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I. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

 

Авлигын эсрэг Монгол Улсын хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д заасны 

дагуу “төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн 

байгууллагын шударга байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон 

нийтэд мэдээлэх” нь Авлигатай тэмцэх газар (цаашид АТГ гэх )-ын үндсэн чиг 

үүргийн нэг юм. 

 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.2-т “Ардчилсан ѐс, 

шударга ѐс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх 

нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн” гэж заасны дагуу төрийн 

байгууллага, албан хаагч төрийн чиг үүргийг олон нийтэд хүргэхдээ шударга, 

хуулийн хүрээнд, ил тод, нээлттэй, тэгш байдлыг хангаж ажиллах ѐстой бөгөөд 

шударга байдлын түвшинг үнэлж дүгнэн, үр дүнг үйл ажиллагаандаа ашиглах нь 

төрийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж буй нэг хэлбэр юм. 

Иймд төрийн тодорхой чиг үүргийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэд, 

байгууллагуудад хүргэж буй төрийн байгууллагын хувьд шударга байдлын түвшинг 

үнэлж дүгнэх нь онцгой ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болно. 

 Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх нь АТГ хуулиар 

хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, нөгөө талаас төрийн албаны ард түмэнд 

шударгаар үйлчлэх зарчим хэрхэн хангагдаж байгаад төрийн үйлчилгээ авсан 

иргэд, байгууллагын судалгааны үр дүнгээр үнэлгээ өгөх, цаашид төрийн 

үйлчилгээг хүргэж буй төрийн байгууллагуудын шударга байдал, түүний дотор ил 

тод, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэхэд олон нийтийн оролцоог дээшлүүлэх ач 

холбогдолтой юм. 
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II. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ 

АРГАЧЛАЛД ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БУЙ НЭР ТОМЪЁО  

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх энэхүү аргачлалд 

хэрэглэгдэж буй нэр томъѐог  дараахи байдлаар ойлгоно. Үүнд: 

“Төрийн алба” - Монгол Улсын Төрийн Албаны тухай хуулийн 3 дугаар 

зүйлийн 3.1.-д заасны дагуу “Төрийн зорилт, чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн 

хууль, хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааг...”; 

“Төрийн албаны мөн чанар” – Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 3 

дугаар зүйлийн 3.2-т заасны дагуу “ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр 

зүтгэх...”-ийг; 

“Төрийн албаны зарчим” - Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 4 

дүгээр зүйлийн 4.1.-д заасны дагуу Монгол Улсын Үндсэн хуулийн  1 дүгээр 

зүйлийн 1.2-т  заасны дагуу “ардчилсан ѐс, шударга ѐс, эрх чөлөө, тэгш байдал, 

үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх...”-ийг; 

“Төрийн албан хаагч” - Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 11 

дүгээр зүйлийн 11.1.-д заасны дагуу “Төрийн албан тушаалыг эрхэлж, бүрэн эрхээ 

хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар 

хангагдан ажиллаж байгаа этгээд...”, мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д заасан 

ангилалд багтах төрийн улс төрийн, төрийн захиргааны, төрийн тусгай, төрийн 

үйлчилгээний албан хаагчдыг; 

“Төрийн байгууллага” - төрийн тодорхой чиг үүрэг, бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх 

зорилготойгоор хуулийн дагуу байгуулагдаж, төрийн албан хаагчдад үүрэг 

хариуцлагыг оноосон, улсын нэгдсэн төсвөөс санхүүждэг, төрийн нэрийн өмнөөс 

иргэд, бусад байгууллагатай харилцдаг хуулийн этгээдийг; 

“Төрийн үйлчилгээ” -  төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчаас хууль 

тогтоомжид заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийн хүрээнд иргэд, бусад байгууллагад 

үзүүлж байгаа үйлчилгээг; 
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 “Төрийн байгууллагын шударга байдал” - Төрийн байгууллага, түүний 

албан хаагчид ил тод, хариуцлагатайгаар өөрт олгогдсон эрх, үүргийн хүрээнд 

төрийн үйлчилгээг иргэд, байгууллагуудад хүргэж буй байдлыг; 

 “Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшин” – Төрийн байгууллага, 

түүний албан хаагчид ил тод, хариуцлагатайгаар өөрт олгогдсон эрх, үүргийн 

хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэд, байгууллагуудад үзүүлж буй эсэхийг илтгэн 

харуулах үзүүлэлтийг;  

“Төрийн байгууллагын хариуцлагатай байдлын түвшин” – төрийн 

байгууллага түүний албан хаагчид төрийн албан хаагчийн ѐс зүйг хичээн сахиж, 

төрийн үйлчилгээг иргэд, байгууллагад үр дүнтэй, идэвхтэй хүчин чармайлт гарган 

хүргэж, төрийн байгууллагын албан хаагчийн эрх мэдлийг зөв, алдаагүй 

хэрэгжүүлж ажлын үр дүнгийн төлөө хариуцлага хүлээж буй эсэхийг илтгэн 

харуулах үзүүлэлтийг; 

“Төрийн байгууллагын ил тод байдлын түвшин” – төрийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны дүрэм, журам, стандарт төрийн үйлчилгээг иргэд, байгууллагад 

хүргэхэд хангалттай, тодорхой, эдгээр дүрэм, журам, стандарт нь төрийн албан 

хаагчдад үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой, бодитой, хуулийг 

мөрдлөгө болгон иргэд, байгууллагад алагчлалгүй тэгш хандан төрийн 

үйлчилгээний шударга, ил тод байдлыг дээшлүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлж буй эсэхийг илтгэн харуулах үзүүлэлтийг ойлгоно. 
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III. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ТҮВШИНГ 

ҮНЭЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ, ДАРААЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ 

ҮҮСВЭР 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг дараах зарчмыг баримтлан 

үнэлнэ. Үүнд: 

1. Шинжлэх ухааны нэгдмэл арга зүйд үндэслэх; 

2. Үнэлгээний үзүүлэлтүүд буюу хэмжүүрүүд өөр хоорондоо холбоо 

хамааралтай байх; 

3. Үнэлгээний үзүүлэлтүүд нь хэмжих боломжтой, тодорхой байх; 

4. Мэдээллийн эх үүсвэр нь тодорхой, тогтвортой, үнэн бодитой байх; 

5. Аргачлал нь үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх; 

6. Мэдээлэгчийн нууцыг чандлан хадгалах зэрэг болно. 

  

III.2. Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх дараалал 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг дараахи дарааллын дагуу 

тооцно. Үүнд: 

1. Төрийн байгууллагын үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын дунд 

төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх судалгаа 

явуулах; 

2. Судалгааны мэдээлэлд үндэслэн төрийн байгууллагын ил тод 

байдал, хариуцлагатай байдлын үзүүлэлтийг тооцох; 

3. Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээний дэд 

үзүүлэлтүүдэд үндэслэн төрийн байгууллагын шударга байдлын 

түвшинг үнэлэх; 

4. Үнэлгээний тайланг бэлтгэж, үнэлгээний үр дүнг олон нийтэд мэдээлж 

холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх. 
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III.3. Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 

мэдээллийн эх үүсвэр 

 

 Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг төрийн үйлчилгээ авсан 

иргэд, байгууллагаас авах судалгаанд үндэслэн тооцно.  

 Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшин, түүнийг бүрдүүлэгч 

үзүүлэлтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, өөрчлөлтийг тайлбарлах зорилгоор төрийн 

байгууллагын статистик мэдээлэл болон шинжээч, төрийн албан хаагчдаас авсан 

судалгааны дүнг үнэлгээний тайланд ашиглаж болно.  

 

III.4. Төрийн үйлчилгээ авсан иргэдийн судалгааны зорилго, хамрах 

хүрээ, түүвэрлэлт 

Төрийн үйлчилгээ авсан иргэдийн судалгааны зорилго нь тэд үйлчилгээ 

авсан төрийн байгууллагынхаа үйл ажиллагаан дахь ил тод, хариуцлагатай 

байдлыг хэрхэн үнэлж байгаа талаархи мэдээллийг цуглуулах явдал юм. Төрийн 

үйлчилгээ авсан иргэдийн судалгааг төрийн байгууллагын шударга байдлын 

түвшинг үнэлэх хугацаанд буюу хоѐр жил тутам нэгээс доошгүй удаа явуулна. 

Судалгааны хамрах хугацаа нь судалгааг явуулж буй хугацаанаас өмнөх 12 сар 

байна. 

Төрийн үйлчилгээ авсан иргэдийн судалгаанд тухайн төрийн байгууллагаас 

судалгааны хугацаанд буюу сүүлийн 12 сарын хугацаанд үйлчилгээ авсан иргэд 

байна. Үйлчилгээ авсан иргэд нь хувь хүний хувьд өөрөө, эсвэл өрхөө, эсвэл аж 

ахуйн нэгж, байгууллагаа төлөөлөн төрийн байгууллагад хандсан байж болно.  

Төрийн үйлчилгээ авсан иргэдийн судалгааны түүвэрлэлтийг гурван түвшинд 

хийнэ. Судалгааны түүвэрлэлтийг хийх мэдээллийн эх сурвалж (түүврийн хүрээ) 

нь судалгааны хугацаанд төрийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн тоо, тэдгээрийн 

жагсаалт байна. 

Түүвэрлэлтийн эхний шатанд төрийн үйлчилгээний төрөл буюу салбарыг 

тодорхойлно. Монгол Улсын иргэний анхдагч үндсэн эрх, эрх чөлөөг хангахын тулд 
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төрөөс үзүүлж буй дараахь төрлийн төрийн үйлчилгээг хамруулна. Нөгөө талаар 

эдгээр төрийн үйлчилгээ нь засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж тус бүрт 

төлөөлөлтэй байх, үйлчилгээ нь шууд иргэдэд хүрдэг байх гэсэн шалгуурыг давхар 

авч үзнэ. Үүнд: 

1. Төрийн өмнөөс эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага 

(цаашид эрүүл мэндийн байгууллага гэх), 

2. Төрийн өмнөөс боловсролын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага (цаашид 

боловсролын байгууллага гэх), 

3. Төрийн өмнөөс хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлж буй 

байгууллага (цаашид хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний байгууллага гэх), 

4. Төрийн өмнөөс нийгмийн даатгалын харилцаатай холбоотой үйлчилгээг 

үзүүлж буй байгууллага (цаашид нийгмийн даатгалын байгууллага гэх), 

5. Төрийн өмнөөс газрын харилцаатай холбоотой үйлчилгээ үзүүлж буй 

байгууллага (цаашид газрын алба гэх), 

6. Татварын харилцаатай холбоотой үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага 

(цаашид татварын алба гэх), 

7. Төрийн өмнөөс улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой үйлчилгээ 

үзүүлж буй байгууллага (цаашид улсын бүртгэлийн байгууллага гэх), 

8. Төрийн өмнөөс гаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхтэй 

холбоотой үйлчилгээг үзүүлж буй байгууллага (цаашид гаалийн 

байгууллага гэх), 

9. Төрийн захиргааны хяналт шалгалтын үйлчилгээг үзүүлж буй байгууллага 

(цаашид мэргэжлийн хяналтын байгууллага гэх), 

10. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах үйлчилгээг үзүүлж 

буй төрийн захиргааны байгууллага (цаашид цагдаагийн байгууллага гэх). 

Түүнчлэн өмнөх жилд нь явуулсан, Авлигын индексийг тооцоход 

шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах Олон нийтийн төсөөллийн судалгаанаас 

олон нийтийн төсөөллөөр авлигад ихээхэн автсан гэж тооцогдож буй төрийн 

байгууллагуудыг тухайн жилийн төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг 

үнэлэх судалгаанд нэмж хамруулж болно. Тухайн жилийн төрийн байгууллагын 
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шударга байдлын түвшинг үнэлэх судалгаанд байгууллага шинээр нэмж 

хамруулах асуудлыг тухайн жилийн Төрийн байгууллагын шударга байдлын 

түвшинг үнэлэх судалгаанд төлөвлөгөөнд тусгасан байна. Уг төлөвлөгөөг АТГ-ын 

дарга батлана.  

Төрийн үйлчилгээ авсан иргэдийн судалгааны түүвэрлэлтийг хийж судалгааг 

явуулахтай холбоотойгоор төрийн захиргааны байгууллагуудын мэдээлэл, хяналт, 

шинжилгээ үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгжүүд тухайн төрийн захиргааны 

байгууллагууд буюу яам, агентлаг, тэдгээрийн салбар нэгжүүд буюу газар, хэлтэс, 

албадаар судалгааны хугацаанд үйлчлүүлэгчдийн тоо мэдээллийг гаргаж АТГ-ын 

Судалгаа шинжилгээний асуудал хариуцсан нэгжид ирүүлсэн байна. Судалгааны 

хугацаанд үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгчдийн тоо, судалгааны төсөв зэрэгт 

үндэслэн нийт судалгаанд хамруулах нэгжийн тоог тодорхойлно. Нийт судалгаанд 

хамруулах нэгжийн тоог судалгааны хугацаанд тухайн салбараар үйлчлүүлсэн 

үйлчлүүлэгчдийн тоонд үндэслэн пропорционалиар хуваарилана.  

Түүвэрлэлтийн хоёрдахь шатанд салбар доторх байгууллагыг сонгоно. 

Ингэхдээ салбарын байгууллагуудыг түвшингээр нь ангилан гаргаж, түвшин тус 

бүрээс байгууллагуудыг сонгоно. Тухайлбал, Эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд 

төрийн захиргааны төв байгууллага буюу Эрүүл мэндийн яам, агентлаг буюу 

Эрүүл мэндийн газар, тэдгээрийн салбар нэгж буюу аймаг, нийслэлийн эрүүл 

мэндийн газар, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, сумын 

эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг, клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэгүүд гэх 

мэт. Байгууллагын түүвэрлэлтийг нийслэлийн болон аймгийн гэсэн хоѐр түвшинд 

хийнэ. 

1. Аймгийн түвшинд байгууллагын түүвэрлэлтийг хийхдээ түүвэрлэлтийн эхний 

шатанд сонгогдсон салбаруудаар болон аймгаар нийт үйлчлүүлэгчдийн тоог 

гаргаж аймгуудаар нь таван тэнцүү хэсэгт хуваана. Бүлэг дотроос 1-2 

аймгийг сонгоно. Тухайн сонгогдсон аймгийн эхний шатанд сонгогдсон 

салбаруудын тухайн аймаг дахь хэлтэс, газар, албадыг нэлэнхүй байдлаар, 

аймгийн төвийн бусад нэгжүүдийг санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргаар 

сонгоно. Тухайлбал, Архангай аймаг сонгогдсон тохиолдолд эрүүл мэндийн 
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байгууллагын хувьд аймгийн Эрүүл мэндийн газар, аймгийн нэгдсэн 

эмнэлэгийг шууд, аймгийн төвийн өрхийн эмнэлэгүүдээс түүвэрлэх байдлаар 

сонгож судалгаанд хамруулна. Судалгаанд хамрагдах нэгжийн тоог нийт 

үйлчлүүлэгчдийн тоонд пропорционалиар хуваарилана. 

2. Нийслэлийн түвшинд түүвэрлэлтийг хийхдээ салбарын байгууллагуудыг 

түвшингээр нь ангилан түвшин бус бүрийн байгууллагын тоо гурваас доош 

байх тохиолдолд тухайн түвшний байгууллагуудыг нэлэнхүй байдлаар, бусад 

тохиолдолд санамсаргүй түүврийн аргаар байгууллагуудыг сонгоно. 

Тухайлбал, Эрүүл мэндний байгууллагуудын хувьд Эрүүл мэндийн яам, 

Эрүүл мэндийн газар, Улсын клиникийн төв эмнэлэг, Клиникийн нэгдсэн II 

эмнэлэг, Клиникийн нэгдсэн III эмнэлэг, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 

зэрэг байгууллагыг нэлэнхүй байдлаар, бусад төвүүд, дүүргийн эрүүл 

мэндийн нэгдэл, өрхийн эмнэлэгүүдийг санамсаргүй түүврийг аргаар сонгоно. 

Судалгаанд хамрагдах нэгжийн тоог нийт үйлчлүүлэгчдийн тоонд 

пропорционалиар хуваарилана. 

Түүвэрлэлтийн гуравдахь шатанд сонгогдсон төрийн байгууллагын 

үйлчлүүлэгчдээс судалгаанд хамрагдах нэгж буюу үйлчлүүлэгчийг сонгоно. 

Сонгогдсон төрийн байгууллагуудын үйлчлүүлэгчдийн жагсаалтан дахь 

үйлчлүүлэгчдийг үйлчлүүлсэн хугацааных нь хувьд эрэмбэлэн тухайн 

байгууллагаас судалгаанд хамрагдах нэгжийн тоонд үндэслэн системчилсэн 

түүврийн аргаар судалгаанд хамрагдах нэгжийг сонгоно. 

IV. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ 

АРГА ЗҮЙ 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшин нь төрийн байгууллагын ил 

тод байдлын үзүүлэлт болон хариуцлагатай байдлын үзүүлэлтээс бүрдэнэ. 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг дараахь үзүүлэлт, дэд 

үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно (Хүснэгт 1). 
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Хүснэгт 1. Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг илэрхийлэх үзүүлэлт, 

дэд үзүүлэлтүүд 

Үнэлгээ Үзүүлэлт Дэд үзүүлэлт 

Төрийн байгууллагын 
шударга байдлын 
түвшин (I) 

Төрийн байгууллагын 
хариуцлагатай байдлын 
үзүүлэлт (A) 

Хууль зөрчилгүй асуудлыг шийдвэрлэж 
буй байдал (A1) 

Албан хаагчдын мэдлэг чадвар, асуудлыг 
түргэн шуурхай шийдвэрлэж буй байдал 
(A2) 

Албан хаагчдын ѐс зүй (A3) 

Албан хаагчдын харилцааны соѐл (A4) 

Хариуцлага тооцох тогтолцооны 
хэрэгжилт (A5) 

Байгууллагын удирдлагын хуулиар 
олгогдсон эрх мэдлийн хүрээнд үйл 
ажиллагаагаа явуулж буй байдал (A6) 

Төрийн байгууллагын ил 
тод байдлын үзүүлэлт 
(T) 

Төрийн байгууллага, албан хаагчийн үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээллийн энгийн 
ойлгомжтой байдал (T1) 

Төрийн байгууллага, албан хаагчид 
иргэд, үйлчлүүлэгчдэд алагчлалгүй  
хандаж буй байдал (T2) 

Төрийн байгууллага, албан хаагчдын 
нийтийн эрх ашгийг эрхэмлэх байдал (T3) 

Иргэдийн санал хүсэлтийг үйл 
ажиллагаандаа тусгаж буй байдал (T4) 

Төрийн үйлчилгээг хялбар,  ил тод, 
боловсронгуй болгох чиглэлээр тогтмол 
ажил зохиодог эсэх (T5) 

Төсөв санхүүгийн холбогдолтой 
мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал (T6) 

Үйл ажиллагаа, гаргаж буй шийдвэрийн 
талаарх мэдээллийн хүртээмжтэй байдал 
(T7) 

  
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшингийн үзүүлэлт нь 

хариуцлагатай байдлын үзүүлэлт болон ил тод байдлын үзүүлэлтийн жигнэсэн 

арифметикийн дундаж байна. Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшин (I)-г 

дараахь (1) томъѐогоор тодорхойлно. 
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𝐼 = 𝐴 ∙ 𝑤𝐴 + 𝑇 ∙ 𝑤𝑇  (1) 

 

Энд: I – төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшин 

A – төрийн байгууллагын хариуцлагатай байдлын үзүүлэлт 

Т – төрийн байгууллагын ил тод байдлын үзүүлэлт 

wA - төрийн байгууллагын хариуцлагатай байдлын үзүүлэлтийн хувийн жин 

wT - төрийн байгууллагын ил тод байдлын үзүүлэлтийн хувийн жин 

Төрийн байгууллагын хариуцлагатай байдлын үзүүлэлтийг түүнийг 

бүрдүүлэгч дэд үзүүлэлтүүдийн жигнэсэн арифметикийн дунджаар тооцно. Үүнийг 

дараахь (2) томъѐогоор тодорхойлно.  

𝐴 =  𝐴𝑖 ∙ 𝑤𝐴𝑖
6
𝑖=1  (2) 

 

Энд: A – төрийн байгууллагын хариуцлагатай байдлын үзүүлэлт 

Ai - төрийн байгууллагын хариуцлагатай байдлын дэд үзүүлэлт 

wAi - төрийн байгууллагын хариуцлагатай байдлын дэд үзүүлэлтийн хувийн жин 

 

Төрийн байгууллагын ил тод байдлын үзүүлэлтийг түүнийг бүрдүүлэгч дэд 

үзүүлэлтүүдийн жигнэсэн арифметикийн дунджаар тооцно. Үүнийг дараахь (3) 

томъѐогоор (3) тодорхойлно.  

𝑇 =  𝑇𝑖 ∙ 𝑤𝑇𝑖
7
𝑖=1  (3) 

 

Энд: T – төрийн байгууллагын ил тод байдлын үзүүлэлт 

Ti - төрийн байгууллагын ил тод байдлын дэд үзүүлэлт 

WTi - төрийн байгууллагын ил тод байдлын дэд үзүүлэлтийн хувийн жин 

 

Төрийн байгууллагын хариуцлагын болон ил тод байдлын дэд үзүүлэлтүүдийг 

тооцохдоо тухайн төрийн байгууллагын, тухайн үзүүлэлтийг үйлчлүүлэгчид 

үнэлсэн үнэлгээний дунджаар тодорхойлно. Дэд үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээг 

тооцохдоо дараахь (4) томъѐог ашиглана. 
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𝑆𝑢𝑏 𝐼𝑛𝑑𝑖 =
 𝑆𝑖∙𝑛𝑖
 𝑛𝑖

 (4) 

 

Энд: Sub Indi – дэд үзүүлэлтийн утга 

Si – i дүгээр үнэлгээний шкалын утга 

ni – i дүгээр үнэлгээг буюу шкалын утгыг сонгосон судалгаанд оролцогчдын тоо 

 

Тухайлбал, “Танд үйлчилгээ үзүүлсэн төрийн байгууллагын албан хаагч үйлчилгээ 

үзүүлэхдээ төрийн албан хаагчийн ѐс зүйг хэрхэн сахин биелүүлсэн гэж та үнэлж 

байна вэ? ” гэсэн асуулт нь: 1 – “маш муу”, 2 – “муу”, 3 – “дунд”, 4 – “сайн”, 5 – “маш 

сайн” гэсэн хариултуудтай байсан гэж үзье. Тэгвэл уг асуултын дундаж үнэлгээг 

дээрх томъѐоны дагуу дараахь байдлаар тодорхойлно. 

 

Хүснэгт 2. Дэд үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээг тооцсон жишээ 

 

Хариулт 
Шкалын 

утга (Si) 

Уг хариултыг сонгосон 

судалгаанд оролцогчдын тоо (ni) 
(Si ni) 

Маш муу 1 3 3 

Муу 2 6 12 

дунд зэрэг  3 8 24 

Сайн 4 9 36 

Маш сайн 5 10 50 

Дүн 36 125 

 

𝑆𝑢𝑏 𝐼𝑛𝑑𝑖 =
 𝑆𝑖 ∙ 𝑛𝑖
 𝑛𝑖

=
125

36
= 3.47 

 

Үнэлгээний оноог тодорхойлох асуултуудын хариултын шкал нь харилцан адилгүй 

байх тохиолдолд пропорци ашиглан 10 хүртэлх үнэлгээний хуваарь (шкал)-т 

шилжүүлнэ. 

 

Тухайлбал, дээрх жишээний хувьд 5 хүртэл үнэлгээний хуваарьтай байгаа бөгөөд 

дараахь байдлаар 10 хүртэл үнэлгээний хуваарьт шилжүүлнэ. 
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𝑆𝑢𝑏 𝐼𝑛𝑑𝑖 =
10 ∙ 3.47

5
=

34.7

5
= 6.94 

 

Цаашид бүх асуулт тус бүрийн үнэлгээний оноог дээрх байдлаар 10 хүртэлх 

үнэлгээний хуваарьт шилжүүлнэ. 

 

Нэг үзүүлэлтийг хоѐр болон түүнээс дээш асуултаар тодорхойлж байгаа 

тохиолдолд уг үзүүлэлтийн оноог уг үзүүлэлтийг тодорхойлж буй асуултуудын 

үнэлгээний онооны энгийн арифметикийн дунджаар тооцно. 

 

Үзүүлэлт, дэд үзүүлэлт тус бүрийн хувийн жинг тодорхойлох: Дэд 

үзүүлэлтүүдийн хувийн жинг тодорхойлохдоо тухайн үзүүлэлт нь төрийн 

үйлчилгээ, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа шударга байхад хэр ач 

холбогдолтой болохыг үйлчлүүлэгчдээр үнэлүүлэн авч үнэлгээний дундаж онооны 

нийт дүнд эзлэх хувийн жингээр тодорхойлно. Үүнийг томъѐогоор илэрхийлбэл 

дараахь (5) байдалтай байна. 

 

𝑤𝑖 =
𝑖𝑖
 𝑖𝑖

 (5) 

 

Дэд үзүүлэлтийн хувийн жин тооцохыг жишээгээр авч үзье. 

 

Хүснэгт 3. Дэд үзүүлэлтийн хувийн жинг тооцсон жишээ 

 

Дэд 

үзүүлэлт 

Ач холбогдлын 

дундаж үнэлгээ (ii) 

Ач холбогдлын 

хувийн жин (wi) 

A1 8.2 0.078 

A2 9.3 0.088 

A3 6.8 0.065 

A4 6.9 0.066 

A5 9.5 0.090 

A6 9.1 0.087 
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T1 8.1 0.077 

T2 7.6 0.072 

T3 7.5 
0.071 

T4 7.2 
0.068 

T5 7.3 
0.069 

T6 9.1 
0.087 

T7 8.6 
0.082 

Дүн 105.2 1.000 

 

Тухайлбал, A1 буюу хууль зөрчилгүй асуудлыг шийдвэрлэж буй байдлын дэд 

үзүүлэлтийн хувийн жин 0.078 болж байна. Дэд үзүүлэлтүүдийн хувийн жингийн 

нийлбэрээр үзүүлэлтийн хувийн жинг тодорхойлно. Дээрх жишээн дээр А буюу 

хариуцлагатай байдлын үзүүлэлтийн хувийн жин 0.473, Т буюу ил тод байдлын 

үзүүлэлтийн хувийн жин 0.527 болж байна. 

 Ач холбогдлын дундаж үнэлгээг тодорхойлохдоо дэд үзүүлэлтүүдийн 

үнэлгээг тооцох, тэдгээрийг 10 хүртэлх хуваарь үнэлгээнд шилжүүлэх аргыг 

ашиглана. 

 

V. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ТҮВШНИЙ 

ҮНЭЛГЭЭГ АШИГЛАХ, НИЙТЭД ТАРХААХ 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээний үр дүнгийн 

танилцуулгыг энгийн тайлбарласан байдлаар бэлтгэнэ. Энэхүү танилцуулгад 

дараахи асуудлыг тусгасан байна. Үүнд: 

1. Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ 

2. Төрийн байгууллагын шударга байдлыг түвшинг үнэлэх тооцооны арга зүйд 

гарсан өөрчлөлт; 

3. Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээний цаг хугацаа, 

орон зайн өөрчлөлт; 

4. Хавсралт, хүснэгт зэргийг оруулна. 

 

---------------------------------------------------ooo0ooo-------------------------------------------------------------- 
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