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ДБҮААГ Дипломат байгууллагын үйлчилгээ аж ахуйн газар 
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ЗДТГ Засаг даргын тамгын газар 

ЗТБХБЯ Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын яам 

ЗХЖШ Зэвсэгт хүчний жанжин штаб 

ИНЕГ Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 

ИТХ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

МХЕГ Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 

МХЗ Мянганы хөгжлийн зорилт 

НҮБ Нэгдсэн үндэстний байгууллага 

НХХЯ Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 

ОБЕГ Онцгой байдлын ерөнхий газар 

ТЗУГ Төрийн захиргааны удирдлагын газар. 

ТХГ Тусгай хамгаалалтын газар 

ТБОНӨХБАҮХАТХ 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,  ажил 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 

УИХ Улсын Их Хурал 

УБЕГ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 

ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо 

ШШГЕГ Шүүхий шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 

ЭБЭХЯ Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 

ЭМШУИС 
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ӨМНӨХ ҮГ 
 

Авлигын асуудал нь аливаа улс орны нийгэм, улс төр, эдийн засгийн 
хүрээнд бий болдог цогц үзэгдэл юм. Авлига нь ардчиллын үнэт зүйлсийг 
гажуудуулах, эдийн засгийн хөгжлийг удаашруулах, засгийн газрын тогтворгүй 
байдлыг бий болгох зэрэг шууд болон шууд бус олон нөлөөтэй байдаг бөгөөд 
сүүлийн жилүүдэд олон улс орон, олон улсын байгууллагууд сайн засаглал, 
засаглалын шинэтгэл, түүний дотор авлигатай тэмцэх асуудалд анхаарлаа 
хандуулж болжээ. 

Монгол улсын хувьд ч мөн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд анхаарлаа 
хандуулж, УИХ-аас Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг 2002 онд, Авилгалын 
эсрэг НҮБ-ын конвенцийг 2005 онд соёрхон баталж, Авлигын эсрэг хуулийг 2006 
онд батлан хэрэгжүүлж бие даасан, хараат бус Авлигатай тэмцэх газрыг 
байгуулсан билээ. Түүнчлэн Монгол Улс “Мянганы тунхаглал” дахь Мянганы 
хөгжлийн найман зорилго дээр нэмж “Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан 
засаглалыг хөгжүүлэх” гэсэн 9 дэх зорилго, түүний дотор “Авлигыг үл тэвчих уур 
амьсгалыг нийгмийн бүх хүрээнд бий болгон хэвшүүлэх” зорилтыг тавин 
хэрэгжүүлж байгаа билээ. 

Аливаа бодлого, хөтөлбөр үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэн цаашдын зорилтыг тодорхойлоход бодитой 
мэдээлэл, судалгаа чухал ач холбогдолтой. Түүнчлэн аливаа гэмт явдалтай 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны салшгүй нэг бүрэлдэхүүн хэсэг 
нь судалгаа шинжилгээний ажил юм. Ийм ч учраас Авлигын эсрэг хууль болон 
Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын шалгуур үзүүлэлтийг батлах 
тухай УИХ-ын 2008 оны 13 дугаар тогтоолд Авлигын индексийг тооцон олон 
нийтэд мэдээлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны хүрсэн түвшинг үнэлэхээр 
заасны дагуу тус газраас энэ удаагийн судалгааны үр дүнгийн тайланг бэлтгэн 
гаргаад байна. 

Авлигыг хэмжих, судалгааны үр дүнг Монгол Улсын авлигын эсрэг бодлого 
хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэхэд ашиглах төдийгүй, 
НҮБ-ын Мянганы тунхаглалын дагуу Мянганы хөгжлийн 9 дэх зорилгын 
хэрэгжилтийг НҮБ-д тайлагнах, Авилгалын эсрэг конвенцийн 61 дүгээр зүйлд 
заасан авлигын талаарх тоо баримт, судалгаа мэдээлэл, тэдгээрийн арга зүй, 
туршлагын талаарх мэдээллийг бусад орнуудтай хуваалцах үүргээ хэрэгжүүлэх 
зорилгоор ашиглах юм. 

Авлигын индекс тооцоход шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах явцад өргөн 
хүрээтэй, чухал ач холбогдолтой олон тооны мэдээлэл цугларсан бөгөөд 
бодлого боловсруулагчид, төрийн байгууллага, тэдгээрийн удирдах албан 
тушаалтнууд, олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн 
ажилтнууд авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх бодлого, хөтөлбөр, 
үйл ажиллагааг төлөвлөх, үнэлж дүгнэхэд нь шаардлагатай мэдээллийг хүргэх, 
эрдэмтэн судлаачид, оюутан залуус, төрийн бус байгууллагуудын ажилтнууд 
энэ чиглэлийн судалгаа, шинжилгээ ажил хийхдээ мэдээллийн эх үүсвэр болгон 
ашиглуулах зорилгоор товхимолд эдгээр мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар 
оруулсан болно. Энэхүү товхимлыг уншиж танилцаж буй Та бүхэн судалгааны 
ажилд ач холбогдол өгч, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ гэдэгт 
найдаж байна. 

 
Түүнчлэн авлигын индекс тооцох, судалгаа явуулах бүхий л үе шатанд 

бидэнтэй хамтран ажиллаж үнэтэй санал өгч, дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байсан 
эрдэмтэн судлаачид, төрийн албан хаагчид, олон улсын байгууллага, төсөл 
хөтөлбөрийн ажилтнууд, судалгааны мэдээллийг цуглуулах, боловсруулахад 
оролцсон ярилцлага авагч нар болон бусад ажилтнууд, судалгааны ажилд 
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оролцон үнэтэй мэдээлэл өгсөн судалгаанд оролцогчид, бүх байгууллага, 
хүмүүст талархлаа илэрхийлэн, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.  

 
Авлигатай тэмцэж, шударга ёсыг тогтоон, хөгжил дэвшилд хүргэнэ! 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН  

ДАРГА, ТЭРГҮҮН КОМИССАР                                                             Н.ГАНБОЛД



ХУРААНГУЙ 
 

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын индексийг 2009 онд анх тооцож 

байсан бол хоёр жилийн дараа буюу 2011 онд хоёр дахь удаагаа тооцож байна. 

Ингэснээр цаг хугацааны хувьд уг үзэгдэл хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодорхойлж 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх боломжийг олгож байгаа нь энэ удаагийн судалгааны нэг 

онцлог болж байна. 

Монгол Улсын Авлигын индекс тооцох аргачлалыг Авлигатай тэмцэх 

газрын болон Үндэсний Статистикийн хорооны даргын 2009 оны 6 дугаар сарын 

23-ны өдрийн 76/(06/69) хамтарсан тушаалаар баталсан юм.  

Аргачлалд тусгагдсаны дагуу авлигын индекс нь тодорхой нутаг дэвсгэр 

буюу аймаг, нийслэл, тэдгээрийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага буюу яам, агентлаг, 

тэдгээрийн нэгж, орон нутаг дахь салбар дахь авлигын цар хүрээ, хэлбэр, 

шалтгааныг тодорхойлох тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдийн нийлбэр цогц юм. 

Тиймээс авлигын индекс нь тодорхой нутаг дэвсгэр буюу аймаг, нийслэл, 

тэдгээрийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, 

төрийн захиргааны байгууллага буюу яам, агентлаг, тэдгээрийн нэгж, орон нутаг 

дахь салбарын авлигын цар хүрээг тодорхойлох тоон үзүүлэлтийг хамруулж  

авч үзлээ. 

Авлигын индексийн тоон үзүүлэлт нь авлигын цар хүрээ, хэлбэрийн 

үзүүлэлтийн дундаж бөгөөд индекс нь 0-1 хүртэлх утгыг авах бөгөөд индексийн 

утга 1-д ойртох тусам авлига багасч байна гэж үзнэ. Тухайлбал, авлигын 

хэлбэрийн үзүүлэлтийн утга нэмэгдэж байвал авлигын хүнд хэлбэрүүд үгүй 

болж байна гэж үзнэ. 

Монгол Улсын Авлигын индекс 2011 онд 0.63 гарсан нь 2009 оныхоос 0.01 

пунктээр буурсан байна. Өөрөөр хэлбэл, хоёр жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 

авлигын нөхцөл байдал муудсан болохыг харуулж байна. Авлигын индексийг 

бүрдүүлэгч үзүүлэлтээс авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 0.02 пунктээр буурсан нь 

авлигын индекс ийнхүү буурахад нөлөөлжээ.  

Энэхүү тайлангийн 1 дүгээр бүлэгт Монгол Улсын авлигын индекс, түүний 

салбар, аймаг нийслэлийн түвшинд, 2 дугаар бүлэгт Авлигын төлөв байдал, цар 

хүрээний асуудал, 3 дугаар бүлэгт Авлигын илрэн гарч буй хэлбэр, 4 дүгээр 

бүлэгт Авлигын үүсгэж буй шалтгаан нөхцөл, 5 дугаар бүлэгт Авлигын индекс 

тооцох аргазүй, олон нийтийн төсөөллийн судалгааны мэдээллийн эх үүсвэрийн 

тайлбар, судалгаанд оролцогчдын ерөнхий үзүүлэлтийг хамруулан авч үзлээ.  

 



БҮЛЭГ I. МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГЫН ИНДЕКС, САЛБАР, АЙМАГ 
НИЙСЛЭЛИЙН ТҮВШИНД 

Монгол Улсын Авлигын индекс нь авлига хэмээх сөрөг үзэгдлийн цар 

хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг тодорхойлох тоон болон чанарын үзүүлэлтийн 

нийлбэр цогц бөгөөд уг үзэгдлийн орон зайн (салбар болон аймаг, нийслэлийн 

түвшинд) болон цаг хугацааны өөрчлөлт (хоёр жил тутамд)-ийг илтгэн 

харуулдаг.  

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын индексийг 2009 онд анх тооцож байсан 

бол хоёр жилийн дараа буюу 2011 онд хоёр дахь удаагаа тооцож байна. 

Ингэснээр цаг хугацааны хувьд уг үзэгдэл хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодорхойлж 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх боломжийг олгож байгаа нь энэ удаагийн судалгааны нэг 

онцлог болж байна. 

 Тайлангийн энэ бүлэгт үндэсний түвшин дэх авлигын индекс, түүнийг 

бүрдүүлэгч үзүүлэлт, тэдгээрт гарсан цаг хугацааны өөрчлөлт (дэд бүлэг: I.1), 

салбар буюу төрийн захиргааны төв байгууллагын болон аймаг, нийслэлийн 

буюу нутгийн захиргааны, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын авлигын 

индексийн харьцуулалт, өөрчлөлтийг (дэд бүлэг: I.2, I.3) авч үзсэн болно.  

 

I.1 Монгол улсын авлигын индекс, түүнд гарсан өөрчлөлт 

Монгол Улсын Авлигын индекс 2011 онд 0.63 гарсан нь 2009 оныхоос 0.01 

пунктээр буурсан байна. Өөрөөр хэлбэл, хоёр жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 

авлигын нөхцөл байдал муудсан болохыг харуулж байна. Авлигын индексийг 

бүрдүүлэгч үзүүлэлтээс авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 0.02 пунктээр буурсан нь 

авлигын индекс ийнхүү буурахад нөлөөлжээ. Энэ нь авлига хэмээх үзэгдэл илүү 

ноцтой байдлаар илрэн гарах болсныг харуулж байна. 

Зураг  1. Монгол Улсын авлигын индекс, түүний бүрдүүлэгч үзүүлэлт 

 

 

Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт тус бүрээр нь авч үзвэл, авлигын цар 

хүрээний талаарх олон нийт, шинжээчдийн төсөөллийн үзүүлэлт 0.79 гарч 
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байна (Хүснэгт 1). Өөрөөр хэлбэл, 2011 онд олон нийт, шинжээчдийн 79.0 хувь 

нь Монгол Улсад авлига түгээмэл байна гэж үзсэн нь 2009 оныхоос 4.0 пунктээр 

нэмэгджээ. Үүний дотор Монгол Улсад авлига түгээмэл үзэгдэл болсон гэж 2009 

онд иргэдийн 79.4 хувь нь үзэж байсан бол 2011 онд энэ үзүүлэлт 81.4 хувь 

болж нэмэгдсэн байна.  

 

Хүснэгт 1. Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 

    Авлигын цар хүрээний талаарх олон нийт, 

шинжээчдийн төсөөллийн үзүүлэлт 
0.75 0.79 0.04 

Авлигын эдийн засгийн үр дагаврын үзүүлэлт 0.03 0.02 -0.01 

Шинжээчдийн төсөөллөөрх авлигын хувь 

хэмжээ 
0.10 0.11 0.01 

Олон нийтийн зүгээс төрийн албан хаагчдад 

өгсөн хээл хахуулийн дундаж хувь хэмжээ 
0.15 0.13 -0.02 

Авлигын цар хүрээний нэгдсэн үзүүлэлт 0.74 0.74 0.00 

 

Авлигын эдийн засгийн үр дагаврын үзүүлэлт 0.02 гарч байгаа нь улсын 

нэгдсэн төсвийн зарлагын 2.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний хохирол авлигын гэмт 

хэргийн улмаас учирсан байна.  

Түүнчлэн, шинжээчдийн төсөөллөөр авлигын хувь хэмжээ 0.11 гарсан нь 

2009 оныхоос 0.01 пунктээр нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, төрийн 

байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах шалгаруулалт 

буюу тендерт оролцох, өр төлбөр, иргэний нэхэмжлэлийг шийдвэрлүүлэх, 

татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэх зэрэг хэлцлүүдийн үнийн дүнгийн 

дунджаар 11.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө авлига, хээл хахууль 

байдлаар зарцуулагддаг гэж шинжээчид үзсэн байна. 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 20.0 хувь нь 

сүүлийн 12 сарын хугацаанд гэр бүлийн зүгээс нь төрийн албан хаагчдад хээл 

хахууль өгсөн гэж хариулсан бөгөөд тэд өрхийн жилийн төсвийнхөө дунджаар 

12.6 хувьтай тэнцэх буюу 321.3 мянган төгрөгийн хээл хахуулийг төрийн албан 

хаагчдад өгчээ. Төрийн албан хаагчдад төлсөн хээл хахуулийн өрхийн төсөвт 

эзлэх хувийн жин буурсан хэдий ч хээл хахууль өгсөн өрхүүдийн эзлэх хувь 6.7 

пунктээр, төлсөн хээл хахуулийн дундаж хэмжээ 33.4 хувиар өссөн байна. 

Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 0.52 гарсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 

0.02 пунктээр буурсан байна (Хүснэгт 2).  

 

Хүснэгт 2. Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 
 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Давхар объекттой авлигын гэмт хэргийн эзлэх 

хувь 
0.31 0.19 -0.12 

Хоёр болон түүнээс дээш давталттай авлигын 

гэмт хэргийн эзлэх хувь 
0.30 0.51 0.21 

Зохион байгуулалттай авлигын гэмт хэргийн 

эзлэх хувь 
0.42 0.58 0.16 

Авлигын гэмт хэргийн ангиллын үзүүлэлт 0.37 0.40 0.03 

Авлигын гэмт хэргийн шунахайн сэдэлтийн 

үзүүлэлт 
0.91 0.69 -0.22 

Авлигын хэлбэрийн нэгдсэн үзүүлэлт 0.54 0.52 -0.02 

 

Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт ийнхүү буурахад авлигын хэргийн давталт, 

зохион байгуулалттай байдлын болон ангиллын үзүүлэлт 0.03-0.21 пунктээр 

нэмэгдсэн нь нөлөөлжээ. Тухайлбал, 2009 онд хоёр болон түүнээс дээш давтан 

үйлдэлтэй авлигын гэмт хэрэг нийт гэмт хэргийн 30.0 хувийг эзэлж байсан бол 

2011 онд 51.0 хувь болж 21.0 пунктээр нэмэгдсэн байна. Авлигын гэмт хэргийн 

давталт буюу үйлдлийн тоо нэмэгдэж байгаа нь төрийн байгууллагын дүрэм, 

журмын гажуудал, үйл ажиллагааны ил тод бус байдал нь эдгээр хэргийг дахин 

давтан үйлдэгдэхэд хүргэж байна. Мөн зохион байгуулалттай гэмт хэргийн 

эзлэх хувь 2009 онд 42.0 хувь байсан бол 2011 онд 58.0 хувь болж 16.0 пунктээр 

нэмэгдсэн нь авлигын гэмт хэргийг илүү зохион байгуулалттайгаар үйлдэх 

болсныг харуулж байна. 

Түүнчлэн авлигын хэргийн ангиллын үзүүлэлт 0.03 пунктээр нэмэгдсэн нь 

авлигын гэмт хэрэгт хүндэвтэр, хүнд хэргүүд зонхилох болж, илүү ноцтой, хор 

уршигтай болжээ. 

 

I.2 Салбарын авлигын индекс, тэдгээрт гарсан өөрчлөлт 

 

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын индексийг үндэсний түвшинд тооцон 

гаргасны зэрэгцээ салбараар буюу сайд нарын эрхлэх асуудлын хүрээний 

байгууллагуудаар тооцон гаргадаг. Энэ нь салбаруудын хооронд авлигад өртөх 

эрсдэлээр нь харьцуулан үнэлэлт дүгнэлт өгөх боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. 

Салбарын авлигын индексийг тэдгээр дэх авлигыг үүсгэгч нөхцөлүүд болон 

бодит байдлын талаарх шинжээчид, төрийн албан хаагчид, иргэд, бизнес 

эрхлэгчдийн санаа бодлыг тусгасан тус бүр 14 төрлийн үзүүлэлтийг ашиглан 

тооцсон. 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний (0.57), Эрүүл мэндийн (0.59) болон Батлан 

хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын (0.59) төрийн байгууллагууд авлигад 

өртөх илүү эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон байна. 

 
Хүснэгт 3. Авлигын индекс, салбараар 

 

Салбар, эрхлэх асуудал 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Сангийн сайдын  0.63 0.66 0.03 

Гадаад харилцааны сайдын  0.63 0.64 0.01 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын  0.61 0.60 -0.01 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын  0.65 0.64 -0.01 

Батлан хамгаалахын сайдын  0.71 0.59 -0.12 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын  0.64 0.61 -0.03 

Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын  0.64 0.60 -0.03 

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын  0.69 0.67 -0.02 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын  0.63 0.67 0.04 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын  0.47 0.57 0.09 

Эрүүл мэндийн сайдын  0.61 0.59 -0.02 

Шадар сайдын  0.63 0.59 -0.04 

 

Мөн Батлан хамгаалахын сайд, Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын 

сайд зэрэг 8 салбарт авлигад өртөх эрсдэл нэмэгдсэн буюу авлигын индекс 

буурсан байна (Хүснэгт 3). Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх 

асуудлын салбарын авлигын индекс 2009 оныхоос 0.09 пунктээр сайжирсан 

хэдий ч бусад салбартай харьцуулахад хамгийн доогуур үзүүлэлттэй хэвээр 

байна. 

Салбаруудын авлигын индексийн өөрчлөлт, түүнд нөлөөлсөн хүчин 

зүйлсийг салбараар тус бүрээр авч үзье. 

 

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн захиргааны байгууллагууд: 

 
Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн захиргааны байгууллагуудын 

авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад авлигад өртөх эрсдэл 0.03 пунктээр 

буурсан байна. Тус салбарын авлигын индексийг тооцсон үзүүлэлтийг 

дэлгэрэнгүй авч үзвэл, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, 

авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, 

сайн засаглалын шалгуур хангаагүй, удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус, бусад 

талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.3-23.1 пунктээр буурсан нь төрийн захиргааны байгууллагуудын 

авлигын эрсдэл багассанд нөлөөлсөн байна.  

Хэдийгээр дээрх үзүүлэлтэд эерэг өөрчлөлт гарч байгаач үйл ажиллагаа нь 

улс төрөөс хамааралтай байдаг, албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг, ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэсэн үзүүлэлт 05-21.7 

пунктээр ихэссэнээр сангийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагуудын 

авлигын индекс өмнөх онынхтой харьцуулахад төдийлөн өөрчлөгдсөнгүй.  

 

Хүснэгт 3. Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын авлигын индекс, авлига 

үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
33.6 32.9 -0.7 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

17.7 10.3 -7.4 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
48.7 30.8 -17.9 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
46.2 23.1 -23.1 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
35.9 23.1 -12.8 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
21.1 23.1 2.0 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
28.6 12.0 -16.6 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
18.1 21.2 3.1 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.3 15.5 9.2 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.1 6.6 0.5 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

5.5 27.2 21.7 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
8.6 12.8 4.2 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
16.1 14.5 -1.6 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.2 5.9 -0.3 

Авлигын индекс 0.63 0.66 0.03 

 

Бусад салбаруудтай харьцуулахад Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагууд 0.66 пунктээр 2 дугаарт байгаа нь авлигад өртөх эрсдэл бага 

байгааг харуулж байна. Тухайлбал, албан хаагчид нь хүнд суртал гаргах явдал 

бага, хээл хахууль өгөх явдал бага гэж судалгаанд оролцогчид үзсэн байна.  

 

Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагууд: 

 
Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын авлигын 

индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.01 пунктээр өсөж авлигад өртөх эрсдэл 

ялимгүй буурсан байна. Тус салбарын авлигын индексийг тооцсон үзүүлэлтийг 

дэлгэрэнгүй авч үзвэл, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, 

авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, 

сайн засаглалын шалгуур хангадаггүй, удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус, бусад 

талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой 

харьцуулахад 2011 оны байдлаар 0.9-21.3 пунктээр буурсан нь Гадаад 

харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын авлигын эрсдэл багассанд 

нөлөөлсөн байна.  
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Тус салбар нь авлигад өртөх эрсдэл багатай салбарын тоонд орж байгаа ч 

төсөв санхүүгийн асуудал нээлттэй бус байдал, удирдлагын шагнал 

урамшуулал нь бодит бус, албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг шийддэг, 

ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг зэрэг үзүүлэлтүүд өссөн нь үнэлгээнд 

сөргөөр нөлөөлжээ. 
 

Хүснэгт 4. Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын авлигын 
индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл  

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 

Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
25.0 24.7 -0.3 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

19.7 8.3 -11.4 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
50.0 44.4 -5.6 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
50.0 44.4 -5.6 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
58.3 37.0 -21.3 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
29.9 31.0 1.1 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
20.0 17.5 -2.5 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
18.9 8.0 -10.9 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.1 23.3 17.2 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
3.9 6.7 2.8 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

0.0 18.9 18.9 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.1 6.7 0.6 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
8.2 7.3 -0.9 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 2.8 2.8 

Авлигын индекс 0.63 0.64 0.01 

 

Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагыг бусад 

байгууллагтай харьцуулахад 0.64 пунктээр 3 дугаарт байгаа нь тус салбарын 

авлигад өртөх эрсдэл бага байна. Тухайлбал, авлигтай тэмцэх үйл ажиллагаа 

нь үр ашиг ихтэй, хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан нь бага гэж 

судалгаанд оролцогчид дүгнэжээ. Харин сайн засаглалын шалгуур хангахгүй 

байна гэж шинжээчдийн 37.0 хувь, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй 
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бус гэж төрийн албан хаагчдын 31.0 хувь нь үзэж байгаа нь  хамгийн өндөр 

байна. 

 

Хууль зүй, дотоодын хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагууд: 

 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагуудын 

авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.01 пунктээр буурч авлигад өртөх 

эрсдэл нэмэгдсэн байна. Тус салбарын авлигын индексийг тооцсон үзүүлэлтийг 

дэлгэрэнгүй авч үзвэл, ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, удирдлагын 

шагнал урамшуулал бодит биш, албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийддэг, бусад талуудаас хууль бус санал тавьдаг гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 

онтой харьцуулахад 2011 оны байдлаар 3.2-40.1 пунктээр өссөн нь салбарын 

авлигад өртөх эрсдэлийг нэмсэн байна. 

Хэдийгээр дээрх үзүүлэлтүүд сөрөг өөрчлөлтүүд гаргаж байгаа хэдий ч 

салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, авлигатай тэмцэх 

хүсэл эрмэлзэл сул, сайн засаглалын шалгуур хангадаггүй, төсөв санхүүгийн 

үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус, удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус, үйл 

ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай, албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг, 

ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг, хээл хахууль өгөх оролдлого гардаг 

гэсэн үзүүлэлтүүд буурснаар эерэг нөлөө үзүүлж байна гэж шинжээчид дүгнэж 

байна.     

 
  

Хүснэгт 5. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын 

авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
41.9 45.3 3.4 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

34.7 26.8 -7.9 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
45.2 40.0 -5.2 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
14.3 40.0 25.7 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
31.0 24.4 -6.6 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
47.9 28.0 -19.9 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
26.3 13.6 -12.7 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
16.0 7.2 -8.8 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
5.0 16.5 11.5 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
10.7 4.7 -6.0 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

5.3 45.4 40.1 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
10.3 8.2 -2.1 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
19.2 22.4 3.2 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
12.1 8.7 -3.4 

Авлигын индекс 0.61 0.60 -0.01 

 

Бусад салбаруудтай харьцуулахад Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 

эрхлэх асуудлын байгууллагын авлигын индекс 0.60 буюу сүүлээсээ 3 дугаарт 

байгаа нь авлигад өртөх эрсдэл өндөр юм. Тухайлбал, авлига түгээмэл гэж 

үзсэн шинжээчдийн хувь 45.3, албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийддэг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын хувь 45.4 буюу өндөр байна. Харин 

судалгаанд оролцогчид албан хаагчид нь хүнд суртал гаргах явдал бага гэж 

үзжээ.  

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагууд: 

 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагуудын авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.01 пунктээр 

буурч авлигад өртөх эрсдэл өмнөх судалгааныхаас нэмэгдсэн байна. Тус 

салбарын авлигын индексийг тооцсон үзүүлэлтийг дэлгэрэнгүй авч үзвэл, 

авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, 

сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь 
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нээлттэй бус, удирдлагын шагнал урамшуулал бодит биш, албан хаагчид нь 

хээл хахуулиар асуудлыг шийддэг гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой 

харьцуулахад 2011 оны байдлаар 2.5-20.8 пунктээр өссөн нь салбарын авлигад 

өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлсэн байна. 

Тус салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, 

удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус, үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай, 

ах, дүү, танил талаараа асуудалд ханддаг зэрэг үзүүлэлтүүд нь өмнөх жилтэй 

харьцуулбал буурсан гэж шинжээчид дүгнэж байна.   

 

Хүснэгт 6. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх 

асуудлын авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 

Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн албан 

хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
40.2 36.0 -4.2 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

26.7 20.7 -6.0 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
56.4 60.0 3.6 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
30.8 33.3 2.5 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
25.6 28.9 3.3 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
10.7 31.5 20.8 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
9.0 7.6 -1.4 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
34.6 17.2 -17.4 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.5 22.5 16.0 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчдын эзлэх хувь 
7.4 0.0 -7.4 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

7.0 15.2 8.2 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
4.8 4.4 -0.4 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
5.8 2.7 -3.1 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж хариулсан 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.5 0.0 -6.5 

Авлигын индекс 0.65 0.64 -0.01 

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын авлигын индекс 0.64 буюу 3 

дугаар байгаа нь авлигад өртөх эрсдэл багатайг харуулж байна. Тухайлбал, 

тухайн салбарт ах дүү танил, талаараа асуудалд хандах, бусад талуудаас хууль 

бус санал тавьдаг гэсэн үзүүлэлт бусад салбаруудтай харьцуулахад харьцангуй 
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бага гэж төрийн албан хаагчид дүгнэжээ. Судалгаанд оролцсон шинжээчид тус 

салбарын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн буюу 60.0 хувьд 

хүрсэн нь бусад салбаруудтай харьцуулахад өндөр байна.    

 

Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагууд: 

 
Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын авлигад өртөх 

эрсдэл 2009 оныхоос нэмэгдсэн буюу авлигын индекс 0.12 пунктээр буурсан 

байна. Тус салбарын авлигын индексийг тооцсон үзүүлэлтийг дэлгэрэнгүй авч 

үзвэл, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, авлигатай тэмцэх 

хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, сайн засаглалын 

шалгуур хангадаггүй, удирдлагын шагнал урамшуулал бодит бус, албан хаагчид 

нь хүнд суртал гаргадаг, албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг, бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан, хээл хахууль 

өгөх оролдлого гарч байсан гэсэн үзүүлэлтүүдийг 2009 оныхтой харьцуулахад 

4.8-32.5 пунктээр өссөн нь салбарын авлигад өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлсэн 

байна.  

Хэдийгээр Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын салбарын 

авлигын индекс буурсан ч төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус, 

удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус, үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус зэрэг 

үзүүлэлт 2009 оныхтой харьцуулахад 1.8-9.8 пунктээр буурч эерэг нөлөө 

үзүүлсэн гэж шинжээчид дүгнэж байна.  

Шинжээчдийн дүгнэж буйгаар Батлан хамгаалахын салбар хамгийн улс 

төрөөс хамааралгүй салбар гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь нь 3.6 хувь 

байна.  

 

Хүснэгт 7. Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын авлигын 

индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
11.8 20.7 8.9 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

17.5 37.5 20.0 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
38.9 71.4 32.5 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
16.7 28.6 11.9 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
27.8 33.3 5.5 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
36.4 26.6 -9.8 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
14.5 12.7 -1.8 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
8.3 3.6 -4.7 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 37.9 37.9 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 10.5 10.5 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

0.0 42.3 42.3 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 4.8 4.8 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
7.7 15.1 7.4 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
4.5 11.8 7.3 

Авлигын индекс 0.71 0.59 -0.12 

 

Тус салбар 2009 онд авлигад (0.71) өртөх хамгийн эрсдэл багатай салбар 

байсан бөгөөд 2011 онд авлигын индекс нь 0.59 сүүлээсээ 6 дугаарт байна. 

Тухайлбал, Батлан хамгаалахын салбарын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлийг 

бусад салбартай харьцуулж үзэхэд хамгийн сул буюу шинжээчдийн эзлэх хувь 

нь 71.4 байна.  

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагууд: 

 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагуудын авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.03 пунктээр 

буурч авлигад өртөх эрсдэл нэмэгдсэн байна. Тус салбарын авлигын индексийг 

тооцсон үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй авч үзвэл, ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн 

тархсан, сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна, удирдлагын шагнал 

урамшуулал нь бодит бус, албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг, хээл хахууль өгөх оролдлого  гарч байсан гэсэн үзүүлэлт 2009 
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оныхтой харьцуулахад 2011 оны байдлаар 0.1-27.2 пунктээр өссөн нь тус 

салбарын авлигын эрсдэл нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байна.  

Хэдийгээр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын 

салбарын авлигын индекс буурсан ч салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа 

нь үр ашигтай бус, удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус, үйл ажиллагаа нь улс 

төрөөс хамааралтай, албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг, ах дүү танил 

талаараа асуудалд ханддаг, бусад талаас хууль бус санал тавьж байсан, хээл 

хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.1-8.8 пунктээр буурч эерэг нөлөө үзүүлсэн гэж шинжээчид 

дүгнэж байна.  

 

Хүснэгт 8. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх 

асуудлын авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 

Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
38.2 40.9 2.7 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

23.6 20.2 -3.4 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
50.0 41.2 -8.8 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
33.3 44.4 11.1 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
31.5 35.2 3.7 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
25.5 25.5 0.0 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
14.9 13.3 -1.6 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
17.9 11.7 -6.2 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
4.1 23.0 18.9 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.6 4.4 -2.2 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

3.1 30.3 27.2 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
7.7 7.6 -0.1 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
12.4 10.9 -1.5 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.6 6.7 0.1 

Авлигын индекс 0.64 0.61 -0.03 
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Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын салбарыг 

бусад салбаруудтай харьцуулахад авлигын индексийн үзүүлэлт 0.61 буюу 4 

дүгээрт байгаа нь авлигад өртөх эрсдэлтэйг харуулж байна. Тухайлбал,  

шинжээчдийн 35.2 хувь нь сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж 

дүгнэсэн бол төрийн албан хаагчдын зөвхөн 4.4 хувь нь  тус салбарын албан 

хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж дүгнэсэн нь бусад салбаруудтай 

харьцуулахад харьцангуй бага үзүүлэлт юм.  

 

Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагууд: 

 
Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагын авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.03 пунктээр буурч 

авлигад өртөх эрсдэл нэмэгдсэн байна. Тус салбарын авлигын индексийг 

тооцсон үзүүлэлтийг дэлгэрэнгүй авч үзвэл, авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл 

сул,  ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа 

нээлттэй бус, удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус, удирдлагын шагнал 

урамшуулал нь бодит бус, албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг, ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг, бусад талуудаас хууль 

бус санал тавьж байсан, хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэсэн 

үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой харьцуулахад 2011 оны байдлаар 3.1-25.9 пунктээр 

өссөн нь тус салбарын авлигын эрсдэл нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байна.  

Хэдийгээр Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагын авлигын индекс буурсан ч салбарын авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагаа нь үр ашигтай бус, сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна, үйл 

ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай, албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг 

гэсэн үзүүлэлт 2009 оныхтой харьцуулахад 4.8-25.6 пунктээр буурч эерэг нөлөө 

үзүүлсэн гэж шинжээчид дүгнэж байна.  

 

Хүснэгт 9. Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх 

асуудлын авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
48.1 38.5 -9.6 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

36.5 10.9 -25.6 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
46.2 56.3 10.1 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
30.8 43.8 13.0 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж 

үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 
48.7 33.3 -15.4 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
7.5 23.5 16.0 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
7.5 16.2 8.7 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
18.7 6.7 -12.0 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
5.8 30.5 24.7 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
7.7 2.9 -4.8 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын 

эзлэх хувь 

3.9 29.8 25.9 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 3.1 3.1 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
16.1 20.9 4.8 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
9.5 18.3 8.8 

Авлигын индекс 0.64 0.60 -0.04 

 

Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын салбарыг бусад салбартай 

харьцуулахад авлигын индекс нь 0.60 буюу сүүлээсээ 3 дугаарт байгаа нь 

авлигад өртөх эрсдэл их байгааг харуулж байна. Тухайлбал, удирдлагын 

шагнал урамшуулал бодит бус гэж төрийн албан хаагчид дүгнэсэн бол албан 

хаагчид нь хүнд суртал бараг гаргадаггүй гэж дүгнэсэн  буюу төрийн албан 

хаагчдын эзлэх хувь 2.9 байна. 

 

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагууд: 

 
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын 

авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.02 пунктээр буурч авлигад өртөх 

эрсдэл нэмэгдсэн байна. Тус салбарын авлигын индексийг тооцсон үзүүлэлтийг 

дэлгэрэнгүй авч үзвэл, салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашиггүй, 

сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна, удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус, 

удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус, албан хаагчид нь хээл хахуулиар 

асуудлыг шийдвэрлэдэг, хээл хахууль өгөх оролдлого  гарч байсан гэсэн 
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үзүүлэлт 2009 оныхтой харьцуулахад 2011 оны байдлаар 0.9-16.4 пунктээр 

өссөн нь тус салбарын авлигын эрсдэл нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байна.  

Тус салбарын авлигын индекс өмнөх оныхоос буурсан хэдий ч 2011 онд 

авлигад өртөх хамгийн эрсдэл багатай салбар байна. 

Хэдийгээр Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагын авлигын индекс буурсан ч ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн 

тархсан, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус, үйл ажиллагаа нь улс 

төрөөс хамааралтай, бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэсэн 

үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой харьцуулахад 2.9-10.7 пунктээр буурч эерэг нөлөө 

үзүүлсэн гэж шинжээчид дүгнэж байна. 

  

 

Хүснэгт 10. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх 

асуудлын авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 

Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
28.0 17.3 -10.7 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

21.0 23.9 2.9 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
53.3 62.5 9.2 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
26.7 18.8 -7.9 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
24.4 35.4 11.0 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
12.3 9.4 -2.9 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
5.5 16.9 11.4 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
23.7 13.7 -10.0 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
3.8 14.5 10.7 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 0.0 0.0 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

0.0 16.4 16.4 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 0.0 0.0 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
17.3 9.2 -8.1 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 0.9 0.9 

Авлигын индекс 0.69 0.67 -0.02 
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Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн салбарыг бусад салбаруудтай 

харьцуулахад авлигын индекс нь 0.67 буюу 1 дүгээрт байгаа нь авлигад өртөх 

хамгийн эрсдэл багатай салбарын нэг болж байгаа хэдий ч шинжээчид 

авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл хамгийн сул салбар гэж дүгнэжээ. 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагууд: 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагуудын авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.04 пунктээр 

өсөж авлигад өртөх эрсдэл буурсан байна. Тус салбарын авлигын индексийг 

тооцсон үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй авч үзвэл, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа 

нь үр ашигтай бус, авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг сонирхлын 

зөрчил ихээхэн тархсан, сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна, удирдлагын 

шийдвэр нээлттэй бус, үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай, ах дүү танил 

талаараа асуудалд ханддаг гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой харьцуулахад 2011 

оны байдлаар 3.1-30.4 пунктээр буурсан нь эдгээр байгууллагын авлигын 

эрсдэл багассанд нөлөөлсөн байна.  

Хэдийгээр тус салбар авлигад өртөх эрсдэл багатай салбар ч төсөв 

санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус, удирдлагын шагнал урамшуулал нь 

бодит бус, албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг, албан хаагчид нь хээл 

хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг, бусад талуудаас хууль бус санал тавьж 

байсан, хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэсэн үзүүлэлтүүд 4.6-23.2 

пунктээр ихэссэн нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэж шинжээчид дүгнэж байна.  

 

Хүснэгт 11. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх 

асуудлын авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 

Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
33.8 29.3 -4.5 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

23.6 20.5 -3.1 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
57.1 41.7 -15.4 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
50.0 8.3 -41.7 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
31.0 19.4 -11.6 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
14.3 26.0 11.7 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
10.9 5.1 -5.8 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
39.9 9.5 -30.4 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
3.6 26.8 23.2 
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Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
4.1 8.7 4.6 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

5.1 15.9 10.8 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
13.3 4.3 -9.0 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
13.4 18.2 4.8 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 5.1 5.1 

Авлигын индекс 0.63 0.67 0.04 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бусад салбаруудтай 

харьцуулахад авлигын индекс нь (0.67) буюу 1 дүгээрт байгаа нь авлигад өртөх 

хамгийн эрсдэл багатай салбар нэг гэж судалгаанд оролцогчид дүгнэжээ. Мөн 

тус салбарын удирдлагын шийдвэр хамгийн нээлттэй буюу төрийн албан 

хаагчдын эзлэх хувь 5.1 байна.  

 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагууд: 

 
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагуудын 

авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.09 пунктээр нэмэгдэж авлигад 

өртөх эрсдэл буурсан байна. Тус салбарын авлигын индексийг тооцсон 

үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй авч үзвэл, авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, 

төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нээлттэй бус, удирдлагын шийдвэр нээлттэй 

бус, үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай, удирдлагын шагнал 

урамшуулал нь бодит бус, албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг, албан 

хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг, ах дүү танил талаараа 

асуудалд ханддаг, бусад талуудаас хууль бус санал тавьдаг гэсэн үзүүлэлтүүд 

2009 оныхтой харьцуулахад 2011 оны байдлаар 4.8-39.2 пунктээр өссөн нь тус 

салбарын авлигын эрсдэл буурахад нөлөөлсөн байна.  

Хэдийгээр тус салбарын авлигын индекс нэмэгдсэн ч авлигад өртөх 

хамгийн эрсдэл ихтэй салбар бөгөөд салбарын авлигтай тэмцэх үйл ажиллагаа 

нь үр ашиггүй,  ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, сайн засаглалын 

шалгуур хангахгүй, хээл хахууль өгөх оролдлого гарч гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 

оныхтой харьцуулахад 3.0-33.3 пунктээр нэмэгдэж сөрөг нөлөө үзүүлсэн гэж 

шинжээчид дүгнэж байна.  

 

Хүснэгт 12. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний  сайдын эрхлэх асуудлын 

авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
65.0 50.8 -14.2 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

29.5 36.8 7.3 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
69.7 36.4 -33.3 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
36.4 72.7 36.3 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
30.3 33.3 3.0 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
40.6 16.5 -24.1 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
26.0 14.3 -11.7 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
59.6 20.4 -39.2 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
31.3 18.6 -12.7 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
27.5 6.9 -20.6 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

37.6 32.8 -4.8 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
34.3 11.2 -23.1 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
23.5 17.3 -6.2 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
0.0 12.5 12.5 

Авлигын индекс 0.47 0.57 0.10 

 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний салбарыг бусад салбаруудтай харьцуулахад 

авлигын индекс нь (0.57) буюу сүүлээсээ 1 дүгээрт байгаа нь авлигад өртөх 

хамгийн эрсдэл өндөртэй салбар гэж судалгаанд оролцогчид дүгнэжээ. Бусад 

салбаруудтай харьцуулахад тухайн салбарт авлигын тархац өндөр, ашиг 

сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, сайн засаглалын шалгуур хангалтгүй, үйл 

ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай, албан хаагчид нь хээл хахуулиар 

асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж судалгаанд оролцогчид үзсэн юм.  

 

Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагууд: 

 
Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын авлигын индекс 

2009 оныхтой харьцуулахад 0.02 пунктээр буурч авлигад өртөх эрсдэл 

нэмэгдсэн байна. Тус салбарын авлигын индексийг тооцсон үзүүлэлтүүдийг 

дэлгэрэнгүй авч үзвэл, ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан, удирдлагын 

шагнал урамшуулал нь бодит бус, албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг,  

албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг, ах дүү танил 

талаараа асуудалд ханддаг, бусад талуудаас хууль бус санал тавьдаг, хээл 
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хахууль өгөх оролдлого  гарч байсан гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой 

харьцуулахад 2011 оны байдлаар 0.6-20.8 пунктээр өссөн нь тус салбарын 

авлигын эрсдэл нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байна.  

Хэдийгээр Эрүүл мэндийн салбарын авлигын индекс буурсан ч салбарын 

авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, авлигтай тэмцэх хүсэл 

эрмэлзэл сул, сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна, төсөв санхүүгийн үйл 

ажиллагаа нь нээлттэй бус, удирдлагын шийдвэр  нээлттэй бус, үйл ажиллагаа 

нь улс төрөөс хамааралтай гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой харьцуулахад 0.8-

13.4 пунктээр буурч эерэг нөлөө үзүүлсэн гэж шинжээчид дүгнэж байна.  

 

Хүснэгт 13. Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын авлигын 

индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 

Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн албан 

хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
43.5 56.7 13.2 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

23.4 19.3 -4.1 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
53.7 52.9 -0.8 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
44.4 47.1 2.7 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
29.6 25.5 -4.1 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
30.8 23.9 -6.9 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
22.0 18.0 -4.0 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
23.9 10.5 -13.4 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
5.6 26.4 20.8 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчдын эзлэх хувь 
7.8 10.7 2.9 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг  

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
5.7 19.8 14.1 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
11.6 15.1 3.5 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
13.4 14.0 0.6 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж хариулсан 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
4.7 7.6 2.9 

Авлигын индекс 0.61 0.59 -0.02 

 

Эрүүл мэндийн салбарыг бусад салбаруудтай харьцуулахад авлигын 

индекс нь 0.59 буюу сүүлээсээ 2 дугаарт байгаа нь тус салбар авлигад өртөх 

эрсдэл маш их байгааг харуулж байна. Тухайлбал, авлигын тархац хамгийн 

өндөр буюу төрийн албан хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 56.7 байна. Мөн тус 
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салбарыг авлигтай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл нь сул, ашиг сонирхлын зөрчил 

ихээхэн тархсан гэж судалгаанд оролцогчид дүгнэсэн байна.  

 

Шадар сайд нарын эрхлэх асуудлын байгууллагууд: 

 
Шадар сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагуудын авлигын индекс 2009 

оныхтой харьцуулахад 0.04 пунктээр буурч авлигад өртөх эрсдэл нэмэгдсэн 

байна. Тус салбарын авлигын индексийг тооцсон үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй 

авч үзвэл, авлигтай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн 

тархсан, сайн засаглалын шалгуур хангахгүй, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа 

нь нээлттэй бус, удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус, албан хаагчид 

нь хүнд суртал гаргадаг,  албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг, ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг, хээл хахууль өгөх 

оролдлого  гарч байсан гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой харьцуулахад 2011 оны 

байдлаар 2.3-39.2 пунктээр өссөн нь тус салбарын авлигын эрсдэл нэмэгдэхэд 

нөлөөлсөн байна.  

Хэдийгээр Шадар сайд нарын салбарын авлигын индекс буурсан ч 

салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, удирдлагын 

шийдвэр  нээлттэй бус, үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай, бусдаас 

хууль бус санал тавьдаг гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 оныхтой харьцуулахад 0.5-14.4 

пунктээр буурч эерэг нөлөө үзүүлсэн гэж шинжээчид дүгнэж байна.  

 

Хүснэгт 14. Шадар сайд нарын эрхлэх асуудлын авлигын индекс, 

авлига үүсгэгч нөхцөл 

Үзүүлэлт 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Тухайн салбарт авлига түгээмэл гэж үзсэн төрийн албан 

хаагчид, шинжээчдийн эзлэх хувь 
33.7 30.3 -3.4 

Салбарын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр 

ашигтай бус гэж үзсэн төрийн албан хаагчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

33.2 22.4 -10.8 

Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үнэлсэн  

шинжээчдийн эзлэх хувь 
54.2 57.1 2.9 

Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
31.3 35.7 4.4 

Сайн засаглалын шалгуур хангахгүй байна гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
27.1 33.3 6.2 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
27.4 30.5 3.1 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
16.8 11.3 -5.5 

Үйл ажиллагаа нь улс төрөөс хамааралтай байдаг гэж 

үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
24.9 10.5 -14.4 

Удирдлагын шагнал урамшуулал нь бодит бус байдаг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
6.4 28.0 21.6 

Албан хаагчид нь хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн төрийн 

албан хаагчдын эзлэх хувь 
3.0 7.4 4.4 

Албан хаагчид нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг  гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувь 

1.3 40.5 39.2 

Ах дүү танил талаараа асуудалд ханддаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
8.2 12.1 3.9 

Бусад талуудаас хууль бус санал тавьж байсан гэж 

хариулсан төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
14.8 14.3 -0.5 

Хээл хахууль өгөх оролдлого гарч байсан гэж хариулсан 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
9.0 11.3 2.3 

Авлигын индекс 0.63 0.59 -0.04 

 

Шадар сайд нарын салбарыг бусад салбаруудтай харьцуулахад авлигын 

индекс нь 0.59 буюу сүүлээсээ 2 дугаарт байгаа нь тус салбар авлигад өртөх 

эрсдэл маш их байгааг харуулж байна. Тухайлбал, авлигатай тэмцэх хүсэл 

эрмэлзэл сул, удирдлагын шагнал урамшуулал бодит бус, албан хаагчид нь 

хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж судалгаанд оролцогчид дүгнэжээ. 

 

I.3 Аймаг, нийслэлийн авлигын индекс, тэдгээрт гарсан өөрчлөлт 
 

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын индексийг үндэсний түвшинд тооцон 

гаргасны зэрэгцээ аймаг, нийслэлээр буюу аймаг, нийслэлийн нутгийн 

захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудаар тооцон гаргадаг. 

Энэ нь аймаг, нийслэлийн хооронд авлигад өртөх эрсдэлээр нь харьцуулан 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. 

Аймаг, нийслэлийн авлигын индексийг мөн тэдгээр дэх авлигыг үүсгэгч 

нөхцөл болон бодит байдлын талаарх шинжээчид, төрийн албан хаагчид, иргэд, 

бизнес эрхлэгчдийн санаа бодлыг тусгасан тус бүр 14 төрлийн үзүүлэлтийг 

ашиглан тооцсон. 
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Аймаг, нийслэлийн авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 9 аймагт 

өссөн, 3 аймагт өөрчлөгдөөгүй, 10 аймаг, нийслэлд буурсан байна (Хүснэгт 4). 

Баян-Өлгий (0.46), Ховд (0.49), Дархан-Уул (0.52), Өмнөговь (0.53), Хөвсгөл 

(0.53) аймгуудын авлигын индекс доогуур буюу харьцангуй авлигад өртөх 

эрсдэл өндөртэй аймгууд болж байна.    

  

Хүснэгт 15. Авлигын индекс, аймаг, нийслэлээр 

Аймаг, нийслэл  2009 2011 Өөрчлөлт 

Архангай 0.47 0.60 0.14 

Баян-Өлгий 0.54 0.46 -0.09 

Баянхонгор 0.58 0.58 0.01 

Булган 0.66 0.66 0.00 

Говь-Алтай 0.59 0.62 0.03 

Дорноговь 0.66 0.64 -0.02 

Дорнод 0.59 0.65 0.06 

Дундговь 0.66 0.55 -0.11 

Завхан 0.64 0.63 -0.02 

Өвөрхангай 0.60 0.66 0.06 

Өмнөговь 0.55 0.53 -0.01 

Сүхбаатар 0.58 0.67 0.09 

Сэлэнгэ 0.64 0.69 0.05 

Төв 0.71 0.68 -0.03 

Увс 0.54 0.54 0.00 

Ховд 0.49 0.49 0.00 

Хөвсгөл 0.55 0.53 -0.02 

Хэнтий 0.56 0.68 0.13 

Дархан-Уул 0.60 0.52 -0.08 

Улаанбаатар 0.60 0.58 -0.02 

Орхон 0.49 0.56 0.07 

Говьсүмбэр 0.67 0.58 -0.09 

 

Аймаг, нийслэлийн авлигын индексийн өөрчлөлт, түүнд нөлөөлсөн хүчин 

зүйлсийг аймаг тус бүрээр авч үзье. 

 

 

Архангай аймаг 

 Архангай аймгийн авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 0.14 

пунктээр өсөж авлигад өртөх эрсдэл буурсан байна. Архангай аймгийн авлигын 

индексийг тооцсон үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй авч үзвэл, Архангай аймгийн 

нутгийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүх 

түвшинд нь авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, аймгийн 

захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн засаглалын шалгууруудыг огт 

хангахгүй байх, иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах, хээл 

хахууль, ах дүү, танил талаараа  асуудлыг шийдвэрлэдэг гэсэн үзүүлэлтүүд 

2009 оныхтой харьцуулахад 19.86-31.6 пунктээр буурсан нь Архангай аймгийн 
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нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагын авлигын эрсдэл 

буурахад нөлөөлсөн байна. Хэдийгээр дээрхи эерэг өөрчлөлтүүд гарч байгаа ч 

аймгийн удирдлагын түвшинд авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул байх гэсэн 

үзүүлэлт 33.33 пунктээр өссөн байна.  

  

Хүснэгт 16. Архангай аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч 

нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 

Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгч, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

61.2 60.14 -1.06 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

53.46 33.6 -19.86 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

66.67 100.0 33.3 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

71.43 50.0 -21.4 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

57.14 25.0 -32.1 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 35.71 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн төрийн 
албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 48.4 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

33.33 33.3 0.0 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

66.67 45.8 -20.8 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

60.78 29.17 -31.6 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 52.94 33.33 -19.6 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх 
хувь 

47.06 33.33 -13.7 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

52.94 22.92 -30.0 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

13.73 2.7 -11.0 

Аймгийн авлигын индекс 0.47 0.60 0.13 

 

Архангай аймгийн авлигын индекс 0.60 гарсан нь 11 дүгээрт байна. Үүнд 

аймгийн удирдлагын түвшинд авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, захиргааны 

байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашигтай бус, ашиг сонирхлын 

зөрчил их тархсан, нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 

засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй байгаа зэрэг нь нөлөөлсөн байна.  

 Аймаг, нийслэлийн нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах 

байгууллагын авлигын индексийн 2009 оны судалгаанд ашиглаагүй 2 үзүүлэлт 

2011 оны судалгаанд ашигласан юм. Энэ нь төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны 

болон удирдлагын шийдвэрийн нээлттэй байдал юм.  

 

Баян-Өлгий аймаг 
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 Баян-Өлгий аймгийн авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад -0.09 

пунктээр буурч авлигад өртөх эрсдэл өссөн байна. Баян-Өлгий аймгийн авлигын 

индексийг тооцсон үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй авч үзвэл, өнгөрсөн хугацаанд 

 Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагын бүх түвшинд Баян-Өлгий аймгийн захиргааны 

байгууллагын удирдлага сайн засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй байх, улс 

төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг, ажилдаа хариуцлагагүй хандах гэсэн үзүүлэлтүүд 4.17-33.3 

пунктээр өссөн нь авлигын эрсдэлийг дагуулж байна.  Сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж судалгаанд оролцогчдын 21.2 хувь нь 

хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 12.1 пунктээр өссөн, хээл хахуулиар 

асуудлыг шийдвэрлэдэг гэсэн үзүүлэлт 19.7 пунктээр өссөн зэрэг нь тус аймагт 

авлигын эрсдэл өндөр байгааг харуулж байна.  

 Баян-Өлгийн аймгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагаа нь үр ашигтай бус, ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх, 

хүнд суртал гаргах, иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах зэрэг 

үзүүлэлтүүд 1.52-12.48 пунктээр буурсан байна. 

 Баян-Өлгий аймгийг бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад авлигын 

эрсдэл хамгийн өндөр юм. Авлигын тархцын үзүүлэлт 64.98, аймгийн 

захиргааны удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэсэн үзүүлэлт 

87.50, ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан.  

Хүснэгт 17. Баян-Өлгийн аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч 

нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгч, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

52.46 64.98 12.52 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

49.40 36.93 -12.48 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

83.33 87.50 4.17 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

75.00 75.00 0.00 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

33.33 66.67 33.33 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 56.88 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 71.56 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

31.82 45.45 13.64 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

69.70 62.12 -7.58 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

30.30 50.00 19.70 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 51.52 48.48 -3.03 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

22.73 37.88 15.15 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

37.88 36.36 -1.52 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

9.09 21.21 12.12 

Аймгийн авлигын индекс 0.54 0.46 -0.09 

 

Баянхонгор аймаг 

 Баянхонгор аймгийн авлигын индекс 2009 онтой харьцуулахад 

өөрчлөгдөөгүй 0.58 байна. Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 

үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага 

нь сайн засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байх, улс төрийн намын 

нөлөөнд автаж асуудалд хандах, хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэсэн 

үзүүлэлтүүд 2009 онтой харьцуулахад 2011 онд 4.72-29.53 пунктээр буурч 

нааштай хандлага ажиглагдаж байгаач авлигын тархац, нутгийн захиргааны 

болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил, сүүлийн 12 

сарын хугацаанд хээл хахууль өгөх явдал өсөж байна гэж судалгаанд 

оролцогчид үзжээ.  

 Баянхонгор аймгийг бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад авлигын 

тархац харьцангуй өндөр, аймгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 

үйл ажиллагаа үр ашиггүй, улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг, 

аймгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил 

их тархсан гэж судалгаанд оролцогчид үзсэн байна. Сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд иргэдийн зүгээс төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж 

судалгаанд оролцсон иргэдийн 30.19 хувь нь үзсэн үзүүлэлт аймгуудын дунд 

хамгийн өндөр байна.  
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Хүснэгт 18. Баянхонгор аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 

Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

43.75 59.09 15.34 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

54.53 25.00 -29.53 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

58.33 62.50 4.17 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

37.50 50.00 12.50 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

41.67 33.33 -8.33 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 46.88 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 34.59 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

50.00 45.28 -4.72 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

65.00 47.17 -17.83 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

53.33 43.40 -9.94 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 36.67 43.40 6.73 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

25.00 28.30 3.30 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

26.67 33.96 7.30 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

16.67 30.19 13.52 

Аймгийн авлигын индекс 0.58 0.58 0.01 

 

Булган аймаг 

 Булган аймгийн авлигын индекс 2009 онтой харьцуулахад өөрчлөгдөөгүй 

0.66 байна. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд улс төрийн намын нөлөөнд автаж 

асуудалд хандах,  ах дүү, танил тал, хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг 

үзүүлэлтүүд 4.75-16.63 пунктээр буурсан боловч Булган аймгийн захиргааны 

байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, нутгийн 

захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил 

их тархсан, иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг гэсэн 

үзүүлэлтүүд 21.90-26.54 пунктээр өссөн байна. 

 Булган аймгийн нутгийн захиргаа болон өөрөө нутгийн удирдах 

байгууллагын төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа, аливаа гаргаж буй шийдвэр нь 

нээлттэй бус байх, улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, ах дүү, 

танил тал, хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх, хүнд суртал гаргах, ажилдаа 

хариуцлагагүй ханддаг гэж үзэх төрийн албан хаагч, иргэдийн эзлэх хувь 21.21-

28.93 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад авлигын индекс 

харьцангуй өндөр гарахад нөлөөлсөн байна.  
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 Харин Булган аймгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагаа нь үр ашигтай бус, авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул байгаа 

үзүүлэлтүүд нь авлигын индекс өөрчлөгдөөгүйд нөлөөлсөн байна.   

Хүснэгт 19. Булган аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 

Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

51.62 49.34 -2.29 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн 
албан хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

26.25 48.15 21.90 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

66.67 71.43 4.76 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

20.00 42.86 22.86 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

40.00 38.10 -1.90 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 
байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 22.64 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 28.93 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

37.84 21.21 -16.63 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

45.95 33.33 -12.61 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

29.73 24.24 -5.49 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 35.14 27.27 -7.86 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

29.73 21.21 -8.52 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

18.92 45.45 26.54 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

10.81 6.06 -4.75 

Аймгийн авлигын индекс 0.66 0.66 0.00 

 

Говь-Алтай аймаг 

 Говь-Алтай аймгийн авлигын индекс 2009 онтой харьцуулахад 0.62 болж 

0.03 пунктээр өссөн байна. Энэ нь аймгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын тархац, аймгийн 

захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн засаглалын шалгууруудыг огт  

хангахгүй байх, улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, ах дүү, 

танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх, хүнд суртал гаргах зэрэг үзүүлэлтүүд 

2.97-25.0 пунктээр буурсан нь Говь-Алтай аймгийн индекс өсөхөд нөлөөлсөн 

байна. Түүнчлэн Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 2.7 

хувь нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд гэр бүлийн зүгээс нь төрийн албан 

хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан нь 2009 онтой харьцуулахад 10.46 

пунктээр буурсан байна.  

 Говь-Алтай аймгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэсэн төрийн албан хаагч, шинжээчдийн үзүүлэлт 
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2011 онд 32.07 хувь болсон нь 2009 онтой харьцуулахад 15.48 пунктээр, 

аймгийн удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэх шинжээчдийн 

үзүүлэлт 75.0 хувь байгаа нь 2009 онтой харьцуулахад 19.44 пунктээр тус тус 

өссөн нь тус аймгийн удирдлага, төрийн байгууллагаас авлигатай тэмцэх 

чиглэлээр илүү ихийг олон нийт хүсэж байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна. 

 Говь-Алтай аймгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчлийн тархцын талаарх шинжээчдийн 

үзүүлэлт бусад аймагтай харьцуулахад харьцангуй бага буюу 25 хувь байна. 

Түүнчлэн Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 2.70 хувь 

нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд гэр бүлийн зүгээс нь төрийн албан хаагчдад 

хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан нь бусад аймагтай харьцуулахад бага 

үзүүлэлт юм.  

 Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 40.54 хувь нь 

иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг гэсэн нь Говь-Алтай 

аймгийг бусад аймагтай харьцуулахад харьцангуй өндөр байна. Түүнчлэн төсөв 

санхүүгийн үйл ажиллагаа нээлттэй бус гэж Олон нийтийн төсөөллийн 

судалгаанд хамрагдсан төрийн албан хаагчдын үзүүлэлт 56.88 хувь байгаа нь 

бусад аймагтай харьцуулахад мөн харьцангуй өндөр байна.  

Хүснэгт 20. Говь-Алтай аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч 

нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

48.25 45.28 -2.97 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн 
албан хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

16.59 32.07 15.48 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

55.56 75.00 19.44 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

50.00 25.00 -25.00 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

50.00 37.50 -12.50 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 
байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 56.88 56.88 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 39.09 39.09 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

34.21 29.73 -4.48 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

63.16 48.65 -14.51 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

31.58 29.73 -1.85 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 55.26 40.54 -14.72 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

36.84 32.43 -4.41 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

34.21 40.54 6.33 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

13.16 2.70 -10.46 

Аймгийн авлигын индекс 0.59 0.62 0.03 

 

Дорноговь аймаг 

 Дорноговь аймгийн авлигын индекс 0.64 гарсан нь 2009 онтой 

харьцуулахад 0.02 пунктээр буурсан байна. Хэдийгээр авлигын индекс буурсан 

ч гэсэн Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэд, бизнес 

эрхлэгчид, шинжээчдийн авлигын тархцын үзүүлэлт, аймгийн захиргааны 

байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашигтай бус гэж үзэх төрийн 

албан хаагч, шинжээчдийн үзүүлэлт, авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, 

аймгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн засаглалын шалгууруудыг 

огт хангахгүй байна гэж үзэх шинжээчдийн үзүүлэлт 9.45-33.33 пунктээр 2009 

онтой харьцуулахад буурсан байна. Түүнчлэн Олон нийтийн төсөөллийн 

судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 2.70 хувь нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд гэр 

бүлийн зүгээс нь төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан нь 

бусад аймагтай харьцуулахад доогуур үзүүлэлт юм.  

 Дорноговь аймгийн захиргааны байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их 

тарсан, ах дүү, танил тал, хээл хахуулиар болон улс төрийн намын нөлөөнд 

автаж, хээл хахуулиар асуудлыг асуудлыг шийдвэрлэдэг, ажилдаа 

хариуцлагагүй, иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг гэсэн 

үзүүлэлтүүд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 7.45-21.46 пунктээр буурсан нь 

авлигын эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна.  
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 Дорноговь аймгийг бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулбал, аймгийн 

захиргааны байгууллагын удирдлага авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, улс 

төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж судалгаанд оролцсон иргэд, 

шинжээчид үзсэн байна. Тус аймгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагын бүх түвшинд ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх явдал 

гэсэн үзүүлэлт бусад аймаг нийслэлтэй харьцуулахад хамгийн өндөр буюу 70.69 

хувьд хүрсэн байна. Эдгээр нь тус аймгийн авлигын индекс буурахад 

нөлөөлжээ. 

  

Хүснэгт 21. Дорноговь аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 

Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

43.08 33.63 -9.45 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

47.50 34.68 -12.82 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

37.50 25.00 -12.50 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

25.00 37.50 12.50 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

50.00 16.67 -33.33 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 47.47 47.47 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 29.00 29.00 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

32.31 53.45 21.14 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

49.23 70.69 21.46 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

32.31 39.66 7.35 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 44.62 44.83 0.21 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

27.69 36.21 8.51 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

18.46 36.21 17.75 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

4.62 2.70 -1.92 

Аймгийн авлигын индекс 0.66 0.64 -0.02 

 

Дорнод аймаг 

 Дорнод аймгийн авлигын индекс 0.65 болж 2009 онтой харьцуулбал 0.06 

пунктээр авлигын эрсдэл буурчээ. Дорнод аймгийн авлигын эрсдэлд улс төрийн 

намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, ах дүү, танил талаараа асуудлыг 

шийдвэрлэх, иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах гэсэн 

үзүүлэлтүүд 2009 онтой харьцуулахад 15.98-28.69 пунктээр буурсан нь 

нөлөөлсөн байна. Тэгэхдээ аймгийн нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах 

байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан, аймгийн захиргааны 
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байгууллагын удирдлага нь сайн засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй байх 

явдал гүнзгийрч байна. Эдгээр  үзүүлэлтүүд 2009 онтой харьцуулахад 17.26-

21.43 пунктээр өссөн байна. 

 Дорнод аймгийн авлигын индекс 0.65 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад 7 дугаарт байна. Тус аймгийн авлигын индекс мөн түүн дэх 

авлигыг үүсгэгч нөхцөл болон бодит байдлын талаарх шинжээчид, төрийн 

албан хаагчид, иргэд, бизнес эрхлэгчдийн санаа бодлыг тусгасан тус бүр 14 

төрлийн үзүүлэлтээр дундаж түвшинд байна. 

Хүснэгт 22. Дорнод аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 

Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

28.32 35.83 7.51 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

21.89 28.00 6.11 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

47.62 50.00 2.38 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

28.57 50.00 21.43 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

28.57 45.83 17.26 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 38.71 38.71 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 32.26 32.26 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

50.59 29.17 -21.42 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

57.65 41.67 -15.98 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

51.76 30.56 -21.21 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 64.71 38.89 -25.82 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

36.47 29.17 -7.30 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

56.47 27.78 -28.69 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

15.29 12.50 -2.79 

Аймгийн авлигын индекс 0.59 0.65 0.06 

 

Дундговь аймаг 

 Дундговь аймгийн авлигын индекс 0.55 байгаа нь 2009 онтой 

харьцуулахад 0.11 пунктээр буурсан байна. Дундговь аймгийн авлигын эрсдэл 

өсөхөд авлига үүсгэгч нөхцөлийн 9 үзүүлэлт өссөн нь нөлөөлсөн байна. Үүн 

дотор хамгийн ихээр аймгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан, аймгийн захиргааны 

байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэсэн 

үзүүлэлтүүд нөлөөлсөн байна. Эдгээр үзүүлэлтүүд 33.33-50.00 пунктээр өссөн 

байна. Үүнээс гадна аймгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
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ажиллагаа нь үр ашигтай бус, ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг 

гэсэн үзүүлэлтүүд ч өссөн нь авлигын индекс буурахад нөлөөлсөн байна. 

 Дундговь аймгийн авлигын индекс 0.55 байгаа нь бусад аймаг нийслэлтэй 

харьцуулахад 16 дугаарт байна. Тус аймгийн захиргааны байгууллагын 

удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг сонирхлын зөрчил их 

тархсан зэрэг үзүүлэлтүүд 87.50 байгаа нь аймаг, нийслэл дунд хамгийн өндөр 

үзүүлэлт юм. 

Хүснэгт 23. Дундговь аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч 

нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

31.73 34.78 3.05 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

24.50 33.42 8.92 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

54.17 87.50 33.33 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

37.50 87.50 50.00 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

41.67 33.33 -8.33 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 56.35 56.35 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 40.00 40.00 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

43.59 42.86 -0.73 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

48.72 60.00 11.28 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

23.08 38.24 15.16 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 33.33 48.57 15.24 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

30.77 37.14 6.37 

Иргэд үйлчлүүлэг-чидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

25.64 25.71 0.07 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

10.26 5.71 -4.54 

Аймгийн авлигын индекс 0.66 0.55 -0.11 

 

Завхан аймаг 

 Завхан аймгийн авлигын индекс 0.63 гарсан нь 2009 онтой харьцуулбал 

0.02 пунктээр буурсан байна.  

 Завхан аймгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагаа нь үр ашигтай бус, удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл 

сул, аймгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн засаглалын 

шалгууруудыг огт хангахгүй байна гэсэн үзүүлэлтүүд 16.67-20.83 пунктээр 2009 

онтой харьцуулахад буурсан ч авлигын тархац, аймгийн захиргааны болон 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан, улс 

төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, хээл хахуулиар асуудлыг 
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шийдвэрлэдэг гэсэн үзүүлэлтүүд 5.61-15.54 пунктээр өссөн байна. Түүнчлэн 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 21.05 хувь нь 

сүүлийн 12 сарын хугацаанд гэр бүлийн зүгээс нь төрийн албан хаагчдад хээл 

хахууль өгсөн гэж хариулсан нь 2009 онтой харьцуулахад 8.55 пунктээр өссөн 

байна.  

 Завхан аймгийн авлигын индекс 0.63 гарсан нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад 9 дүгээрт байна. Завхан аймгийн захиргааны байгууллагын 

авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, удирдлага нь сайн 

засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэсэн  үзүүлэлтүүд бусад аймаг, 

нийслэлтэй харьцуулахад дээгүүр буюу 16.83-20.83 хувь байгаа нь авлигын 

эрсдэлийг бууруулах боломж байгааг харуулж байна. Тэгэхдээ тус аймагт 

авлигын тархцын үзүүлэлт 60.71 байгаа нь харьцангуй өндөр юм. Түүнчлэн 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 21.05 хувь нь 

сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн, хээл 

хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэсэн үзүүлэлт 41.03 байгаа нь бусад аймаг, 

нийслэлтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр байна. 

Хүснэгт 24. Завхан аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

56.25 60.71 4.46 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн 
албан хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

34.23 16.83 -17.40 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

66.67 50.00 -16.67 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

25.00 37.50 12.50 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

41.67 20.83 -20.83 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 
байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 48.34 48.34 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 48.34 48.34 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

22.92 38.46 15.54 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

39.58 38.46 -1.12 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

35.42 41.03 5.61 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 39.58 35.90 -3.69 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

27.08 30.77 3.69 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

27.08 33.33 6.25 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

12.50 21.05 8.55 

Аймгийн авлигын индекс 0.64 0.63 -0.02 

 

Өвөрхангай аймаг 
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 Өвөрхангай аймгийн авлигын индекс 0.66 буюу 2009 онтой харьцуулахад 

0.06 пунктээр өссөн байна. Өвөрхангай аймгийн захиргааны болон нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллага бүхий л түвшинд улс төрийн намын нөлөөнд автаж 

асуудалд хандах, ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх, ажилдаа 

хариуцлагагүй хандаж хүнд суртал гаргадаг гэсэн үзүүлэлтүүд өнгөрсөн 

хугацаанд 11.69-27.80 пунктээр буурсан байна.  

 Өнгөрсөн хугацаанд Өвөрхангай аймгийн захиргааны болон өөрөө 

удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан, авлигатай хийх 

тэмцэх үйл ажиллагаа үр ашигтай бус гэсэн үзүүлэлтүүд 13.90-25.00 пунктээр 

өссөн нь авлигын эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. 

 Өвөрхангай аймгийн авлигын индекс 0.66 байгаа нь бусад аймаг, 

нийслэлтэй харьцуулахад 5 дугаарт байна. Хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэдэг, удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус гэсэн үзүүлэлтүүд 27.54-29.90 

байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад харьцангуй доогуур байна. 

Гэтэл аймгийн захиргааны авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус 

гэсэн үзүүлэлт 49.33 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад хамгийн 

өндөр байна.  

Хүснэгт 25. Өвөрхангай аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч 

нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

43.75 36.61 -7.14 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн 
албан хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

35.44 49.33 13.90 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

58.33 50.00 -8.33 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

12.50 37.50 25.00 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

29.17 20.83 -8.33 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 
байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 39.71 39.71 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 29.90 29.90 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

59.09 37.68 -21.41 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

72.73 44.93 -27.80 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

28.41 27.54 -0.87 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 52.27 40.58 -11.69 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

38.64 26.09 -12.55 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

44.32 23.19 -21.13 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

6.82 7.35 0.53 

Аймгийн авлигын индекс 0.60 0.66 0.06 
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Өмнөговь аймаг 

 Өмнөговь аймгийн авлигын индекс 0.53 болж 2009 онтой харьцуулаад 

0.01 пунктээр буурсан байна. Тус аймгийн авлигын индекс, авлигын эрсдэлийг 

бүрдүүлэгч нөхцөлийг авч үзвэл авлигын тархац, аймгийн захиргааны 

удирдлага нь сайн засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй байх явдал, 

авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул байх гэсэн үзүүлэлтүүд 10.83-18.33 

пунктээр 2009 онтой харьцуулахад буурсан ч аймгийн захиргааны болон нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллагад хүнд суртал гаргах, улс төрийн намын нөлөөнд 

автаж асуудалд хандах, ашиг сонирхлын зөрчил их тархах явдал гэсэн үзүүлэлт 

10.00-19.52 пунктээр өссөн нь авлигын индекс буурахад нөлөөлжээ. 

 Өмнөговь аймгийн авлигын индекс 0.53 байгаа нь бусад аймаг, 

нийслэлтэй харьцуулахад 18 дугаарт буюу сүүлээсээ 5 дугаарт байна. Үүнд улс 

төрийн нөлөөнд автаж асуудалд хандах, ах дүү, танил талаараа асуудлыг 

шийдвэрлэх, хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг үзүүлэлтүүд 43.59-

66.67 нөлөөлсөн байна.  Энэ нь бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад 

харьцангуй өндөр юм. Түүнчлэн аймгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагад хүнд суртал гаргадаг гэсэн үзүүлэлт 71.79 байгаа нь 

бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад хамгийн өндөр үзүүлэлт байна. 

Хүснэгт 26. Өмнөговь аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч 

нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
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Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 

шинжээчдийн эзлэх хувь 
59.55 46.53 -13.02 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 

үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн 

албан хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

30.00 31.92 1.92 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 

авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 

шинжээчдийн эзлэх хувь 

73.33 62.50 -10.83 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 

үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

40.00 50.00 10.00 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 

засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 

үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

60.00 41.67 -18.33 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 

байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
- 38.67 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 

төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 
- 41.72 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг 

гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 
25.00 43.59 18.59 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 

үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 
56.82 66.67 9.85 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 

иргэдийн эзлэх хувь 
45.45 46.15 0.70 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 52.27 71.79 19.52 

Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 

эзлэх хувь 
50.00 48.72 -1.28 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 

гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 
36.36 35.90 -0.47 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 

хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 
15.91 25.64 9.73 

Аймгийн авлигын индекс 0.55 0.53 -0.01 

 

Сүхбаатар аймаг 

 Сүхбаатар аймгийн авлигын индекс 0.67 байгаа нь 2009 онтой 

харьцуулахад 0.09 пунктээр өссөн байна. Аймгийн авлигын индекс, түүн дэх 

авлигыг бүрдүүлэгч нөхцөлөөс өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Сүхбаатар 

аймгийн хувьд 9 үзүүлэлт 4.90-25.00 пунктээр буурсан байгаа нь авлигын индекс 

өсөхөд нөлөөлсөн байна. Харин Сүхбаатар аймгийн захиргааны болон нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллагад хүнд суртал гаргадаг гэсэн үзүүлэлт 62.79 байгаа 

нь 2009 онтой харьцуулахад 1.92 пунктээр өссөн байна. 

 Сүхбаатар аймгийн авлигын индекс 0.67 байгаа нь бусад аймаг, 

нийслэлтэй харьцуулахад 4 дүгээрт байна. Нутгийн захиргааны байгууллагын 

удирдлага нь сайн засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй байх, авлигын 

тархац зэрэг үзүүлэлт 12.50-24.54 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулбал харьцангуй доогуур байна. Харин төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа 

нь нээлттэй бус байх, улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, хүнд 

суртал гаргадаг гэсэн үзүүлэлтүүд 44.19-62.79 байгаа нь бусад аймаг, 

нийслэлтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр байна. 
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Хүснэгт 27. Сүхбаатар аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч 

нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

38.32 24.54 -13.78 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн 
албан хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

50.43 27.62 -22.81 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын 
авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

41.67 25.00 -16.67 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

25.00 12.50 -12.50 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

37.50 12.50 -25.00 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус 
байдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 53.39 53.39 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 34.75 34.75 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

43.48 44.19 0.71 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

63.04 58.14 -4.90 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

45.65 39.53 -6.12 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 60.87 62.79 1.92 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

39.13 25.58 -13.55 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

54.35 30.23 -24.12 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

0.00 4.65 4.65 

Аймгийн авлигын индекс 0.58 0.67 0.09 

 

Сэлэнгэ аймаг 

 Сэлэнгэ аймгийн авлигын индекс 0.69 байгаа нь 2009 онтой харьцуулбал 

0.05 пунктээр өссөн байна. Үүнд авлигын эрсдэлийг бүрдүүлэгч нөхцөлөөс 8 

үзүүлэлт буурсантай холбоотой юм. Эдгээрээс аймгийн захиргааны болон 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүх түвшинд ах дүү танил талаараа 

асуудлыг шийдвэрлэх, захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх 

хүсэл эрмэлзэл сул байх зэрэг үзүүлэлт 12.70-15.42 пунктээр буурсан байна. 

Харин олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд оролцсон иргэдийн 10.98 хувь нь 

сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж 

хариулсан нь 2009 онтой харьцуулбал 3.28 пунктээр нэмэгдсэн байна.  

 Тус  аймгийн авлигын индекс 0.69 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулбал  хамгийн сайн үзүүлэлттэй байна . Харин ах дүү, танил талаараа 

асуудлыг шийдвэрлэдэг гэсэн үзүүлэлт 32.93 байгаа нь бусад аймаг, 

нийслэлийн дунд хамгийн доогуур үзүүлэлт байна. 
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Хүснэгт 28. Сэлэнгэ аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

51.65 41.25 -10.40 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

44.95 33.11 -11.85 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

57.14 44.44 -12.70 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

42.86 33.33 -9.52 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

21.43 29.63 8.20 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 33.33 33.33 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 36.07 36.07 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

28.57 24.39 -4.18 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

48.35 32.93 -15.42 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

28.57 30.49 1.92 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 34.07 30.49 -3.58 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

29.67 29.27 -0.40 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

35.16 23.17 -11.99 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

7.69 10.98 3.28 

Аймгийн авлигын индекс 0.64 0.69 0.05 

 

Төв аймаг 

 Төв аймгийн авлигын индекс 0.68 байгаа нь 2009 онтой харьцуулбал 0.03 

пунктээр буурчээ. Үүнд нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 

засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байх, удирдлагын шийдвэр нээлттэй 

бус байх, улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах зэрэг үзүүлэлтүүд 

6.25-27.62 пунктээр өссөн нь нөлөөлсөн байна. 

 Хэдийгээр тус аймгийн авлигын индекс буурч авлигын эрсдэл өсөж 

байгаач аймгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл 

эрмэлзэл сул гэсэн үзүүлэлт 28.57 байгаа нь 2009 онтой харьцуулбал 18.10 

пунктээр, авлигын тархцын үзүүлэлт 20.0 болсон нь 11.88 пунктээр өнгөрсөн 2 

жилийн хугацаанд тус тус буурсан байна.   

 Төв аймгийн авлигын индекс 0.68 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад эхнээсээ гуравдугаарт байна. Авлигын тархацын үзүүлэлт бусад 

аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад тус аймагт хамгийн бага буюу 20.0 байна. 

Түүнчлэн тус аймгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад 

ашиг сонирхлын зөрчил их тархацын үзүүлэлт 14.29 байгаа нь бусад аймаг, 

нийслэлтэй харьцуулахад доогуур үзүүлэлт байна.  
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 Харин удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус гэсэн үзүүлэлт 56.76 байгаа нь 

бусад аймаг, нийслэлд дунд харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм. 

Хүснэгт 29. Төв аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

31.88 20.00 -11.88 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

28.57 28.67 0.10 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

46.67 28.57 -18.10 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

20.00 14.29 -5.71 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

20.00 47.62 27.62 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 40.14 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 56.76 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

18.75 25.00 6.25 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

39.58 40.00 0.42 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

35.42 30.00 -5.42 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 41.67 42.50 0.83 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх 
хувь 

29.17 35.00 5.83 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

31.25 25.00 -6.25 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

6.25 12.50 6.25 

Аймгийн авлигын индекс 0.71 0.68 -0.03 

 

 

 

Увс аймаг 

 Увс аймгийн авлигын индекс 0.54 байгаа нь 2009 онтой харьцуулахад 

өөрчлөгдөөгүй байна. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд аймгийн захиргааны 

байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, хээл 

хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг, хүнд суртал гаргадаг гэсэн үзүүлэлтүүд 

10.15-14.25 пунктээр буурсан ч улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудлыг 

шийдвэрлэдэг, аймгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагаа үр ашигтай бус гэсэн үзүүлэлтүүд 3.64-8.65 пунктээр өссөн нь 

авлигын эрсдэл оршсоор байгааг харуулж байна.  

 Бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад тус аймгийн авлигын индекс 0.54 

байгаа нь 17 дугаарт харьцангуй доогуур юм. Үүнд төсөв санхүүгийн үйл 

ажиллагаа, удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус гэсэн үзүүлэлтүүд 62.67-65.56 

буюу бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад хамгийн өндөр байна.  
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Хүснэгт 30. Увс аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

48.71 50.18 1.47 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

31.67 35.31 3.64 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

50.00 37.50 -12.50 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

25.00 25.00 0.00 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

33.33 33.33 0.00 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 65.56 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 62.67 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

51.72 60.38 8.65 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

70.69 67.92 -2.77 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

68.97 54.72 -14.25 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 72.41 62.26 -10.15 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

36.21 33.96 -2.24 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

41.38 39.62 -1.76 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

25.86 13.21 -12.65 

Аймгийн авлигын индекс 0.54 0.54 0.00 

  

Ховд аймаг 

 Ховд аймгийн авлигын индекс 0.49 буюу 2009 онтой харьцуулахад 

өөрчлөгдөөгүй байна.  

 Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд аймгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагын бүх түвшинд ажилдаа хариуцлагагүй хандах, иргэд 

үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах, хүнд суртал гаргах зэрэг 

үзүүлэлтүүд 10.98-27.84 пунктээр буурсан ч аймгийн захиргааны болон нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан, сайн 

засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй байх, аймгийн захиргааны 

байгууллагын удирдлага авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлэзэл сул гэсэн 

үзүүлэлтүүд 14.29-32.14 пунктээр буурсан байна. 

 Ховд аймгийн индекс 0.49 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад доороосоо хоёрдугаарт байна. Үүнд тус аймаг дахь авлигын 

тархац, аймгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа үр 

ашигтай бус, аймгийн удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, 

захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил 

их тархсан гэх мэтчилэн авлигыг үүсгэгч 14 нөхцөл 8 нь бусад аймаг, 
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нийслэлтэй харьцуулахад хамгийн өндөр үзүүлэлт байгаа нь авлигын эрсдэлийг 

нэмэгдүүлж байна.  

 

Хүснэгт 31. Ховд аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

69.05 69.26 0.22 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

44.21 40.45 -3.77 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

66.67 87.50 20.83 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

42.86 75.00 32.14 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

52.38 66.67 14.29 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 51.40 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 40.22 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

36.51 39.34 2.84 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

63.49 65.57 2.08 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

63.49 60.66 -2.84 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 65.08 54.10 -10.98 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

50.79 22.95 -27.84 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

44.44 29.51 -14.94 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

12.70 8.06 -4.63 

Аймгийн авлигын индекс 0.49 0.49 0.00 

 

Хөвсгөл аймаг 

 Хөвсгөл аймгийн авлигын индекс 0.53 гарсан  нь 2009 онтой 

харьцуулахад 0.02 пунктээр буурсан байна. Үүнд аймгийн удирдлагын 

авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, аймгийн захиргааны байгууллагын 

удирдлага нь сайн засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй, ах дүү танил 

талаараа асуудлыг шийдвэрлэх, авлигын тархац нэмэгдсэн зэрэг үзүүлэлтүүд 

өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 14.41-33.33 пунктээр өссөнтэй холбоотой байна. 

 Хэдийгээр Олон нийтийн судалгаанд оролцсон иргэд, тэдний гэр бүлээс 

сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэх 

иргэд 9.62 хувь болж 2009 онтой харьцуулахад 24.50 пунктээр, ажилдаа 

хариуцлагагүй хандах, улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах гэсэн 

үзүүлэлтүүд 15.75-16.49 пунктээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд тус тус буурсан 

ч дээрх авлигыг үүсгэгч нөхцөлийг анхаарах шаардлагатай байна. 

 Тус  аймгийн авлигын индекс 0.53 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад сүүлээсээ гуравдугаарт байна. Хөвсгөл аймгийн захиргааны 
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байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг 

сонирхлын зөрчил их тархсан, сайн засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй, ах 

дүү танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэсэн үзүүлэлтүүдээр бусад аймаг, 

нийслэлтэй харьцуулахад хамгийн муу үнэлгээг авсан байна. 

Хүснэгт 32. Хөвсгөл аймгийн индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

41.93 56.34 14.41 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

42.28 41.94 -0.35 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

66.67 100.00 33.33 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

57.14 75.00 17.86 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

42.86 66.67 23.81 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 34.43 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 39.02 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

38.82 23.08 -15.75 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

51.76 70.00 18.24 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

45.88 50.00 4.12 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 42.35 42.31 -0.05 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх 
хувь 

37.65 21.15 -16.49 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

37.65 23.08 -14.57 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

34.12 9.62 -24.50 

Аймгийн авлигын индекс 0.55 0.53 -0.02 

 

Хэнтий аймаг 

 Хэнтий аймгийн авлигын индекс 0.68 байгаа нь 2009 онтой харьцуулахад 

0.13 пунктээр нэмэгдсэн байна. Үүнд авлигын тархац, аймгийн захиргааны 

байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, хээл 

хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг, ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг, ах дүү 

танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг зэрэг үзүүлэлтүүдээр 2009 онтой 

харьцуулахад 14.59-37.50 пунктээр буурсан нь нөлөөлжээ. Гэвч  аймгийн 

захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, 

иргэд, үйлчлүүлэгчтэй харилцааны соёлгүй ханддаг зэрэг үзүүлэлтүүд өнгөрсөн 

хугацаанд 9.97-28.89 пунктээр нэмэгдсэн нь авлигын эрсдэл оршсоор байгааг 

харуулж байна. 

 Тус аймгийн авлигын индекс 0.68 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад эхнээсээ хоёрдугаарт байна.  
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Хүснэгт 33. Хэнтий аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

53.02 22.08 -30.94 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

16.30 45.19 28.89 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

62.50 25.00 -37.50 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

50.00 50.00 0.00 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

50.00 29.17 -20.83 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 16.03 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 19.23 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

48.39 40.91 -7.48 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

53.23 38.64 -14.59 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

54.84 26.19 -28.65 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 45.16 50.00 4.84 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх 
хувь 

45.16 27.27 -17.89 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

35.48 45.45 9.97 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

16.13 6.98 -9.15 

Аймгийн авлигын индекс 0.56 0.68 0.13 

 

Дархан-Уул аймаг 

 Дархан-Уул аймгийн авлигын индекс 0.52 байгаа нь 2009 онтой 

харьцуулбал 0.08 пунктээр буурсан байна. Үүнд аймгийн захиргааны болон 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их, авлигын 

тархац, аймгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл 

эрмэлзэл сул гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 онтой харьцуулахад 13.10-48.21 пунктээр 

буурсан нь нөлөөлжээ.  

 Тус аймгийн авлигын индекс 0.52 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад доороосоо хоёрдугаарт байна. Үүнд авлигын тархац их, аймгийн 

захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, 

ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан, захиргааны байгууллагын удирдлага нь 

сайн засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байх, төсөв санхүүгийн үйл 

ажиллагаа болон удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байгаа нь нөлөөлсөн 

байна. Түүнчлэн Олон нийтийн судалгаанд оролцсон иргэд, тэдгээрийн гэр 

бүлийн гишүүдээс 26.26 хувь нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан 

хаагчдад хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад өндөр байна.  
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Хүснэгт 34. Дархан-Уул аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

47.28 69.98 22.71 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

18.93 18.77 -0.15 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

61.90 75.00 13.10 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

14.29 62.50 48.21 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

42.86 54.17 11.31 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 60.00 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 50.00 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

40.82 35.16 -5.66 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

56.46 56.25 -0.21 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

43.54 46.03 2.49 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 55.10 49.22 -5.88 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

34.69 38.28 3.59 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

41.50 36.72 -4.78 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

25.17 26.56 1.39 

Аймгийн авлигын индекс 0.60 0.52 -0.08 

 

Орхон аймаг 

 Орхон аймгийн авлигын индекс 0.56 байгаа нь 2009 онтой харьцуулахад 

0.07 пунктээр өссөн байна. Үүнд авлигын тархац, ах дүү танил талаараа 

асуудлыг шийдвэрлэх явдал, хүнд суртал гаргах, ажилдаа хариуцлагагүй 

хандах, иргэд үйлчлүүлэгчтэй харилцааны соёлгүй хандах зэрэг үзүүлэлтүүдийг 

9.22-21.34 пунктээр бууруулж чадсан байна. Гэвч судалгаанд оролцсон 

шинжээчд аймгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх 

хүсэл эрмэлзэл сул гэж дүгнэн  эзлэх хувь 62.50 болж  2009 онтой харьцуулахад 

15.83 пунктээр өссөн байна. 

 Тус аймгийн авлигын индекс 0.56 байгаа нь бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад 15 дугаарт байна. Үүнд авлигын тархац, хүнд суртал гаргах, иргэд 

үйлчлүүлэгчтэй харилцааны соёлгүй хандах, аймгийн удирдлагын шийдвэр 

нээлттэй бус байх зэрэг үзүүлэлтүүд бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад 

хамгийн доогуур байна. Түүнчлэн аймгийн захиргааны байгууллагуудын төсөв 

санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус, хээл хахуулиар асуудлыг 
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шийдвэрлэх зэрэг үзүүлэлтүүд бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад хамгийн 

доогуур байна. 

            Хүснэгт 35. Орхон аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

72.53 63.31 -9.22 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

22.58 22.34 -0.24 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

46.67 62.50 15.83 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

20.00 12.50 -7.50 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

53.33 33.33 -20.00 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 66.88 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 56.60 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

52.74 36.72 -16.02 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

76.03 54.69 -21.34 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

64.38 60.94 -3.45 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 70.55 52.34 -18.20 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

49.32 35.94 -13.38 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

56.16 40.63 -15.54 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

23.29 17.97 -5.32 

Аймгийн авлигын индекс 0.49 0.56 0.07 

 

Говьсүмбэр аймаг 

 Говьсүмбэр аймгийн авлигын индекс 0.58 гарсан нь 2009 онтой 

харьцуулахад 0.09 пунктээр буурсан байна. Үүнд авлигын тархац, аймгийн 

захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, 

ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан, сайн засаглалын шалгууруудыг огт 

хангахгүй, хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх, иргэд үйлчлүүлэгчтэй 

харилцааны соёлгүй хандах зэрэг үзүүлэлтүүд 10.08-30.16 пунктээр 

нэмэгдсэнтэй холбоотой байна.   

 Тус аймгийн авлигын индекс 0.58 байгааг бусад аймаг, нийслэлтэй 

харьцуулахад 14 дүгээрт байна. Тухайн аймгийн захиргааны байгууллагын 

удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул, ашиг сонирхлын зөрчилд 

автсан, сайн засаглалын шалгууруудыг огт хангахгүй, ажилдаа хариуцлагагүй 

ханддаг зэрэг үзүүлэлтүүдээр бусад аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад дээгүүр 

байна.  
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Хүснэгт 36. Говьсүмбэр аймгийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч 

нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

32.14 42.22 10.08 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

47.00 25.23 -21.77 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

47.62 77.78 30.16 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

28.57 55.56 26.98 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

23.81 48.15 24.34 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 44.09 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 44.09 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

27.27 28.57 1.30 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

36.36 38.10 1.73 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

31.82 47.62 15.80 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 50.00 47.62 -2.38 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

40.91 42.86 1.95 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

18.18 38.10 19.91 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

13.64 14.29 0.65 

Аймгийн авлигын индекс 0.67 0.58 -0.09 

 

Улаанбаатар хот 

 Нийслэлийн авлигын индекс 0.58 гарсан нь 2009 онтой харьцуулахад 0.02 

пунктээр буурсан байна. Үүнд нийслэлийн захиргааны байгууллагын авлигатай 

тэмцэх үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан 

гэсэн үзүүлэлтүүд 2009 онтой харьцуулахад 5.00-22.74 пунктээр нэмэгдсэнтэй 

холбоотой байна. Түүнчлэн Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

иргэдийн үзэж байгаагаар сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад 

хээл хахууль өгсөн гэсэн иргэдийн хувь мөн хугацаанд 24.32 болсон байгаа нь 

6.33 пунктээр нэмэгдсэн байна. 

 Нийслэлийн индекс 0.58 гарсан нь бусад аймагтай харьцуулахад 13 

дугаарт байна. Үүнд нийслэлийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх 

үйл ажиллагаа нь үр ашигтай бус, ажилдаа хариуцлагагүй хандах, хээл 

хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх, иргэд үйлчлүүлэгчтэй харилцааны соёлгүй 

хандах зэрэг үзүүлэлтүүд бусад аймагтай харьцуулахад доогуур байна. 

Түүнчлэн Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан иргэд, тэдгээрийн 

гэр бүлийн гишүүдээс сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл 

хахууль өгсөн гэж 24.32 хувь нь үзсэн нь бусад аймагтай харьцуулахад өндөр 
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үзүүлэлтийн нэг юм. Иймд цаашид авлигын эрсдэлийг буруулах чиглэлээр 

авлигыг үүсгэгч эдгээр нөхцөлийг анхаарах шаардлагатай байна. 

 

Хүснэгт 37. Нийслэлийн авлигын индекс, авлига үүсгэгч нөхцөл 

Авлигыг үүсгэгч нөхцөл 2009 2011 Өөрчлөлт 
Авлига түгээмэл гэж үзсэн иргэд, бизнес эрхлэгчид, 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

59.08 52.67 -6.41 

Нутгийн захиргааны байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа нь үр ашигтай бус гэж үнэлсэн төрийн албан 
хаагч, шинжээчдийн эзлэх хувь 

20.83 43.57 22.74 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл сул гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 
хувь 

45.00 35.00 -10.00 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагад ашиг сонирхлын зөрчил их тархсан гэж 
үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувь 

25.00 30.00 5.00 

Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага нь сайн 
засаглалын шалгууруудыг огт  хангахгүй байна гэж үзсэн 
шинжээчдийн эзлэх хувь 

43.33 36.67 -6.67 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нээлттэй бус байдаг 
гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 52.84 - 

Удирдлагын шийдвэр нээлттэй бус байдаг гэж үзсэн 
төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь 

- 47.63 - 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

35.87 34.81 -1.06 

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж 
үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

50.59 49.66 -0.93 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж үзсэн 
иргэдийн эзлэх хувь 

46.44 48.24 1.80 

Хүнд суртал гаргадаг гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 52.88 50.79 -2.08 
Ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэж үзсэн иргэдийн 
эзлэх хувь 

38.65 40.84 2.19 

Иргэд үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 
гэж үзсэн иргэдийн эзлэх хувь 

43.23 42.10 -1.13 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгсөн гэж 
хариулсан иргэдийн эзлэх хувь 

18.00 24.32 6.33 

Нийслэлийн авлигын индекс 0.60 0.58 -0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БҮЛЭГ II. АВЛИГЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЦАР ХҮРЭЭ 

  

Авлигын индекс тооцох аргачлалд авлигын цар хүрээ гэдэгт авлигын 

тархалтын хэмжээ, давтамжийг авч үзнэ гэж заасан байдаг.  

 

II.1. Авлигын цар хүрээний талаарх олон нийт, шинжээчдийн 

төсөөллийн судалгааны дүн 

  

Авлигын талаарх шинжээчид, олон нийтийн төсөөллийн судалгааны бүлэг 

тус бүрээс буюу шинжээчид, иргэд, төрийн албан хаагчид, бизнес эрхлэгчдээс 

тухайн бүлэг тус бүрд зориулсан ялгаатай асуулгаар судалгааг авсан хэдий ч 

судалгаанд оролцогчдын талаарх ерөнхий үзүүлэлтүүд буюу судалгаанд 

оролцогчдын төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ, 

авлигын тархцын талаарх үнэлгээ, Монгол Улсын тодорхой түвшнийхний 

авлигын тархцын үнэлгээ, сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад 

хээл хахууль өгсөн байдал, өгөх болсон болон өгөөгүй шалтгаан, ирэх хоёр 

жилийн хугацаанд авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөх талаарх төсөөлөл зэрэг 

мэдээллийг нийтлэг байдлаар цуглуулсан болно. 

 Төр засгийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг судалгаанд оролцогчдын 

4.4 хувь нь ихээхэн үр ашигтай байна гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулбал    

-2.0 хувиар, 14.0 хувь нь зарим талаараа үр ашигтай байна гэж үзсэн нь 2009 

оныхтой харьцуулбал -3.8 хувиар, 23.4 хувь нь үр ашигтай ч биш, үр ашиггүй ч 

биш гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулбал -2.0 хувиар тус тус буурсан байна. 

Харин судалгаанд оролцогчдын 18.2 хувь нь зарим талаараа үр ашиггүй байна 

гэж дүгнэсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.8 хувиар, 21.8 хувь нь ихээхэн үр 

ашиггүй байна гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.0 хувиар тус тус 

нэмэгджээ.      

 “Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл гэж Та үзэж байна вэ” гэсэн асуултад 

2009 онд судалгаанд оролцогчдын 34.5 хувь нь ихээхэн түгээмэл гэж үзэж 

байсан бол 2011 онд 37.9 хувь болж нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн 43.5 хувь нь 

манай улсад авлига түгээмэл гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад -1.9 

хувиар, 11.3 хувь нь дунд зэрэг гэсэн нь -1.1 хувиар, 3.0 хувь нь бага зэрэг гэсэн 

-0.5 хувиар, 0.2 хувь нь огт байхгүй гэсэн нь -0.1 хувиар тус тус буурчээ.   

Монгол улсын тодорхой түвшнийхний дундах авлигын тархцын талаар 

асуухад 2009 онд судалгаанд оролцогчдын хамгийн их буюу 66.8 хувь нь 

шүүхийг авлигад ихээхэн автсан гэж үзэж байсан бол 2011 онд 65.5 хувь болж 

бага хэмжээгээр, төрийн албан хаагчдыг авлигад ихээхэн автсан гэж үзсэн нь 

судалгаанд оролцогчдын эзлэх хувь 49.8-аас 46.9 хувь болон тус тус буурсан 

байна. Судалгаанд оролцогчдын 58.8 хувь нь Улс төрийн намуудыг, 58.5 хувь нь 

Улсын их хурлыг авлигад ихээхэн автсан гэж үзэж байгаа нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.4-3.5 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна. Дээрхи үзүүлэлтээс 

харахад судалгаанд оролцогчид хууль хяналт, улс төрийн хүрээнд авлига 

ихээхэн тархсан гэж дүгнэжээ. Харин судалгаанд оролцогчдын харьцангуй бага 

буюу 20.8-37.9 хувь нь төрийн бус байгууллагын ажилтнууд, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэл, бизнес эрхлэгчдийг авлигад ихээхэн автсан гэж үзжээ. 
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Сүүлийн 12 сарын хугацаанд судалгаанд оролцогчдын зүгээс төрийн 

албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн эсэхийг тодруулахад 15.4 хувь нь өгсөн гэх 

ба энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 2.1 хувиар өссөн бол 82.1 хувь нь өгөөгүй, 

2.5 хувь нь хариулаагүй буюу мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Түүнчлэн 30 

хүртэлх насны иргэдийн 14.7 хувь нь, 31-40 насныхны 17.4 хувь нь, 41-50 

насныхны 17.2 хувь нь, 51-60 насныхны 14.4 хувь нь, 61-70 насныхны 12.1 хувь 

нь, 71 болон түүнээс дээш насныхны 6.7 хувь хээл хахууль өгсөн гэж хариулжээ. 

Төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн байдлыг судалгаанд оролцогчдын 

боловсролын түвшингээр авч үзэхэд бүрэн дунд хүртэлх боловсролтой 

иргэдийн 18.0 хувь нь хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 6.0 хувиар, техник мэргэжлийн болон тусгай мэргэжлийн 

боловсролтой иргэдийн 16.4 хувь нь буюу 2009 оныхтой харьцуулахад 1.0 

хувиар, бакалавр болон магистр түүнээс дээш боловсролтой иргэдийн 15.3 хувь 

нь буюу 2009 оныхтой харьцуулахад 1.9 хувиар тус тус өссөн байна.      

 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад өгсөн хээл 

хахуулийн хэмжээг тодруулахад хээл хахууль өгсөн гэж хариулсан судалгаанд 

оролцогчдын 12.9 хувь нь 35.0 мянган төгрөгийн, 28.2 хувь нь 35.1-115.0 мянган 

төгрөгийн, 24.0 хувь нь 115.1-575.0 мянган төгрөгийн, 9.2 хувь нь 575.1-1150.0 

мянган төгрөгийн, 5.5 хувь нь 1200.0 мянган төгрөг болон түүнээс дээш 

төгрөгийн хээл хахуулийг төрийн албан хаагчдад өгсөн гэж хариулсан бол 20.3 

хувь нь хариулахаас татгалзсан эсвэл мэдэхгүй гэж хариулжээ. 

 Судалгаанд оролцогчдоос сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан 

хаагчдад хээл хахууль өгөх болсон шалтгааныг тодруулахад иргэдийн 43.6 хувь 

нь тухайн тохиолдолд хээл хахуульгүйгээр асуудлаа шийдвэрлэх боломжгүй гэж 

урьдаас мэдэж байсан гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 4.3 хувиар 

нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн судалгаанд оролцогчдын 20.3 хувь нь албан 

тушаалтан авлига өгөхийг шаардаагүй боловч би хээл хахууль өгсөн нь 

найдвартай гэж үзсэн, 17.7 хувь нь албан тушаалтан надад санал болгосон, 

шаардсан, тийм байдалд оруулсан, 12.0 хувь нь хариулахад хүндрэлтэй байна, 

6.4 хувь нь бусад шалтгаанаар хээл хахууль өгсөн гэж хариулжээ.  

 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгсөн 

30 хүртэлх насны иргэдийн 41.4 хувь нь хээл хахууль өгөх болсон шалтгаанаа 

тухайн тохиолдолд хээл хахуульгүйгээр асуудлаа шийдвэрлүүлэх боломжгүй 

гэж урьдаас мэдэж байсан гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулбал 7.8 

хувиар өсчээ. Мөн 31-40 насны хүмүүсийн 40.1 хувь нь, 41-50 насны хүмүүсийн 

50.7 хувь нь, 51-60 насны хүмүүсийн 44.7 хувь нь, 61-70 насны хүмүүсийн 32.6 

хувь нь, 71 болон түүнээс дээш насны хүмүүсийн 43.8 хувь нь дээрх байдлаар 

тайлбарлажээ. 

 Харин сүүлийн 12 сарын хугацаанд хээл хахууль өгөөгүй гэж хариулсан 

хүмүүсийн 71.5 хувь нь хээл хахууль өгөх шаардлага гараагүй, 11.1 хувь нь 

хүмүүс бүгд өгч байсан ч би зарчмын хувьд хээл хахууль өгдөггүй, 5.2 хувь нь 

хээл хахууль өгөхөд дургүй хүрч байсан, 4.1 хувь нь хариулахад хүндрэлтэй, 3.1 

хувь нь бусад шалтгаанаар, 2.3 хувь нь хээл хахуулийн дүн нь маш их байсан, 

2.1 хувь нь хээл хахууль өгөхөө мэдэхгүй, 0.5 хувь нь хариуцлага хүлээн гэдгээс 

айсан гэж тус тус тайлбарласан байна. 
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Дээрх үзүүлэлтийг 2009 оныхтой харьцуулбал хээл хахууль өгөх 

шаардлага гараагүй гэсэн хүмүүсийн эзлэх хувь 0.4 хувиар, хээл хахууль өгөхөд 

дургүй хүрч байсан гэж тайлбарласан судалгаанд оролцогчдын эзлэх хувь 0.2 

хувиар, хүмүүс бүгд өгч байсан ч би зарчмын хувьд хээл хахууль өгдөггүй гэсэн 

хүмүүсийн эзлэх хувь 1.2 хувиар, бусад шалтгаанаар гэж хариулсан хүмүүсийн 

эзлэх хувь 0.4 хувиар тус тус өсчээ. Харин хариуцлага хүлээнэ гэдгээс айсан, 

хээл хахууль хэрхэн өгөхийг мэдэхгүй байсан, хариулахад хүндрэлтэй гэсэн 

хүмүүсийн эзлэх хувь -0.4-1.2 хувь хүртэл буурчээ. 

 Судалгаанд оролцогчид “Хамгийн сүүлд тантай хэзээ хээл хахуультай 

холбоотой асуудал тулгарсан бэ?” гэсэн асуултад 2009 онд тэдний 61.7 хувь нь 

тийм асуудал тулгарч байгаагүй гэсэн бол 2011 онд энэ үзүүлэлт 50.4 хувь болж 

буурсан байна. Судалгаанд оролцогчдын 11.7 хувь нь нэг сараас хагас жилийн 

дотор, 10.3 хувь нь нэг жилийн өмнө, 10.0 хувь нь хагас жилээс нэг жилийн 

дотор, 5.0 хувь нь долоо хоногоос нэг сарын дотор, 2.7 хувь нь долоо хоногийн 

өмнө хээл хахуультай холбоотой асуудал тулгарч байсан гэж хариулсан бол 

10.0 хувь нь хариулахад хүндрэлтэй гэж үзсэн байна.  

 Өнгөрсөн  хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улсын авлигын түвшин өссөн 

гэж судалгаанд оролцогчдын 33.7 хувь нь үзсэн бол 21.8 хувь нь өөрчлөгдөөгүй, 

5.7 хувь нь буурсан гэж дүгнэжээ. Харин судалгаанд оролцогчдын 38.8 хувь нь 

авлигын түвшингийн өөрчлөлтийн талаар ямар нэг төсөөлөл байхгүй буюу 

мэдэхгүй гэж хариулжээ.  

Ирэх хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улсын авлигын түвшин хэрхэн 

өөрчлөгдөх талаар судалгаанд оролцогчдын төсөөлөл хүлээлтийг тодруулахад 

24.8 хувь нь өснө, 21.8 хувь нь өөрчлөгдөхгүй, 13.3 хувь нь буурна, 40.1 хувь 

мэдэхгүй байна гэж хариулсан байна.  
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II.2. Авлигад хамгийн өртсөн байгууллагуудын талаарх олон нийт, 

шинжээчдийн асуулгад хийсэн дүн шинжилгээ 

 

 Судалгаанд оролцогчид өөрийн үнэлж буй салбар, аймаг, нийслэл дахь 

хамгийн их авлигад өртсөн байгууллагуудыг нэрлэснийг бүлэг тус бүрээр авч 

үзье /Судлагаанд оролцогсодын хамгийн их гэж нэрэлсэн дарааллаар бичсэн 

болно/. 

 Шинжээчдийн төсөөлж буйгаар салбар тус бүрээр авлигад хамгийн их 

автсан байгууллагуудыг авч үзэхэд: 

- Шадар сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагуудад хамгийн их авлигад 

өртсөн байгууллагыг /санал асуулгын нийт дүнгийн дарааллаар/ 

МХЕГ, аймаг, нийслэл, сумдын салбар, ОБЕГ, УБЕГ-ыг 

- Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд 

аймаг, сумдын ЗДТГ, Тендерийн хороо, комисс, гишүүд, ГХБХБГ-ыг 

- Гадаад харилцааны яамны харьяа Консулын газар, тус яамны ТЗУГ, 

Хүний нөөц, ДБҮААГ, Гадаад худалдааны агентлаг, Гадаадын хөрөнгө 

оруулалтын газрууд;  

- Хууль зүй дотоод хэргийн яамны харьяа Цагдаагийн ерөнхий газар 

түүний харьяа байгууллагууд, Хилийн цэргийн ангиуд, шалган 

нэвтрүүлэх ангиуд;  

- Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны аялал жуулчлал хариуцсан 

газар, Богдхан уулын ТХГ-ын захиргаа; 

- Батлан хамгаалах яамны, ЗХЖШ, түүний хүний нөөцийн хэлтэс, арын 

албан, Цэргийн штаб-1, Техник хэрэгслийн засвар үйлчилгээний нэгж;  

- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Боловсрол соёлын газрууд, 

Төрийн өмчит их дээд сургуулиуд; 

- Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын яамны Авто тээврийн газар, 

ИНЕГ, ЗТБХБЯ, Оношлогоо, хяналт зохицуулалтын алба, Төмөр зам, 

Барилгын асуудал эрхэлсэн хяналтын алба, Төрийн өмчит 

үйлдвэрийн,  

- Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Хөдөлмөр халамж 

үйлчилгээний газрууд;  

- Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны Газар тариалангийн 

газар, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, Био комбинат, Мал аж 

ахуй хариуцсан салбар,  

- ЭБЭХЯ-ны Эрчим хүчний газар, Ашигт малтмалын газар; 

- Эрүүл мэндийн яамны Төрийн өмчит эмнэлгүүд, ЭМШУИС-ийг тус тус 

авлигад хамгийн их өртсөн гэж шинжээчид үзсэн байна. 

 

 

Авлигад хамгийн их автсан байгууллагуудыг шинжээч, төрийн албан 

хаагч, бизнес эрхлэгч, иргэд орон нутгийн түвшинд дараах байдлаар 

нэрлэжээ. 

 

Архангай аймаг 

 Шинжээч - Архангай аймгийн ЗДТГ, Газрын харилцаа, хот байгуулалтын 

газар, МХГ; 
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Төрийн албан хаагч - Эмнэлэг, Шүүх, Цагдаа, ЕБС, МХГ, ХХҮХ, Хууль 

хяналтын байгууллага;  

Бизнес эрхлэгч - МХГ, Цагдаа, шүүх, Газрын алба; 

Иргэд - МХГ, Цагдаа, Эмнэлэг, Шүүх, Прокурор, ГХБХБГ-ын албадыг 

авлигад хамгийн их өртсөн гэжээ.   

 

Баян-Өлгий аймаг 

Шинжээч - Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ, Эмнэлэг, Сургууль; 

Иргэд - МХГ,  Цагдаагийн газар, Эмнэлэг, Шүүх, Прокурор; 

Бизнес эрхлэгч - Шүүх, Цагдаа, Эмнэлэг, МХГ, Эрүүл мэндийн газар, 

Прокурор, ХХҮХ, ЕБС; 

Төрийн албан хаагч -Эмнэлэг, Шүүх, Цагдаа, Хууль хяналтын 

байгууллага, Сургууль, ЗДТГ, Газрын алба, Боловсролын салбар зэргийг 

авлигад хамгийн их өртсөн гэж дүгнэж байна.  

 

Баянхонгор аймаг 

 Шинжээч - МХГ, ГХБХБГ, Аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар; 

 Иргэд - Цагдаагийн газар, Эмнэлэг, Аймаг, сумын ЗДТГ, МХГ, Шүүх, 

ГХБХБГ, Прокурор, ЕБС, Татварын газар;  

Бизнес эрхлэгч - Аймгийн ЗДТГ, Цагдаа, Шүүх, Эмнэлэг, МХГ; 

Төрийн албан хаагч - Эрүүл мэндийн газар, Цагдаа, Шүүх, Газрын алба, 

МХГ, Боловсролын газар, Сургууль, ЗДТГ, Хууль хяналтын байгууллагынхан 

гэсэн газруудыг авлигад ихээхэн өртсөн гэж үзжээ.    

 

Булган аймаг 

Шинжээч -  Булган аймгийн Эмнэлэг, ГХБХБГ, Аймгийн ЗДТГ, Цагдаа, 

ХХҮХ, Зам тээврийн газрууд; 

Иргэд - Эмнэлэг, Шүүх, Цагдаа, Прокурор, ГХБХБГазрууд;  

Төрийн албан хаагч - Шүүх, Цагдаа, Эмнэлэг, ХХҮХ, Хууль хяналтын 

байгууллага, ЗДТГ, МХГ, Нийгмийн даатгал, Газрын алба, Прокурор, боловсрол, 

Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газар, Бизнесийнхэн авлигад хамгийн их 

автсан гэсэн байна. 

 

Говь-Алтай аймаг 

Шинжээч - Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ, ЗДТГ, Эмнэлэг, Шүүх, Цагдаа, 

Шүүх, ЕБС, Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГазар, Прокурор, Боловсрол соёлын 

газруудыг;  

Бизнес эрхлэгч - Цагдаа, Шүүх, Эмнэлэг, Прокурор, Төрийн албан 

хаагчид, Их дээд сургуулиуд, Төр захиргааны байгууллага, Нам;  

Төрийн албан хаагч -Эрүүл мэндийг газар, Шүүх, Цагдаа, Хууль 

хяналтын байгууллага, ЗДТГ, ЕБС, Газрын алба, Боловсролын газар, Хил гааль, 

Цэцэрлэгүүдэд авлига түгээмэл гэжээ.  

 

Дорноговь аймаг 

Шинжээч -  Дорноговь аймгийн Эмнэлэг, Цагдаа, ГХБХБГ, Гааль, Шүүх, 

МХГ;   
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 Иргэд - Шүүх, Гааль, Цагдаа, Эмнэлэг, МХГ, ЗДТГ, ГХБХБГазар, 

Прокурор, Төмөр замын байгууллагууд;  

Бизнес эрхлэгч - Шүүх, Цагдаа, Эмнэлэг, МХГ, Гааль, Банк; 

Төрийн албан хаагч -Шүүх, Цагдаа, Эмнэлэг, Гааль, ЗДТГ, Прокурорын 

байгууллагуудыг авлигад хамгийн их өртсөн гэж үзсэн байна.  

 

 

Дорнод аймаг 

 Шинжээч -  Дорнод аймгийн засаг дарга, Гааль, Боловсрол соёлын газар, 

МХГ;  

 Иргэд - Цагдаа, Шүүх, Эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газар, ГХБХБГ, 

Боловсрол соёлын газар, Бүрэн дунд сургууль,  Прокурор, Аймаг, сумдын ЗДТГ, 

Гааль, МХГ, Тагнуулын байгууллага; 

Төрийн албан хаагч -Эрүүл мэндийн газар, ШШГЕГ, Шүүх, Цагдаа, Хууль 

хяналтын байгууллага, МХГ, Боловсрол, Гааль, Газрын алба, Иргэний бүртгэл, 

ЗДТГ, Хувийн хэвшлийнхнийг тус тус авлигад хамгийн их автсан гэжээ. 

 

Дундговь аймаг 

 Шинжээч -  Дундговь аймгийн ЗДТГ, Цагдаа, Аймгийн ИТХ, МХГ; 

Төрийн албан хаагч - Эрүүл мэндийн газар, Шүүх, Цагдаа, Прокурор, 

Засаг дарга нар, МХГ, Газрын алба, ЗДТГ, Хууль хяналтын байгууллага, ИТХ; 

Бизнес эрхлэгч -  Цагдаа, Шүүх, Цэцэрлэг, ЗДТГ; 

 Иргэд -  Цагдаа, Шүүх, Аймаг, сумдын ЗДТГ, МХГ, Прокурор, Эмнэлэг, 

Боловсрол соёлын газар, Бүрэн дунд сургуулийг тус тус дурджээ. 

 

Завхан аймаг 

 Шинжээч -  Завхан аймгийн ГХБХБГ, Эмнэлэг, МХГ, Боловсрол соёлын 

газар, Цагдаагийн газар;  

Төрийн албан хаагч - Эрүүл мэнд байгууллага, Шүүх, Цагдаа, ЕБС, 

Хууль хяналтын байгууллага, МХГ, ЗДТГ, Газрын алба, Цэцэрлэг, ХХҮХ, Төрийн 

алба, Прокурор; 

Бизнес эрхлэгч -  Цагдаа, Шүүх, Прокурор, Эмнэлэг, Байгаль орчны 

газрууд, ГХБХБГ, ЕБС; 

Иргэд - Шүүх, Эмнэлэг, Цагдаа, ЕБС, Аймаг, сумдын ЗДТГ, Боловсрол 

соёлын газар, Прокурорыг хамгийн их авлигад автсан гэжээ.   

 

Өвөрхангай аймаг 

Шинжээч - Өвөрхангай аймгийн МХГ, ГХБХБГ, Цагдаа, Аймаг сумдын 

ЗДТГ; 

Төрийн албан хаагч -Эмнэлэг /Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв 

орсон/, Шүүх, Цагдаа, Прокурор, Цэцэрлэг, Сургууль, МХГ, ЗДТГ, Газрын алба, 

Боловсролын газар, Тендер шалгаруулдаг комисс;   

Бизнес эрхлэгч - ЗДТГ, Газрын алба, хот байгуулалтын газар, Цагдаа, 

Эмнэлэг, Шүүх; 

Иргэд -  Цагдаа, Шүүх, Эмнэлэг, Аймаг, сумдын ЗДТГ, Цэцэрлэг, МХГ, 

Бүрэн дунд сургууль, ГХБХБГ, Прокурорын газрыг авлигад хамгийн автсан гэж 

үзсэн байна. 
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Өмнөговь аймаг 

Шинжээч -  Өмнөговь аймгийн ГХБХБН, Цагдаа, МХГ, Прокурор, Гаалийн 

газар; 

Төрийн албан хаагч -Эрүүл мэнд, Шүүх, Цагдаа, МХГ, Газрын алба, 

Төрийн албан хаагч, Сургууль, Гааль, Боловсрол, Татвар, Прокурор, Оюу 

Толгой; 

Бизнес эрхлэгч - Цагдаа, мөрдөн байцаагчид, Эмнэлэг, Шүүх, Гааль, 

Прокурор, МХГ;  

Иргэд - Эрүүл мэндийн газар, Эмнэлэг, Цагдаа, Шүүх, Аймаг, сумдын 

ЗДТГ,  МХГ, ГХБХБГ-ыг  авлигад хамгийн их өртсөн гэж дурджээ. 

 

Сүхбаатар аймаг 

Шинжээч -  Сүхбаатар ГХБХБГ, Цагдаа, МХГ, Эрүүл мэндийн газар, 

Шүүх;  

Төрийн албан хаагч -Цагдаа, Шүүх, Газрын алба, Эмнэлэг, ЗДТГ, 

Прокурор, Цэцэрлэг, Сургууль, Хууль хяналтын байгууллага, Боловсрол, 

ХААЖДҮГ; 

Бизнес эрхлэгч -  МХГ, Шүүх, Газрын алба, хот байгуулалтын газар, 

Цагдаа, ЗДТГ; 

Иргэд - Цагдаа, Эмнэлэг, Шүүх, МХГ, ГХБХБГазар, Аймаг, сумдын ЗДТГ, 

Бүрэн дунд сургууль, Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийг авлигад хамгийн их 

автсан гэсэн байна.   

Сэлэнгэ аймаг 

Шинжээч -  Сэлэнгэ аймгийн МХГ, Газрын харилцаа, Барилга, хот 

байгуулалтын газар, Шүүх, Татвар, Гааль, Цагдаа, Боловсрол соёлын газар; 

Төрийн албан хаагч -Цагдаа, Шүүх, Гааль, МХГ, Газрын алба, Улсын 

бүртгэлийн газар, Хууль хяналт, Татвар, Сургууль, Аймаг, сумын захиргаа, 

Байгал орчны газар, Цэцэрлэг, Прокурор, Боловсрол; 

Иргэд -  Эмнэлэг, Прокурор, Аймаг, сумдын ЗДТГ, МХГ, ГХБХБГ, Татвар, 

Гаалийн газрыг авлигад ихээхэн автсан гэжээ. 

 

Төв аймаг 

Шинжээч - Төв аймгийн ГХБХБГ, Цагдаагийн газар; 

Төрийн албан хаагч -Шүүх, Газар, Эмнэлэг, Прокурор, ЗДТГ, Хуулийн 

байгууллагууд, Төсөл тендер хариуцсан; 

Бизнес эрхлэгч - ГХБХБГ, Цагдаа, Шүүх, Прокурор, ЗДТГ, Эмнэлэг, 

Сургууль; 

Иргэд - Цагдаа, Шүүх, Аймаг, сумдын ЗДТГ, ГХБХБГ, Эмнэлэг, Бүрэн 

дунд сургууль, МХГ зэрэг байгууллагууд авлигад өртсөн гэж үзсэн байна.  

 

Увс аймаг 

Шинжээч - Увс аймгийн ЗДТГ, МХГ, Газрын алба, Цагдаа, Шүүх, 

Прокурор, Гааль, Барилгын салбар; 

Төрийн албан хаагч - Шүүх, Цагдаа, Прокурор, Эмнэлэг, Хууль хяналтын 

байгууллага, ЗДТГ, МХГ, Газар, Хил гааль, Боловсрол, Байгаль орчны газар, 

Банк; 
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Бизнес эрхлэгч -  Цагдаа, ЗДТГ, Эмнэлэг, Прокурор, Шүүх, МХГ, ЕБС, 

Банк;  

Иргэд - Шүүх, Цагдаа, Прокурор, Аймаг сумдын ЗДТГ, Эмнэлэг, МХГ, 

ГХБХБГ, Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соёлын газар, Бүрэн дунд, сургууль, 

Хилийн шалган нэвтрүүлэх анги, Татварын байгууллагыг хамгийн их авлигад 

өртсөн гэж үзжээ. 

Ховд аймаг 

Шинжээч - Ховд аймгийн ЗДТГ, Боловсрол соёлын газар, Цагдаа, Шүүх, 

Прокурор, Газрын алба, Бүрэн дунд сургууль; 

Төрийн албан хаагч -Шүүх, Цагдаа, Эмнэлэг, ЗДТГ, Хууль хяналтын 

байгууллага, МХГ, Тендерийн хороо, Татвар, Газрын алба, Боловсрол соёлын 

газар, Хил гааль, ХХҮХ; 

Бизнес эрхлэгч - Цагдаа, МХГ, Шүүх, Эмнэлэг, Прокурор, ЗДТГ, Газрын 

алба, хот байгуулалтын газар, Гааль; 

Иргэд - Эрүүл мэндийн газар болон эмнэлэг, Шүүх, Цагдаа, Аймаг, 

сумдын ЗДТГ, МХГ, Бүрэн дунд сургуулиуд, Татвар, Боловсрол соёлын газар, 

Гааль, Хилийн шалган нэвтрүүлэх анги, ГХБХБГ-уудыг хамгийн их авлигад 

өртсөн гэж тодорхойлжээ. 

Хөвсгөл аймаг 

Шинжээч - Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ, Байгаль орчны газар, Эрүүл мэндийн 

газар, ХХҮХ, МХГ, Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Төрийн сан, Цагдаагийн газар; 

Төрийн албан хаагч -Эмнэлэг, Шүүх, Цагдаа, ЗДТГ, Хууль хяналтын 

байгууллага, Газар, МХГ, Боловсрол, Сургууль; 

Бизнес эрхлэгч - Цагдаа, Шүүх, ЗДТГ, Эмнэлэг, Прокурор, Эрүүл 

мэндийн газар; 

Иргэд - Эмнэлгүүд, Шүүх, МХГ, Прокурор, Цагдаа, Аймаг, сумдын ЗДТГ, 

Бүрэн дунд сургууль, Цэцэрлэгийг авлигад хамгийн их өртсөн салбарууд гэж 

үзэж байна. 

Хэнтий аймаг 

Шинжээч - Хэнтий аймгийн Цагдаа, Газрын алба, Шүүх, МХГ; 

Төрийн албан хаагч -Шүүх, Эмнэлэг, Цагдаа, Прокурор, ЗДТГ, Газрын 

алба, Сургууль, ХХҮХ; 

Бизнес эрхлэгч - Цагдаа, Газрын алба, хот байгуулалтын газар, 

Прокурор; 

Иргэд - Цагдаа, Шүүх, Прокурор, ГХБХБГазар, Эмнэлэг, МХГ, Аймаг, 

сумдын ЗДТГ-ыг авлигалд хамгийн их өртсөн салбар гэжээ. 

 

Дархан-Уул аймаг 

Шинжээч - Дархан-Уул аймаг, сумдын засаг дарга, ЗДТГ, Газрын алба, 

Эмнэлэг, Цагдаа, Шүүх, Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соёлын газар; 

Төрийн албан хаагч -Эмнэлэг, Шүүх, Цагдаа, Хууль хяналтын 

байгууллага, Газрын алба, ЗДТГ, Тавар; 

Бизнес эрхлэгч - Шүүх, Цагдаа, Эмнэлэг, Төрийн байгууллага, Прокурор, 

ЕБС, Газрын алба, хот байгуулалтын газар, МХГ, Цэцэрлэг, ЗДТГ;  

Иргэд - Шүүх, Цагдаа, Эмнэлэг, Сургууль, ГХБХБГ, МХГ, Аймаг, сумдын 

ЗДТГ, Цэцэрлэг, Прокурор, Улсын бүртгэлийн газар, Татвар, Хувийн хэвшил, аж 
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ахуйн нэгжүүд /үүнээс Төмөрлөгийн үйлдвэр/, Гааль, Эрчим хүчний газрыг 

хамгийн их авлигад өртсөн гэсэн байна. 

 

Улаанбаатар 

Шинжээч - Улаанбаатар хотын Хүн эмнэлгүүд, МХЕГ түүний харьяа 

газар, хэлтэс албад, Газрын алба, Авто тээврийн газар, Цагдаагийн 

байгууллага, НХХЯ, ХХҮГазар, Нийслэлийн ЗДТГ, УБЕГ түүний харьяа газрууд, 

ЭМЯ, Хотын захирагчийн алба, ЭБЭХЯ-ны харьяа газрууд, Татварын ерөнхий 

газар, татварын хэлтэс, АМГ, ШШҮТ, Төрийн өмчийн болон бусад их дээд 

сургуулиуд, Сангийн яам, Ойн газрууд; 

Төрийн албан хаагч -Газрын алба, Шүүх, Эмнэлэг, Эрүүл мэндийн 

салбар, Хууль хяналтын байгууллага, Цагдаа, Төрийн байгууллагууд, Прокурор, 

Цэцэрлэг, МХГ, УИХ, Татвар, Яамдууд, ШШГА, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, 

Хувийн байгууллага, Уул уурхай, Нам, Иргэний бүртгэл, Сургууль, Лиценз 

олголт, Их сургууль, Засгийн газар, Дүүрэг, хороодын засаг дарга, ЗДТГ, 

Нийгмийн даатгал, Гааль, Боловсролын газар, Ашигт малтмалын газар, АТГ, 

Халамж, Барилга, Тендер шалгаруулалтын хороо; 

Бизнес эрхлэгч - Эмнэлэг, Цагдаа, Газрын алба, МХГ, Прокурор, 

Татварын ерөнхий газар, татварын байцаагчид, Цэцэрлэг, Төрийн байгууллага, 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, ЕБС, ШШГЕГ, Эрүүл мэндийн газар, Дүүрэг 

хороод, Гааль, УИХ, Төрийн албан хаагчид, Засгийн газар, Лиценз, зөвшөөрөл 

өгдөг газар, Боловсролын газар, Эмч нар, Яам, агентлагууд, Их дээд сургууль; 

Иргэд - Эрүүл мэндийн салбар, үүнээс Эмнэлгүүд, Эрүүл мэндийн газар, 

Шүүх, Боловсролын байгууллага, үүнээс БСШУЯ, Бүрэн дунд сургууль, Их дээд 

сургууль, Цэцэрлэг, Цагдаагийн байгууллага, үүнээс Замын цагдаагийн газар, 

Мөрдөн байцаах, Газрын алба, МХЕГ, МХБайгууллагууд, Төрийн байгууллагууд, 

Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ, Улсын их хурал, Гаалийн байгууллага, Татварын 

байгууллага, Улс төрийн намууд, Засгийн газар, Яамдууд, Прокурор, Баг, 

хороод, Хувийн хэвшил, бизнес эрхлэгчид, ХХҮГазар, Уул уурхайн салбарын 

байгууллага аж ахуйн нэгж, АМГ-ыг авлигад хамгийн их өртсөн гэжээ. 

 

Орхон аймаг 

Шинжээч - Орхон аймгийн Сургууль, Боловсрол соёлын газар, Улсын 

бүртгэлийн хэлтэс, Газрын алба; 

Төрийн албан хаагч -Эмнэлэг, Шүүх, ГОК, Цагдаа, Хууль хяналтын 

байгууллага, Прокурор, Мэргэжлийн хяналтын газар, ЗДТГ, Газрын алба, 

Боловсрол, Сургууль; 

Бизнес эрхлэгч - Эрдэнэт үйлдвэр, Газрын алба, МХГ, ЕБС, Цагдаа, 

Прокурор, ЗДТГ, Эмнэлэг, Цэцэрлэг; 

Иргэд - Сургууль, Эмнэлэг, Цагдаа, Шүүх, Эрдэнэт үйлдвэр, ГХБХБГ, 

Аймаг, сумын ЗДТГ, МХГ, Цэцэрлэг, Прокурорын газрыг авлигад хамгийн их 

өртсөн гэж үзсэн байна.  

Говьсүмбэр аймаг 

Шинжээч - Говьсүмбэр Аймаг сумдын ИТХ, ЗДТГ, Сургууль, Цагдаа, 

Шүүх, Прокурор, Газрын алба, Онцгой байдлын газар, ШШГГазар, МХГ, Төмөр 

зам, Эрүүл мэндийн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Татварын газар; 
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Төрийн албан хаагч -Шүүх, Цагдаа, Эрүүл мэндийн газар, эмнэлэг, 

Боловсрол, Прокурор, Хууль хяналтын байгууллага, Төмөр зам, МХГ, Газрын 

алба, Цэцэрлэг, Сургууль; 

Бизнес эрхлэгч - УБЕГ, Цэцэрлэг, Цагдаа; 

Иргэд - Цагдаа, Эмнэлэг, Төмөр зам, МХГ, ГХБХБГазар, Сургууль, 

Цэцэрлэг, Шүүхийг тус тус авлигад хамгийн их өртсөн гэжээ.   
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БҮЛЭГ III. АВЛИГЫН ИЛРЭН ГАРЧ БУЙ ХЭЛБЭР 

 

III.1. Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтэст бүртгэгдсэн гэмт 

хэрэгт хийсэн дүн шинжилгээ 

 Авлигын индекс тооцох аргачлалд авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт гэдэгт 

авлигын гэмт хэргийн зохион байгуулалттай байдал, авлигын гэмт хэргийн 

объект, давталт, ангилал, шунахай сэдэлт зэргийг Авлигатай тэмцэх газар 

шалгагдсан хэргүүдийн баримтын судалгаанд үндэслэн тооцдог.  

 Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс нь 2007 

оны 08 сарын 09 ны өдрийн УИХ-аас өөрчлөн найруулсан “ Эрүүгийн байцаан 

шийтгэх хууль”-д орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу 2007 оны 09 дүгээр сарын 07-

ны өдрөөс эхлэн Эрүүгийн хуулийн 263.1. /Төрийн албан тушаалтан албаны эрх 

мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах/, 264.1. /Төрийн албан 

тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх/,  266.1. /Төрийн бус байгууллага,  аж ахуйн 

нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх/, 270.1. /Хээл хахууль зуучлах/, 

273.1. /Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах/  дугаар зүйлд заасан 

гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлт, Эрүүгийн хуулийн 263.2./Төрийн албан тушаалтан 

албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах/, 264.2. /Төрийн 

албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх/, 265. /Төрийн бус байгууллага, аж 

ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах/, 266.2./Төрийн бус 

байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх/, 268. 

/Хээл хахууль авах/, 269. /Хээл хахууль өгөх/, 270.2. /Хээл хахууль зуучлах/, 

273.2. /Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах/ дугаар зүйлд заасан 

гэмт хэрэгт  мөрдөн байцаалт явуулахаар болж иргэд, байгууллагаас 

харьяаллын гэмт хэргийн шинжтэй өргөдөл гомдол  мэдээлэл, эрүүгийн хэргийг 

хүлээн авч шалгасан байна.  

  

Авлигатай тэмцэх газар 2011 онд ирсэн нийт гомдол, мэдээллээс гэмт 

хэргийн шинжтэй 443 гомдол, мэдээллийг хуульд заасан үндэслэл журмын 

дагуу шалгаж шийдвэрлэсэн. Нийт 443 гомдол, мэдээллийг хянан үзсэнээс 54 

гомдол, мэдээлэл буюу 12.0 хувьд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 214 гомдол, мэдээлэл 

буюу 48.0 хувьд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах санал гаргаж, 164 гомдол, 

мэдээлэл буюу 37.0 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 3 гомдол, мэдээлэл 

буюу 1.0 хувийг эрүүгийн хэрэгт нэгтгэн шалгаж шийдвэрлэсэн бөгөөд 

ажиллагаанд 8 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй, шийдвэрлэлт 98.2 хувьтай 

байна.  

 2011 онд хуульд заасан харьяаллын 142 эрүүгийн хэрэгт мөрдөн 

байцаалтын ажиллагаа явуулсан, 57 /эрүүгийн хэргээс тусгаарлаж үүсгэсэн 3/ 

хэрэгт Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн байцаагч нар эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 37 

хэргийг харьяаллын дагуу хүлээн авчээ. Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 17 

материалд прокуророос эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. Мөн хэрэгсэхгүй 

болгосноос сэргээсэн 3 эрүүгийн хэрэг, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг 

түдгэлзүүлсэн 8 эрүүгийн хэргийг сэргээж шалгажээ. Шүүх, прокурорын шатнаас 

нийт 8 эрүүгийн хэрэг буцсан байна.   

  

Мөрдөн байцаалт явуулсан нийт хэрэг, үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн зүйл, 

хэсэгт зааснаар нь ангилбал: 
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- Төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын 

байдлаа урвуулах 41 гэмт хэрэг буюу нийт шалгагдсан гэмт хэргийн 29.0 

хувь 

- Төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх 18 гэмт хэрэг буюу нийт 

шалгагдсан гэмт хэргийн 13.0 хувь 

- Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ 

урвуулах 7 гэмт хэрэг буюу нийт шалгагдсан гэмт хэргийн 5.0 хувь 

- Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ 

хэтрүүлэх 6 гэмт хэрэг буюу нийт шалгагдсан гэмт хэргийн 4.0 хувь 

- Хээл хахууль авах 33 гэмт хэрэг буюу нийт шалгагдсан гэмт хэргийн 22.0 

хувь 

- Хээл хахууль өгөх 5 гэмт хэрэг буюу нийт шалгагдсан гэмт хэргийн 4.0 

хувь 

- Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах 4 гэмт хэрэг буюу 

нийт шалгагдсан гэмт хэргийн 3 хувийг  

- Бусад 28 гэмт хэрэг буюу нийт шалгасан гэмт хэргийн 20.0 хувийг эзэлж 

байна. 

 

Зураг  2: Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулсан гэмт хэрэг 

(төрлөөр) 

 
 

Нийт шалгасан эрүүгийн 142 гэмт хэргийг шийдвэрлэлтээр нь авч үзвэл: 

- Яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр шилжүүлсэн эрүүгийн 43 гэмт хэрэг буюу 

нийт  шалгагдсан эрүүгийн гэмт хэргийн 30.0 хувь 

- Хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн эрүүгийн 35 гэмт хэрэг буюу нийт 

шалгагдсан эрүүгийн гэмт хэргийн 25.0 хувь 

- Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн эрүүгийн 27 гэмт хэрэг буюу нийт 

шалгагдсан эрүүгийн гэмт хэргийн 19 хувь 

- Түдгэлзүүлсэн эрүүгийн 3 гэмт хэрэг буюу нийт шалгагдсан эрүүгийн гэмт 

хэргийн 2 хувь 
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- Бусад хэрэгт нэгтгэн шалгасан эрүүгийн 7 гэмт хэрэг буюу нийт 

шалгагдсан эрүүгийн хэргийн 5.0 хувь 

- Нийт бүртгэгдэн шалгагдсан эрүүгийн гэмт хэргийн 19 хувь буюу 

эрүүгийн 25 гэмт хэргийг одоо үргэлжлүүлэн шалгаж холбогдох 

ажиллагааг хийж байна.  

 Яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт шилжүүлсэн хэргийн 35 хувь нь 

ил, 65 хувь нь далд аргаар үйлдэгдсэн байна. Эдгээр хэрэгт нийт 142 хүн 

сэжигтэн яллагдагчаар татагдсан бөгөөд холбогдогчдыг албан тушаалын 

байдлаар авч үзвэл төрийн улс төрийн 6 буюу 4 хувийг, төрийн захиргааны 24 

буюу 17 хувийг, төрийн тусгай 9 буюу 6 хувийг, төрийн үйлчилгээний 45 буюу 32 

хувийг, энгийн буюу аж ахуйн нэгж байгууллагын албан тушаалтан 57 буюу 40 

хувийг, гадаадын иргэн 1 буюу 1 хувийг тус тус эзэлж байна.  

 Шалгасан эрүүгийн 142 гэмт хэрэгт нийт 313 хүн сэжигтэн, яллагдагчаар 

татагдан шалгагдсан бөгөөд холбогдогчдыг албан тушаалын байдлаар авч 

үзвэл: 

  

Зураг  3: Сэжигтэн, яллагдагч (албан тушаалын ангилалаар) 

 
 

- Төрийн улс төрийн албан хаагч 24 хүн  буюу нийт шалгагдсан 

холбогдогчдийн 8.0 хувийг, 

- Төрийн захиргааны албан хаагч 68 хүн  буюу нийт шалгагдсан 

холбогдогчдийн 22.0 хувийг, 

- Төрийн тусгай албан хаагч 25 хүн  буюу нийт шалгагдсан холбогдогчдийн 

8.0 хувийг, 

- Төрийн үйлчилгээний албан хаагч 66  хүн  буюу нийт шалгагдсан 

холбогдогчдийн 21.0 хувийг эзэлсэн байна. 

- Харин аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан тушаалтан 127 хүн  буюу нийт 

шалгагдсан холбогдогчдийн 40 хувийг,  

Энгийн буюу аж 
ахуйн нэгж 

байгууллагын 
албан 

тушаалтан
40%

Төрийн, улс 
төрийн албан 

тушаалтан
8%

Төрийн 
үйлчилгээний

21%

Төрийн тусгай 
албан

8%

Төрийн 
захиргааны

22%

Гадаадын
1%
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- Гадаадын иргэн 3 хүн буюу нийт шалгагдсан холбогдогчдийн 1.0 хувийг 

тус тус эзэлжээ.  

Мөрдөн шалгасан эрүүгийн гэмт хэргийн улмаас нийт 22.739.976.825 

төгрөгийн хохирол учирсан байх бөгөөд 1.117.575.433 төгрөгийн хохирлыг 

мөрдөн байцаалтын явцад барагдуулж, 3.018.145.280 төгрөгийн эд зүйлийг 

битүүмжлэн ажилласан байна.  

        

Яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт шилжүүлсэн хэргээс: 52 

шүүгдэгчид холбогдох 21 гэмт хэрэг шүүхээр шийдвэрлэгдсэн ба үүнээс 40 

шүүгдэгчийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож ял шийтгэж, 2 хэргийн 3 

шүүгдэгчийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож 2009 оны “Өршөөл 

үзүүлэх тухай” хуулиар ялаас өршөөн хэлтрүүлсэн. 18 шүүгдэгчийг хорих ялаар, 

10 шүүгдэгчид оногдуулсан хорих ялыг тэнсэж, 9 шүүгдэгчийг торгох ял тус тус 

оногдуулсан байна.  
 

Хүснэгт 39. Эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлт (2011 оны байдлаар) 

Үзүүлэлт Гүйцэтгэл Хувь 

Тайлант 
хугацаанд 
хүлээж авсан 

Хэрэг бүртгэлтийн 2 
100% 

Мөрдөн байцаалтын 140 

Ү
ү
н
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э
с
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Яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр шилжүүлсэн 43 30% 

Хэрэгсэхгүй болгосон 35 25% 

Харъяаллын дагуу шилжүүлсэн 27 19% 

Түдгэлзсэн 3 2% 

Нэгтгэсэн 7 5% 

Тайлант хугацааны үлдэгдэл 27 19% 

Холбогдож шалгагдсан  албан тушаалтан 313 100% 
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Улс төрийн 24 8% 

Төрийн захиргааны 68 22% 

Төрийн үйлчилгээний 66 21% 

Төрийн тусгай 25 8% 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын 127 40% 

Гадаадын иргэн 3 1% 

Нийт гэмт хэрэг 142 100% 
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Төрийн албан тушаалтан албаны эрх 
мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа 
урвуулах 

41 29% 

Төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ 
хэтрүүлэх 

18 13% 

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

 

7 

 

5% 

Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ 
хэтрүүлэх 

 

6 

 

4% 

Хээл хахууль авах 33 22% 

Хээл хахууль өгөх 5 4% 
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Хээл хахуульд зуучлах 
  

Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар 
зарцуулах 

4 3% 

Бусад гэмт хэрэг 28 20% 

 

III.2. Авлига, албан тушаалтын гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл: 

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс нь 2011 онд иргэд, 

байгууллага, аж ахуйн нэгжээс /цаашид хуулийн этгээд гэх/ гэмт хэргийн 

шинжтэй 443 /өнгөрсөн оны 27/ гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, бүртгэн шалгасан 

байна.  

Эдгээр гомдол, мэдээллийг хүлээн авсан хэлбэрээр нь ангилвал бичгээр 

179, утсаар 38, шуудангаар 92, интернетээр 7, биечлэн 86, факсаар 14  гомдол, 

мэдээлэл иржээ.  

Дээрх хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн гомдол, мэдээллийг 

шийдвэрлэсэн байдлаар нь авч үзвэл:  

- 54 гомдол, мэдээлэлд буюу нийт хүлээн авч шалгасан гомдол 

мэдээллийн 12.0 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан 

- 214 гомдол, мэдээлэл буюу хүлээн авч шалгасан гомдол 

мэдээллийн 48.0 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 

- 164 гомдол, мэдээлэл буюу хүлээн авч шалгасан гомдол 

мэдээллийн 37.0 хувийг шалгаж харьяаллын дагуу холбогдох 

байгууллагад шилжүүлсэн. 

- 3 гомдол, мэдээллийг буюу хүлээн авч шалгасан гомдол 

мэдээллийн 1.0 хувийг эрүүгийн хэрэгт нэгтгэн шалгасан 

- 8 гомдол, мэдээллийг буюу хүлээн авсан гомдол  мэдээллийн 2 

хувийг одоо үргэлжлүүлэн шалгаж холбогдох ажиллагааг хийж 

байна.  

Хүлээн авч шалгасан гомдол, мэдээлэлд 1172 хүн холбогдон 

шалгагдсаныг төрийн албаны ангиллаар ангилан авч үзвэл: 

- Төрийн улс төрийн албан хаагч 166 хүн буюу нийт шалгагдсан 

холбогдогчдын 14 хувийг, 

- Төрийн захиргааны албан хаагч 312 хүн буюу нийт шалгагдсан 

холбогдогчдын 27 хувийг, 

- Төрийн тусгай албан хаагч 233 хүн буюу нийт шалгагдсан 

холбогдогчдын 20 хувийг, 

- Төрийн үйлчилгээний албан хаагч 274 хүн буюу нийт шалгагдсан 

холбогдогчдын 23 хувийг эзэлсэн байна. 

- Харин аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан тушаалтан 176 хүн  буюу 

нийт шалгагдсан холбогдогчдын 15 хувийг,  

- Гадаадын иргэн 11 хүн  буюу нийт шалгагдсан холбогдогчдын 1 

хувийг тус тус эзэлжээ.  

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг холбогдох 

байгууллага, салбараар авч үзвэл: 

- Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хамаарах 82 гомдол мэдээллийн  

- 64 гомдол, мэдээлэл нь Засаг даргын үйл ажиллагаанд  

- 18 гомдол, мэдээлэл нь Иргэдийн төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаанд  
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- Хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарах 91 

гомдол мэдээлэл байгаагийн     

- 14 гомдол, мэдээлэл нь цагдаа, цагдаагийн байгууллагад  

- 5 гомдол, мэдээлэл нь прокурор,прокурорын байгууллагад  

- 10 гомдол, мэдээлэл нь шүүгч,шүүхийн байгууллагад 

- 2 гомдол, мэдээлэл нь хил хамгаалах байгууллагад  

- 9 гомдол, мэдээлэл нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад  

- 14 гомдол, мэдээлэл нь мэргэжлийн хяналтын байгууллагад  

- 9 гомдол, мэдээлэл нь татварын байгууллагад  

- 25 гомдол, мэдээлэл нь гаалийн улсын байцаагч, гаалийн 

байгууллагад  

- 3 гомдол, мэдээлэл нь аудитын байгууллагад  

- Боловсрол, эрүүл мэнд, төрийн үйлчилгээний салбарт хамаарах 65 

гомдол мэдээллийн  

- 37 гомдол, мэдээлэл нь боловсролын байгууллагад 

- 12 гомдол, мэдээлэл нь эрүүл мэндний байгууллагад  

- 6 гомдол, мэдээлэл нь хөдөлмөр халамж үйлчилгээний 

байгууллагад 

- 10 гомдол, мэдээлэл нь эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 

газарт  

- Төрийн захиргааны төв байгууллага /яам/-д хамаарах 17 гомдол 

мэдээлэл 

- Газар, ашигт малтмалын салбарт хамаарах 23 гомдол мэдээлэл   

- Банк санхүүгийн байгууллагад хамаарах 11 гомдол мэдээлэл 

- Төрийн болон орон нутгийн өмчит улсын үйлдвэрийн газрын үйл 

ажиллагаанд хамаарах 24 гомдол мэдээлэл 

- Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хамаарах /хувийн хэвшил/ 17 

гомдол мэдээлэл 

- УИХ-ын гишүүний үйл ажиллагаа, сайдад хамаарах 7 гомдол 

мэдээлэл 

- Иргэний инсэхийн үйл ажиллагаанд хамаарах 5 гомдол мэдээлэл 

- Авто тээврийн газрын үйл ажиллагаанд хамаарах 10 гомдол 

мэдээлэл 

- Бусад байгууллага, албан тушаалтанд холбогдох гомдол, мэдээлэл 

85 байна.  

Гэмт хэргийн шинжгүй авлига, хүнд суртал, төрийн албан хаагчдын 

хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй холбоотой гомдол, мэдээлэл: 

 

Авлигатай тэмцэх газарт иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гомдол, 

мэдээллүүдээс эрүүгийн хэрэг үүсэх үндэслэлгүй, төрийн албаны хүнд суртал, 

чирэгдэл, төрийн үйлчилгээний хөнгөн шуурхай, ил тод байдал зэрэгтэй 

холбоотой асуудлыг тус газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс 

шалгаж шийдвэрлэдэг. Тус хэлтэс эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэлгүй, төрийн 

албаны хүнд сурталтай холбоотой нийт 375 гомдол, мэдээллийг 2010-2011 онд 

шалгасан байна.  

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн 29 нь буюу 7.7 

хувь нь үйл ажиллагаандаа мөрддөг тодорхой дүрэм, журам, тушаал зэргийг 
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зөрчсөн нь тогтоогдож, 33 буюу 8.8 хувийг нь тухайн байгууллага тус бүрд нь 

шилжүүлсэн ба 313 нь буюу 83.5 хувь нь тус байгууллагын харьяалалд 

хамааралгүй мэдээлэл байна. 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг холбогдох 

байгууллага, салбараар авч үзвэл: 

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хамаарах 46 гомдол мэдээллийн  

- 14 нь Засаг даргын үйл ажиллагаанд  

- 32 нь Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагаанд  

Хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарах 61 гомдол 

мэдээлэл байгаагийн     

- 14 нь цагдаа, цагдаагийн байгууллагад  

- 21 нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад  

- 7 нь шүүгч, шүүхийн байгууллагад 

- 2 нь тагнуулын байгууллагад  

- 5 нь мэргэжлийн хяналтын байгууллагад  

- 6 нь татварын байгууллагад  

- 6 нь гаалийн улсын байцаагч, гаалийн байгууллагад  

Боловсрол, эрүүл мэнд болон төрийн үйлчилгээний салбарт хамаарах 

142 гомдол мэдээллийн  

- 26 нь боловсролын байгууллагад 

- 17 нь эрүүл мэндийн байгууллагад  

- 14 нь нийгмийн халамжийн байгууллагад 

- 15 нь эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газарт 

- 70 нь газрын албанд холбогдох гомдол, мэдээлэл байна. 

 

Байгууллагын удирдлагуудтай холбоотой авлигын гэмт хэрэг 

үйлдэгдэх хэлбэр: 

- Хууль бусаар зөвшөөрөл олгож хээл, хахууль авах, эрх мэдлээ 

хэтрүүлэх, урвуулах 

- Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн 

холбогдох заалтуудыг зөрчих 

- Ажилд авахдаа хээл, хахууль авах 

- Тендер сонгон шалгаруулах явцад эрх мэдлээ хэтрүүлэх, урвуулж 

хууль бус шаардлага, үүрэг даалгавар өгөх 

- Тендер шалгаруулалтгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах 

- Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах 

- Эрх мэдлээ ашиглан хуурамч шийдвэр гаргах 

- Байгууллагын өмчийг бусдад хямд үнээр зарах, зах зээлийн үнээс 

өндөр үнээр эд зүйл авах 

- Онцгой албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 

зайлсхийх 

- Бэлэн мөнгөнд тавих хяналт сул, санхүүгийн анхан шатны 

баримтыг цаг хугацаанд нь санаатайгаар бүрдүүлэхгүй байх 

- Тогтоосон дүрэм, журмаа сахин биелүүлэхгүй хайнга хандах 
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Зөвшөөрөл олгох үйл явц дахь авлигын гэмт хэрэг үйлдэгдэх 

хэлбэр 

- Зөвшөөрөл олгохдоо хахууль, шан харамж авах 

- Хууль бус зөвшөөрөл олгох 

- Танил талдаа хууль бусаар зөвшөөрөл олгох 

- Зохих зөвшөөрөлгүй эд зүйл борлуулах, худалдан авах 

- Холбогдох хууль, дүрэм, норм стандартуудыг зөрчих 

 

Бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах сонгон шалгаруулах үйл явц дахь 

авлигын гэмт хэрэг үйлдэгдэх хэлбэр 

- Тендер шалгаруулалтгүйгээр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах үйл ажиллагааг явуулах 

- Нээлттэй тендер зарлалгүй бараа материал худалдан авах 

- ТБОНӨХБАҮХАТХ-н холбогдох заалтыг зөрчих 

- Тендерийг санаатайгаар будилаантуулах 

- Тендерийг хууль бусаар явуулах 

- Тендерийн үнийн саналыг урьдчилан боловсруулахдаа зохиомлоор 

өсгөн бодит бус үнэ тогтоох 

- Засвар, үйлчилгээ хийлгэх явцад илүү зардал төлөвлөн завших 

- Хуурамч бичиг баримт үйлдэх 

- Хууль бус дүгнэлт, сонгон шалгаруулалт гаргах, хийх 

- Танил талаасаа бараа бүтээгдэхүүн зах зээлийн үнээс өндөр үнээр 

авах 

- Танил талдаа төрийн өмчийг зах зээлийн үнээс хямд үнээр зарах 

- Бичиг баримт хуурамчаар үйлдэж эд зүйл хувьдаа завших 

 

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны явц дахь авлигын гэмт хэрэг 

үйлдэгдэх хэлбэр 

- Үндэслэлгүй нэмэлт төлбөр, хураамж нэхэж хахууль, шан харамж 

авах 

- Хууль бус шаардлага тавьж бэлэн мөнгө авах 

- Хууль бус үйлдэл хийхээр амлаж хээл хахууль авах 

- Хууль бус үйл ажиллагааг нуун дарагдуулахаар хахууль авах 

- Хясан боогдуулж шан харамж, хээл хахууль авах 

- Хууль бусаар хандив авах 

- Хуурамч бичиг баримт үйлдэн мөнгө ашиглах 

- Эрх мэдлээ ашиглан хууль бус үйл ажиллагаа хийх 

- Хурааж авсан эд зүйлийг зарж хувьдаа ашиглах 

- Тусламжийн бараа бүтээгдэхүүнийг хувьдаа ашиглах 

- Эрх мэдлээ хэтрүүлэн бусдад баримт бичиг, тусгай зөвшөөрөл 

олгох 

- Тендерт ялахад тусалж хахууль авах 

- Хууль бусаар зөвшөөрөл олгох 

- Хууль бус үйлдлийг нуун дарагдуулж хахууль, шан харамж авах 

- Хөрөнгө мөнгийг зарцуулах, хэрэглэх журам зөрчих 

- Татвар ноогдуулах, татвар ноогдуулах явцад хяналт тавих 
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Хууль, хяналтын байгууллага дахь авлигын гэмт хэрэг үйлдэгдэх 

хэлбэр 

- Үндэслэлгүйгээр иргэний болон эрүүгийн хэрэг, маргааныг 

хэрэгсэхгүй болгож хахууль авах 

- Хахууль авч хэргийг цагаатгах 

- Хуурамч нотлох баримт бүрдүүлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгох 

- Хуульд зааснаас гадуур өөрийн үзэмжээр татвар, хураамж тогтоох 

- Хориглосон буюу хязгаарласан эд зүйлийг хахууль авч хил 

нэвтрүүлэх 

- Татварыг бууруулж өгөхөөр амалж хахууль авах 

- Татваргүй эд зүйл хилээр нэвтрүүлэх 

- Хураагдсан эд зүйлийг ашиглах 

- Хууль зөрчсөн этгээдээс хахууль авч өнгөрөөх 

- Автомашины улсын дугаар олгохдоо хээл хахууль, шан харамж 

авах 

 

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаан дахь авлигын гэмт хэрэг 

үйлдэгдэх хэлбэр 

- Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах 

- Байгууллагын дотоод ажил шалгах явцад зөрчлийг нуун 

дарагдуулж хахууль авах 

- Журам зөрчин байгууллагын хөрөнгийг хувьдаа завших 

- Байгууллагын өрөнд хураагдсан бараа материалыг хэрхэн 

борлуулах талаар тодорхой мөрддөг журам үгүй, зохицуулсан 

зохицуулалт байдаггүй 

- Асуудлыг танил тал харж шийдвэрлэдэг  

- Эрх мэдлээ ашиглан хуурамч бичиг баримт үйлдэн мөнгө завших 

- Эрх мэдлээ ашиглан байгууллагаас мөнгө завших 

- Албан тушаалаа ашиглан хуурамч бичиг баримт үйлдэх 

 

Орон нутагт авлигын гэмт хэрэг үйлдэгдэх хэлбэр 

- Хахууль авч ажилд оруулах 

- Ажилтан сонгон шалгаруулахдаа албан тушаалын эрх мэдлээ 

ашиглах 

- Тендерийг будилуулах 

- Тендер хууль бусаар зохион байгуулах, холбогдох хууль 

тогтоомжийг дагаж мөрдөхгүй байх 

- Танил тал, найз нөхөд,өөрийн хүнийг тендерт ялуулах 

- Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бус зүйлд зарцуулах 

- Дутуу гүйцэтгэлтэй тендерийн явцад санхүүжилтийг гэрээг зөрчин 

олгох 

- Хувийн компаний дансанд байгууллагын мөнгийг шилжүүлж 

ашиглах 

- Хийгээгүй ажлыг хахууль авч хүлээж авах 

- Хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох, хахууль 

авах 

- Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг хувьдаа завших 
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- Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах 

- Албан тушаалын байдлаа ашиглан хуурамч бичиг баримт үйлдэж 

хөрөнгө, мөнгө завших 

- Танил талдаа илт давуу байдал олгох, хувийн сонирхолоор хандах 

- Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтын тухай хуулийн 

холбогдох заалтыг зөрчих зэргээр илэрч байна. 

 

III.3. Авлигын илрэн гарч буй хэлбэрийн талаарх олон нийт, шинжээчдийн 

төсөөллийн судалгааны дүн 

Авлигын талаарх олон нийт, шинжээчдийн төсөөллийн 2011 оны судалгаанд 

21 аймаг, нийслэлийн 351 шинжээч, 6009 иргэн, бизнес эрхлэгч, төрийн албан 

хаагчид хамрагдлаа.  

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, ах дүү, танил талаараа 

болон хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх, хүнд суртал гаргах, ажилдаа 

хариуцлагагүй хандах, иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах 

зэрэг нөхцөл байдал нь авлигын илрэн гарч буй хэлбэрүүд бөгөөд судалгаанд 

оролцогчдоос тухайн аймаг, нийслэлийн түвшинд төрийн албаны үйл 

ажиллагаанд эдгээр нөхцөл байдал оршин байдаг гэдэгтэй санал нийлж буй 

эсэхийг нь судалгаагаар асууж тодруулсан юм.  

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй авлигын 

талаарх иргэдийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 35.8 хувь нь санал 

нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 2.3 хувиар буурч, 

зарим талаараа санал нийлж байна гэж 33.9 хувь нь хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.4 хувиар нэмэгдсэн байна. 17 хувь нь санал нийлэхгүй байна 

гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 5.4 хувиар өссөн байна.  

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 50.2 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 4.3 хувиар буурсан бол 28.9 хувь нь зарим талаараа санал нийлж 

байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.1 хувиар нэмэгдсэн 

байна. 13.4 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 5.4 хувиар нэмэгдсэн байна.  

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 

45.4 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 

0.3 хувиар, 30.1 хувь нь зарим талаараа санал нийлж байна гэж хариулсан нь 

2009 оныхтой харьцуулахад 4.1 хувиар тус тус буурсан байна. 14.5 хувь нь 

санал нийлэхгүй байна гэж хариулсан нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй 

харьцуулахад 5.8 хувиар нэмэгдсэн байна.  

Төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргадаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 49.0 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 3.5 хувиар, 30.1 хувь нь зарим талаараа санал нийлж байна гэж 

хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.0 хувиар тус тус буурсан байна. 

13.6 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулсан нь 6.9 хувиар өссөн байна.  

Төрийн албан хаагчид ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 37.4 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулбал 0.5 хувиар, 40.1 хувь нь зарим талаараа санал нийлж байна гэсэн 

нь 2.0 хувиар тус тус буурсан байна. 14.0 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж 
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хариулсан нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 6.7 хувиар өссөн 

байна. 

Төрийн албан хаагчид иргэд, үйлчлүүлэгчтэй харилцааны соёлгүй ханддаг 

гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 38.4 хувь нь санал нийлж байна гэж 

хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 3.2 хувиар, 40.0 хувь нь зарим 

талаараа санал нийлж байна гэж хариулсан нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй 

харьцуулахад 1.2 хувиар тус тус буурсан байна. 13.7 хувь нь санал нийлэхгүй 

байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 5.9 хувиар нэмэгдсэн 

байна.  

Авлигатай тэмцэх газарт шалгагдсан хэргүүдийн баримтын судалгаагаар 

төрийн байгууллагын төрөөс баталж өгсөн төсвийн хэмжээ, төсвийн 

зарцуулалттай холбоотой авлигын илрэн гарч буй хэлбэрүүдийг дээр дурдсан. 

Төрийн байгууллагын төсвийн хэмжээ, түүний зарцуулалттай холбоотой мэдээ, 

мэдээлэл иргэд, олон нийтэд ил тод байх нь авлигын гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэхэд маш чухал. Нөгөө талаас төрийн байгууллагын жилийн төсвийн 

төлөвлөлт, төрөөс баталж өгсөн төсвийн хэмжээ, төсвийн зарцуулалтын 

талаарх мэдээлэл ажилтан, албан хаагчдад нээлттэй байх нь дотоод хяналтыг 

хэрэгжүүлэх ач холбогдолтой юм. Тухайн байгууллагын жилийн төсвийн 

төлөвлөлт, төрөөс баталж өгсөн төсвийн хэмжээ, төсвийн зарцуулалтын 

талаарх мэдээлэл судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдад нээлттэй 

байдаг эсэхийг асууж тодруулахад судалгаанд оролцогчдын 25.2 хувь нь 

нээлттэй байдаггүй гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 2.4 хувиар 

буурсан, 19.9 хувь нь ихэнх тохиолдолд нээлттэй байдаг гэж хариулсан нь 2009 

оныхтой харьцуулахад 1.5 хувиар өссөн байна. 22.8 хувь нь байнга нээлттэй 

байдаг гэж хариулсан нь өмнөх удаагийн судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 

2.2 хувиар өссөн байна.  

Төрийн байгууллагын жилийн төсвийн төлөвлөлт, төрөөс баталж өсгөн 

төсвийн хэмжээ, төсвийн зарцуулалтын талаарх мэдээллийн нээлттэй байдлыг 

төрийн байгууллагын төрлөөр авч үзэхэд агентлагийн албан хаагчдын 27.3 хувь 

нь, төрийн захиргааны төв байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан 

хаагчдын 25.5 хувь нь, яамны албан хаагчдын 20.6 хувь нь, нутгийн захиргааны 

байгууллагын 20.5 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан 

хаагчдын 2.2 хувь нь тухайн байгууллагын жилийн төсвийн төлөвлөлт, 

батлагдсан төсвийн хэмжээ, зарцуулалтын талаарх мэдээллийг авдаггүй гэж 

хариулсан нь 2009 онтой харьцуулахад 0.8-5.1 хувиар буурсан байна.  

Харин төрийн төв захиргааны байгууллага буюу яамны албан хаагчдын 20.6 

хувь нь яамныхаа жилийн төсвийн төлөвлөлт, батлагдсан төсвийн хэмжээ, 

зарцуулалтын талаарх мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан нь өмнөх 

судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 5.2 хувиар өссөн байгаа нь төсвийн ил тод 

байдлыг хангасан байх зарчим яамдад буурч байгаа нь ноцтой юм. 

Харин Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагын албан хаагчдын 31.5 хувь нь, Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх 

асуудлын байгууллагын албан хаагчдын 31.0 хувь нь, Шадар сайдын эрхлэх 

асуудлын хүрээний байгууллагын албан хаагчдын 30.5 хувь нь байгууллагын 

төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтын талаарх мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан 

нь харьцангуй  өндөр үзүүлэлт болж байна. 2009 оны судалгааны үр дүнтэй 
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харьцуулахад Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын, Хууль зүй, дотоод хэргийн 

сайдын, Батлан хамгаалах сайдын, Эрүүл мэндийн сайдын, Нийгмийн 

хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын болон Нутгийн 

захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагын төсвийн төлөвлөлт, 

зарцуулалтын талаарх мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан албан хаагчдын хувь 

хэмжээ 1.2-24.1 хувиар буурсан байна. Харин Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын сайдын, Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын, Хүнс, 

хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын, Сангийн сайдын, Гадаад 

харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагын албан хаагчдын тухайн 

байгууллагын төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтын талаарх мэдээллийг авдаггүй 

гэж хариулсан хувь хэмжээ 2009 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 1.1-

20.8 хувиар өссөн байна. 

Дархан-Уул, Баян-Өлгий, Сүхбаатар, Орхон аймгуудын нутгийн захиргааны 

болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 30.0-36.8 хувь нь 

төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтын талаарх мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан 

хь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна.  

Тухайн байгууллагын боловсон хүчний томилгоо, шагнал, урамшуулал, 

шийтгэл, аж ахуй, гадаад дотоодын сургалт гэх мэт удирдлагын шийдвэр албан 

хаагчдад нээлттэй байдаг эсэхийг тодруулахад судалгаанд оролцсон төрийн 

албан хаагчдын 14.0 хувь нээлттэй байдаггүй гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 3.7 хувиар буурсан, 29.9 хувь нь зарим талаараа нээлттэй байдаг, 

26.3 хувь нь ихэнх тохиолдолд нээлттэй байдаг гэж хариулсан нь өмнөх 

судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 2.2 пунктээр өссөн, 29.7 хувь нь байнга 

нээлттэй байдаг гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.4 пунктээр 

өссөн байна.  

Тухайн байгууллагын удирдлагын шийдвэрийн нээлттэй байдлыг төрийн 

байгууллагын төрлөөр авч үзвэл агентлагийн албан хаагчдын 15.1 хувь нь, 

нутгийн захиргааны байгууллагын 14.4 хувь нь, төрийн захиргааны төв 

байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 14.1 хувь нь, 

яамны албан хаагчдын 9.1 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан 

хаагчдын 7.7 хувь нь тухайн байгууллагын удирдлагын шийдвэрийн талаарх 

мэдээллийг авдаггүй гэж хариулжээ. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 3.4-

12.8 пунктээр буурсан байна.  

Харин уг үзүүлэлтийг салбараар нь авч үзвэл Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 18.0 хувь нь, Гадаад 

харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 

17.5 хувь нь, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын 

төрийн байгууллагын албан хаагчдын 16.9 хувь нь, Зам тээвэр, барилга, хот 

байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 

16.2 хувь нь, Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

байгууллагын албан хаагчдын 14.3 хувь нь байгууллагын удирдлагын 

шийдвэрийн талаарх мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр 

үзүүлэлт болж байна. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад Эрдэс баялаг, эрчим 

хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллага, Эрүүл мэндийн сайдын 

эрхлэх асуудлын төрийн байгууллага, Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн байгууллагын удирдлагын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл 
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тухайн байгууллагын албан хаагчдад 2.5-11.7 пунктээр нээлттэй болсон гэж 

судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчид үзсэн бол Нийгмийн хамгаалал, 

хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллага, Зам тээвэр, барилга 

хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын удирдлагын 

шийдвэрийн талаарх мэдээлэл тухайн байгууллагын төрийн албан хаагчдад 8.7-

11.7 пунктээр хаалттай байна гэж хариулсан байна. 

Баян-Өлгий, Увс, Завхан аймгуудын нутгийн захиргааны болон нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 25.8-38.5 хувь нь удирдлагын 

шийдвэрийн талаарх мэдээллийг авдаггүй гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр 

үзүүлэлт болж байна. Удирдлагын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл тухайн 

байгууллагын төрийн албан хаагчдад нээлттэй байх нь авлигын эрсдэлийг 

буруулахад ач холбогдолтой юм. Гэтэл дээр дурдсан гурван аймгуудын нутгийн 

захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын удирдлагын 

шийдвэрийн талаарх мэдээлэл тухайн байгууллагын төрийн албан хаагчдад 

10.0-28.0 пунктээр хаалттай болсон гэж судалгаанд оролцсон төрийн албан 

хаагчид үзсэн байна. 

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал хэрхэн 

нөлөөлдөг вэ гэсэн асуултад яамны албан хаагчдын 28.7 хувь нь, агентлагийн 

албан хаагчдын 23.6 хувь нь, төрийн захиргааны төв байгууллагын орон нутаг 

дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 20.8 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагын албан хаагчдын 20.5 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын 

албан хаагчдын 20.4 хувь нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн 

нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг гэж хариулжээ.  

Төрийн яамд болон төрийн захиргааны төв байгууллагын орон нутаг дахь 

салбар нэгжийн  үйл ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын хувийг 2009 оныхтой харьцуулахад 0.1-0.8 

пунктээр өссөн бол агентлаг, нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах 

байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг 

гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын хувь хэмжээ 1.0-9.1 пунктээр буурсан байна.   

Харин уг үзүүлэлтийг салбараар нь авч үзвэл Зам тээвэр, барилга хот 

байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 

37.5 хувь нь, Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын 

албан хаагчдын 33.8 хувь нь, Шадар сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

байгууллагын албан хаагчдын 27.1 хувь нь, Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын 

төрийн байгууллагын албан хаагчдын 26.4 хувь нь төрийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг гэж хариулсан нь 

харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. Эдгээр нь 2009 оныхтой харьцуулахад 

2.2-18.8 пунктээр өссөн байна. 

Сүхбаатар, Дархан-Уул, Өмнөговь, Хэнтийн аймгуудын нутгийн захиргааны 

болон өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 29.3-42.0 хувь нь төрийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн нөхцөл байдал байнга нөлөөлдөг 

гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт боловч өмнөх судалгааны үр 

дүнтэй харьцуулахад 1.6-10.7 пунктээр буурсан байна. Харин Хэнтийн аймгийн 

нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 29.3 

хувь нь улс төрийн нөхцөл байдал төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 

байнга нөлөөлдөг гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.6 пунктээр 
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өссөн байна. 

Тухайн байгууллагын удирдлагаас өгсөн шагнал, урамшууллын хэдэн хувь 

нь ажлын гүйцэтгэл, чанар, үр дүнд үндэслэсэн байдаг вэ гэсэн асуултад 

судалгаанд оролцогчдын 5.7 хувь нь ажлын гүйцэтгэл, чанар, үр дүнд огт 

үндэслэдэггүй гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.9 пунктээр өссөн 

байна. Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдын 17.5 хувь нь маш бага хувь 

нь ажлын гүйцэтгэл, чанар, үр дүнд үндэслэдэг гэж хариулсан нь өмнөх 

судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 5.2 пунктээр буурсан байна. Тухайн 

байгууллагын удирдлагаас өгсөн шагнал, урамшууллын тал болон бараг ихэнх 

хувь нь ажлын гүйцэтгэл, чанар, үр  дүнд үндэслэдэг гэж судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 26.2-36.2 хувь нь хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 2.9-3.6 пунктээр өссөн байна. Судалгаанд оролцсон төрийн албан 

хаагчдын 14.2 хувь нь тухайн байгууллагын удирдлагаас өгсөн шагнал, 

урамшуулал бүгд ажлын гүйцэтгэл, чанар, үр дүнд үндэслэдэг гэж хариулсан нь 

өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 2.2 пунктээр буурсан байна. 

Батлан хамгаалах сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 

хаагчдын 13.6 хувь нь удирдлагаас өгсөн шагнал, урамшуулал нь ажлын 

гүйцэтгэл, чанар, үр дүнд үндэслэдэггүй гэж хариулсан нь анхаарал татахуйц 

үзүүлэлт болж байна. Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 33.0 хувь нь, Говь-Алтай аймгийн 

төрийн албан хаагчдын 26.2 хувь нь, Дундговь аймгийн төрийн албан хаагчдын 

16.0 хувь нь, Дархан-Уул аймгийн төрийн албан хаагчдын 13.5 хувь нь 

удирдлагаас өгсөн шагнал, урамшууллын нь ажлын гүйцэтгэл, чанар, үр дүнд 

огт үндэслэдэггүй гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Эдгээрийг өмнөх судалгааны үр  дүнтэй харьцуулахад 4.0-33.0 пунктээр 

нэмэгдсэн байна. Баян-Өлгий аймгийн нутгийн болон өөрөө удирдах 

байгууллагын удирдлагын өгсөн шагнал, урамшуулал нь ажлын гүйцэтгэл, 

чанар, үр дүнд үндэслэдэггүй гэсэн үзүүлэлт өнгөрсөн судалгааны үр  дүнгээр ч 

аймаг, нийслэлийн хувь хамгийн өндөр байсан нь анхаарал татаж байна. 

Нийт төрийн байгууллагуудад улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд 

хандах байдал байнга байдаг гэж судалгаанд оролцогчдын 27.1 хувь нь 

хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.2 пунктээр буурсан бол 50.0 хувь нь 

хааяа гэж хариулсан нь 2.0 пунктээр өссөн, 23.0 хувь нь огт байдаггүй гэж 

хариулсан нь 1.0 пунктээр өссөн байна. Хүнд суртал гаргах байдал байнга 

байдаг гэж 33.1 хувь нь хариулсан өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 

2.8 пунктээр буурсан, 51.5 хувь нь хааяа хүнд суртал гаргадаг гэж хариулсан нь 

өмнөх судалгааны үр дүнгээс 3.2 пунктээр өссөн, 15.4 хувь нь огт байдаггүй гэж 

хариулсан нь өмнөх 2009 оныхтой харьцуулахад 0.4 пунктээр буурсан байна. 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх явдал байнга байдаг гэж судалгаанд 

оролцогчдын 20.5 хувь нь хариулсан нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 4.0 

пунктээр буурсан бол судалгаанд  оролцогчдын 55.3 хувь нь хааяа хээл 

хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 4.3 пунктээр өссөн байна. 24.1 хувь нь хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэх байдал огт байдаггүй гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 

0.3 пунктээр буурсан байна. 

Ажилдаа хариуцлагагүй хандах байдал байнга байдаг гэж 16.4 хувь нь 
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хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.6 пунктээр буурсан, хааяа байдаг 

гэж 67.2 хувь нь хариулсан нь 1.3 пунктээр өссөн, огт байдаггүй гэж 16.4 хувь нь 

хариулсан нь 0.8 пунктээр буурсан байна. Иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны 

соёлгүй хандах байдал байнга гаргадаг гэж 18.0 хувь нь хариулсан нь 0.7 

пунктээр, хааяа байдаг гэж 64.2 хувь нь хариулсан нь 0.7 пунктээр буурсан бол 

огт байхгүй гэж 17.8 хувь нь үзсэн нь 1.3 пунктээр өссөн байна. Ах, дүү, танил 

талаараа асуудлыг шийдвэрлэх явдал байнга байдаг гэж судалгаанд 

оролцогчдын 32.9 хувь нь хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.3 

пунктээр өссөн, хааяа байдаг гэж 50.6 хувь нь, огт байдаггүй гэж 16.5 хувь нь 

хариулсан нь 0.4 пунктээр буурсан байна. Албан хаагчид нь мэдлэг чадвар 

дутмаг байх байдал байнга байдаг гэж 14.7 хувь нь хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.8 пунктээр, хааяа байдаг гэж 68.2 хувь нь хариулсан нь 0.2 

пунктээр буурч харин огт байдаггүй гэж 17.1 хувь нь хариулсан нь 1.0 пунктээр 

өссөн байна. 

Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдын 4.9 хувь нь тухайн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд 

хандах байдал байнга байдаг гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.0 

пунктээр буурсан байна. 37.3 хувь нь хааяа уг байдал илэрдэг гэж хариулсан нь 

өмнөх судалгааны үр дүнгээс 2.2 пунктээр өссөн байна. Харин 57.8 хувь нь огт 

байдаггүй гэж үзсэн нь өмнөх судалгааны дүнгээс 1.2 пунктээр буурсан байна. 

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 20.5 хувь нь тухайн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд 

хандах байдал байнга гэж үзсэн нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 

13.2 пунктээр өссөн байна. Харин нутгийн захиргааны байгууллагын албан 

хаагчдын 7.6 хувь нь, агентлагийн албан хаагчдын 7.2 хувь нь, яамны албан 

хаагчдын 5.8 хувь нь, төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар 

нэгжийн албан хаагчдын 4.6 хувь нь тухайн байгууллагад улс төрийн намын 

нөлөөнд автаж асуудалд хандах байдаг байнга байдаг гэж хариулсан нь 2009 

оныхтой харьцуулахад 0.7-11.2 пунктээр буурсан байна. Улс төрийн намын 

нөлөөнд автаж асуудалд хандах байдал байнга тохиолддог гэж Зам тээвэр, 

барилга хот байгуулалтын болон Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

байгууллагын албан хаагчдын 11.6-12.7 хувь нь үзсэн нь харьцангуй өндөр 

үзүүлэлт байна. 

Судалгаанд оролцсон төрийн албан хаагчдын 5.7 хувь нь тухайн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргах байдал байнга байдаг гэж 

үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.9 пунктээр буурсан байна. 46.6 хувь нь уг 

байдал хааяа байдаг гэж үзсэн нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 4.2 пунктээр 

өссөн байна. 47.7 хувь нь уг байдаг огт байдаггүй гэж үзсэн нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 3.3 пунктээр буурсан байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын 

орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 6.0 хувь нь, агентлагийн болон 

нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 3.1 хувь нь, яамны албан 

хаагчдын 2.5 хувь нь тухайн байгууллагад хүнд суртал гаргах байдал байнга 

тохиолддог гэж хариулсан байна. Энэ нь 0.9-6.9 пунктээр өмнөх судалгааны үр 

дүнгээс буурсан байна. Хүнд суртал гаргах байдал байнга тохиолддог гэж Эрүүл 

мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 10.7 

хувь нь, Батлан хамгаалах сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 
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хаагчдын 10.5 хувь нь,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

байгууллагын албан хаагчдын 8.7 хувь нь, Шадар сайдын эрхлэх асуудлын 

төрийн байгууллагын албан хаагчдын 7.4 хувь нь хариулсан нь харьцангуй 

өндөр үзүүлэлт байна. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 2.4-4.5 пунктээр 

нэмэгдсэн байна.  

 Авлигын талаарх төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 3.8 хувь нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд хээл 

хахуулиар асуудалд хандах байдал байнга байдаг гэж үзсэн нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.2 пунктээр буурсан байна. 29.5 хувь нь хааяа энэ асуудал 

илэрдэг гэсэн нь 0.9 пунктээр өссөн, 66.7 хувь нь огт байдаггүй гэж үзсэн нь 0.7 

пунктээр буурсан байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын орон нутаг дахь 

салбар нэгжийн албан хаагчдын 4.0 хувь нь, яамны албан хаагчдын 1.9 хувь нь, 

нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 1.7 хувь нь, агентлагийн 

албан хаагчдын 1.0 хувь нь тухайн байгууллагад хээл хахуулиар асуудлыг 

шийдвэрлэх байдаг байнга тохиолддог гэж хариулсан нь 0.9-6.6 пунктээр 

буурсан байна. Харин төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар 

нэгжийн албан хаагчдын хувьд 0.1 пунктээр өссөн байна. Хээл хахуулиар 

асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга тохиолддог гэж Шадар сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 9.7 хувь нь, Сангийн сайдын 

эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 6.5 хувь нь, Эрүүл 

мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 6.2 

хувь нь хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. Энэ нь 2009 

оныхтой харьцуулахад 0.5-8.4 пунктээр өссөн байна. 

Авлигын талаарх төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 4.5 хувь нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд 

ажилдаа хариуцлагагүй хандах байдал байнга байдаг гэж үзсэн нь өмнөх 

судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 0.9 пунктээр өссөн бол 54.9 хувь нь хааяа 

уг байдал илэрдэг гэсэн нь 2.0 пунктээр буурсан, 40.6 хувь нь огт байдаггүй гэж 

үзсэн байна. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.1 пунктээр өссөн байна. 

Төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яамны албан хаагчдын 8.5 хувь нь, 

агентлагийн албан хаагчдын 7.9 хувь нь, төрийн захиргааны байгууллагын орон 

нутаг дахь салбар нэгжийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан 

хаагчдын 4.4 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 4.0 

хувь нь тухайн байгууллагад ажилдаа хариуцлагагүй хандах байдал байнга 

тохиолддог гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.4-3.4 пунктээр өссөн 

байна. Ажилдаа хариуцлагагүй хандах байдал байнга тохиолддог гэж Сангийн 

сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 13.7 хувь нь, 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын 

албан хаагчдын 12.5 хувь нь, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 

эрхлэх асуудлын төрийн албан хаагчдын 10.1 хувь нь хариулсан нь харьцангуй 

өндөр үзүүлэлт болж байна Энэ нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 6.1-9.6 

пунктээр өссөн байна. 

Авлигын талаарх төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 4.2 хувь нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд 

иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах байдал байнга тохиолддог 

гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.5 пунктээр өссөн бол 47.9 хувь нь 
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хааяа уг байдал илэрдэг гэж хариулсан нь 2.3 пунктээр буурсан байна. Харин 

47.9 хувь нь огт байдаггүй гэж үзсэн нь 1.8 пунктээр өссөн байна. Төрийн 

захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 4.3 

хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 3.3 хувь нь, 

агентлагийн албан хаагчдын 3.2 хувь нь, яамны албан хаагчдын 2.7 хувь нь 

тухайн байгууллагад иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах 

байдал байнга тохиолддог гэж хариулсан нь 0.4-2.3 пунктээр өссөн бол нутгийн 

захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 2.1 хувь нь тухайн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах байдал 

байнга тохиолддог гэж үзсэн нь 1.7 пунктээр буурсан байна. Иргэд, 

үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах байдал байнга тохиолддог гэж 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын 

албан хаагчдын 20.1 хувь нь, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 

эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 10.9 хувь нь, Сангийн 

сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 8.4 хувь нь, 

Шадар сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 7.9 хувь 

нь хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна.  

Авлигын талаарх төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 9.3 хувь нь тухайн байгууллагад ах дүү, танил талаараа 

асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга тохиолддог гэж үзсэн нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.9 пунктээр, хааяа уг байдал илэрдэг гэж 43.8 хувь нь хариулсан 

нь 1.4 пунктээр өссөн байна. Харин 46.9 хувь нь огт байдаггүй гэж үзсэн нь 2.3 

пунктээр буурсан байна. Нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 6.4 

хувь нь, агентлагын албан хаагчдын 6.2 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагын албан хаагчдын 5.4 хувь нь, яамны албан хаагчдын 4.7 хувь нь 

тухайн байгууллагад ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх байдал 

байнга тохиолддог гэж үзсэн нь 1.5-5.3 пунктээр буурсан байна. Төрийн 

захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 9.6 

хувь нь уг байдал байнга илэрдэг гэж хариулсан нь 0.9 пунктээр өссөн байна. Ах 

дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх байдал байнга тохиолддог гэж Эрүүл 

мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 15.1 

хувь нь, Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 

12.8 хувь нь, Шадар сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 

хаагчдын 12.1 хувь нь, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын 

төрийн байгууллагын албан хаагчдын 11.2 хувь нь хариулсан нь харьцангуй 

өндөр үзүүлэлт болж байна. Өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 3.5-4.2 

пунктээр өссөн байна. Харин Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 11.2 хувь нь хариулсан нь 

харьцангуй өндөр үзүүлэлт боловч өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 

23.1 пунктээр буурсан боловч Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын болон Эрүүл 

мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагуудын хувьд ах дүү, танил 

талаараа асуудлыг шийдвэрлэх байдлын үзүүлэлтээр бусад салбартай 

харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэлт давтагдаж байгаа нь анхаарал татаж 

байна. 

Авлигын талаарх төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгаанд оролцсон 

төрийн албан хаагчдын 4.5 хувь нь тухайн байгууллагын албан хаагчид мэдлэг 
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чадвар дутмаг байх байдал байнга тохиолддог гэж үзсэн нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.6 пунктээр,  55.7 хувь нь хааяа уг байдал илэрдэг гэж үзсэн нь 

3.4 пунктээр буурсан бол 39.9 хувь нь огт байдаггүй гэж хариулсан нь 3.9 

пунктээр өссөн байна.  Төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь 

салбар нэгжийн албан хаагчдын 4.4 хувь нь, нутгийн захиргааны байгууллагын 

албан хаагчдын 4.2 хувь нь, яамны албан хаагчдын 3.2 хувь нь, нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагын албан хаагчдын 2.2 хувь нь тухайн байгууллагын албан 

хаагчид мэдлэг чадвар дутмаг байх байдал байнга тохиолддог гэж хариулсан нь 

0.2-5.5 пунктээр буурсан байна. Харин Төрийн захиргааны байгууллага буюу 

агентлагийн албан хаагчдын 8.2 хувь нь уг байдлыг байнга илэрдэг гэж үзсэн нь 

2009 оныхтой харьцуулахад 3.0 пунктээр өссөн байна. Тухайн байгууллагын 

албан хаагчид мэдлэг чадвар дутмаг байх байдал байнга тохиолддог гэж Шадар 

сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 9.2 хувь нь, 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын 

албан хаагчдын 8.8 хувь нь, Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

байгууллагын албан хаагчдын 7.5 хувь нь хариулсан нь харьцангуй өндөр 

үзүүлэлт болж байна. Өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад тухайн 

байгууллагын албан хаагчид мэдлэг чадвар дутмаг байх байдал байнга 

тохиолддог гэсэн үзүүлэлт Шадар сайдын эрхлэх асуудлын болон Сангийн 

сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын хувьд өссөн 

байгаа нь анхаарал татаж байна. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад улс төрийн 

нөлөөнд автаж асуудалд хандах байдал байнга тохиолддог гэж Увс аймгийн 

нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 

25.3 хувь нь, Баян-Өлгий аймгийн албан хаагчдын 19.1 хувь нь, Завхан аймгийн 

албан хаагчдын 16.4 хувь нь үзжээ. Энэ нь өмнөх судалгааны үр  дүнтэй 

харьцуулахад 4.7-15.3 пунктээр өссөн байна. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад хүнд суртал 

гаргах байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн асуултад байнга тохиолддог гэж 

Увс аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 

албан хаагчдын 9.3 хувь нь, Говь-Алтай аймгийн албан хаагчдын 8.3 хувь нь, 

Дундговь аймгийн албан хаагчдын 7.9 хувь нь үзсэн нь харьцангуй өндөр 

үзүүлэлт болж байна. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 4.0-4.6 пунктээр өссөн 

байна. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад хээл 

хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн асуултад 

байнга тохиолддог гэж Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 9.8 хувь нь, Дорноговь аймгийн 

төрийн албан хаагчдын 5.1 хувь нь, Дундговь аймгийн албан хаагчдын 4.1 хувь 

нь хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. Энэ нь өмнөх 

судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 0.1-5.6 пунктээр өссөн байна. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ажилдаа 

хариуцлагагүй хандах байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн асуултад байнга 

тохиолддог гэж Баян-Өлгий аймгийн албан хаагчдын 14.7 хувь нь, Увс аймгийн 

албан хаагчдын 9.3 хувь нь, Дорноговь аймгийн албан хаагчдын 9.1 хувь нь,  

Сэлэнгэ аймгийн албан хаагчдын 8.2 хувь нь хариулсан нь харьцангуй өндөр 
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үзүүлэлт болж байна. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 4.0-6.0 пунктээр өссөн 

байна.  

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад иргэд 

үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах байдал хэр олон тохиолддог вэ 

гэсэн асуултад Баян-Өлгий аймгийн албан хаагчдын 9.2 хувь нь, Өвөрхангай 

аймгийн албан хаагчдын 6.9 хувь нь, Увс аймгийн албан хаагчдын 6.0 хувь нь 

байнга тохиолддог гэж хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. 

Энэ нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 2.5-4.4 пунктээр өссөн байна. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ах дүү, 

танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэх  байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн 

асуултад Баян-Өлгий аймгийн албан хаагчдын 28.4 хувь нь, Дорноговь аймгийн 

албан хаагчдын 19.2 хувь нь, Ховд аймгийн албан хаагчдын 14.9 хувь нь, Увс 

аймгийн албан хаагчдын 12.7 хувь нь байнга тохиолддог гэж хариулсан нь 

харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 4.6-

6.5 пунктээр өссөн байна. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад албан 

хаагчид нь мэдлэг чадвар дутмаг байх байдал хэр олон тохиолддог вэ гэсэн 

асуултад Булган аймгийн төрийн албан хаагчдын 16.8 хувь нь, Баян-Өлгий 

аймгийн албан хаагчдын 9.2 хувь нь, Дорноговь аймгийн албан хаагчдын 8.8 

хувь нь, Увс аймгийн албан хаагчдын 8.3 хувь нь байнга тохиолддог гэж 

хариулсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна. Энэ нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 3.8-16.8 пунктээр өссөн байна. Харин Баян-Өлгий аймгийн хувьд 

5.2 пунктээр буурсан байна. 

Судалгаанд хамрагдсан төрийн албан хаагчдын 22.5 хувийг нь ажил үүргээ 

гүйцэтгэж байхад нь иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс хууль бус санал тавих 

тохиолдол гарч байсан бол 17.5 хувьд нь найз нөхөд, танил хүмүүсийн зүгээс, 

16.4 хувьд нь дээд албан тушаалтны зүгээс, 13.9 хувьд нь бизнес эрхлэгчдийн 

зүгээс, 11.9 хувьд нь улс төрийн намын бүлгийн гишүүдийн зүгээс, 10.3 хувьд нь 

хамт ажиллагчдын зүгээс, 8.2 хувьд нь харилцагч байгууллагынхны зүгээс, 7.1 

хувьд нь ах дүү, хамаатан садангийнх нь зүгээс хууль бус санал тавих нөхцөл 

тохиолдож байсан гэж хариулжээ. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулбал төрийн 

албан хаагчдад ажил үүргээ гүйцэтгэж байхад нь иргэд, үйлчлүүлэгчид болон 

найз нөхөд, танил хүмүүсийн зүгээс хууль бус санал тавих тохиолдол 0.4-1.2 

пунктээр нэмэгдсэн байна. Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн албан 

хаагчдын 28.0 хувьд нь, агентлаг болон тэдгээрийн орон нутаг дахь салбар 

нэгжийн албан хаагчдын 23.2-22.3 хувьд нь, яамны албан хаагчдын 17.3 хувьд 

нь, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 13.5 хувьд нь иргэд, үйлчлүүлэгчдийн 

зүгээс хууль бус санал тавих тохиолдолтой гарч байжээ. 

Дээрх үзүүлэлтийг салбараар авч үзэхэд Зам тээвэр, барилга хот 

байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 

хувьд голчлон иргэд, үйлчлүүлэгчид (43.1 хувь), дээд албан тушаалтан (25.9 

хувь), найз нөхөд, танил хүмүүсийн зүгээс (25.7 хувь), харилцагч 

байгууллагынхны зүгээс (18.0 хувь), улс төрийн нам, бүлгийн гишүүдийн зүгээс 

(22.3 хувь) хууль бус санал тавьдаг байна. Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын хувьд голчлон дээд албан 

тушаалтны зүгээс (32.7 хувь), иргэд, үйлчлүүлэгчид (26.6 хувь), найз нөхөд, 
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танил хүмүүсийн зүгээс (10.6 хувь) хууль бус санал тавьдаг байна. Хууль зүй 

дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдад 

голчлон иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс (34.6 хувь), найз нөхөд, танил хүмүүсийн 

зүгээс (33.6 хувь), дээд албан тушаалтны зүгээс (22.5 хувь), хамт ажиллагчдын 

зүгээс (22.5 хувь), ах дүү, хамаатан садны зүгээс (21.1 хувь) хууль бус санал 

тавьдаг байна. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

байгууллагын албан хаагчдад голчлон иргэд үйлчлүүлэгчдийн зүгээс (27.8 хувь), 

харилцагч байгууллагынхны зүгээс (19.0 хувь), дээд албан тушаалтын зүгээс 

(16.9 хувь) хууль бус санал тавьдаг байна.  

Төрийн албан хаагчийг өөрийн хариуцсан ажил, үүргээ гүйцэтгэх явцад 

дарамт шахалт үзүүлэх явдал тохиолдож байсан эсэх асуултад төрийн 

захиргааны төв байгууллага буюу яамны албан хаагчдын 15.8 хувь нь, 

агентлагийн албан хаагчдын  15.1 хувь нь, төрийн захиргааны байгууллагын 

орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 22.2 хувь нь, нутгийн 

захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 20.4 хувь нь, нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагын албан хаагчдын 19.1 хувь нь дээд албан тушаалтны зүгээс 

дарамт шахалт үзүүлж байсан гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 

яам, агентлагийн албан хаагчдын хувьд 1.6-1.8 пунктээр буурч, төрийн 

захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчид болон 

нутгийн захиргаа, өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын хувьд 0.3-1.4 

пунктээр өссөн байна. Харин нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны 

байгууллагын албан хаагчдын хувьд 15.8-13.7 хувь нь улс төрийн нам, бүлгийн 

гишүүдийн зүгээс, нутгийн захиргааны байгууллагын болон төрийн захиргааны 

байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн албан хаагчдын 17.4-16.6 хувь нь 

иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс дарамт шахалт үзүүлж байсан гэж хариулсан нь 

харьцангуй өндөр үзүүлэлт байна. 

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчид дээд 

албан тушаалтан, иргэд үйлчлүүлэгчид, улс төрийн нам, бүлгийн гишүүд, хамт 

ажиллагчдын зүгээс (11.2-15.6 хувь нь) дарамт шахалт үзүүлдэг гэж хариулсан 

нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 1.82-4.9 пунктээр буурсан байна. Харин хамт 

ажиллагчдын зүгээс дарамт шахалт үзүүлэх байдал 5.0 пунктээр өссөн байна.  

Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 

хаагчид дээд албан тушаалтны зүгээс голчлон (16.1 хувь) дарамт шахалт 

үзүүлдэг гэж хариулсан нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 6.4 пунктээр буурсан 

байна. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын 

албан хаагчдын 29.8 хувь нь дээд албан тушаалтны зүгээс, 24.9 хувь нь иргэд 

үйлчлүүлэгчдийн зүгээс, 12.5 хувь нь хамт ажиллагчдын зүгээс голлон дарамт 

үзүүлэх явдал тохиолдож байсан гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 

0.4-3.2 пунктээр өссөн байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн албан хаагчдад дээд албан тушаалтны зүгээс (11.8 хувь нь) 

дарамт шахалт ирэх байдал тохиолддог гэсэн нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 

4.6 пунктээр өссөн байна. Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

албан хаагчдын 34.0 хувь нь дээд албан тушаалтны зүгээс, 12.3 хувь нь иргэд, 

үйлчлүүлэгчдийн зүгээс, 10.9 хувь нь найз нөхөд, танил хүмүүсийн зүгээс 

дарамт шахалт тохиолддог гэж үзсэн нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй 

харьцуулахад 2.3-24.9 пунктээр өссөн байна. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
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сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдад дээд албан 

тушаалтны зүгээс (19.6 хувь нь), иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс (12.6 хувь нь) 

дарамт шахалт тохиолддог гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.2-0.3 

пунктээр буурсан байна. Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 31.6 хувь нь иргэд 

үйлчлүүлэгчдийн зүгээс, 27.1 хувь нь дээд албан тушаалтны зүгээс, 22.3 хувь нь 

улс төрийн нам, бүлгийн гишүүдийн зүгээс, 17.7 хувь найз нөхөд, танил 

хүмүүсээс голчлон дарамт шахалт үзүүлэх байдал тохиолддог гэсэн нь өмнөх 

судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 7.1-15.8 пунктээр өссөн байна.   Нийгмийн 

хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан 

хаагчдад голчлон иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс (9.7 хувь) дарамт шахалт 

үзүүлж байсан гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.4 пунктээр өссөн 

байна. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

албан хаагчдын 26.8 хувь нь дээд албан тушаалтны зүгээс, 12.4 хувь нь хамт 

ажиллагчдын зүгээс, 12.3 хувь нь улс төрийн нам, бүлгийн гишүүдийн зүгээс 

дарамт шахалт үзүүлж байсан гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 

7.2-13.4 пунктээр өссөн байна. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдад дээд албан тушаалтны зүгээс 

(30.2 хувь нь) дарамт шахалт үзүүлж байсан гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 2.6 пунктээр буурч, харилцагч байгууллагынхны зүгээс (16.9 хувь 

нь) үзүүлэх дарамт шахалт 10.1 пунктээр өссөн байна. Эрүүл мэндийн сайдын 

эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагын албан хаагчдын 25.0 хувь нь иргэд, 

үйлчлүүлэгчдийн зүгээс, 24.2 хувь нь дээд шатны албан тушаалтны зүгээс, 11.1 

хувь нь улс төрийн нам, бүлгийн гишүүдийн зүгээс дарамт шахалт үзүүлэх 

байдал тохиолдож байсан гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.1-4.0 

пунктээр өссөн байна.  

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын төрийн 

албан хаагчдад иргэд үйлчлүүлэгчдийн зүгээс өөрийн хариуцсан ажил, үүргээ 

гүйцэтгэх явцад хууль бус санал тавьдаг гэж үзсэн төрийн албан хаагчдын эзлэх 

хувийг аймаг, нийслэлээр авч үзэхэд 15.4-43.1 хувьтай байна. Энэхүү хувь 

хэмжээ Орхон (43.1 хувь), Архангай (35.3 хувь), Дархан-Уул (33.5 хувь), Сэлэнгэ 

(33.3 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байгааг 2009 оныхтой харьцуулахад 

Орхон, Сэлэнгэ аймгуудын хувьд 7.5-12.0 пунктээр өссөн, Архангай аймгийн 

хувьд өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 16.3 пунктээр буурсан хэдий ч 

аймаг, нийслэлтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэлт хэвээр байна. Төв 

(19.7 хувь), Ховд (17.3 хувь нь), Хөвсгөл (17.1 хувь нь), Сүхбаатар (15.4 хувь нь) 

аймгуудад харьцангуй доогуур үзүүлэлт байна. Энэ нь өмнөх судалгааны үр 

дүнтэй харьцуулахад 2.7-25.7 пунктээр буурсан байна. 

Баян-Өлгий, Увс, Орхон аймгуудын нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагын албан хаагчдын 26.9-43.1 хувь нь дээд албан 

тушаалтнуудын зүгээс хууль бус санал тавьдаг гэж хариулсан нь харьцангуй 

өндөр үзүүлэлт болж байна. Өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 9.5-14.0 

пунктээр өссөн байна.  

Баянхонгор, Увс, Дархан-Уул, Орхон, Говь-Алтай аймгуудын нутгийн 

захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан хаагчдын 30.3-

34.8 хувь нь найз нөхөд, танил хүмүүсийн зүгээс хууль бус санал тавьдаг гэж 
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хариулсан нь бусад аймгуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэлт 

бөгөөд өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад Баянхонгор, Увс аймгуудын 

хувьд 2.0-7.6 пунктээр буурч харин Дархан-Уул, Орхон аймгуудын хувьд 13.5-

15.0 пунктээр өссөн байна. 

Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын төрийн 

албан хаагчдад улс төрийн нам, бүлгийн гишүүдийн зүгээс хууль бус санал 

тавих байдлыг аймаг, нийслэлээр авч үзэхэд Баян-Өлгий, Увс аймгуудад уг 

байдал нэлээд түгээмэл буюу нийт судалгаанд оролцогчдын 34.7-38.2 хувь нь 

тэдний зүгээс хууль бус санал тавьж байсан гэж хариулжээ. Үүнийг өмнөх 

судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 0.3-5.3 пунктээр буурсан байна. Түүнчлэн 

нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл 

ажиллагаанд улс төрийн нам, бүлгийн гишүүдийн зүгээс дарамт шахалт 

үзүүлдэг эсэх талаар тодруулахад Баян-Өлгий, Увс, Архангай, Дорнод 

аймгуудын нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 

албан хаагчдын 22.1-28.4 хувь нь тийм гэж хариулжээ. Үүнийг 2009 оныхтой 

харьцуулахад Увс, Дорнод аймгуудын хувьд 8.0-11.2 пунктээр өссөн, Баян-

Өлгий аймгийн хувьд 10.0 пунктээр буурсан, Архангай аймгийн хувьд ямар ч 

өөрчлөлтгүй байна. 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд оролцсон бизнес эрхлэгчдээс улс 

төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд хандах, ах дүү, танил талаараа болон 

хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэх, хүнд суртал гаргах, ажилдаа 

хариуцлагагүй болон иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харилцааны соёлгүй хандах зэрэг 

авлигын хэлбэрийн талаар судалгаанд оролцогчдоос тухайн аймаг, нийслэлийн 

түвшинд төрийн албаны үйл ажиллагаанд дараах нөхцөл байдал оршин байдаг 

гэдэгтэй санал нийлж буй эсэхийг нь судалгаагаар асууж тодруулсан юм. 

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 36.0 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 3.5 пунктээр буурсан бол 31.8 хувь нь зарим талаараа санал 

нийлж байна гэж үзсэн нь 0.3 пунктээр, 17.4 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж 

хариулсан нь 9.1 пунктээр тус тус өссөн байна. Улс төрийн намын нөлөөнд 

автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь 

Сүхбаатар (63.6 хувь), Завхан (56.3 хувь), Өвөрхангай (53.3 хувь) аймгуудад 

харьцангуй өндөр байгаа бол Архангай (23.1 хувь) аймагт харьцангуй доогуур 

байна. Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй санал 

нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Сүхбаатар, Завхан, Өвөрхангай аймгуудад 

өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал 13.6-20.5 пунктээр өссөн байна. 

Харин Архангай аймагт 19.8 пунктээр буурсан байна.  

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 47.3 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол 32.5 хувь нь 

зарим талаараа санал нийлж байна, 13.0 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж 

хариулжээ. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулбал ах дүү, танил талаараа асуудлыг 

шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал нийлэхгүй байх байдал 1.59 пунктээр буурч, 

зарим талаараа санал нийлэх, эсвэл санал нийлэхгүй байх байдал 0.07-6.4 

пунктээр тус тус нэмэгдсэн байна. Ах дүү, танил талаараа асуудлыг 

шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Дундговь (72.7 

хувь), Ховд (68.2 хувь), Увс (62.5 хувь), Баянхонгор (61.5 хувь) аймгуудад 
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харьцангуй өндөр байгаа нь 2009 оныхтой харьцуулахад 19.6-39.4 пунктээр 

нэмэгдсэн байна. Баянхонгор аймгийн хувьд ах дүү танил талаараа асуудлыг 

шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн хувь хэмжээ 7.7 пунктээр 

буурсан байна. Харин Архангай (7.7 хувь) аймагт байгаа нь харьцангуй доогуур 

үзүүлэлт болж байна. 2009 оныхтой харьцуулахад 42.3 пунктээр буурсан байна. 

Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 

38.0 хувь нь санал нийлж байна гэсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.8 

пунктээр өссөн байна. Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй зарим 

талаараа санал нийлнэ гэж судалгаанд оролцогчдын 35.1 хувь нь үзсэн нь 

өмнөх судалгааны үр дүнгээс 3.1 пунктээр буурсан байна. Харин санал 

нийлэхгүй гэж судалгаанд оролцогчдын 16.0 хувь нь хариулсан нь 7.9 пунктээр 

өссөн байна. Хээл хахуулиар асуудлын шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал нийлж буй 

хүмүүсийн эзлэх хувь Баян-Өлгий (47.1 хувь), Өмнөговь (46.7 хувь), Дундговь, 

Сүхбаатар, Ховд (45.5 хувь тус бүр) байгаа нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж 

байна. Хээл хахуулиар асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал нийлж буй 

хүмүүсийн хувь хэмжээг 2009 оныхтой харьцуулахад Баян-Өлгий, Сүхбаатар 

аймгуудын хувьд 4.5-4.9 пунктээр буурсан бол Өмнөговь, Дундговь, Сүхбаатар 

аймгуудын хувьд 22.6-37.1 пунктээр өссөн байна. Харин Дорноговь, Архангай 

(7.7 хувь) аймгуудад харьцангуй доогуур үзүүлэлт болж байна. Хээл хахуулиар 

асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн хувь хэмжээг 2009 

оныхтой харьцуулахад 23.1-42.3 пунктээр буурсан байна. 

Төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргадаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 51.6 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан бол энэ нь 2009 

оныхтой харьцуулахад 4.7 пунктээр буурсан байна. Төрийн албаны үйл 

ажиллагаанд хүнд суртал гаргадаг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 30.5 хувь 

нь зарим талаараа нийлж байна гэж үзсэн нь 1.3 пунктээр мөн буурсан байна. 

Харин Төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргадаг гэдэгтэй 

судалгаанд оролцогчдын 12.1 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулсан нь 

8.3 пунктээр өссөн байна.Тухайн аймаг, нийслэлийн төрийн албаны үйл 

ажиллагаанд хүнд суртал гаргах байдал байдаг гэдэгтэй санал нийлж буй 

хүмүүсийн эзлэх хувь Увс (81.3 хувь), Баянхонгор (76.9 хувь), Дундговь (72.7 

хувь), Сүхбаатар (63.6 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байна. Тухайн аймаг, 

нийслэлийн төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргах байдал байдаг 

гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувийг 2009 оныхтой харьцуулан 

үзвэл Сүхбаатар аймгаас бусад аймгуудад 7.7-23.8 пунктээр өссөн бол 

Сүхбаатар аймагт 3.0 пунктээр буурсан байна.  Тухайн аймаг, нийслэлийн 

төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргах байдал байдаг гэдэгтэй 

санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Баян-Өлгий аймагт (11.8 хувь) байгаа нь 

харьцангуй доогуур үзүүлэлт болж байна. Тус үзүүлэлт өмнөх судалгааны үр 

дүнтэй харьцуулахад 48.2 пунктээр буурсан байна. 

Төрийн албан хаагчид ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 44.6 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 2.9 пунктээр өссөн байна. Төрийн албан хаагчид ажилдаа 

хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 35.2 хувь нь зарим 

талаараа санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 6.5 

пунктээр буурсан байна харин санал нийлэхгүй байна гэж 12.2 хувь нь 
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хариулсан нь 6.8 пунктээр мөн өссөн байна. Тухайн аймаг, нийслэлийн төрийн 

албан хаагчид ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй санал нийлж буй 

хүмүүсийн эзлэх хувь Увс (68.8 хувь), Сүхбаатар (63.6 хувь), Дундговь (54.5 

хувь), Баянхонгор (53.8 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байна. Эдгээр 

аймгийн төрийн албан хаагчид ажилдаа хариуцлагагүй ханддаг гэдэгтэй санал 

нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувийг 2009 оныхтой харьцуулахад 12.5-21.2 

пунктээр өссөн байна. Харин Завхан (17.6 хувь) аймагт харьцангуй доогуур 

байна. Энэ нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 3.8 пунктээр буурсан 

байна.  

Төрийн албан хаагчид иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харьцааны соёлгүй ханддаг 

гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 41.0 хувь нь санал нийлж байна гэж 

хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 0.7 пунктээр буурсан байна. Төрийн 

албан хаагчид харьцааны соёлгүй ханддаг гэдэгтэй судалгаанд оролцогчдын 

40.3 хувь нь зарим талаараа санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 1.3 пунктээр буурсан байна харин санал нийлэхгүй байна гэж 12.4 

хувь нь хариулсан нь 5.9 пунктээр мөн өссөн байна. Тухайн аймаг, нийслэлийн 

төрийн албан хаагчид иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харьцааны соёлгүй ханддаг 

гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь Баянхонгор (61.5 хувь), 

Дундговь (54.5 хувь), Өмнөговь (53.3 хувь) аймгуудад харьцангуй өндөр байна. 

Эдгээр аймгийн төрийн албан хаагчид иргэд, үйлчлүүлэгчидтэй харьцааны 

соёлгүй ханддаг гэдэгтэй санал нийлж буй хүмүүсийн эзлэх хувийг 2009 

оныхтой харьцуулахад 12.9-20.0 пунктээр өссөн байна. Харин Архангай (15.4 

хувь) аймагт харьцангуй доогуур байна. Энэ нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй 

харьцуулахад 13.2 пунктээр буурсан байна.  

Төрийн албан дахь авлигын илрэн гарч буй хэлбэрийн талаар шинжээчдийн 

судалгаанд оролцсон шинжээчдээс үнэлж буй салбарт удирдах албан 

тушаалтны томилгоо хийгээд мэргэшсэн байдал, шударга зарчимч байдал 

хамгийн гол шалгуур болдоггүй гэсэн асуултад судалгаанд оролцогчдын 6.3 

хувь болдог гэж үзсэн нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 2.4 пунктээр буурсан 

байна. Мөн 51.9 хувь нь зарим тохиолдолд шалгуур болох нь бий гэж хариулсан 

нь 2009 оныхтой харьцуулахад 15.0 пунктээр өссөн байна. Харин 41.9 хувь нь 

огтхон ч шалгуур болдоггүй гэсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 10.0 пунктээр 

буурсан байна. Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын, Эрүүл мэндийн 

сайдын эрхлэх асуудлын, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх 

асуудлын төрийн байгууллагуудын удирдах албан тушаалтны томилгоонд 

мэргэшсэн байдал, шударга зарчимч байдал огт шалгуур болдоггүй гэж үзсэн 

шинжээчдийн хувь 50.0-57.1 байгаа нь анхаарал татаж байна.  

Өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад Нийгмийн хамгаалал, 

хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын болон Батлан хамгаалахын сайдын 

эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагууд дахь удирдах албан тушаалтны 

томилгоо хийгээд мэргэшсэн, шударга зарчимч байдал хамгийн гол шалгуур 

болдоггүй гэж үзсэн тухайн салбарын шинжээчдийн хувь 3.3-7.1 пунктээр өссөн 

байна. Харин төрийн удирдах албан тушаалтны томилгоо хийгээд мэргэшсэн, 

шударга зарчимч байдал хамгийн гол шалгуур болдоггүй гэж үзсэн 

шинжээчдийн хувь хэмжээ дараах салбараар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх 
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асуудлын, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын, Зам 

тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын, Шадар сайдын 

эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагуудын хувьд 46.4-20.5 пунктээр буурсан 

байна.  

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагуудын удирдах албан 

тушаалтны томилгоо хийгээд мэргэшсэн байдал, шударга зарчимч байдал 

шалгуур үзүүлэлт болж чаддаг эсэхийг аймгуудаар авч үзэхэд Хөвсгөл (100.0 

хувь), Баян-Өлгий (87.5 хувь), Ховд (87.5 хувь), Дархан-Уул (75.0), Өмнөговь 

(75.0), Баянхонгор (75.0) аймагт уг байдал огтхон ч шалгуур болдоггүй гэж 

үнэлсэн байна. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 3.6-30.4 пунктээр өссөн 

байна. Харин Орхон, Архангай, Булган, Увс, Сүхбаатар аймагт уг байдал огтхон 

ч шалгуур болдоггүй гэж үзэж буй шинжээчдийн хувь 50.0-62.5 пунктээр буурсан 

байна.  

Салбарын удирдах албан тушаалтны томилгоо хийхэд мэргэшсэн байдал, 

шударга зарчимч байдал гол шалгуур үзүүлэлт болдоггүй бөгөөд улс төрийн 

намын харьяаллыг гол болгож үздэг гэдэгтэй нийт шинжээчдийн 61.5 хувь нь 

санал нийлж байгаа нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 23.5 пунктээр 

буурсан байна. Уг үзүүлэлтийн салбаруудаар авч үзвэл Батлан хамгаалахын 

сайдын эрхлэх асуудлын (100.0 хувь), Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 

сайдын эрхлэх асуудлын (85.7 хувь), Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын (75.0),  

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын (66.7 хувь), Хүнс, хөдөө аж 

ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын (66.7 хувь), Эрүүл мэндийн 

сайдын эрхлэх асуудлын (66.7 хувь), Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 

эрхлэх асуудлын (62.5 хувь), Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах 

байгууллага (61.4 хувь), Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх 

асуудлын (50.0 хувь) төрийн байгууллагуудыг үнэлж буй шинжээчдийн үзэж 

буйгаар улс төрийн намын харьяаллаар удирдах албан тушаалтны томилгоог 

хийгдэг гэж үзжээ. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад 14.3-75.0 пунктээр 

буурсан байна. Танил тал, садан төрлийн холбооны хувьд нийт шинжээчдийн 23 

хувь нь удирдах албан тушаалтны томилгоог хийхэд дээрх шалгуурыг голчлон 

үздэг гэдэгтэй санал нийлж байгаа нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй 

харьцуулахад 52.1 пунктээр буурсан байна. Үүнийг салбараар авч үзвэл Гадаад 

харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын (75.0 хувь), Эрдэс баялаг, эрчим хүчний 

сайдын эрхлэх асуудлын (50.0 хувь) төрийн байгууллагуудыг үнэлж буй 

шинжээчдийн хувь харьцангуй өндөр байна. Харин Боловсрол, соёл, шинжлэх 

ухааны сайдын эрхлэх асуудлын (14.3 хувь), Нутгийн захиргааны болон өөрөө 

удирдах байгууллагыг үнэлж буй шинжээчдийн 18.2 хувь нь уг байдал байдаг 

гэдэгтэй санал нийлж байна гэжээ. Авлига, хээл хахууль удирдах албан 

тушаалтны томилгоонд гол шалгуур болдог гэж нийт шинжээчдийн 14.2 хувь 

үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 28.7 пунктээр буурсан байна. Уг 

үзүүлэлтийг салбараар авч үзэхэд тухайн салбарыг үнэлж буй шинжээчдийн 

11.1-25.0 хувь нь тухайн салбарын удирдах албан тушаалтны томилгоо хийхэд 

авлига, хээл хахууль гол шалгуур болдог гэж үзжээ. Сангийн сайдын эрхлэх 

асуудлын, Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын, Батлан хамгаалахын 

сайдын эрхлэх асуудлын,  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх 

асуудлын, Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын, 
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Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын, Хүнс, хөдөө аж 

ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний 

сайдын эрхлэх асуудлын төрийн байгууллагуудыг үнэлж буй шинжээчид авлига, 

хээл хахууль удирдах албан тушаалтны томилгоонд огт нөлөөлдөггүй гэж үзсэн 

бол  Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын (33.3 хувь), Байгаль 

орчин аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын (25.0 хувь), Шадар сайдын 

эрхлэх асуудлын (20.0 хувь), Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах 

байгууллага (19.3 хувь), Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

байгууллагуудыг үнэлж буй шинжээчдийн 11.1 хувь нь авлига, хээл хахууль 

удирдах албан тушаалтны томилгоонд авлига, хээл хахууль голлон нөлөөлдөг 

гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 13.3-51.4 пунктээр буурсан байна. 

Харин нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагуудын хувьд 

Архангай, Булган, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Өмнөговь,  

Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Орхон аймгуудад улс төрийн намын харьяаллаар удирдах 

албан тушаалтны томилгоог хийдэг гэдэгтэй шинжээчид бүгд санал нийлж 

байна гэжээ. Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад Булган, Говь-Алтай аймгуудад 

улс төрийн намын харьяаллаар удирдах албан тушаалтны томилгоог хийдэг 

гэдэгтэй санал нийлж буй санал нийлж буй шинжээчдийн хувь 15.0-25.0 

пунктээр нэмэгдэж харин бусад аймгуудад 14.3-87.5 пунктээр буурсан байна.  

 Баян-Өлгий, Баянхонгор, Төв, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, 

Улаанбаатар, Ховд аймгуудад танил тал, садан төрлийн холбоогоор удирдах 

албан тушаалтны томилгоог хийдэг гэдэгтэй шинжээчдийн 16.7-50.0 хувь нь 

санал нийлж байгаа нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 14.2-66.7 

пунктээр буурсан байна. Хэнтий (66.7 хувь), Ховд (57.1 хувь), Увс (50.0 хувь), 

Хөвсгөл (50.0 хувь), Дархан-Уул (33.3 хувь), Говьсүмбэр (33.3 хувь), Говь-Алтай 

(25.0 хувь), Төв (25.0 хувь), Улаанбаатар хотыг үнэлж буй шинжээчдийн 11.1 

хувь нь албан тушаалтны томилгоог авлига, хээл хахуулиар шийддэг гэж үзжээ. 

Энэ нь 2009 оныхтой харьцуулахад Говь-Алтай, Төв, Ховд, Хэнтий, Дархан-Уул, 

Улаанбаатар, Говьсүмбэр аймгуудад албан тушаалтны томилгоог авлига, хээл 

хахуулиар шийддэг гэж үзсэн шинжээчдийн хувь хэмжээ 6.7-75.0 пунктээр 

буурсан байна. Харин Увс, Хөвсгөл аймгуудад албан тушаалтны томилгоог 

авлига, хээл хахуулиар шийддэг гэж үзсэн шийнжээчдийн хувь хэмжээ 16.7-33.3 

пунктээр өссөн байна. 

Нийт шинжээчдийн дунджаар 40.7 хувь нь үнэлж буй салбарын удирдах 

албан тушаалтнуудын дотор ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан гэж үзсэн 

нь 2009 оныхтой харьцуулахад 7.3 пунктээр өссөн байна. Харин шинжээчдийн 

45.6 хувь нь дунд зэрэг тархсан, 12.3 хувь нь тун бага тархсан,  1.4 хувь нь огт 

тархаагүй гэж үзсэн нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.0-5.1 пунктээр буурсан 

байна. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар удирдах албан тушаалтнуудын дунд ашиг 

сонирхлын зөрчил маш их тархсан салбар бол Эрдэс баялаг, эрчим хүчний 

сайдын эрхлэх асуудлын (72.7 хувь), Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын 

(47.1 хувь), Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын (44.4 хувь), 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын  (44.4 хувь), 

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага (44.1 хувь), Зам тээвэр, 

барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын (43.8 хувь) төрийн 

байгууллагууд юм. Ашиг сонирхлын зөрчил маш их тархсан гэж үзсэн 
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шинжээчдийн эзлэх хувийг 5, дунд зэрэг тархсан гэж үзсэн шинжээчдийн эзлэх 

хувийг 3, тун бага тархсан гэж үзсэн шинжээчдийн хувийг 2, огт тархаагүй гэж 

үзсэн шинжээчдийн эзлэх хувийг 1 гэсэн үнэлгээгээр үнэлэн тухайн салбар дахь 

ашиг сонирхлын зөрчлийн тархцын дундаж хувийг тооцож үзвэл нийт 

салбаруудын дунджаар 3.66 болж байгаа нь өмнөх судалгааны үр дүнгээс 0.18 

пунктээр өссөн байна. Ашиг сонирхлын зөрчил ихээхэн тархсан салбараар 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын (4.27), Зам тээвэр, 

барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын (3.88), Эрүүл мэндийн 

сайдын эрхлэх асуудлын (3.88), Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын 

(3.78), Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага (3.78), Хууль зүй 

дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын (3.73) төрийн байгууллагууд орж 

байна. Уг үзүүлэлт Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын, Нийгмийн хамгаалал, 

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

сайдын эрхлэх асуудлын, Шадар сайдын эрхлэх асуудлын төрийн 

байгууллагуудад 2009 оныхтой харьцуулахад 0.09-1.27 пунктээр буурсан байна. 

Нутгийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудад ашиг сонирхлын 

зөрчил тун их тархсан гэж судалгаанд оролцсон Дундговь, Баян-Өлгий, Ховд, 

Хөвсгөл аймгуудын төрийн байгууллагуудын шинжээчдийн 75.0-87.5 хувь нь 

үзсэн байна. Ашиг сонирхлын зөрчлийн тархцын дундаж хувийг тооцож үзвэл 

нийт нутгийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын дунджаар 3.78 

байгаа нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал 0.20 пунктээр өссөн байна. 

Дундговь, Ховд, Хөвсгөл, Архангай, Баян-Өлгий, Өмнөговь, Хэнтий, Дархан-Уул, 

Говьсүмбэр аймгуудын төрийн байгууллагуудад ашиг сонирхлын зөрчил тун их 

тархсан гэж шинжээчид үзжээ. Сүхбаатар, Төв, Сэлэнгэ аймгуудын төрийн 

байгууллагуудад ашиг сонирхлын зөрчил харьцангуй бага тархсан гэж 

үнэлэгджээ. 

 

БҮЛЭГ IV. АВЛИГЫН ҮҮСГЭЖ БУЙ ШАЛТГААН НӨХЦӨЛ 

 

IV.1. Баримтын судалгааны дүн шинжилгээ 

Мөрдөн шалгах хэлтэст шалгагдсан эрүүгийн хэрэг, мөрдөн байцаагчийн 

бичсэн мэдэгдэлд дурдсанаар гэмт хэргийн шалтгаан дараах байдлаар илэрч 

байна. 

Хувь хүнээс үүдэлтэй шалтгаан: 

- Төрийн алба, ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ хувийн ашиг сонирхлыг 

эхэнд тавих 

- Төрийн албанд хувийн ашиг сонирхолд ашиглах гэсэн хүмүүс 

ажилладаг 

- Намын эрх ашгийг өндөрт тавих 

- Улс төрийн нөлөөнд байдаг 

- Танил талаар асуудал шийдвэрлэх 

- Дээд шатны албан тушаалтны хууль бус шийдвэрийг биелүүлдэг 

- Хууль журам биелүүлдэггүй 

- Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг үйл ажиллагаандаа 

баримталдаггүй 

- Хууль эрх зүйн мэдлэг сул  

- Мэргэшлийн мэдлэг, ур чадвар сул 
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- Нөхцөл байдал тохируулан дүгнэлт гаргах чадвар сул 

- Ажлаа хайнга, хайхрамжгүй хийдэг 

- Ёс зүй алдагдсан,  

- Бие биендээ шан харамж ихээр өгдөг 

- Төрийн албыг мөнгө олох хэрэгсэл гэж үздэг байдал 

 

Хууль, эрх зүйн орчноос үүдэлтэй шалтгаан: 

- Аливаа үйл ажиллагааг /процессыг/ зохицуулсан эрх зүйн 

зохицуулалт хангалтгүй 

- Хууль, эрх зүйн зохицуулалт хангалттай бус 

- Зарим үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулсан журам байхгүй 

- Хяналт сул, хариуцлага тооцох тогтолцоо тодорхой бус 

- Хууль, дүрэм журам зөрчдөг явдал газар авсан 

 

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой шалтгаан: 

- Төрийн үйл ажиллагааг зохих түвшинд хийдэггүй 

- Удирдлагаас хууль бус үүрэг даалгавар өгөх явдал 

- Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангалтгүй зохион байгуулдаг 

- Байгууллагын дотоодын болон хөндлөнгийн хяналт, шалгалт сул 

- Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, захиалгат ажлын гүйцэтгэлд тавих 

хяналт сул 

- Үйл ажиллагаа ил тод бус 

- Мэдээлэл хаалттай 

- Төрийн ажлыг хуулийн дагуу бус итгэлцэл дээр тулгуурлан 

явуулдаг 

- Удирдах ажилтны мэдлэг, ур чадвар хангалтгүй 

- Боловсон хүчний ажлын ачаалал жигд бус 

- Ажилчин албан хаагчдын хэвийн ажиллах нөхцөлийг хангаж 

өгдөггүй 

- Боловсон хүчний бодлого, сонгон шалгаруулалт хангалтгүй 

- Сонгон шалгаруулалтын талаар олон нийтэд нээлттэй 

мэдээлдэггүй 

- Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх ажил 

хангалтгүй, нэр төдий хийдэг 

- Албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг сахиулах ажиллагаа доголдолтой 

- Олон шат дамжлага 

- Хэт олон журам заавар 

- Зарим ажлыг хариуцах эзэн тодорхойгүй 

- Төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо сул 

- Албан тушаалтнуудын ажлын уялдаа холбоогүй, харилцан 

мэдээлэл муутай байдал 

- Иргэд, ажилтан албан хаагчдын гаргасан өргөдөл гомдолд хуулийн 

хугацаанд нь хариу өгдөггүй байдал 

- Санхүү бүртгэлийн ажиллагаа хайнга хийгддэг. 

- Хариуцлага тооцдоггүй 

- Зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авдаггүй, дотооддоо дараад 

өнгөрдөг 
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- УМХГ, Аудитын газар зэрэг хууль хяналтын байгууллагаас  

илрүүлсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг шуурхай 

авдаггүй. 

- Удирдлагаас албан хаагчиддаа тавих дотоодын хяналт, шалгалт 

хийхгүй байх, тогтоосон журмын дагуу ажилаа явуулахгүй байх 

 

IV.2. Авлигын нөхцөл, шалтгааны талаар шинжээч, олон нийтийн 

төсөөллийн судалгааны дүн 

Шадар сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад авлига буурахгүй байгаа 

болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

- Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй байдал; 

- Хүнд суртал, шат дамжлага их байдал; 

- Төрийн албан хаагчдын хангамж, ажиллах нөхцөл муу байдал;  

- Төрийн албан хаагчид ёс суртахуунгүй, мэдлэг, чадваргүй байдал; 

- Тус салбар мэргэжлийн, чадварлаг боловсон хүчин томилдоггүй байдал; 

- Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их байдал; 

- Мэдээллийн болон үйл ажиллагааны ил тод байдал дутмаг, муу байдал; 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Хэрэгжүүлэх хүрээ явцуу, судалгаагүй, оновчтой биш байдал; 

-Төлөвлөгөө ил тод байдаггүй; 

-Сургалт, сурталчилгаа хангалтгүй байдал; 

 

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага дахь авлига 

буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

- Төрийн албан хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их байдал; 

- Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлаг их байдал; 

- Хууль эрх зүйн орчин муу, хангалтгүй байдал; 

- Мэдээллийн болон шийдвэр, үйл ажиллагааны ил тод байдал дутмаг 

байдал; 

- Тендер шалгаруулалт хуулийн дагуу явагддаггүй байдал; 

- Дотоодын болон хөндлөнгийн хяналт, шалгалт сул байдал; 

- Газар олголт хууль зөрчиж явагддаг байдал; 

- Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муутай;  

- Төрийн албан хаагчийг улс төрийн зорилгоор томилдог, намчирхдаг 

байдал; 

- Төрийн албан хаагчдын ёс суртахуунгүй байдал; 

- Төрийн албыг мөнгө олох хэрэгслээ болгосон байдал.  

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх хүрээ явцуу, бодит судалгаагүй, оновчтой 

биш хийгддэг; 

-Ашиг сонирхлын зөрчлөөс шалтгаалж; 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд хяналт муу тавьдаг; 
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-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй, эзэнгүй буюу арга зам нь 

тодорхойгүй; 

-Улс төр, намын нөлөө их байдал; 

-Төлөвлөгөө ил тод байдаггүй; 

 

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад авлига буурахгүй байгаа 

болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

- Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлаг ихтэй 

- Төрийн албаны дотоод болон хөндлөнгийн хяналт, шалгалт сул байдал 

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муу байдал  

- Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их байдал 

- Төрийн албыг мөнгө олох хэрэгслээ болгосон байдал 

- Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар муу, мэргэжлийн бус байдал 

-Төрийн албан хаагчийн ёс суртахуунгүй байдал,  

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд нь тавих хяналт муу 

байдал 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх манлайлал бага байдал 

-Төсөв, мөнгө төлөвлөдөггүй байдал 

-Төлөвлөгөө нь биелэх боломж хомс, боломжгүй байдал 

 

Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад авлига 

буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муу байдал 

-Танил талаараа мэдлэг, чадваргүй боловсон хүчин авдаг 

-Улс төрийн зорилготой томилдог, намчирхах байдал их 

-Албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарь тодорхой бус байдал 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөө оновчтой биш зөвхөн үзүүлэлт болгодог байдал 

-Үр дүнг нь тооцдоггүй байдал 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй,  

- Төсөв, мөнгө хомс 

-Төлөвлөгөө ил тод байдаггүй 

-Байгууллагын үндсэн чиг үүрэг биш учир орхигддог 

 

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад авлига 

буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

- Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муутай байдал 

- Албан хаагчид нь ёс суртахуунгүй байдал, хүнд суртал ихтэй байдал 

- Хууль бус үйлдлийг далдлах, хууль бус шийдвэр гаргуулах боломж их 

байдаг 
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- Албан тушаал ахих, цол нэмэх сонирхол их байдал 

- Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил ихтэй байдал 

- Дотоод болон хөндлөнгийн хяналт, шалгалт сул байдал 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төсөв, мөнгө төлөвлөгдөөгүй байдал 

-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй байдал 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт муу байдал 

 

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад 

авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

-  Тусгай зөвшөөрөл олголт хууль журмаар явагддаггүй байдал 

- Тендер худалдан авалт хуулийн дагуу явагддаггүй байдал 

- Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муутай байдал 

- Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил ихтэй байдал 

- Авлигын эсрэг урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа хангалтгүй байдал 

- Дотоод болон хөндлөнгийн хяналт, шалгалт сул байдал 

- Боловсон хүчний бодлого буруу 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

- Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй, хариуцах эзэнгүй болон 

хэрэгжүүлэх арга зам нь тодорхойгүй 

- Төлөвлөгөө нь албан хаагчдад ил тод байдаггүй 

- Хэрэгжүүлэх хүрээ нь явцуу, бодит судалгаагүй буюу оновчтой биш,ёс 

төдий 

-Ашиг сонирхлын зөрчлөөс шалтгаалдаг 

Батлан хамгаалах сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад авлига 

буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

-Улс төрийн томилгоо, намчирхах байдал их 

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муутай  

-Авлигыг илрүүлэх, тэмцэх хүсэлгүй 

Дотоод болон хөндлөнгийн хяналт, шалгалт сул 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Хэрэгжилт үр дүнг тооцдоггүй, үйл ажиллагааны хяналт муу 

-Хамаарах хүрээ явцуу, бодит судалгаагүй буюу оновчтой биш 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт тааруу, хангалтгүй, удаан 

-Тунхгийн шинжтэй 

Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад 

авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муутай  

-Их дээд, дунд сургууль, цэцэрлэгийн хүрэлцээ муугаас 
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-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Мэдээллийн болон шийдвэр, үйл ажиллагааны ил тод байдал дутмаг, 

муу 

Бүх салбарт авлигатай тэмцэх хүсэл сул 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон үр дүнг тооцдоггүй, хяналт муу 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй 

Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

-Хэт олон бүртгэл, тусгай зөвшөөрөл, хураамж байдгаас 

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Улс төрийн томилгоо, намчирхах байдал их 

-Тендер худалдан авалт хуулийн дагуу явагддаггүй 

-Хүнд суртал, шат дамжлага их 

-Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар муу 

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муутай 

-Албан хаагчдын ёс зүйн төлөвшөл муу, шударга бус байдал 

-Иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэг дутмаг 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт муу 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй буюу сул 

-Төсөв, мөнгө төлөвлөгдөөгүй болон хязгаарлагдмал 

-Хэрэгжүүлэх хүрээ явцуу,  бодит судалгаагүй буюу оновчтой биш 

 

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

-Тендер, худалдан авалт болон төслүүд хуулийн дагуу явагддаггүй 

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муутай  

-Хууль эрх зүйн орчин муугаас 

-Хүнд суртал, шат дамжлага их 

Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Тухайн салбарын бүтэц, төлөвлөлт нь оновчгүй 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төсөв, мөнгө төлөвлөгдөөгүй 

-Хэрэгжүүлэх хүрээ явцуу,  бодит судалгаагүй буюу оновчтой биш 

-Нийгмийн хамгаалллын үйл ажиллагаа нь өөрөө тааруу учир хэрэгждэггүй 

-Албан хаагчдын ёс зүйгээс шалтгаалдаг 
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Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

-Тендер шалгаруулалт, төсөл хуваарилалтыг хууль журмын дагуу 

явагддаггүй байдал 

-Төслийн зээл, тоног төхөөрөмж хангалттай бус байдал 

-Албан тушаалтнуудад хуулиар олгосон эрх мэдэл их, ашиг сонирхол их 

байдал 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хяналт муу 

-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй 

-Төлөвлөгөөг хариуцан хэрэгжүүлэх эзэнгүй болон арга зам нь тодорхойгүй 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад 

авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

-Хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа буюу лиценз, тусгай зөвшөөрөл хууль 

бусаар олгодог, цуцалдаг, шилжүүлдэг; 

-Тус салбарын албан хаагчдын амьдралын түвшин бага, нийгмийн хангамж 

муугаас; 

-Ёс суртахуунгүйгээс хүнд суртал, шат дамжлаг ихтэй; 

-Хууль эрх зүйн орчин хангалтгүй, хоорондоо зөрчилтэй 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнг тооцдоггүй, дотоод болон хөндлөнгийн 

хяналт муу; 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүйгээс; 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт тааруу, хангалтгүй, удаан. 

 

Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын байгууллагад авлига буурахгүй 

байгаа болон авлига үүсгэж байгаа шалтгаан, нөхцөл: 

-Эмнэлгийн үйлчилгээ, эмчилгээ, тусламж үйлчилгээ хүртээмж муутай 

- Хүнд суртал, шат дамжлага маш их 

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин, хангамж муу  

-Тендер, төсөл хуулийн дагуу явагддаггүй 

-Албан хаагчид ёс суртахуунгүй  

-Боловсон хүчний томилгоо, шалгуур үзүүлэлт хангалтгүй 

-Улс төрийн нөлөө, намчирхах байдал их 

Төсөв нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмж хуваарилалтад  лобби их 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөө нь бодит судалгаагүй тул оновчтой биш байдаг 

-Төлөвлөгөө албан хаагчдадаа ил тод байдаггүй 

- Авлигатай тэмцэх механизм муугаас, хэрэгжүүлэх болон хариуцах эзэнгүй 

байдаг 

-Ач холбогдлыг нь ойлгодоггүй 
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-Сургалт, сурталчилгаа хангалтгүй биш тиймээс авлигын талаарх 

ойлголтгүй зэргийг дурдсан. 

 

Архангай аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

- Тусгай зөвшөөрөл олголт хууль, журмын дагуу хийгддэггүй байдал 

- Тендер, худалдан авах үйл ажиллагаа хууль бусаар явагддаг байдал 

- Төрийн байгууллагын хүнд суртал, чирэгдэл, шат дамжлага их байдал 

- Албан тушаалын томилгоо хууль бус хийгддэг байдал 

- Төрийн албан хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их байдал 

- Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн ухамсар муу байдал 

 

2. Иргэд  

- Авлига нь ажлыг бүтээж, амжуулах хөшүүрэг гэж үздэг байдал  

-Хүнд суртал, шат дамжлага их байдал  

- Албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж бага, ажиллах орчин 

хангалтгүй байдал 

- Ажлын байрны хомстол болон ажилгүйдэл 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөө нь цаасан дээр бичихээс цаашгүй, ёс төдий зүйл болсон 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт тааруу байдал  

 

Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

 

1. Шинжээчид  

- Тендер бараа ажил үйлчилгээ худалдан авалт  хууль бусаар явагддаг 

байдал 

- Хяналт шалгалт сул байдал 

- Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж муу байдал 

- Ажилд авах, томилох нь хууль журмын дагуу бус байдал 

- Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн ухамсар муу байдал 

- Төрийн албан хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

- Иргэдийн хуулийн мэдлэг дутмаг 

 

2. Иргэд 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Ашиг сонирхлын зөрчил их байдал 

-Ядуурал                                                                                         

-Нам, улс төрийн хараат байдал, нөлөөлөл 

-Төрийн албан хаагчид ёс суртахуунгүй 

-Тендер, төсөл хууль ёсоор явагддаггүй байдал 
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-Хяналтын тогтолцоо муу байдал 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Хэрэгжүүлэх арга зам нь тодорхойгүй, хариуцах эзэнгүйгээс 

-Төсөв мөнгө төлөвлөгдөөгүйгээс 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл бага, хэрэгжүүлэх 

сонирхолгүй 

 

Баянхонгор аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

 

1. Шинжээчид  

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их 

-Ёс зүйн ухамсар муу, доройтол, ядуурал 

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын түвшин, хангамж муу, ажиллах нөхцөл 

муутай 

-Хэвлэл мэдээлэл хараат байдал 

-Иргэдийн хуулийн мэдлэг дутмаг 

 

2. Иргэд 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албанд хүнд суртал, шат дамжлага их 

-Төрийн албанд ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Ядуурал                                                                                             

-Төрийн албан хаагчдын ёс суртахуунгүй байдал 

-Төрийн албан хаагчдын  цалин, нийгмийн хангамж муу, ажиллах орчин 

хангалтгүй                                                    

-Хуулийг хэрэгжүүлдэггүйгээс 

-Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадваргүй байдал                                                                                

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Хэрэгжүүлэх ажлын хүрээ явцуу 

-Хэрэгжүүлэх сонирхолгүй 

 

Булган аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй, танил талдаа үйлчилдэг 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж муу, ажиллах 

нөхцөл муутай  

-Хяналт шалгалт сул 

-Иргэдийн хуулийн мэдлэг дутмаг 

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 
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Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, боловсрол муутай 

2. Иргэд 

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Хүнд суртал, шат дамжлага их 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албан хаагчид ёс суртахуунгүйгээс  

-Мэдээлэл муу, ил тод бус                                                                                         

-Нам, улс төрийн хараат байдал, нөлөөлөл их     

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Авлигатай тэмцэх механизм хөгжөөгүй 

-Хариуцлага тооцдоггүй 

-Авлига буурах итгэл үнэмшил байхгүй 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт нь тааруу явагддагаас 

-Цаасан дээр бичихээс цаашгүй, ёс төдий хийгддэг 

-Сургалт сурталчилгаа төдийгөөр л ажлаа явуулдаг 

 

Говь-Алтай аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Намчирхах, намын харьяалал их байдаг 

-Тусгай зөвшөөрөл олгох ажиллагаа хуулийн дагуу бус  

-Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж, ажиллах 

нөхцөл муутай  

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Боловсон хүчний бодлого алдагдсан 

2. Иргэд 

-Төрийн байгууллагын хүнд суртал, шат дамжлага их 

-Ядуурал                                                                                             

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албан хаагчдын ёс суртахуунгүй, шударга бус байдал  

-Хяналтын тогтолцоо муу  

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Хэрэгжүүлэх субъект нь өөрсдөө авлигач 

-Цаасан дээр бичихээс цаашгүй, ёс төдий байдаг 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй 

-Ажилтнууд арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэггүй 

 

Дорноговь аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  



93 

 

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Хууль,  эрх зүйн орчин муу 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их 

 

2. Иргэд 

-Ашиг сонирхлын зөрчил их, танил хүнд үйлчилдэг 

-Төрийн байгууллагын хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                            

-Гаалийн хяналт шалгалт муу                                                                                  

-Иргэдийн хуулийн мэдлэг муу                                                                         

-Төрийн албан хаагчдын  цалин , нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу                                                      

-Нам, улс төрийн нөлөөлөл их                                                                      

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

- Төлөвлөгөө нь албан хаагч, иргэдэд ил тод байдаггүй 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хяналт муу 

-Хэрэгжүүлэх ажлын хүрээ нь бага, явцуу 

Сурталчилгаа хангалтгүй 

-Улс төрийн нөлөөлөл ихээс 

-Ашиг сонирхлын зөрчлөөс шалтгаалж 

 

Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн ухамсар муу 

-Лиценз олголт хууль бус явуулдгаас 

-Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадвар, боловсрол муутай 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, хангамж муу, ажиллах нөхцөл муутай 

 

2. Иргэд 

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн албаны хүнд суртал 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу 

-Авлига нь ажлыг бүтээх хөшүүрэг болдог гэсэн ойлголт    

-Эрх мэдэл, албан тушаалыг буруугаар ашиглах 

-Нам, улс төрийн хараат байдал, нөлөөлөл их    

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хяналт муу 

-Төсөв мөнгө төлөвлөгдөөгүй 

-Хэрэгжүүлэх ажлын хүрээ бага 

-Улс төрийн нөлөө их 

-Ашиг сонирхлын зөрчлөөс шалтгаалж 
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Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Төрийн албан хаагчдын цалин,  хангамж, ажиллах нөхцөл муутай  

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их 

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн дээд албан тушаалтнуудын үлгэр муу 

-Хуулийг хэрэгжүүлдэггүй 

 

2. Иргэд 

Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                           

-Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу                                                      

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Газар олголт хууль ёсны бус 

-Хууль хэрэгждэггүй, хэрэгжүүлдэггүй 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй 

-Төсөв мөнгө төлөвлөгдөөгүй 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт тааруу, хангалтгүй байдгаас 

-Иргэдэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа байхгүй 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй 

Улс төрийн нөлөө их 

 

Завхан аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Төрийн албан хаагчдын цалин, хангамж, ажиллах нөхцөл муу 

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их 

-Ажлын байрны хомстол 

 

2. Иргэд 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, хангамж, ажиллах орчин муу                                                     

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Нам, улс төрийн нөлөөлөл их байдгаас                                                                     

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                          

-Авлигыг ажлыг бүтээж амжуулах хөшүүрэг гэж үздэгт                                                                 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Хэрэгжүүлэх субъект нь өөрсдөө авлигач 
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-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй 

-Иргэдийн ухамсар муу 

-Цаасан дээр бичихээс цаашгүй, ёс төдий хийгддэг 

-Хууль хэрэгждэггүй, хэрэгжүүлдэггүйгээс 

-Иргэдийн оролцоо тааруу 

-Төлөвлөгөө ил тод байдаггүй 

 

Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн албан хаагчдын шударга, ёс зүйгүй байдал 

-Тендер хууль бусаар явагддаг, явуулдаг 

-Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй 

-Хуулийг хэрэгжүүлдэггүй 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                         

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Нам, улс төрөөс хараат байдал, нөлөөлөл  

-Ядуурал                                                                                            

-Хариуцлага тооцдоггүй 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, хангамж, ажиллах орчин  муу                                                    

-Хяналтын тогтолцоо муу                                                          

-Төрийн албан хаагчдын ёс суртахуунгүй байдал                                                       

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй 

-Төлөвлөгөөг ёс төдий л хийдэг 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хяналт муу 

 

Өмнөговь аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Төрийн албаны хүнд суртал 

-Газар авах хэрэгцээ их, үнэд орсноос, газар олголт хяналтгүй 

-Төрийн албан хаагчийн шударга бус, ёс зүйгүй байдал 

-Хуулийг хэрэгжүүлдэггүй 

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их  
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-Ёс суртахууны  доройтол                                                      

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу                                                      

-Тендер хууль ёсоор явуулдаггүй                                                                        

-Ядуурал                                                                                           

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Цаасан дээр бичихээс цаашгүй, ёс төдий хийгддэг 

-Биелэх  боломжгүй 

 

Сүхбаатар аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж, ажиллах 

нөхцөл муугаас 

-Хөрөнгө төсвийн хомстол 

-Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй, танил талдаа үйлчилдэг 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                         

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл их 

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Ёс суртахуунгүй байдал                                                       

- Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж, ажиллах 

нөхцөл муугаас 

-Ядуурал                                                                                              

-Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадваргүй байдал                                                                                 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан:  

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт тааруу байдгаас 

-Санаачилга муутай 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хяналт муу  

-Хэрэгжүүлэх ажлын хүрээ явцуу 

-Сурталчилгаа хангалтгүй, байхгүй 

 

Сэлэнгэ аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Төрийн албан хаагчдын амьдралын цалин, хангамж, ажиллах нөхцөл муу 

-Лиценз олголт хууль бус явагддаг 

-Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй, танил талдаа үйлчилдэг 

-Эрх мэдлийн хэт төвлөрлөөс 
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-Хяналтын механизм муугаас 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                         

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, хангамж, ажиллах орчин хангалтгүй                                                     

-Эрх мэдлийн дарамт, эрх мэдлийн хэт төвлөрөл 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Хэт олон зөвшөөрөл шаардлагатай байдаг                                                        

-Хяналтын тогтолцоо муу                                                          

-Ядуурал  

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй 

-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй 

-Төлөвлөгөө нь цаасан дээр бичихээс цаашгүй  

 

Төв аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Хариуцлагын механизм хангалтгүй 

-Хувийн эрх ашгаа дээгүүр тавьдаг, төрийн албыг мөнгө олох хэрэгслээ 

болгосон 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, хангамж, ажиллах нөхцөл муутай 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                        

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн албан хаагчдын  цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу                                                    

-Эрх мэдлийн хэт төвлөрөл 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан:  

-Хэлэлцүүлэлгүй хэсэг хүн л боловсруулж, баталдаг 

-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй 

-Судалгаагүй,  цаасан дээр л хийгддэг 

-Хариуцлагын тогтолцоо байхгүй 

-Удирдлагын санаачилга муугаас 

-Үр дүнг тооцдоггүй 

  

Увс аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  
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-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага 

-Мэдээллийн болон  үйл ажиллагааны ил тод байдал дутмаг 

-Намчирхах, намын харьяалал их 

-Хууль бус шийдвэр гаргуулахын тулд 

-Эрх мэдлийн төлөөх хүсэл, тэмцэл их 

 

2. Иргэд 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                        

-Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу                                                     

-Ядуурал                                                                                             

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Хууль хэрэгждэггүй, хэрэгжүүлдэггүй 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөөг цаасан дээр бичихээс цаашгүй, шалгуулах гэж л хийдэг 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй, санаачилга муутай 

 

Ховд аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Намчирхах үзэл, намын харьяалал ихтэй 

-Ажлын байр хомстол, ажилгүйдэл 

-Тендер хуулийн дагуу явагддаггүйгээс 

 

2. Иргэд 

Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                         

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу                                                    

-Хяналтын тогтолцоо муу, хариуцлага тооцдоггүй 

-Ядуурал                                                                                              

-Төрийн албан хаагчдын ёс суртахууны доройтол 

-Тендер, төсөл хууль ёсоор явагддаггүй, явуулдаггүй                                                                                        

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгааны талаар судалгаанд оролцогчид ямар нэгэн санал, дүгнэлт хийгээгүй 

байв.   

 

Хөвсгөл аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй, танил талдаа үйлчилдэг 

-Намчирхах, намын харьяаллаар албан тушаалын томилгоо хийдэг 
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-Тендер хуулийн дагуу явагддаггүй 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж, ажиллах 

нөхцөл муу 

 

2. Иргэд 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                         

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж, ажиллах 

нөхцөл муу 

-Эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл, хүсэл 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Хэрэгжүүлэх арга зам нь тодорхойгүй байдгаас 

-Биелэх боломж хомс, боломжгүй төлөвлөгөө хийгддэгээс 

зэргийг дурдсан байна. 

 

Хэнтий аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Дотоод болон хөндлөнгийн хяналт, шалгалт сул 

-Үйл ажиллагааны болон бусад мэдээлэл ил тод бус, дутмаг 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж, ажиллах 

нөхцөл муу 

-Албан тушаалтнууд хувийн эрх ашгаа дээгүүр тавьдаг, төрийн албыг 

мөнгө олох хэрэгслээ болгосон 

-Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй, танил талдаа үйлчилдэг 

-Ёс суртахуунгүй байдал, хүнд суртал, шат дамжлаг ихтэй 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                          

-Төрийн албан хаагчдын цалин бага, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин 

хангалтгүй                                                    

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Эрх зүйн орчин хангалтгүй, хоорондоо зөрчилтэй, олон журам, дүрэм                                                              

-Ядуурал  

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй, санаачилга муутай 

-Хууль эрх зүйн орчин, зохицуулалт хангалтгүй 

-Төсөв мөнгө төлөвлөгдөөгүй 

-Үр дүнг тооцдоггүй, мониторинг байхгүй 

-Авлигын талаарх мэдээллийн нууцлалыг хангаж чаддаггүйгээ 
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Дархан-Уул аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Хувийн эрх ашгаа дээгүүр тавьдаг, төрийн албыг мөнгө олох хэрэгслээ 

болгосон  

-Тендерийг хуулийн дагуу явуулдаггүй, явагддаггүй 

-Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй, танил талдаа үйлчилдэг 

-Дотоод болон хөндлөнгийн хяналт, шалгалт сул 

-Хууль эрх зүйн орчин муу 

-Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадваргүй байдал 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                    

-Албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин хангалтгүй                                                   

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Тендер, төсөл хууль ёсоор явагддаггүй                                                                                        

-Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, боловсрол, чадваргүй, ёс суртахуунгүй                                                                                 

-Газар олголт хууль ёсны бус явагддаг 

-Ядуурал                                                                                            

-Иргэд, хувийн хэвшлийнхэн өөрсдөө авилга өгдөг                                                                         

-Эрх зүйн орчин хангалтгүй, хоорондоо зөрчилтэй, олон журам, дүрэм                                                             

-Нам, улс төрийн хараат, нөлөөлөл ихээс 

-Хяналтын тогтолцоо муу  

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөөний үр дүнг тооцдоггүй, мониторинг байхгүй 

-Биелэх боломж хомс, боломжгүй 

-Ашиг сонирхлын зөрчлөөс шалтгаалж 

-Цаасан дээр бичихээс цаашгүй, шалгуулах гэж л төлөвлөгөө хийгддэг,  

 

Улаанбаатарын нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Албан хаагчдын амьдралын түвшин, хангамж муу, ажиллах нөхцөл муутай 

-Ёс суртахуунгүй байдал, хүнд суртал, шат дамжлаг ихтэй 

-Төрийн үйлчилгээ хангалтгүй, танил талдаа үйлчилдэг 

-Улс төрийн нөлөөлөл, томилдог, намчирхах байдал их 

-Хяналт, шалгалт сул 

-Тендер худалдан авах үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагддаггүй 

-Мэдээллийн болон үйл ажиллагааны ил тод байдал дутмаг, муу 

-Тусгай зөвшөөрөл олголт хяналтгүй, зохицуулалтгүй 

-Хууль эрх зүйн орчин муу, зөрчилдсөн заалт ихтэй, хэт олон журам, дүрэм 
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-Төрийн албан хаагчид хувийн эрх ашгаа дээгүүр тавьдаг 

-Төрийн албыг мөнгө олох хэрэгслээ болгосон 

-Хариуцлагын механизм хангалтгүй 

-Төрийн албаны боловсон хүчний бодлого алдагдсан 

-Албан хаагчдын мэдлэг чадваргүй байдал 

-Хөрөнгө хуваарилахдаа хууль журмын дагуу дагуу бус 

-Авлигыг илрүүлэх хүсэлгүй 

-Нийгмийн ядуурал, ажилгүйдэл 

 

2. Иргэдийн төсөөллийн судалгаагаар  

-Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Хүнд суртал, шат дамжлага ихээс ажлаа бүтээх зорилгоор                                                                       

-Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж бага                                                   

-Ядуурал                                                                                           

-Албан хаагчдын мэдлэг, боловсрол, чадваргүй байдал                                                                                

Хяналтын тогтолцоо муу                                                         

-Төрийн үйлчилгээ хүртээмжтэй бус                                                                         

-Мэдээллийн ил тод бус байдал 

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Тендер, төсөл хууль ёсоор явагддаггүй                                                                                       

-Олон төрлийн зөвшөөрлийг төр өгдгөөс                                                      

-Хариуцлага тооцдоггүйгээс 

-Ажлыг бүтээж амжуулах хөшүүрэг  

-Нам, улс төрийн хараат байдал, нөлөөлөл их 

-Эмнэлэг, эмч, орны хүртээмж, сургууль цэцэрлэг бага 

-Газар олголт хууль ёсны бус, үнэд орсноос 

-Төр засгийн буруу бодлого 

-Эрх зүйн орчин хангалтгүй, хоорондоо зөрчилтэй, олон журам, дүрэм                                                             

-Албан хаагчдын ёс суртахуунгүй байдал 

-Хууль хэрэгждэггүй, хэрэгжүүлдэггүйгээс 

-Дээд шатны албан тушаалтны дарамт шахалт их байдаг                                                                                   

-Инфляц их, үнийн хөөрөгдөл 

-Иргэдийн хуулийн мэдлэг муу 

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Үр дүнг тооцдоггүй, хяналт муу 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй, сул 

-Төсөв, мөнгө төлөвлөдөггүй 

-Судалгаагүй, оновчтой биш 

-Төлөвлөгөө нь нээлттэй ил тод байдаггүй 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт тааруу, хангалтгүй, удаан 

-Ёс төдий хийгддэг 

-Авлигатай тэмцэх механизм, бүтэц хөгжөөгүй  
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Орхон аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Төрийн албан хаагчдын ёс суртахуунгүй байдал, хүнд суртал 

-Хяналт шалгалт сул 

-Авлигын эсрэг тэмцэл сул, тууштай биш 

-Тендерийг мөнгө олох хэрэгсэл болгодог 

-Намын харьяалал ихтэй 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их    

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Ядуурал                                                                                            

-Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу                                                    

-Ашиг сонирхлын зөрчил их 

-Иргэдийн хуулийн мэдлэг муу, дутмаг                                                                         

-Төрийн албан хаагчдын ёс суртахуунгүй байдал, доройтол 

-Эрх зүйн орчин хангалтгүй, хоорондоо зөрчилтэй                                                             

-Иргэд, хувийн хэвшлийнхэн өөрсдөө авилга өгдөг                                                                        

 

Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төрийн албанд улс төрийн нөлөө их байдаг 

-Хэрэгжилт нь тааруу 

-Цаасан дээр бичихээс цаашгүй  

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй 

-Үр дүнг тооцдоггүй, мониторинг байхгүй 

-Биелэх боломжгүй,  хэрэгжүүлэх чадамжгүй 

 

Говьсүмбэр аймгийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагад авлига буурахгүй байгаа болон авлига үүсгэж байгаа 

шалтгаан, нөхцөл: 

1. Шинжээчид  

-Албан тушаалтнууд хувийн эрх ашгаа дээгүүр тавьдаг, төрийн ажлыг 

мөнгө олох хэрэгслээ болгосон 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, амьдралын түвшин, хангамж муу 

-Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн ухамсар муу 

 

2. Иргэд 

-Төрийн албаны хүнд суртал, шат дамжлага их                                                                        

-Ажлын байрны хомстол, ажилгүйдэл 

-Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн хангамж, ажиллах орчин муу                                                      

-Гэмт хэргээс мултрах санаа 

-Ядуурал                                                                                             
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Авлигатай тэмцэх стратеги төлөвлөгөө үр өгөөжтэй байж чаддаггүй 

шалтгаан: 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт тааруу, цаасан дээр бичихээс цаашгүй 

-Авлигатай тэмцэх механизм хөгжөөгүй 

-Иргэдийн ухамсар муу 

-Төсөв мөнгө төлөвлөгдөөгүй 

-Хариуцлагын тогтолцоо байхгүй 

-Иргэдэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа байхгүй, иргэдийн ойлголт дутуу 

-Төлөвлөгөө нь ил тод байдаггүй 

-Удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл байхгүй 

-Үр дүнг тооцдоггүй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БҮЛЭГ V. АВЛИГЫН ИНДЕКС ТООЦОХ АРГАЗҮЙ, ОЛОН НИЙТИЙН 

ТӨСӨӨЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ТАЙЛБАР, 

СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧДЫН ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

V.1.Авлигын индекс тооцох арга зүй 

Монгол Улсын Авлигын индекс тооцох аргачлалыг Авлигатай тэмцэх 

газрын болон Үндэсний Статистикийн хорооны даргын 2009 оны 6 дугаар сарын 

23-ны өдрийн 76/(06/69) хамтарсан тушаалаар баталсан юм. Авлигын индекс нь 

тодорхой нутаг дэвсгэр буюу аймаг, нийслэл, тэдгээрийн нутгийн захиргааны 

болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага 

буюу яам, агентлаг, тэдгээрийн нэгж, орон нутаг дахь салбар дахь авлигын цар 

хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг тодорхойлох тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдийн 

нийлбэр цогц юм. Тиймээс авлигын индекс нь тодорхой нутаг дэвсгэр буюу 

аймаг, нийслэл, тэдгээрийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага буюу яам, агентлаг, тэдгээрийн 

нэгж, орон нутаг дахь салбарын авлигын цар хүрээг тодорхойлох тоон үзүүлэлт 

юм. 

Авлигын индексийн тоон үзүүлэлт нь авлигын цар хүрээ, хэлбэрийн 

үзүүлэлтийн арифметикийн дундаж байна. Авлигын индекс нь 0-1 хүртэлх утгыг 

авах бөгөөд индексийн утга 1-д ойртох тусам авлига багасч байна гэж үзнэ. 

Тухайлбал, авлигын хэлбэрийн үзүүлэлтийн утга нэмэгдэж байвал авлигын хүнд 

хэлбэрүүд үгүй болж байна гэж үзнэ. 

Авлигын цар хүрээний үзүүлэлтүүдэд дараах үзүүлэлтийг авч үзсэн. 

Үүнд: 

1. Авлигын цар хүрээний талаарх олон нийт, шинжээчдийн төсөөллийн 

үзүүлэлт буюу авлига түгээмэл гэж үзсэн олон нийт, шинжээчдийн 

эзлэх хувийн жин; 

2. Авлигын эдийн засгийн үр дагаврын үзүүлэлт буюу авлигын 

бүртгэгдсэн гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын тухайн жилийн 

улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлд эзлэх хувь; 

3. Шинжээчдийн төсөөллөөрх авлигын хувь хэмжээ буюу тодорхой 

төрлийн хэлцлийн үнийн дүн дэх авлига, хээл хахуулийн эзлэх хувь; 

4. Олон нийтийн зүгээс төрийн албан хаагчдад төлсөн хээл хахуулийн 

өрхийн орлогод эзлэх хувь. 

Авлигын цар хүрээний үзүүлэлт нь авлигын тархцын талаарх шинжээчид, 

олон нийтийн төсөөлөл, авлигын гэмт хэргийн мэдрэгдсэн эдийн засгийн үр 

дагавар, улсаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр, худалдан авах үйл ажиллагаан 

дахь авлигын хувь хэмжээ, хээл хахуулийн өрхийн төсөвт үзүүлж буй үр дагавар 

зэрэг үзүүлэлтийн нийлбэр цогц юм. 

Авлигын цар хүрээний нэгдсэн үзүүлэлт нь 1 гэсэн утгад ойрхон байх 

тусам авлигагүй байгааг 0-д ойрхон байх тусам авлига их байгааг илтгэн 

харуулах учир авлигын цар хүрээний нэгдсэн үзүүлэлтийг авлигын цар хүрээний 

үзүүлэлтүүдийн арифметикийн дунджийг нэгээс хасч тооцсон. Өөрөөр хэлбэл, 

хасагдаж байгаа утгын хэмжээгээр авлига байна гэж үзэж болно. 
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Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлтүүдэд дараах үзүүлэлтүүдийг авч 

үзсэн. Үүнд: 

1.  Давхар объекттой авлигын гэмт хэргийн эзлэх хувь 

2. Хоёр болон түүнээс дээш давталттай авлигын гэмт хэргийн эзлэх хувь 

3. Зохион байгуулалттай авлигын гэмт хэргийн эзлэх хувь 

4. Авлигын гэмт хэргийн ангиллын үзүүлэлт 

5. Шунахайн сэдэлттэй авлигын гэмт хэргийн эзлэх хувь 

Авлигын хэлбэрийн нэгдсэн үзүүлэлтийг дээр дурдсан үзүүлэлтүүдийн 

арифметик дунджийг нэгээс хасч тооцох бөгөөд уг үзүүлэлт авлига хэмээх гэмт 

үзэгдэл нь илрэн гарахдаа хэр ноцтой байдлаар илрэн гарч байгааг харуулах 

тоон үзүүлэлт байна. Авлигын хэлбэрийн нэгдсэн үзүүлэлт 1-д ойрхон байх 

тусам авлигын хүнд хэлбэрүүд алга болж байгааг илэрхийлэх бол нөгөө талаас 

0-д ойрхон байх тусам авлига хэмээх гэмт үзэгдэл нь ихээхэн хүнд ноцтой 

байдлаар илрэн гарч байгааг харуулна. 

Дээрх бүх үзүүлэлтүүд нь авлигын индексийг үндэсний түвшинд тооцон 

гаргах үзүүлэлтүүд болно. Авлигын индексийг салбараар буюу төрийн 

захиргааны төв байгууллага буюу яам, түүний эрхлэх асуудлын 

байгууллагуудаар болон аймаг, нийслэлээр буюу нутгийн захиргааны болон 

нутгийн удирдах байгууллагаар тооцоход төсөөллийн үзүүлэлтүүдэд илүү 

тулгуурлан тооцсон. 

Авлигын индексийг салбараар тооцохдоо дараах ангиллыг ашигласан. 

Үүнд: 

1. Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын; 

2. Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын; 

3. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын; 

4. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын; 

5. Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын; 

6. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын; 

7. Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын; 

8. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын; 

9. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын; 

10. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын; 

11. Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын; 

12. Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага; 

13. Шадар сайдын эрхлэх асуудлын. 

Тухайн салбарын сайдын эрхлэх асуудлын гэдэг хүрээнд төрийн 

захиргааны төв байгууллага буюу яам, агентлаг, тэдгээрийн харьяа 

байгууллагууд, тэдгээрийн орон нутаг дахь салбар нэгжүүдийг хамруулан авч 

үзсэн. Авлигын индексийг аймаг, нийслэлээр тооцохдоо аймаг, нийслэлийн 

нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын түвшинд авч 

үзсэн. Дээрх ангиллыг авлигын индексийг тооцоход шаардлагатай мэдээллийг 

цуглуулах судалгааны түүвэрлэлт, мэдээлэл боловсруулалтад ашигласан. 
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V.2. Олон нийтийн төсөөллийн судалгааны мэдээллийн эх үүсвэр, 

мэдээлэл боловсруулалт  

Авлигын индексийг тооцоход дараах үндсэн мэдээллийн эх үүсвэрийг 

ашигласан. Үүнд Олон нийтийн төсөөллийн судалгааны дүн, Шинжээчдийн 

төсөөллийн судалгааны дүн, Баримтын судалгааны дүн гэх мэт. Олон нийт 

(иргэд, төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгч)-ийн төсөөллийн судалгаагаар 

авлигын талаарх төсөөлөл, авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгаан, авлигын 

тохиолдлууд, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэсэн зэрэг бусад мэдээллийг цуглуулах 

явдал юм. 

Шинжээчдийн төсөөллийн судалгааны зорилго нь тодорхой нутаг дэвсгэр 

(аймаг, нийслэл), төрийн захиргааны байгууллага (яам, агентлаг) дахь авлигын 

цар хүрээ, авлигын хэлбэр, шалтгаан, эдийн засгийн хор уршиг зэргийг 

тодорхой шалгуураар сонгосон шинжээчдээр үнэлүүлэхэд оршино. 

Баримтын судалгаагаар тухайн жилд бүртгэсэн авлигын эрх зүйн 

зөрчлийн тоон үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийж, авлигын индексийн бүрдэл 

хэсгүүд болох авлигын цар хүрээ, хэлбэрийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно.  

 

Олон нийтийн судалгаанд хамрагдах иргэд, төрийн албан хаагч, бизнес 

эрхлэгчид нь олон нийтийн төсөөллийн судалгааны үндсэн нэгж байсан. 

Иргэд: Иргэдийн төсөөллийн судалгааны үндсэн нэгж нь Монгол Улсад 

хууль ёсоор оршин суугаа 18 болон түүнээс дээш насны иргэд байсан. 

Судалгааны түүвэрлэлтийг өрхөөр хийсэн бөгөөд тухайн өрхийн тэргүүлэгч нь 

өрхөө төлөөлөн иргэдийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдсан. Албан ёсны 

статистик мэдээллээр 2008 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсад нийт 

677.8 мянган өрхөд 2683.5 мянган хүн амьдарч байна. 

Төрийн албан хаагчид: Төрийн албан хаагчдын төсөөллийн судалгааны 

үндсэн нэгж нь Монгол Улсын Төрийн албаны хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1-д 

заасан “Төрийн албан тушаалыг эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсний төлөө 

төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж 

байгаа...”, мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д заасан ангилалд багтах төрийн 

улс төрийн, төрийн захиргааны, төрийн тусгай, төрийн үйлчилгээний албан 

хаагчид байсан. Судалгааны зорилгод нийцүүлэн нийт төрийн албан хаагчдаас 

төрийн захиргааны төв байгууллага буюу яам, агентлаг, тэдгээрийн салбар 

нэгж; шүүх, прокурорын байгууллага; нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагын төрийн албан хаагчдыг энэ удаагийн судалгаанд 

хамруулсан. Төрийн албаны зөвлөлийн 2007 онд хийсэн төрийн албан хаагчдын 

тооллогын дүнгээр энэ төрөлд багтах 2051 байгууллагын нийт 96.0 мянган 

төрийн албан хаагчид хамрагдаж байна. 

Бизнес эрхлэгчид: Монгол Улсын Иргэний хуулийн 25 дугаар зүйлийн 

25.1, 25.2-д заасан “Өмчлөлдөө буюу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах 

эрхдээ тусгайлсан хөрөнгөтэй, өөрийн нэрээр эрх олж, үүрэг хүлээдэг, үйл 

ажиллагаанаасаа бий болох үр дагаварыг эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг, 

нэхэмжлэгч, хариуцагч байж чадах, тодорхой зорилго бүхий, тогтвортой үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг ... ашиг олох зорилготой ашгийн төлөө... зохион 

байгуулалтын нэгдлийн...” буюу хуулийн этгээд нь бизнес эрхлэгчдийн 
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төсөөллийн судалгааны үндсэн нэгж болсон. 2009 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар ҮСХ-ны бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа 36.4 мянган аж ахуйн нэгж байна. 

Газар зүйн байршлын хувьд Монгол Улсын бүх аймаг, нийслэлийг уг 

судалгаанд хамруулсан бөгөөд хүн амын нягтшил, улс төр, эдийн засгийн 

төвлөрөл зэргийг харгалзан үзэж аймаг бүрээс 1-3 сумыг судалгаанд 

хамруулсан. 

Судалгааны ажлыг Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний 

албанаас удирдан зохион байгуулж явуулсан бөгөөд судалгааны мэдээлэл 

цуглуулах, ярилцлага авагчаар өмнө нь судалгаанд оролцож ажиллаж ирсэн 

туршлагатай хүмүүсийг сонгон, сургаж бэлтгэн тэднээр дамжуулан ярилцлагаар 

мэдээллийг цуглуулсан. 

Авлигын талаарх олон нийтийн төсөөллийн судалгааны мэдээлэл 

цуглуулах үйл ажиллагааг дараахь дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 

- Авлигатай тэмцэх газрын УССГХ-ийн Судалгаа шинжилгээний албаны 

зүгээс судалгааны түүвэрлэлт, хуваарийг гаргасан. 

- Судалгааны тоологч нарыг сонгож авч, тэдэнд зориулсан сургалтыг 

зохион байгуулсан. 

- Ярилцлага авагч нарт судалгааны асуулга, заавар, судалгаанд 

хамрагдах нэгжийн жагсаалтыг хүлээлгэн өгсөн. 

- Ярилцлага авагч нар нь сонгогдсон нэгж дээр очиж, судалгааны 

нэгжтэй ярилцах байдлаар судалгааны асуулгыг бөглүүлж авсан. 

- Судалгааны ажлын ажлын явцыг 21 аймаг, нийслэлд хянаж, холбогдох 

заавар, зөвлөмжийг өгч ажилласан. 

- США-наас цуглуулсан мэдээллийг асуулга тус бүрээр асуулт бүрийг 

бүрэн бөглөсөн эсэх, код, дугаарыг зөв тавьсан эсэхэд хяналт тавьж, 

холбогдох засвар өөрчлөлтийг хийлгэсэн. 

- Холбогдох засвар, өөрчлөлтийг хийсний дараа асуулгуудыг 

компьютерт шивж оруулахаар хүлээлгэн өгсөн. 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах ярилцлага авагч нарт зориулсан 

зааврыг боловсруулан тэдэнд зориулсан сургалтыг зохион байгуулж  тэндэнд  

тайлбарлан танилцуулж мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаанд ашигласан. 

Энэхүү зааварт судалгааны зорилго, ач холбогдол, судалгааны ажлын зохион 

байгуулалт, ярилцлага хийх, асуулгыг бөглөх зөвлөмж, судалгааны мэдээллийг 

цуглуулахад анхаарах асуудал, судалгааны асуулт тус бүрийг хэрхэн ойлгох 

тайлбар зэргийг оруулж өгсөн. 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үе шатанд дараахь зарчмыг 

баримталсан. Үүнд: 

а) Судалгааны асуулгад судалгааны нэгжийн нэр, хаягийг тусгахгүйгээр 

мэдээллийг цуглуулсан. 

б) Ярилцлага өгөгчийг бусдын нөлөөнд автахгүй тайван хариулт өгөх 

боломжийг бүрдүүлж зөвхөн ярилцлага өгөгч, ярилцлага авагч хоёр хоорондоо 

харилцах боломжийг бүрдүүлсний дараа ярилцлагыг хийсэн. 

в) Сум, баг, хорооны ажилтан, албан тушаалтныг тухайн асуулга авах 

айлд дагуулан очихоос аль болох зайлсхийсэн. 
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г) Ярилцлага өгөгчид асуулгын мөн чанарыг сайтар тайлбарлаж 

ойлгуулсны дараа ярилцлагаа эхлүүлсэн. 

Тухайн аймаг дахь судалгаанд хамрагдах нэгжийн тооноос шалтгаалан 

аймаг бүрт 2-4, нийслэл Улаанбаатар хотод 33, нийт 85 хүн судалгааны 

ярилцлага авагчаар ажиллалаа. 

Олон нийтийн төсөөллийн судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг орон 

даяар 2011 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

хооронд, шинжээчдийн төсөөллийн судалгааны мэдээллийг 2011 оны 9 дүгээр 

сарын 09- нөөс 11 дүгээр сарын 20-ны хооронд гүйцэтгэсэн. 

Судалгааны ажлын төсөв, нийт судлагдах ерөнхий олонлогийн хэмжээ 

зэрэгт үндэслэн олон нийтийн судалгаанд 6000 нэгж хамрагдахаар тооцсоны 

3001 нь иргэд, 2000 нь төрийн албан хаагчид байна гэж тооцсон. 

Авлигын индекс тооцох аргачлалд заасны дагуу1 олон нийтийн 

төсөөллийн судалгааны түүвэрлэлтийн эхний шатанд судалгаанд хамруулах 

сум, дүүргийг сонгохдоо ҮСХ-ноос авсан баг, хороогоорх өрх, хүн амын албан 

ёсны статистик мэдээлэлд үндэслэн хүн амын тоо, нягтрал зэргийг харгалзан 

үзэж 21 аймгийн 59 сум, нийслэлийн 8 дүүргийг сонгосон (Хүснэгт 39). 

 

Хүснэгт 38. Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдах сум, 

дүүргийн нэрс 

Аймаг, нийслэл Сонгогдсон сум, дүүргийн нэр 

Архангай Тариат, Өндөр-Улаан, Эрдэнэбулган 

Баян-Өлгий Ногооннуур, Улаанхус, Өлгий 

Баянхонгор Эрдэнэцогт, Баянлиг, Баянхонгор 

Булган Сайхан, Хангал, Булган 

Говь-Алтай Дэлгэр, Эрдэнэ, Есөнбулаг 

Дорноговь Айраг, Сайншанд, Замын-Үүд 

Дорнод Баяндун, Дашбалбар, Хэрлэн 

Дундговь Дэлгэрхангай, Эрдэнэдалай, Сайнцагаан 

Завхан Отгон, Тосонцэнгэл,  Улиастай 

Өвөрхангай Хужирт, Хархорин, Арвайхээр 

Өмнөговь Ханбогд, Цогтцэций, Даланзадгад 

Сүхбаатар Баяндэлгэр, Эрдэнэцагаан, Баруун-Урт 

Сэлэнгэ Ерөө, Мандал, Сүхбаатар 

Төв Батсүмбэр, Борнуур, Зуунмод 

Увс Өмнөговь, Тэс, Улаангом 

Ховд Булган, Үенч, Жаргалант 

Хөвсгөл Жаргалант, Их-Уул, Мөрөн 

Хэнтий Өмнөдэлгэр, Батноров, Хэрлэн 

Дархан-Уул Дархан, Хонгор 

Орхон Баян-Өндөр 

Говьсүмбэр Сүмбэр, Шивээговь 

Улаанбаатар 
Хан-Уул, Багануур, Баянзүрх, Налайх, Баянгол, 

Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан 

 

                                                 
1 Авлигын индекс тооцох аргачлал, 6-р тал 
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Авлигын талаарх олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд сонгогдсон сум, 

дүүргийн өрх, төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн талаархи мэдээллийг 

түүврийн хүрээ болгон ашиглан пропорциональ магадлалт, санамсаргүй 

түүврийн аргаар түүвэрлэлтийг хийж судалгаанд оролцох судалгааны нэгжийг 

гаргасан. 

 

Хүснэгт 39. Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанд хамрагдах 

нэгжийн тоо, аймаг, нийслэлээр 

Д/д Аймаг/нийслэл 
Өрхийн 

тоо 

Төрийн 

албан 

хаагчдын 

тоо 

Бизнес 

эрхлэгчдийн 

тоо 

Бүгд 

1 Архангай 48 49 13 110 

2 Баян-Өлгий 65 55 17 137 

3 Баянхонгор 53 59 13 125 

4 Булган 32 47 11 90 

5 Говь-Алтай 37 41 12 90 

6 Дорноговь 58 40 13 111 

7 Дорнод 73 57 18 148 

8 Дундговь 35 36 11 82 

9 Завхан 39 64 17 120 

10 Өвөрхангай 72 72 15 159 

11 Өмнөговь 39 48 15 102 

12 Сүхбаатар 43 46 11 100 

13 Сэлэнгэ 82 79 39 200 

14 Төв 40 50 20 110 

15 Увс 53 58 16 127 

16 Ховд 63 53 22 138 

17 Хөвсгөл 69 50 15 134 

18 Хэнтий 44 46 16 106 

19 Дархан-Уул 128 80 29 237 

20 Улаанбаатар 1772 884 640 3296 

21 Орхон 131 63 33 227 

22 Говьсүмбэр 21 26 4 51 

  Дүн 2997 2003 1000 6000 

 

Судалгааны мэдээллийг оруулах загварыг АНУ-ын Тооллогын товчооноос 

боловсруулсан CSPro 4.0 (Census and Survey Program) програм дээр 

боловсруулсан.  

Мэдээллийг оруулсаны дараа CSPro 4.0 програмын Export Data 

хэрэгслийг ашиглан SPSS 16.0 ( Statistical Package for the Social Sciences) 

програм руу хөрвүүлсэн. Мэдээллийн баазыг бэлтгэсний дараа мэдээллийн 

баазаас энгийн давтамжийн хүснэгтүүдийг гаргаж мэдээллийг дахин шалгаж 

холбогдох засвар, өөрчлөлтийг хийсэн.  

SPSS 16.0 програмыг ашиглан үр дүнгийн хүснэгтүүдийг гарган авч 

тайланг бэлтгэхэд ашигласан. 
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Авлигын талаарх иргэдийн төсөөллийн судалгаа (ОНТС-1)-ны мэдээлэл 

нь 43 хувьсагчтай байсан бол Авлигын талаарх төрийн албан хаагчдын 

төсөөллийн судалгаа (ОНТС-2) мэдээлэл нь 89 хувьсагчтай, Авлигын талаарх 

бизнес эрхлэгчдийн төсөөллийн судалгаа (ОНТС-3)-ны мэдээлэл 67 хувьсагчтай 

байсан. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДҮГНЭЛТ 
 

Авлигын цар хүрээний үзүүлэлтийн олон нийт, шинжээчдийн 79.0 хувь нь 

Монгол Улсад авлига түгээмэл байна гэж үзсэн нь 2009 оныхоос 4.0 пунктээр 

нэмэгджээ.  

Авлигын эдийн засгийн үр дагаврын үзүүлэлт 0.02 гарч байгаа нь улсын 

нэгдсэн төсвийн зарлагын 2.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний хохирол авлигын гэмт 

хэргийн улмаас учирсан байна.  

Шинжээчдийн төсөөллөөр авлигын хувь хэмжээ 0.11 гарсан нь 2009 

оныхоос 0.01 пунктээр нэмэгдсэн нь төрийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй 

төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах шалгаруулалт буюу тендерт оролцох 

зэрэг хэлцлүүдийн үнийн дүнгийн дунджаар 11.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний 

хөрөнгө авлига, хээл хахууль байдлаар зарцуулагддаг. 

 
Авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт буурч, авлигын хэргийн давталт, зохион 

байгуулалттай байдлын үзүүлэлт нэмэгдсэн байна. Хоёр болон түүнээс дээш 

давтан үйлдэлтэй авлигын гэмт хэрэг сүүлийн хоёр жилд 21.0 пунктээр 

нэмэгдэж, авлигын гэмт хэргийн давталт буюу үйлдлийн тоо бууралт буурахгүй 

байгаа нь төрийн байгууллагын дүрэм, журмын гажуудал, үйл ажиллагааны ил 

тод бус байдал нь эдгээр хэргийг дахин давтан үйлдэгдэхэд хүргэж байгаатай 

холбоотой байна. Мөн зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эзлэх хувь өмнөх 

судалгааныхаас 16.0 пунктээр нэмэгдсэн нь авлигын гэмт хэргийг илүү зохион 

байгуулалттайгаар үйлдэх болсныг харуулж байна. 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний (0.57), Эрүүл мэндийн (0.59) болон Батлан 

хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын (0.59) төрийн байгууллагууд авлигад 

өртөх илүү эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон байна. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний 

сайдын эрхлэх асуудлын салбарын авлигын индекс 2009 оныхоос 0.09 пунктээр 

сайжирсан хэдий ч бусад салбартай харьцуулахад хамгийн доогуур үзүүлэлттэй 

хэвээр байна. 

Аймаг, нийслэлийн авлигын индекс 2009 оныхтой харьцуулахад 9 аймагт 

өссөн, 3 аймагт өөрчлөгдөөгүй, 10 аймаг, нийслэлд буурсан байна. Баян-Өлгий 

(0.46), Ховд (0.49), Дархан-Уул (0.52), Өмнөговь (0.53), Хөвсгөл (0.53) аймгуудын 

авлигын индекс доогуур буюу харьцангуй авлигад өртөх эрсдэл өндөртэй 

аймгууд болж байна. 

Авлигатай тэмцэх газар 2011 онд ирсэн нийт гомдол, мэдээллээс гэмт 

хэргийн шинжтэй 443 гомдол, мэдээллийг хуульд заасан үндэслэл журмын 

дагуу шалгаж шийдвэрлэсэн. Нийт 443 гомдол, мэдээллийг хянан үзсэнээс 54 

гомдол, мэдээлэл буюу 12.0 хувьд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 214 гомдол, мэдээлэл 

буюу 48.0 хувьд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах санал гаргаж, 164 гомдол, 

мэдээлэл буюу 37.0 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 3 гомдол, мэдээлэл 

буюу 1.0 хувийг эрүүгийн хэрэгт нэгтгэн шалгаж шийдвэрлэсэн бөгөөд 

ажиллагаанд 8 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй, шийдвэрлэлт 98.2 хувьтай 

байна.  

Улс төрийн намын нөлөөнд автаж асуудалд ханддаг гэдэгтэй авлигын 

талаарх иргэдийн төсөөллийн судалгаанд оролцогчдын 35.8 хувь нь санал 
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нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 2.3 хувиар буурч, 

зарим талаараа санал нийлж байна гэж 33.9 хувь нь хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 0.4 хувиар нэмэгдсэн байна. 17 хувь нь санал нийлэхгүй байна 

гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 5.4 хувиар өссөн байна.  

Ах дүү, танил талаараа асуудлыг шийдвэрлэдэг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 50.2 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 4.3 хувиар буурсан бол 28.9 хувь нь зарим талаараа санал нийлж 

байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.1 хувиар нэмэгдсэн 

байна. 13.4 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 5.4 хувиар нэмэгдсэн байна.  

Төрийн албаны үйл ажиллагаанд хүнд суртал гаргадаг гэдэгтэй судалгаанд 

оролцогчдын 49.0 хувь нь санал нийлж байна гэж хариулсан нь 2009 оныхтой 

харьцуулахад 3.5 хувиар, 30.1 хувь нь зарим талаараа санал нийлж байна гэж 

хариулсан нь 2009 оныхтой харьцуулахад 1.0 хувиар тус тус буурсан байна. 

13.6 хувь нь санал нийлэхгүй байна гэж хариулсан нь 6.9 хувиар өссөн байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ХАВСРАЛТ 
 

 

 

http://www.iaac.mn/index.php?cid=206 
 
 
 
 
 
 

---o0o--- 
 

http://www.iaac.mn/index.php?cid=206

