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Бүлэг 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
 

1.1 Нийтлэг үндэслэл, судалгааны зорилго 
 
Авлигатай тэмцэх газрын дарга болон Үндэсний статистикийн хорооны даргын 

2009 оны 06-р сарын 23-ны өдрийн 76/ (01/69) тоот хамтарсан тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан “Авлигын индекс тооцох аргачлал”-ын дагуу Авлигын индексийг тооцох 
үндсэн мэдээллийг цуглуулах зорилго бүхий судалгааны нэг нь Олон нийтийн 
төсөөллийн судалгаа юм. 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгааны зорилго нь олон нийт (иргэд, төрийн 
албан хаагч, бизнес эрхлэгчид)-ийн авлигын талаархи төсөөлөл, авлигын цар хүрээ, 
хэлбэр шалтгаан, авлигын тохиолдлууд, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэж байсан зэрэг 
бусад мэдээллийг цуглуулахад оршиж байсан юм. 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанаас гарсан үр дүнгээр авлигын индексийг 
бүрдүүлэгч дараахь үзүүлэлтүүдийг тооцоход ашигласан. Үүнд: 

1.1. Авлигын цар хүрээний талаархи олон нийт, шинжээчдийн төсөөллийн 
үзүүлэлт, 

1.2. Олон нийтийн зүгээс төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл хахуулийн дундаж 
хувь хэмжээ. 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаагаар дараахь ерөнхий мэдээллийг цуглуулж 
нэгтгэн гаргасан. Үүнд: 

1. Судалгаанд хамрагдагсдын хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд (бизнес эрхлэгчдийн 
хувьд аж ахуйн нэгжийн талаархи) 

2. Төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны үнэлгээ 
3. Авлигын тархацын талаархи олон нийтийн төсөөлөл 
4. Улс төрийн нам, Улсын их хурал гэх мэт субъектуудын авлигад автсан эсэх 

талаархи олон нийтийн төсөөлөл 
5. Сүүлийн 12 сарын хугацаан дахь хээл хахууль өгсөн эсэх, хээл хахуулийн 

хэмжээ, давтамж 
6. Авлигын өөрчлөлт, цаашдын хандлагын талаархи төсөөлөл 
Дээрх нийтлэг үзүүлэлтүүдээс гадна судалгаа тус бүрээр дараахь онцлог 

үзүүлэлтийг тооцно. Үүнд: 
Төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанаас: 
1. Байгууллагын удирдлагын мэдээллийн нээлттэй байдал, улс төрийн нөхцөл 

байдлаас хамаарах хамаарал 
2. Авлига, хүнд суртал зэрэг нөхцөл байдлын тархац, давтамжийн талаархи 

төсөөлөл 
3. Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд тохиолдож буй асуудлууд 
Бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн судалгаанаас: 
1. Төрийн байгууллагатай холбогдох хамаарал 
2. Төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, улс төрийн нам, улс 

төрчдөд тусламж дэмжлэг үзүүлж байсан эсэх 
3. Аж ахуйн нэгжийн зүгээс төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгч байсан 

эсэх, хээл хахууль өгөх болсон шалтгаан, хээл хахуулийн жилийн 
борлуулалтын орлогод эзлэх хувь хэмжээ 
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4. Төрөөс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр, төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж 
худалдан авах үйл ажиллагаа зэрэг хэлцлүүдийн үнийн дүнгийн хэдэн хувь 
нь авлига, хээл хахууль байдлаар зарцуулагдаж байгаа талаархи бизнес 
эрхлэгчдийн төсөөлөл. 

 
1.2 Судалгааны хамрах хүрээ 
 
Олон нийтийн судалгаанд хамрагдах иргэд, төрийн албан хаагч, бизнес 

эрхлэгчид нь олон нийтийн төсөөллийн судалгааны үндсэн нэгж байсан. 

Иргэд: Иргэдийн төсөөллийн судалгааны үндсэн нэгж нь Монгол Улсад хууль 
ѐсоор оршин суугаа 18 болон түүнээс дээш насны иргэд байсан. Судалгааны 
түүвэрлэлтийг өрхөөр хийсэн бөгөөд тухайн өрхийн тэргүүлэгч нь өрхөө төлөөлөн 
иргэдийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан. Албан ѐсны статистик мэдээллээр 2008 
оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсад нийт 677.8 мянган өрхөд 2683.5 мянган хүн 
амьдарч байна. 

Төрийн албан хаагчид: Төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгааны үндсэн 
нэгж нь Монгол Улсын Төрийн албаны хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1-д заасан 
“Төрийн албан тушаалыг эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс 
авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа...”, мөн хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1-д заасан ангилалд багтах төрийн улс төрийн, төрийн захиргааны, төрийн 
тусгай, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид байсан. Судалгааны зорилгод нийцүүлэн 
нийт төрийн албан хаагчдаас төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яам, агентлаг, 
тэдгээрийн салбар нэгж; шүүх, прокурорын байгууллага; нутгийн захиргааны болон 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын төрийн албан хаагчдыг энэ удаагийн судалгаанд 
хамруулсан. Төрийн албаны зөвлөлийн 2007 онд хийсэн төрийн албан хаагчдын 
тооллогын дүнгээр энэ төрөлд багтах 2051 байгууллагын нийт 96.0 мянган төрийн 
албан хаагчид хамрагдаж байна. 

Бизнес эрхлэгчид: Монгол Улсын Иргэний хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1, 
25.2-д заасан “Өмчлөлдөө буюу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхдээ 
тусгайлсан хөрөнгөтэй, өөрийн нэрээр эрх олж, үүрэг хүлээдэг, үйл ажиллагаанаасаа 
бий болох үр дагаварыг эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг, нэхэмжлэгч, хариуцагч байж чадах, 
тодорхой зорилго бүхий, тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг ... ашиг олох зорилготой 
ашгийн төлөө... зохион байгуулалтын нэгдлийн...” буюу хуулийн этгээд нь бизнес 
эрхлэгчдийн төсөөллийн судалгааны үндсэн нэгж болсон. 2009 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар ҮСХ-ны бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
36.4 мянган аж ахуйн нэгж байна. 

 
Газар зүйн байршлын хувьд Монгол Улсын бүх аймаг, нийслэлийг уг судалгаанд 

хамруулсан бөгөөд хүн амын нягтшил, улс төр, эдийн засгийн төвлөрөл зэргийг 
харгалзан үзэж аймаг бүрээс 1-3 сумыг судалгаанд хамруулсан. 

 
 
 
 
 



 3 

1.3 Судалгааны  ерөнхий зарчим,  зохион байгуулалт, мэдээлэл цуглуулалт 
 

Судалгааны асуулгаар цуглуулагдсан мэдээлэл нь авлига, хүнд сурталтай 
холбоотой судалгааны нэгжийн төсөөлөл, үзэл бодол бөгөөд тэдний мэдээллийн 
нууцлалыг хадгалж, тэдний итгэлийг олж авч, асуулгад бодитой, үнэн зөв мэдээлэл 
өгөх боломжийг бүрдүүлэх нь судалгааны үр дүнд чухал үр нөлөөтэй байсан юм. 

 
Судалгааны ажлыг Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас 

удирдан зохион байгуулж явуулсан бөгөөд судалгааны мэдээлэл цуглуулах, ярилцлага 
авагчаар өмнө нь судалгаанд оролцож ажиллаж ирсэн туршлагатай хүмүүсийг сонгон, 
сургаж бэлтгэн тэднээр дамжуулан ярилцлагаар мэдээллийг цуглуулсан. 

 
Авлигын талаархи олон нийтийн төсөөллийн судалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл 

ажиллагааг дараахь дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 
 
- АТГ-ын США-ны зүгээс судалгааны түүвэрлэлт, хуваарийг гаргасан. 
- Судалгааны тоологч нарыг сонгож авч, тэдэнд зориулсан сургалтыг зохион 

байгуулсан. 
- Ярилцлага авагч нарт судалгааны асуулга, заавар, судалгаанд хамрагдах 

нэгжийн жагсаалтыг хүлээлгэн өгсөн. 
- Ярилцлага авагч нар нь сонгогдсон нэгж дээр очиж, судалгааны нэгжтэй 

ярилцах байдлаар судалгааны асуулгыг бөглүүлж авсан. 
- Судалгааны ажлын ажлын явцыг 21 аймаг, нийслэлд хянаж, холбогдох 

заавар, зөвлөмжийг өгч ажилласан. 
- США-наас цуглуулсан мэдээллийг асуулга тус бүрээр асуулт бүрийг бүрэн 

бөглөсөн эсэх, код, дугаарыг зөв тавьсан эсэхэд хяналт тавьж, холбогдох 
засвар өөрчлөлтийг хийлгэсэн. 

- Холбогдох засвар, өөрчлөлтийг хийсний дараа асуулгуудыг компьютерт шивж 
оруулахаар хүлээлгэн өгсөн. 

 
Судалгааны мэдээлэл цуглуулах ярилцлага авагч нарт зориулсан зааврыг 

боловсруулан тоологч нарт зориулсан сургалтан дээр тайлбарлаж танилцуулан 
мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаанд ашигласан. Энэхүү зааварт судалгааны зорилго, 
ач холбогдол, судалгааны ажлын зохион байгуулалт, ярицлага хийх, асуулгыг бөглөх 
зөвлөмж, судалгааны мэдээллийг цуглуулахад анхаарах асуудал, судалгааны асуулт 
тус бүрийг хэрхэн ойлгох тайлбар зэргийг оруулж өгсөн. 

 
Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үе шатанд дараахь зарчмуудыг баримталсан. 

Үүнд: 
а) Судалгааны асуулгад судалгааны нэгжийн нэр, хаягийг тусгахгүйгээр 

мэдээллийг цуглуулсан. 

б) Ярилцлага өгөгчийг бусдын нөлөөнд автахгүй тайван хариулт өгөх боломжийг 
бүрдүүлж зөвхөн ярилцлага өгөгч, ярилцлага авагч хоѐр хоорондоо харилцах 
боломжийг бүрдүүлсний дараа ярилцлагыг хийсэн. 

в) Сум, баг, хорооны ажилтан, албан тушаалтныг тухайн асуулга авах айлд 
дагуулан очихоос аль болох зайлсхийсэн. 
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г) Ярилцлага өгөгчид асуулгын мөн чанарыг сайтар тайлбарлаж ойлгуулсны 
дараа ярилцлагаа эхлүүлсэн. 

 
Тухайн аймаг дахь судалгаанд хамрагдах нэгжийн тооноос шалтгаалан аймаг 

бүрт 2-4 ярилцлага авагч ажилласан бол нийслэл Улаанбаатар хотод 33 ярилцлага 
авагч нийт 85 хүн судалгааны ярилцлага авагчаар ажиллаа. 

 
 
1.4 Судалгааны хугацаа 
 
Судалгааны мэдээллийг орон даяар 2009 оны 10 дугаар сарын 18-наас 11 дүгээр 

сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд цуглуулсан. 
 
1.5 Судалгааны түүвэрлэлт 
 

Судалгааны ажлын төсөв, нийт судлагдах ерөнхий олонлогийн хэмжээ зэрэгт 
үндэслэн олон нийтийн судалгаанд 6000 нэгж хамрагдахаар тооцсоны 3001 нь иргэд, 
2000 нь төрийн албан хаагчид байна гэж тооцсон. 

Авлигын индекс тооцох аргачлалд заасны дагуу1 олон нийтийн төсөөллийн 
судалгааны түүвэрлэлтийн эхний шатанд судалгаанд хамруулах сум, дүүргийг 
сонгохдоо ҮСХ-ноос авсан баг, хороогоорх өрх, хүн амын албан ѐсны статистик 
мэдээлэлд үндэслэн хүн амын тоо, нягтрал зэргийг харгалзан үзэж 21 аймгийн 59 сум, 
нийслэлийн 8 дүүргийг сонгосон (Хүснэгт 1). 

 
Хүснэгт 1. Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд 

хамрагдах сум, дүүргийн нэрс 
 

Аймаг, нийслэл Сонгогдсон сум, дүүргийн нэр 

Архангай Эрдэнэмандал, Цэнхэр, Эрдэнэбулган 

Баян-Өлгий Улаанхус, Цэнгэл, Өлгий 

Баянхонгор Галуут, Бууцагаан, Баянхонгор 

Булган Хангал, Хутаг-Өндөр, Булган 

Говь-Алтай Баян-Уул, Цогт, Есөнбулаг 

Дорноговь Айраг, Замын Үүд, Сайншанд 

Дорнод Баян-Уул, Цагаан-Овоо, Хэрлэн 

Дундговь Эрдэнэдалай, Адаацаг, Сайнцагаан 

Завхан Их-Уул, Тосонцэнгэл, Улиастай 

Өвөрхангай Уянга, Хархорин, Арвайхээр 

Өмнөговь Гурвантэс, Ханбогд, Даланзадгад 

Сүхбаатар Мөнххаан, Эрдэнэцагаан, Баруун-Урт 

Сэлэнгэ Мандал, Сайхан, Сүхбаатар 

Төв Батсүмбэр, Жаргалант, Зуунмод 

Увс Наранбулаг, Тэс, Улаангом 

Ховд Булган, Манхан, Жаргалант 

                                                 
1
 Авлигын индекс тооцох аргачлал, 6-р тал 
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Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ, Тариалан, Мөрөн 

Хэнтий Дархан, Батноров, Хэрлэн 

Дархан-Уул Дархан, Шарын гол 

Орхон Баян-Өндөр 

Говьсүмбэр Сүмбэр, Шивээговь 

Улаанбаатар Хан-Уул, Багануур, Баянзүрх, Налайх, Баянгол, 
Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан 

Тайлбар: Тод хараар тэмдэглэсэн нь аймгийн төвийн сум. 
 

Авлигын талаархи иргэдийн төсөөллийн судалгааны түүвэрлэлт: Олон 
нийтийн төсөөллийн судалгаанд сонгогдсон сум, дүүргийн өрхийн тоонд 
пропорционалиар Авлигын талаархи иргэдийн судалгаанд хамрагдах нэгжийн тоонд 
сум, дүүргээр хуваарилсан. Иргэдийн төсөөллийн судалгааны үндсэн нэгж нь өрх байх 
бөгөөд тухайн өрхийн тэргүүн эсвэл судалгаанд хамрагдах боломжтой нэг хүн нь өрхөө 
төлөөлөн судалгаанд хамрагдах болно. 

Иргэдийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдах өрхийн 1616 нь буюу 53.8 хувь нь 
нийслэл Улаанбаатар хотоос, 1385 нь буюу 46.2 хувь нь аймгуудад ногдож байна. Нэг 
аймгаас дунджаар 66 өрх Авлигын талаархи иргэдийн төсөөлийн судалгаанд 
хамрагдахаар сонгогдсон (Хүснэгт 2). 

 
Хүснэгт 2. Авлигын талаархи иргэдийн төсөөллийн судалгаанд 

хамрагдах өрхийн тоо, аймаг, нийслэлээр 
 

ДД Аймаг/нийслэл Өрхийн тоо 
Дүнд эзлэх 

хувь 

1 Архангай 51 1.7 

2 Баян-Өлгий 65 2.2 

3 Баянхонгор 60 2.0 

4 Булган 37 1.2 

5 Говь-Алтай 38 1.3 

6 Дорноговь 65 2.2 

7 Дорнод 85 2.8 

8 Дундговь 39 1.3 

9 Завхан 51 1.7 

10 Өвөрхангай 82 2.7 

11 Өмнөговь 44 1.5 

12 Сүхбаатар 47 1.6 

13 Сэлэнгэ 91 3.0 

14 Төв 47 1.6 

15 Увс 58 1.9 

16 Ховд 64 2.1 

17 Хөвсгөл 84 2.8 

18 Хэнтий 61 2.0 

19 Дархан-Уул 148 4.9 
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20 Улаанбаатар 1616 53.8 

21 Орхон 146 4.9 

22 Говьсүмбэр 22 0.7 

  Дүн 3001 100.0 

 
 

Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгааны 
түүвэрлэлт: Төрийн албаны зөвлөлөөс 2007 онд явуулсан төрийн албан хаагчдын 
тооллогын дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч судалгааны түүврийн хүрээ болгон ашигласан. 
Мэдээллийн санд цагдаагийн байгууллага, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Хил хамгаалах 
ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудыг оруулаагүй байсныг нэмж оруулсан. Түүнчлэн 
судалгааны зорилгод нийцүүлэн мэдээллийн санд байсан 3882 байгууллагыг төрийн 
байгууллагын төрлийн дагуу 8 бүлэгт, салбарын ангиллын дагуу 15 бүлэгт хувааж 
ангилсан. Төрийн байгууллагын төрлийн хувьд дараахь байдлаар ангилсан. 

 
Хүснэгт 3. Төрийн байгууллагын төрөл 

 

Төрийн байгууллагын төрөл: Код 

Төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яам 01 

Төрийн захиргааны төв байгууллага буюу агентлаг 02 

Төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгж 03 

Нутгийн захиргааны байгууллага 04 

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 05 

Шүүх, прокурорын төв байгууллага 06 

Шүүх, прокурорын байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгж 07 

Бусад 08 

 
Төрийн байгууллагын салбарын ангиллын хувьд дараахь байдлаар ангилсан. 
 

Хүснэгт 4. Төрийн байгууллагын салбарын ангилал 
 

Төрийн байгууллагын салбарын ангилал: Код 

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын 01 

Гадаад хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын 02 

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын 03 

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын 04 

Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын 05 

Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын 06 

Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын 07 

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын 08 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын 09 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын 10 

Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын 11 

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага 12 

Шүүх, прокурорын байгууллага 13 
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Шадар сайдын эрхлэх асуудлын 14 

Бусад 15 

 
“Бусад” гэсэн ангилалд Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, УИХ, түүнд ажлаа 

тайлагнадаг байгууллагуудыг авч үзэж судалгааны хамрах хүрээнээс хассан. Энэ 
ангилалд багтах нийт 115 байгууллага байсан. Түүнчлэн олон нийтийн төсөөллийн 
судалгаанд хамруулахаар сонгосон сум, дүүргийнхээс бусад байгууллагуудыг нийт 
түүврийн хүрээнээс хасч, Төрийн захиргааны байгууллага, шүүх, прокурорын 
байгууллага, тэдгээрийн орон нутаг дахь салбар, нэгжийн 1846 байгууллага, нутгийн 
захиргааны болон удирдлагын 205 байгууллага, нийт 2051 байгууллагыг түүврийн 
хүрээ болгон авсан. 

Төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд хамрагдах төрийн байгууллагын 
түүвэрлэлтийг нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага; төрийн 
захиргааны байгууллага, шүүх, прокурорын байгууллага, тэдгээрийн орон нутаг дахь 
салбар, нэгж гэсэн 2 түвшинд хийсэн. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудыг судалгаанд 
нэлэнхүй байдлаар сонгосон. Өөрөөр хэлбэл, нутгийн захиргааны болон нутгийн 
удирдлагын 205 байгууллагын 795 албан хаагчийг судалгаанд хамруулахаар болсон. 

Төрийн захиргааны болон шүүх, прокурорын байгууллага, тэдгээрийн орон нутаг 
дахь салбар, нэгжүүдийн хувьд судалгаанд хамрагдах байгууллагыг сонгохдоо 
бүлэглэсэн, пропорциональ магадлалт санамсаргүй түүврийн (stratified proportional 
random sampling) аргыг хэрэглэсэн. 

Байгууллагуудыг бүлэглэхдээ төрийн байгуулагын төрөл, салбарын ангилал, 
ажиллагчдын тооны бүлгийг холбосон стратум үүсгэсэн. Ажиллагчдын тоогоор 
бүлэглэхдээ дараахь ангиллыг ашигласан. 

 
Хүснэгт 5. Төрийн байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлэглэлт 

 

Ажиллагчдын тооны 
бүлэг 

Бүлгийн 
дугаар 

1-4 1 

5-9 2 

10-14 3 

15-24 4 

25-99 5 

100-499 6 

500 болон түүнээс 
дээш 

7 

 
Тухайлбал, Үндэсний татварын ерөнхий газар нь төрийн байгууллагын хувьд 

агентлаг буюу 2, салбарын ангиллын хувьд Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын буюу 1, 
ажиллагчдын тоо 118 буюу 6 дугаар бүлэгт ангилагдаж, 2/01/6 гэсэн стратумд орж 
байна. 

Төрийн захиргааны болон шүүх прокурорын 1846 байгууллагын 20 хувийг буюу 
367 байгууллагыг судалгаанд хамруулахаар тооцсон. 
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Тухайн стратумд 5-аас доош тооны байгуууллага байх тохиолдолд нэлэнхүй 
байдлаар сонгохоор босго (threshold)-ыг тогтоож өгсөн. Ийм байдлаар цөөн тооны 
байгууллагатай стратумын байгууллагууд болон олон ажиллагчидтай томоохон 
байгууллагууд нэлэнхүй байдлаар сонгогдсон. Ийнхүү нийт сонгогдох ѐстой 367 
байгууллагын 89 нь нэлэнхүй байдлаар сонгогдсон. 

Түүнчлэн стратум бүрт сонгогдох аж ахуйн нэгжийн тоог тодорхойлохдоо 
Ньюмений хуваарилалт (Newman’s allocation)-ын томъѐог ашигласан. Энэхүү арга нь 
ажиллагчдын тооны хэлбэлзэл ихтэй буюу дисперси ихтэй бүлгийн хувьд сонгогдох 
байгууллагын тоо олон, хэлбэлзэл багатай бүлгийн хувьд сонгогдох байгууллагын тоо 
харьцангуй цөөн байхаар хуваариладаг арга юм. 

 
Ньюмений хуваарилалтын томъѐо 
 
 
 
 
 
Энд:  nh – тухайн стратумаас сонгогдох нэгжийн тоо 

Nh – тухайн стратум дахь нийт нэгжийн тоо 
Shy – тухайн стратумын стандарт хазайлт 

 
Дээрх байдлаар түүвэрт сонгогдох нийт 278 байгууллагын тоог стратум тус бүрээр 

хуваарилсан. Түүврийн дизайныг ийнхүү боловсруулсны дараа стратум тус бүрээс 
сонгогдох байгууллагын түүвэрлэлтийг хийсэн. Судалгаанд хамрагдах байгууллагыг 
сонгохдоо санамсаргүй тооны функцыг ашиглан тухайн стратумаас сонгогдох 
байгууллагын тоонд харгалзуулан сонгосон. 

Ийнхүү төрийн албан хаагчдын судалгаанд хамрагдах төрийн захиргааны болон 
шүүх, прокурорын байгууллагыг сонгосны дараа байгууллага бүрээс судалгаанд 
хамрагдах ажилтнуудын тоог тухайн бүлэгт дэх байгууллагын тоо, ажиллагчдын тоо 
зэрэгт үндэслэн 1205 ажиллагчдын тоог хуваарилсан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n
SN
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h hyh

hyh
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Хүснэгт 6. Төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд хамрагдах 
байгууллага, албан хаагчдын тоо, аймаг, нийслэлээр 

ДД Аймаг/нийслэл 

Нутгийн 
захиргааны болон 

удирдлагын 

Төрийн захиргааны 
болон шүүх, 
прокурорын 

Бүгд 

Байгуул-
лагын 

тоо 

ТА-ын 
тоо 

Байгуул-
лагын тоо 

ТА-ын 
тоо 

Байгуул-
лагын 

тоо 

ТА-ын 
тоо 

1 Архангай 10 31 6 18 16 49 

2 Баян-Өлгий 8 21 13 34 21 55 

3 Баянхонгор 8 26 11 33 19 59 

4 Булган 9 31 5 16 14 47 

5 Говь-Алтай 10 23 7 18 17 41 

6 Дорноговь 8 20 7 20 15 40 

7 Дорнод 8 31 8 26 16 57 

8 Дундговь 8 25 4 11 12 36 

9 Завхан 8 30 13 34 21 64 

10 Өвөрхангай 12 40 11 32 23 72 

11 Өмнөговь 10 30 6 18 16 48 

12 Сүхбаатар 8 23 8 23 16 46 

13 Сэлэнгэ 11 34 17 45 28 79 

14 Төв 8 30 7 20 15 50 

15 Увс 8 30 9 28 17 58 

16 Ховд 9 35 6 15 15 50 

17 Хөвсгөл 8 23 10 27 18 50 

18 Хэнтий 12 30 7 16 19 46 

19 Дархан-Уул 8 30 16 50 24 80 

20 Улаанбаатар 22 204 188 680 210 884 

21 Орхон 6 30 11 33 17 63 

22 Говьсүмбэр 6 18 6 8 12 26 

  Дүн 205 795 376 1205 581 2000 

 
Төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотоос 210 

байгууллагын 884 албан хаагчид, аймгуудаас 371 байгууллагын 1116 албан хаагчид 
хамрагдана. 

 
Авлигын талаархи бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн судалгааны түүвэрлэлт: 

Үндэсний статистикийн хорооноос 2009 оны 8 дугаар сарын 31-ны байдлаар Бизнес 
регистрийн санд бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, шашны байгууллагаас бусад аж ахуйн нэгжүүдийн талаархи мэдээллийг 
авч түүврийн хүрээ болгон ашигласан. Дээрх шалгуурын дагуу Олон нийтийн 
төсөөллийн судалгаанд хамруулахаар сонгосон сум, дүүргийн аж ахуйн нэгжүүдийн 
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жагсаалтыг байгууллагын нэр, регистрийн дугаар, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн код, 
ажиллагчдын тоо, оршин байгаа хаяг зэрэг үзүүлэлтүүдээр гаргуулан авсан. 

Аж ахуйн нэгжийн тоо багатай буюу эдийн засгийн үйл ажиллагааны нягтрал 
багатай сумдын хувьд судалгаанд хамрагдах аж ахуйн нэгжүүдийг шууд аж ахуйн 
нэгжүүдийн тоонд нь пропорционалиар хуваарилсан. 

Нийслэлийн 8 дүүрэг, аймгийн төвийн сумд болон аж ахуйн нэгж олонтой бусад 
сумдын хувьд судалгаанд хамрагдах нэгжийг сонгохдоо тэдгээрийн үйл ажиллагааны 
салбарын ангилал, ажиллагчдын тооны бүлгээс бүрдэх стратумаар бүлэглэсэн 
пропорциональ магадлалт, санамсаргүй түүврийн аргаар түүвэрлэлтийг хийсэн. 
Стратум тус бүрээс сонгогдох аж ахуйн нэгжийн тоог тодорхойлох, аж ахуйн нэгжийн 
түүвэрлэлтийг хийхдээ төрийн албан хаагчдын судалгаанд хамрагдах байгууллагыг 
сонгосон аргаар сонгосон (Ньюмений хуваарилалтын арга болон санамсаргүй тооны 
арга гэх мэт). 

 
Хүснэгт 7. Бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдах аж ахуйн 

нэгжийн тоо, аймаг, нийслэлээр 
 

ДД Аймаг/нийслэл 
Аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

1 Архангай 13 

2 Баян-Өлгий 25 

3 Баянхонгор 13 

4 Булган 18 

5 Говь-Алтай 12 

6 Дорноговь 13 

7 Дорнод 22 

8 Дундговь 12 

9 Завхан 13 

10 Өвөрхангай 12 

11 Өмнөговь 21 

12 Сүхбаатар 18 

13 Сэлэнгэ 12 

14 Төв 21 

15 Увс 16 

16 Ховд 35 

17 Хөвсгөл 18 

18 Хэнтий 25 

19 Дархан-Уул 23 

20 Улаанбаатар 613 

21 Орхон 34 

22 Говьсүмбэр 11 

  Дүн 1000 
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Бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотоос 613 аж 
ахуйн нэгж, аймгуудаас 387 аж ахуйн нэгж хамрагдахаар сонгогдсон. Аж ахуйн нэгжийн 
захирал, эзэд аж ахуйн нэгжээ төлөөлөн бизнес эрхлэгчдийн судалгаанд хамрагдсан 
юм. 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдах нийт нэгжийн тоо аймаг, 
нийслэлээр Хүснэгт 8.-д харуулав. 

 
Хүснэгт 8. Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдах нэгжийн тоо, аймаг, 

нийслэлээр 

ДД Аймаг/нийслэл Өрхийн тоо 
Төрийн албан 
хаагчдын тоо 

Бизнес 
эрхлэгчдийн 

тоо 
Бүгд 

1 Архангай 51 49 13 113 

2 Баян-Өлгий 65 55 25 145 

3 Баянхонгор 60 59 13 132 

4 Булган 37 47 18 102 

5 Говь-Алтай 38 41 12 91 

6 Дорноговь 65 40 13 118 

7 Дорнод 85 57 22 164 

8 Дундговь 39 36 12 87 

9 Завхан 51 64 13 128 

10 Өвөрхангай 82 72 12 166 

11 Өмнөговь 44 48 21 113 

12 Сүхбаатар 47 46 18 111 

13 Сэлэнгэ 91 79 12 182 

14 Төв 47 50 21 118 

15 Увс 58 58 16 132 

16 Ховд 64 50 35 149 

17 Хөвсгөл 84 50 18 152 

18 Хэнтий 61 46 25 132 

19 Дархан-Уул 148 80 23 251 

20 Улаанбаатар 1616 884 613 3113 

21 Орхон 146 63 34 243 

22 Говьсүмбэр 22 26 11 59 

  Дүн 3001 2000 1000 6001 
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1.6 Судалгааны асуулгын хуудас 
 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгааг иргэд, төрийн албан хаагчид, бизнес 
эрхлэгчид гэсэн гурван чиглэлээр явуулах бөгөөд тухайн бүлэг тус бүрийн онцлогийг 
тусгасан асуулгыг боловсруулсан. Үүнд: 

 

 Авлигын талаархи иргэдийн төсөөллийн ........ оны судалгаа (ОНТС-1) 

 Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн ........ оны судалгаа 
(ОНТС-2) 

 Авлигын талаархи бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн ........ оны судалгаа 
(ОНТС-3) 

 
Асуулгыг боловсруулахдаа Транспэрэнси Интернэшнл олон улсын байгуулагын 

захиалгаар Галлоп судалгааны байгууллагаас жил бүр явуулдаг Дэлхий нийтийн 
Авлигын барометрийн судалгааны асуулга, ОХУ-ын ИНДЕМ (INDEM – Information 
Science for Democracy) байгууллагын Авлигын талаархи судалгаанд ашигладаг 
асуулгын хуудсын ерөнхий загвар, Бангладеш улсын төрийн албан хаагчдын 
судалгаанд ашигласан асуулгын загвар зэрэгт үндэслэсэн бөгөөд энэ бүх асуулгууд нь 
Монгол улсын нөхцөлд туршигдсан зэрэг нь дээрх асуулгуудыг практикт шууд ашиглаж 
болох юм гэж үзсэн. 

Судалгааны асуулгад авлигын индексийн тооцоонд шаардлагатай мэдээллээс 
гадна авлигын шалтгаан, цар хүрээний талаархи мэдээлэл буюу судалгаагаар авах 
шаардлагатай мэдээллийг бүрэн багтаасан бөгөөд харьцангуй товчхон, асуудлуудыг 
энгийн байдлаар тодорхойлсон. 

Судалгааны асуулгуудыг бөглөх зааварт ерөнхий судалгааны зорилго, ач 
холбогдол, хамрах хүрээ, зохион байгуулалтын асуудлыг танилцуулж, ярилцлага авагч 
нарын ярилцлага авахдаа анхаарах асуудлуудыг тусгаж, судалгааны асуулга бүрийн 
асуулт тус бүр, тэдгээрийн холбогдох хариулт тус бүрийг хэрхэн ойлгох талаар 
тайлбарлаж өгсөн нь ихээхэн чухал ач холбогдолтой болсон гэж үзэж байгаа болно. 

Судалгааны удирдамжинд судалгааны үндэслэл, зорилго, зарчим, хамрах хүрээ, 
ажлын бэлтгэл, зохион байгуулалт, хугацаа, түүвэрлэлт, судалгаанаас гарах үр дүн 
зэргийг оруулсан. 

 
1.7 Мэдээлэл боловсруулалт 

 
Судалгааны мэдээллийг оруулах загварыг АНУ-ын Тооллогын товчооноос 

боловсруулсан CSPro 4.0 (Census and Survey Program) програм дээр боловсруулсан. 
Энэхүү програмаар мэдээлэл оруулах үеийн шалгалтуудыг дараахь байдлаар хийсэн. 

 
1. Мэдээлэл оруулах явцад хариултыг оруулахгүй өнгөрөх явдлаас сэргийлэх 

үүднээс хариулт байх ѐстой асуулт бүр дээр хариултыг заавал оруулахыг 
сануулахаар (хэрэв тухайн асуултад үнэхээр хариулаагүй байх тохиолдолд 
алгасахаар) програмыг боловсруулан мэдээллийг оруулсан.  
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2. Асуултын хариултад байхгүй кодуудыг оруулахад анхааруулах, оруулсан утга нь 
тодорхой хязгаарт багтахгүй байх тохиолдолд анхааруулахаар програмыг 
боловсруулан мэдээллийг оруулсан. Тухайлбал, төрийн албан хаагчдын насны 
хязгаарыг 18-65 гэж тодорхойлж өгсөн бөгөөд хэрэв 16 гэсэн утга оруулбал 
“Хязгаараас гадуурх утга оруулсан байна. Шалгана уу” 

3. Асуулт хоорондын энгийн уялдаа холбоо, үсрэлт зэргийг оруулах програмын 
дагуу шалгасан.  

 
Оруулах програмын дагуу мэдээллийг оруулж дууссаны дараа CSPro 4.0 

програмын Batch Edit хэрэгслийг ашиглан алдааг олж илрүүлэхэд дараахь 
шалгалтуудыг  хийсэн. Үүнд:  

 
 Ердийн шалгалт: бүх асуулт бүрэн хариулагдсан эсэхийг шүүж шалгах, 

үсрэлт зөв байгааг шалгах шалгалт; 
 Үнэмшилтэй утгийн шалгалт: байж болох утгаас давсан онцгой утга байгаа 

эсэхийг шалгах шалгалт; 
 Статистик анализд тулгуурлагдсан хамаарлын болон логик  шалгалт: 

утгуудын хоорондын уялдаа, логик холбоо, утгуудын нийлбэр нийт дүнтэй 
тэнцүү эсэх шалгалт; 

 Мэдээлэл оруулах программын шалгалт: Үүнд ердийн шалгалт, үнэмшилтэй 
утга болон хамаарлын шалгалтууд;  

 Мэдээлэл шалгах программын шалгалт:  Мэдээлэл оруулах программын 
шалгалт, дээр нь нэмэлт шалгалтууд; 

 
Мэдээллийг оруулж дууссаны дараа CSPro 4.0 програмын Export Data хэрэгслийг 

ашиглан SPSS 16.0 ( Statistical Package for the Social Sciences) програм руу хөрвүүлсэн. 
Мэдээллийн баазыг бэлтгэсний дараа мэдээллийн баазаас энгийн давтамжийн 
хүснэгтүүдийг гаргаж мэдээллийг дахин шалгаж холбогдох засвар, өөрчлөлтийг хийсэн.  

 
SPSS 16.0 програмыг ашиглан үр дүнгийн хүснэгтүүдийг гарган авч тайланг 

бэлтгэхэд ашигласан. 
 
Авлигын талаархи иргэдийн төсөөллийн судалгаа (ОНТС-1)-ны мэдээлэл нь 45 

хувьсагчтай байсан бол Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн 
судалгаа (ОНТС-2) мэдээлэл нь 91 хувьсагчтай, Авлигын талаархи бизнес эрхлэгчдийн 
төсөөллийн судалгаа (ОНТС-3)-ны мэдээлэл 76 хувьсагчтай байсан. 
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Бүлэг 2. АВЛИГЫН ТАЛААРХИ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН 
 

2.1 Судалгааны ерөнхий дүн 
 
Авлигын талаархи олон нийтийн төсөөллийн 2009 оны судалгаанд 21 аймаг, 

нийслэлийн 5982 иргэн, бизнес эрхлэгч, төрийн албан хаагчид хамрагдлаа. Судалгаанд 
оролцогчдын 50.3 хувь буюу 3006 нь иргэд, 33.4 хувь буюу 1996 нь төрийн албан 
хаагчид, 16.4 хувь буюу 980 нь бизнес эрхлэгчид байлаа. Судалгаанд оролцогчдын 51.7 
хувь нь нийслэл Улаанбаатар хотоос, үлдсэн 48.3 хувь нь аймгуудаас хамрагдсан 
хамрагдсан байна. Судалгааны түүврийн зохиомжоос буюу тухайн аймаг, нийслэл дэх 
өрхийн тоо, төрийн үйлчилгээний цар хүрээ (төрийн албан хаагчдын тоо), эдийн 
засгийн нягтрал (аж ахуйн нэгжийн тоо) зэргээс шалтгаалан аймаг тус бүрээс харилцан 
адилгүй тооны нэгжийг судалгаанд хамруулсан. Нэг аймгаас дунджаар 138 нэгж энэ 
удаагийн судалгаанд хамрагдлаа. 

 
Авлигын талаархи олон нийтийн төсөөллийн 2009 оны судалгаанд хамрагдсан 

3006  иргэн 677.8 мянган өрхийг, 1996 төрийн албан хаагч нь төрийн захиргааны төв 
байгууллага буюу яам, агентлагууд, тэдгээрийн орон нутаг дахь салбар, нэгжүүд, шүүх 
прокурорын байгууллагын нийт 91.9 мянга, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөр 
удирдах байгууллагын 4.1 мянган албан хаагчдыг, 980 аж ахуйн нэгж нь бүртгэлтэй, үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 36.2 мянган аж ахуйн нэгжийг төлөөлж байгаа юм. 

 
Судалгаанд оролцогчдын 47.5 хувь нь эрэгтэй, 52.5 хувь нь эмэгтэйчүүд байсан 

бол тэдний 24.2 хувь нь багаас бүрэн дунд хүртэлх боловсролтой, 15.2 хувь нь тåõíèê 
ìýðãýæëèéí àíõàí øàòíû болон тóñãàé ìýðãýæëèéí äóíä, á¿ðýí áóñ äýýä боловсролтой, 
49.3 хувь нь дипломын болон бакалаврын дээд боловсролтой, 11.4 хувь нь магистр 
болон түүнээс дээш боловсролтой хүмүүс байжээ. Өөрөөр хэлбэл, судалгаанд 
харьцангуй өндөр боловсролтой хүмүүс оролцсон байна. 

 
Авлигын талаархи олон нийтийн төсөөллийн 2009 оны судалгаанд дунд эргэм 

насны иргэд голчлон оролцлоо. Тухайлбал, судалгаанд оролцогчдын дундаж нас 40 
байгаа бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 26.7 хувь нь 30 хүртэл насны, 28.7 хувь нь 31-
40 насны, 27.7 хувь нь 41-50 насны, 12.7 хувь нь 51-60 насны, 4.2 хувь нь 61 болон 
түүнээс дээш насны хүмүүс байжээ. Авлигын талаархи иргэдийн төсөөллийн 
судалгаанд голчлон өрхийн тэргүүлэгчдийг тухайн өрхийг нь төлөөлүүлэн, түүнчлэн аж 
ахуйн нэгжийн захирал, эздийг тухайн аж ахуйн нэгжийг нь төлөөлүүлэн судалгааг 
авсан. 

 
Авлигын талаархи олон нийтийн төсөөллийн судалгааны бүлэг тус бүрээс буюу 

иргэд, төрийн албан хаагчид, бизнес эрхлэгчдээс тухайн бүлэг тус бүрт зориулсан 
ялгаатай асуулгаар судалгааг авсан хэдий судалгаанд оролцогчдын талаархи ерөнхий 
үзүүлэлтүүд буюу хүн амзүйн үзүүлэлтүүд, судалгаанд оролцогчдын төр засгийн 
авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны талаархи үнэлгээ, авлигын тархцын талаархи 
үнэлгээ, авлигын тархац сүүлийн хоѐр жилийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөн талаархи 
үнэлгээ, ирэх хоѐр жилийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдөх талаархи төсөөлөл зэрэг 
мэдээллийг нийтлэг байдлаар цуглуулсан юм. 
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Одоогийн төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг судалгаанд оролцогчдын 

24.3 хувь үр ашигтай байна гэж үнэлсэн бол 25.4 хувь нь төр засгийн авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа үр ашигтай ч биш, үр ашиггүй ч биш тунхаглалын шинж чанартай байна, 
38.2 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашиггүй байна гэж тус тус 
үнэлжээ. Харин судалгаанд оролцогчдын 12.1 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагааг хэрхэн үнэлэхээ мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Цаашид уг судалгааг 
хоѐр жил тутам явуулж, энэхүү үнэлгээ хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харьцуулан авч үзэх 
нь ихээхэн чухал ач холбогдолтой юм. 

Төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны талаархи үнэлгээг судалгаанд 
оролцогчдын хүйсээр болон насны бүлгээр авч үзвэл төдийлөн ялгаа байхгүй байна. 
Өөрөөр хэлбэл, төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг эрэгтэйчүүд болон 
эмэгтэйчүүд ижил байдлаар дүгнэж байна.  

“Манай улсад авлига хэр түгээмэл гэж та үзэж байна вэ” гэсэн асуултад 
судалгаанд оролцогчдын 34.5 хувь нь ихээхэн түгээмэл, 44.9 хувь нь түгээмэл, 12.4 
хувь нь дунд зэрэг, 3.5 хувь нь бага зэрэг, 0.3 хувь нь огт байхгүй гэж хариулжээ. 
Судалгаанд оролцогчдын 4.3 хувь нь Монгол улс дахь авлигын тархцын талаар ямар 
нэг төсөөлөл байхгүй байжээ. Судалгаанд оролцсон эрэгтэйчүүдийн 78.3 хувь нь 
авлига Монгол улсад түгээмэл гэж үзсэн бол эмэгтэйчүүдийн 80.5 хувь нь түгээмэл гэж 
үзжээ. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 81.1 хувь авлига түгээмэл үзэгдэл болсон гэж 
үзсэн бол бизнес эрхлэгчдийн 79.2 хувь, төрийн албан хаагчдын 77.1 хувь түгээмэл 
үзэгдэл болсон гэж үзжээ. Төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд залуу хүмүүс 
илүү шүүмжлэлтэй хандаж байгаа бөгөөд авлига Монгол улсад ихээхэн түгээмэл гэж 
үзэж байгаа залуучуудын эзлэх хувь харьцангуй өндөр байгаагаас залуучууд авлигатай 
тэмцэх, түүнийг үл тэвчих хүсэл эрмэлзэл илүү өндөр байна гэж дүгнэж болох юм. 

Судалгаанд оролцогчид Монгол улсад авлига хэр түгээмэл үзэгдэл гэж та үзэж 
байна вэ гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 79.4 хувь нь түгээмэл гэж үзсэн бол, 
танай аймаг, нийслэлд авлига хэр түгээмэл гэж үзэж байна гэсэн асуултад дунджаар 
51.6 хувь нь түгээмэл гэж үзжээ. Энэхүү зөрүүг судалгаанд оролцогчдын үзэж 
байгаагаар дээд түвшинд тухайлбал, төрийн захиргааны төв байгууллагад авлига 
ихээхэн тархсан гэж үзэж байгаатай холбоон тайлбарлаж болох юм. 

Судалгаанд оролцогчдын тухайн аймаг, нийслэл дэх авлигын тархцын талаархи 
үзүүлэлт Ховд аймаг (60.2%), нийслэл Улаанбаатар хот (60.2%), Орхон аймаг (54.5%)-т 
харьцангуй өндөр байгаа бол Сүхбаатар аймаг (23.9%), Булган аймаг (30.6%), Дундговь 
аймаг (30.7%)-т харьцангуй доогуур байна. 

Монгол Улсын тодорхой түвшнийхний дундах авлигын тархцын талаар асуухад 
шүүхийг судалгаанд оролцогчдын 66.8 хувь нь ихээхэн авлигад автсан гэж үзсэн бол, 
улс төрийн намуудыг 58.4 хувь нь, Улсын их хурлыг 55.0 хувь нь, төрийн албан 
хаагчдыг 49.8 хувь нь авлигад ихээхэн автсан гэж үзжээ. Эндээс судалгаанд 
оролцогчид Монгол улсын улс төр, шүүх, хууль хууль хяналтын хүрээнд авлига ихээхэн 
тархсан гэж үзэж байна гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор байна. Гэтэл судалгаанд 
оролцогчдын 24.8 хувь нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг, 20.2 хувь нь төрийн бус 
байгууллагын ажилтнуудыг, 17.9 хувь нь бизнес эрхлэгчдийг авлигад ихээхэн автсан 
гэж үзсэн байна. 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд судалгаанд оролцогч болон түүний гэр бүлийн 
гишүүдийн зүгээс ямар нэг байдлаар төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн эсэхийг 
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тодруулахад 13.3 хувь нь хээл хахууль өгсөн, 84.5 хувь нь хээл хахууль өгөөгүй, 2.2 
хувь хариулаагүй буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. Уг үзүүлэлтийг судалгаанд 
оролцогчдын хүйсээр ялгаатай авч үзэхэд хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан 
эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь эмэгтэйчүүдийнхээс 1.0 пунктээр илүү буюу 13.8 хувь байна. 
Түүнчлэн 30 хүртэлх насны иргэдийн 16.0 хувь нь, 31-40 хүртэлх насны иргэдийн 15.0 
хувь нь, 41-50 насны иргэдийн 11.0 хувь нь, 51-60 насны иргэдийн 11.5 хувь нь, 61-70 
насны иргэдийн 5.8 хувь нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл 
хахууль өгсөн гэж хариулжээ. Эндээс залуу хүмүүс, залуу гэр бүлүүд төрийн албан 
хаагчдад хээл хахууль илүү өгөх хандлага харагдаж байгаа нь анхаарал хандуулах 
шаардлагатай үзүүлэлт юм. Төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн байдлыг 
судалгаанд оролцогчдын боловсролын түвшингээр авч үзэхэд бүрэн дунд хүртэлх 
боловсролтой иргэдийн дунджаар 12.0 хувь нь хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан 
байхад техник мэргэжлийн болон тусгай мэргэжлийн боловсролын иргэдийн 15.4 хувь 
нь, бакалавр болон магистр түүнээс дээш боловсролтой иргэдийн 13.4 хувь нь хээл 
хахууль өгсөн гэж хариулжээ. Боловсролын түвшин өндөртэй хүмүүс хээл хахууль өгөх 
хандлага илүү байгаа нь бас нэг анхаарал татах үзүүлэлт юм. 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл хахуулийн хэмжээг 
тодруулахад хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан судалгаанд оролцогчдын 17.1 хувь нь 
35.0 мянга хүртэлх төгрөгийн, 25.3 хувь нь 35.1-115.0 мянган төгрөгийн, 18.8 хувь нь 
115.1-575.0 мянган төгрөгийн, 5.4 хувь нь 575.1-1150.0 мянган төгрөгийн, 2.6 хувь нь 
1200.0 мянган төгрөг болон түүнээс дээш төгрөгийн хээл хахуулийг төрийн албан 
хаагчдад өгсөн гэж хариулсан бол 30.8 хувь нь хариулахаас татгалзсан эсвэл мэдэхгүй 
гэж хариулжээ. Нэг өрх дунджаар 240.8 мянган төгрөгийн хээл хахуулийг төрийн албан 
хаагчдад өгчээ. Төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл хахууль нь дунджаар өрхийн жилийн 
орлогын 14.6 хувьтай тэнцүү байна гэж үзжээ. 

Монгол улсын нийт 677.8 мянган өрхийн 13.3 хувь нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
төрийн албан хаагчдад ямар нэг байдлаар хээл хахууль өгсөн, нэг өрх дунджаар 240.8 
мянган төгрөгийг хээл хахуульд өгсөн гэсэн үзүүлэлтүүдийг ашиглан өрхийн зүгээс 
төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл хахуулийн хэмжээг тооцож үзэхэд 21.7 тэрбум төгрөг 
болж байна. Энэ нь 2008 оны улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого (2156.4 тэрбум 
төгрөг)-ын 1.0 хувийг эзэлж байна. 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх болсон 
шалтгаанаа судалгаанд оролцож, сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад 
хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан хүмүүсийн 39.3 хувь нь тóõàéí òîõèîëäîëä õýýë 
õàõóóëüã¿éãýýð àñóóäëàà øèéäâýðëýõ áîломжгүй гэж урьдаас мэдэж байсан, 19.7 хувь 
нь аëáàí òóøààëòàí àâëèãà ºãºõèéã øààðäààã¿é áîëîâ÷ áè õýýë õàõууль өгсөн нь 
найдвартай гэж үзсэн, 17.0 хувь нь аëáàí òóøààëòàí íàäàä ñàíàë áîëãîñîí, øààðäñàí, òèéì 
áàéäàëä оруулсан гэж тайлбарлажээ. Харин тэдний 8.2 хувь бусад шалтгаанаар хээл 
хахууль өгсөн гэсэн бол 15.7 хувь нь хээл хахууль өгөх болсон шалтгаанаа 
тайлбарлаагүй байна. Эндээс харахад төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх 
болсон шалтгаан нь голчлон иргэд, олон нийтийн зүгээс үүдэлтэй байдаг байна. Иргэд 
олон нийт төрийн үйлчилгээний талаархи мэдлэг, мэдээлэл муутай байдаг, тухайн 
асуудлыг дүрэм журмынх нь дагуу шийдвэрлүүлэх шат дарааллыг төдийлөн сайн 
мэддэггүйгээс хээл хахууль өгч асуудлаа шийдвэрлүүлдэг нь эндээс харагдаж байна. 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн 30 хүртэл 
насны хүмүүсийн 33.6 хувь нь хээл хахууль өгөх болсон шалтгаанаа тóõàéí òîõèîëäîëä 
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õýýë õàõóóëüã¿éãýýð àñóóäëàà øèéäâýðëýõ áîломжгүй гэж урьдаас мэдэж байсан гэж 
тайлбарласан бол 41-60 насны хүмүүсийн 40.8 хувь дээрх байдлаар тайлбарлажээ. 

Харин сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөөгүй гэж хариулсан хүмүүсийн 
71.1 хувь нь хээл хахууль өгөх шаардлага гараагүй, 9.9 хувь нь х¿ì¿¿ñ á¿ãä ºã÷ áàéñàí 
÷ áè çàð÷ìûí õóâüä õýýë õàõóóëü ºãäºãгүй, 5.0 хувь нь хээл хахууль өгөхөд дургүй хүрч 
байсан, 2.8 хувь нь хээл хахууль хэрхэн өгөхийг мэдэхгүй байсан, 2.7 хувь нь бусад, 2.3 
хувь нь хээл хахуулийн дүн маш их байсан, 0.9 хувь нь хариуцлага хүлээнэ гэдгээс 
айсан гэж хээл хахууль өгөөгүй шалтгаанаа тайлбарлажээ. 

Хамгийн сүүлд хэзээ тантай хээл хахуультай холбоотой асуудал тулгарч байсан бэ 
гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 61.7 хувь нь тийм асуудалтай тулгарч 
байгаагүй гэж хариулсан бол 8.5 хувь нь нэг жилийн өмнө, 6.7 хувь нь хагас жилээс 
жилийн дотор, 6.8 хувь нь нэг сараас хагас жилийн дотор, 3.0 хувь нь долоо хоногоос 
нэг сарын дотор, 1.7 хувь нь долоо хоногийн дотор хээл хахуультай холбоотой асуудал 
тулгарч байсан гэж хариулжээ. Судалгаанд оролцогчидтой хээл хахуулийн асуудал 
тулгарсан дундаж хугацааны давтамжийг тооцож үзэхэд хамгийн сүүлд дунджаар 212 
хоног буюу 7 сарын өмнө хээл хахуультай холбоотой асуудал тулгарч байсан гэсэн дүн 
гарч байна. 

Судалгаанд оролцогчдын 41.2 хувь нь өмнөх хоѐр жилийн хугацаанд Монгол улсад 
авлигын түвшин өссөн гэж үзсэн бол 30.4 хувь нь өөрчлөгдөөгүй, 11.1 хувь буурсан гэж 
үнэлжээ. Харин 17.3 хувь нь авлигын түвшингийн өөрчлөлтийн талаар ямар нэг 
төсөөлөл байхгүй буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. 

Ирэх хоѐр жилийн хугацаанд авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөх талаархи 
судалгаанд оролцогчдын төсөөлөл хүлээлтийг тодруулахад 22.8 хувь нь өснө, 27.6 хувь 
нь буурна, 28.0 хувь нь өөрчлөгдөхгүй гэж үзсэн бол 21.6 хувь нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг 
мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Ирэх хоѐр жилийн талаархи иргэдийн хүлээлт төсөөлөл 
өмнөх хоѐр жилийн үнэлгээнээс төдийлөн өөрчлөгдөөгүй байна. 

Тухайн аймаг, нийслэл дэх авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдсөн талаархи 
асуултад авлигын түвшин өссөн гэж хариулсан хүмүүсийн эзлэх хувь Өвөрхангай (50.0 
хувь), Увс (47.3 хувь), Баянхонгор (45.2 хувь) аймгууд хамгийн өндөр байгаа бол Баян-
Өлгий аймгийн судалгаанд оролцогчдын 23.1 хувь нь авлигын түвшин тухайн аймагт 
буурсан гэж үзсэн аймгуудаас хамгийн өндөр үзүүлэлт нь болж байна. 

Ирэх хоѐр жилийн хугацаанд тухайн аймаг, нийслэл дэх авлигын түвшин хэрхэн 
өөрчлөгдөх хүлээлт төсөөлөл Увс, Баянхонгор, Улаанбаатар, Ховд аймаг болон 
нийслэлд харьцангуй сөрөг буюу судалгаанд оролцогчдын 23.5-33.8 хувь нь ирэх хоѐр 
жилийн хугацаанд тухайн аймаг, нийслэлд авлига өснө гэж хариулсан бол Сүхбаатар, 
Орхон, Хэнтий, Дархан-Уул аймгийн иргэд харьцангуй өөдрөг байдлаар ирэх хоѐр 
жилийг төсөөлж байгаа буюу 35.9-50.0 хувь нь авлига буурна гэж үзжээ. 
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2.2 Авлигын талаархи иргэдийн төсөөллийн судалгааны дүн 
 

2.2.1 Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий үзүүлэлтүүд 
 
Авлигын талаархи иргэдийн төсөөллийн судалгаанд 21 аймаг болон нийслэлийн, 

18-86 насны, боловсролын түвшин, орлогын хувьд нийгмийн бүх давхаргыг 
төлөөлөхүйц 3006 иргэн хамрагдлаа. Судалгаанд дунд эргэм насны хүмүүс голчлон 
оролцсон бөгөөд дундаж нас 40 байв.  Тэдний 28.5 хувь нь 30 хүртэл насны, 27.8 хувь 
нь 31-40 насны, 24.2 хувь нь 41-50 насны, 12.7 хувь нь 51-60 насны, 6.8 хувь нь 61 
болон түүнээс дээш насны иргэд байв. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 53.4 хувь нь 
эрэгтэйчүүд, 46.6 хувь нь эмэгтэйчүүд байв. 

Судалгаанд дээд болон түүнээс дээш боловсролтой иргэд голчлон оролцлоо. 
Өндөр боловсролтой иргэд авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааны талаар өөрийн гэсэн 
бодол, төсөөлөлтэй байдаг бөгөөд судалгаанд дээд болон түүнээс дээш боловсролтой 
иргэд оролцсон нь цуглуулагдсан мэдээллийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлж байгаа юм. 
Судалгаанд оролцогчдын 34.8 хувь нь дèïëîìûí áîëîí áàêàëàâðûí äýýä, 22.6 хувь нь бүрэн 
дунд, 20.4 хувь нь тусгай буюу техник мэргэжлийн дунд, 13.1 хувь нь бүрэн бус дунд, 
5.2 хувь нь магистр болон түүнээс дээш, 3.1 хувь нь бага боловсролтой иргэд байсан 
бол 0.8 хувь нь боловсролгүй иргэд байжээ.  

Судалгаанд оролцогчдын өөрсдийнх нь үнэлэмжээр 53.1 хувь нь дундаж 
түвшингийн, 23.6 хувь нь дунджаас доогуур түвшингийн, 12.7 хувь доод түвшингийн, 8.1 
хувь нь дунджаас дээгүүр түвшингийн, 1.2 хувь дээгүүр түвшингийн амьжиргаатай 
өрхийг төлөөлсөн иргэд байсан байна. 

 
Ажил эрхэлдэг хүмүүс судалгаанд оролцогчдын 60.1 хувь ажил эрхэлдэг хүмүүс 

байгаа бол 20.4 хувь нь ажилгүй байгаа, 8.4 хувь нь оюутан, гэртээ байдаг гэх зэрэг 
ажилладаггүй хүмүүс, 11.0 хувь нь тэтгэвэрт байгаа хүмүүс байна. 

 
Тухайн аймгийн өрх, хүн амын тоонд үндэслэн судалгаанд хамрагдах нэгжийн тоог 

тодорхойлсон бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 53.8 хувь нь нийслэл Улаанбаатар 
хотоос, үлдсэн 46.2 хувь нь бусад аймгуудаас сонгогдсон байна. 

 
 
2.2.2. Иргэдийн авлигын талаархи төсөөлөл, авлигатай холбоотой 

тохиолдлууд 
 
Хүн бүр авлигыг өөр, өөрөөр ялгаатай байдлаар ойлгож тодорхойлдог, тухайлбал, 

нэг хүний хувьд авлига гэж ойлгож байхад өөр нэг хүний хувьд  энэ нь авлига биш байх 
жишээтэй. Тэгэхээр судалгаанд хүн бүрт нэг ойголт тодорхойлолт өгч авлигатай 
холбоотой үнэлэлт дүгнэлт мэдээллийг авах нь чухал ач холбогдолтой юм. Авлигын 
талаархи тодорхойлолтыг Монгол улсын Авлигын эсрэг хуульд тодорхойлсон байдаг 
бөгөөд энэхүү тодорхойлолт нь олон нийтэд тайлбарлахад хэтэрхий нарийн төвөгтэй 
тодорхойлолт юм. Тиймээс энэхүү судалгаанд авлига гэдэг нэр томъѐог “Төрийн 
албан хаагч, улс төрч, бизнес эрхлэгч өөрийн эрх мэдлийг хувийн ашиг 
сонирхолд урвуулан ашиглах” гэдэг утгаар хэрэглэж, ярилцлага өгөгчид тайлбарлаж 
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мэдээллийг авсан. Хувийн ашиг сонирхол нь материаллаг болон материаллаг бус 
зүйлс болон бусад ашиг хонжоо байна гэж үзсэн. 

 
Одоогийн төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг судалгаанд оролцогчдын 

23.3 хувь үр ашигтай байна гэж үнэлсэн бол 25.8 хувь нь төр засгийн авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа үр ашигтай ч биш, үр ашиггүй ч биш тунхаглалын шинж чанартай байна, 
40.7 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашиггүй байна гэж тус тус 
үнэлжээ. Харин судалгаанд оролцогчдын 10.2 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагааг хэрхэн үнэлэхээ мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Төр засгийн авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагааны талаархи үнэлгээг судалгаанд оролцогчдын хүйсээр болон 
насны бүлгээр авч үзвэл төдийлөн ялгаа байхгүй байна. Эмэгтэйчүүдийн хувьд 
авлигатай тэмцэх төр засгийн үйл ажиллагаанд илүү шүүмжлэлтэй хандаж байна. 
Тухайлбал, эрэгтэйчүүдийн 39.5 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа 
үр ашиггүй байна гэж үзсэн бол эмэгтэйчүүдийн 42.5 хувь нь төр засгийн авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашиггүй байна гэж үнэлжээ. 

“Манай улсад авлига хэр түгээмэл гэж та үзэж байна вэ” гэсэн асуултад 
судалгаанд оролцогчдын 36.0 хувь нь ихээхэн түгээмэл, 45.1 хувь нь түгээмэл, 11.7 
хувь нь дунд зэрэг, 3.5 хувь нь бага зэрэг, 0.5 хувь нь огт байхгүй гэж хариулжээ. 
Судалгаанд оролцогчдын 3.3 хувь нь Монгол улс дахь авлигын тархцын талаар ямар 
нэг төсөөлөл байхгүй байжээ. Судалгаанд оролцсон эрэгтэйчүүдийн 80.3 хувь нь 
авлига Монгол улсад түгээмэл гэж үзсэн бол эмэгтэйчүүдийн 82.0 хувь нь түгээмэл гэж 
үзжээ. Эмэгтэйчүүд авлигатай тэмцэх төр засгийн үйл ажиллагаанд болон авлигын 
тархцын өнөөгийн түвшинд илүү шүүмжлэлтэй хандаж байна. 

Судалгаанд оролцогчид Монгол улсад авлига хэр түгээмэл үзэгдэл гэж та үзэж 
байна вэ гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 81.1 хувь нь түгээмэл гэж үзсэн бол, 
танай аймаг, нийслэлд авлига хэр түгээмэл гэж үзэж байна гэсэн асуултад дунджаар 
64.9 хувь нь түгээмэл гэж үзжээ. Энэхүү зөрүүг судалгаанд оролцогчдын үзэж 
байгаагаар дээд түвшинд тухайлбал, улс төрийн хүрээнд болон төрийн захиргааны төв 
байгууллагад авлига ихээхэн тархсан гэж үзэж байгаатай холбон тайлбарлаж болох 
юм. 

Монгол Улсын тодорхой түвшнийхний дундах авлигын тархцын талаар асуухад 
шүүхийг судалгаанд оролцогчдын 69.1 хувь нь ихээхэн авлигад автсан гэж үзсэн бол, 
улс төрийн намуудыг 57.7 хувь нь, төрийн албан хаагчдыг 57.5 хувь нь, Улсын их 
хурлыг 55.2 хувь нь авлигад ихээхэн автсан гэж үзжээ. Гэтэл судалгаанд оролцогчдын 
36.2 хувь нь бизнес эрхлэгчдийг, 23.3 хувь нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг, 20.2 хувь 
нь төрийн бус байгууллагын ажилтнуудыг, авлигад ихээхэн автсан гэж үзсэн байна. 

Тухайн аймаг, нийслэлд авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь Ховд 
аймаг (81.2%), нийслэл Улаанбаатар хот (73.2%), Увс аймаг (72.4%)-т харьцангуй 
өндөр байгаа бол Дундговь аймаг (38.5%), Сүхбаатар аймаг (39.1%), Баян-Өлгий аймаг 
(42.4%) -т харьцангуй доогуур байна. 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, ах дүү танил талаараа болон 
хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх, хүнд суртал гаргах, ажилдаа хариуцлагагүй 
хандах, иргэд, үйлчлүүлэгчиддтэй соѐлгүй хандах зэрэг нөхцөл байдал нь авлигатай 
шууд холбоотой байдаг бөгөөд судалгаанд оролцогчдоос тухайн аймаг, нийслэлийн 
түвшинд төрийн албаны үйл ажиллагаанд дараахь нөхцөл байдал оршин байдаг 
гэдэгтэй санал нийлж буй эсэхийг нь судалгаагаар асууж тодруулсан юм. 
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Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 38.1 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 33.5 хувь нь зарим 
талаараа санал нийлж байна, 12.0 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Улс 
төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн 
эзлэх хувь Өвөрхангай (59.7 хувь), Орхон (52.7 хувь), Увс (51.7 хувь), Дорнод (50.6 
хувь), Баянхонгор (50.0 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгаа бол Төв (18.8 хувь), 
Завхан (22.9 хувь), Говьсүмбэр (27.9 хувь), Сэлэнгэ (28.6 хувь) аймгуудад харьцангуй 
доогуур байна. 

Àõ ä¿¿, òàíèë òàëààðàà àñóóäëûã øèéäâýðëýдэг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 
54.5 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 27.8 хувь нь зарим талаараа санал 
нийлж байна, 8.0 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Àõ ä¿¿, òàíèë 
òàëààðàà àñóóäëûã øèéäâýðëýдэг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь 
Орхон (76.0 хувь), Өвөрхангай (72.7 хувь), Увс (70.7 хувь), Баян-Өлгий (69.7 хувь), 
Архангай (66.7 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгаа бол Говьсүмбэр (36.4 хувь), 
Төв (39.6 хувь), Завхан (39.6 хувь) аймгуудад харьцангуй доогуур байна. 

 
Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 45.7 

хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 34.2 хувь нь зарим талаараа санал 
нийлж байна, 8.7 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Хээл хахуулиар 
асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Увс (69.0 
хувь), Орхон (64.4 хувь), Ховд (63.5 хувь), Архангай (60.8 хувь) аймгуудад харьцангуй 
өндөр байгаа бол Дундговь (23.1 хувь), Сэлэнгэ (28.6 хувь), Булган (29.7 хувь), Баян-
Өлгий (30.3 хувь)  аймгуудад харьцангуй доогуур байна. 

 
Төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргадаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 52.5 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 31.0 хувь нь зарим 
талаараа санал нийлж байна, 6.7 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Тухайн 
аймаг, нийслэлийн төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргах байдал байдаг 
гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Увс (72.4 хувь), Орхон (70.5 хувь), Ховд 
(65.1 хувь), Дорнод (64.7 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгаа бол Дундговь (33.3 
хувь), Сэлэнгэ (34.1 хувь), Булган (35.1 хувь), Завхан (39.6 хувь)  аймгуудад харьцангуй 
доогуур байна. 

 
Төрийн албан хаагчид ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 37.9 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 42.1 хувь нь зарим 
талаараа санал нийлж байна, 7.3 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Тухайн 
аймаг, нийслэлийн төрийн албан хаагчид ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй 
санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Ховд (50.8 хувь), Өмнөговь (50.0 хувь), Орхон 
(49.3 хувь), Архангай (47.1 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгаа бол Баян-Өлгий 
(22.7 хувь), Баянхонгор (25.0 хувь), Завхан (27.1 хувь), Дорноговь (27.7 хувь) аймгуудад 
харьцангуй доогуур байна. 

 
Төрийн албан хаагчид иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харьцааны соѐлгүй ханддаг 

гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 41.6 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 
56.2 хувь нь зарим талаараа санал нийлж байна, 7.8 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж 
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хариулжээ. Тухайн аймаг, нийслэлийн төрийн албан хаагчид иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй 
харьцааны соѐлгүй ханддаг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Дорнод 
(56.5 хувь), Орхон (56.2 хувь), Сүхбаатар (54.3 хувь), Архангай (52.9 хувь) аймгуудад 
харьцангуй өндөр байгаа бол Говьсүмбэр (18.2 хувь), Дорноговь (18.5 хувь), Булган 
(18.9 хувь) аймгуудад харьцангуй доогуур байна. 

 
Дээрх зургаан нөхцөл байдалтай санал нийлж буй иргэдийн эзлэх хувийг тухайн 

аймаг, нийслэлд авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь гэсэн үзүүлэлттэй 
харилцан хамааралтай эсэхийг тодорхойлоход харилцан хамаарал багатай гарсан 
байна (хамаарлын хүч буюу корреляцын коэффициент 0.21-0.47). 

Харин хүнд суртал гаргадаг болон иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соѐлгүй 
ханддаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувийн жин хоорондын хамаарал нилээд хүчтэй буюу 
0.72 гарсан байна. Түүнчлэн хүнд суртал гаргадаг болон хээл хахуулиар асуудлыг 
шийдвэрлэдэг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувийн жин хоорондох хамаарал 0.67, ах дүү 
танил талаараа асуудлыг шийддэг болон иргэд үйлчлүүлэгчидтэй соѐлгүй ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувийн жингийн хоорондох хамаарал 0.66 гарсан байна. 

 
Монгол Улсын тодорхой түвшнийхний дундах авлигын тархцын талаар асуухад 

шүүхийг судалгаанд оролцогчдын 69.1 хувь нь ихээхэн авлигад автсан гэж үзсэн бол, 
улс төрийн намуудыг 57.7 хувь нь, төрийн албан хаагчдыг 57.5 хувь нь, Улсын их 
хурлыг 55.2 хувь нь авлигад ихээхэн автсан гэж үзжээ. Эндээс судалгаанд оролцогчид 
Монгол улсын улс төр, шүүх, хууль хууль хяналтын хүрээнд авлига ихээхэн тархсан гэж 
үзэж байна гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор байна. Гэтэл судалгаанд оролцогчдын 36.2 
хувь нь бизнес эрхлэгчдийг, 23.3 хувь нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг, 20.2 хувь нь 
төрийн бус байгууллагын ажилтнуудыг авлигад ихээхэн автсан гэж үзсэн байна. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд судалгаанд оролцогч болон түүний гэр бүлийн зүгээс 

ямар нэг байдлаар төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн эсэхийг тодруулахад 
16.9 хувь нь хээл хахууль өгсөн, 79.8 хувь нь хээл хахууль өгөөгүй, 3.3 хувь 
хариулаагүй буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. Уг үзүүлэлтийг аймаг, нийслэлээр авч 
үзэхэд Хөвсгөл (34.1 хувь), Увс (25.9 хувь), Дархан-Уул (25.2 хувь), Орхон (23.3 хувь) 
аймгуудад харьцангуй өндөр байна. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан 
хаагчдад хээл хахууль өгсөн иргэдийн эзлэх хувь гэсэн үзүүлэлтийг аймаг, нийслэлээр 
тухайн аймаг, нийслэлд авлига түгээмэл үзэгдэл болсон гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 
гэсэн үзүүлэлтэй хамтад нь авч үзэхэд тэдгээрийн хоорондох хамаарлын хүч буюу 
корреляцын коэффициент нь төдийлөн хүчтэй бус 0.49 байна. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн байдлыг 

өрхийн амьжиргааны түвшингээр ялгаатай авч үзвэл өрхийн амьжиргааны түвшинг 
доогуур гэж үнэлсэн иргэдийн 15.4 хувь нь, дунджаас доогуур түвшнийхний 15.1 хувь 
нь, дундаж түвшнийхний 16.5 хувь нь, дунджаас дээгүүр түвшнийхний 25.1 хувь нь, 
дээгүүр түвшнийхний 36.1 хувь нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад 
хээл хахууль өгсөн гэж хариулжээ. Өөрөөр хэлбэл, чинээлэг өрхүүд голчлон төрийн 
албан хаагчдад хээл хахууль өгдөг гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор байна. 

Бүрэн дунд хүртэлх боловсролтой иргэдийн дунджаар 12.5 хувь хээл хахууль 
өгсөн гэж хариулсан бол бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой иргэдийн 19.5 
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хувь нь төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулжээ. Боловсролын 
түвшин өндөртэй хүмүүс хээл хахууль өгөх хандлага илүү байгаа нь бас нэг анхаарал 
татах үзүүлэлт юм. 

 
Нэг өрх дунджаар 160.3 мянган төгрөгийн хээл хахуулийг төрийн албан хаагчдад 

өгчээ. Төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл хахууль нь дунджаар өрхийн жилийн орлогын 
13.5 хувьтай тэнцүү байна гэж үзжээ. Доогуур түвшний амьжиргаатай өрхүүдийн 66.7 
хувь нь өрхийн орлогын 10.0 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний хээл хахуулийг төрийн 
албан хаагчдад өгсөн бол дээгүүр түвшний амьжиргаатай өрхүүдийн 73.3 хувь нь 
өрхийн орлогын 10 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний хээл хахуулийг төрийн албан 
хаагчдад өгчээ. Нийт судалгаанд оролцогчдын 24.3 хувь нь жилийн өрхийн орлогынхоо 
1 хүртэл хувьтай, 45.6 хувь 1.1-10.0 хүртэл хувьтай тэнцэх, 23.0 хувь нь 10.1-50.0 
хүртэл хувьтай тэнцэх, 7.1 хувь нь 50.1 болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний 
хээл хахуулийг төрийн албан хаагчдад өгсөн байна. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх болсон 

шалтгаанаа судалгаанд оролцож, сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад 
хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан хүмүүсийн 37.2 хувь нь тóõàéí òîõèîëäîëä õýýë 
õàõóóëüã¿éãýýð àñóóäëàà øèéäâýðëýõ áîломжгүй гэж урьдаас мэдэж байсан, 21.7 хувь 
нь аëáàí òóøààëòàí àâëèãà ºãºõèéã øààðäààã¿é áîëîâ÷ áè õýýë õàõууль өгсөн нь 
найдвартай гэж үзсэн, 17.8 хувь нь аëáàí òóøààëòàí íàäàä ñàíàë áîëãîñîí, øààðäñàí, òèéì 
áàéäàëä оруулсан гэж тайлбарлажээ. Харин тэдний 7.4 хувь нь бусад шалтгаанаар 
хээл хахууль өгсөн гэсэн бол 16.0 хувь нь хээл хахууль өгөх болсон шалтгаанаа 
тайлбарлаагүй байна. Эндээс харахад төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх 
болсон шалтгаан нь голчлон иргэд, олон нийтийн зүгээс үүдэлтэй байдаг байна. Иргэд 
олон нийт төрийн үйлчилгээний талаархи мэдлэг, мэдээлэл муутай байдаг, тухайн 
асуудлыг дүрэм журмынх нь дагуу шийдвэрлүүлэх шат дарааллыг төдийлөн сайн 
мэддэггүйгээс хээл хахууль өгч асуудлаа шийдвэрлүүлдэг нь эндээс харагдаж байна. 

Харин сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөөгүй гэж хариулсан хүмүүсийн 
68.4 хувь нь хээл хахууль өгөх шаардлага гараагүй, 9.5 хувь нь х¿ì¿¿ñ á¿ãä ºã÷ áàéñàí 
÷ áè çàð÷ìûí õóâüä õýýë õàõóóëü ºãäºãгүй, 6.3 хувь нь хээл хахууль өгөхөд дургүй хүрч 
байсан, тус бүр 3.3 хувь нь хээл хахууль хэрхэн өгөхийг мэдэхгүй байсан болон миний 
хувьд хээл хауулийн дүн маш их байсан, 2.5 хувь нь бусад, 1.1 хувь нь хариуцлага 
хүлээнэ гэдгээс айсан гэж хээл хахууль өгөөгүй шалтгаанаа тайлбарлажээ. 

Хамгийн сүүлд хэзээ тантай хээл хахуультай холбоотой асуудал тулгарч байсан бэ 
гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 55.2 хувь нь тийм асуудалтай тулгарч 
байгаагүй гэж хариулсан бол 10.6 хувь нь нэг жилийн өмнө, 8.5 хувь нь хагас жилээс 
жилийн дотор, 8.6 хувь нь нэг сараас хагас жилийн дотор, 3.8 хувь нь долоо хоногоос 
нэг сарын дотор, 1.8 хувь нь долоо хоногийн дотор хээл хахуультай холбоотой асуудал 
тулгарч байсан гэж хариулжээ. Судалгаанд оролцогчидтой хээл хахуулийн асуудал 
тулгарсан дундаж хугацааны давтамжийг тооцож үзэхэд хамгийн сүүлд дунджаар 215 
хоног буюу 7 сарын өмнө хээл хахуультай холбоотой асуудал тулгарч байсан гэсэн дүн 
гарч байна. 

Судалгаанд оролцогчдын 43.6 хувь нь өмнөх хоѐр жилийн хугацаанд Монгол улсад 
авлигын түвшин өссөн гэж үзсэн бол 31.9 хувь нь өөрчлөгдөөгүй, 10.1 хувь буурсан гэж 
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үнэлжээ. Харин 14.4 хувь нь авлигын түвшингийн өөрчлөлтийн талаар ямар нэг 
төсөөлөл байхгүй буюу мэдэхгүй хариулжээ. 

Ирэх хоѐр жилийн хугацаанд авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөх талаархи 
судалгаанд оролцогчдын төсөөлөл хүлээлтийг тодруулахад 24.7 хувь нь өснө, 29.6 хувь 
нь буурна, 25.8 хувь нь өөрчлөгдөхгүй гэж үзсэн бол 19.9 хувь нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг 
мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Ирэх хоѐр жилийн талаархи иргэдийн хүлээлт төсөөлөл 
өмнөх хоѐр жилийн үнэлгээнээс сайжирсан буюу авлига буурна гэсэн хүлээлт иргэдийн 
дунд их байна гэж дүгнэлт хийж байна. 

Тухайн аймаг, нийслэл дэх авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдсөн талаархи 
асуултад авлигын түвшин өссөн гэж хариулсан хүмүүсийн эзлэх хувь Өвөрхангай (55.7 
хувь), Ховд (52.4 хувь), Баянхонгор (46.7 хувь), Увс (46.6 хувь) аймгуудад хамгийн 
өндөр үзүүлэлт нь болж байна. 

Ирэх хоѐр жилийн хугацаанд тухайн аймаг, нийслэл дэх авлигын түвшин хэрхэн 
өөрчлөгдөх хүлээлт төсөөлөл Хэнтий, Дорнод, Сэлэнгэ, Баянхонгор, Улаанбаатар, 
Говьсүмбэр, Ховд, Увс аймгуудад харьцангуй сөрөг буюу судалгаанд оролцогчдын 
21.0-36.2 хувь ирэх хоѐр жилийн хугацаанд тухайн аймагт авлига өснө гэж хариулсан 
бол Баянхонгор, Дорноговь, Орхон, Сүхбаатар аймгийн иргэд харьцангуй өөдрөг 
байдлаар ирэх хоѐр жилийг төсөөлж байгаа буюу 40.0-54.3 хувь нь авлига буурна гэж 
үзжээ. 

 
2.3 Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгааны дүн 

 
2.3.1 Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий үзүүлэлтүүд 
 
Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд төрийн 

захиргааны төв байгууллага буюу яам, төрийн захиргааны төв байгууллага буюу 
агентлаг, төрийн захиргааны төв байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгж, шүүх, 
прокурорын төв байгууллага, тэдгээрийн аймаг орон нутаг дахь салбар нэгж, нутгийн 
захиргааны байгууллага буюу аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын 
газар, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага буюу аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны нийт 96.0 мянган төрийн албан албан хаагчдыг 
төлөөлсөн 1996 төрийн албан хаагч оролцлоо. Нийт судалгаанд оролцогчдын 61 нь 
буюу 3.1 хувь төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яамыг, 120.0 буюу 6.0 хувь нь 
төрийн захиргааны төв байгууллага буюу агентлагыг, 1010 нь буюу 50.6 хувь нь төрийн 
захиргааны төв байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийг, 676 нь буюу 33.9 хувь 
нутгийн захиргааны байгууллагыг, 95 нь буюу 4.8 хувь нь нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагыг, 14 нь буюу 0.7 хувь нь шүүх прокурорын төв байгууллагыг, 20 нь буюу 1.0 
хувь нь шүүх, прокурорын орон нутаг дахь салбар нэгжийг төлөөлөн судалгаанд 
оролцлоо. Судалгаанд оролцогчдын тоог салбараар авч үзвэл 771 нь буюу 24.2 хувь нь 
нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын, 484 нь буюу 24.2 хувь 
нь Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын, 236 нь буюу 11.8 хувь 
нь Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын, 106 нь буюу 5.3 хувь нь Хууль зүй, 
дотоодын сайдын эрхлэх асуудлын, 399 нь буюу 20.0 хувь нь бусад салбарын албан 
хаагчид оролцжээ. 
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Судалгаанд оролцогчдын 44.2 хувь нь нийслэл Улаанбаатар хотоос, үлдсэн 55.8 
хувь нь бусад аймгуудаас сонгогдсон байна. Судалгаанд 20-65 насны төрийн албан 
хаагчид оролцсон. Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд 
дунд эргэм насны хүмүүс голчлон оролцсон бөгөөд тэдний дундаж нас 39 байв.  Тэдний 
27.6 хувь нь 30 хүртэл насны, 28.5 хувь нь 31-40 насны, 30.1 хувь нь 41-50 насны, 12.7 
хувь нь 51-60 насны, 0.8 хувь нь 61-65 насны иргэд байв. Судалгаанд оролцсон төрийн 
албан хаагчдын 40.3 хувь нь эрэгтэйчүүд, 59.7 хувь нь эмэгтэйчүүд байв. 

Судалгаанд дээд болон түүнээс дээш боловсролтой иргэд голчлон оролцлоо. 
Өндөр боловсролтой иргэд авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааны талаар өөрийн гэсэн 
бодол, төсөөлөлтэй байдаг бөгөөд судалгаанд дээд болон түүнээс дээш боловсролтой 
иргэд оролцсон нь цуглуулагдсан мэдээллийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлж байгаа юм. 
Судалгаанд оролцогчдын 67.4 хувь нь дèïëîìûí áîëîí áàêàëàâðûí äýýä, 17.3 хувь нь 
магистр болон түүнээс дээш, 7.9 хувь нь тóñãàé ìýðãýæëèéí äóíä / á¿ðýí áóñ äýýä, 4.4 
хувь нь бүрэн дунд, 2.2 хувь нь бүрэн бус дунд, 0.9 хувь нь тусгай буюу техник 
мэргэжлийн дунд боловсролтой төрийн албан хаагчид байжээ.  

Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдын 45.6 хувь төрийн үйлчилгээний, 41.3 
хувь нь төрийн захиргааны, 8.2 хувь нь төрийн тусгай, 4.8 хувь нь төрийн улс төрийн 
албан тушаалтнууд байсан бол судалгаанд оролцогчдын 15.8 хувь нь удирдах, 84.2 
хувь нь гүйцэтгэх албан тушаалын ажил эрхэлдэг төрийн албан хаагчид байлаа.  

Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд төрийн албанд 
хоѐр хүртэл жил ажилласан төрийн албан хаагчид 14.9 хувийг, 3-5 жил ажилласан 
төрийн албан хаагчид 15.3 хувийг, 6-10 жил ажилласан төрийн албан хаагчид 17.6 
хувийг, 11-20 жил ажилласан төрийн албан хаагчид 25.3 хувийг, 21-30 жил төрийн 
албан хаагчид 20.5 хувь, 31 болон түүнээс жил ажилласан төрийн албан хаагчид 6.4 
хувийг эзэлж байна. Түүнчлэн судалгаанд оролцогчдын 32.7 хувь нь хоѐр хүртэл жил 
ажилласан, 23.7 хувь нь 3-5 жил, 20.5 хувь нь 6-10 жил, 15.8 хувь нь 11-20 жил, 7.2 хувь 
нь 21 болон түүнээс дээш жил тухайн албан тушаалдаа ажиллаж байгаа төрийн албан 
хаагчид байв. 

Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдын өөрсдийнх нь үнэлэмжээр 61.0 хувь 
нь дундаж түвшингийн, 22.4 хувь нь дунджаас доогуур түвшингийн, 8.0 хувь доод 
түвшингийн, 7.1 хувь нь дунджаас дээгүүр түвшингийн, 0.7 хувь дээгүүр түвшингийн 
амьжиргаатай өрхийг төлөөлсөн төрийн албан хаагчид байжээ. 

 
2.3.2. Төрийн албан хаагчдын авлигын талаархи төсөөлөл, авлигатай 

холбоотой тохиолдлууд 
 
Төрийн байгууллагын æèëèéí òºñâèéí òºëºâëºëò, òºðººñ áàòàëæ ºãñºí òºñâèéí 

õýìæýý, òºñâèéí çàðöóóëàëòûí òàëààðх мэдээлэл ажилтан, албан хаагчдад нээлттэй 
байх нь авлигаас урьдчилан сэргийлэх, дотоод хяналттай байх нэг үндэс болдог. 
Тухайн байгууллагын æèëèéí òºñâèéí òºëºâëºëò, òºðººñ áàòàëæ ºãñºí òºñâèéí õýìæýý, 
òºñâèéí çàðöóóëàëòûí òàëààðх ìýäýýëýë судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдад 
нээлттэй байдаг эсэхийг асууж тодруулахад судалгаанд оролцогчдын 27.6 хувь нь 
нээлттэй байдаггүй гэж хариулсан бол 33.4 хувь нь зарим талаараа нээлттэй байдаг, 
18.4 хувь нь ихэнх тохиолдолд нээлттэй байдаг, 20.6 хувь нь байнга нээлттэй байдаг 
гэж хариулжээ. 
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Төрийн áàéãóóëëàãûí æèëèéí òºñâèéí òºëºâëºëò, òºðººñ áàòàëæ ºãñºí òºñâèéí 
õýìæýý, òºñâèéí çàðöóóëàëòûí òàëààðх ìýäýýëëийн íýýëòòýé áàéäлыã төрийн 
байгууллагын төрлөөр авч үзэхэд агентлагын албан хаагчдын 29.0 хувь нь, шүүх 
прокурорын төв байгууллагын 28.7 хувь нь, төрийн захиргааны төв байгууллагын орон 
нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 28.2 хувь нь, нутгийн захиргааны 
байгуулагын 21.3 хувь нь, ш¿¿õ, ïðîêóðîðûí áàéãóóëëàãûí îðîí íóòàã äàõü ñàëáàð 
íýãæийн албан хаагчдын 20.0 хувь нь, яамны албан хаагчдын 15.5 хувь нь, нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 7.3 хувь нь тухайн байгууллагын жилийн 
төсвийн төлөвлөлт, батлагдсан төсвийн хэмжээ, зарцуулалтын талаархи мэдээллийг 
авдаггүй гэж хариулжээ. Харин Õóóëü ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí 
байгууллагын албан хаагчдын 47.9 хувь нь, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх 
асуудлын байгуулагын албан хаагчдын 40.6 хувь нь, Батлан хамгаалахын сайдын 
эрхлэх асуудлын байгууллагын албан хаагчдын 36.4 хувь нь байгууллагын төсвийн 
төлөвлөлт, зарцуулалтын талаархи мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан нь харьцангуй 
өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Ховд, Хөвсгөл, Говьсүмбэр аймгуудын нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын албан хаагчдын 31.3-38.3 хувь нь төсвийн төлөвлөлт, 
зарцуулалтын талаархи мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр 
үзүүлэлт болж байна. 

Тухайн байгууллагын боловсон хүчний томилгоо, шагнал, урамшуулал, шийтгэл, 
аж ахуй, гадаад дотоодын сургалт гэх мэт удирдлагын шийдвэр албан хаагчдад 
нээлттэй байдаг эсэхийг тодруулахад судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдын 
17.7 хувь нь нээлттэй байдаггүй гэж хариулсан бол 29.8 хувь нь зарим талаараа 
нээлттэй байдаг, 24.1 хувь нь ихэнх тохиолдолд нээлттэй байдаг, 28.3 хувь нь байнга 
нээлттэй байдаг гэж хариулжээ. 

Тухайн байгууллагын удирдлагын шийдвэрийн íýýëòòýé áàéäлыã төрийн 
байгууллагын төрлөөр авч үзэхэд агентлагын албан хаагчдын 27.9 хувь нь, нутгийн 
захиргааны байгуулагын 19.9 хувь нь, төрийн захиргааны төв байгууллагын орон нутаг 
дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 17.5 хувь нь, яамны албан хаагчдын 15.3 хувь нь, 
ш¿¿õ, ïðîêóðîðûí áàéãóóëëàãûí îðîí íóòàã äàõü ñàëáàð íýãæийн албан хаагчдын 15.0 
хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 7.7 хувь нь, шүүх 
прокурорын төв байгууллагын 7.1 хувь нь тухайн байгууллагын удирдлагын 
шийдвэрийн талаархи мэдээллийг авдаггүй гэж хариулжээ. 

Харин уг үзүүлэлтийг салбараар нь авч үзвэл Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын 
төрийн байгууллагын албан хаагчдын 28.6 хувь нь, Õóóëü ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéäûí 
ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгууллагын албан хаагчдын 26.3 хувь нь, Эрдэс баялаг, 
эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгуулагын албан хаагчдын 26.0 хувь 
нь, Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 22.0 
хувь нь байгууллагын удирдлагын шийдвэрийн талаархи мэдээллийг авдаггүй гэж 
хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Говьсүмбэр, Хөвсгөл аймгуудын нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын албан хаагчдын 30.9 болон 40.7 хувь нь удирдлагын шийдвэрийн 
талаархи мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж 
байна. 
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Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал хэрхэн 

нөлөөлдөг вэ гэсэн асуултад шүүх, прокурорын төв байгууллагын 35.7 хувь нь, 
агентлагын албан хаагчдын 32.7 хувь нь, яамны албан хаагчдын 28.6 хувь нь, нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 26.6 хувь нь, ш¿¿õ, ïðîêóðîðûí 
áàéãóóëëàãûí îðîí íóòàã äàõü ñàëáàð íýãæийн албан хаагчдын 25.0 хувь нь, нутгийн 
захиргааны байгуулагын албан хаагчдын 21.5 хувь нь, төрийн захиргааны төв 
байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 20.0 хувь нь төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг гэж 
хариулжээ. 

Харин уг үзүүлэлтийг салбараар нь авч үзвэл Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 
эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 59.6 хувь нь, Õ¿íñ, õºäºº àæ 
àõóé, õºíãºí ¿éëäâýðèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûн төрийн байгууллагын албан хаагчдын 
39.9 хувь нь, Áàéãàëü îð÷èí àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн 
байгуулагын албан хаагчдын 34.6 хувь нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд улс 
төрийн нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт 
болж байна. 

Баян-Өлгий, Баянхонгор, Өмнөговь, Сүхбаатар аймгуудын нутгийн захиргааны 
болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 38.1-43.6 хувь нь төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг гэж 
хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Òухайн áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãààñ ºãñºí øàãíàë, óðàìøóóëëûí õýäýí õóâü íü àæëûí 

ã¿éöýòãýë, ÷àíàð, ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýñýí áàéäàã вэ гэсэн асуултад судалгаанд 
оролцогчдын 4.9 хувь нь àæëûí ã¿éöýòãýë, ÷àíàð, ¿ð ä¿íä огт ¿íäýñëýдэггүй гэж 
хариулсан бол 22.7 хувь нь маш бага хувь нь, 22.6 хувь нь тал хувь нь, 33.4 хувь нь 
бараг ихэнх нь, 16.4 хувь нь бүгд àæëûí ã¿éöýòãýë, ÷àíàð, ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýсэн байдаг 
гэж хариулжээ. Яамны албан хаагчдын 12.7 хувь нь, агентлагын албан хаагчдын 8.8 
хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 6.1 хувь нь, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын албан хаагчдын 5.3 хувь нь, төрийн захиргааны төв 
байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 4.7 хувь нь óäèðäëàãààñ 
ºãñºí øàãíàë, óðàìøóóëал нь àæëûí ã¿éöýòãýë, ÷àíàð, ¿ð ä¿íä огт ¿íäýñëýдэггүй гэж 
хариулжээ. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын 
албан хаагчдын 31.3 хувь нь óäèðäëàãààñ ºãñºí øàãíàë, óðàìøóóëал нь àæëûí 
ã¿éöýòãýë, ÷àíàð, ¿ð ä¿íä огт ¿íäýñëýдэггүй гэж хариулсан нь анхаарал татахуйц 
үзүүлэлт болж байна. Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын албан хаагчдын 19.0 хувь нь, Булган аймгийн төрийн албан 
хаагчдын 12.5 хувь нь, Дундговь аймгийн төрийн албан хаагчдын 12.0 хувь нь, 
Баянхонгор аймгийн албан хаагчдын 11.5 хувь нь, Өмнөговь аймгийн албан хаагчдын 
10.0 хувь óäèðäëàãààñ ºãñºí øàãíàë, óðàìøóóëал нь àæëûí ã¿éöýòãýë, ÷àíàð, ¿ð ä¿íä огт 
¿íäýñëýдэггүй гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Нийт төрийн байгууллагуудад улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах 
байдал байнга байдаг гэж судалгаанд оролцогчдын 28.3 хувь нь хариулсан бол 48.0 
хувь нь хааяа, 23.7 хувь нь огт байдаггүй гэж хариулжээ. Хүнд суртал гаргах байдал 
байнга байдаг гэж 35.9 хувь нь, 48.2 хувь нь хааяа, 15.8 хувь нь огт байдаггүй гэж 



 27 

хариулсан бол хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга байдаг гэж 24.6 
хувь нь 51.0 хувь нь хааяа, 24.4 хувь огт байдаггүй гэж хариулжээ. 

Ажилдаа хариуцлагагүй хандах байдал байнга байдаг гэж 16.9 хувь, хааяа байдаг 
гэж 65.9 хувь нь, огт байдаггүй гэж 17.2 хувь нь, иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны 
соѐлгүй хандах байдал байнга байдаг гэж 18.6 хувь нь, хааяа байдаг гэж 64.9 хувь нь, 
огт байдаггүй гэж 16.5 хувь нь, ах дүү танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх байдал 
байнга байдаг гэж 32.5 хувь нь, хааяа байдаг гэж 50.6 хувь нь, огт байдаггүй гэж 16.9 
хувь нь, албан хаагчид нь мэдлэг чадвар дутмаг байх байдал байнга байдаг гэж 15.5 
хувь нь, хааяа байдаг гэж 68.4 хувь нь, огт байдаггүй гэж 16.1 хувь нь хариулжээ. 

 
Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдын 5.9 хувь нь тухайн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах байдал байнга байдаг 
гэж үзсэн бол 35.1 хувь нь хааяа уг байдал илэрдэг, 58.9 хувь нь огт байдаггүй гэж 
үзжээ. Уг асуултыг нийт төрийн байгууллагын хувьд асуухад нөхцөл байдал ихээхэн 
өөр байсан билээ. Төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яамны албан хаагчдын 
17.0 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 12.1 хувь нь, 
агентлагын албан хаагчдын 12.0 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 7.3 хувь 
нь, шүүх, прокурорын байгууллагын албан хаагчдын 7.1 хувь нь, төрийн захиргааны 
байгууллагын орон нутаг дахь нэгжийн албан хаагчдын 5.4 хувь нь, шүүх прокурорын 
байгууллагын орон нутаг дахь нэгжийн албан хаагчдын 5.0 хувь нь тухайн 
áàéãóóëëàãад уëñ òºðèéí íàìûí íºëººíä àâòàæ àñóóäàëä õàíäàõ байдал байнга тохиолддог 
гэж хариулжээ. Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах байдал байнга 
тохиолддог гэж Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 
байгууллагын албан хаагчдын 58.0 хувь нь хариулсан нь онцгой өндөр үзүүлэлт болж 
байна.  

 
Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдын 6.7 хувь нь тухайн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хүнд суртал гаргах байдал байнга байдаг гэж үзсэн бол 42.4 хувь нь хааяа 
уг байдал илэрдэг, 51.0 хувь нь огт байдаггүй гэж үзжээ. Төрийн захиргааны төв 
байгууллага буюу агентлагын албан хаагчдын 10.0 хувь нь, шүүх, прокурорын төв 
байгууллагын албан хаагчдын 7.1 хувь нь, төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг 
дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 6.9 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын 
албан хаагчдын 4.2 хувь нь, яамны албан хаагчдын 2.5 хувь нь тухайн áàéãóóëëàãад 
хүнд суртал гаргах байдал байнга тохиолддог гэж хариулжээ. Хүнд суртал гаргах 
байдал байнга тохиолддог гэж Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын 
төрийн байгууллагын албан хаагчдын 27.5 хувь нь, Õóóëü ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéäûí 
ýðõëýõ àñóóäëûí байгууллагын албан хаагчдын 10.7 хувь нь, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí 
ýðõëýõ àñóóäëûí байгууллагын албан хаагчдын 7.8 хувь нь, Çàì òýýâýð, áàðèëãà õîò 
áàéãóóëàëòûí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгууллагын албан хаагчдын 7.7 хувь нь 
хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 3.9 хувь нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд хээл 
хахуулиар асуудалд хандах байдал байнга байдаг гэж үзсэн бол 28.6 хувь нь хааяа уг 
байдал илэрдэг, 67.5 хувь нь огт байдаггүй гэж үзжээ. Төрийн захиргааны төв 
байгууллага буюу агентлагын албан хаагчдын 7.6 хувь нь, шүүх, прокурорын 
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байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 5.0 хувь нь, яамны 
болон төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан 
хаагчдын 3.9 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 2.6 хувь нь 
тухайн áàéãóóëëàãад хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга тохиолддог 
гэж хариулжээ. Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга тохиолддог гэж 
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 
хаагчдын 37.6 хувь нь, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын 
төрийн байгууллагын албан хаагчдын 7.0 хувь нь, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí 
байгууллагын албан хаагчдын 5.7 хувь нь, Сангийн ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн 
байгууллагын албан хаагчдын 5.5 хувь нь хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт 
болж байна. 

 
Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 3.7 хувь нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд ажилдаа 
хариуцлагагүй хандах байдал байнга байдаг гэж үзсэн бол 56.9 хувь нь хааяа уг байдал 
илэрдэг, 39.5 хувь нь огт байдаггүй гэж үзжээ. Шүүх, прокурорын төв байгууллагын 
албан хаагчдын 7.1 хувь нь, төрийн захиргааны төв байгууллага буюу агентлагын 
албан хаагчдын 6.0 хувь нь, яамны албан хаагчдын 5.0 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын албан хаагчдын 4.0 хувь нь, төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг 
дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 3.7 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын 
албан хаагчдын 3.3 хувь нь тухайн áàéãóóëëàãад ажилдаа хариуцлагагүй хандах 
байдал байнга тохиолддог гэж хариулжээ. Ажилдаа хариуцлагагүй хандах байдал 
байнга тохиолддог гэж Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 
байгууллагын албан хаагчдын 18.1 хувь нь, Áàòëàí õàìãààëàõûí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí 
төрийн байгууллагын албан хаагчдын 7.3 хувь нь, Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéäûí 
ýðõëýõ àñóóäëûí байгууллагын албан хаагчдын 6.4 хувь нь хариулсан нь харьцангуй 
өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 3.7 хувь нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэд 
үйлчлүүлэгчидтэй харьцааны соѐлгүй хандах байдал байнга тохиолддог гэж үзсэн бол 
50.1 хувь нь хааяа уг байдал илэрдэг, 46.2 хувь нь огт байдаггүй гэж үзжээ. Төрийн 
захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 3.9 хувь нь, 
нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 3.8 хувь нь, төрийн захиргааны төв 
байгууллага буюу агентлагын албан хаагчдын 2.0 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын албан хаагчдын 1.0 хувь нь тухайн áàéãóóëëàãад иргэд 
үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соѐлгүй хандах байдал байнга тохиолддог гэж 
хариулжээ. Иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соѐлгүй хандах байдал байнга 
тохиолддог гэж Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын 
албан хаагчдын 8.1 хувь нь, Áàòëàí õàìãààëàõûí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн 
байгууллагын албан хаагчдын 7.3 хувь нь, Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéäûí ýðõëýõ 
àñóóäëûí байгууллагын албан хаагчдын 6.4 хувь нь хариулсан нь харьцангуй өндөр 
үзүүлэлт болж байна. 

 
Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 8.4 хувь нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд ах дүү танил 
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талаараа асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга тохиолддог гэж үзсэн бол 42.4 хувь нь 
хааяа уг байдал илэрдэг, 49.2 хувь нь огт байдаггүй гэж үзжээ. Төрийн захиргааны төв 
байгууллага буюу яамны албан хаагчдын 10.0 хувь нь, төрийн захиргааны төв 
байгууллага буюу агентлагын албан хаагчдын 8.9 хувь нь, төрийн захиргааны 
байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 8.6 хувь нь, нутгийн 
захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 7.8 хувь нь тухайн áàéãóóëëàãад ах дүү, 
танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга тохиолддог гэж хариулжээ. Ах 
дүү танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга тохиолддог гэж Ýðäýñ 
áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгууллагын албан хаагчдын 34.3 
хувь нь, Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé, õºíãºí ¿éëäâýðèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûн төрийн 
байгууллагын албан хаагчдын 13.3 хувь нь, Ýрүүл мэндийн ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí 
байгууллагын албан хаагчдын 11.6 хувь нь хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт 
болж байна. 

 
Авлигын талаархи төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 5.0 хувь нь тухайн байгууллагын албан хаагчид мэдлэг чадвар 
дутмаг байх байдал байнга тохиолддог гэж үзсэн бол 59.0 хувь нь хааяа уг байдал 
илэрдэг, 35.9 хувь нь огт байдаггүй гэж үзжээ. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
албан хаагчдын 7.7 хувь нь, төрийн захиргааны төв байгууллага буюу агентлагын 
албан хаагчдын 5.2 хувь нь, төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар 
нэгжийн албан хаагчдын 5.2 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 
5.1 хувь нь, яамны албан хаагчдын 3.4 хувь нь тухайн áàéãóóëëàãын албан хаагчид 
мэдлэг чадвар дутмаг байх байдал байнга тохиолддог гэж хариулжээ. Тухайн 
байгууллагын албан хаагчид мэдлэг чадвар дутмаг байх байдал байнга тохиолддог гэж 
Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 
12.2 хувь нь, Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгууллагын 
албан хаагчдын 10.9 хувь нь, Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé, õºíãºí ¿éëäâýðèéí ñàéäûí ýðõëýõ 
àñóóäëûн төрийн байгууллагын албан хаагчдын 8.3 хувь нь хариулсан нь харьцангуй 
өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Улс төрийн нөлөөнд автаж асуудалд хандах, хүнд суртал гаргах, хээл хахуулиар 

асуудлыг шийдвэрлэх, ажилдаа хариуцлагагүй хандах, иðãýä ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èäòýé 
õàðèëöààíû ñî¸ëã¿é õàíäàõ, аõ ä¿¿, òàíèë òàëààðàà àñóóäëûã øèéäâýðëýх, аëáàí 
õààã÷èä íü ìýäëýã ÷àäâàð äóòìàã áàéõ зэрэг нөхцөл байдал тухайн байгууллагад ямар 
нэг байдлаар байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувийн жингийн дунджийг 
салбараар тооцож эрэмбэлж үзэхэд Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí 
төрийн байгууллагууд 83.5 хувиар нэгдүгээрт, Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 
байгууллагууд 61.6 хувиар хоѐрдугаарт, Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын 
төрийн байгууллагууд 54.8 хувиар гуравдугаарт, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 
эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагууд 52.5 хувиар дөрөвдүгээрт, Батлан хамгаалахын 
сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагууд 50.5 хувиар тавдугаарт орсон байна. 

Түүнчлэн дээрх долоон нөхцөл байдал ямар нэг байдлаар байдаг гэж үзсэн төрийн 
албан хаагчдын эзлэх хувийг хос хосоор нь салбараар авч үзэхэд хүнд суртал гаргадаг 
болон ах дүү танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг нь хоорондоо (хамаарлын хүч нь 
0.91), хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг болон ах дүү танил талаараа асуудлыг 
шийдвэрлэдэг нь хоорондоо (хамаарлын хүч нь 0.91), иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй 
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харилцааны соѐлгүй хандах болон албан хаагчид нь мэдлэг чадвар дутмаг байх 
хоорондоо (хамаарлын хүч нь 0.92), хүнд суртал гаргадаг болон хээл хахуулиар 
асуудлыг шийдвэрлэдэг нь хоорондоо (хамаарлын хүч нь 0.89) хүчтэй хамааралтай 
болох нь харагдаж байна. Тэгэхээр хүнд суртал гаргах нь хээл хахууль оршин байхын 
үндэс, албан хаагчид нь мэдлэг чадвар дутмаг байх нь иргэд үйлчлүүлэгчидтэй 
харилцааны соѐлгүй хандахын үндэс болдог байна.  

 
Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах áàéãóóëëàãад улс төрийн 

нөлөөнд автаж асуудалд хандах байдал байнга тохиолддог гэж Говь-Алтай аймгийн 
нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 23.9 
хувь нь, Хөвсгөл аймгийн албан хаагчдын 22.4 хувь нь, Дорноговь аймгийн албан 
хаагчдын 20.0 хувь нь үзжээ. 

 
Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах áàéãóóëëàãад хүнд суртал 

гаргах байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн асуултад байнга тохиолддог гэж Хөвсгөл 
аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан 
хаагчдын 13.8 хувь нь, Ховд аймгийн албан хаагчдын 8.4 хувь нь, нийслэл Улаанбаатар 
хотын  албан хаагчдын 5.9 хувь нь үзсэн нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах áàéãóóëëàãад хээл хахуулиар 

асуудлыг шийдвэрлэх байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн асуултад Баян-Өлгий 
аймгийн албан хаагчдын 9.5 хувь нь, Завхан аймгийн албан хаагчдын 6.1 хувь нь, 
Дорноговь аймгийн төрийн албан хаагчдын 5.0 хувь нь байнга тохиолддог гэж 
хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах áàéãóóëëàãад ажилдаа 

хариуцлагагүй хандах байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн асуултад Баян-Өлгий 
аймгийн албан хаагчдын 9.6 хувь нь, Сүхбаатар аймгийн албан хаагчдын 8.5 хувь нь, 
Говь-Алтай аймгийн албан хаагчдын 8.3 хувь нь, Өмнөговь аймгийн төрийн албан 
хаагчдын 6.6 хувь нь байнга тохиолддог гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт 
болж байна. 

 
Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах áàéãóóëëàãад иðãýä 

¿éë÷ë¿¿ëýã÷èäòýé õàðèëöààíû ñî¸ëã¿é õàíäàõ байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн 
асуултад Дундговь аймгийн албан хаагчдын 8.0 хувь нь, Архангай аймгийн албан 
хаагчдын 6.5 хувь нь, Булган аймгийн албан хаагчдын 6.3 хувь нь байнга тохиолддог 
гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах áàéãóóëëàãад аõ ä¿¿, òàíèë 

òàëààðàà àñóóäëûã øèéäâýðëýõ  байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн асуултад Баян-
Өлгий аймгийн албан хаагчдын 23.8 хувь нь, Өмнөговь аймгийн албан хаагчдын 16.6 
хувь нь, Архангай аймгийн албан хаагчдын 13.1 хувь нь, Өвөрхангай аймгийн албан 
хаагчдын 12.7 хувь нь, Говь-Алтай аймгийн албан хаагчдын 11.9 хувь нь байнга 
тохиолддог гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 
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Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах áàéãóóëëàãад албан хаагчид нь 
мэдлэг чадвар дутмаг байх явдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн асуултад Өвөрхангай 
аймгийн албан хаагчдын 16.7 хувь нь, Завхан аймгийн албан хаагчдын 15.1 хувь, Баян-
Өлгий аймгийн албан хаагчдын 14.4 хувь нь, Говь-Алтай аймгийн албан хаагчдын 12.0 
хувь нь байнга тохиолддог гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Улс төрийн нөлөөнд автаж асуудалд хандах, хүнд суртал гаргах, хээл хахуулиар 

асуудлыг шийдвэрлэх, ажилдаа хариуцлагагүй хандах, иðãýä, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èäòýé 
õàðèëöààíû ñî¸ëã¿é õàíäàõ, аõ ä¿¿, òàíèë òàëààðàà àñóóäëûã øèéäâýðëýх, аëáàí 
õààã÷èä íü ìýäëýã ÷àäâàð äóòìàã áàéõ зэрэг нөхцөл байдал тухайн байгууллагад ямар 
нэг байдлаар байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувийн жингийн дунджийг 
аймаг, нийслэлээр тооцож эрэмбэлж үзэхэд Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны 
болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 70.8 хувиар нэгдүгээрт, Говь-Алтай аймгийн 
нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 69.7 хувиар 
хоѐрдугаарт, Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага 61.1 хувиар гуравдугаарт, Баянхонгор аймгийн нутгийн захиргааны болон 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 59.4 хувиар дөрөвдүгээрт, Завхан аймгийн нутгийн 
захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 58.5 хувиар тавдугаарт орсон 
байна. 

 
Судалгаанд хамрагдсан төрийн албан хаагчдын 22.1 хувийг нь ажил үүргээ 

гүйцэтгэж байхад нь иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс хууль бус санал тавих тохиолдол 
гарч байсан бол 17.0 хувьд нь дээд албан тушаалтны зүгээс, 16.3 хувь нь найз нөхөд, 
танил хүмүүсийн зүгээс, 13.9 хувьд нь бизнес эрхлэгчдийн зүгээс, 13.1 хувьд нь улс 
төрийн намын бүлгийн гишүүдийн зүгээс, 10.4 хувьд нь хамт ажиллагчдын зүгээс, 10.2 
хувьд нь харилцагч байгууллагынхны зүгээс, 7.6 хувьд нь ах дүү, хамаатан садангийнх 
зүгээс хууль бус санал тавих нөхцөл тохиолдож байсан гэж хариулжээ. Шүүх, 
прокурорын төв байгууллагын албан хаагчдын 42.3 хувьд нь, шүүх, прокурорын 
байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 40.0 хувьд нь иргэд, 
үйлчлүүлэгчдийн зүгээс хууль бус санал тавих тохиолдол тулгарч байжээ. 

Дээрх үзүүлэлтийг салбараар авч үзэхэд Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 
байгууллагын албан хаагчдын хувьд голчлон найз нөхөд (24.1 хувь), иргэд 
үйлчлүүлэгчид (21.9 хувь), бизнес эрхлэгчид (21.2 хувь) хууль бус санал тавьдаг байна. 
Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 
3.9-11.7 хувьд нь дээрх бүлгүүдийн зүгээс хууль бус санал тавих тохиолдол тулгарч 
байсан гэж хариулжээ. 

Хууль зүй, дотоодын хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 
хаагчдын 30.6 хувьд нь иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс, 23.0 хувьд нь бизнес 
эрхлэгчдийн зүгээс, 21.5 хувьд нь найз нөхөд, танил хүмүүсийн зүгээс, 21.3 хувьд нь 
дээд албан тушаалтны зүгээс хууль бус санал тавих тохиолдол гарч байсан гэж 
хариулжээ. 

Иргэд, үйлчлүүлэгчид, дээд албан тушаалтан, найз нөхөд танил хүмүүс, харилцагч 
байгууллагынхан, хамт ажиллагчид, улс төрийн нам, бүлгийн гишүүд, бизнес эрхлэгчид, 
ах дүү, хамаатан садан зэрэг найман бүлэг хүмүүсийн зүгээс хууль бус санал тавьж 
байсан гэж хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувийн жинг Эрдэс баялаг, эрчим 
хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын хувьд 23.5 хувьд 
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нь, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 
хаагчдын 19.2 хувьд нь, шүүх, прокурорын байгууллагын албан хаагчдын 17.9 хувьд нь 
дээрх найман бүлгийн зүгээс хуль бус санал тавьж байсан гэсэн дүн гарч байна. 

Төрийн албан хаагчийг өөрийн хариуцсан ажил, үүргээ гүйцэтгэх явцад дарамт 
шахалт үзүүлэх явдал тохиолдож байсан эсэх асуултад төрийн захиргааны төв 
байгууллага буюу яамны албан хаагчдын 17.7 хувь нь, агентлагын албан хаагчдын 16.7 
хувь нь, төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан 
хаагчдын 20.8 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 20.1 хувь нь, 
шүүх, прокурорын байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 30.0 
хувь дээд албан тушаалтны зүгээс дарамт шахалт үзүүлж байсан гэж хариулсан бол 
нутгийн өөрөө удирдах албан хаагчдын 20.2 хувь нь улс төрийн нам, бүлгийн 
гишүүдийн зүгээс, шүүх, прокурорын төв байгууллагын албан хаагчдын 35.7 хувь нь 
иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс дарамт шахалт үзүүлж байсан гэж хариулсан нь 
харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

 
Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчид харилцагч 

байгууллагынхан, дээд албан тушаалтнууд, иргэд үйлчлүүлэгчдийн зүгээс голлон (10.3-
19.8 хувь нь) дарамт шахалт үзүүлдэг гэж хариулсан бол Гадаад харилцааны сайдын 
эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчид дээд албан тушаалтны зүгээс 
голлон (22.5 хувь), Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 
байгууллагын албан хаагчид бизнес эрхлэгчид, иргэд, үйлчлүүлэгчид, дээд албан 
тушаалнуудын зүгээс голлон (17.4-26.6 хувь), Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх 
асуудлын байгууллагын албан хаагчид хамт ажиллагчдын зүгээс голлон (13.6 хувь), 
Боловсрол, соѐл шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын албан 
хаагчид иргэд үйлчлүүлэгчид, дээд албан тушаалтны зүгээс голлон (12.8-19.8 хувь), 
Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын албан 
хаагчид дээд албан тушаалтан, улс төрийн нам бүлгийн гишүүд, иргэд үйлчлүүлэгчдийн 
зүгээс голлон (11.4-17.0 хувь), Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх 
асуудлын байгууллагын албан хаагчид найз нөхөд танил хүмүүс, дээд албан 
тушаалтны зүгээс голлон (13.1-18.6 хувь), Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын албан хаагчид дээд албан тушаалтны зүгээс 
голлон (13.3 хувь), Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын 
албан хаагчид дээд албан тушаалтны зүгээс голлон (32.8 хувь), Эрүүл мэндийн сайдын 
эрхлэх асуудлын байгууллагын албан хаагчид дээд албан тушаалтны болон иргэд 
үйлчлүүлэгчдийн зүгээс голлон (19.8-21.1 хувь), Шадар сайдын эрхлэх асуудлын 
байгууллагын албан хаагчид иргэд үйлчлүүлэгчид, дээд албан тушаалтны зүгээс 
голлон (13.5-29.7 хувь) дарамт үзүүлж байсан гэж хариулжээ. 

 
Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдад 

иргэд үйлчлүүлэгчдийн зүгээс хууль бус санал тавьдаг гэж үзсэн төрийн албан 
хаагчдын эзлэх хувийг аймаг, нийслэлээр авч үзэхэд 19.9-51.6 хувьтай байна. Энэхүү 
хувь хэмжээ Архангай (51.6 хувь), Баянхонгор (50.0 хувь), Увс (46.7 хувь), Ховд (43.0 
хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгаа бол Өмнөговь (19.9 хувь), Дорноговь (20.2 
хувь), Сэлэнгэ (21.3 хувь), Сүхбаатар (21.4 хувь) аймгуудад харьцангуй доогуур байна. 
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Ховд, Архангай, Баян-Өлгий аймгуудын нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын албан хаагчдын 28.5-33.7 хувь нь дээд албан тушаалтнуудын 
зүгээс хуль бус санал тавьдаг гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Завхан, Архангай, Увс, Баянхонгор аймгуудын нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 30.3-42.4 хувь нь найз нөхөд, танил 
хүмүүсийн зүгээс хууль бус санал тавьдаг гэж хариулсан нь бусад амйгуудтай 
харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэт бөгөөд энэ хэмжээгээр дээрх аймгуудын 
нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын 
зөрчил байдаг гэж үзэж болох юм. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын албан 
хаагчдад улс төрийн нам, бүлгийн гишүүдийн зүгээс хууль бус санал тавих байдлыг 
аймаг, нийслэлээр авч үзэхэд Завхан, Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Увс, Хөвсгөл 
уг байдал харьцангуй түгээмэл буюу нийт судалгаанд оролцсон албан хаагчдын 30.3-
40.7 хувь нь тэдний зүгээс хууль бус санал тавьж байсан гэж хариулжээ. Түүнчлэн 
нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны улс 
төрийн нам, бүлгийн гишүүдийн зүгээс хамааралтай байдлыг буюу тэдний зүгээс 
дарамт шахалт үзүүлдэг эсэх асуултад Баянхонгор, Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгийн 
нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 27.1-
38.5 хувь нь тийм гэж хариулжээ. 

 
Одоогийн төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг судалгаанд оролцогчдын 

26.6 хувь үр ашигтай байна гэж үнэлсэн бол 25.7 хувь нь төр засгийн авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа үр ашигтай ч биш, үр ашиггүй ч биш тунхаглалын шинж чанартай байна, 
34.9 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашиггүй байна гэж тус тус 
үнэлжээ. Харин судалгаанд оролцогчдын 12.9 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагааг хэрхэн үнэлэхээ мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Судалгаанд оролцогч 
төрийн албан хаагчдын боловсролын түвшин нэмэгдэх тусам төр засгийн авлигатай 
тэмцэх ажиллагаанд илүү шүүмжлэлтэй ханддаг байна. Бүрэн дунд хүртэлх 
боловсролтой төрийн албан хаагчдын 26.6 хувь нь одоогийн төр засгийн авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагааг үр ашиггүй байна гэж үзсэн бол дээд болон түүнээс дээш 
боловсролтой төрийн албан хаагчдын 35.2 хувь нь одоогийн төр засгийн авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагааг үр ашиггүй байна гэжээ. Төрийн улс төрийн албан хаагчдын 
29.2 хувь нь, төрийн захиргааны албан хаагчдын 34.1 хувь нь, төрийн үйлчилгээний 
албан хаагчдын 34.9 хувь, төрийн тусгай албан хаагчдын 42.1 хувь нь одоогийн төр 
засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг үр ашиггүй байна гэж үзэж байна. Удирдах 
ажил эрхэлдэг төрийн албан хаагчдын 33.3 хувь нь, гүйцэтгэх албан тушаал эрхэлдэг 
ажилтнуудын 25.3 хувь нь одоогийн төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны үр 
дүнд сэтгэл хангалуун буюу үр ашигтай байна гэж үзжээ. 

 
Салбарын àâëèãàòàé òýìöýõ ¿éë àæèëëàãààны үр ашгийг тухайн салбарт ажиллаж 

буй төрийн албан хаагчдаар нь үнэлүүлэхэд төрийн захиргааны төв байгууллага буюу 
яамны албан хаагчдын 27.4 хувь үр ашигтай байна, 24.6 хувь нь үр ашигтай ч биш, үр 
ашиггүй ч биш байна, 9.1 хувь нь үр ашиггүй байна гэж үнэлсэн бол 38.9 хувь мэдэхгүй 
гэж хариулжээ. Төрийн захиргааны төв байгууллага буюу агентлагын албан хаагчдын 
18.4 хувь төрийн захиргааны төв байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан 
хаагчдын 22.6 хувь нь салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашиггүй байна гэж 
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үзжээ. Төрийн захиргааны төв байгууллагын түвшинд авлигатай тэмцэх олон төрлийн 
үйл ажиллагааг санаачлан эхлүүлж байгаа хэдий ч уг ажил орон нутаг дахь салбар нэгж 
дээрээ төдийлөн сайн хэрэгждэггүй болох нь эндээс харагдаж байгаа юм. 

Нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 21.7 хувь нь, нутгийн өөрөө 
удирдах байгуууллагын албан хаагчдын 21.0 хувь нь салбарын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа үр ашиггүй байна гэж үзжээ. Шүүх прокурорын төв байгууллагын албан 
хаагчдын 7.0 хувь нь л салбарын авлигатай тэмцэх ажиллагаанд шүүмжлэлтэй хандсан 
бол шүүх, прокурорын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 20.0 хувь нь 
салбарын авлигатай тэмцэх ажиллагаа үр ашиггүй байна гэж үзсэн нь мөн л авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагааг орон нутгийн түвшинд сайтар сурталчилж, ойлгуулах ажлыг 
зохион байгуулахгүйтэй холбоотой байж болох юм. 

 
Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны үр ашгийн талаархи үнэлгээг 

салбараар нь авч үзэхэд Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 
байгууллагын албан хаагчдын 39.0 хувь нь, Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын 
сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгуулагын албан хаагчдын 33.0 хувь нь, Эрүүл 
мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 26.7 хувь нь 
салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг үр ашиггүй байна гэж үзсэн нь харьцангуй 
өндөр үзүүлэлт болж байгаа бөгөөд салбарын холбогдох албан тушаалтнууд үүнд 
анхаарлаа хандуулан ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Дээр дурдсан үзүүлэлтийг 
аймаг, нийслэлийн нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагуудаар авч 
үзэхэд Архангай (35.5%), Дорноговь (45.0%), Баянхонгор (46.6%) аймгийн нутгийн 
захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчид авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагааны үр ашигтай байдалд илүү сэтгэл хангалуун бус байна. Харин 
Булган, Говь-Алтай, Дундговь, Дархан-Уул аймгуудын нутгийн захиргааны болон 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 37.5-40.1 хувь нь нутгийн 
захиргааны болон өөрөө удирдах дээд байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг 
үр ашигтай байна гэж үнэлжээ. 

  
“Манай улсад авлига хэр түгээмэл гэж та үзэж байна вэ” гэсэн асуултад 

судалгаанд оролцогчдын 31.9 хувь нь ихээхэн түгээмэл, 45.2 хувь нь түгээмэл, 13.9 
хувь нь дунд зэрэг, 3.6 хувь нь бага зэрэг, 0.1 хувь нь огт байхгүй гэж хариулжээ. 
Судалгаанд оролцогчдын 5.4 хувь нь Монгол улс дахь авлигын тархцын талаар ямар 
нэг төсөөлөл байхгүй байжээ. 

 
Төрийн улс төрийн албан хаагчдын 63.5 хувь нь, төрийн захиргааны албан 

хаагчдын 72.4 хувь нь, төрийн тусгай албан хаагчдын 80.5 хувь нь Монгол улсад авлига 
түгээмэл гэж үзсэн бол төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын 82.2 хувь нь түгээмэл гэж 
үзжээ. Харин уг үзүүлэлтийг албан тушаалын түвшингээр авч үзвэл удирдах албан 
тушаалтнуудын 67.3 хувь нь түгээмэл гэж үзсэн бол гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын 
78.9 хувь нь авлига түгээмэл үзэгдэл болсон гэж үзжээ. 

 
Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдаас танай салбарын орон нутаг дахь 

салбар нэгж, удирдах дээд байгууллага зэрэг бүхий л түвшнийг оруулаад таны 
ажиллаж буй салбарт авлига хэр түгээмэл гэж та төсөөлж байна вэ гэсэн асуултыг 
асууж үр дүнг нь нэгтгэн гаргасан юм. Тухайн салбар авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 
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албан хаагчдын эзлэх хувийг төрийн байгууллагын төрлөөр нь авч үзвэл яамны албан 
хаагчдын 21.9 хувь нь, агентлагын албан хаагчдын 31.5 хувь нь, тºðèéí çàõèðãààíû òºâ 
áàéãóóëëàãûí îðîí íóòàã äàõü ñàëáàð íýгжийн албан хаагчдын 36.4 хувь тухайн салбарт 
авлига түгээмэл гэж үзжээ. Удирдлагын түвшин доошлох тусам тухайн салбарт авлига 
түгээмэл гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь нэмэгдэх хандлага эндээс 
харагдаж байна. 

Нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын дунджаар 27.8 хувь нь, нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 20.9 хувь нь тухайн салбарт авлига 
түгээмэл гэж үзжээ. Шүүх, прокурорын төв байгууллагын албан хаагчдын 21.3 хувь нь 
авлига түгээмэл гэж үзсэн байхад тэдгээрийн орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан 
хаагчдын 35.0 хувь нь авлига түгээмэл гэж үзжээ. Энд мөн л удирдлагын түвшин 
доошлоход тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 
хувь нэмэгдэх хандлага харагдаж байна. 

 
Тухайн салбарт ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын үнэлгээгээр салбар дахь 

авлигын тархцыг тодорхойлон эрэмбэлж үзэхэд авлига тухайн салбарт түгээмэл гэж 
үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувийн жин Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 
эрхлэх асуудлын төрийн байгууллага (84.5 хувь), Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí 
төрийн байгууллага (42.6 хувь), Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí 
төрийн байгууллага (37.6 хувь)-ууд тэргүүлж байна. Энэхүү үзүүлэлт нь авлигын 
индексийг салбараар тооцоход шууд ашиглагдаж байгаа үзүүлэлт юм. Тухайн салбарт 
ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын үнэлгээгээр Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх 
асуудлын байгууллагуудад авлига түгээмэл гэж үзсэн судалгаанд оролцогчдын эзлэх 
хувь 11.8 хувьтай байгаа нь тухайн салбарт ажиллаж буй албан хаагчдын өөрсдийн 
үнэлэмжээр хамгийн авлигад автаагүй салбар болж байна. 

 
Судалгаанд оролцогчид Монгол улсад авлига хэр түгээмэл үзэгдэл гэж та үзэж 

байна вэ гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 77.1 хувь нь түгээмэл гэж үзсэн бол, 
танай салбарт авлига хэр түгээмэл гэж үзэж байна гэсэн асуултад дунджаар 35.7 хувь 
нь түгээмэл гэж үзжээ. 

 
Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 

үнэлгээгээр Хөвсгөл (50.0%), Хэнтий (39%), Говьсүмбэр (38.7%), Улаанбаатар (36.8%), 
Өмнөговь (36.7%) хамгийн их авлигад өртсөн аймаг, нийслэл болж байгаа бол авлига 
түгээмэл гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь нь 8.2 болон 8.6 хувьтай байгаа 
Сүхбаатар, Говь-Алтай аймгууд хамгийн авлига багатай аймгууд болж байна. Гэхдээ 
энэ бол төрийн албан хаагчдын төсөөлөл үнэлгээ бөгөөд үүгээр шууд үнэлэлт дүгнэлт 
хийх нь өрөөсгөл гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. 

 
Тухайн салбар дахь авлигын тархцын үзүүлэлт буюу тухайн салбарт авлига 

түгээмэл гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь (y)-ийг доор дурдсан 12 төрлийн 
үзүүлэлтүүдтэй холбогдох хамаарлын түвшинг тодорхойллоо. Үүнд: 

- Тухайн салбар дахь авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг үр ашиггүй байна гэж 
үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь (x1), 

- Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн төрийн 
албан хаагчдын эзлэх хувь (x2), 
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- Удирдлагын шийдвэр нь нээлттэй бус байдаг гэж үзэж буй төрийн албан 
хаагчдын эзлэх хувь (x3), 

- Байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь (x4), 

- Шагнал урамшуулал нь байнга бодитой бус байдаг гэж үзсэн төрийн албан 
хаагчдын эзлэх хувь (x5), 

- Улс төрийн нөлөөнд автаж асуудалд байнга ханддаг гэж үзсэн төрийн албан 
хаагчдын эзлэх хувь (x6), 

- Хүнд суртал гаргах байдал байнга байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын 
эзлэх хувь (x7), 

- Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга байдаг гэж үзсэн төрийн 
албан хаагчдын эзлэх хувь (x8), 

- Ажилдаа хариуцлагагүй хандах байдал байнга байдаг гэж үзсэн төрийн албан 
хаагчдын эзлэх хувь (x9), 

- Иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соѐлгүй хандах байдал байнга байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь (x10), 

- Ах дүү танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь (x11), 

- Мэдлэг чадвар дутмаг албан хаагчид байнга тохиолддог гэж үзсэн төрийн 
албан хаагчдын эзлэх хувь (x12). 

 
Тухайн салбарын авлигын тархцын үзүүлэлтэд дээрх 12 төрлийн үзүүлэлтээс 

хариуцлагагүй байдал (x9 – хамаарлын хүч нь 0.91), хээл хахуулиар асуудлыг 
шийдвэрлэх байдал (x8 – хамаарлын хүч нь 0.89), улс төрийн намын нөлөөнд автаж 
асуудалд хандах байдал (x6 – хамаарлын хүч нь 0.88), хүнд суртал гаргах байдал (x7 – 
хамаарлын хүч нь 0.86), албан хаагчид нь мэдлэг чадвар дутмаг байх байдал (x12 – 
хамаарлын хүч нь 0.84), салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашигтай бус 
байдал (x1 – хамаарлын хүч нь 0.77), удирдлагаас өгсөн шагнал урамшуулал, томилгоо 
нь бодитой бус байх (x5 – хамаарлын хүч нь 0.76) зэрэг үзүүлэлтүүд шууд хүчтэй 
нөлөөлж байна. Эндээс тухайн салбар дахь авлигын түвшин өндөр байгаа нь аливаа 
салбарын үйл ажиллагаа нь улс төрийн намын нөлөөнөөс ихээхэн хамааралтай, 
салбарын томилгоог улс төрийн намын нөлөөгөөр мэдлэг чадвар дутмаг албан 
хаагчдыг томилдог, тэр хүмүүс нь ажилдаа хариуцлагагүй хандаж, хүнд суртал гарган, 
хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг, тэр хэмжээгээр салбарын авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа нь үр ашиггүй болж, шагнал урамшуулал, томилгоо нь бодитой бус 
байдаг нь авлигын түвшин өсөх шалтгаан болж байна гэж дүгнэхээр байна. 

 
Монгол Улсын тодорхой түвшнийхний дундах авлигын тархцын талаар асуухад 

шүүхийг судалгаанд оролцогчдын 65.5 хувь нь ихээхэн авлигад автсан гэж үзсэн бол, 
улс төрийн намуудыг 62.5 хувь нь, Улсын их хурлыг 57.9 хувь нь, төрийн албан 
хаагчдыг 33.9 хувь нь, авлигад ихээхэн автсан гэж үзжээ. Гэтэл судалгаанд 
оролцогчдын 47.2 хувь нь бизнес эрхлэгчдийг, 28.4 хувь нь хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийг, 16.7 хувь нь төрийн бус байгууллагын ажилтнуудыг авлигад ихээхэн автсан 
гэж үзсэн байна. 
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Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдаас сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл 
хахууль өгөх гэсэн оролдлого гарч байсан эсэхийг асуухад судалгаанд оролцогчдын 6.1 
хувь нь “тийм”, 91.8 хувь нь “үгүй” гэж хариулсан бол 2.1 хувь нь хариулахаас 
татгалзсан байна. Эрэгтэй төрийн албан хаагчдын 8.0 хувь нь сүүлийн 12 хугацаанд 
өөрт нь хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого гарч байсан гэж хариулсан бол 
эмэгтэйчүүдийн 4.8 хувь нь өөрт хээл хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого гарч байсан 
гэж хариулжээ. Тэгэхээр эрэгтэй хүнд хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого илүү гардаг 
гэж дүгнэж болох юм. Гэхдээ тухайн албан хаагчийн албан тушаал, ажилласан жил, 
ажиллаж буй салбар зэргээс хамааран ялгаатай байж болох юм. Насны бүлгээр авч 
үзэхэд 25 хүртэлх насны төрийн албан хаагчдын 10.2 хувьд нь, 26-30 насныхны 7.1 
хувь нь, 31-40 насныхны 6.3 хувьд нь, 41-50 насныхны 4.3 хувь нь, 51-60 насныхны 4.7 
хувьд нь, 61 болон түүнээс дээш насныхны 12.5 хувьд нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого гарч байсан гэж хариулжээ. Залуу болон ахимаг 
насныханд хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого илүү гардаг байна гэж дүгнэж болох 
хэдий ч тухайн байдлыг илэрхийлж хэлэх байдал нь насны бүлгээр ялгаатай байж 
болох өөр бас нэг тал байгааг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Тухайн албан тушаалдаа 2 хүртэл 
жил ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын 6.7 хувь нь, 3-5 жил ажиллаж байгаа 
албан хаагчдын 8.8 хувь нь, 6 болон түнээс жил ажиллаж байгаа албан хаагчдын 5.2 
хувь нь хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлоготой тааралдаж байсан гэж хариулжээ. Албан 
тушаалын түвшингээр авч үзэхэд удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын төрийн 
албан хаагчдад хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого ижил түвшинд (6.0 болон 6.1 хувь) 
байна. Төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яамны түвшний албан хаагчид 
сүүлийн 12 сарын хугацаанд өөрт нь хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого гарч байгаагүй 
гэж хариулсан бол агентлагын албан хаагчдын 3.0 хувь нь, төрийн захиргааны 
байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 6.9 хувь нь, нутгийн 
захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 6.1 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын албан хаагчдын 5.0 хувь нь, шүүх, прокурорын төв байгууллагын албан 
хаагчдын 7.1 хувь нь, шүүх прокурорын байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн 
албан хаагчдын 5.0 хувь нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд өөрт нь хээл хахууль өгөх 
оролдлого гарч байсан гэж хариулжээ. Салбар нэгжийн түвшинд хээл хахууль өгөх 
байдал илүү тохиолддог нь эндээс харагдаж байна. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 
хаагчдын 12 хувь нь, Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын 
төрийн байгууллагаын албан хаагчдын 9.5 хувь нь, Шадар сайдын эрхлэх асуудлын 
байгууллагын албан хаагчдын 9.0 хувь нь, Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéäûí 
ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгуллагын албан хаагчдын 6.6 хувь нь, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгуллагын албан хаагчдын 6.5 хувь нь, 
Сангийн ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгуллагын албан хаагчдын 6.2 хувь нь, шүүх, 
прокурорын байгууллагын албан хаагчдын 5.3 хувь нь, Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх 
асуудлын төрийн байгуллагын албан хаагчдын 4.7 хувь нь, Батлан хамгаалахын 
сайдын ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгуллагын албан хаагчдын 4.5 хувь нь сүүлийн 12 
сарын хугацаанд өөрт нь иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс хээл хахууль өгөх гэсэн 
оролдлого гарч байсан гэж хариулсан бол Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх 
асуудлын, Íèéãìèéí õàìãààëàë, õºäºëìºðèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí, Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé, 
õºíãºí ¿éëäâýðèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûн, Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéäûí ýðõëýõ 
àñóóäëûí төрийн байгууллагын албан хаагчид тийм оролдлого гарч байгаагүй гэж 
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хариулжээ. Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгууллагын 
албан хаагчдын 31.3 хувь хариулахаас татгалзсан нь бас анхаарал татахуйц үр дүн юм. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого нь хэдэн удаа 

давтагдсаныг тодруулахад төрийн захиргааны төв байгууллага буюу агентлагын албан 
хаагчдын 56.3 хувь нь нэг удаа, 43.8 хувь нь хоѐр удаа гэж хариулсан бол төрийн 
захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 46.0 хувь нь 
нэг удаа, 27.1 хувь нь хоѐр удаа, 11.1 хувь нь гурваас таван удаа, 15.8 хувь нь яг хэдэн 
удаа гэдгийг мэдэхгүй гэж хариулжээ. Нутгийн захиргааны байгууллагын албан 
хаагчдын 48.4 хувь нь нэг удаа, 23.5 хувь нь хоѐр удаа, 7.2 хувь нь гурваас таван удаа 
өөрт нь хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого гарч байсан гэж хариулсан бол 20.8 хувь нь 
яг хэдэн удаа гэдгийг мэдэхгүй гэж хариулжээ. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
албан хаагчдын 61.5 хувь нь нэг удаа, 38.5 хувь нь хоѐр удаа тохиолдож байсан гэжээ.  

 
Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдад сүүлийн 

12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөх гэсэн оролдлого гарч байсан эсэхийг асуухад 
Ховд аймгийн албан хаагчдын 17.3 хувьд нь, Баян-Өлгий аймгийн албан хаагчдын 14.4 
хувьд нь, Хэнтий аймгийн албан хаагчдын 14.0 хувьд нь, Дорноговь аймгийн албан 
хаагчдын 10.1 хувьд нь, Хөвсгөл аймгийн албан хаагчдын 8.9 хувьд нь,Улаанбаатар 
хотын албан хаагчдын 8.3 хувьд нь, Орхон аймгийн албан хаагчдын 6.9 хувьд нь, 
Завхан аймгийн албан хаагчдын 5.9 хувьд нь, Архангай, Баянхонгор, Булган, Говь-
Алтай, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс аймгуудын албан хаагчдын 3.1-4.3 
хувьд нь уг оролдлого тохиолдож байсан гэж хариулжээ. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд судалгаанд оролцогч болон түүний гэр бүлийн зүгээс 

ямар нэг байдлаар төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн эсэхийг тодруулахад 7.9 
хувь нь хээл хахууль өгсөн, 91.6 хувь нь хээл хахууль өгөөгүй, 0.5 хувь хариулаагүй 
буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн байдлыг 

өрхийн амьжиргааны түвшингээр ялгаатай авч үзвэл өрхийн амьжиргааны түвшинг 
доогуур гэж үнэлсэн иргэдийн 2.3 хувь нь, дунджаас доогуур түвшнийхний 8.0 хувь нь, 
дунджаас дээгүүр түвшнийхний 8.9 хувь нь, дээгүүр түвшнийхний 7.1 хувь нь сүүлийн 
12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулжээ. Өөрөөр 
хэлбэл, чинээлэг өрхүүд голчлон төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгдөг гэсэн 
дүгнэлтийг хийж болохоор байна. Гэтэл дундаж түвшнийхнээс төрийн албан хаагчдад 
хээл хахууль өгөөгүй гэсэн дүн гарч байна. 

 
Төрийн албан хаагчийн ар гэр, нэг өрх дунджаар 265.8 мянган төгрөгийн хээл 

хахуулийг төрийн албан хаагчдад өгсөн нь иргэдийн судалгаанд оролцогчдын төрийн 
албан хаагчдад өгсөн хээл хахуулийн дундаж хэмжээнээс 65.2 хувиар илүү байна. 
Төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл хахууль нь дунджаар төрийн албан хаагчдын өрхийн 
жилийн орлогын 19.5 хувьтай тэнцүү байна гэсэн тооцоо гарч байна. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх болсон 

шалтгаанаа судалгаанд оролцож, сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад 
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хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан хүмүүсийн 47.0 хувь нь тóõàéí òîõèîëäîëä õýýë 
õàõóóëüã¿éãýýð àñóóäëàà øèéäâýðëýõ áîломжгүй гэж урьдаас мэдэж байсан, 12.5 хувь 
нь аëáàí òóøààëòàí àâëèãà ºãºõèéã øààðäààã¿é áîëîâ÷ áè õýýë õàõууль өгсөн нь 
найдвартай гэж үзсэн, 14.3 хувь нь аëáàí òóøààëòàí íàäàä ñàíàë áîëãîñîí, øààðäñàí, òèéì 
áàéäàëä оруулсан гэж тайлбарлажээ. Харин тэдний 11.3 хувь нь бусад шалтгаанаар 
хээл хахууль өгсөн гэсэн бол 14.9 хувь нь хээл хахууль өгөх болсон шалтгаанаа 
тайлбарлаагүй байна. 

Харин сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөөгүй гэж хариулсан хүмүүсийн 
74.6 хувь нь хээл хахууль өгөх шаардлага гараагүй, 10.4 хувь нь х¿ì¿¿ñ á¿ãä ºã÷ áàéñàí 
÷ áè çàð÷ìûí õóâüä õýýë õàõóóëü ºãäºãгүй, 3.3 хувь нь хээл хахууль өгөхөд дургүй хүрч 
байсан, 2.1 хувь нь хээл хахууль хэрхэн өгөхийг мэдэхгүй байсан, 1.0 хувь нь миний 
хувьд хээл хахуулийн дүн маш их байсан, 3.0 хувь нь бусад, 0.7 хувь нь хариуцлага 
хүлээнэ гэдгээс айсан гэж хээл хахууль өгөөгүй шалтгаанаа тайлбарлажээ. 

Хамгийн сүүлд хэзээ тантай хээл хахуультай холбоотой асуудал тулгарч байсан бэ 
гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 71.5 хувь нь тийм асуудалтай тулгарч 
байгаагүй гэж хариулсан бол 5.4 хувь нь нэг жилийн өмнө, 3.9 хувь нь хагас жилээс 
жилийн дотор, 4.1 хувь нь нэг сараас хагас жилийн дотор, 1.7 хувь нь долоо хоногоос 
нэг сарын дотор, 1.6 хувь долоо хоногийн дотор хээл хахуультай холбоотой асуудал 
тулгарч байсан гэж хариулжээ. Судалгаанд оролцогчидтой хээл хахуулийн асуудал 
тулгарсан дундаж хугацааны давтамжийг тооцож үзэхэд хамгийн сүүлд дунджаар 210 
хоног буюу 7 сарын өмнө хээл хахуультай холбоотой асуудал тулгарч байсан гэсэн дүн 
гарч байна. 

Судалгаанд оролцогчдын 37.2 хувь нь өмнөх хоѐр жилийн хугацаанд Монгол улсад 
авлигын түвшин өссөн гэж үзсэн бол 28.6 хувь нь өөрчлөгдөөгүй, 12.8 хувь буурсан гэж 
үнэлжээ. Харин 20.8 хувь нь авлигын түвшингийн өөрчлөлтийн талаар ямар нэг 
төсөөлөл байхгүй буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. 

Ирэх хоѐр жилийн хугацаанд авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөх талаархи 
судалгаанд оролцогчдын төсөөлөл хүлээлтийг тодруулахад 20.5 хувь нь өснө, 30.6 хувь 
нь буурна, 24.8 хувь нь өөрчлөгдөхгүй гэж үзсэн бол 24.1 хувь нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг 
мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Ирэх хоѐр жилийн талаархи иргэдийн хүлээлт төсөөлөл 
өмнөх хоѐр жилийн үнэлгээнээс сайжирсан буюу авлига буурна гэсэн хүлээлт төрийн 
албан хаагчдын дунд их байна гэж дүгнэлт хийж байна. 

 
Тухайн салбар дахь авлигын түвшин сүүлийн хоѐр жилийн хугацаанд өссөн гэж 

яамны албан хаагчдын 12.3 хувь нь, агентлагын албан хаагчдын 11.9 хувь нь, төрийн 
захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 17.2 хувь 
нь, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 11.4 хувь нь, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын 10.5 хувь нь, шүүх прокурорын төв байгууллагын 7.1 хувь нь, 
ш¿¿õ, ïðîêóðîðûí áàéãóóëëàãûí îðîí íóòàã äàõü ñàëáàð íýãæийн албан хаагчдын 15.0 
хувь нь үзжээ. 

 
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 

хаагчдын 25.9 хувь нь, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгууллагын 
албан хаагчдын 19.6 хувь нь, Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí 
төрийн байгууллагын албан хаагчдын 18.6 хувь нь тухайн салбарт авлигын түвшин 
сүүлийн 2 жилийн хугацаанд өссөн гэж үзжээ.  
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Тухайн салбар дахь авлигын түвшин ирэх хоѐр жилийн хугацаанд өснө гэж яамны 

албан хаагчдын 9.3 хувь нь, агентлагын албан хаагчдын 11.2 хувь нь, төрийн 
захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 12.2 хувь 
нь, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 6.1 хувь нь, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын 5.1 хувь нь, шүүх прокурорын төв байгууллагын 7.1 хувь нь, 
ш¿¿õ, ïðîêóðîðûí áàéãóóëëàãûí îðîí íóòàã äàõü ñàëáàð íýãæийн албан хаагчдын 15.0 
хувь нь үзжээ. 

 
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 

хаагчдын 36.1 хувь нь, Сангèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн байгууллагын албан 
хаагчдын 17.0 хувь нь, Хууль зүй, дотоод хэргийн ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí төрийн 
байгууллагын албан хаагчдын 16.2 хувь нь тухайн салбарт авлигын түвшин ирэх хоѐр 
жилийн хугацаанд өснө гэж үзжээ.  

 
Тухайн аймаг, нийслэлийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдсөн талаархи асуултад Хөвсгөл аймгийн 
төрийн албан хаагчдын 27.4 хувь нь, Баянхонгор аймгийн төрийн албан хаагчдын 26.7 
хувь нь, Ховд аймгийн төрийн албан хаагчдын 20.1 хувь нь сүүлийн хоѐр жилийн 
хугацаанд авлигын түвшин өссөн гэж үзсэн нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт нь болж 
байна. 

 
Ирэх хоѐр жилийн хугацаанд тухайн аймаг, нийслэлийн нутгийн захиргааны болон 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөх талаархи 
хүлээлт төсөөлөл Баянхонгор, Хөвсгөл, Орхон аймгуудад харьцангуй сөрөг буюу 
судалгаанд оролцогчдын 10.6-15.3 хувь нь ирэх хоѐр жилийн хугацаанд тухайн аймгийн 
нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад авлига өснө гэж 
хариулжээ. 

 
 
2.4 Авлигын талаархи бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн судалгааны дүн 

 
2.4.1 Судалгаанд оролцсон бизнес эрхлэгчдийн болон тэдний аж ахуйн 

ерөнхий үзүүлэлтүүд 
 
 
Авлигын талаархи бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн судалгаанд эдийн засгийн үйл 

ажиллагааны бүх салбар, аж ахуйн бүхий л хэлбэр, өмчийн төрлийн аж ахуйн 
нэгжүүдийг төлөөлсөн 980 аж ахуйн нэгжийн эзэн, захирал буюу бизнес эрхлэгчид 
хамрагдлаа. Судалгаанд оролцогчдын 44.1 хувь нь эрэгтэй, 55.9 хувь нь эмэгтэй хүмүүс 
байсан бол 19.6 хувь нь 30 хүртэлх насны, 31.9 хувь нь 31-40 насны, 32.8 хувь нь 41-50 
насны, 12.8 хувь нь 51-60 насны, 3.0 хувь нь 61 болон түүнээс дээш насны хүмүүс 
байжээ. Тэдний 12.6 хувь нь бүрэн дунд, 12.1 хувь нь техник мэргэжлийн болон тусгай 
мэргэжлийн дунд, 56.9 хувь нь дээд, 18.4 хувь магистр болон түүнээс дээш 
боловсролтой хүмүүс байв. 
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Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн 730 нь буюу 74.5 хувь нь 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (ХХК), 108 нь буюу 11.0 хувь нь хувьцаат 
компани (ХК), үлдсэн 142 нь буюу 14.5 хувь нь нөхөрлөл, хоршоо, төрийн өмчит 
үйлдвэрийн газар, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байжээ. Ажиллагчдын тооны 
бүлгээр авч үзэхэд судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн 29.6 хувь нь 1-5 
ажиллагчидтай, 11.6 хувь нь 6-9 ажиллагчидтай, 14.5 хувь нь 10-19 ажиллагчидтай, 
18.1 хувь нь 20-50 ажиллагчидтай, 9.0 хувь нь 51-100 ажиллагчидтай, 17.0 хувь нь 101 
болон түүнээс дээш ажиллагчидтай аж ахуйн нэгжүүд байсан бөгөөд дунджаар 38 
ажиллагчидтай аж ахуйн нэгж судалгаанд оролцжээ. 

 
Авлигын талаархи бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн түүвэрлэлтийг 2009 оны хагас 

жилийн эцсийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Үндэсний статистикийн 
хорооны бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй 36246 аж ахуйн нэгжээс аж ахуйн үйл 
ажиллагааны чиглэл, ажиллагсдын тоонд үндэслэн хийсэн. Бизнес эрхлэгчдийн 
төсөөллийн судалгаанд нийт 1000 аж ахуйн нэгжийг сонгосон боловч сонгогдсон аж 
ахуйн нэгж нь хаягандаа байхгүй, үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа, татгалзсан зэрэг 
шалтгаанаар 980 аж ахуйн нэгж хамрагдсан. Судалгаанд хамрагдалтын түвшин 98.0 
хувь байна. 

 
Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн 55.0 хувь нь сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд өрх, хувь хүмүүст голчлон бүтээгдэхүүнээ нийлүүлсэн аж ахуйн нэгжүүд 
байгаа бол 22.8 хувь нь бусад аж ахуйн нэгжүүдэд, 11.2 хувь нь төрийн байгууллагад, 
4.4 хувь нь экспортод, 6.6 хувь бусад чиглэлээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ борлуулсан 
аж ахуйн нэгжүүд байлаа. Аж ахуйн нэгжүүдийн 4.5 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарын, 
39.0 хувь нь үйлдвэрлэлийн салбарын, 23.7 хувь худалдааны салбарын, 32.8 хувь нь 
үйлчилгээний салбарын аж ахуйн нэгжүүд байжээ. 

 
2.4.2. Бизнес эрхлэгчдийн авлигын талаархи төсөөлөл, авлигатай холбоотой 

тохиолдлууд 
 
Бизнес эрхлэгчдийн зүгээс авлига, хээл хахуультай холбоотой асуудалд холбогдох 

үндсэн чиглэл нь төрийн байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрт 
хамрагдах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ, 
худалдан авах тендер шалгаруулалтад оролцох, төрийн өмчийг худалдах дуудлага 
худалдаанд оролцох, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх, аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулах зэрэг тохиолдлууд юм. Нийт аж ахуйн 
нэгжүүдийн 20.2 хувь нь төрийн байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрт 
хамрагдах чиглэлээр, 12.4 хувь нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил үйлчилгээ, худалдан авах тендер шалгаруулалтад оролцох чиглэлээр, 2.8 хувь нь 
төрийн өмчийг худалдах дуудлага худалдаанд оролцох чиглэлээр, 9.2 хувь нь татварын 
хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх чиглэлээр, 45.3 хувь нь аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрөл авах, сунгуулах чиглэлээр сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн 
байгууллагад хандсан байна. 

 
Аж ахуйн нэгжүүдийн 21.6 хувь нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд орон нутгийн 

захиргааны байгууллагад материаллаг тусламж үзүүлж хандив өгсөн бол 8.0 хувь нь 
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төрийн захиргааны байгууллагад, 3.4 хувь нь улс төрийн намд, 2.6 хувь нь улс төрчдөд 
материаллаг тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байна. Хувийн гадаадтай хамтарсан аж ахуйн 
нэгжүүдийн 30.3 хувь нь, хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн 21.5 хувь нь, гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдийн 17.2 хувь нь орон нутгийн захиргааны байгууллагад 
тусламж дэмжлэг үзүүлжээ. Хувийн, хувийн хамтарсан, гадаадын аж ахуйн нэгжүүд 
голчлон буюу тэдгээрийн 8.0-12.9 хувь нь төрийн захиргааны байгууллагад тусламж 
дэмжлэг үзүүлсэн бол хувийн хамтарсан, төрийн өмчийн оролцоотой, хувийн аж ахуйн 
нэгжүүдийн 2.5-6.9 хувь улс төрчдөд тусламж дэмжлэг үзүүлсэн гэж хариулжээ. Төрийн 
өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн 3.9 хувь нь улс төрийн намд тусламж дэмжлэг 
үзүүлсэн гэж хариулсан нь сонирхол татахуйц үр дүн юм. Улс төрийн нам, улс төрчдийг 
төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр тусалж дэмждэг, үүгээрээ эргээд тухайн аж 
ахуйн нэгжийн удирдлагад хэвээр үлдэх сонирхол байдаг нь эндээс харагдаж байна. 
Тэгэхээр төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн удирдлагыг оновчтой дээрх нөхцөл 
байдлаас ангид байх нөхцлийг хангах нь зүйтэй юм. Түүнчлэн улс төрийн намуудад 
хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн 3.6 хувь нь, хувийн хамтарсан аж ахуйн нэгжүүдийн 1.6 
хувь, төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн 1.2 хувь нь тусламж дэмжлэг үзүүлсэн гэж 
хариулжээ. Дорноговь, Хэнтий, Архангай аймгийн аж ахуйн нэгжүүдийн тал орчим хувь 
нь буюу 46.2-57.1 хувь нь орон нутгийн захиргааны байгууллагад тусламж дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 

 
Одоогийн төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг судалгаанд оролцогчдын 

22.7 хувь үр ашигтай байна гэж үнэлсэн бол 23.8 хувь нь төр засгийн авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа үр ашигтай ч биш, үр ашиггүй ч биш тунхаглалын шинж чанартай байна, 
37.2 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашиггүй байна гэж тус тус 
үнэлжээ. Харин судалгаанд оролцогчдын 16.3 хувь нь төр засгийн авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагааг хэрхэн үнэлэхээ мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. 

 
“Манай улсад авлига хэр түгээмэл гэж та үзэж байна вэ” гэсэн асуултад 

судалгаанд оролцогчдын 35.4 хувь нь ихээхэн түгээмэл, 43.8 хувь нь түгээмэл, 11.6 
хувь нь дунд зэрэг, 3.7 хувь нь бага зэрэг, 0.2 хувь нь огт байхгүй гэж хариулжээ. 
Судалгаанд оролцогчдын 5.3 хувь нь Монгол улс дахь авлигын тархцын талаар ямар 
нэг төсөөлөл байхгүй байжээ.  

 
Судалгаанд оролцсон бизнес эрхлэгчид Монгол улсад авлига хэр түгээмэл үзэгдэл 

гэж та үзэж байна вэ гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 79.2 хувь нь түгээмэл гэж 
үзсэн бол, танай аймаг, нийслэлд авлига хэр түгээмэл гэж үзэж байна гэсэн асуултад 
дунджаар 63.0 хувь нь түгээмэл гэж үзжээ. Энэхүү зөрүүг судалгаанд оролцогчдын үзэж 
байгаагаар дээд түвшинд тухайлбал, улс төрийн хүрээнд болон төрийн захиргааны төв 
байгууллагад авлига ихээхэн тархсан гэж үзэж байгаатай холбон тайлбарлаж болох 
юм. 

Монгол Улсын тодорхой түвшнийхний дундах авлигын тархцын талаар асуухад 
шүүхийг судалгаанд оролцогчдын 62.4 хувь нь ихээхэн авлигад автсан гэж үзсэн бол, 
төрийн албан хаагчдыг 58.4 хувь нь, улс төрийн намуудыг 51.9 хувь нь, Улсын их 
хурлыг 48.6 хувь нь авлигад ихээхэн автсан гэж үзжээ. Гэтэл судалгаанд оролцогчдын 
26.7 хувь нь бизнес эрхлэгчдийг, 22.3 хувь нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг, 13.3 хувь 
нь төрийн бус байгууллагын ажилтнуудыг, авлигад ихээхэн автсан гэж үзсэн байна. 
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Тухайн аймаг, нийслэлд авлига түгээмэл гэж үзсэн бизнес эрхлэгчдийн эзлэх хувь 
нийслэл Улаанбаатар хот (77.4%), Баян-Өлгий (64.0%) Ховд аймаг (62.9%)-уудад 
харьцангуй өндөр байгаа бол Сэлэнгэ аймаг (16.7%), Говь-Алтай аймаг (16.7%)-т 
харьцангуй доогуур байна. 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, ах дүү танил талаараа 
асуудлыг шийдвэрлэх, хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх, хүнд суртал гаргах, 
ажилдаа хариуцлагагүй хандах, иргэд, үйлчлүүлэгчиддтэй соѐлгүй хандах зэрэг нөхцөл 
байдал нь авлигатай шууд холбоотой байдаг бөгөөд судалгаанд оролцогчдоос тухайн 
аймаг, нийслэлийн түвшинд төрийн албаны үйл ажиллагаанд дараахь нөхцөл байдал 
оршин байдаг гэдэгтэй санал нийлж буй эсэхийг нь судалгаагаар асууж тодруулсан юм. 

 
Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 39.5 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 31.4 хувь нь зарим 
талаараа санал нийлж байна, 8.3 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Улс 
төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн 
эзлэх хувь Баян-Өлгий (72.0 хувь), Баянхонгор (69.2 хувь), Говь-Алтай (66.7 хувь), 
Хэнтий (64.0 хувь), Увс (62.5 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгаа бол Сэлэнгэ (8.3 
хувь) аймагт харьцангуй доогуур байна. 

 
Àõ ä¿¿, òàíèë òàëààðàà àñóóäëûã øèéäâýðëýдэг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 

48.9 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 32.4 хувь нь зарим талаараа санал 
нийлж байна, 6.6 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Àõ ä¿¿, òàíèë 
òàëààðàà àñóóäëûã øèéäâýðëýдэг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь 
Өвөрхангай (75.0 хувь), Баян-Өлгий (72.0 хувь), Баянхонгор (69.2 хувь) аймгуудад 
харьцангуй өндөр байгаа бол Сэлэнгэ (8.3 хувь) аймагт харьцангуй доогуур байна. 

 
Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 36.2 

хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 38.3 хувь нь зарим талаараа санал 
нийлж байна, 8.1 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Хээл хахуулиар 
асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Увс (68.8 
хувь), Баянхонгор (61.5 хувь), Өвөррхангай (58.3 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр 
байгаа бол Дархан-Уул (4.3 хувь), Өмнөговь (9.5 хувь) аймгуудад харьцангуй доогуур 
байна. 

 
Төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргадаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 56.5 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 31.8 хувь нь зарим 
талаараа санал нийлж байна, 3.8 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Тухайн 
аймаг, нийслэлийн төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргах байдал байдаг 
гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Өвөрхангай (83.3 хувь), Говь-Алтай 
(75.0 хувь), Баянхонгор (69.2 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгаа бол Хөвсгөл 
(22.2 хувь), Сэлэнгэ (25.0 хувь), Дорноговь (30.8 хувь) аймгуудад харьцангуй доогуур 
байна. 

 
Төрийн албан хаагчид ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 41.6 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 42.2 хувь нь зарим 
талаараа санал нийлж байна, 5.4 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулжээ. Тухайн 
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аймаг, нийслэлийн төрийн албан хаагчид ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй 
санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Өвөрхангай (58.3 хувь), Увс (56.3 хувь), Баян-
Өлгий (56.0 хувь), Баянхонгор (53.8 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгаа бол Төв 
(9.5 хувь) аймагт харьцангуй доогуур байна. 

Төрийн албан хаагчид иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харьцааны соѐлгүй ханддаг 
гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 41.7 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 
41.6 хувь нь зарим талаараа санал нийлж байна, 6.5 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж 
хариулжээ. Тухайн аймаг, нийслэлийн төрийн албан хаагчид иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй 
харьцааны соѐлгүй ханддаг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Дорнод 
(68.2 хувь), Увс (62.5 хувь), Өвөрхангай (58.3 хувь), Сүхбаатар (55.6 хувь)  аймгуудад 
харьцангуй өндөр байгаа бол Сэлэнгэ (8.3 хувь) аймагт харьцангуй доогуур байна. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд аж ахуйн нэгжийн зүгээс ямар нэг байдлаар төрийн 

албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн эсэхийг тодруулахад 9.9 хувь нь хээл хахууль өгсөн, 
90.1 хувь нь хээл хахууль өгөөгүй гэж хариулжээ. Уг үзүүлэлтийг аймаг, нийслэлээр авч 
үзэхэд Булган аймгийн аж ахуйн нэгжийн 30.9 хувь нь, Өмнөговь аймгийн аж ахуйн 
нэгжүүдийн 18.5 хувь нь, Улаанбаатар хотын аж ахуйн нэгжүүдийн 14.2 хувь нь,  Ховд 
аймгийн аж ахуйн нэгжүүдийн 13.7 хувь нь, Орхон аймгийн аж ахуйн нэгжүүдийн 11.3 
хувь нь, Дархан-Уул (25.2%), Завхан аймгийн аж ахуйн нэгжүүдийн 10.7 хувь нь, 
Сүхбаатар аймгийн аж ахуйн нэгжүүдийн 10.3 хувь нь,  Архангай, Баян-Өлгий, 
Баянхонгор, Сэлэнгэ, Төв, Увс, Хэнтий, Дархан-Уул аймгуудын аж ахуйн нэгжүүдийн 
0.8-6.6 хувь сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан бол Говь-Алтай, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Хөвсгөл, 
Говьсүмбэр аймгуудын аж ахуйн нэгжүүд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөөгүй 
гэжээ.  

 
Хувийн хамтарсан аж ахуйн нэгжүүдийн 32.1 хувь нь хээл хахууль өгсөн гэж 

хариулсан бол голлон экспортод бүтээгдэхүүнээ гаргадаг аж ахуйн нэгжүүдийн 24.7 
хувь нь төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулжээ. 

 
Аж ахуйн нэгжийн ажиллагчдын тооны бүлгээр нь авч үзэхэд 1-5 хүртэл 

ажиллагчидтай аж ахуйн нэгжүүдийн 9.3 хувь нь, 6-9 ажиллагчидтай аж ахуйн 
нэгжүүдийн 13.3 хувь нь, 10-19 ажиллагчдын 13.3 хувь нь, 20-50 ажиллагчидтай аж 
ахуйн нэгжүүдийн 16.9 хувь нь, 51-100 ажиллагчидтай аж ахуйн нэгжүүдийн 12.5 хувь 
нь, 101 болон түүнээс дээш ажиллагчидтай аж ахуйн нэгжүүдийн 8.9 хувь нь сүүлийн 12 
сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэжээ. 

 
Нийт аж ахуйн нэгжийн 36.4 хувь нь жилийн орлогынхоо 1-ээс бага хувьтай, 17.3 

хувь нь 1.1-3.0 хувьтай, 14.8 хувь нь 3.1-5.0 хувьтай, 19.9 хувь нь 5.1-10.0 хувьтай, 6.0 
хувь нь 10.1-15.0 хувьтай, 1.9 хувь нь 15.1-25.0 хувьтай, 2.7 хувь нь 25.1-35.0 хувьтай, 
0.9 хувь нь 35.1-50.0 хувьтай тэнцэх хэмжээний хээл хахуулийг төрийн албан хаагчдад 
өгсөн гэж хариулжээ. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль 
өгсөн аж ахуйн нэгжүүд дунджаар жилийн орлогынхоо 5.0 хувьтай тэнцэх хэмжээний 
хээл хахуулийг төрийн албан хаагчдад өгсөн гэсэн тооцоог хийж болохоор байна. Нийт 
аж ахуйн нэгжүүдийн 9.9 хувь нь хээл хахууль өгсөн, тэд жилийн дундаж орлогынхоо 
5.0 хувьтай тэнцэх хэмжээний хээл хахуулийг төрийн албан хаагчдад өгсөн зэрэг үр 



 45 

дүнг ашиглан нийт аж ахуйн нэгжийн зүгээс төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл 
хахуулийн хэмжээг тооцож үзэхэд 41.7 тэрбум төгрөг болж байна. 

 
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх болсон 

шалтгаанаа судалгаанд оролцож, сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад 
хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан бизнес эрхлэгчдийн 43.2 хувь нь тóõàéí òîõèîëäîëä 
õýýë õàõóóëüã¿éãýýð àñóóäëàà øèéäâýðëýõ áîломжгүй гэж урьдаас мэдэж байсан, 20.2 
хувь нь аëáàí òóøààëòàí àâëèãà ºãºõèéã øààðäààã¿é áîëîâ÷ áè õýýë õàõууль өгсөн нь 
найдвартай гэж үзсэн, 14.2 хувь нь аëáàí òóøààëòàí íàäàä ñàíàë áîëãîñîí, øààðäñàí, òèéì 
áàéäàëä оруулсан гэж тайлбарлажээ. Харин тэдний 11.0 хувь нь бусад шалтгаанаар 
хээл хахууль өгсөн гэсэн бол 11.4 хувь нь хээл хахууль өгөх болсон шалтгаанаа 
тайлбарлаагүй байна. Эндээс харахад төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх 
болсон шалтгаан нь голчлон бизнес эрхлэгчдийн зүгээс үүдэлтэй байдаг, нөгөө талаар 
төрийн үйлчилгээг авах тодорхой үнэ ханш тогтсон байдаг байна. 

 
Харин сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөөгүй гэж хариулсан бизнес 

эрхлэгчдийн 75.9 хувь нь хээл хахууль өгөх шаардлага гараагүй, 12.5 хувь нь х¿ì¿¿ñ 
á¿ãä ºã÷ áàéñàí ÷ áèд çàð÷ìûí õóâüä õýýë õàõóóëü ºãäºãгүй, 4.3 хувь нь хээл хахууль 
өгөхөд дургүй хүрч байсан, 1.7 хувь нь хээл хахууль хэрхэн өгөхийг мэдэхгүй байсан, 
0.3 бидний хувьд хээл хахуулийн дүн маш их байсан, 0.4 хувь нь бусад, 0.2 хувь нь 
хариуцлага хүлээнэ гэдгээс айсан гэж хээл хахууль өгөөгүй шалтгаанаа тайлбарлажээ. 

 
Хамгийн сүүлд хэзээ танай аж ахуйн нэгжтэй хээл хахуультай холбоотой асуудал 

тулгарч байсан бэ гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 65.7 хувь нь тийм 
асуудалтай тулгарч байгаагүй гэж хариулсан бол 7.0 хувь нь нэг жилийн өмнө, 6.0 хувь 
нь хагас жилээс жилийн дотор, 7.3 хувь нь нэг сараас хагас жилийн дотор, 2.1 хувь нь 
долоо хоногоос нэг сарын дотор, 0.5 хувь долоо хоногийн дотор хээл хахуультай 
холбоотой асуудал тулгарч байсан гэж хариулжээ. Судалгаанд оролцогчидтой хээл 
хахуулийн асуудал тулгарсан дундаж хугацааны давтамжийг тооцож үзэхэд хамгийн 
сүүлд дунджаар 218 хоног буюу 7 сарын өмнө хээл хахуультай холбоотой асуудал 
тулгарч байсан гэсэн дүн гарч байна. 

 
Бизнес эрхлэгчдийн 40.7 хувь нь өмнөх хоѐр жилийн хугацаанд Монгол улсад 

авлигын түвшин өссөн гэж үзсэн бол 29.7 хувь нь өөрчлөгдөөгүй, 11.0 хувь нь буурсан 
гэж үнэлжээ. Харин 18.6 хувь нь авлигын түвшингийн өөрчлөлтийн талаар ямар нэг 
төсөөлөл байхгүй буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. 

Ирэх хоѐр жилийн хугацаанд авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөх талаархи 
судалгаанд оролцогчдын төсөөлөл хүлээлтийг тодруулахад 21.9 хувь нь өснө, 26.9 хувь 
нь буурна, 29.6 хувь нь өөрчлөгдөхгүй гэж үзсэн бол 21.5 хувь нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг 
мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Ирэх хоѐр жилийн талаархи бизнес эрхлэгчдийн 
хүлээлт төсөөлөл өмнөх хоѐр жилийн үнэлгээнээс сайжирсан буюу авлига буурна гэсэн 
хүлээлт бизнес эрхлэгчдийн дунд их байна гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор байна. 

 
Бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаагаар тухайн аймаг, нийслэл дэх авлигын түвшин 

хэрхэн өөрчлөгдсөн талаархи асуултад авлигын түвшин өссөн гэж хариулсан 
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хүмүүсийн эзлэх хувь Увс (50.0 хувь), Баян-Өлгий (48.0 хувь), Архангай (42.9 хувь), 
Баянхонгор (38.5 хувь) аймгуудад хамгийн өндөр үзүүлэлт нь болж байна. 

 
Бизнес эрхлэгчдээс тухайн салбарт нь хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрт хамрагдахад 

тухайн төсөл хөтөлбөрийн үнийн дүнгийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь 
авлига, хээл хахуультай холбоотойгоор зарцуулагддагийг тодруулахад судалгаанд 
оролцогчдын 7.3 хувь нь үнийн дүнгийн 5 хүртэлх хувьтай тэнцэх, 9.5 хувь нь 5.1-10.0 
хувьтай тэнцэх, 4.5 хувь нь 10.1-15.0 хувьтай тэнцэх, 1.3 хувь нь 15.1-20.0 хувьтай 
тэнцэх, 3.6 хувь нь 20.1 хувь болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь 
авлига, хээл хахуулийн байдлаар зарцуулагддаг гэж үзсэн бол 73.8 хувь хамааралгүй 
буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. Бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаагаар төсөл хөтөлбөрт 
хамрагдахын тулд тэдгээрийн үнийн дүнгийн дунджаар 9.6 хувийг авлига, хээл хахууль 
байдлаар зарцуулдаг байна. 

 
Бизнес эрхлэгчдээс тухайн салбарт нь зарлагдсан төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах шалгаруулалтад ялахад 
гэрээний үнийн дүнгийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь авлига, хээл 
хахуультай холбоотойгоор зарцуулагддагийг тодруулахад судалгаанд оролцогчдын 6.0 
хувь нь үнийн дүнгийн 5 хүртэлх хувьтай тэнцэх, 7.3 хувь нь 5.1-10.0 хувьтай тэнцэх, 7.1 
хувь нь 10.1-15.0 хувьтай тэнцэх, 3.4 хувь нь 15.1-20.0 хувьтай тэнцэх, 3.1 хувь нь 20.1 
хувь болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь авлига, хээл хахуулийн 
байдлаар зарцуулагддаг гэж үзсэн бол 73.0 хувь хамааралгүй буюу мэдэхгүй гэж 
хариулжээ. Бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаагаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах шалгаруулалтад ялахад гэрээний 
үнийн дүнгийн дунджаар 10.7 хувийг авлига, хээл хахууль байдлаар зарцуулдаг байна. 

 
Өр төлбөр, иргэний нэхэмжлэлийг шийдвэрлүүлэхэд тэдгээрийн үнийн дүнгийн 

хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь авлига, хээл хахуультай холбоотойгоор 
зарцуулагддагийг тодруулахад судалгаанд оролцогчдын 7.8 хувь нь үнийн дүнгийн 5 
хүртэлх хувьтай тэнцэх, 9.6 хувь нь 5.1-10.0 хувьтай тэнцэх, 6.1 хувь нь 10.1-15.0 
хувьтай тэнцэх, 3.2 хувь нь 15.1-20.0 хувьтай тэнцэх, 1.6 хувь нь 20.1 хувь болон 
түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь авлига, хээл хахуулийн байдлаар 
зарцуулагддаг гэж үзсэн бол 71.8 хувь нь хамааралгүй буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. 
Бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаагаар өр төлбөр, иргэний нэхэмлэлийг 
шийдвэрлүүлэхэд үнийн дүнгийн дунджаар 9.2 хувийг авлига, хээл хахууль байдлаар 
зарцуулдаг байна. 

 
Бизнес эрхлэгчдээс тухайн салбарт татвараас чөлөөлүүлэх, таварын хөнгөлөлт 

эдлэхэд үнийн дүнгийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь авлига, хээл 
хахуультай холбоотойгоор зарцуулагддагийг тодруулахад судалгаанд оролцогчдын 8.3 
хувь нь үнийн дүнгийн 5 хүртэлх хувьтай тэнцэх, 6.8 хувь нь 5.1-10.0 хувьтай тэнцэх, 5.0 
хувь нь 10.1-15.0 хувьтай тэнцэх, 1.3 хувь нь 15.1-20.0 хувьтай тэнцэх, 1.3 хувь нь 20.1 
хувь болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь авлига, хээл хахуулийн 
байдлаар зарцуулагддаг гэж үзсэн бол 77.2 хувь хамааралгүй буюу мэдэхгүй гэж 
хариулжээ. Бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаагаар татвараас чөлөөлүүлэх, татварын 
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хөнгөлөлт эдлэхэд үнийн дүнгийн дунджаар 8.2 хувийг авлига, хээл хахууль байдлаар 
зарцуулдаг байна. 

 
Бизнес эрхлэгчдээс тухайн салбарт аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 

авах, сунгуулахад үнийн дүнгийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь авлига, 
хээл хахуультай холбоотойгоор зарцуулагддагийг тодруулахад судалгаанд 
оролцогчдын 12.5 хувь нь үнийн дүнгийн 5 хүртэлх хувьтай тэнцэх, 7.6 хувь нь 5.1-10.0 
хувьтай тэнцэх, 6.1 хувь нь 10.1-15.0 хувьтай тэнцэх, 2.2 хувь нь 15.1-20.0 хувьтай 
тэнцэх, 1.8 хувь нь 20.1 хувь болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө нь 
авлига, хээл хахуулийн байдлаар зарцуулагддаг гэж үзсэн бол 69.8 хувь хамааралгүй 
буюу мэдэхгүй гэж хариулжээ. Бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаагаар зөвшөөрөл авах, 
сунгуулахад үнийн дүнгийн дунджаар 8.1 хувийг авлига, хээл хахууль байдлаар 
зарцуулдаг байна. 

 
 

 
 


