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ӨМНӨХ ҮГ 
 

Авлига нь нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдалд аюул занал учруулах, 
улмаар ардчиллын тогтолцоо, ёс зүйн үнэт зүйлс, шударга ёсыг доройтуулах, 
тогтвортой хөгжил, хууль дээдлэх ёсонд хохирол учруулахуйц гэмт үзэгдэл болохыг 
дэлхийн улс орнууд онцлох болжээ.   

Монгол Улс ч авлига хэмээх энэхүү гэмт үзэгдэлтэй тууштай тэмцэж ирсэн 
бөгөөд гадны улс орнууд, олон улсын байгууллагын зүгээс манай улсын авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үйл ажиллагааг өндрөөр үнэлэх болж, улс орнуудыг 
харьцуулан үнэлсэн авлигын судалгаануудын дүнгээр Монгол Улсын авлигын түвшин 
сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд тогтвортой буурч ирлээ.  

Монгол Улсын авлигын түвшинг олон улсын байгууллагууд үнэлэхээс гадна 
Авлигатай тэмцэх газар олон нийт, шинжээчдийн туслалцаа дэмжлэгтэйгээр авлигын 
хэлбэр, цар хүрээ, шалтгааныг судлан авлигын индексийг тооцож олон нийтэд 
мэдээлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Энэ хүрээнд батлагдсан аргачлалын дагуу 
авлигын индексийн судалгааг 2013 онд улсын хэмжээнд зохион байгуулан явуулж, 
индекс тооцон, үр дүнгийн тайланг боловсрууллаа.  

Монгол Улсын авлигын индекс 2013 онд 0.65 гарч, өмнөх судалгааны буюу 
2011 оныхоос 0.02 пунктээр өссөн эерэг дүнтэй гарлаа. Авлигын индексийн утга 
ийнхүү өссөн нь 2012-2013 оны хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улс дахь авлигын 
түвшин буурсан болохыг харууллаа. 

Энэ удаагийн судалгаагаар Монгол Улсад авлигыг үүсгэж байгаа үндсэн 
шалтгаан нөхцөлөөр улс төрийн нөлөө их, эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн хэрэгжилт 
сул, ашиг сонирхлын зөрчил их, төрийн үйлчилгээний хүртээмж муу, хөндлөнгийн 
хяналт сул байгаа зэргийг судалгаанд оролцогчид нэрлэсэн байна. 

Авлигын индексийн судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг улсын хэмжээнд 
Үндэсний статистикийн хороотой хамтран зохион байгууллаа. Энэхүү судалгаа нь 
авлигын талаарх талуудын төсөөлөл болон бодит тоо мэдээлэлд үндэслэн авлигын 
цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг судалсан юм. Иймд судалгааны үр дүнг бодлого 
боловсруулагч, шийдвэр гаргагч зэрэг бүхий л түвшний хэрэглэгчид өргөн хүрээнд 
ашиглана гэдэгт найдаж байна.  

Үүний зэрэгцээ энэ удаагийн авлигын индексийн судалгааг зохион байгуулж, 
мэдээлэл боловсруулж, тайлан бичих хүртэлх бүхий л үе шатанд оролцсон хүмүүс 
болон судалгаанд оролцож үнэтэй мэдээллээ өгсөн иргэд, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдэд талархлаа илэрхийлье.  

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН  

ДАРГА, ТЭРГҮҮН КОМИССАР                                                            Н.ГАНБОЛД



НЭГ. АВЛИГЫН ИНДЕКС 
 

1. Монгол Улсын 2013 оны Авлигын индекс 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-т заасны дагуу Монгол Улсын 
Авлигатай тэмцэх газар авлигын хэлбэр, цар хүрээ, шалтгааныг 2 жил тутам судлан 
авлигын индексийг тооцон олон нийтэд мэдээлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Нөгөө 
талааc авлигын индекс нь Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн 9 дэх зорилгын “Хүний 
эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх, 24 дүгээр зорилт”-ын 
“Авлигыг үл тэвчих уур амьсгалыг нийгмийн бүх хүрээнд бий болгон хэвшүүлэх” дэд 
зорилтын хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт болдог. 

Авлигын индексийн энэ удаагийн судалгаа нь цаг хугацааны хувьд уг үзэгдэл 
хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодорхойлж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх боломжийг олгож 
байгаагаараа онцлогтой. Судалгааны арга зүйн хувьд:  

 Авлигын цар хүрээ, шалтгааныг төсөөллийн болон баримтын судалгаанд, 
хэлбэрийг баримтын судалгааны тоон мэдээлэлд үндэслэн тооцсон; 

 Монгол Улсын 21 аймаг, нийслэл, 330 сум, 9 дүүргийн оршин суугчдыг төлөөлсөн 
4000 иргэн, бизнес эрхлэгч; төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны ба 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг төлөөлсөн төрийн 
2000 албан хаагч; төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын 
байгууллага, хувийн хэвшил зэрэг холбогдох бүх төлөөллийн 352 шинжээчийн 
буюу нийт 6352 хүний үзэл бодлыг тусгасан; 

 Олон улсын нийтлэг туршлага, судалгаа шинжилгээний арга зүйд үндэслэн 
авлигын нөхцөл байдлыг нэгдсэн тоон үзүүлэлтээр үндэсний түвшинд хэмжин 
гаргасан; 

 Авлигыг 0 (авлигад автсан)-ээс 1 (огт авлигагүй) хүртэлх тоон үзүүлэлтээр 
илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл, авлигын индекс нь 0-1 хүртэлх утгыг авах бөгөөд 
индексийн утга 1-д ойртох тусам авлигын түвшин буурч (эерэг) байна гэж үздэг; 

 Авлига хэмээх үзэгдлийг цар хүрээ, хэлбэр, шалтгаан гэсэн гурван талаас нь авч 
үзсэн зэрэг болно. 

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын индексийг 2009 оноос хойш хоёр жил тутам 
тооцож, олон нийтэд мэдээлж байгаа юм.  

Монгол Улсын Авлигын индекс 2013 оны байдлаар 0.651 гарсан нь 2011 оныхоос 
0.02 пунктээр өссөн эерэг дүнтэй гарлаа. Энэ нь сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд 
Монгол Улс дахь авлигын түвшин 0.02 пунктээр буурсан болохыг илэрхийлж байна 
(Зураг 1).  

                                              

1 Авлига хэмээх сөрөг үзэгдлийн цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг тодорхойлох тоон болон чанарын 

үзүүлэлтүүдийн нийлбэр цогцыг авлигын индекс гэж ойлгоно. 

 



 

2 

 

Зураг 1. Монгол Улсын Авлигын индекс, оноор 

 

Авлигын индексийн тооцоолол нь 1/цар хүрээ, 2/хэлбэрийн гэсэн хоёр дэд 
үзүүлэлтээс бүрддэг.  

Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт 2011, 2013 оны судалгаагаар тогтмол 0.74 гарсан 
нь авлига хэмээх гэмт үзэгдэл тодорхой хэмжээнд оршсоор байгаа ч цар хүрээ нь 
өөрчлөгдөөгүй буюу цааш тэлэх боломж олгоогүй болохыг харуулж байна.  

Авлигын индексийн хэлбэрийн үзүүлэлтийн хувьд 2013 онд 0.55 гарсан нь 2011 
оныхоос 0.03 пунктээр өссөн эерэг дүнтэй байна (Зураг 2).   

Зураг 2. Монгол Улсын Авлигын индексийн дэд үзүүлэлт, оноор 

 

2. Авлигын цар хүрээ 

Авлигын цар хүрээг дөрвөн дэд үзүүлэлтээр дүгнэдэг. Дэд үзүүлэлт тус бүрээр 
нь авч үзвэл: 

1/ Авлигын цар хүрээний талаарх олон нийт, шинжээчдийн төсөөллийн үзүүлэлт 
2013 онд 0.80 болсон нь судалгаанд хамрагдсан олон нийт, шинжээчдийн 80.0 хувь нь 
Монгол Улсад авлига түгээмэл гэж үзсэнийг илтгэж байна. Энэ нь өмнөх судалгааны үр 
дүнгээс 1.0 пунктээр нэмэгджээ (Хүснэгт 1).  

2/ Авлигын эдийн засгийн үр дагаврын үзүүлэлт 2013 онд 0.02 буюу  өмнөх 
судалгааны дүнтэй адил байна. Энэ нь улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын 2.0 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний хохирлыг авлигын гэмт хэргийн улмаас учруулсан болохыг баримтын 
судалгаа харуулж байна.  

Хүснэгт 1. Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт, дэд үзүүлэлтээр 

Үзүүлэлт 2011 2013 Өөрчлөлт 

Авлигын цар хүрээний нэгдсэн үзүүлэлт 0.74 0.74 0.00 

1 
Авлигын цар хүрээний талаарх олон нийт,     

     шинжээчдийн төсөөллийн үзүүлэлт 
0.79 0.80 0.01 

2 Авлигын эдийн засгийн үр дагаврын үзүүлэлт 0.02 0.02 0.00 

3 
     Шинжээчдийн төсөөллөөрх авлигын хувь  
     хэмжээ 

0.11 0.09 -0.02 

0.63 0.65

2011 2013

0.74
0.52

0.74
0.55

АВЛИГЫН ЦАР ХҮРЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ АВЛИГЫН ХЭЛБЭРИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2011 2013



 

3 

 

4 
Олон нийтийн зүгээс төрийн албан хаагчдад 
өгсөн хээл хахуулийн дундаж хувь хэмжээ 

0.13 0.13 0.00 

3/ Шинжээчдийн төсөөллөөр авлигын хувь хэмжээний үзүүлэлт 0.09 гарсан нь 
2011 оныхоос 0.02 пунктээр буурсан буюу төрийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төсөл, 
хөтөлбөрт хамрагдах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах шалгаруулалтад ялах, өр төлбөр, иргэний нэхэмжлэлийг 
шийдвэрлүүлэх, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх зэрэг хэлцлүүдийн үнийн 
дүнгийн дунджаар 9.0 хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг 2013 онд авлига, хээл 
хахууль байдлаар зарцуулсан гэж шинжээчид үзсэнийг харуулж байна  (Зураг 3). 

Зураг 3. Авлига, хээл хахуулийн хувь хэмжээ, оноор 

 

4/ Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 17.4 хувь нь 
сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан 
нь өмнөх судалгааны дүнгээс 2.6 пунктээр буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. Тэдгээр 
иргэд өрхийнхөө жилийн орлогын дунджаар 13.0 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгийг 
хээл хахууль байдлаар зарцуулсан гэж үзжээ (Зураг 3).  

3. Авлигын хэлбэр 

Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 0.55 гарсан нь өмнөх судалгааны дүнгээс 0.03 
пунктээр өссөн байна.  

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газар нь 
Эрүүгийн хуулийн 263/Төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан 
тушаалын байдлаа урвуулах/, 264/Төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх/, 
265/Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах/, 
266/Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх/, 
268/Хээл хахууль авах/, 269/Хээл хахууль өгөх/, 270/Хээл хахуульд зуучлах/, 2701/Хууль 
бусаар хөрөнгөжих/, 273/Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах/ дугаар 
зүйлд заасан 9 төрлийн гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулдаг. 
Эрүүгийн хуульд заасан дээрх 9 төрлийн гэмт хэргээс сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 
хамгийн түгээмэл үйлдэгдсэн гэмт хэргийн төрлөөр (Зураг 4) харуулав.  

0.11 0.09

0.13 0.13

2011 2013
Шинжээчдийн төсөөллөөрх авлигын хувь хэмжээ

Олон нийтийн зүгээс төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл хахуулийн дундаж хувь хэмжээ
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Зураг 4. Авлига, албан тушаалын  гэмт хэрэг,  
/2010-2013 онд, дүнд эзлэх хувиар/ 

 

Монгол Улсад Авлигатай тэмцэх газар болон Улсын ерөнхий прокурорын 
дэргэдэх Мөрдөн байцаах алба (хуучин нэрээр)-нд шалгасан авлига, албан тушаалын 
9 төрлийн гэмт хэргийн дүнд эзлэх хувиар авч үзвэл 2012-2013 онд шалгагдсан нийт 
гэмт хэргийн хамгийн их буюу 34.5 хувийг төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл 
буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах гэмт хэрэг, 15.3 хувийг төрийн албан 
тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх, 14.6 хувийг хээл хахууль авах, 12.2 хувийг хээл 
хахууль өгөх, 10.5 хувийг төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан 
эрх мэдлээ урвуулах, 12.9 хувийг авлига, албан тушаалын бусад гэмт хэрэг эзэлж 
байна.  

2012-2013 онд шалгагдсан авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн хувийн жинг 
2010-2011 оныхтой харьцуулахад төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу 
албан тушаалын байдлаа урвуулах 8.7 пунктээр, хээл хахууль авах 13.3 пунктээр тус 
тус буурсан байхад төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх 3.9 пунктээр, бусад 
гэмт хэрэг 4.2 пунктээр, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан 
эрх мэдлээ урвуулах 5.3 пунктээр, хээл хахууль өгөх 8.7 пунктээр тус тус нэмэгдсэн 
болохыг судалгааны дүн харуулж байна.  

Өөрөөр хэлбэл, өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд авлига, албан тушаалын гэмт 
хэргийн дүнд эзлэх хувиар төрийн албан тушаалтантай холбоотой буюу эрх мэдэл, 
албан тушаалын байдлаа урвуулах, хээл хахууль авах гэмт хэргийн хувийн жин 
нийлбэр дүнгээрээ 22.0 пунктээр буурсан байхад иргэн, аж ахуйн нэгжийн холбогдолтой 
буюу төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах, 
хээл хахууль өгөх гэмт хэргийн хувийн жин нийлбэр дүнгээрээ 14.0 пунктээр өссөн 
байна.  

4. Шалтгаан нөхцөл 

 Авлигын индексийн судалгааны Шинжээчдийн болон Олон нийтийн төсөөллийн 
судалгаанд оролцогч шинжээч, иргэн, төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчдээс Монгол 
Улсад авлига үүсгэж буй шалтгаан нөхцөлийг асуухад дараахь шалтгаануудыг (Хүснэгт 
2) нэрлэсэн байна.  

8.7% 12.9%
5.2%

10.5%3.5%

12.2%
11.4%

15.3%27.9%

14.6%

43.2%
34.5%

2010-2011 2012-2013

263 /Төрийн албан тушаалтан 
албаны эрх мэдэл буюу албан 
тушаалын байдлаа урвуулах/

268 /Хээл хахууль авах/

264 /Төрийн албан тушаалтан эрх 
мэдлээ хэтрүүлэх/

269 /Хээл хахууль өгөх/

265 /Төрийн бус байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийн албан тушаалтан 
эрх мэдлээ урвуулах/

Бусад
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Хүснэгт 2. Авлигын шалтгаан нөхцөл, шинжээчдийн болон олон нийтийн төсөөллийн 
судалгаа /хамгийн их нэрлэсэн шалтгаан нөхцөлөөр/ 

Шинжээч Иргэд Төрийн албан хаагч Бизнес эрхлэгч 

Улс төрийн нөлөө их Улс төрийн нөлөө их Улс төрийн нөлөө их Улс төрийн нөлөө их 

Ашиг сонирхлын 
зөрчил их 

Ашиг сонирхлын 
зөрчил их 

Ашиг сонирхлын 
зөрчил их 

Ашиг сонирхлын 
зөрчил их 

Төрийн албан 
хаагчдын цалин, 
орлого бага 

Цалин, орлого бага 
Төрийн албан 
хаагчдын цалин, 
орлого бага 

Цалин, орлого бага 

Эрх зүйн зохицуулалт, 
хуулийн хэрэгжилт сул 

Эрх зүйн зохицуулалт, 
хуулийн хэрэгжилт сул 

Эрх зүйн зохицуулалт, 
хуулийн хэрэгжилт сул 

Эрх зүйн зохицуулалт, 
хуулийн хэрэгжилт сул 

Хүмүүсийн сэтгэлгээ, 
ухамсрын түвшин муу, 
ёс зүйгүй байдал  

Ажлаа хурдан 
бүтээхийн тулд 

Хүмүүсийн сэтгэлгээ, 
ухамсрын түвшин муу, 
ёс зүйгүй байдал  

Хүмүүсийн сэтгэлгээ, 
ухамсрын түвшин муу, 
ёс зүйгүй байдал  

Хариуцлага тооц-
доггүй, хөндлөнгийн 
хяналт  сул 

Ажилгүйдэл, ядуурал Ажилгүйдэл, ядуурал 
Төрийн үйлчилгээний 
хүртээмж муу 

Шинжээч, иргэн, төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчдийн үзсэнээр улс төрийн 
нөлөө болон, ашиг сонирхлын зөрчил их, төрийн албан хаагчдын цалин, орлого бага, 
эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн хэрэгжилт сул байгаа нь Монгол Улсад авлига үүсэхэд 
хамгийн ихээр нөлөөлж буй шалтгаан гэж үзэж болохоор байна.  

Түүнчлэн шинжээч, төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаагаар 
хүмүүсийн сэтгэлгээ, ухамсрын түвшин муу, ёс зүйгүй байдал давамгайлсан нь авлига 
үүсэх бас нэгэн шалтгаан болохыг харууллаа. Хариуцлага тооцдоггүй, хөндлөнгийн 
хяналт сул байгааг авлига үүсэхэд хамгийн ихээр нөлөөлж буй шалтгаан гэж 
шинжээчид дүгнэсэн бол иргэн, төрийн албан хаагчийн төсөөллөөр ажилгүйдэл, 
ядуурал, харин бизнес эрхлэгчдийн төсөөллөөр төрийн үйлчилгээний хүртээмж муу 
байгаа нь авлига үүсэх шалтгаан болж байгаа нь харагдаж байна. 

5. Авлигад өртөх эрсдэл /аймаг, нийслэл, салбараар/ 

 Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын индексийг үндэсний түвшинд тооцон 
гаргахын зэрэгцээ авлигад өртөх эрсдлийг 1/ аймаг, нийслэлээр буюу нутгийн 
захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаар, 2/ салбараар тооцон гаргадаг 
билээ. Энэ нь аймаг, нийслэл, салбаруудыг авлигад өртөх эрсдлээр нь үнэлэлт, дүгнэлт 
өгөх боломжийг бүрдүүлж байгаа бөгөөд авлигад өртөх эрсдлийг тооцохдоо авлигыг 
үүсгэгч хүчин зүйлс болон бодит байдлын талаарх шинжээчид, төрийн албан хаагч, 
иргэн, бизнес эрхлэгчийн санаа бодлыг тусгасан 14 төрлийн шалгуур үзүүлэлтийг 
ашигласан болно. Үзүүлэлтийн дэлгэрэнгүйг хавсралтаас үзнэ үү. 

Авлигад өртөх эрсдэл өндөртэй аймаг, нийслэлд 2013 оны байдлаар Завхан 
аймаг 0.54, Хөвсгөл 0.47, Улаанбаатар хот 0.45, Баян-Өлгий 0.44, Төв, Сэлэнгэ аймаг 
0.42 үнэлгээтэй орсон байхад авлигад өртөх эрсдэл багатай аймагт Сүхбаатар 0.23, 
Архангай 0.27, Өвөрхангай, Булган, Говь-Алтай аймгууд 0.31 гэсэн үнэлгээтэй орсон 
байна (Зураг 5). Өмнөх судалгааны дүнтэй харьцуулахад авлигад өртөх эрсдэл 
Улаанбаатар хот, Төв, Сэлэнгэ, Завхан аймгуудад 0.03-0.17 пунктээр өссөн, Хэнтий, 
Хөвсгөл аймагт тогтвортой, бусад 16 аймагт 0.01-0.12 пунктээр буурсан дүнтэй байна.  
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Зураг 5. Авлигын индекс болон авлигад өртөх эрсдэл,  
/аймаг, нийслэлээр, 2013 онд/ 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд заасан бүтцийн дагуу Засгийн газрын 
гишүүдийн эрхлэх асуудлын хүрээний салбарын авлигад өртөх эрсдэл, авлигын 
индексийг тооцон гаргав (Зураг 6).  

Зураг 6. Авлигын индекс болон авлигад өртөх эрсдэл,  
/Засгийн газрын гишүүдийн эрхлэх асуудлын хүрээгээр, 2013 онд/ 

 

2013 оны байдлаар Эрүүл мэндийн сайдын салбар 0.44, Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайдын салбар 0.42, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын салбар 0.38, Барилга, 
хот байгуулалтын сайдын салбар 0.38, Зам, тээврийн сайдын салбар 0.37 гэсэн 

0.77
0.73
0.69
0.69
0.69
0.68
0.66
0.65
0.64
0.64
0.63
0.63
0.61
0.61
0.59
0.59
0.58
0.58
0.56
0.55
0.53
0.46

0.23
0.27
0.31
0.31
0.31
0.32
0.34
0.35
0.36
0.36
0.37
0.37
0.39
0.39
0.41
0.41
0.42
0.42
0.44
0.45
0.47
0.54

Сүхбаатар
Архангай

Говь-Алтай
Булган

Өвөрхангай
Хэнтий
Дорнод

Дорноговь
Дархан-Уул

Увс
Дундговь
Өмнөговь

Орхон
Говьсүмбэр

Ховд
Баянхонгор

Сэлэнгэ
Төв

Баян-Өлгий
Улаанбаатар

Хөвсгөл
Завхан

Авлигын индекс Авлигад өртөх эрсдэл

0.56

0.58

0.62

0.62

0.63

0.65

0.66

0.66

0.67

0.67

0.67

0.68

0.68

0.68

0.70

0.70

0.72

0.44

0.42

0.38

0.38

0.37

0.35

0.34

0.34

0.33

0.33

0.33

0.32

0.32

0.32

0.30

0.30

0.28

Эрүүл мэндийн сайдын

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын

Барилга, хот байгуулалтын сайдын

Зам, тээврийн сайдын

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын

Сангийн сайдын

Шадар сайдын

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын

Батлан хамгаалахын сайдын

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын

Уул уурхайн сайдын

Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын

Эрчим хүчний сайдын

Хууль зүйн сайдын

Гадаад харилцааны сайдын

Хөдөлмөрийн сайдын

Авлигын индекс Авлигад өртөх эрсдэл
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үнэлгээтэй  буюу авлигад өртөх эрсдэл өндөр байгаа бол Хөдөлмөрийн сайдын салбар 
0.28, Гадаад харилцааны сайдын болон Хууль зүйн сайдын салбарууд тус бүр 0.30, 
Эрчим хүчний сайдын болон Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын салбарууд тус бүр 0.32 
гэсэн үнэлгээ авсан нь бусад салбартай харьцуулахад авлигад өртөх эрсдэл 
харьцангуй бага байна гэж судалгаанд оролцогч, шинжээчид дүгнэсэн байна.  

 

ХОЁР. ОЛОН НИЙТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ 

 

1. Судалгаанд оролцсон олон нийтийн төлөв байдал 

Авлигын индексийн Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд Монгол Улсын 21 
аймаг, нийслэлийн бүх сум, дүүргийг төлөөлсөн 3000 иргэн; төрийн захиргааны болон 
нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг 
төлөөлсөн төрийн 2000 албан хаагч; үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын төлөөлөл 1000 бизнес эрхлэгч, нийт 6000 нэгжийг  судалгаанд 
хамрууллаа. Судалгааны тайланд ашигласан “олон нийт” гэдэгт иргэд, төрийн албан 
хаагч, бизнес эрхлэгчдийг хамруулан ойлгоно. 

Олон нийтийн төсөөллийн 2013 оны судалгаанд оролцсон иргэдийн 57.3 хувь, 
төрийн албан хаагчдын 75.9 хувь, бизнес эрхлэгчдийн 52.9 хувь нь эмэгтэй байв. Насны 
бүлгээр нь авч үзвэл иргэдийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 26.3 хувь нь 20-29 
настай, 25.1 хувь нь 40-49 настай, 23.6 хувь нь 30-39 настай иргэд байна. Харин төрийн 
албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 31.4 хувь нь 30-39 настай, 29.5 
хувь нь 40-49 настай, 22.9 хувь нь 20-29 настай байв. Бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн 
судалгаанд оролцсон бизнес эрхлэгчдийн 31.9 хувь нь 40-49 настай, 28.6 хувь нь 30-39 
настай байна. 

Боловсролын түвшний хувьд судалгаанд оролцогчдын хамгийн их хувь нь 
дипломын болон бакалаврын дээд түвшний боловсролтой иргэд байлаа. Өөрөөр 
хэлбэл, Иргэдийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 38.5 хувь, төрийн албан 
хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 59.8 хувь, бизнес эрхлэгчдийн 
төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 63.7 хувь нь дипломын болон бакалаврын дээд 
боловсролтой иргэд байв. 

2. Төр, засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны талаарх 

төсөөлөл 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчид төр, засгаас явуулж буй 
авлигын эсрэг тэмцлийг үр ашигтай гэж үзэх байдал өмнөх судалгааны дүнгээс 
нэмэгдсэн байна (Зураг 7).  

2013 оны байдлаар олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 
дунджаар 46.2 хувь нь төр, засгаас явуулж буй авлигын эсрэг тэмцэл үр ашигтай гэж 
үзсэн нь 2011 оны дүнгээс 28.2 пунктээр нэмэгдсэн байна. 
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Зураг 7. Одоогийн төр, засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг Та хэрхэн үнэлэх вэ? 
/олон нийтийн үнэлснээр, дүнд эзлэх хувиар/ 

 

2013 оны судалгааны дүнгээс харахад хамгийн их буюу төрийн албан хаагчдын 
49.6 хувь нь авлигын эсрэг тэмцэл үр ашигтай гэж үзсэн бол иргэдийн 41.3 хувь, бизнес 
эрхлэгчдийн 47.8 хувь нь үр ашигтай гэж үзэв.  

Хүснэгт 3. Төр, засгаас явуулж буй авлигын эсрэг тэмцлийг үр ашигтай гэж үзсэн олон 
нийт, дүнд эзлэх хувиар 

Олон нийт 2009 2011 2013 

Иргэд 23.3 18.9 41.3 

Төрийн албан хаагч 26.6 18.9 49.6 

Бизнес эрхлэгч 22.7 16.2 47.8 

Дундаж 24.2 18.0 46.2 

Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдаар өөрсдийнх нь ажиллаж байгаа 
салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашигтай байгаа эсэхийг үнэлүүлсэн юм. 
Төрийн албан хаагчид өөрсдийнхөө ажиллаж буй салбарын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагааг төрийн захиргааны төв буюу яамдын ажилтнуудын 50.4 хувь, төрийн 
захиргааны буюу агентлагийн ажилтнуудын 37.7 хувь, төрийн захиргааны байгууллагын 
орон нутаг дахь салбар нэгжийн ажилтнуудын 36.7 хувь, нутгийн захиргааны ба нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 38.0 хувь нь үр ашигтай гэж үзсэн байна.  

 2013 оны байдлаар төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яамдад ажиллаж 
байгаа төрийн албан хаагчдын 50.4 хувь нь салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа 
үр ашигтай гэж үзсэн нь бусад түвшний байгууллагынхаас өндөр байна (Хүснэгт 4).  

Хүснэгт 4. Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг үр ашигтай гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, байгууллагаар, дүнд эзлэх хувь 

Байгууллага 2009 2011 2013 
Òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãà áóþó ÿàì 27.4 35.7 50.4 

Òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà áóþó àãåíòëàã 34.8 28.3 37.7 

Òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí îðîí íóòàã 
äàõü ñàëáàð íýгж 

24.1 25.9 36.7 

23.3

26.6

22.7

18.9

18.9

16.2

41.3

49.6

47.8

25.8

25.7

23.8

25.8

20.3

22.6

26.3

20.7

24.4

40.7

34.9

37.2

45.7

28.3

46.9

25.0

18.0

16.7

10.2

12.9

16.3

9.6

32.5

14.3

7.3

11.8

11.1

Иргэд

Төрийн албан хаагч

Бизнес эрхлэгч

Иргэд

Төрийн албан хаагч

Бизнес эрхлэгч

Иргэд

Төрийн албан хаагч

Бизнес эрхлэгч
2

0
0

9
2

0
1

1
2

0
1

3

Үр ашигтай Үр ашигтай ч биш, үр ашиггүй ч биш Үр ашиггүй Мэдэхгүй/хариулахад хүндрэлтэй
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Íóòгèéí çàõèðгààíû áоëоí өөðөө óäèðäàõ 
áàéгóóëëàгà  

26.5 29.9 38.0 

Өөрөөр хэлбэл, төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яамдад хэрэгжиж буй 
авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны үр ашиг харьцангуй өндөр гэж үзэж болохоор 
байхад түүнээс доод түвшний /төрийн захиргааны байгууллага буюу агентлаг, орон 
нутаг дахь салбар нэгж, нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллага/ 
байгууллагуудад харьцангуй үр ашиг муутай байсаар байгааг энэ удаагийн судалгааны 
дүн мөн харууллаа. 

3. Авлигын түгээмэл байдлын талаарх үнэлгээ 

 Судалгааны дүнгээс харахад Монгол Улсад авлига хэмээх гэмт үзэгдэл түгээмэл 
оршсоор байна. Тухайлбал, 2013 онд олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд 
оролцогчдын 79.9 хувь нь Монгол Улсад авлига түгээмэл гэж үзсэн нь 2011 оныхоос 1.2 
пунктээр буурсан байна.  

Зураг 8. Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл гэж үзэж байна вэ? /дүнд эзлэх 
хувиар/ 

 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд оролцсон иргэд, төрийн албан хаагч, 
бизнес эрхлэгчдийг тус бүрт нь авч үзвэл сүүлийн 6 жилийн хугацаанд авлигыг түгээмэл 
гэж үзэх төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчдийн хувийн жин тогтвортойгоор өссөн 
байна. Харин иргэдийн 78.4 хувь авлига түгээмэл гэж үзсэн нь 2011 оныхоос 4.4 
пунктээр буурчээ. Түүнчлэн 2013 оны байдлаар бизнес эрхлэгчдийн зүгээс авлига 
түгээмэл гэж үзэх байдал иргэд, төрийн албан хаагчдынхаас өндөр байна (Зураг 9). 

Зураг 9. Монгол Улсад авлига түгээмэл гэж үзсэн байдал, судалгаанд оролцогчдын 
дүнд эзлэх хувиар 

 

77.1

81.1

79.2

78.0

82.8

82.4

78.6

78.4

82.6

13.9

11.7

11.6

13.1

10.5

10.9

12.3

15.0

9.8

3.7

3.9

3.9

3.9

3.2

2.3

4.7

6.9

3.1

5.4

3.3

5.3

4.9

3.5

4.4

4.4

2.4

4.5

Иргэд

Төрийн албан хаагч

Бизнес эрхлэгч

Иргэд

Төрийн албан хаагч

Бизнес эрхлэгч

Иргэд

Төрийн албан хаагч

Бизнес эрхлэгч

2
0
0
9

2
0
1
1

2
0
1
3

Түгээмэл Дунд зэрэг Түгээмэл биш Мэдэхгүй/ хариулаагүй

81.1
82.8

78.4
77.1 78.0 78.679.2

82.4 82.6
79.1

81.1 79.9

2009 2011 2013

Иргэд Төрийн албан хаагч Бизнес эрхлэгч Дундаж
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 Монгол Улсын нийт 7 институц /улс төрийн намууд, Улсын Их Хурал, бизнес 
эрхлэгчд, төрийн бус байгууллагын ажилтнууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, төрийн 
албан хаагчид, шүүх, хууль хяналтын байгууллага/-ийн түвшинд авлигад хэр автсаныг 
Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын үзэж байгаагаар авч үзэхэд 
сүүлийн 6 жилийн дунджаар авлигад хамгийн их автсан институцээр шүүх, хууль 
хяналтын байгууллагыг сонгосон бол удаах байруудад улс төрийн нам, төрийн албан 
хаагчдыг нэрлэжээ (Зураг 10).  

Сүүлийн гурван удаагийн судалгаанд оролцсон иргэдийн дунджаар 83.0 хувь, 
төрийн албан хаагчдын 72.9 хувь, бизнес эрхлэгчдийн 78.6 хувь нь шүүх, хууль 
хяналтын байгууллага авлигад автсан гэж үзсэн бол мөн иргэдийн 77.0 хувь, төрийн 
албан хаагчдын 70.4 хувь, бизнес эрхлэгчдийн 70.7 хувь нь улс төрийн намуудыг 
авлигад автсан гэж үзсэн нь хамгийн өндөр дүн юм. 

Зураг 10. Олон нийтийн төсөөллөөр авлигад хамгийн их автсан институц аль нь вэ? 
/2009-2013 онд/ 

 

 Судалгаанд оролцогч иргэд, төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчдийн үзэж 
байгаагаар хамгийн их авлигад автсан институцийн талаарх үнэлэмж сүүлийн 6 жилийн 
хугацаанд өөрчлөгдөөгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, дээрх 7 институцийн хувьд авлигад 
хамгийн их автсан институцээр олон нийт шүүх, хууль, хяналтын байгууллага, улс 
төрийн намуудыг нэрлэсэн хэвээр байна.  

4. Хээл хахууль өгсөн байдал, түүний шалтгаан 

 Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын зүгээс сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд ямар нэгэн хэлбэрээр төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн эсэхийг 

асуусан юм. 2013 оны байдлаар судалгаанд оролцогч иргэдийн 17.4 хувь, төрийн албан 

хаагчдын 9.1 хувь, бизнес эрхлэгчдийн 11.9 хувь нь төрийн албан хаагчдад хээл 

хахууль өгсөн гэж хариулжээ.  

Өөрөөр хэлбэл, 2013 оны байдлаар 10 өрх тутмын 2 нь, 10 төрийн албан хаагч 
болон бизнес эрхлэгч тутмын 1 нь ямар нэгэн хэлбэрээр төрийн албан хаагчид хээл 
хахууль өгсөн байна. 

Хээл хахууль өгсөн байдлыг 2011 оныхтой харьцуулахад төрийн албан хаагчид 
хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан иргэдийн дүн 2.6 пунктээр, бизнес эрхлэгчдийнх 3.6 
пунктээр тус тус буурсан бол төрийн албан хаагч нь төрийн албан хаагчдаа хээл 
хахууль өгсөн байдал 2.6 пунктээр нэмэгдсэн дүнтэй байна.  
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Зураг 11. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд ямар нэгэн хэлбэрээр төрийн албан хаагчид хээл 
хахууль өгсөн гэж хариулсан олон нийт, дүнд эзлэх хувиар 

 

 Иргэдийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдагсдаас сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан иргэдийг боловсролын түвшингээр нь авч үзвэл 
магистр ба түүнээс дээш боловсролтой иргэдийн 23.4 хувь, техник мэргэжлийн анхан 
шатны боловсролтой иргэдийн 21.3 хувь, дипломын болон бакалаврын дээд 
боловсролтой иргэдийн 18.2 хувь, тусгай мэргэжлийн дунд боловсролтой иргэдийн 18.0 
хувь нь ямар нэгэн байдлаар төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан 
нь хамгийн өндөр дүн болж байна. Эндээс харахад судалгаанд оролцсон иргэдийн 
боловсролын түвшин дээшлэх тусам төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх явдал 
нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь эдгээр иргэдийн ёс зүй, ухамсрын түвшин доогуур 
байгааг нэг талаар илэрхийлж байна (Зураг 12).  

Зураг 12. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд ямар нэгэн хэлбэрээр төрийн албан хаагчдад 
хээл хахууль өгсөн байдал, иргэдийн боловсролын түвшингээр, 2009-2013 оны 

дунджаар 

 

Төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн иргэдээс сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
хээл хахуульд өгсөн мөнгөн дүнгийнх нь хэмжээг асуухад 2011 оны судалгааны дүнгээс 
дунджаар 34.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 2013 оны судалгаанд хамрагдсан 
иргэдийн 17.4 хувь нь төрийн албан хаагчдад сүүлийн 12 сарын хугацаанд ямар нэгэн 
хэлбэрээр хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан бөгөөд тэдгээр иргэд төрийн албан 
хаагчдад дунджаар 355.3 мянган төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний хээл хахуулийг өгсөн 
байна. 

Харин өгсөн хээл хахуулийн дундаж хэмжээг өрхийн амьжиргааны түвшинтэй 
харьцуулахад өрхийн орлогын түвшин нэмэгдэхэд хээл хахуулийн хэмжээ нэмэгдсэн 
дүнтэй байна. Өөрөөр хэлбэл, дунджаас доогуур түвшний амьжиргаатай өрхүүд 256.9-
285.7 мянган төгрөгийг хээл хахуульд өгсөн бол дундаж түвшний амьжиргаатай өрх 
367.8 мянган төгрөг, дунджаас дээгүүр түвшний амьжиргаатай өрхүүд 446.3-499.3 
мянган төгрөгийг хээл хахуульд өгсөн байна (Зураг 13).   
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Зураг 13. Иргэдийн зүгээс төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл хахуулийн жилийн дундаж 
хэмжээ, өрхийн дүнд эзлэх хувь, өрхийн амьжиргааны түвшингээр, 2013 онд 

 

Дээр дурдсанчлан амьжиргааны түвшин нэмэгдэх бүрт төрийн албан хаагчдад 
өгсөн хээл хахуулийн хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай байгаа бол харин амьжиргааны 
дундаж түвшний орлоготой өрхүүд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх явдал 
бусад түвшнийхээс өндөр байна.  

Олон нийтийн зүгээс хээл хахууль өгөх болсон шалтгаан нь 2009, 2011 оныхтой 
харьцуулахад өөрчлөлтгүй хэвээр байна. Хээл хахууль өгөх болсон шалтгаанаар нь авч 
үзвэл нэгдүгээрт, “тухайн тохиолдолд хээл хахуульгүйгээр асуудлаа шийдвэрлэх 
боломжгүй гэж урьдаас мэдэж байсан”, хоёрдугаарт, “албан тушаалтан авлига өгөхийг 
шаардаагүй боловч би хээл хахууль өгсөн нь найдвартай гэж үзсэн” гэсэн нь хамгийн 
их хувийн жин эзэлж байна. Харин үүний эсрэг “тухайн төрийн албан хаагч өөрт нь хээл 
хахууль өгөхийг санал болгосон, шаардсан, тийм байдалд оруулсан” гэсэн дүн хамгийн 
бага хувийг эзэлж байна.  

Зураг 14. Хээл хахууль өгөх болсон шалтгаан, судалгаанд оролцогчдоор, дүнд эзлэх 
хувиар, 2013 оны байдлаар 
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   “Албан тушаалтан өөрт нь санал болгосон, шаардсан, тийм байдалд оруулсан” 
гэсэн шалтгаан хамгийн бага хувийг эзэлж байгаа бол хувь хүний ухамсартай холбоотой 
шалтгаан хээл хахууль өгөхөд ихээхэн нөлөөлсөн байна. 

 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөөгүй гэж иргэдийн 82.6 хувь, төрийн 
албан хаагчдын 90.9 хувь, бизнес эрхлэгчдийн 88.1 хувь нь хариулсан байна.  

Зураг 15. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөөгүй гэж 
хариулсан олон нийт, дүнд эзлэх хувиар 

 

Хээл хахууль өгөөгүй шалтгааныг нь авч үзвэл сүүлийн 3 удаагийн судалгааны 
дунджаар иргэдийн 69.6 хувь, төрийн албан хаагчдын 77.2 хувь, бизнес эрхлэгчдийн 
71.2 хувь нь төрийн албан хаагчдад ямар нэгэн байдлаар хээл хахууль өгөх шаардлага 
гараагүй гэж хариулсан байна.  

Зураг 16. Хээл хахууль өгөх шаардлага гараагүй гэж хариулсан олон нийт, дүнд эзлэх 
хувиар 

 

  Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөх шаардлага гараагүй гэсэн 
байдал өндөр байгаа бол олон нийтийн  2.2 хувь нь хээл хахуулийн дүн маш их байсан, 
2.6 хувь нь хээл хахууль хэрхэн өгөхийг мэдэхгүй байсан, 4.9 хувь нь хээл хахууль 
өгөхөөс дургүй хүрдэг, 10.6 хувь нь хүмүүс бүгд өгч байсан ч би зарчмын хувьд хээл 
хахууль өгдөггүй гэж тус тус хариулсан байхад зөвхөн 1.0 хувь нь л хээл хахууль 
өгснөөрөө ямар нэгэн хариуцлага хүлээнэ гэдгээс айсан гэж хариулсан нь хамгийн бага 
дүн болж байна. 

Зураг 17. Хээл хахууль өгөөгүй шалтгаан, дүнд эзлэх хувиар, 2013 оны байдлаар 
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2013 оны байдлаар хариуцлага хүлээнэ гэдгээс айсан гэж иргэдийн 1.3 хувь, 
бизнес эрхлэгчдийн 0.9 хувь, төрийн албан хаагчдын 0.7 хувь нь хариулсан байна.  

Зураг 18. Хээл хахууль өгвөл хариуцлага хүлээнэ гэдгээс айсан гэж хариулсан олон 
нийт, дүнд эзлэх хувиар 

 

5. Авлигын түвшний талаарх төсөөлөл ба хүлээлт 

Өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд буюу Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын 
индексийн судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, үр дүнг нэгтгэн, индекс тооцож 
олон нийтэд зарлах болсоноос хойш авлигын өсөлт, бууралтын талаарх олон нийтийн 
төсөөлөлд ихээхэн өөрчлөлт гарч байна. Тухайлбал, олон нийтийн үзэж байгаагаар 
2012-2013 оны хооронд Монгол Улс дахь авлигын түвшинд зарим нэг эерэг үр дүн буюу 
авлига буурсан гэж үзэх олон нийтийн хувийн жин нэмэгдсэн байна (Зураг 19).  

Зураг 19. Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улс дахь авлигын түвшин хэрхэн 
өөрчлөгдсөн бэ? /дүнд эзлэх хувиар/ 

 

Тухайлбал, 2012-2013 оны хугацаанд авлигын түвшин өссөн гэж үзэх олон 
нийтийн хувь нийт дүнгийн 29.5 хувьтай тэнцэж байгаа нь 2011 оныхоос 2.6 пунктээр 
буурсан байна. Нөгөө талаар авлигын түвшин буурсан гэж үзэх нь өмнөх судалгааны 
дүнгээс 21.2 пунктээр өссөн дүнтэй гарсан зэрэг нь эерэг үзүүлэлт болж байгаа юм.  
  Ирэх хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улс дахь авлигын түвшин хэрхэн 
өөрчлөгдөх талаар ямар төсөөлөлтэй байгааг нь асуухад 2013 оны байдлаар олон 
нийтийн 41.4 хувь нь Монгол Улс дахь авлигын түвшин буурна, 25.4 хувь нь 
өөрчлөгдөхгүй, 15.9 хувь нь өснө, 17.3 хувь нь мэдэхгүй гэж хариулжээ.  

2011 оныхтой харьцуулахад авлига буурна гэж үзсэн олон нийтийн дүнд эзлэх 
хувийн жин 29.0 пункт, өөрчлөгдөхгүй гэж гэж үзсэн олон нийтийнх 4.8 пунктээр тус тус 
өссөн байхад авлига өснө гэж үзсэн олон нийтийн эзлэх хувь 7.5 пункт, мэдэхгүй гэж 
хариулсан олон нийтийнх 26.3 пунктээр тус тус буурсан байна.   
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Зураг 20. Ирэх хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улс дахь авлигын түвшин хэрхэн 
өөрчлөгдөх вэ? /дүнд эзлэх хувиар/ 

 

Монгол Улс дахь авлигын түвшин өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд буурсан гэж 
үзсэн олон нийтийн хувийн жин 2011 оныхоос нэмэгдсэн байгаа бөгөөд улмаар ирэх 
хоёр жилийн хугацаанд авлигын түвшин буурна гэсэн төсөөлөл 2011 оныхоос 
нэмэгдсэнийг энэ удаагийн судалгааны дүн харууллаа.  

ГУРАВ. ШИНЖЭЭЧДИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ 

 

1. Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн төлөв байдал  

Авлигын индексийн Шинжээчдийн төсөөллийн 2013 оны судалгаанд 21 аймаг, 
нийслэл, 17 салбарын төлөөлөл 352 шинжээч оролцлоо. Судалгаанд оролцсон 
шинжээчдийн 179 нь буюу 50.9 хувь нь Улаанбаатар хотоос, 173 буюу 49.1 хувь нь орон 
нутгаас хамрагдсан байна. Судалгаанд оролцсон нийт шинжээчдийн 15.1 хувь нь 
төрийн төв байгууллага буюу яамнаас, 13.6 хувь нь төрийн захиргааны байгууллага 
буюу агентлагаас, 13.9 хувь нь төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь 
салбар нэгжээс, 6.8 хувь нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас, 15.1 хувь нь нутгийн 
захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас, 17.3 хувь нь аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас, 18.2 хувь нь төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээлэл болон олон 
улсын байгууллага, тэдгээрийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч нэгж, судалгаа, 
шинжилгээний байгууллага, судлаачдын төлөөлөл байв. Судалгаанд оролцсон нийт 
шинжээчдийн 49.4 хувь нь эрэгтэй, 50.6 хувь нь эмэгтэй байлаа. 

2. Авлигын ерөнхий төлөв байдлын талаарх шинжээчдийн 

үнэлгээ 

Монгол Улсын авлигын цар хүрээ болон шинжээчдийн үнэлж буй салбарын 
авлигын цар хүрээ, төр, засгаас авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны үр өгөөжийг 
шинжээчдээр үнэлүүлсэн юм.  

Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн 79.8 хувь нь Монгол Улсад авлига түгээмэл 
гэж үзсэн нь 2011 оны судалгааны үр дүнгээс 3.1 пунктээр өссөн байна (Зураг 21).  
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Зураг 21. Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл гэж Та үзэж байна вэ? /дүнд эзлэх хувиар/ 

 

Хэдийгээр авлигын цар хүрээ бага зэрэг нэмэгдсэн гэж үзсэн боловч төр, засгийн 
авлигын эсрэг үйл ажиллагааг ихээхэн үр ашигтай гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 
2011 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал даруй 3 дахин нэмэгдэж, ихээхэн үр 
ашиггүй гэж үзсэн шинжээчдийн хувь 2 дахин буурчээ (Зураг 22). 

Зураг 22. Одоогийн төр, засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг Та хэрхэн үнэлэх вэ? 
/шинжээчдийн үнэлснээр, дүнд эзлэх хувиар/ 

 

3. Салбарын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн 

үнэлгээ 

 Аливаа гэмт хэрэгтэй амжилттай тэмцэхэд удирдлагын хүсэл зориг, бодит 
судалгаа, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, тухайн ажлыг гүйцэтгэх төсөв хөрөнгө 
хамгийн чухал асуудал байдаг. Иймд судалгаанд оролцсон шинжээчдээс салбарын 
хэмжээнд нь удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийг (0-3) оноогоор үнэлүүлсэн 
юм. Ингэхдээ удирдлага нь авлигатай тэмцэх хүсэл зориггүй бол 0, авлигатай тэмцэх 
хүсэл зориг сайн, тодорхой ажил төлөвлөж, хэрэгжүүлж, хянаж чаддаг бол 3 хүртэлх 
оноогоор үнэлсэн болно (Зураг 23). 

 Салбарын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн тоон үнэлгээний дундаж 
нь 1.5 гарч байна. Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн 
байгууллагуудын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зориг харьцангуй өндөр буюу 
2.18 үнэлгээтэй байхад Барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
төрийн байгууллагуудын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зориг харьцангуй доогуур 
буюу 0.90 үнэлгээтэй байна. 
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Зураг 23. Үнэлж буй салбарын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн үнэлгээ (0-
3 хүртэлх оноогоор), салбараар  

 

Салбарын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зориг сайжирч, тодорхой ажил 
төлөвлөж, хэрэгжүүлж, хянах явдал бага хувиар нэмэгдсэн байна (Хүснэгт 5).  

Хүснэгт 5. Салбарын авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн дундаж үнэлгээ, оноор 

 2009 2011 2013 

Авлигатай тэмцэх хүсэл 
зоригийн дундаж үнэлгээ 

1.41 1.38 1.54 

Мөн салбарын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зориг сул байх, зарим нэгэн 
ажил төлөвлөдөг боловч хэрэгжилт нь хангалтгүй, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьдаггүй 
явдал аажим багасч байгаа эерэг чиг хандлага ажиглагдаж байна.  

Зураг 24. Үнэлж буй салбарын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн үнэлгээ, 
шинжээчдийн дүнд эзлэх хувиар 

 

Авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн үнэлгээ аймаг, нийслэлийн захиргааны ба 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын дунджаар 1.5 гарсан байна. Булган, Хөвсгөл, 
Төв, Завхан, Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
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байгууллагын удирдлага авлигатай тэмцэх хүсэл зориг сул гэж шинжээчид үнэлжээ 
(Зураг 25). 

Зураг 25. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн үнэлгээ (0-3 хүртэлх оноогоор),  аймаг, нийслэлээр 

 

Аймаг, нийслэлийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын талаарх 
шинжээчдийн үнэлгээгээр авлигатай тэмцэх хүсэл зориг тогтвортой дээшлэх хандлага 
ажиглагдаж байна (Зураг 26). 

Зураг 26. Үнэлж буй аймаг, нийслэлийн удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн 
үнэлгээ, шинжээчдийн дүнд эзлэх хувиар 

 

 Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгтэй амжилттай тэмцэх, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэхэд эрх зүйн орчин бүрдсэн байх ёстой. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх эрх 
зүйн орчин хангалттай сайн бүрдсэн гэж үзсэн шинжээчдийн үнэлгээ 2009 оноос 1.3 
пунктээр, боломжийн гэж үнэлсэн нь 4.1 пунктээр тус тус өссөн байна. Түүнчлэн эрх 
зүйн орчин авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд хангалтгүй гэж үзэж буй 
шинжээчдийн эзлэх хувь 5.4 пунктээр буурсан байна (Зураг 27). 
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Зураг 27. Үнэлж буй салбарын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг уу? /дүнд эзлэх хувь, оноор/ 

 

Харин нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд авч 
үзвэл авлигаас урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн орчин хангалттай сайн бүрдсэн гэж үзсэн 
шинжээчдийн үнэлгээ 7.2 хувь болж 2009 оноос 6.0 пунктээр, боломжийн гэж үнэлсэн 
нь 10.8 пунктээр тус тус дээшилж, хангалтгүй гэж үзэх шинжээчдийн хувь хэмжээ буурч 
байна (Зураг 28). 

Зураг 28. Үнэлж буй аймаг, нийслэлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг уу? /дүнд эзлэх 

хувиар, оноор/ 

 

Аливаа ажлыг тушаах, шаардахаас илүүтэйгээр  удирдах албан тушаалтан 
өөрөө манлайлан, үлгэр дуурайл болж чадаж буй талаар шинжээчдээс тодруулахад 
салбарын удирдлагууд нь авлигатай тэмцэх чиглэлээр байнга ярьдаг, уриалдаг 
гэдэгтэй нийт шинжээчдийн 17.4 хувь нь санал бүрэн нийлж гэж хариулсан бол 48.4 
хувь нь зарим талаараа нийлнэ, 34.2 хувь нь огт нийлэхгүй гэж хариулжээ.  

Зураг 29. Үнэлж буй салбарын удирдах албан тушаалтан авлигатай тэмцэх талаар 
байнга ярьдаг, уриалдаг гэдэгтэй Та санал нийлэх үү? 
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Салбарын удирдлагууд нь авлигатай тэмцэх чиглэлээр байнга ярьдаг, уриалдаг 
гэдэгтэй ямар нэг байдлаар санал нийлэхгүй гэж хариулсан шинжээчдийн эзлэх хувь 
өмнөх судалгааны үр дүнгээс 5.8 пунктээр буурсан байна (Зураг 29). 

Аймаг, нийслэлийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
удирдлагууд авлигатай тэмцэх чиглэлээр байнга ярьж, уриалдаг гэдэгтэй нийт 
шинжээчдийн 12.6 хувь нь санал бүрэн нийлсэн бол огт нийлэхгүй гэж үзэх 
шинжээчдийн хувь 40.1 байлаа (Зураг 30). 

Зураг 30. Үнэлж буй аймаг, нийслэлийн удирдах албан тушаалтан авлигатай тэмцэх 
талаар байнга ярьдаг, уриалдаг гэдэгтэй Та санал нийлэх үү? 

 

Ярьж, уриалж байгаа нь хэрхэн ажил хэрэг болж байгааг судалгаанд оролцогчид 
дараах байдлаар дүгнэжээ. Шинжээчдийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 50.0 
хувь нь салбарын удирдах төв байгууллага нь авлигатай тэмцэх стратеги 
төлөвлөгөөтэй, 21.3 хувь нь ийм төлөвлөгөө байдаггүй гэж үзсэн бол 28.7 хувь нь энэ 
талаар мэдэхгүй гэж хариулжээ.  

Авлигатай тэмцэх байгууллага байгуулагдсан цагаасаа эхлэн төрийн 
байгууллагуудыг авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх стратеги 
төлөвлөгөөтэй байх асуудлыг хөхиүлэн дэмжиж, төрийн байгууллагуудад арга зүйн 
зөвлөгөө өгч ажиллаж ирсэн хэдий ч тухайн салбарт энэ төрлийн төлөвлөгөө байдаггүй 
гэж үнэлж буй шинжээчдийн хувь хэмжээ төдийлөн буурахгүй байгаа нь стратеги 
төлөвлөгөөгөө сурталчилдаггүй, энэхүү төлөвлөгөө нь тунхаглалын шинж чанартай, нэр 
төдий, түүнчлэн доод шатны байгууллагууддаа хүрдэггүй гэж дүгнэж болох юм (Зураг 
31).  

Зураг 31. Таны үнэлж буй салбарын удирдах төв байгууллага нь авлигатай тэмцэх 
стратеги төлөвлөгөөтэй юу? 

 

Аймаг, нийслэлийг үнэлж буй нийт шинжээчдийн 52.7 хувь нь авлигатай тэмцэх 
стратеги төлөвлөгөөтэй, 24.6 хувь нь ийм төлөвлөгөө байдаггүй гэж үзсэн бол 22.8 хувь 
энэ талаар мэдэхгүй гэж хариулжээ (Зураг 32). 
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Зураг 32. Таны үнэлж буй аймаг, нийслэлийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөөтэй юу? 

 

Нөгөө талаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө нь үр өгөөжтэй байх 
хэрэгтэй. Салбарт авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө байдаг гэж хариулсан 
шинжээчдээр уг стратеги төлөвлөгөөний үр өгөөжийг үнэлүүлэхэд Үйлдвэр, хөдөө аж 
ахуйн сайдын эрхлэх асуудлын болон Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 
байгууллагуудыг үнэлж байгаа шинжээчдийн 50 хувь нь уг стратеги төлөвлөгөөг үр 
өгөөжгүй гэж үнэлжээ.  

Салбарын авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чадахгүй 
байгаа шалтгааныг шинжээчид дараах байдлаар томьёолсон байна. Үүнд: 

- Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажил төлөвлөдөг боловч амьдралд бодитой 
хэрэгжих асуудлыг тусгадаггүй, төсөв мөнгө хангалтгүй, төсөвт тусгадаг боловч 
батлагдах нь бага; 

- Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад хяналт байхгүй, жилийн эцсээр гэнэт биелэлтийг 
гаргадаг, хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэдэг механизм байхгүй, олон нийтийн 
хяналтын систем байхгүй; 

- Төлөвлөгөө оновчтой биш, үндэслэл, судалгаа шинжилгээ байхгүй төлөвлөгөө 
баталдаг; 

- Хэрэгжүүлэх байдал хангалтгүй, хоосон яриа лоозонгоос хэтрэхгүй, зөвхөн 
цаасан дээр илэрхийлэгдэж, хэрэгжүүлэх механизм тодорхой бус; 

- Төлөвлөгөөнд байгууллага нээлттэй байх зарчмаар цахим хуудсанд байрлуулдаг 
ч иргэд, олон нийт ашиглах нь ховор; 

- Авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хөшүүрэг байхгүй, шат 
шатны дээд байгууллагын удирдлага авлигатай тэмцэх сонирхолгүй байдаг; 

- Бодитой хэрэгжих эрх зүйн үндэс бүрдээгүй; 
- Сургалт, сурталчилгаа сул. 

Аймаг, нийслэлийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд 
авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө нь үр өгөөжтэй байж чаддаггүй шалтгааныг 
шинжээчид  

- Авлигаас урьдчилан урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг бодитой төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэхэд Засаг дарга идэвх санаачилгатай, хөрөнгө санхүү, зохион 
байгуулалтаар дэмжиж оролцохгүй идэвх муу байдаг, удирдлагын хүсэл 
эрмэлзэл сул, дагаж мөрдөхгүй, төлөвлөгөө баталдаг боловч хэрэгжүүлэхийг 
хүсдэггүй; 

- Заавал төлөвлөгөө байх ёстой гэсэн үүднээс хийсэн юм шиг байдаг, ажил хийсэн 
нэр хаах гэж зохион байгуулдаг; 

- Иргэд, олон нийтэд сургалт, сурталчилгаа муу; 
- Төлөвлөгөө зөвхөн цаасан дээр байна; 
- Хяналтын механизм байхгүй гэж тус тус дүгнэсэн байна. 

26.9
44.3

15.6

51.4
19.7 28.9

52.7
24.6 22.8

Тийм Үгүй Мэдэхгүй
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Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр салбарын хэмжээнд хөрөнгө мөнгө 
төсөвлөдөг үү гэсэн асуултад судалгаанд оролцсон шинжээчдийн 2.3 хувь нь 
хангалттай мөнгө төсөвлөдөг, 28.1 хувь нь төсөвлөдөг боловч шаардлагатай хэмжээнд 
бус, 31.0 хувь нь огт төсөвлөдөггүй гэж хариулсан бол 38.6 хувь нь мэдэхгүй гэжээ.  

Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн үзэж буйгаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
ажилд хөрөнгө, мөнгө хангалттай төсөвлөх явдал 2009 оноос буурсан байгаад 
анхаарал тавих шаардлагатай байна (Хүснэгт 6). 

Хүснэгт 6. Үнэлж буй салбарын хэмжээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд зориулж 
хөрөнгө, мөнгө төсөвлөдөг үү? 

 2009 2011 2013 

Хангалттай мөнгө төсөвлөдөг 2.6 2.3 2.3 

Төсөвлөдөг боловч шаардлагатай хэмжээнд бус 22.2 31.4 28.1 

Огт төсөвлөдөггүй 42.4 34.9 31.0 

Мэдэхгүй 32.9 31.4 38.6 

Авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд тухайн төрийн байгууллагын 
удирдлагын хүсэл зоригоос гадна асуудлын талаарх мэдлэг, мэдээлэлтэй байх нь чухал 
юм. Иймд судалгаанд оролцсон шинжээчдээс авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
зохион байгуулдаг хэлэлцүүлэгт салбарын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалтнууд 
оролцдог эсэх талаар тодруулсан юм.  

Салбарын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалтнууд авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулдаг яриа, хэлэлцүүлэгт идэвхтэй сайн оролцдог гэж 
нийт шинжээчдийн 26.7 хувь нь үзсэн бол 56.5 хувь нь оролцохоосоо оролцохгүй байх 
нь их байдаг, 3.4 хувь нь огт оролцдоггүй, 13.4 хувь нь энэ талаар мэдэхгүй гэж 
хариулжээ.  

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын удирдлагуудын 
хувьд Өмнөговь, Хэнтий аймгийн (нийт шинжээчдийн 66.7 хувь нь) удирдлагууд 
идэвхтэй сайн оролцдог гэж үнэлэгдсэн бол Булган, Хөвсгөл аймгийн шинжээчид 90-
100 хувь нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын удирдлагууд нь 
энэ төрлийн ажилд оролцохоосоо оролцохгүй байх нь их гэж үнэлэгджээ. 

  Монгол Улсын Авлигын индексийн 3 удаагийн судалгаагаар авлига түгээмэл гэж 
үзэж буй шинжээчдийн хувь хэмжээ буурахгүй дүр зураг ажиглагдаж байна. Үүнд олон 
асуудал нөлөөлж байна. Тухайлбал, төрийн байгууллага дахь албан тушаалын 
томилгоо, төрийн албан хаагчдын ашиг сонирхлын зөрчил, төрийн байгууллагын ил тод 
байдал, хариуцлага тооцох механизм зэрэг юм.  

Иймд судалгаанд оролцсон шинжээчдээс эдгээр асуудлыг тодруулахад нийт 
судалгаанд оролцогчдын 8.8 хувь нь үнэлж буй салбарт удирдах албан тушаалтны 
томилгоо хийхэд мэргэшсэн байдал, шударга зарчимч байдал хамгийн гол шалгуур 
болдог гэж үзсэн байна (Зураг 38). Нийт шинжээчдийн 42.9 хувь нь зарим тохиолдолд 
шалгуур болох нь бий гэж, 48.3 хувь нь огтхон ч шалгуур болдоггүй гэж хариулжээ. 
Гурван удаагийн судалгааны үр дүнг харьцуулан үзвэл эерэг чиг хандлага төдийлөн 
ажиглагдахгүй байна. 
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Зураг 33. Үнэлж буй салбарт удирдах албан тушаалтны томилгоо хийхэд мэргэшсэн 
байдал, шударга зарчимч байдал шалгуур үзүүлэлт болж чаддаг уу? 

 

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын эрхлэх асуудлын (69.2 хувь нь), Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын (63.6 хувь нь), Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх 
асуудлын (61.5 хувь нь) төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны томилгоо 
хийгээд мэргэшсэн байдал, шударга, зарчимч байдал огтхон ч шалгуур болдоггүй 
байна. Харин аймгуудаар авч үзвэл Архангай, Төв, Хөвсгөл аймагт мөн огтхон ч 
шалгуур болдоггүй гэж шинжээчдийн 87.5 хувь нь үзсэн байна.  

 Хэрэв төрийн албан хаагчийн мэргэшсэн байдал, шударга, зарчимч байдал 
огтхон ч шалгуур болдоггүй бол ямар шалгуурыг чухалчилдаг талаар шинжээчдээс 
тодруулахад улс төрийн намын харьяаллыг гол болгож үздэг гэдэгтэй нийт 
шинжээчдийн 75.9 хувь нь санал нийлж, 52.0 хувь нь танил тал, садан төрлийн холбоо, 
харин авлига, хээл хахууль удирдах албан тушаалтны томилгоонд гол шалгуур болдог 
гэж нийт шинжээчдийн 48.0 хувь нь тус тус үзсэн байна (Зураг 34). 

Зураг 34. Үнэлж буй салбарт удирдах албан тушаалтны томилгоо хийхэд мэргэшсэн 
байдал, шударга зарчимч байдал шалгуур үзүүлэлт болж чаддаггүй бол ямар 

шалгуурыг чухалчилдаг гэж Та үзэж байна вэ? 

 

Харин нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд улс 
төрийн намын харьяалал, танил тал, садан төрлийн холбоог удирдах албан тушаалтны 
томилгоог хийхдээ чухалчилдаг байдал түгээмэл шинжтэй байна (Зураг 35).  

Тэгэхдээ аймаг, нийслэлд ч, салбарт ч удирдах албан тушаалтны томилгоонд улс 
төрийн намын харьяалал, танил тал, садан төрлийн холбоо ихээр нөлөөлж байгаа нь 
төрийн албаны ур чадвар, мэргэшсэн байдалд сөргөөр нөлөөлж байна. 
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Зураг 35. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад албан 
тушаалтны томилгоо хийхэд мэргэшсэн байдал, шударга зарчимч байдал шалгуур 
үзүүлэлт болж чаддаггүй бол ямар шалгуурыг чухалчилдаг гэж Та үзэж байна вэ? 

 

 Авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгслүүдийн нэг бол ашиг 
сонирхлын зөрчлийг зохицуулах эрх зүйн орчин юм. Монгол Улсын Их хурал 2012 оны 
1 дүгээр сарын 19-ний өдөр Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг баталсан 
бөгөөд 2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс даган мөрдөж байна. Монгол Улсын 
Авлигын индексийн гурван удаагийн судалгаагаар ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар 
судалж ирсэн юм. 

Авлигын индекс 2013 оны судалгааны үр дүнгээр нийт шинжээчдийн дунджаар 
33.0 хувь нь үнэлж буй салбарын удирдах албан тушаалтнуудын дунд ашиг сонирхлын 
зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн бол 51.7 хувь нь дунд зэрэг тархсан, 13.6 хувь нь тун 
бага тархсан, 1.7 хувь нь огт тархаагүй гэж үзжээ (Зураг 36). 

Зураг 36. Үнэлж буй салбарын удирдах албан тушаалтны дунд ашиг сонирхлын зөрчил 
хэр тархсан гэж Та үздэг вэ? 

 

Аймаг, нийслэлийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын удирдах 
албан тушаалтны дунд ашиг сонирхлын зөрчил салбаруудаас илүүтэйгээр тархсан 
байдал ажиглагдаж байна (Зураг 37).  

Зураг 37. Үнэлж буй нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
удирдах албан тушаалтны дунд ашиг сонирхлын зөрчил хэр тархсан гэж Та үздэг вэ? 
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4. Салбарын бүтцийн шинжилгээ 

Салбарын бүтцийн шинжилгээнд салбарын бүтэц тогтолцоо  сайн засаглалын 
үндсэн шаардлагад нийцэж байгаа эсэх, шийдвэр гаргах үйл явцын нээлттэй байдал, 
байгууллагын дүрэм журмын нийцтэй байдал, авлигад өртөх эрсдлийн шинжилгээний 
ашиглалтын түвшин, салбарын ажилтан, албан хаагчдыг томилох үйл ажиллагаа, 
тендер шалгаруулалт, санхүүгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын нээлттэй байдлын 
шижилгээ зэргийг авч үзсэн. Үүнээс гадна сайн засаглалын үндсэн шалгуурт ил тод 
байдал, хариуцлага тооцдог механизмын нийцтэй байдал, шударга байдал зэргийг 
хамруулан авч үзсэн. 

Төрийн байгууллагуудын бүтэц тогтолцоо сайн засаглалын ил тод байдлын 
шалгуурт тун сайн нийцдэг гэж шинжээчдийн 13.1 хувь үзсэн нь өмнөх судалгааны үр 
дүнгээс 4.3 пунктээр өссөн, зарим талаараа нийцнэ гэж 59.7 хувь үзсэн нь 1.6 пунктээр 
буурч, огт нийцдэггүй гэж 22.2 хувь болж 4.6 пунктээр буурч, мэдэхгүй гэж 4.3 хувь нь 
хариулсан нь 0.6 пунктээр өссөн байна (Зураг 38).  

Зураг 38. Салбарын бүтэц тогтолцоо нь сайн засаглалын үндсэн шаардлагуудад хэрхэн 
нийцдэг вэ? 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд 2009  оны 
судалгаанаас хойш тогтолцоо нь ил тод байдлын шалгуурт тун сайн нийцнэ гэж 
хариулсан шинжээчдийн хувь хэмжээ 4.2 пунктээр өсч харин огт нийцдэггүй гэж үзэж 
буй шинжээчдийн хувь хэмжээ 3.0 пунктээр буурсан байна (Зураг 39). 

Зураг 39. Тухайн нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүтэц 
тогтолцоо нь сайн засаглалын үндсэн шаардлагуудад хэрхэн нийцдэг вэ? 

 

Төрийн байгууллагуудын бүтэц тогтолцоо сайн засаглалын хариуцлага тооцдог 
механизмын шалгуурт тун сайн нийцдэг гэж шинжээчдийн 11.4 хувь, зарим талаараа 
нийцнэ гэж 44.3 хувь нь, огт нийцдэггүй гэж 36.6 хувь нь үзсэн бол мэдэхгүй гэж 7.7 хувь 
нь хариулжээ. Энэ нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал салбарын төрийн 
байгууллагуудын бүтэц тогтолцоо нь сайн засаглалын хариуцлага тооцдог механизмын 
шалгуурт тун сайн нийцдэг гэж үзсэн шинжээчдийн хувь 2.6 пунктээр өссөн боловч 
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зарим талаараа нийцнэ гэж үзсэн шинжээчдийн хувь 8.4 пунктээр буурч, огт нийцдэггүй 
гэж үзсэн шинжээчдийн хувь 5.0 пунктээр өссөн зэрэг нь төрийн байгууллагуудад 
хариуцлага тооцдог механизмыг сайжруулах шаардлага байгааг судалгааны үр дүн 
харуулж байна (Зураг 40). 

Зураг 40. Салбарын бүтэц тогтолцоо нь сайн засаглалын хариуцлага тооцдог 
механизмын шалгуурт нийцдэг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүтэц тогтолцоо нь 
сайн засаглалын хариуцлага тооцдог механизмын шалгуурт нийцэх асуудалд 3 
удаагийн судалгаагаар ямар нэгэн ахиц ажиглагдахгүй байна (Зураг 41). 

Зураг 41. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүтэц тогтолцоо 
нь сайн засаглалын хариуцлага тооцдог механизмын шалгуурт нийцдэг эсэх, дүнд 

эзлэх хувиар 

 

Төрийн байгууллагуудын бүтэц тогтолцоо нь сайн засаглалын шударга байдлын 
шалгуурт тун сайн нийцдэг гэж шинжээчдийн 9.1 хувь нь, зарим талаараа нийцнэ гэж 
45.7 хувь нь, огт нийцдэггүй гэж 43.8 хувь нь үзсэн бол мэдэхгүй гэж 1.4 хувь нь 
хариулжээ. Сайн засаглалын шударга байдлын шалгуурт тун сайн нийцнэ гэж үзэж буй 
шинжээчдийн хувь хэмжээ 2009 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал 2.2 пунктээр 
өсч, огт нийцэхгүй гэж үзэж буй шинжээчдийн хувь хэмжээ буурах чиг хандлагатай 
байна. Энэ нь салбарын хэмжээнд шударга байдлыг эрхэмлэх байдлыг цаашид улам 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна (Зураг 42). 

Зураг 42. Салбарын бүтэц тогтолцоо нь сайн засаглалын шударга байдлын шалгуурт 
нийцдэг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 
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Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд тогтолцоо 
нь шударга байдлын шалгуурт харьцангуй нийцдэг гэж үзэж буй шинжээчдийн хувь 
хэмжээ 2009 оныхоос 3 пунктээр нэмэгдэж, харин зарим талаараа нийцнэ гэж үзэх 
байдал 3 пунктээр буурч, огт нийцэхгүй гэж үзэж буй шинжээчдийн хувь хэмжээ 
харьцангуй өөрчлөлт багатай байна (Зураг 43). 

Зураг 43. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүтэц тогтолцоо 
нь сайн засаглалын шударга байдлын шалгуурт нийцдэг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Салбарын хэмжээнд шийдвэр гаргахад мэргэжлийн албан хаагчидтай зөвлөлдөн 
тэдний санал бодлыг тусгадаг эсэх асуултад нийт шинжээчдийн 9.1 хувь нь огт 
тусгадаггүй гэж хариулсан бол, 73.6 хувь нь жижиг сажиг асуудал дээр асууж зөвлөлдөх 
нь бий гэж, нийт шинжээчдийн 17.3 хувь нь бүх асуудлаар зөвлөлдөж тусгадаг гэж 
хариулжээ. Өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад огт тусгахгүй байх явдал 2.6 
хувиар буурсан бол бүх асуудлаар зөвлөлдөж тусгадаг явдал 2009 оны судалгааны үр 
дүнтэй ижил түвшинд байна (Зураг 44). 

Зураг 44. Салбарын хэмжээнд шийдвэр гаргахад мэргэжлийн албан хаагчидтай 
зөвлөлдөн, тэдний санал бодлыг тусгадаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Шинжээчдийн судалгаагаар нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын хэмжээнд шийдвэр гаргахад мэргэжлийн албан хаагчидтай зөвлөлдөн 
тэдний санал бодлыг тусгадаг эсэх асуултад нийт шинжээчдийн 15.0 хувь нь бүх 
асуудлаар зөвлөлдөж, тусгадаг гэсэн нь хэдийгээр 2009 оны судалгааны үр дүнгээс 3.0 
пунктээр өссөн боловч 2011 оны судалгааны үр дүнгээс 1.9 пунктээр буурсан байна 
(Зураг 45).   
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Зураг 45. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хэмжээнд 
шийдвэр гаргахад мэргэжлийн албан хаагчидтай зөвлөлдөн, тэдний санал бодлыг 

тусгадаг эсэх талаар Та хэрхэн үнэлэх вэ? 

 

Шинжээчдийн судалгаагаар салбарын болон нутгийн захиргааны ба нутгийн 
өөрөө удирдлагын байгууллагын дүрэм журам нь мэдээллийг ил тод байлгах, хүнд 
суртал төвлөрлийг сааруулах, хөндлөнгийн хяналт мониторинг хийх, эрсдэл бүхий 
албан тушаалын сэлгээ хийх, албан хаагчдын зүй бус үйлдлийн талаар иргэдээс 
мэдээлэл авах нөхцөлийг хангадаг эсэх талаар шинжилгээ хийсэн юм.  

Судалгааны дүнгээс харахад судалгаанд хамрагдсан салбаруудын дунджаар 
байгууллагын дүрэм журам нь мэдээллийг ил тод байлгах нөхцөлийг 21.3 хувь нь 
хангалттай сайн хангана гэсэн нь гурван удаагийн судалгааны үр дүнгээр өссөн байна. 
Харин зарим талаараа хангана гэж нийт шинжээчдийн 61.4 хувь, огт хангадаггүй гэж 
нийт шинжээчдийн 14.5 хувь нь үзсэн байна (Зураг 46). 

Зураг 46. Салбарын дүрэм журам нь мэдээллийг ил тод байлгах нөхцөлийг хангадаг 
эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Харин нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын дүрэм 
журам нь мэдээллийг ил тод байлгах нөхцөлийг зарим талаараа хангах байдал 2009 
оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал 7.2 пунктээр буурч, огт хангахгүй байх явдал 
0.6 пунктээр нэмэгдсэн байна (Зураг 47). 

Зураг 47. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын дүрэм журам нь 
мэдээллийг ил тод байлгах нөхцөлийг хангадаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 
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Нийт үнэлэгдэж буй салбаруудын дунджаар шинжээчдийн 14.5 хувь нь салбарын 
дүрэм журам нь хүнд суртал, төвлөрлийг сааруулах нөхцөлийг хангалттай сайн 
хангадаг гэж үзсэн нь өмнө судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал 4.8 пунктээр нэмэгдсэн 
байна. Салбарын дүрэм журам нь хүнд суртал, төвлөрлийг сааруулах нөхцөлийг зарим 
талаараа хангана гэж шинжээчдийн 52.0 хувь нь үзсэн бол, 25.0 хувь нь огт хангадаггүй, 
8.5 хувь нь мэдэхгүй гэсэн байна. Огт хангадаггүй гэж үзэж буй шинжээчдийн хувь 
хэмжээ өмнөх судалгааны үр дүнгээс 5.3 пунктээр буурсан байна (Зураг 48). 

Зураг 48. Салбарын дүрэм журам нь хүнд суртал, төвлөрлийг сааруулах нөхцөлийг 
хангадаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Харин нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын дунджаар 
шинжээчдийн 9.6 хувь нь дүрэм журам нь хүнд суртал төвлөрлийг сааруулах нөхцөлийг 
хангалттай сайн хангадаг гэж үзсэн нь 2009 оны дүнгээс 1.8 пунктээр, 55.1 хувь нь зарим 
талаараа хангана гэж үзсэн нь 2009 оныхоос 2.4 пунктээр тус тус нэмэгджээ. Мөн 
шинжээчдийн 24.6 хувь нь огт хангадаггүй гэж үзсэн нь 2009 оныхоос 8.9 пунктээр 
буурсан байна (Зураг 49). 

Зураг 49. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын  дүрэм журам нь 
хүнд суртал, төвлөрлийг сааруулах нөхцөлийг хангадаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Төрийн байгууллагуудад авлига үүсэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд 
хөндлөнгийн хяналт чухал үүрэгтэй байдаг. Судалгаанд оролцсон шинжээчдийн 15.6 
хувь нь салбарын дүрэм журам нь хөндлөнгийн хяналт мониторинг хийх нөхцөлийг 
хангалттай сайн хангасан гэж үзэж байгаа нь анхны судалгааны үр дүнгээс 2.9 пунктээр 
нэмэгдсэн байна. Мөн шинжээчдийн 44.3 хувь нь зарим талаараа хангана гэж үзсэн нь 
2009 оныхоос 4.4 пунктээр буурсан байна. Салбарын төрийн байгууллагуудын дүрэм 
журам нь хөндлөнгийн хяналт мониторинг хийх нөхцөлийг огт хангадаггүй гэж 
судалгаанд оролцсон нийт шинжээчдийн 30.4 хувь үзсэн нь 2009 оны судалгааны үр 
дүнгээс 2.2 пунктээр нэмэгдсэнийг анхаарах шаардлагатай байна (Зураг 50). 
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Зураг 50. Байгууллагын дүрэм журам нь хөндлөнгийн хяналт, мониторинг хийх 
нөхцөлийг хангадаг эсэх талаар Та саналаа хуваалцана уу? 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын дунджаар 
шинжээчдийн 10.8 хувь нь байгууллагын дүрэм журам нь хөндлөнгийн хяналт хийх 
нөхцөлийг сайн хангадаг гэж үзсэн бол, 47.3 хувь нь зарим талаараа хангадаг, 32.3 хувь 
нь огт хангадаггүй гэж үзжээ. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагуудын дүрэм журам нь хөндлөнгийн хяналт хийх нөхцөлийг сайн хангах 
талаар салбаруудын дүнтэй харьцуулахад доогуур түвшинд байгаад анхаарах 
шаардлагатай (Зураг 51). 

Зураг 51. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын  дүрэм журам нь 
хөндлөнгийн хяналт мониторинг хийх нөхцөлийг хангадаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Эрсдэл бүхий албан тушаалын сэлгээ хийх нөхцөлийг дүрэм журам нь огт 
хангадаггүй гэж нийт шинжээчдийн 48.0 хувь нь үзсэн бол, 27.8 хувь нь зарим талаараа 
хангана, 4.8 хувь нь хангалттай сайн хангана гэж үзжээ. Салбарын дүрэм журам нь 
эрсдэл бүхий албан тушаалын сэлгээ хийх нөхцөлийг огт хангахгүй гэж үзэж буй 
шинжээчдийн хувь хэмжээ өсч, хангалттай сайн хангана гэж үзэж буй шинжээчдийн хувь 
хэмжээ буурсан байна. Иймд салбарын төрийн байгууллагуудын зүгээс авлига, хүнд 
суртал үүсэх эрсдэл бүхий албан тушаалын сэлгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 
анхаарч ажиллах шаардлагатай байна (Зураг 52). 

Зураг 52. Салбарын дүрэм журам нь эрсдэл бүхий албан тушаалын сэлгээ хийх 
нөхцөлийг хангадаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 
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Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын дунджаар 
шинжээчдийн 3.6 хувь нь байгууллагын дүрэм журам нь эрсдэл бүхий албан тушаалын 
сэлгээ хийх нөхцөлийг сайн хангадаг гэж үзсэн бол, 22.8 хувь нь зарим талаараа 
хангадаг, 55.1 хувь нь огт хангадаггүй гэж үзжээ. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагуудын дүрэм журам нь эрсдэл бүхий албан тушаалын сэлгээ хийх 
нөхцөлийг огт хангадаггүй гэж нийт шинжээчдийн 55.1 хувь нь үзэж байгаа нь өмнөх 
судалгааны үр дүнгээс 7.2 пунктээр, 2009 оны судалгааны үр дүнгээс 10.2 пунктээр тус 
тус өссөн байна (Зураг 53). Иймд нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг эрсдэл бүхий албан тушаалын сэлгээ хийх 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд нийцүүлэх талаар анхаарах шаардлагатай юм. 

Зураг 53. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын  дүрэм журам нь 
эрсдэл бүхий албан тушаалын сэлгээ хийх нөхцөлийг хангадаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Албан хаагчдын зүй бус үйлдлийн талаарх мэдээлэл авах нөхцөлийг энэ талын 
дүрэм журам нь огт хангадаггүй гэж нийт шинжээчдийн 29.3 хувь нь үзсэн бол, 38.6 хувь 
нь зарим талаараа хангана, 19.9 хувь нь хангалттай сайн хангана гэж үзжээ. Салбарын 
төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын зүй бус үйлдлийн талаарх мэдээлэл авах 
нөхцөлийг дүрэм журам нь хангалттай сайн хангана гэж үзэх шинжээчдийн хувийн жин 
өмнөх судалгааны дүнгээс нэмэгджээ (Зураг 54). 

Зураг 54. Салбарын дүрэм журам нь албан хаагчдын зүй бус үйлдлийн талаарх 
мэдээлэл авах нөхцөлийг хангадаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

 Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын дүрэм журам нь 
албан хаагчдын зүй бус үйлдлийн талаар мэдээлэл авах нөхцөлийг хангалттай сайн 
бүрүүлсэн гэж нийт шинжээчдийн 16.8 хувь нь үзсэн ба энэ нь өмнөх судалгаануудын 
үр дүнгээс нэмэгдсэн байна. Харин зарим талаар хангана гэж шинжээчдийн 38.6 хувь 
нь үзэж байгаа нь өмнөх судалгаануудын үр дүнгээс буурч, огт хангадаггүй гэж 
шинжээчдийн 29.3 хувь нь үзэж буй нь 2009 оны судалгааны үр дүнгээс 2.4 пунктээр 
буурч харин 2011 оны судалгааны үр дүнгээс 4.1 пунктээр нэмэгдсэн байна (Зураг 55).
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Зураг 55. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын дүрэм журам нь 
албан хаагчдын зүй бус үйлдлийн талаарх мэдээлэл авах нөхцөлийг хангадаг эсэх, 

дүнд эзлэх хувиар 

 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр салбаруудын дүрэм журмыг хянах, 
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, хүнд суртал, төвлөрлийг сааруулах, хөндлөнгийн 
хяналт мониторинг хийх, эрсдэл бүхий албан тушаалын сэлгээ хийх, албан хаагчдын 
зүй бус үйлдлийн талаар иргэдээс мэдээлэл авах зэрэг асуудлууд дээр зарим нэг эерэг 
чиг хандлага ажиглагдаж байгаа боловч эдгээр асуудлыг зохицуулж буй дүрэм журмыг 
иргэд, олон нийтэд сурталчлах, эргэн харж боловсруулах зэрэг ажлууд дутагдалтай 
гэсэн дүгнэлтийг хийж байна. 

 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хамгийн чухал хэсэг нь 
судалгаа шинжилгээний ажил юм. Үнэлж буй салбаруудын дунджаар нийт 
шинжээчдийн 63.5 хувь нь салбарын бүтцийн нэгжүүдийн авлигад өртөх эрсдлийн 
шинжилгээ болон онцгой анхаарах чиглэлийн үнэлгээ байдаггүй гэж үзсэн бол, нийт 
шинжээчдийн 34.2 хувь нь хагас дутуу хийсэн зүйл байдаг гэж үзжээ (Зураг 56). 

Зураг 56. Салбарын бүтцийн нэгжүүдийн авлигад өртөх эрсдлийн шинжилгээ болон 
онцгой анхаарах чиглэлийн үнэлгээ байдаг эсэх талаар Та хэрхэн үздэг вэ? 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд 
шинжээчдийн 64.7 хувь нь ийм зүйл байхгүй гэж үзсэн нь 10.2 пунктээр буурсан байна. 
Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын нэгжүүдэд авлигад өртөх 
эрсдлийн шинжилгээ болон онцгой анхаарах чиглэлийн үнэлгээ хагас дутуу хийсэн зүйл 
бий гэж шинжээчдийн 33.5 хувь үзсэн нь хэдийгээр 2009 оны судалгааны үр дүнгээс 8.9 
пунктээр дээшилсэн боловч 2011 оны судалгааны үр дүнгээс 2.5 пунктээр буурсан 
байна (Зураг 57). Энэ нь шинжилгээ судалгааг тогтмол хийж эрсдлээ тодорхойлон үр 
ашигтай ажил төлөвлөн ажиллаж чадахгүй байгааг гэрчилж байна.  
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Зураг 57. Аймаг, нийслэлийн бүтцийн нэгжүүдийн авлигад өртөх эрсдлийн шинжилгээ 
болон онцгой анхаарах чиглэлийн үнэлгээ байдаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Судалгаанд оролцсон шинжээчдээс авлигыг үүсгэж буй шалтгаан нөхцөлийн 
талаар тодруулахад дараах дүр зураг харагдаж байна. 

- Төрийн үйлчилгээний хүртээмж муу, хангалтгүй, чанаргүй; 
- Төрийн албан хаагчдын цалин хөлс бага, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 

явдал тааруу; 
- Хариуцлагын тогтолцоо сул; 
- Хувийн ашиг сонирхол их; 
- Иргэд, төрийн албан хаагчийн ёс зүй зөв төлөвшөөгүй; 
- Эрх мэдлийн хэт их төвлөрөл; 
- Төрийн албанд улс төрийн намын нөлөөлөл их; 
- Бүх шатанд мерит зарчим алдагдаж, эрх мэдэлтэй хүн, нам юу ч хийсэн 

хариуцлага хүлээдэггүй гэсэн хандлага нийгэмд ноёлж, иргэд ёс суртахууны 
ялзрал, хоосролд орж байна; 

- Авлигыг цааргалах, цээрлэх сэтгэлгээ нийгэмд байхгүй, нийтээрээ хүлээн 
зөвшөөрсөн мэт. 

Зураг 58. Авлигыг үүсгэж буй шалтгаан нөхцөлийг нэрлэж бичнэ үү? 

 

Түүнчлэн үнэлэгдэж буй салбаруудын дунджаар нийт шинжээчдийн 49.3 хувь нь 
зарим нэгэн тохиолдолд салбарын хэмжээнд авлигын талаар судалгаа, шинжилгээ 
хийж, энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа судалгаа шинжилгээг тоймлон үзэж үйл 
ажиллагааны төлөвлөлтөд харгалзан үздэг гэсэн нь 2009 оны судалгааны үр дүнгээс 
8.4 пунктээр нэмэгдэж, 47.6 хувь нь ийм зүйл огт байдаггүй гэж үзсэн нь мөн оныхоос 
9.7 пунктээр буурсан байна (Зураг 59). 
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Зураг 59. Салбарын хэмжээнд авлигын талаар судалгаа, шинжилгээ хийж, энэ 
чиглэлээр хийгдэж байгаа судалгаа шинжилгээг тоймлон үзэж үйл ажиллагааны 

төлөвлөлтөд харгалзан үздэг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Харин орон нутгийн хувьд шинжээчдийн 50.3 хувь нь зарим нэг тохиолдолд 
салбарын хэмжээнд авлигын талаар судалгаа шинжилгээ хийж, энэ чиглэлээр хийгдэж 
байгаа судалгаа шинжилгээг тоймлон үзэж үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд харгалзан 
үздэг гэсэн нь 2009 оны судалгааны үр дүнгээс 14.4 пунктээр нэмэгдэж, 46.7 хувь нь 
ийм зүйл огт байдаггүй гэж үзсэн нь 16.8 пунктээр буурсан байна (Зураг 60). 

Зураг 60. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад авлигын талаар 
судалгаа, шинжилгээ хийж, энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа судалгаа шинжилгээг 

тоймлон үзэж үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд харгалзан үздэг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Авлигын талаарх судалгаа шинжилгээний ажил салбаруудын хэмжээнд бараг 
хийгддэггүй, судалгаа шинжилгээний үр дүнг үйл ажиллагаандаа огт авч ашигладаггүй 
гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор байна. Харин аймаг, нийслэлийн хувьд авлигын 
чиглэлээрх судалгаа, шинжилгээг үйл ажиллагаандаа харгалзан үзэх оролдлогуудыг 
хийж байгаа ч хангалтгүй байна. 

Нийт үнэлэгдэж буй салбаруудын дүнгээр ажилтан, албан хаагчдыг шинээр 
ажилд авах шийдвэр нь ил тод, шударга хийгддэг гэж  нийт шинжээчдийн 6.8 хувь нь 
үнэлсэн нь өмнөх хоёр судалгааны үр дүнгээс 0.3-1.0 пунктээр, ажлаас халах тухай 
шийдвэр ил тод, шударга хийгддэг гэж нийт шинжээчдийн 11.6 хувь нь үнэлсэн нь өмнөх 
хоёр судалгааны үр дүнгээс 6.8-7.3 пунктээр, албан тушаал дэвшүүлэх тухай шийдвэр 
нь ил тод, шударга гэж нийт шинжээчдийн 5.1 хувь нь үзсэн нь өмнөх хоёр судалгааны 
үр дүнгээс 1.2-1.5 пунктээр тус тус буурсан байна. Харин ажилтан, албан хаагчдыг 
шагнаж урамшуулах тухай шийдвэр ил тод, шударга болдог гэж нийт шинжээчдийн 17.0 
хувь үзсэн нь харьцангуй өөрчлөлт багатай байна (Зураг 61). 
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Зураг 61. Салбарын хэмжээнд шинээр ажилтан авах, ажлаас халах, албан тушаал 
дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулахад хэр ил тод, шударга хийгддэг болдог эсэхийг Та 

үнэлнэ үү 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын дунджаар 

шинжээчдийн 4.2 хувь нь ажилд авах, 8.4 хувь нь ажлаас халах, 3.6 хувь нь албан 

тушаал дэвших, 14.4 хувь нь шагнал урамшуулал олгох үйл ажиллагаа ил тод, шударга 

болдог гэж үзсэн байна (Зураг 62). Энэ нь салбаруудынхаас доогуур байна. 

Зураг 62. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад шинээр ажилтан 
авах, ажлаас халах, албан тушаал дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулахад хэр ил тод, 

шударга болдог эсэхийг Та үнэлнэ үү  

 

Тендер шалгаруулалт буюу төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг үнэлэгдэж 
буй салбаруудын дүнгээр нийт шинжээчдийн 9.1 хувь нь ил тод шударга хийгддэг гэж 
үзсэн бол, 33.5 хувь нь зарим тохиолдолд ил тод, шударга, 40.6 хувь нь огтхон ч ил тод, 
шударга биш гэж үзжээ. Тендер шалгаруулалт огтхон ч ил тод, шударга биш гэж үзэж 
буй шинжээчдийн хувь хэмжээ өмнөх хоёр судалгааны үр дүнгээс 7.2 пунктээр буурсан 
байна (Зураг 63). 

Зураг 63. Салбарын хэмжээнд тендер шалгаруулалтын асуудал ил тод, шударга болдог 
эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын дүнгээр нийт 
шинжээчдийн 7.8 хувь нь тендер шалгаруулалт ил тод, шударга хийгддэг гэсэн нь өмнөх 
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хоёр судалгааны үр дүнгээс 1.2-3.0 пунктээр өссөн, зарим тохиолдолд ил тод, шударга 
хийгддэг гэж нийт шинжээчдийн 34.1 хувь үзсэн бол огтхон ч ил тод, шударга биш гэж 
47.3 хувь нь үзсэн нь 2009 судалгааны үр дүнгээс 9.0 пунктээр буурсан байна (Зураг 
64). 

Зураг 64. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад тендер 
шалгаруулалтын асуудал ил тод, шударга болдог эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Түүнчлэн үнэлэгдэж буй салбаруудын дүнгээр худалдан авах ажиллагааны 
сонгон шалгаруулалт авлига, хээл хахуульд автсан гэдэгтэй шинжээчдийн 28.5 хувь нь 
санал бүрэн нийлж байна гэж хариулсан бол 58.1 хувь нь зарим талаараа санал нийлж 
байна, 13.4 хувь огт нийлэхгүй гэж үзжээ. Гурван удаагийн судалгаагаар тендерийн 
сонгон шалгаруулалт авлига, хээл хахуульд автсан гэж үзэх шинжээчдийн хувь хэмжээ 
төдийлөн буурахгүй байна (Зураг 65). 

Зураг 65. Салбарын хэмжээнд хийгддэг худалдан авах ажиллагаа/тендер шалгаруулалт 
нь авлига, хээл хахуульд автсан гэдэгтэй Та санал нийлэх үү? 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд нийт 
шинжээчдийн 33.5 хувь нь тендер шалгаруулалт авлига, хээл хахуульд харьцангуй их 
автсан (Зураг 66) гэж үзсэн байна. Энэ нь салбаруудтай харьцуулахад өндөр байна.  

Зураг 66. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад хийгддэг 
худалдан авах ажиллагаа/ тендер шалгаруулалт нь авлига, хээл хахуульд автсан 

гэдэгтэй санал нийлж буй эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Нийт шинжээчдийн үзэж байгаагаар салбаруудын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй 
төсөл, хөтөлбөрийн дунджаар 10.7 хувь нь, төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
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хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан үйл ажиллагаанд гэрээний үнийн дүнгийн 
дунджаар 12.6 хувь нь, өр төлбөр, иргэний нэхэмжлэл шийдвэрлүүлэхэд үнийн дүнгийн 
дунджаар 7.2 хувь нь, татвараас чөлөөлүүлэхэд үнийн дүнгийн дунджаар 6.8 хувь нь 
тус тус авлига, хээл хахуультай холбоотойгоор зарцуулагддаг байна (Зураг 67). 

Зураг 67. Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах шалгаруулалт, өр 
төлбөр шийдвэрлэх, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэхэд үнийн дүнгийн хэдэн 

хувь нь авлига, хээл хахуульд зарцуулагддаг вэ?, хувиар 

 

Харин нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хэмжээнд 
нийт шинжээчдийн үзэж байгаагаар хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн дунджаар 13.5 
хувийг, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 
авах үйл ажиллагаанд гэрээний үнийн дүнгийн дунджаар 14.9 хувь, өр төлбөр, иргэний 
нэхэмжлэл шийдвэрлүүлэхэд үнийн дүнгийн дунджаар 9.3 хувь, татвараас 
чөлөөлүүлэхэд үнийн дүнгийн дунджаар 9.2 хувь нь тус тус авлига, хээл хахуультай 
холбоотойгоор зарцуулагддаг байна (Зураг 68).  

Зураг 68. Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр, төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах шалгаруулалт, 
өр төлбөр шийдвэрлэх, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэхэд үнийн дүнгийн хэдэн 

хувь нь авлига, хээл хахуульд зарцуулагддаг вэ?, хувиар 

 

Энэ нь салбаруудтай харьцуулахад өндөр байгаа нь нутгийн захиргааны ба 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагууд авлигын эрсдэл өндөртэйг харуулж байна. 

5. Ажилтан, албан хаагчдын шударга байдлын шинжилгээ 

Үнэлэгдэж буй салбаруудын дүнгээр нийт шинжээчдийн 87.7 хувь нь салбарт 
ажилтан, албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм байдаг гэж хариулсан бол 12.3 хувь нь 
байдаггүй гэж хариулжээ. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагуудын хувьд шинжээчдийн 92.2 хувь нь нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагууд ёс зүйн дүрэмтэй гэж үзжээ (Зураг 69).  
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Зураг 69. Ажилтан, албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм байдаг эсэх, тухайн салбар, нутгийн 
захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаар, дүнд эзлэх хувиар 

 

Ёс зүйн дүрэмд авлигатай холбоотой тун тодорхой заалтууд байдаг гэж 
шинжээчдийн 43.5 хувь нь үзэж байгаа нь өмнөх хоёр судалгааны үр дүнгээс 2.5-4 
пунктээр нэмэгдэж, 53.9 хувь нь ерөнхий ганц нэг заалт бий гэж үзэж байгаа нь 1.3-3.2 
пунктээр, 2.6 хувь нь огт байдаггүй гэж дүгнэсэн нь 1.2-3.8 пунктээр тус тус буурсан 
байна (Зураг 70). 

Зураг 70. Тухайн салбарын ёс зүйн дүрэмд авлигаас урьдчилан сэргийлэх зүйл, заалт 
байдаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Харин нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудыг үнэлсэн 
нийт шинжээчдийн 46.8 хувь нь ёс зүйн дүрэмд авлигатай холбоотой тун тодорхой 
заалтууд байдаг гэж үзсэн нь өмнөх хоёр судалгааны үр дүнгээс 5.8-16.7 пунктээр 
нэмэгдсэн бол ерөнхий ганц нэг заалт бий гэж нийт шинжээчдийн 51.3 хувь дүгнэсэн нь 
3.9-12.1 пунктээр, огт байдаггүй гэж 1.9 хувь үзсэн нь 1.9-4.6 пунктээр тус тус буурсан 
байна (Зураг 71). 

Зураг 71. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ёс зүйн дүрэмд 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх зүйл, заалт байдаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Салбарын албан хаагчид нь ашиг сонирхлоо албан ёсоор бичгээр мэдэгддэг 
журамтай гэж нийт шинжээчдийн 64.4 хувь нь хариулсан бол 17.4 хувь нь зарим 
тохиолдолд бичгээр бус амаар хэлэх нь бий, 18.2 хувь нь ашиг сонирхлын зөрчлөө 
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огтхон ч мэдүүлдэггүй гэж хариулжээ. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн даган мөрдөж эхэлсэнтэй холбоотой ашиг 
сонирхлоо мэдүүлэх асуудал 2009 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 56.3 
пунктээр нэмэгдсэн байна (Зураг 72). 

Зураг 72. Тухайн салбарт албан хаагчид нь ашиг сонирхлын зөрчлөө мэдүүлдэг үү? 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудыг үнэлж буй нийт 
шинжээчдийн 61.7 хувь нь албан хаагчид нь ашиг сонирхлоо албан ёсоор бичгээр 
мэдэгддэг журамтай гэж үзсэн бол, 19.8 хувь нь зарим тохиолдолд бичгээр бус амаар 
хэлэх нь бий гэж дүгнэсэн ба 18.6 хувь нь ашиг сонирхлын зөрчлөө огтхон ч 
мэдүүлдэггүй гэж хариулжээ. 

Үнэлэгдэж буй салбаруудын дүнгээр албан хаагчдын дунд авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх сургалт, семинар хангалтгүй хийгддэг, тэдгээр нь үр өгөөж муутай хэвээр гэж 
шинжээчид үнэлж байна. Нийт шинжээчдийн ердөө 5.1 хувь нь ийм төрлийн сургалт 
семинар байнга хийгддэг бөгөөд үр өгөөж сайтай байдаг гэж үзсэн бол, 26.1 хувь нь 
хааяа нэг хийгддэг боловч үр дүн сайтай гэж үзсэн байна. Харин 10.2 хувь нь байнга 
тогтмол хийгддэг боловч үр дүн муутай гэсэн бол 45.2 хувь хааяа нэг хийгддэг бөгөөд 
үр өгөөж муутай байдаг, 13.4 хувь нь ийм сургалт семинар огт хийгддэггүй гэж үзжээ. 
Тэгэхдээ авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, семинар хааяа нэг хийгддэг боловч үр 
дүн муутай гэж үзэж буй шинжээчдийн хувь хэмжээ сүүлийн жилүүдэд буурч байгаа 
эерэг хандлага ажиглагдаж байна (Зураг 73). 

Зураг 73. Тухайн салбарын албан хаагчдын дунд авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
сургалт, семинар болдог эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ажилтан, албан 
хаагчдад авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, семинар хааяа нэг хийгддэг, тэр нь үр 
дүн муутай гэж үзэж буй шинжээчдийн хувь хэмжээ сүүлийн хоёр удаагийн 
судалгаагаар 50.7-50.9 хувиас буурахгүй байгаад анхаарах шаардлагатай юм. 
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Нөгөө талаас гурван удаагийн судалгаагаар авлига, хээл хахуулийг огт байж 
болохгүй сөрөг үзэгдэл гэж үзэх шинжээчдийн хувь хэмжээ өсөхгүй байгаагаас  харахад 
авлигын хор хөнөөл, авлигыг үл тэвчих уур амьсгалыг нийгмийн бүхий л түвшинд 
хэвшүүлэх явдал дутмаг байна (Зураг 74). 

Зураг 74. Тухайн салбарын болон нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын албан хаагчид авлига, хээл хахуулийг огт байж болохгүй сөрөг үзэгдэл 

гэж үзэж буй явдал, дүнд эзлэх хувиар 

 

Үнэлэгдэж буй салбаруудын албан хаагчид өөрийн албан чиг үүрэгтэй ижил 
төстэй өөр ажил давхар эрхэлдэг талаар тодруулахад нийт шинжээчдийн 22.2 хувь нь 
ийм ажил эрхлэх нь түгээмэл зүйл гэж үзсэн бол, 52.1 хувь нь байдаг, гэхдээ ховор, 25.6 
хувь нь огт байдаггүй гэж үзэж болно гэж хариулжээ. Төрийн албан хаагч давхар ажил 
эрхлэх явдал түгээмэл байх явдал буурахгүй байна (Зураг 75). 

Зураг 75. Салбарын албан хаагчид өөрийн албан чиг үүрэгтэй ижил төстэй өөр ажил 
давхар ажил эрхэлдэг эсэх талаар Та хэрхэн үздэг вэ? 

 

Төрийн албан хаагчдын хувьд албан үүргийн дагуу харилцаж байгаа хувь хүн, 
байгууллагаас бэлэг дурсгал авахыг зохицуулсан зохицуулалт байдаггүй гэж нийт 
шинжээчдийн 69.7 хувь нь хариулсан бол 30.3 хувь үнийн дүнтэй уялдуулсан 
зохицуулалт байдаг гэж хариулжээ. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
16 дугаар зүйлд “Бэлэг авахтай холбоотой хязгаарлалтууд”-ыг тусган зохицуулж өгсөн 
атал судалгаанд хамрагдсан шинжээчдээс бэлэг дурсгал авах зохицуулалт байхгүй 
гэсэн үнэлгээ төдийлөн буурахгүй байгааг анхаарах шаардлагатай (Зураг 76).  Нөгөө 
талаас нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг үнэлж буй нийт 
шинжээчдийн 71.9 хувь нь албан хаагчдын хувьд албан үүргийн дагуу харилцаж байгаа 
хувь хүн, байгууллагаас бэлэг дурсгал авах зохицуулалт байдаггүй гэж хариулсан бол 
28.1 хувь нь үнийн дүнтэй уялдуулсан зохицуулалт байдаг гэж хариулжээ. 
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Зураг 76. Салбарын ажилтан, албан хаагчид албан үүргийн дагуу харилцаж байгаа хувь 
хүн, байгууллагаас бэлэг, дурсгал авах асуудлыг хэрхэн зохицуулсан байдаг вэ? 

 

Тухайн салбарын албан хаагчдын дунд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, тэдний 
зохистой зан үйлийг хэвшүүлэх үүднээс шударга байдлын гэрээ байгуулдаг эсэх талаар 
тодруулахад судалгаанд хамрагдсан шинжээчдийн 87.1 хувь нь албан хаагчид шударга 
байдлын гэрээ байгуулдаггүй гэж хариулсан нь өмнөх судалгаануудын үр дүнгээс 
буурах хандлагатай байгаа бөгөөд нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын хувьд ижил хандлагатай байна.  

6. Салбар байгууллагын авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён 

гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны шинжилгээ 

Авлигын эсрэг хуульд төрийн байгууллагуудын авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр хүлээх үүргийг тусгасан байдаг. Тэдгээртэй холбоотой салбарын хүрээнд 
авлигатай тэмцэх өдөр, сарын кампанит ажил зохион байгуулдаг эсэх талаар 
судалгаанд хамрагдсан шинжээчдээс тодруулахад нийт шинжээчдийн 3.4 хувь нь л ийм 
төрлийн арга хэмжээг байнга зохион байгуулдаг гэж хариулсан бол 49.3 хувь нь хааяа 
нэг зохиох нь бий, 47.3 хувь нь зохиодоггүй гэж хариулжээ. Нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын хувьд бага зэрэг илүү буюу 4.2 хувь нь ийм төрлийн арга хэмжээг 
байнга зохион байгуулдаг гэж үзжээ. 

Салбарын чиг үүргийг олон нийтэд тайлбарлан таниулдаг, салбарын үйл 
ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл ил тод хүртээмжтэй, иргэдийн гомдол саналыг 
хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаа нь тодорхой байх нь авлига, хүнд суртал 
үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд чухал үүрэгтэй. Нийт шинжээчдийн 32.5 хувь нь 
салбарын чиг үүргийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах арга хэмжээг хангалттай сайн 
төлөвлөн хэрэгжүүлдэг гэж үзсэн бол, 49.9 хувь нь дунд зэрэг, 16.2 хувь нь хангалтгүй 
гэж үнэлжээ. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын  хувьд нийт 
шинжээчдийн 26.9 хувь нь чиг үүргийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах арга хэмжээг 
хангалттай сайн төлөвлөн хийгддэг гэж үзсэн бол, 53.3 хувь нь дунд зэрэг, 17.4 хувь нь 
хангалтгүй гэж үнэлжээ (Зураг 77). 
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Зураг 77. Салбарын болон нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах  
байгууллагын чиг үүргийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах арга хэмжээг төлөвлөн 

хэрэгжүүлдэг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Нийт шинжээчдийн дунджаар 21.7 хувь нь салбарын үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээлэл хангалттай сайн, ил тод хүртээмжтэй гэж үзсэн бол, 52.4 хувь нь 
дунд зэрэг, 24.5 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ. Түүнчлэн нийт шинжээчдийн дунджаар 
33.9 хувь нь салбарын хэмжээнд иргэдийн гомдол саналыг хүлээн авах, барагдуулах 
үйл ажиллагаа нь хангалттай сайн гэж үзсэн бол, 38.5 хувь нь дунд зэрэг, 24.2 хувь нь 
хангалтгүй гэж үнэлжээ. Авлигын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээгээ иргэдэд 
таниулан сурталчлах ажлыг хангалттай сайн зохион байгуулдаг гэж нийт шинжээчдийн 
5.4 хувь нь үзсэн бол, 30.5 хувь нь дунд зэрэг, 56.1 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ.  

Зураг 78. Салбарын хүрээнд доорх үйл ажиллагааг ямар түвшинд зохион байгуулдаг вэ, 
дүнд эзлэх хувиар 

 

Үүнээс гадна ирсэн гомдлын мөрөөр авсан арга хэмжээг иргэдэд хангалттай сайн 
эргэн танилцуулдаг гэж нийт шинжээчдийн 25.1 хувь нь үзсэн бол, 31.1 хувь нь дунд 
зэрэг, 36.2 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ. Салбарын үйл ажиллагааг түргэн шуурхай, 
ил тод явуулах, мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг хангах үүднээс мэдээллийн 
технологийн ололтыг хангалттай сайн ашигладаг гэж нийт шинжээчдийн 27.4 хувь нь 
үзсэн бол, 41.9 хувь нь дунд зэрэг, 24.8 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ (Зураг 78). 

Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд нийт 
шинжээчдийн дунджаар 15.6 хувь нь салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл 
хангалттай сайн, ил тод хүртээмжтэй гэж үзсэн бол 56.3 хувь нь дунд зэрэг, 26.3 хувь 
нь хангалтгүй гэж үнэлжээ. Түүнчлэн нийт шинжээчдийн дунджаар 25.7 хувь нь 
салбарын хэмжээнд иргэдийн гомдол, саналыг хүлээн авах, барагдуулах үйл 
ажиллагаа нь хангалттай сайн гэж үзсэн бол 46.7 хувь нь дунд зэрэг, 24.0 хувь нь 
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хангалтгүй гэж үнэлжээ. Авлигын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээгээ иргэдэд 
таниулан сурталчлах ажлыг хангалттай сайн зохион байгуулдаг гэж нийт шинжээчдийн 
4.8 хувь нь үзсэн бол 33.5 хувь нь дунд зэрэг, 56.3 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ. 
Үүнээс гадна ирсэн гомдлын мөрөөр авсан арга хэмжээг иргэдэд хангалттай сайн эргэн 
танилцуулдаг гэж нийт шинжээчдийн 21.6 хувь нь үзсэн бол 30.5 хувь нь дунд зэрэг, 
40.1 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын үйл ажиллагааг түргэн шуурхай, ил тод явуулах, мэдээллийн 
хүртээмжтэй байдлыг хангах үүднээс мэдээллийн технологийн ололтыг хангалттай 
сайн ашигладаг гэж нийт шинжээчдийн 24.6 хувь нь үзсэн бол 41.9 хувь нь дунд зэрэг, 
26.9 хувь нь хангалтгүй гэж үнэлжээ (Зураг 79).  

Зураг 79. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хүрээнд доорх 
үйл ажиллагааг ямар түвшинд зохион байгуулдаг вэ, дүнд эзлэх хувиар 

 

7. Авлигатай тэмцэх ажлын эрх зүйн зохицуулалт болон хамтын 

ажиллагааны шинжилгээ 

Нийт үнэлэгдэж буй салбаруудын ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчдад авах 
захиргааны арга хэмжээний дүрэм журам байдаг гэж шинжээчдийн 88.9 хувь нь 
хариулжээ. Харин нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ёс зүйн 
зөрчил гаргасан албан хаагчдад хариуцлага тооцдог дүрэм журам байдаг гэж нийт 
шинжээчдийн 90.4 хувь нь хариулсан нь өмнөх судалгаануудын үр дүнгээс дээшилсэн 
байна (Зураг 80). 

Зураг 80. Салбарын  болон нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчдад авах захиргааны арга хэмжээний 

дүрэм журам байдаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 
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Ёс зүйн асуудал хариуцсан нэгж салбарын хэмжээнд ажилладаг эсэх талаарх 
асуултад 63.7 хувь нь байдаг гэж хариулжээ. Энэ нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 4.7-
21.3 пунктээр өссөн байна. Нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
хувьд шинжээчдийн 66.5 хувь нь ёс зүйн асуудал хариуцсан нэгж байдаг гэж хариулсан 
нь 7.5-28.2 пунктээр өссөн байна. Тэгэхдээ ёс зүйн алдаа, зөрчил дутагдал гарсан хойно 
эдгээр нэгжүүд хариуцлага тооцох бус харин ёс зүйн алдаа, зөрчил, дутагдал гаргахаас 
урьдчилан сэргийлж ажиллах нь чухал юм.  

Авлигатай холбоотой мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй хүргүүлэн, 
хуулийн дагуу шалгуулан тогтоолгодог эсэх талаар шинжээчдээс тодруулахад 
салбарын шинжээчдийн 55.1 хувь нь, нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын шинжээчдийн 53.3 хувь нь тус тус тийм гэж үнэлсэн байна (Зураг 81). 

Зураг 81. Салбарын болон нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
хэмжээнд авлигатай холбоотой мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газарт хүргэж, 
шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгдөг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Салбарын хэмжээнд хийгдэж буй аливаа гэрээ, хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх зүйл, заалт оруулдаг гэж нийт шинжээчдийн 9.7 хувь нь үзсэн бол 57.1 хувь 
нь зарим тохиолдолд оруулдаг, 33.1 хувь нь оруулдаггүй гэж үзжээ.  

Зураг 82. Салбарын болон нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
хэмжээнд зохион байгуулж байгаа аливаа гэрээ, хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх зүйл, заалт оруулдаг эсэх, дүнд эзлэх хувиар 

 

Харин нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хэмжээнд 
6.6 хувь нь оруулдаг гэж үзсэн бол 61.1 хувь нь зарим тохиолдолд оруулдаг, харин 32.3 
хувь нь хийгдэж буй аливаа гэрээ, хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх зүйл, 
заалт огт оруулдаггүй гэсэн байна (Зураг 82). 
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ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ 

 

1. Дүгнэлт 

Авëèгûí èíäекñ 2013 оны байдлаар 0.652 гарч 2011 оныхоос 0.02 пунктээр өссөн 
нь Монгол Улс дахь авлигын түвшин 0.02 пунктээр буурсан болохыг харууллаа. 
Авлигын цар хүрээ өөрчлөгдөөгүй буюу цааш өргөжөөгүй байгаа бол Авлигын 
хэлбэрийн үзүүлэлт 0.03 пунктээр өссөн эерэг дүнтэй байна.      

Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн дүнд эзлэх 
хувиар төрийн албан тушаалтантай холбоотой буюу эрх мэдэл, албан тушаалын 
байдлаа урвуулах, хээл хахууль авах гэмт хэргийн хувийн жин нийлбэр дүнгээрээ 22.0 
пунктээр буурсан байхад иргэд, аж ахуйн нэгжийн холбогдолтой буюу төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах, хээл хахууль 
өгөх зэрэг гэмт хэргийн хувийн жин нийлбэр дүнгээрээ 14.0 пунктээр өссөн байна.  

Шинжээч, олон нийт /иргэд, төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгч/-ийн үзсэнээр 
улс төрийн нөлөө болон ашиг сонирхлын зөрчил их, төрийн албан хаагчдын цалин, 
орлого бага, эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн хэрэгжилт сул байгаа нь Монгол Улсад 
авлига үүсэхэд хамгийн ихээр нөлөөлж буй шалтгаан юм гэж дүгнэж болохоор байна.  

Олон нийтийн төсөөллийн судалгааны хувьд төрийн албан хаагчдаас 
илүүтэйгээр иргэд, бизнес эрхлэгчд төр, засгийн зүгээс явуулж байгаа авлигын эсрэг 
тэмцэл үр дүнгүй гэж үзсэн нь цаашид иргэд, бизнес эрхлэгчдэд хандсан үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх, нэмэгдүүлэх шаардлагатайг илэрхийлж байна.  

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны үр ашиг яамдын түвшинд 
харьцангуй өндөр хувьтай байгаа бол харин яамдаас доогуур түвшинд /агентлаг, 
төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгж, нутгийн захиргааны ба 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага/ бага хувьтай байна. 

Авлигад автсан байдлыг төрийн зарим институцийн хувьд авч үзэхэд сүүлийн 6 
жилийн дунджаар хамгийн их авлигад автсан гэж олон нийтийн төсөөлж байгаа 
институцээр шүүх, хууль хяналтын байгууллага, улс төрийн нам нэрлэгдсэн байна.  

Судалгаанд оролцогч олон нийтээс сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан 
хаагчдад ямар нэгэн хэлбэрээр хээл хахууль өгсөн эсэхийг асуухад 2013 оны байдлаар 
иргэдийн 17.4 хувь, төрийн албан хаагчдын 9.1 хувь, бизнес эрхлэгчдийн 11.9 хувь 
төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан бөгөөд энэ дүн 2009, 2011 
оны судалгааны дүнтэй ойролцоо түвшинд байна. Энэ нь нөгөө талаасаа олон нийтийн 
дунд хууль, эрх зүйн мэдлэг хангалтгүй байгааг илэрхийлж байна.  

Дундаж түвшний амьжиргаатай өрхүүд бусад түвшнийхээс илүүтэйгээр төрийн 
албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн бол амьжиргааны түвшин нэмэгдэх бүрт өгөх хээл 
хахуулийн дүн нэмэгдэх хандлагатай байна. 

                                              

2 Авлига хэмээх сөрөг үзэгдлийн цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг тодорхойлох тоон болон чанарын 

үзүүлэлтүүдийн нийлбэр цогцыг авлигын индекс гэж ойлгоно. 
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Хээл хахууль өгөөгүй шалтгааныг авч үзэхэд зарчмын хувьд өгдөггүй гэж 10.6 
хувь, хээл хахууль өгөхөөс дургүй хүрдэг гэж 4.9 хувь, хээл хахууль хэрхэн өгөхөө 
мэдэхгүй байсан гэж 2.6 хувь, миний хувьд хээл хахуулийн дүн маш их байсан гэж 2.2 
хувь, хариуцлага хүлээнэ гэдгээс айсан гэж 1.0 хувь нь хариулснаас үзэхэд олон 
нийтийн дунд авлига, хээл хахуулийн гэмт хэргийн улмаас ногдуулах хариуцлагаас 
болгоомжлох байдал маш бага байгааг илэрхийлж байна.  

Олон нийтийн зүгээс төр, засгийн авлигын эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааг үр 
дүнтэй гэж үзэх байдал 2011 оны судалгаагаар буурах хандлагатай байсан бол энэ 
удаагийн судалгаагаар төр, засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг үр дүнтэй гэж 
үзэх олон нийтийн хувийн жин нэмэгдсэн байна. Улмаар олон нийтийн төсөөлж 
байгаагаар өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улс дахь авлигын түвшин буурсан 
гэж үзэх байдал өмнөх судалгааны дүнтэй харьцуулахад нэмэгдсэн байна. Мөн ирэх 
хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улс дахь авлигын түвшний талаарх тэдний төсөөлөл 
сайжирч авлигын түвшин буурна гэж үзэх байдал өссөн нь эерэг үзүүлэлт болж байна.  

Монгол Улсын Авлигын индексийн 3 удаагийн судалгаагаар авлига түгээмэл гэж 
үзэж буй шинжээчдийн хувь хэмжээ буурахгүй дүр зураг ажиглагдаж байна. Тухайлбал, 
төрийн байгууллага дахь албан тушаалын хууль бус томилгоо, төрийн албан хаагчдын 
ашиг сонирхлын зөрчил, төрийн байгууллагын ил тод бус байдал, хариуцлага тооцох 
механизм сул зэрэг нь авлига түгээмэл байна гэж үзэхэд нөлөөлсөн байна. 

Салбарын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийн үнэлгээний түвшин 
өмнөх судалгааны дүнгээс сайжирсан ч удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зориг сул, 
зарим нэг ажил төлөвлөдөг боловч хэрэгжилт муу, хяналт тавьдаггүй, төлөвлөсөн 
ажлуудын биелэлт, хяналт дунд зэрэг байна. Энэ байдлыг аймгаар авч үзвэл Булган, 
Хөвсгөл, Төв, Завхан, Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны ба нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын удирдлага авлигатай тэмцэх хүсэл зориг сул гэж шинжээчид 
үнэлжээ. Мөн салбар яамдын хувьд Барилга, хот байгуулалтын, Үйлдвэр, хөдөө аж 
ахуйн, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагуудын удирдлагын хүсэл зоригийн үнэлгээ доогуур гарсан байна. 

Авлигатай тэмцэх газар байгуулагдсан цагаас эхлэн төрийн байгууллагууд 
авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх стратеги төлөвлөгөөтэй байх 
асуудлыг хөхиүлэн дэмжиж, төрийн байгууллагуудад арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж 
ирсэн хэдий ч тухайн салбарт энэ төрлийн төлөвлөгөө байдаггүй гэж үнэлж буй 
шинжээчдийн хувь хэмжээ төдийлөн буурахгүй байгаа нь стратеги төлөвлөгөөгөө 
сурталчилдаггүй, энэхүү төлөвлөгөө нь тунхаглалын шинж чанартай, нэр төдий, 
түүнчлэн доод шатны байгууллагууддаа хүрдэггүй зэрэгтэй холбоотой байж болох юм. 

Авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх стратеги төлөвлөгөөний үр 
өгөөж харилцан адилгүй байна. Тухайлбал, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын эрхлэх 
асуудлын болон Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагуудыг 
үнэлж байгаа шинжээчдийн 50 хувь нь уг стратеги төлөвлөгөөг үр өгөөжгүй гэж үнэлсэн 
байна. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажил төлөвлөдөг боловч төлөвлөгөө оновчтой 
бус, төсөв мөнгө хангалтгүй, хяналтын механизм сул, судалгаа шинжилгээгүй 
төлөвлөдөг, энэ талаар дотоод сургалт, сурталчилгаа сул зэрэг шалтгаан нь авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Салбарын удирдах албан тушаалтнуудын томилгоо хийхэд мэргэшсэн байдал, 
шударга зарчимч байдал үндсэн шалгуур үзүүлэлт болж чадахгүй байсаар байна. 
Салбарыг үнэлсэн шинжээчдийн 69.2 хувь нь Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт, 63.6 
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хувь нь Барилга, хот байгуулалтын салбарт, 61.5 хувь нь Эрүүл мэндийн салбарын 
байгууллагуудын удирдах албан тушаалтны томилгоо хийхэд мэргэшсэн, шударга, 
зарчимч байдлыг огтхон ч шалгуур болдоггүй гэж үнэлсэн байна.  

Салбарын удирдах албан тушаалтнуудын дунд 2009 оноос хойш хугацаанд ашиг 
сонирхлын зөрчил буурах хандлага ажиглагдахгүй байна.  

Мэдээллийг ил тод байлгах, хөндлөнгийн хяналт мониторинг хийх, эрсдэл бүхий 
албан тушаалын сэлгээ хийх, албан хаагчдын зүй бус үйлдлийн талаар иргэдээс 
мэдээлэл авах зэрэг асуудлууд дээр зарим нэг эерэг чиг хандлага ажиглагдаж байгаа 
хэдий ч эдгээр асуудлыг зохицуулж буй дүрэм журмыг иргэд, олон нийтэд сурталчлах, 
дүрэм, журмыг хянан үзэж, боловсронгуй болгох зэрэг ажлууд дутагдалтай байна. 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахдаа энэ талаар 
хийгдэж байгаа судалгаа, шинжилгээг анхааран авч үзэх, ашиглах, улмаар судалгаа 
шинжилгээнд үндэслэсэн шийдвэр гаргах явдал дутмаг байгааг судалгааны дүн 
харууллаа. 

Тендер шалгаруулалт буюу төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг шинжээчдийн 
9.1 хувь нь ил тод шударга хийгддэг гэж үзсэн бол 33.5 хувь нь зарим тохиолдолд ил 
тод, шударга байдаг, 40.6 хувь нь огтхон ч ил тод, шударга байдаггүй гэж үзсэн байна. 
Энэ нь төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл 
ажиллагааны сонгон шалгаруулалт хангалттай түвшинд ил тод, шударга хийгдэж 
чадахгүй байгааг илэрхийлж байна. 

Ашиг сонирхлын зөрчлөө албан ёсоор мэдэгддэг байдал өмнөх судалгааны 
дүнгээс 48.3 пунктээр нэмэгдсэн нь эерэг үзүүлэлт болж байгаа ч шинжээчдийн 17.4 
хувь нь ашиг сонирхлын зөрчлөө амаар мэдээлэх, 18.2 хувь нь огтхон ч мэдүүлдэггүй 
гэж хариулсан байгааг цаашид анхаарч ажиллах, ялангуяа Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн зохицуулалтын талаар сургалт зохион байгуулах 
шаардлагатай байна. 

Салбаруудын албан хаагчдын дунд авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, 
семинар хангалтгүй хийгддэг, тэдгээр нь үр өгөөж муутай хэвээр гэж шинжээчид үнэлж 
байна. 

Төрийн албан хаагчдын хувьд албан үүргийн дагуу харилцаж байгаа хувь хүн, 
байгууллагаас бэлэг дурсгал авах зохицуулалт байдаггүй гэж нийт шинжээчдийн 69.7 
хувь үзсэн нь бэлэг авахтай холбоотой Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
зохицуулалтын талаар мэдээлэл, сурталчилгааг сайжруулах шаардлагатай байгааг 
харуулж байна. 

Салбарын чиг үүргийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах, үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллээ ил тод, хүртээмжтэй байршуулах, иргэдийн гомдол саналыг 
хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаа нь хэвшээгүй, тодорхой бус байсаар байна. 
 

2. Санал зөвлөмж 

- Улс төрийн намын санхүүжилтийн механизм болон сонгуульд нэр дэвшигчдийн 
санхүүжилтийн ил тод, хяналттай байдлыг улам боловсронгуй болгох; 
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- Авлигын эрсдэл өндөртэй албан тушаалын цалин хөлсийг тогтвортойгоор 
нэмэгдүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хуулийн хэрэгжилтийг 
сайжруулах талаар бүхий л шатанд анхаарах;  

- Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон бусад 
хуулийн хэрэгжилт, хяналтыг сайжруулах, сурталчилгааг улам бүр нэмэгдүүлэх; 

- Шударга ёсыг тогтоох, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны 
бодлогыг өнөөгийн нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн тодорхойлж, зорилтот 
бүлгүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагааг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хэвлэл 
мэдээлэл, хувийн хэвшил, олон нийтийн оролцоог хангах замаар үндэсний хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх; 

- Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг төрийн албан хаагчдаас гадна иргэд, 
бизнес эрхлэгч, хувийн хэвшилд хандуулах; 

- Авлигатай тэмцэх үндэсний стратеги төлөвлөгөөг батлах, улмаар салбарын авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд яамдаас доогуур түвшин /агентлаг, төрийн 
захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгж, нутгийн захиргааны ба нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллага/-д хэрэгжилтийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр онцгой 
анхаарах; 

- Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын албан хаагчдын ёс зүйг дээшлүүлэх, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах; 

- Төрийн албаны удирдах албан тушаалд сонгогдох, томилогдох үйл явцыг ил тод, 
нээлттэй болгох; 

- Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт ногдуулдаг хуулийн хариуцлагын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх, хүлээлгэх хариуцлагын талаар олон нийтэд ойлгуулах; 

- Салбар байгууллагуудын удирдлагын түвшинд авлигын хор хөнөөлийг ухуулан 
таниулах, авлигатай тэмцэх хүсэл зоригийг нэмэгдүүлэх; 

- Салбар бүрт авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй төлөвлөгөө, үйл ажиллагааныхаа 
талаар олон нийтэд мэдээлэх, холбогдох доод шатны байгууллагуудад хэрэгжилтийг 
хангуулах талаар анхаарах, стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх; 

- Салбарын ахлах болон түүнээс дээш албан тушаалтнуудын томилгоо хийхдээ 
мэргэшсэн байдал, шударга зарчимч байдлыг үндсэн шалгуур болгох; 

- Салбаруудын хэмжээнд авлигын эсрэг сургалтын хүртээмж, үр өгөөж муутай байгааг 
анхаарах; 

- Байгууллага, салбарын чиг үүргийн талаар олон нийтэд тогтмол тайлбарлан таниулж, 
үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх зэрэг болно. 
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ТАВ. АРГАЧЛАЛ, СУДАЛГААНЫ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТ 

 

1. Авлигын индекс тооцох арга зүй 

Монгол Улсын Авлигын индекс тооцох аргачлалыг Авлигатай тэмцэх газрын 
дарга болон Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 оны 6 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн 76/(01/69) хамтарсан тушаалаар баталсан юм. Авлигын индекс нь тодорхой 
нутаг дэвсгэр буюу аймаг, нийслэл, тэдгээрийн захиргааны ба нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага буюу яам, агентлаг, тэдгээрийн нэгж, орон 
нутаг дахь салбарын авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг тодорхойлох тоон болон 
чанарын үзүүлэлтүүдийн нийлбэр цогц юм.  

Авлигын индексийн аргачлалын дагуу индекс нь 0-1 хүртэлх утгыг авах бөгөөд 
индексийн утга 1-д ойртох тусам авлига багасч байна гэж үзнэ. Авлигын индексийн 
тооцоо нь авлигын цар хүрээ, хэлбэрийн үзүүлэлтээс бүрддэг.  

Авлигын индексийн аргачлалын талаар дэлгэрэнгүйг Авлигатай тэмцэх газрын 
цахим хуудас /http://www.iaac.mn/index.php?coid=436&cid=206/-аас үзнэ үү. 

 

2. Судалгааны зохион байгуулалт, мэдээллийн эх үүсвэр 

Авлигын индексийг тооцоход  1/ Шинжээчдийн төсөөллийн судалгаа, 2/ 
Баримтын судалгаа, 3/ Олон нийтийн төсөөллийн судалгаа болон бусад мэдээллийг 
ашигладаг.  

Тодорхой нутаг дэвсгэр (аймаг, нийслэл), төрийн захиргааны байгууллага (яам, 
агентлаг) дахь авлигын цар хүрээ, авлигын хэлбэр, шалтгаан зэргийн талаар мэдлэг 
мэдээлэл бүхий, тодорхой шалгуур хангасан 352 албан тушаалтныг Шинжээчдийн 
төсөөллийн судалгаанд оролцуулж, шинжээчдийн төсөөллийн судалгааны мэдээлэл 
цуглуулах ажлыг 2013 оны 9-11 дүгээр сард зохион байгуулав.  

Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын 9 төрлийн 263.Төрийн албан 
тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах, 264.Төрийн 
албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх, 265.Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах, 266. Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх, 268.Хээл хахууль авах, 269.Хээл хахууль өгөх, 
270.Хээл хахуульд зуучлах, 273.Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах, 
2701.Хууль бусаар хөрөнгөжих гэмт хэрэгт Авлигатай тэмцэх газар болон Улсын 
ерөнхий прокурорын дэргэдэх Мөрдөн байцаах алба (хуучин нэрээр)-нд хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалт явуулдаг. Эдгээр авлигын гэмт хэргийн тоо мэдээлэлд үндэслэн 
Баримтын судалгааны хувьд 2012-2013 оны хооронд шалгагдсан авлига, албан 
тушаалын гэмт хэргийн талаарх тоо мэдээлэлд үндэслэн дүн шинжилгээ хийсэн юм.  

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаа: Олон нийт (иргэд, төрийн албан хаагч, 
бизнес эрхлэгч)-ийн төсөөллийн судалгаагаар иргэд, төрийн албан хаагч, бизнес 
эрхлэгч гэсэн 3 төлөөллийн төсөөллөөр авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг 
тодорхойлсон юм. Олон нийтийн төсөөллийн судалгааны үндсэн нэгж нь иргэд, төрийн 
албан хаагч, бизнес эрхлэгчд байв. Судалгааны ажлын төсөв, нийт судлагдах эх 
олонлогийн хэмжээ зэрэгт үндэслэн Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд тогтмол 

http://www.iaac.mn/index.php?coid=436&cid=206
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6000 нэгж хамруулж ирсний 4000 нь иргэд, бизнес эрхлэгчд, 2000 нь төрийн албан хаагч 
байв. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг улсын хэмжээнд Үндэсний статистикийн 
хороотой хамтран 2013 оны 9-10 дугаар сард зохион байгуулав. 

Авлигын индексийн аргачлалд заасны дагуу Олон нийтийн төсөөллийн 
судалгааны түүвэрлэлтийн эхний шатанд судалгаанд хамруулах сум, дүүргийг сонгон 
судалгаанд хамруулсан юм. Сум, дүүргээс тус бүрээс судалгаанд хамрагдах нэгжийг 
тооцохдоо Үндэсний статистикийн хорооны өрх, хүн ам болон бизнес регистрийн 
сангийн 2012 оны эцсийн мэдээлэл болон Төрийн албаны зөвлөлийн төрийн албан 
хаагчийн тоо бүртгэлд үндэслэсэн болно.  

Хүснэгт 7. Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан сум, дүүрэг 

Аéмàг, íèéñëýë Соíгогäñоí ñóм, äүүðгèéí íýð 

Аðõàíгàé Èõ òàìèð, Õîòîíò, Ýðäýíýáóëãàí 

Бàяí-Өëгèé ªëãèé, Óëààíõóñ, Öýíãýë 

Бàяíõоíгоð Áààöàãààí, Áàÿíöàãààí, Áàÿíõîíãîð 

Бóëгàí Áóëãàí, Ñàéõàí, Õèøèã-ªíäºð 

Говü-Аëòàé Åñºíáóëàã, Äýëãýð, Õàëèóí 

Доðíоговü Çàìûí-¯¿ä , Ñàéíøàíä, Ýðäýíý 

Доðíоä Öàãààí-Îâîî , Õàëõãîë, Õýðëýí 

Дóíäговü Ãóðâàíñàéõàí, Ñàéíöàãààí , Ýðäýíýäàëàé 

Зàвõàí Óëèàñòàé, Òîñîíöýíãýë, Òýëìýí 

Өвөðõàíгàé Áàò-ªëçèé , Àðâàéõýýð, Õàðõîðèí 

Өмíөговü Äàëàíçàäãàä, Õàíáîãä, Öîãòöýöèé 

Сүõáààòàð Áàðóóí-Óðò, Ñ¿õáààòàð, Ýðäýíýöàãààí  

Сýëýíгý Àëòàíáóëàã , Ìàíäàë , Ñ¿õáààòàð 

Төв Áàòñ¿ìáýð, Çààìàð, Çóóíìîä 

Увñ Íàðàíáóëàã, Óëààíãîì, Òýñ 

Ховä Æàðгàëàíò, Бóëгàí, Ìяíгàä 

Хөвñгөë Ãàëò, Ìºðºí, Òºìºðáóëàã 

Хýíòèé Áàòíîðîâ, Áèíäýð, Õýðëýí 

Дàðõàí-Уóë Äàðõàí, Øàðûí ãîë 

Оðõоí Бàяí-Өíäөð 

Говüñүмáýð Сүмáýð, Шèвýýговü 
Уëààíáààòàð Хàí-Уóë, Бàгàíóóð, Бàяíçүðõ, Íàëàéõ, Бàяíгоë, Сүõáààòàð, 

Чèíгýëòýé, Соíгèíоõàéðõàí 

 

Харин судалгаанд хамрагдах нэгжийг сонгохдоо түүврийн хүрээнээс 
пропорционал магадлалт, санамсаргүй түүврийн аргыг ашигласан. 

Хүснэгт 8. Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан нэгжийн тоо, аймаг, 
нийслэлээр 

Д/ä Аéмàг/íèéñëýë Иðгýä Төðèéí àëáàí 
õààгчäûí òоо 

Бèçíеñ 
ýðõëýгчäèéí òоо 

Бүгä 

1 Аðõàíгàé 46 61 8 115 
2 Бàяí-Өëгèé 67 80 15 162 

3 Бàяíõоíгоð 53 59 7 119 
4 Бóëгàí 29 52 7 88 
5 Говü-Аëòàé 33 70 8 111 
6 Доðíоговü 57 63 10 130 
7 Доðíоä 72 71 14 157 
8 Дóíäговü 32 58 6 96 
9 Зàвõàí 40 67 12 119 
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10 Өвөðõàíгàé 68 64 11 143 

11 Өмíөговü 44 56 13 113 

12 Сүõáààòàð 41 50 7 98 

13 Сýëýíгý 78 77 19 174 
14 Төв 41 56 8 105 

15 Увñ 52 61 13 126 
16 Ховä 56 67 19 142 
17 Хөвñгөë 67 68 10 145 

18 Хýíòèé 44 71 7 122 
19 Дàðõàí-Уóë 119 76 33 228 
20 Уëààíáààòàð 1810 673 731 3214 
21 Оðõоí 130 63 37 230 
22 Говüñүмáýð 21 37 5 63 

Дүí   3000 2000 1000 6000 

 

 

ХАВСРАЛТ 
 

 

 


