1
Дүрэм журмын шат дамжлагыг
хурдасгахын тулд 2

Өөрт гарах зардлыг багасгахын 
тулд 3

Хүртэх ¸стой үйлчилгээг авахын 
тулд 4

Бусад /тодорхой бичнэ үү/ ..............
...................................... 5

11. Та авлига өгөх шаардлагаòаé гэдгиéг 
хэрхэн мэдсэн áэ?

Авлига өгөхийг шууд шаардсан, 
нэхэмжилсэн 1

Авлига өгөхийг шууд бусаар 
ойлгуулсан /бага цалингийн тухай, 
удаан хүлээх, олон дамжлага 
явахыг шийдвэрлэх боломжийн 
талаар ярих гэх мэт/

2

Өөрийн хүслээр ажлаа бүтээхийн 
тулд өгсөн 3

12. Та ямар шаòнû алáан òушаалòанд 
авлига өгсөн áэ?

Удирдах 1
Дунд шатны буюу мэргэжилтэн 2
Дундаас доод 3

13. Та авлигûг ямар çамаар 
г¿éцэòг¿¿лдэг вэ?

Өөрөө 1
Танил талаараа 2

14. Та авлигûг ямар хэлáэрээр өгсөн áэ?
Бэлэн мөнгө 1
Материаллаг зүйл 2
Бусад.......................... 3

15. Авлигад çарцуулсан мөнгөн д¿н 
òанаé өрхиéн òөсөвò хэрхэн нөлөөлсөн 
áэ?

Огт нөлөөлөөгүй 1
Бага зэрэг 2
Дунд 3
Их хэмжээгээр 4

16. Танû амüдралд хөгжлиéн 
áэрхшээлээс áолж ялгаварлагдан 
авлига, хээл хахуулиар шиéдвэрлэх 
асуудал òулгар÷ áаéсан уу? /Хөгжлиéн 
áэрхшээлòэé áиш áаéсан áол авлига 
өгөх шаардлагаг¿é/

Тийм 1

Үгүй	/→Асуулт	18	руу	шилжих/ 2

17. Хэрэв òиéм áол òанд ямар асуудал òулгар÷ áаéсан áэ?
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
18. Та хөгжлиéн áэрхшээлòэé иргэдиéн
ниéгмиéн халамж, хамгааллûн 
¿éл÷илгээнд хамрагдсан уу?

Тийм 1

Үгүй 2
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19. Танд хөгжлиéн áэрхшээлòэé иргэдиéн 
ниéгмиéн халамж, хамгааллûн дараах 
¿éл÷илгээн¿¿дэд хамрагдахад авлига 
өгөхөөс өөр аргаг¿é áэрхшээл òулгар÷ 
áаéсан уу? /Îлон сонголòòоé/

Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, 
тэтгэмж авах 1

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
авах 2

Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж авах 3
Тусламж, хөнгөлөлт эдлэх 4
Төрөлжсөн асрамжийн 
үйлчилгээнд хамрагдах 5

Олон нийтийн оролцоонд 
түшиглэсэн 6

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
үйлчилгээнд хамрагдах 7

Эрүүл хамрагдах мэндийн 
үйлчилгээнд 8

Боловсрол, со¸л, урлагийн 
үйлчилгээнд хамрагдах 9

20. Танд авлигûн эсрэг мэдээлэл өгөх 
эрмэлçэл áаéдаг уу?

Үргэлж	мэдээллэдэг	→Асуулт	22	
луу 1

Заримдаа мэдээллэдэг 2
Мэдээллэдэггүй 3

21. Яагаад мэдээллэдэгг¿é вэ?

Хаана хандахаа мэддэггүй 1
Мэдээллийн нууцлал алдагдахаас 
эмээдэг 2

Мэдээлэл өгсөн ч үр дүн гарч 
байгаагүй 3

Бусад ....................................... 4

22. Авлигûн òалаарх мэдээллиéг òа 
хаанаас авдаг вэ? /Хамгиéн гол гэсэн 1 
хариулòûг сонгоно уу/

Ам дамжсан яриа 1
Гэр бүл, найз нөхөд 2
Өөрт тохиолдсон туршлага 3
ТВ 4
Сонин, хэвлэл 5
Интернет, сошиал медиа 6
Бусад .............................. 7
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IV. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
23. Танû нас
24. Ам á¿л

25. Боловсролûн ò¿вшин

Боловсролгүй 1
Бага 2
Бүрэн бус дунд 3
Бүрэн дунд 4
МСҮТ/ТМС 5
Дээд 6

26. Ажил эрхлэлò

Төрийн байгууллага 1
Төрийн бус байгууллага 2
Олон улсын байгууллага 3
Хувийн хэвшил 4
Хувиараа бизнес эрхлэгч 5
Тэтгэвэрт 6
Оюутан 7
Ажилгүй 8
Груïïт 9
Бусад .................. 10

27. Өрхиéн орлого

240,000 хүртэл 1
240,000-500,000 2
500,001-1,000,000 3
1,000,001-1,500,000 4
1,500,001-2,000,000 5
2,000,001-с дээш 6

28. Тохирох òөрлиéг сонгоно уу?

Сонсголын бэрхшээлтэй 1
Харааны бэрхшээлтэй 2
Хэл ярианы бэрхшээлтэй 3
Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй 4
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ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДАЛ 2019 ÎНЫ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

БҮЛЭГ I. ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Хүүхдийн шударга байдлын түвшин 2019 оны судалгаагаар 3.91 гэсэн дүнтэй 
гарсан нь өмнөх судалгааны дүнтэй нэг түвшинд байна (Зураг 1).  

Çóðàã 1. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, îíîîð

2010 îí

3.29

2012 îí

2.93

2013 îí

3.71

2014 îí

4.03

2016 îí

4.00

2017 îí

3.97

2018 îí

3.91

2019 îí

3.91

2015 îí
3.99

Çóðàã 2. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, àéìàã, íèéñëýëýýð

ÄÎÐÍÎÄ

ªÌÍªÃÎÂÜ

ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ

Ñ¯ÕÁÀÀÒÀÐ

ÕÝÍÒÈÉ

ÄÓÍÄÃÎÂÜ

ÁÀßÍÕÎÍÃÎÐ
ÃÎÂÜ-ÀËÒÀÉ

ÕÎÂÄ

ÁÀßÍ-ªËÃÈÉ

ÓÂÑ

ÇÀÂÕÀÍ

ÕªÂÑÃªË

ÀÐÕÀÍÃÀÉ

ªÂªÐÕÀÍÃÀÉ

ÁÓËÃÀÍ

ÎÐÕÎÍ
ÑÝËÝÍÃÝ

ÄÀÐÕÀÍ-ÓÓË

ÒªÂ

ÃÎÂÜÑ¯ÌÁÝÐ

3.61

3.98

3.94

3.97

4.04
3.95 3.91

3.88

3.99

3.88
3.83

3.91 3.93

3.97

3.88

3.88

3.93

4.03

3.95

3.94

3.90

3.93

ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ
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Õ¿ñíýãò 1. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíîîð
д/д 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он
1 Архангай 3.89 3.95 3.79 3.88
2 Баян-Өлгий 3.74 3.98 3.72 3.61
3 Баянхонгор 4.17 4.04 3.99 3.95
4 Булган 3.67 3.95 3.98 3.88
5 Говь-Алтай 4.03 4.03 4.39 4.04
6 Говьсүмбэр 3.92 4.09 3.90 3.88
7 Дархан-Уул 4.04 4.02 4.11 3.93
8 Дорноговь 4.22 3.70 4.14 3.95
9 Дорнод 4.08 4.11 3.96 3.93

10 Дундговь 3.79 4.26 4.19 3.93
11 Завхан 4.03 4.04 4.21 3.97
12 Орхон 4.04 3.99 3.40 3.83
13 Өвөрхангай 4.16 3.72 4.06 3.91
14 Өмнөговь 4.21 3.97 3.39 4.03
15 Сүхбаатар 3.69 3.96 3.92 3.90
16 Сэлэнгэ 4.04 4.10 4.13 3.91
17 Төв 3.98 3.81 4.11 3.97
18 Увс 4.06 4.03 4.11 3.98
19 Ховд 4.10 4.00 3.97 3.94
20 Хөвсгөл 4.09 4.28 4.01 3.99
21 Хэнтий 4.17 4.24 3.89 3.94
22 Улаанбаатар 3.98 3.95 3.78 3.88

Çóðàã 3. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, áàðóóí á¿ñ

3.74

4.03

4.03

4.10

4.06

2016

3.98

4.03

4.04

4.00

4.03

2017

3.72

4.39

4.21

3.97

4.11

2018

3.61

4.04

3.97

3.94

3.98

2019

Увс

Ховд

Завхан

Говь-Алтай

Баян-Өлгий
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Çóðàã 4. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, õàíãàéí á¿ñ

АРХАНГАЙ

ӨВӨРХАНГАЙ

БАЯНХОНГОР

2016 2017

2018 2019

3.89 3.95

3.79 3.88

4.17 4.04

3.99 3.95

3.67 3.95

3.98 3.88

3.67 3.72

4.06 3.91

3.67 4.28

4.01 3.99

3.67 3.99

3.40 3.83

БАЯНХОНГОР

БУЛГАН

БУЛГАН

Çóðàã 5. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, òºâèéí á¿ñ

ДОРНОГОВЬ

СЭЛЭНГЭ

2016

2018

2017

2019

4.22

4.14

3.70

3.95

3.79

4.19

4.26

3.93

4.21

3.39

3.97

4.03

4.04

4.13

4.10

3.91

3.98

4.11

3.81

3.97

4.04

4.11

4.02

3.93

3.92

3.90

4.09

3.88

ДУНДГОВЬ

ТӨВ

ГОВЬСҮМБЭР

ӨМНӨГОВЬ

ДАРХАН-УУЛ
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Çóðàã 6. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, ç¿¿í á¿ñ

ДОРНОД УЛААНБААТАРСҮХБААТАР ХЭНТИЙ

4.08

3.96

4.11

3.93

3.69

3.92

3.96

3.90

4.17

3.89

4.24

3.94

3.98

3.78

3.95

3.88

2016

2018

2017

2019

Çóðàã 7. Нèéñëýëèéí ä¿¿ðã¿¿äèéí õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí 2019 îíû ò¿âøèí
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Д

Ү
Ү
РЭ

Г

Õ¿ñíýãò 3. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí
Дүүрэг 2017 он 2018 он 2019 он Зөрүү
Багануур 4.04 3.88 3.82 -0.06
Багахангай 3.91 4.00 3.69 -0.32
Баянгол 3.84 3.96 3.83 -0.13
Баянзүрх 3.77 4.04 3.88 -0.16
Налайх 4.03 3.04 3.86 0.82
Сонгинохайрхан 3.93 3.87 3.83 -0.04
Сүхбаатар 4.09 3.60 4.08 0.47
Хан-Уул 3.86 3.92 4.06 0.14
Чингэлтэй 4.09 3.67 3.85 0.18
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Çóðàã 8. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, õ¿éñýýð

2016 он

4.0
6

4.0
7

3.9
0

3.9
6

5 5 5 5

1 1 1 1

2017 он 2018 он 2019 он

3.85
3.73

3.85
3.93

Çóðàã 9. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, ñóðàëöàæ áóé àíãèàð

АНГИ

3.97

3.93 3.93 3.89 3.91
3.82

АНГИ АНГИ АНГИ АНГИАНГИ

Çóðàã 10. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí, ñóðãóóëèéí ºì÷èéí õýëáýðýýð

3.92

3.77

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН

ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛÆ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Çóðàã 11. Øóäàðãà áàéõ òàëààð ãýðòýý ÿðèëöäàã íü õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäàëä 
íºëººëºõ ýñýõ

БАЙНГА 
ЯРИЛЦДАГ

ЗАРИМДАА 
ЯРИЛЦДАГ

ХААЯА 
ЯРИЛЦДАГ

ХЭЗЭЭ Ч 
ЯРИЛЦДАГГҮЙ4.00 3.91 3.86 3.63
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Çóðàã 12. Õ¿¿õäèéã øóäàðãà õàíäñàíûõ íü òºëºº ìàãòàõ ÿâäàë øóäàðãà áàéäàëä 
íºëººëºõ ýñýõ

Шударга хандсаныхаа 
төлөө МАГТУУЛДАГ

Шударга 
хандсаныхаа төлөө 
МАГТУУЛДАГГҮЙ

Шударга хандсаныхаа 
төлөө ЗАГНУУЛДАГ

3.94 3.87 3.83

Çóðàã 13. Øóäàðãà áóñ ç¿éë õèéñíèéõ íü òºëºº õ¿¿õäèéã çýìëýõ íü òýäíèé 
øóäàðãà áàéäàëä íºëººëºõ ýñýõ

ЗЭМЛЭДЭГ Өөрт ашигтай бол 
ЗЭМЛЭДЭГГҮЙ  

ЗЭМЛЭДЭГГҮЙ

3.98 3.78 3.72

Çóðàã 14. Õ¿¿õä¿¿ä øóäàðãà áóñ ç¿éë õèéõýä ýöýã, ýõèéí ãàðãàäàã ¿éëäýë òýäíèé 
øóäàðãà áàéäàëä íºëººëºõ ýñýõ

Гэрийнхэн нь шударга бус зүйл хийснийг 
нь мэдвэл ЗЭМЛЭЖ ШИЙТГЭДЭГ 
хүүхдийн шударга байдлын түвшин

3.91

Гэрийнхэн нь шударга бус зүйл хийснийг 
нь мэдвэл ХЭЛЖ ОЙЛГУУЛДАГ 

хүүхдийн шударга байдлын түвшин

3.94

Гэрийнхэн нь шударга бус зүйл 
хийснийг нь мэдсэн ч СОНИРХДОГГҮЙ 

хүүхдийн шударга байдлын түвшин

Гэрийнхэн нь шударга бус зүйл хийснийг 
нь мэдсэн ч ЯМАР НЭГЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 

АВДАГГҮЙ хүүхдийн шударга байдлын түвшин

3.65

3.56
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Çóðàã 15. Õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäàëä íàéç íºõºä íü íºëººëºõ ýñýõ

Найз маань надаас 
шударга бус үйлдэл 
ХИЙХИЙГ ХЭЗЭЭ Ч 

ХҮСДЭГГҮЙ

Найз маань надаас 
шударга бус үйлдэл 
ХИЙХИЙГ ХҮСДЭГ

Найз маань надаас 
шударга бус үйлдэл 
ХИЙХИЙГ БАЙНГА 

ХҮСДЭГ

Найз маань надаас 
шударга бус үйлдэл 
ХИЙХИЙГ ХАЯА 

ХҮСДЭГ

4.00

3.81 3.43

3.90

Çóðàã 16. Õ¿¿õä¿¿ä øóäàðãà áóñ ¿éëäëèéí òàëààð àíãèéíõàí, íàéç íàðòàéãàà 
ÿðèëöàõ íü õ¿¿õäèéí øóäàðãà áàéäàëä íºëººëºõ ýñýõ

Шударга бус үйлдлийн 
талаар ангийхан, найз 
нартайгаа ярилцдаг 
хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин

Шударга бус үйлдлийн 
талаар ангийхан, найз 
нартайгаа ярилцдаггүй 

хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин

3.94 3.84

Çóðàã 17. Øóäàðãà áóñ ç¿éë õèéñýí äîòíûõîî õ¿íä õàíäàõ õàíäëàãà áà õ¿¿õäèéí 
øóäàðãà áàéäëûí ò¿âøèí

Шударга бус зүйл хийсэн дотныхоо 
ХҮНИЙГ ЗЭМЛЭЖ САНУУЛНА гэж үзэж 
буй хүүхдийн шударга байдлын түвшин

Шударга бус зүйл хийсэн дотныхоо 
хүнийг НАДАД ХАМААГҮЙ БАЙВАЛ 
ХАМААГҮЙ ХЭМЭЭН ОРХИНО гэж 
үзэж буй хүүхдийн шударга байдлын 

түвшин

Шударга бус зүйл хийсэн дотныхоо 
хүнийг НАДАД АШИГТАЙ БАЙВАЛ 
ДЭМЖИНЭ ГЭЖ үзэж буй хүүхдийн 

шударга байдлын түвшин

4.01 3.76 3.51
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Çóðàã 18. Øóäàðãà ¸ñíû òàëààð õè÷ýýë îðîõ íü øóäàðãà áàéäàëä íºëººëºõ ýñýõ

Шударга ёсны талаар 
хичээл заалгадаг 
хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин

Шударга ёсны талаар 
хичээл заалгадаггүй 
хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин

3.94 3.83

Çóðàã 19. Øóäàðãà áóñ àñóóäàë òîõèîëäîõîä õ¿¿õäèéí ¿éëäýë

Шударга бус асуудал тохиолдвол 
эцэг, эх, багш зэрэг дотныхоо 

хүнд ханддаг хүүхдийн шударга 
байдлын түвшин

Шударга бус асуудал тохиолдвол 
арилгахын тулд ямар нэг зүйл 

хийдэг хүүхдийн шударга байдлын 
түвшин

Шударга бус асуудал тохиолдвол 
ямар нэгэн үйлдэл хийдэггүй 

хүүхдийн шударга байдлын түвшин

3.96

3.86

3.68




