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График 11: Үүргээ шударгаар гүйцэтгэх байдлын индекс, дэд үзүүлэлтээр, байгууллагын төрлөөр 

Хэмжих нэгж: Оноо 
Төрийн албан хаагчдаас сүүлийн 12 сарын хугацаанд тухайн байгууллагад төсвийн 

хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан тохиолдол байгаа эсэхийг тодруулахад 3.1 хувь нь 
“тийм” гэж хариулсан бол зориулалтын бусаар зарцуулах болсон шалтгааныг Удирдах албан 
тушаалтны шийдвэрээр гэж 48.1 хувь нь, хяналт сулаас гэж 19.2 хувь нь, уламжлал болсон 
учир гэж 11.5 хувь нь тус тус хариулсан байна. Энэ нь төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар 
зарцуулах явдал нь удирдлагын шийдвэртэй шууд хамааралтай болохыг харуулж байна. Энэ 
нь цаашид байгууллагын удирдлага, албан хаагчдыг санхүүгийн сахилга баттай болгох тал 
дээр анхаарах, хяналтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна. Мөн “Уламжлал 
болсон учир” гэсэн хариулт нэлээд хувийг эзэлж байна. Тиймээс энэ тал дээр анхаарал 
хандуулж шаардлагатай арга хэмжээг нэн даруй авч уламжлал болсон зүйл гэсэн сэтгэлгээнээс 
төрийн албан хаагчдыг салгах хэрэгтэй байна.           

График 12: Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах болсон шалтгаан 

 
Хэмжих нэгж: Хувь 
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Õýìæèõ íýãæ: Оíîî

Төрийн албан хаагчдаас сүүлийн 12 сарын хугацаанд тухайн байгууллагад 
төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан тохиолдол байгаа эсэхийг 
тодруулахад 3.1 хувь нь “тийм” гэж хариулсан бол зориулалтын бусаар зарцуулах 
болсон шалтгааныг удирдах албан тушаалтны шийдвэрээр гэж 48.1 хувь нь, 
хяналт сулаас гэж 19.2 хувь нь, уламжлал болсон учир гэж 11.5 хувь нь тус тус 
хариулсан байна. Энэ нь төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах явдал 
нь удирдлагын шийдвэртэй шууд хамааралтай болохыг харуулж байна. Энэ нь 
цаашид байгууллагын удирдлага, албан хаагчдыг санхүүгийн сахилга баттай болгох 
тал дээр анхаарах, хяналтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна. 
Мөн “Уламжлал болсон учир” гэсэн хариулт нэлээд хувийг эзэлж байна. Тиймээс энэ 
тал дээр анхаарал хандуулж шаардлагатай арга хэмжээг нэн даруй авч уламжлал 
болсон зүйл гэсэн сэтгэлгээнээс төрийн албан хаагчдыг салгах хэрэгтэй байна.          

Гðàфèк 12: Тºñâèéí õºðºíãèéã çîðèóëàëòûí áóñààð çàðöóóëàõ áîëñîí øàëòãààí
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График 11: Үүргээ шударгаар гүйцэтгэх байдлын индекс, дэд үзүүлэлтээр, байгууллагын төрлөөр 

Хэмжих нэгж: Оноо 
Төрийн албан хаагчдаас сүүлийн 12 сарын хугацаанд тухайн байгууллагад төсвийн 

хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан тохиолдол байгаа эсэхийг тодруулахад 3.1 хувь нь 
“тийм” гэж хариулсан бол зориулалтын бусаар зарцуулах болсон шалтгааныг Удирдах албан 
тушаалтны шийдвэрээр гэж 48.1 хувь нь, хяналт сулаас гэж 19.2 хувь нь, уламжлал болсон 
учир гэж 11.5 хувь нь тус тус хариулсан байна. Энэ нь төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар 
зарцуулах явдал нь удирдлагын шийдвэртэй шууд хамааралтай болохыг харуулж байна. Энэ 
нь цаашид байгууллагын удирдлага, албан хаагчдыг санхүүгийн сахилга баттай болгох тал 
дээр анхаарах, хяналтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна. Мөн “Уламжлал 
болсон учир” гэсэн хариулт нэлээд хувийг эзэлж байна. Тиймээс энэ тал дээр анхаарал 
хандуулж шаардлагатай арга хэмжээг нэн даруй авч уламжлал болсон зүйл гэсэн сэтгэлгээнээс 
төрийн албан хаагчдыг салгах хэрэгтэй байна.           

График 12: Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах болсон шалтгаан 

 
Хэмжих нэгж: Хувь 
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Õýìæèõ íýãæ: Õóâü



348

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

III. БÎДЛÎГÎД ÎРÎЛЦÎГЧДЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

БОҮ буюу шинжээчдийн үнэлгээнд тухайн байгууллагын харьяа дээд байгууллагын 
төлөөлөл, бодлого боловсруулагч болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, 
холбоодын төлөөлөл, аудитор, хяналтын ажилтан, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
ажилтан, сэтгүүлч, эрдэмтэн, судлаачдын төлөөллийг оролцуулсан. БОҮ нь авлигын 
талаарх төсөөлөл, авлигын хяналт, авлигын бодит тохиолдол, удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл гэсэн 4 индексийн үнэлгээнээс бүрдэж байгаа юм.

Бодлогод оролцогчдын дундаж үнэлгээ 100 онооноос 69.8 байгаа нь өмнөх оноос 
3.8 ïунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна. Өсөлтийг байгууллагын төрлөөр харахад 
яамдын дундаж үнэлгээ 4.5 ïунктээр, агентлаг 2.1 ïунктээр, аймаг, нийслэлийн 
ЗДТГ 5.3 ïунктээр тус тус өссөн байна. Гэсэн хэдий ч бодлогод оролцогчдын үнэлгээ 
ерөнхий үнэлгээнээс 4.3 ïунктээр бага байна. Энэ нь тухайн байгууллагын үйл 
ажиллагааны чиглэлд холбоо хамааралтай, харьцангуй мэдээлэл сайтай хүмүүс 
үнэлгээ бага өгч байгааг харуулж байна.

Гðàфèк 13: ÁОҮ, îíîîð, áàéãóóëëàãûí òºðëººð
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III. БОДЛОГОД ОРОЛЦОГЧДЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН  
 
БОҮ буюу шинжээчдийн үнэлгээнд тухайн байгууллагын харьяа дээд байгууллагын 

төлөөлөл, бодлого боловсруулагч болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, холбоодын 
төлөөлөл, аудитор, хяналтын ажилтан, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлч, 
эрдэмтэн, судлаачдын төлөөллийг оролцуулсан. БОҮ нь авлигын талаарх төсөөлөл, авлигын 
хяналт, авлигын бодит тохиолдол, удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл гэсэн 4 индексийн 
үнэлгээнээс бүрдэж байгаа юм. 

Бодлогод оролцогчдын дундаж үнэлгээ 100 онооноос 69.8 байгаа нь өмнөх оноос 3.8 
пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна. Өсөлтийг байгууллагын төрлөөр харахад яамдын дундаж 
үнэлгээ 4.5 пунктээр, агентлаг 2.1 пунктээр, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ 5.3 пунктээр тус тус өссөн 
байна. Гэсэн хэдий ч бодлогод оролцогчдын үнэлгээ ерөнхий үнэлгээнээс 4.3 пунктээр бага 
байна. Энэ нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд холбоо хамааралтай, харьцангуй 
мэдээлэл сайтай хүмүүс үнэлгээ бага өгч байгааг харуулж байна.                                                                                                                 

График 13: БОҮ, оноор, байгууллагын төрлөөр 

 
Хэмжих нэгж: Оноо 

Яамдад өгсөн БОҮ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас бусад яамны хувьд өссөн 
байна. Энэ өсөлт нь Батлан хамгаалах яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд 
илүүтэй ажиглагдаж байна. Харьцангуй бага үнэлгээ авсан яамдыг дурдвал Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам 64.3 оноо, Сангийн яам 64.8 оноо, Барилга, хот байгуулалтын яам 65.2 
оноо тус тус авсан байгаа нь харьцангуй бага оноо болж байна. 
Хүснэгт 10: Яамдын БОҮ, 2018, 2019 оныг харьцуулсан байдлаар 

Яам 2018 2019 Өөрчлөлт 
Бодлогод оролцогчдын үнэлгээ 65.1 69.6 +4.5 
Батлан хамгаалахын яам 67.3 78.7 +11.4 
Гадаад харилцааны яам 76.6 78.4 +1.8 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 63.1 73.8 +10.7 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 64.5 70.6 +6.1 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 63.7 70.4 +6.7 
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 68.4 68.9 +0.5 
Эрүүл мэндийн яам 68.9 68.9 0.0 
Эрчим хүчний яам 61.7 68.7 +7.0 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 59.8 66.5 +6.7 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 67.8 65.5 -2.3 
Барилга, хот байгуулалтын яам 60.3 65.2 +4.9 
Сангийн яам 60.8 64.8 +4.0 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 63.2 64.3 +1.1 

Хэмжих нэгж: Оноо 
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Õýìæèõ íýãæ: Оíîî

Яамдад өгсөн БОҮ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас бусад яамны 
хувьд өссөн байна. Энэ өсөлт нь Батлан хамгаалах яам, Боловсрол, со¸л, шинжлэх 
ухаан, сïортын яаманд илүүтэй ажиглагдаж байна. Харьцангуй бага үнэлгээ авсан 
яамдыг дурдвал Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 64.3 оноо, Сангийн яам 64.8 
оноо, Барилга, хот байгуулалтын яам 65.2 оноо тус тус авсан байгаа нь харьцангуй 
бага оноо болж байна.

Õ¿ñíýãò 10: Яàìäûí ÁОҮ, 2018, 2019 îíûã õàðüöóóëñàí áàéäëààð
Яам 2018 2019 Өөр÷лөлò

Бодлогод оролцогчдын үнэлгээ 65.1 69.6 +4.5
Батлан хамгаалахын яам 67.3 78.7 +11.4 
Гадаад харилцааны яам 76.6 78.4 +1.8
Боловсрол, со¸л, шинжлэх ухаан, сïортын яам 63.1 73.8 +10.7 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 64.5 70.6 +6.1
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 63.7 70.4 +6.7
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 68.4 68.9 +0.5
Эрүүл мэндийн яам 68.9 68.9 0.0
Эрчим хүчний яам 61.7 68.7 +7.0
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 59.8 66.5 +6.7
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 67.8 65.5 -2.3 
Барилга, хот байгуулалтын яам 60.3 65.2 +4.9
Сангийн яам 60.8 64.8 +4.0
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 63.2 64.3 +1.1

Õýìæèõ íýãæ: Оíîî
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Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

Агентлагуудад өгсөн бодлогод оролцогчдын дундаж үнэлгээ 2019 онд 72.1 
байгаа нь өмнөх оноос 2.1 ïунктээр өссөн байна. Байгууллагаар авч үзвэл Гаалийн 
ерөнхий газар 50.2, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 57.8, Иргэний нисэхийн 
ерөнхий газар 57.7 оноо тус тус авсан нь хамгийн бага үзүүлэлттэй байгаагаас 
гадна өмнөх оноос буурсан харагдаж байна. Харин Со¸л урлагийн газар, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий 
газар, Гадаадын иргэн харьяатын газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар 
харьцангуй өндөр буюу 100 онооноос 80-аас дээш оноо авсан байна.

Õ¿ñíýãò 11: Аãеíòëàãóóäûí ÁОҮ, 2018, 2019 îíûã õàðüöóóëñàí áàéäëààð
Агенòлаг 2018 2019 Өөр÷лөлò

Бодлогод оролцогчдын үнэлгээ 70.0 72.1 +2.1
Со¸л, урлагийн газар 80.3 87.4 +7.1
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 74.2 83.3 +9.1
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий 
газар 84.3 82.7 -1.6 
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 73.3 81.0 +7.7
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 70.3 80.1 +9.8
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 63.4 79.0 +15.6 
Цагдаагийн ерөнхий газар 77.6 78.2 +0.6
Оюуны өмчийн газар 74.0 78.0 +4.0
Онцгой байдлын ерөнхий газар 79.4 77.0 -2.4 
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 74.8 76.4 +3.0
Цаг уур, орчны  шинжилгээний газар 75.5 76.4 +0.9
Архивын ерөнхий газар 70.1 76.3 +6.1
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 67.4 76.1 +8.7
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 72.3 75.5 +3.2
Мал эмнэлэг, үржлийн газар 68.5 72.7 +4.2
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 62.9 70.5 +7.6
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 75.8 70.0 -5.8 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 56.6 69.7 +13.1 
Биеийн тамир, сïортын газар 67.6 68.0 +0.4
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 59.4 66.7 +7.3
Ашигт малтмал, газрын тосны газар 63.2 65.6 +2.4
Стандарт, хэмжил зүйн газар 62.5 64.7 +2.2
Татварын ерөнхий газар 59.5 62.3 +2.8
Үндэсний хөгжлийн газар 75.7 61.6 -14.1 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 70.2 58.7 -11.5 
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 62.9 57.8 -5.1 
Гаалийн ерөнхий газар 67.4 50.2 -17.2 

Õýìæèõ íýãæ: Оíîî

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-уудын хувьд нийт 22 байгууллагаас 7 байгууллагын 
үнэлгээ буурсан байна. Эдгээр байгууллагын нэрийг дурдвал Говь-Алтай, Дорноговь, 
Өмнөговь, Булган, Дорнод, Говьсүмбэр, Ховд аймгийн ЗДТГ-ууд болно. Харин Завхан, 
Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв, Дорнод, Хэнтий аймгуудын ЗДТГ болон Нийслэлийн ЗДТГ 
бодлогод оролцогчдоос харьцангуй өндөр үнэлгээ авсан байна.
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Õ¿ñíýãò 12: ÇДТГ-óóäûí ÁОҮ, 2018, 2019 îíûã õàðüöóóëñàí áàéäëààð
Засаг даргûн òамгûн гаçар 2018 2019 Өөр÷лөлò

Бодлогод оролцогчдын үнэлгээ 61.8 67.1 +5.3
Завхан аймгийн ЗДТГ 78.2 80.2 +2.0
Нийслэлийн ЗДТГ 63.7 77.1 +13.4 
Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 73.7 76.4 +2.7
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 68.3 74.3 +6.0
Төв аймгийн ЗДТГ 53.2 73.1 +19.9 
Дорнод аймгийн ЗДТГ 73.6 72.7 -0.9 
Хэнтий аймгийн ЗДТГ 65.4 72.1 +6.7
Дорноговь аймгийн ЗДТГ 75.3 69.1 -6.2 
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 53.0 68.9 +15.9 
Орхон аймгийн ЗДТГ 59.0 68.5 +9.5
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 63.5 68.0 +4.5
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 53.8 67.9 +14.1 
Увс аймгийн ЗДТГ 61.2 67.7 +6.5
Булган аймгийн ЗДТГ 66.8 65.5 -1.3 
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 60.3 64.0 +3.7
Архангай аймгийн ЗДТГ 49.9 62.0 +12.1 
Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ 62.0 61.4 -0.6 
Ховд аймгийн ЗДТГ 61.4 61.1 -0.3 
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 47.2 58.7 +11.5
Дундговь аймгийн ЗДТГ 47.0 57.5 +10.5
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 61.9 56.0 -5.9 
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 61.0 53.6 -7.4 

Õýìæèõ íýãæ: Оíîî

Бодлогод оролцогчдын зүгээс тухайн байгууллагын авлигын хяналтад өгч 
буй үнэлгээ хамгийн бага буюу 50.9, удирдлагын хүсэл эрмэлзэлд өгч буй үнэлгээ 
харьцангуй бага буюу 60.5 оноо авсан байна. Үр дүнгээс шударга ¸сыг бэхжүүлэх, 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төдийлөн үр 
дүнтэй ажиллаж чадахгүй, дотоод хяналтын механизмаараа авлигыг илрүүлж, 
хариуцлага тооцох байдал хангалтгүй,  авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар 
мэдээлэгчийг бүрэн хамгаалж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. 

Гðàфèк 14: ÁОҮ, îíîîð, èíäекñýýð
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График 14: БОҮ, оноор, индексээр                                                                                                                      

 
Хэмжих нэгж: Оноо 

Бодлогод оролцогчдын үнэлгээнээс харахад яамдад авлигын бодит тохиолдол хамгийн 
бага байгаа хэдий ч удирдлагын авлигатай тэмцэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх хүсэл эрмэлзэл 
агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-тай харьцуулахад харьцангуй бага байна.  

Харин аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын хувьд байгууллагын удирдлага авлигатай тэмцэх, 
шударга ёсыг бэхжүүлэх хүсэл эрмэлзэл багатай үүнийгээ дагаад хяналт сул байгаа нь 
харагдаж байна.  

График 15: БОҮ, байгууллагын төрлөөр, индексээр 
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Õýìæèõ íýãæ: Оíîî

Бодлогод оролцогчдын үнэлгээнээс харахад яамдад авлигын бодит тохиолдол 
хамгийн бага байгаа хэдий ч удирдлагын авлигатай тэмцэх, шударга ¸сыг бэхжүүлэх 
хүсэл эрмэлзэл агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-тай харьцуулахад харьцангуй 
бага байна. 
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Харин аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын хувьд байгууллагын удирдлага авлигатай 
тэмцэх, шударга ¸сыг бэхжүүлэх хүсэл эрмэлзэл багатай үүнийгээ дагаад хяналт 
сул байгаа нь харагдаж байна. 

Гðàфèк 15: ÁОҮ, áàéãóóëëàãûí òºðëººð, èíäекñýýð
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  Õýìæèõ íýãæ: Оíîî

IV. МÎНГÎЛ УЛС ДАХ АВЛИГА

Энэхүү бүлэг нь төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг тодорхойлохтой 
холбоогүй бөгөөд зөвхөн Монгол Улс дахь авлигын нөхцөл байдлыг харуулах 
зорилготой юм. Монгол Улс дахь авлигыг үнэлэхдээ судалгаанд оролцогч талуудаас 
Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл байгааг, авлига хамгийн их тархсан институц 
аль болохыг, ирэх 2 жилд авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж бодож байгааг 
авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг хэрхэн үнэлж байгааг тодруулсан. 

Монгол Улсûн авлигûн өнөөгиéн áаéдал
Судалгаанд оролцогчдоос Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл байгааг 

тодруулахад 28.1 хувь нь ихээхэн түгээмэл гэж хариулсан нь өмнөх оноос 5.1 
ïунктээр, 50.6 хувь нь түгээмэл гэж хариулсан нь 2.2 ïунктээр тус тус  буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Үр дүнгээс харахад авлигын цар хүрээ буурч байгаа хэдий ч 
нийт судалгаанд оролцогчдын 78.7 хувь нь Монгол Улсад авлига байсаар байна гэж 
үзжээ.  

Гðàфèк 16: Мîíãîë Уëñûí àâëèãûí ºíººãèéí áàéäàë, îíîîð
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График 16: Монгол Улсын авлигын өнөөгийн байдал, оноор 
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тутмын 3 нь Монгол Улсад авлига ихээхэн түгээмэл байна хэмээн үзсэн байна.  

График 17: Монгол Улсын авлигын өнөөгийн байдал, оролцогч талуудын үнэлгээгээр 

 
Хэмжих нэгж: Хувь  

28.1

23.0

50.6

48.4

11.3

18.3

2.5

5.5

6.6

4.1

2018

2019

Ихээхэн түгээмэл Түгээмэл Дунд зэрэг Бага Огт байхгүй Мэдэхгүй

29.7

16.7

22.7

47.2

51.1

46.8

14.2

20.1

20.5

4.5

6.2

5.9

3.5

5.2

3.5

Иргэн, аж ахуйн 
нэгж, 

байгууллагын 
төлөөлөл

Албан хаагч

Бодлогод оролцогч

Ихээхэн түгээмэл Түгээмэл Дунд зэрэг Бага Огт байхгүй Мэдэхгүй

Õýìæèõ íýãæ: Õóâü



352

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Монгол Улсын авлигын өнөөгийн байдлыг оролцогч талуудаар харахад төрийн 
байгууллагаас үйлчилгээ авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 29.7 хувь буюу 
10 хүн тутмын 3 нь Монгол Улсад авлига ихээхэн түгээмэл байна хэмээн үзсэн байна. 

Гðàфèк 17: Мîíãîë Уëñûí àâëèãûí ºíººãèéí áàéäàë, îðîëöîã÷ òàëóóäûí 
¿íýëãýýãýýð
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Õýìæèõ íýãæ: Õóâü

Монгол Улсûн ирэх 2 жилиéн хугацаан дахü авлигûн нөхцөл áаéдлûн òалаарх 
òөсөөлөл

Монгол Улсын ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдлын талаарх төсөөллийг 
тодорхойлох зорилгоор судалгаанд оролцогчдоос ирэх 2 жилд Монгол Улсын 
авлигын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөх талаар тодруулахад 43.5 хувь нь буурна гэж 
үзжээ.  Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 26.7 ïунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Мөн 2018 оны үнэлгээнээс харахад ирэх 2 жилд авлига өснө гэсэн хандлага 26.2 
хувь байсан бол энэ онд 13.6 хувь болж, 12.6 ïунктээр буурсан байна. Эндээс ирэх 
2 жилд авлигын нөхцөл байдал буурна гэсэн хүлээлттэй байгаа нь харагдаж байна. 

Авлигын нөхцөл байдал буурч байгаа нь шударга байдлын ерөнхий үнэлгээ, 
ДШБҮ, ГШБҮ, БОҮ үр дүнгүүд өсөхөд нөлөөлсөн байж болох юм.   

Гðàфèк 18: Аâëèãûí íºõöºë áàéäëûí òàëààðõ èðýõ 2 æèëèéí òºñººëºë, îíîîð
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Монгол Улсын ирэх 2 жилийн хугацаан дахь авлигын нөхцөл байдлын талаарх төсөөлөл 

Монгол Улсын ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдлын талаарх төсөөллийг 
тодорхойлох зорилгоор судалгаанд оролцогчдоос ирэх 2 жилд Монгол Улсын авлигын түвшин 
хэрхэн өөрчлөгдөх талаар тодруулахад 43.5 хувь нь буурна гэж үзжээ.  Энэ нь өмнөх онтой 
харьцуулахад 26.7 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Мөн 2018 оны үнэлгээнээс харахад ирэх 2 жилд авлига өснө гэсэн хандлага 26.2 хувь 
байсан бол энэ онд 13.6 хувь болж, 12.6 пунктээр буурсан байна. Эндээс ирэх 2 жилд авлигын 
нөхцөл байдал буурна гэсэн хүлээлттэй байгаа нь харагдаж байна.  

Авлигын нөхцөл байдал буурч байгаа нь шударга байдлын ерөнхий үнэлгээ, ДШБҮ, 
ГШБҮ, БОҮ үр дүнгүүд өсөхөд нөлөөлсөн байж болох юм.    

График 18: Авлигын нөхцөл байдлын талаарх ирэх 2 жилийн төсөөлөл, оноор 

 
  Хэмжих нэгж: Хувь 

Дээрх үр дүн оролцогч талуудаар ялгаатай байгаа эсэхийг харахад төрийн 
байгууллагаас үйлчилгээ авч буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн Монгол 
Улсын авлигын түвшин ирэх 2 жилд хэрхэн өөрчлөгдөх талаар судалгаанд оролцогчдын өгсөн 
хариултыг оролцогч талуудаар ялгаатай байгаа эсэхийг гаргахад бодлогод оролцогчдын 47.0 
хувь, албан хаагчдын 42.7 хувь, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн 40.7 хувь 
буюу нийт судалгаанд оролцогчдын 10 хүн тутмын 4-5 нь буурна гэж үзжээ. Мөн судалгаанд 
оролцогчдын 100 хүн тутмын 3-4 нь өөрчлөгдөхгүй гэж хариулсан байна.  

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын авлигын нөхцөл байдал ирэх 2 жилд буурна гэсэн 
хүлээлт бусад 2 оролцогч талтай харьцуулахад өндөр байна.  

График 19: Авлигын нөхцөл байдлын талаарх ирэх 2 жилийн төсөөлөл 
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  Õýìæèõ íýãæ: Õóâü

Дээрх үр дүн оролцогч талуудаар ялгаатай байгаа эсэхийг харахад төрийн 
байгууллагаас үйлчилгээ авч буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн 
Монгол Улсын авлигын түвшин ирэх 2 жилд хэрхэн өөрчлөгдөх талаар судалгаанд 
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оролцогчдын өгсөн хариултыг оролцогч талуудаар ялгаатай байгаа эсэхийг гаргахад 
бодлогод оролцогчдын 47.0 хувь, албан хаагчдын 42.7 хувь, иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын төлөөллийн 40.7 хувь буюу нийт судалгаанд оролцогчдын 10 хүн 
тутмын 4-5 нь буурна гэж үзжээ. Мөн судалгаанд оролцогчдын 100 хүн тутмын 3-4 
нь өөрчлөгдөхгүй гэж хариулсан байна. 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын авлигын нөхцөл байдал ирэх 2 жилд буурна 
гэсэн хүлээлт бусад 2 оролцогч талтай харьцуулахад өндөр байна. 

Гðàфèк 19: Аâëèãûí íºõöºë áàéäëûí òàëààðõ èðýõ 2 æèëèéí òºñººëºë
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Монгол Улсын ирэх 2 жилийн хугацаан дахь авлигын нөхцөл байдлын талаарх төсөөлөл 

Монгол Улсын ирэх 2 жилийн авлигын нөхцөл байдлын талаарх төсөөллийг 
тодорхойлох зорилгоор судалгаанд оролцогчдоос ирэх 2 жилд Монгол Улсын авлигын түвшин 
хэрхэн өөрчлөгдөх талаар тодруулахад 43.5 хувь нь буурна гэж үзжээ.  Энэ нь өмнөх онтой 
харьцуулахад 26.7 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Мөн 2018 оны үнэлгээнээс харахад ирэх 2 жилд авлига өснө гэсэн хандлага 26.2 хувь 
байсан бол энэ онд 13.6 хувь болж, 12.6 пунктээр буурсан байна. Эндээс ирэх 2 жилд авлигын 
нөхцөл байдал буурна гэсэн хүлээлттэй байгаа нь харагдаж байна.  

Авлигын нөхцөл байдал буурч байгаа нь шударга байдлын ерөнхий үнэлгээ, ДШБҮ, 
ГШБҮ, БОҮ үр дүнгүүд өсөхөд нөлөөлсөн байж болох юм.    

График 18: Авлигын нөхцөл байдлын талаарх ирэх 2 жилийн төсөөлөл, оноор 

 
  Хэмжих нэгж: Хувь 

Дээрх үр дүн оролцогч талуудаар ялгаатай байгаа эсэхийг харахад төрийн 
байгууллагаас үйлчилгээ авч буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн Монгол 
Улсын авлигын түвшин ирэх 2 жилд хэрхэн өөрчлөгдөх талаар судалгаанд оролцогчдын өгсөн 
хариултыг оролцогч талуудаар ялгаатай байгаа эсэхийг гаргахад бодлогод оролцогчдын 47.0 
хувь, албан хаагчдын 42.7 хувь, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн 40.7 хувь 
буюу нийт судалгаанд оролцогчдын 10 хүн тутмын 4-5 нь буурна гэж үзжээ. Мөн судалгаанд 
оролцогчдын 100 хүн тутмын 3-4 нь өөрчлөгдөхгүй гэж хариулсан байна.  

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын авлигын нөхцөл байдал ирэх 2 жилд буурна гэсэн 
хүлээлт бусад 2 оролцогч талтай харьцуулахад өндөр байна.  

График 19: Авлигын нөхцөл байдлын талаарх ирэх 2 жилийн төсөөлөл 
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Õýìæèõ íýãæ: Õóâü

Монгол Улсад авлига хамгиéн их òархсан инсòиòуц
Судалгаанд оролцогчдоос Монгол Улсад авлига хамгийн их тархсан институц 

аль нь болохыг тодруулахад Шүүх өнгөрсөн оноос 4.1 хувиар авлига нэмэгдсэн 
үзүүлэлттэйгээр 1-рт, 8-рт эрэмбэлэгдэж байсан Гаалийн байгууллага 12.6 хувиар 
авлига нэмэгдсэн үзүүлэлттэйгээр 2-рт, 9-рт эрэмбэлэгдэж байсан Мэргэжлийн 
хяналтын байгууллага 10.7 хувиар авлига нэмэгдсэн үзүүлэлттэйгээр 3-рт 
эрэмбэлэгджээ.  Харин өнгөрсөн онд авлига хамгийн их тархсан институц буюу 
2-рт эрэмбэлэгдэж байсан Газрын алба, 3-рт эрэмбэлэгдэж байсан Эрүүл мэндийн 
байгууллага тус тус 2 байр ухарсан байна. Харин бидний судалгааны нэгж болох 
яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ 2018 онд 4-рт эрэмбэлэгдэж 
байсан бол 2019 онд 2 байр ухарч, 6-рт эрэмбэлэгдсэн байна. 

Үр дүнгээс харахад Шүүх, Газрын алба, Эрүүл мэндийн байгууллага 2 онд 
дараалан эхний 5-д эрэмбэлэгдсэн байна. Тиймээс эдгээр институцэд тархсан 
авлигыг бууруулах, таслан зогсоох тал дээр нэн тэргүүнд анхаарал хандуулж 
авлигатай тэмцэх чиглэлээр зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл ажиллагааг 
тодорхойлох хэрэгтэй байна. 
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Монгол Улсад авлига хамгийн их тархсан институц 

Судалгаанд оролцогчдоос Монгол Улсад авлига хамгийн их тархсан институц аль нь 
болохыг тодруулахад Шүүх өнгөрсөн оноос 4.1 хувиар авлига нэмэгдсэн үзүүлэлттэйгээр 1-рт, 
8-рт эрэмбэлэгдэж байсан Гаалийн байгууллага 12.6 хувиар авлига нэмэгдсэн үзүүлэлттэйгээр 
2-рт, 9-рт эрэмбэлэгдэж байсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 10.7 хувиар авлига 
нэмэгдсэн үзүүлэлттэйгээр 3-рт эрэмбэлэгджээ.  Харин өнгөрсөн онд авлига хамгийн их 
тархсан институц буюу 2-рт эрэмбэлэгдэж байсан Газрын алба, 3-рт эрэмбэлэгдэж байсан 
Эрүүл мэндийн байгууллага тус тус 2 байр ухарсан байна. Харин бидний судалгааны нэгж 
болох яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ 2018 онд 4-рт эрэмбэлэгдэж 
байсан бол 2019 онд 2 байр ухарч, 6-рт эрэмбэлэгдсэн байна.  

Үр дүнгээс харахад Шүүх, Газрын алба, Эрүүл мэндийн байгууллага 2 онд дараалан 
эхний 5-д эрэмбэлэгдсэн байна. Тиймээс эдгээр институцэд тархсан авлигыг бууруулах, таслан 
зогсоох тал дээр нэн тэргүүнд анхаарал хандуулж авлигатай тэмцэх чиглэлээр зайлшгүй авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл ажиллагааг тодорхойлох хэрэгтэй байна.  

График 20: Монгол Улсад авлига их тархсан институц, оноор 

 
Хэмжих нэгж: Хувь 

 
Дээрх үр дүнг судалгаанд оролцогч талуудын хувьд ялгаатай байдал байгаа эсэхийг 

харахад бодлогод оролцогчид болон төрийн албан хаагчид Шүүх, Гаалийн байгууллага, 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллага зэргийг авлига хамгийн их тархсан институц гэж үзэж 
байгаа бол иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл Эрүүл мэндийн байгууллагыг 2-рт 
эрэмбэлсэн байна. Энэ нь иргэдэд эрүүл мэндийн салбараас үйлчилгээ авах хэрэгцээ их байдаг 
хэдий ч үйлчилгээний хүртээмж бага байдагтай холбоотой гэж үзэж байна.  

Бодлогод оролцогчдын 42.3 хувь, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн 39.8 
хувь нь төрийн захиргааны байгууллага яам, агентлагт авлига их тархсан гэсэн бол төрийн 
албан хаагчдын 22.7 нь төрийн захиргааны байгууллага яам, агентлагт авлига их тархсан гэж 
хариулсан нь харьцангуй бага хувийг эзэлж байна. Өөрөөр хэлбэл, төрийн захиргааны 
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Õýìæèõ íýãæ: Õóâü

Дээрх үр дүнг судалгаанд оролцогч талуудын хувьд ялгаатай байдал байгаа 
эсэхийг харахад бодлогод оролцогчид болон төрийн албан хаагчид Шүүх, Гаалийн 
байгууллага, Мэргэжлийн хяналтын байгууллага зэргийг авлига хамгийн их тархсан 
институц гэж үзэж байгаа бол иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл Эрүүл 
мэндийн байгууллагыг 2-рт эрэмбэлсэн байна. Энэ нь иргэдэд эрүүл мэндийн 
салбараас үйлчилгээ авах хэрэгцээ их байдаг хэдий ч үйлчилгээний хүртээмж бага 
байдагтай холбоотой гэж үзэж байна. 

Бодлогод оролцогчдын 42.3 хувь, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн 
39.8 хувь нь төрийн захиргааны байгууллага яам, агентлагт авлига их тархсан гэсэн 
бол төрийн албан хаагчдын 22.7 нь төрийн захиргааны байгууллага яам, агентлагт 
авлига их тархсан гэж хариулсан нь харьцангуй бага хувийг эзэлж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, төрийн захиргааны байгууллагад ажиллаж буй албан хаагчид өөрсдийн 
ажиллаж буй институцийг харьцангуй сайнаар үнэлсэн байна. Энэ хамаарал нь 
нутгийн захиргааны байгууллагын хувьд ч мөн ажиглагдаж байна. 
Доорх граôикаас харьцуулсан үр дүнг харна уу.
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байгууллагад ажиллаж буй албан хаагчид өөрсдийн ажиллаж буй институцийг харьцангуй 
сайнаар үнэлсэн байна. Энэ хамаарал нь нутгийн захиргааны байгууллагын хувьд ч мөн 
ажиглагдаж байна.  

Доорх графикаас харьцуулсан үр дүнг харна уу. 

График 21: Монгол Улсад авлига их тархсан институц, оролцогч талуудын үнэлгээгээр 
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Õýìæèõ íýãæ: Õóâü

Судалгаанд хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллөөс Монгол 
Улсын авлигын шалтгааныг тодруулахад цалин орлого бага, ажлаа хурдан бүтээх 
хэрэгцээ шаардлагаар, амьжиргааны түвшин доогуур, хүнд суртлаас, хууль эрх зүйн 
тогтолцоо муу, хэрэгжилт сулаас зэрэг шалтгааныг хамгийн их дурджээ.
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Судалгаанд хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллөөс Монгол Улсын 
авлигын шалтгааныг тодруулахад цалин орлого бага, ажлаа хурдан бүтээх хэрэгцээ 
шаардлагаар, амьжиргааны түвшин доогуур, хүнд суртлаас, хууль эрх зүйн тогтолцоо муу, 
хэрэгжилт сулаас зэрэг шалтгааныг хамгийн их дурджээ. 

График 22: Монгол Улс дахь авлигын үндсэн шалтгаан 
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Õýìæèõ íýãæ: Õóâü 
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V. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ҮЙЛ АÆИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Судалгааны асуулгын дагуу судалгаанд оролцогчдоор Авлигатай тэмцэх газрын 
үйл ажиллагааг үнэлүүлэхэд нийт судалгаанд оролцогчдын 36.0 хувь нь үр ашигтай, 
42.6 хувь нь дунд зэрэг гэж үнэлжээ. Үнэлгээнд оролцогч талуудаар харвал иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн үр ашигтай гэж өгсөн үнэлгээ албан хаагч 
болон бодлогод оролцогчдын үнэлгээнээс харьцангуй бага буюу 29.1 хувьтай байна.   

Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг 1-5 оноогоор үнэлүүлэхэд дундаж 
үнэлгээ 3.35 буюу дунджаас дээгүүр гарсан. Үнэлгээг оролцогч талуудаар харвал 
хамгийн бага буюу 3.09 оноог иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл хамгийн 
өндөр буюу 3.61 оноог төрийн албан хаагчид өгсөн бол бодлогод оролцогчид 3.35 
оноо өгсөн байна.

Үнэлгээ нь 1-5 хүртэлх онооны сонголттой бөгөөд 1 бол огт үр ашиггүй, 2 үр 
ашиггүй, 3 дунд зэрэг, 4 үр ашигтай, 5 ихээхэн үр ашигтай гэсэн утгыг илэрхийлж 
байсан.   

Гðàфèк 23: Аâëèãàòàé òýìöýõ ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíä ºãñºí ¿íýëãýý
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V. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ҮНЭЛГЭЭ 

Судалгааны асуулгын дагуу судалгаанд оролцогчдоор Авлигатай тэмцэх газрын үйл 
ажиллагааг үнэлүүлэхэд нийт судалгаанд оролцогчдын 36.0 хувь нь үр ашигтай, 42.6 хувь нь 
дунд зэрэг гэж үнэлжээ. Үнэлгээнд оролцогч талуудаар харвал иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын төлөөллийн үр ашигтай гэж өгсөн үнэлгээ албан хаагч болон бодлогод 
оролцогчдын үнэлгээнээс харьцангуй бага буюу 29.1 хувьтай байна.    

Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг 1-5 оноогоор үнэлүүлэхэд дундаж үнэлгээ 3.35 
буюу дунджаас дээгүүр гарсан. Үнэлгээг оролцогч талуудаар харвал хамгийн бага буюу 3.09 
оноог иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл хамгийн өндөр буюу 3.61 оноог төрийн 
албан хаагчид өгсөн бол бодлогод оролцогчид 3.35 оноо өгсөн байна. 

Үнэлгээ нь 1-5 хүртэлх онооны сонголттой бөгөөд 1 бол огт үр ашиггүй, 2 үр ашиггүй, 
3 дунд зэрэг, 4 үр ашигтай, 5 ихээхэн үр ашигтай гэсэн утгыг илэрхийлж байсан.    

График 23: Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ 

 
Хэмжих нэгж: Хувь 
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Õýìæèõ íýãæ: Õóâü

ХҮН АМ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаад шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд оролцогчдыг төлөөлж буй 
төлөөллөөр нь авч үзвэл 10 оролцогч тутмын 3 нь аж ахуйн нэгж, байгууллага 
төлөөлж, 10 оролцогч тутмын 7 нь хувь хүний хувьд төрийн байгууллагаас үйлчилгээ 
авсан байна.  
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ХҮН АМ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд оролцогчдыг төлөөлж буй төлөөллөөр 
нь авч үзвэл 10 оролцогч тутмын 3 нь аж ахуйн нэгж, байгууллага төлөөлж, 10 оролцогч 
тутмын 7 нь хувь хүний хувьд төрийн байгууллагаас үйлчилгээ авсан байна.   

Зураг 9: Судалгаанд оролцогчдын төлөөлөл 
 

 

 

 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд оролцогчдын 41.3% нь эрэгтэй, 58.7% 
нь эмэгтэй байсан. Насны хувьд 30-39 насныхан хамгийн их буюу нийт ГШБҮ-нд оролцогчдын 
29.6%, 20 хүртэлх насныхан хамгийн бага буюу 1.6%-ийг эзэлж байна. 

График 24: Судалгаанд оролцогчдын нас, хүйсийн бүтэц 
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Гадаад шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд оролцогчдын 41.3% нь эрэгтэй, 
58.7% нь эмэгтэй байсан. Насны хувьд 30-39 насныхан хамгийн их буюу нийт ГШБҮ-
нд оролцогчдын 29.6%, 20 хүртэлх насныхан хамгийн бага буюу 1.6%-ийг эзэлж 
байна.

Гðàфèк 24: Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äûí íàñ, õ¿éñèéí á¿òýö
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ХҮН АМ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд оролцогчдыг төлөөлж буй төлөөллөөр 
нь авч үзвэл 10 оролцогч тутмын 3 нь аж ахуйн нэгж, байгууллага төлөөлж, 10 оролцогч 
тутмын 7 нь хувь хүний хувьд төрийн байгууллагаас үйлчилгээ авсан байна.   

Зураг 9: Судалгаанд оролцогчдын төлөөлөл 
 

 

 

 

Гадаад шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд оролцогчдын 41.3% нь эрэгтэй, 58.7% 
нь эмэгтэй байсан. Насны хувьд 30-39 насныхан хамгийн их буюу нийт ГШБҮ-нд оролцогчдын 
29.6%, 20 хүртэлх насныхан хамгийн бага буюу 1.6%-ийг эзэлж байна. 

График 24: Судалгаанд оролцогчдын нас, хүйсийн бүтэц 
 

 

 

6.3

10.9

20.3

16.7

27.1

18.8

6.4

22.6

24.2

28.5

16.9

1.4

60-аас дээш нас

50-59 нас

40-49 нас

30-39 нас

20-29 нас

20 хүртэлх нас

Эмэгтэй
Эрэгтэй

41.3% 58.7% 

10 оролцогч тутмын 3 нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл 

10 оролцогч тутмын 7 нь хувь хүн 



359

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

 Шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд нийт 62 байгууллага (яам, агентлаг, 
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ)-ыг үнэлсэн бөгөөд нийт 9,555 нэгж (ГШБҮ-нд 7,400 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл, ДШБҮ-нд 1,360 төрийн албан 
хаагч, БОҮ-нд 795 шинжээч)-ээс мэдээлэл цуглуулах ажлыг улсын хэмжээнд 
зохион байгууллаа. 

 Төрийн байгууллагууд ШБҮ-ээр 100 онооноос 2019 онд дунджаар 74.1 оноо 
авсан нь өмнөх оноос 5.4 ïунктээр өссөн байна. ШБҮ ийнхүү өсөхөд тухайн 
төрийн байгууллагаас үйлчилгээ авсан иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын 
өгсөн үнэлгээ 8.3 ïунктээр, төрийн албан хаагчдын өгсөн үнэлгээ 4.0 
ïунктээр, бодлогод оролцогчдын өгсөн үнэлгээ 3.8 ïунктээр тус тус өссөн 
нь нөлөөлсөн байна.

 ШБҮ-нд хамрагдсан байгууллагуудыг 0-100 оноогоор үнэлэхэд 2019 онд 
64.8-83.7 оноо авсан байна. Үнэлгээнээс харахад байгууллагуудын ил тод 
хариуцлагатай байдал дутмаг, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ ах дүү, танил 
талынхаа нөлөөнд автдаг, бусдад хууль бусаар давуу байдал олгодог зэрэг 
шалтгааны улмаас оноо алдсан байна.

 Үр дүнгээс харахад төрийн байгууллагын албан хаагчид байгууллагынхаа 
шударга байдлыг өндрөөр үнэлдэг болох нь харагдаж байна. Харин ГШБҮ 
71.6 буюу ШБҮ-нээс 2.5 ïунктээр бага байгаа нь үйлчлүүлэгч иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын төлөөлөл төрийн байгууллагуудын шударга байдалд 
харьцангуй бага үнэлгээ өгч байгааг илтгэж байна. 

 Үр дүнгээс харахад байгууллагуудын гадагшаа чиглэсэн үйл ажиллагаа 
сайжирч, авлигын индекс өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл төрийн албан 
хаагчид төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ бусдаас шан харамж авах тохиолдол 
нэлээд багассан байна. Харин байгууллагууд оноо алдахад байгууллагын 
ил тод байдал дутмаг, албан үүргээ хариуцлагатай гүйцэтгэдэггүй байдал нь 
нөлөөлжээ.

 Ил тод байдлын үнэлгээ ил тод хариуцлагатай байдлын индексийн 
дунджаас доогуур үзүүлэлттэй байгаа нь цаашид төрийн байгууллагууд 
шинээр ажилтан авах гэх мэт хүний нөөцийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, 
төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон нийтэд 
хүртээмжтэй байдлаар хүргэх шаардлагатай байгааг харуулж байна.

 ШБҮ-нд хамрагдсан байгууллагуудыг 0-100 оноогоор үнэлэхэд 62 
байгууллагын авсан үнэлгээ 64.6-83.8 онооны хооронд байна. Үнэлгээ өссөн 
нь нэг талаас төрийн байгууллагууд өмнөх оны үнэлгээнд үндэслэж авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж байгаатай, хо¸рдугаарт иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийг судалгаанд хамруулахдаа яг тухайн 
байгууллагаас үйлчилгээ авч байгаа, авсан төлөөллийг хамруулсантай 
холбоотой. Мэдээлэл цуглуулалтын үеэр байгууллагын нэр хүндтэй 
холбоотой асуудал учир энэ чиглэлд үйл ажиллагааг илүү сайжруулсан, 
анхаарч ажиллаж байгаа гэдгээ байгууллагууд илэрхийлж байсан. 

 Үр дүнгээс харахад өмнөх онд авлигын шууд бус тохиолдол их байсан 
бол энэ онд авлигын шууд тохиолдол их байгаа нь ажиглагдаж байна. Энэ 
нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага авлигын асуудалд илүү нухацтай 
болгоомжтой ханддаг болж гэж үзэж болохоор байна. Байгууллагын төрлөөр 
харахад яамдад авлигын шууд бус тохиолдол нэлээдгүй ажиглагддаг бөгөөд 
үүнийгээ дагаад иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл яамд авлига 
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авдаг гэсэн төсөөлөл харьцангуй өндөртэй байна.
 Иргэд төрийн үйлчилгээ авахдаа ажлаа хурдан бүтээх, бусдаас давуу 

байдал олж авахын тулд Үйлчилгээ авахаасаа өмнө тухайн байгууллага/
албан тушаалтанд нэмэлт төлбөр, бэлэг, хандив тусламж зэргийг өгдөг 
байна.

 Бодлогод оролцогчдын зүгээс тухайн байгууллагын авлигын хяналтын 
индекс, удирдлагын хүсэл эрмэлзлийн индексэд харьцангуй бага үнэлгээ 
өгсөн байна. Үр дүнгээс Шударга ¸сыг бэхжүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төдийлөн үр дүнтэй ажиллаж 
чадахгүй, дотоод хяналтын механизмаараа авлигыг илрүүлж, хариуцлага 
тооцох байдал хангалтгүй,  авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар 
мэдээлэгчийг бүрэн хамгаалж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. 

 Судалгаанд оролцогчдоос Монгол Улсад авлига хэр түгээмэл байгааг 
тодруулахад 28.1 хувь нь ихээхэн түгээмэл гэж хариулсан нь өмнөх оноос 
5.1 хувиар, 50.6 хувь нь түгээмэл гэж хариулсан нь 2.2 хувиар тус тус  
буурсан үзүүлэлттэй байна. Үр дүнгээс харахад авлигын цар хүрээ буурч 
байгаа хэдий ч нийт судалгаанд оролцогчдын 78.7 хувь нь Монгол Улсад 
авлига байсаар байна гэж үзжээ.  

 Судалгаанд хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллөөс 
Монгол Улсын авлигын шалтгааныг тодруулахад цалин орлого бага, 
амьжиргааны түвшин доогуур байдал, ажлаа хурдан бүтээх хэрэгцээ 
шаардлагаар, хүнд суртлаас болоод, хууль эрх зүйн тогтолцоо муу, хэрэгжилт 
сулаас зэрэг доорх шалтгаануудыг хамгийн түгээмэл байна.

 Цаашид төрийн байгууллагууд шударга байдлын үнэлгээгээ нэмэгдүүлэхийн 
тулд хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, албан хаагчдын хариуцлагатай 
байдлыг нэмэгдүүлэх,  авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаагаа олон нийтэд 
сурталчлах, хариуцлага тооцох механизмыг илүү сайжруулах, ил тод 
мэдээлэх, авлига ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан этгээдийг мэдээлсэн 
мэдээлэгчийг бүрэн хамгаалах, байгууллагын удирдлагын авлигатай 
тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, нийт албан хаагчдын ¸с зүй, хариуцлагатай 
байдлыг нэмэгдүүлэх зэрэгт анхаарал хандуулж тодорхой үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 
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83.7

Гаалийн ерөнхий газар
Биеийн тамир, спортын газар

Үндэсний хөгжлийн газар
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

Ховд аймгийн ЗДТГ
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ
Дундговь аймгийн ЗДТГ
Татварын ерөнхий газар

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
Стандарт, хэмжил зүйн газар
Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Баянхонгор аймгийн ЗДТГ
Нийслэлийн ЗДТГ

Эрүүл мэндийн яам
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Увс аймгийн ЗДТГ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Архангай аймгийн ЗДТГ

Барилга, хот байгуулалтын яам
Эрчим хүчний яам

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

Цагдаагийн ерөнхий газар
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Булган аймгийн ЗДТГ
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

Сангийн яам
Хэнтий аймгийн ЗДТГ
Дорнод аймгийн ЗДТГ

Дорноговь аймгийн ЗДТГ
Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

Орхон аймгийн ЗДТГ
Мал эмнэлэг, үржлийн газар

Гадаад харилцааны яам
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ

Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ
Төв аймгийн ЗДТГ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Архивын ерөнхий газар
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Батлан хамгаалахын яам
Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Завхан аймгийн ЗДТГ
Оюуны өмчийн газар

Онцгой байдлын ерөнхий газар
Гадаадын иргэн, харьяатын газар

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар
Соёл, урлагийн газар

Улсын 
дундаж 74.1 
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Хавсралò 2. ШБҮ 2018, 2019 онд
Баéгууллагûн нэр 2018 2019 Өөр÷лөлò

Шударга байдлын үнэлгээ 68.7 74.1 +5.4
ЯАМ 68.9 73.2 +4.3
Батлан хамгаалахын яам 76.8 80.4 +3.6
Гадаад харилцааны яам 80.2 76.7 -3.5
Сангийн яам 67.1 75.5 +8.4
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 66.2 73.6 +7.4
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 73.2 73.5 +0.3
Эрчим хүчний яам 64.9 73.5 +8.6
Барилга, хот байгуулалтын яам 68.0 73.2 +5.2
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 66.1 71.9 +5.8
Эрүүл мэндийн яам 66.3 71.5 +5.2
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 66.8 70.9 +4.1
Боловсрол, со¸л, шинжлэх ухаан, сïортын яам 67.1 70.6 +3.5
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 70.3 70.4 +0.1
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 64.6 70.2 +5.6
АГЕНТЛАГ 70.7 75.2 +4.5
Со¸л, урлагийн газар 83.6 83.7 +0.1
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 83.1 82.3 -0.8
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 76.6 82.3 +5.7
Онцгой байдлын ерөнхий газар 70.6 81.7 +11.1
Оюуны өмчийн газар 76.1 81.6 +5.5
Цаг уур, орчны  шинжилгээний газар 76.0 80.7 +4.7
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 75.5 79.3 +3.8
Архивын ерөнхий газар 66.1 79.2 +13.1
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 80.4 78.7 -1.7
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 72.0 78.2 +6.2
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 67.9 78.2 +10.3
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 73.7 77.8 +4.1
Мал эмнэлэг, үржлийн газар 70.3 76.7 +6.4
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 74.2 75.1 +0.9
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 70.4 75.0 +4.6
Цагдаагийн ерөнхий газар 69.2 74.6 +5.4
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 72.6 73.9 +1.3
Ашигт малтмал, газрын тосны газар 65.9 73.9 +8.0
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 72.9 73.0 +0.1
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 65.9 72.4 +6.5
Стандарт, хэмжил зүйн газар 68.2 70.3 +2.1
Татварын ерөнхий газар 63.4 70.1 +6.7
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 66.9 69.5 +2.6
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 68.9 66.0 -2.9
Үндэсний хөгжлийн газар 76.4 65.7 -10.7
Биеийн тамир, сïортын газар 62.7 65.0 +2.3
Гаалийн ерөнхий газар 67.7 64.8 -2.9
ЗДТГ 66.1 73.2 +7.1
Завхан аймгийн ЗДТГ 83.2 81.1 -2.1
Төв аймгийн ЗДТГ 63.9 77.3 +13.4
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 61.4 77.2 +15.8
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 71.7 77.0 +5.3
Орхон аймгийн ЗДТГ 57.8 76.6 +18.8
Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 72.0 76.6 +4.6
Дорноговь аймгийн ЗДТГ 70.9 75.9 +5.0
Дорнод аймгийн ЗДТГ 69.0 75.7 +6.7
Хэнтий аймгийн ЗДТГ 66.8 75.6 +8.8
Булган аймгийн ЗДТГ 68.1 75.1 +7.0
Архангай аймгийн ЗДТГ 62.5 73.1 +10.6
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Увс аймгийн ЗДТГ 74.0 72.4 -1.6
Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ 67.2 72.0 +4.8
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 64.7 71.8 +7.1
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 66.7 71.3 +4.6
Нийслэлийн ЗДТГ 67.7 71.2 +3.5
Дундговь аймгийн ЗДТГ 55.5 69.8 +14.3
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 68.3 69.8 +1.5
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 67.9 68.7 +0.8
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 59.3 68.3 +9.0
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 55.6 67.7 +12.1
Ховд аймгийн ЗДТГ 61.2 66.7 +5.5
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Хавсралò 3. ГШБҮ 2019 онд
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Гадаад шударга áаéдлûн ¿нэлгээ 71.6 61.6 58.0 65.1 81.7 62.7 90.2 92.2
ЯАМ 68.1 58.2 53.1 63.2 78.1 59.7 90.8 83.8
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 72.0 61.1 55.7 66.5 82.9 65.0 93.8 90.0
Батлан хамгаалахын яам 76.8 67.9 64.8 71.0 85.8 68.2 99.2 90.0
Гадаад харилцааны яам 66.8 57.7 50.9 64.4 76.0 56.6 83.6 87.8
Сангийн яам 75.0 65.0 60.8 69.3 85.0 69.9 97.3 87.8
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 64.8 48.5 38.1 58.9 81.1 52.5 97.4 93.3
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 67.4 59.3 53.3 65.4 75.4 61.1 85.2 80.0
Барилга, хот байгуулалтын яам 70.5 59.9 56.5 63.3 81.0 62.3 93.9 86.7
Боловсрол, со¸л, шинжлэх ухаан, сïортын 
яам 55.2 44.4 38.1 50.7 65.9 43.9 72.8 81.1

Зам, тээврийн хөгжлийн яам 58.5 53.3 49.9 56.7 63.7 47.3 80.4 63.3
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 67.5 61.6 57.9 65.4 73.4 62.5 88.7 68.9
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яам 73.7 64.9 62.7 67.2 82.4 63.9 98.8 84.4

Эрчим хүчний яам 69.0 57.5 50.2 64.9 80.4 64.2 91.5 85.6
Эрүүл мэндийн яам 68.8 54.8 52.1 57.4 82.8 59.0 98.2 91.1
АГЕНТЛАГ 72.9 62.8 58.8 66.8 83.0 64.7 89.5 94.9
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газар 69.9 63.6 60.6 66.7 76.2 64.4 76.6 87.8

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 66.6 62.9 58.3 67.4 70.4 61.6 66.2 83.3
Онцгой байдлын ерөнхий газар 81.0 72.1 66.4 77.9 89.9 69.8 100.0 100.0
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө 
газар 74.0 60.0 55.7 64.3 88.0 66.1 98.0 100.0

Стандарт, хэмжил зүйн газар 75.1 60.8 52.6 69.0 89.4 68.7 99.5 100.0
Гаалийн ерөнхий газар 60.1 52.1 49.5 54.6 68.1 50.3 69.5 84.4
Татварын ерөнхий газар 68.8 59.2 54.7 63.8 78.3 63.2 81.9 89.9
Цагдаагийн ерөнхий газар 62.8 48.3 44.6 52.0 77.3 44.2 91.5 96.3
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 75.3 66.5 63.0 70.0 84.1 62.7 94.1 95.6
Архивын ерөнхий газар 82.1 73.6 71.8 75.4 90.7 74.0 99.2 98.8
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 65.7 54.9 46.1 63.7 76.5 61.5 73.7 94.2
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 80.1 71.0 70.6 71.3 89.3 73.1 98.3 96.6
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 73.1 60.1 57.4 62.8 86.1 61.2 99.4 97.8
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
ерөнхий газар 78.1 68.3 65.7 70.8 87.8 71.1 96.1 96.3

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газар 81.3 71.4 70.2 72.5 91.2 73.6 100.0 100.0

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 
зүйн газар 60.7 47.8 43.5 52.0 73.6 43.2 86.7 90.9

Биеийн тамир, сïортын газар 66.3 55.1 48.4 61.8 77.6 60.5 78.5 93.8
Со¸л, урлагийн газар 76.8 66.4 60.6 72.2 87.2 72.2 89.4 100.0
Ашигт малтмал, газрын тосны газар 71.4 63.6 60.0 67.2 79.3 66.7 75.9 95.2
Мал эмнэлэг, үржлийн газар 75.9 67.3 64.6 70.0 84.5 68.9 91.3 93.3
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 70.9 57.0 52.0 62.1 84.7 58.7 98.8 96.7



365

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

Оюуны өмчийн газар 81.4 72.6 71.0 74.2 90.3 76.4 98.8 95.6
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн 
ерөнхий газар 79.6 69.9 65.7 74.0 89.3 75.2 95.4 97.3

ЗДТГ 72.4 62.3 60.1 64.6 82.4 62.3 90.6 94.4
Архангай аймгийн ЗДТГ 75.4 65.6 63.7 67.5 85.1 65.9 96.3 93.2
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 66.9 55.6 52.2 58.9 78.3 55.2 84.5 95.2
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 69.2 58.9 57.6 60.3 79.4 59.7 84.7 93.7
Булган аймгийн ЗДТГ 75.7 65.9 64.8 67.0 85.6 66.7 96.5 93.7
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 73.4 62.9 59.0 66.8 84.0 64.2 92.4 95.4
Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ 73.9 66.3 65.0 67.5 81.6 66.0 83.3 95.6
Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 72.5 63.1 61.6 64.7 81.8 61.5 91.6 92.3
Дорноговь аймгийн ЗДТГ 75.8 65.6 63.5 67.6 86.1 65.1 96.1 97.1
Дорнод аймгийн ЗДТГ 73.4 61.0 59.4 62.6 85.7 64.6 97.6 94.9
Дундговь аймгийн ЗДТГ 72.1 63.6 61.6 65.5 80.7 61.8 86.0 94.3
Завхан аймгийн ЗДТГ 77.7 67.9 64.7 71.0 87.5 68.7 98.5 95.4
Орхон аймгийн ЗДТГ 76.3 64.4 61.4 67.3 88.2 66.0 99.0 99.5
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 78.2 69.6 67.9 71.3 86.8 69.0 93.3 97.9
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 73.2 64.7 64.5 64.9 81.6 63.2 90.1 91.6
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 70.9 57.8 56.1 59.5 84.0 59.5 95.2 97.3
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 74.5 67.0 65.0 69.0 82.0 66.7 86.3 93.0
Төв аймгийн ЗДТГ 77.0 68.8 68.4 69.3 85.1 68.8 91.3 95.3
Увс аймгийн ЗДТГ 69.6 59.9 55.9 63.9 79.3 57.5 91.4 89.0
Ховд аймгийн ЗДТГ 66.2 52.1 47.2 57.0 80.4 49.6 93.6 97.9
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 66.5 58.3 54.8 61.8 74.8 57.3 77.3 89.8
Хэнтий аймгийн ЗДТГ 70.3 59.1 57.8 60.3 81.5 59.3 90.8 94.4
Нийслэлийн ЗДТГ 63.6 53.5 49.7 57.4 73.7 53.8 77.6 89.8
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Хавсралò 4. ДШБҮ 2019 онд
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Доòоод шударга áаéдлûн 
¿нэлгээ 80.8 72.5 80.3 64.8 89.1 97.5 90.7 87.9 99.2 70.0

ЯАМ 82.0 73.8 81.1 66.6 90.1 97.9 94.8 87.9 99.2 70.9
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яам

79.5 69.1 78.4 59.7 89.8 97.7 96.3 87.9 100.0 67.3

Батлан хамгаалахын яам 85.7 78.4 85.2 71.6 92.9 99.4 98.3 92.3 97.5 77.1
Гадаад харилцааны яам 85.1 78.7 84.6 72.8 91.5 97.3 95.6 90.7 100.0 73.6
Сангийн яам 86.6 79.8 87.4 72.2 93.4 97.4 98.5 93.8 100.0 77.2
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 85.5 78.6 85.1 72.0 92.4 98.2 97.7 94.2 100.0 72.1
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яам

79.8 69.3 78.9 59.6 90.3 98.0 98.5 85.5 100.0 69.5

Барилга, хот байгуулалтын яам 84.1 76.2 79.2 73.1 92.0 97.3 97.8 89.3 100.0 75.8
Боловсрол, со¸л, шинжлэх ухаан, 
сïортын яам

82.9 74.6 79.9 69.3 91.2 98.8 98.3 88.5 100.0 70.3

Зам, тээврийн хөгжлийн яам 84.0 76.4 82.8 70.1 91.6 98.4 98.0 90.3 98.3 72.8
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 76.5 69.9 78.4 61.4 83.1 96.8 88.8 66.6 97.5 66.1
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам

76.5 68.7 77.6 59.7 84.4 98.0 70.2 88.1 98.3 67.2

Эрчим хүчний яам 82.7 74.3 82.5 66.2 91.1 98.0 98.6 89.0 100.0 70.0
Эрүүл мэндийн яам 76.9 65.7 74.0 57.5 88.1 97.7 95.9 86.4 98.3 62.3
АГЕНТЛАГ 80.7 72.6 79.9 65.2 88.9 97.6 90.1 87.4 99.5 69.9
Харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн газар

77.4 68.5 81.7 55.2 86.3 98.9 98.3 60.6 100.0 73.5

Үндэсний хөгжлийн газар 69.8 59.7 71.2 48.2 80.0 97.1 62.0 83.8 100.0 56.8
Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар

79.2 69.0 78.1 59.9 89.3 98.3 99.3 85.5 100.0 63.5

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газар

80.9 71.3 77.5 65.1 90.4 96.5 98.4 88.0 100.0 69.4

Онцгой байдлын ерөнхий газар 87.1 80.6 86.5 74.7 93.6 99.0 98.5 95.4 100.0 75.0
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн 
төлөө газар

84.3 76.0 86.8 65.1 92.6 96.9 98.2 92.1 100.0 75.8

Стандарт, хэмжил зүйн газар 71.0 59.8 68.1 51.4 82.3 92.5 83.4 85.6 97.5 52.6
Цаг уур, орчны  шинжилгээний 
газар

85.0 77.8 85.9 69.6 92.1 99.5 96.0 93.4 100.0 71.7

Гаалийн ерөнхий газар 84.0 77.0 82.7 71.3 91.0 97.2 97.7 88.2 100.0 72.0
Татварын ерөнхий газар 79.1 72.0 76.3 67.8 86.1 96.4 73.1 88.1 100.0 73.1
Цагдаагийн ерөнхий газар 82.7 74.7 77.6 71.7 90.8 97.8 94.3 90.7 98.3 72.9
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 83.1 77.8 81.6 74.0 88.5 98.4 80.1 89.3 97.1 77.5
Архивын ерөнхий газар 79.2 69.8 78.8 60.9 88.7 96.7 99.3 78.6 97.5 71.2
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газар

87.2 79.8 85.6 74.0 94.6 98.6 98.1 95.1 100.0 81.3

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 85.7 78.3 83.6 73.1 93.1 98.2 97.6 91.6 100.0 78.2
Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газар

84.7 76.5 84.2 68.8 93.0 98.5 99.7 94.4 100.0 72.5
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Шударга ёс, хөгжил дэвшилд III БОТЬ

Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний ерөнхий газар

80.2 71.5 78.2 64.7 88.9 95.9 97.7 85.2 100.0 65.6

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газар

76.5 67.9 79.7 56.1 85.1 98.7 71.4 87.1 100.0 68.3

Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газар

85.7 81.0 88.8 73.3 90.4 99.2 74.2 98.0 100.0 80.8

Биеийн тамир, сïортын газар 60.5 49.1 59.6 38.6 72.0 91.3 41.9 79.2 96.7 50.8
Со¸л, урлагийн газар 86.9 82.8 86.2 79.4 91.1 99.0 97.5 84.0 100.0 75.0
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 73.4 61.9 72.5 51.2 84.9 96.6 87.6 78.0 100.0 62.1
Ашигт малтмал, газрын тосны 
газар

84.6 76.6 78.4 74.7 92.6 98.8 97.8 93.6 100.0 73.0

ЗДТГ 80.2 71.7 80.1 63.3 88.7 97.2 89.1 88.6 98.8 69.7
Архангай аймгийн ЗДТГ 82.1 71.9 81.3 62.6 92.3 99.3 98.6 90.4 100.0 73.1
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 77.6 66.6 77.9 55.3 88.6 97.3 96.1 87.2 100.0 62.5
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 75.8 64.5 73.5 55.5 87.2 96.1 89.8 86.6 95.0 68.3
Булган аймгийн ЗДТГ 84.1 76.1 82.7 69.6 92.0 98.0 95.6 92.5 100.0 73.8
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 78.0 70.9 80.0 61.8 85.2 98.3 68.0 89.0 100.0 70.6
Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ 80.8 76.8 83.0 70.6 84.8 95.8 83.1 86.1 95.0 63.9
Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 81.0 72.8 81.0 64.7 89.1 99.5 87.6 86.8 100.0 71.9
Дорноговь аймгийн ЗДТГ 82.8 72.4 85.7 59.0 93.3 99.4 98.8 91.0 100.0 77.1
Дорнод аймгийн ЗДТГ 81.0 71.3 80.2 62.4 90.7 98.8 96.3 90.0 97.5 71.1
Дундговь аймгийн ЗДТГ 79.9 70.2 77.2 63.2 89.5 97.8 95.5 83.9 100.0 70.5
Завхан аймгийн ЗДТГ 85.5 81.9 87.2 76.6 89.1 99.7 78.8 96.0 100.0 71.0
Орхон аймгийн ЗДТГ 85.1 76.9 84.8 68.9 93.3 99.5 97.2 95.6 100.0 74.4
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 85.5 79.3 85.8 72.9 91.7 99.2 88.4 93.2 100.0 77.6
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 77.0 67.9 77.9 57.9 86.2 98.4 82.1 84.8 97.5 68.1
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 74.6 62.4 72.7 52.0 86.7 97.2 90.3 85.3 100.0 60.9
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 82.3 74.8 80.6 69.0 89.8 98.6 81.7 92.5 100.0 76.4
Төв аймгийн ЗДТГ 81.9 78.1 82.3 73.9 85.8 75.8 92.9 92.1 95.0 73.1
Увс аймгийн ЗДТГ 79.9 70.1 80.8 59.5 89.6 98.3 92.4 89.5 100.0 67.9
Ховд аймгийн ЗДТГ 72.7 63.6 73.6 53.5 81.9 96.1 67.4 88.9 95.0 61.9
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 79.9 69.5 77.9 61.1 90.2 97.9 96.2 89.3 100.0 67.8
Хэнтий аймгийн ЗДТГ 84.3 76.4 83.5 69.2 92.2 99.5 98.2 92.5 100.0 71.1
Нийслэлийн ЗДТГ 72.7 64.0 73.8 54.2 81.5 97.2 85.9 66.1 97.8 60.6
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Хавсралò 5. БÎҮ 2019 онд
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Бодлогод оролцог÷дûн ¿нэлгээ 69.8 72.6 51.2 94.3 61.0
ЯАМ 69.6 72.1 51.2 96.6 58.4
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 64.3 71.2 42.3 96.4 47.5
Батлан хамгаалахын яам 78.7 79.6 61.0 100.0 74.1
Гадаад харилцааны яам 78.4 81.8 65.6 100.0 66.0
Сангийн яам 64.8 65.4 46.3 87.1 60.2
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 70.6 70.0 60.4 96.2 55.8
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 65.5 69.6 46.0 100.0 46.2
Барилга, хот байгуулалтын яам 65.2 60.2 49.4 92.5 58.7
Боловсрол, со¸л, шинжлэх ухаан, сïортын яам 73.8 76.6 59.0 100.0 59.6
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 68.9 77.8 41.9 100.0 55.6
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 66.5 62.9 50.5 96.2 56.5
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 70.4 67.9 50.3 100.0 63.4
Эрчим хүчний яам 68.7 73.7 49.9 92.8 58.4
Эрүүл мэндийн яам 68.9 80.8 43.5 94.4 56.9
АГЕНТЛАГ 72.1 76.1 54.6 94.3 63.2
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 69.7 70.5 56.5 85.0 66.8
Онцгой байдлын ерөнхий газар 77.0 83.1 64.7 92.9 67.5
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 76.4 79.8 61.1 100.0 64.6
Стандарт, хэмжил зүйн газар 64.7 72.2 47.1 88.2 51.4
Цаг уур, орчны  шинжилгээний газар 76.4 79.3 61.5 100.0 65.0
Гаалийн ерөнхий газар 50.2 57.6 26.4 75.0 41.7
Татварын ерөнхий газар 62.3 65.2 49.9 70.1 63.9
Цагдаагийн ерөнхий газар 78.2 73.0 70.8 100.0 69.1
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 76.1 72.6 68.2 90.0 73.5
Архивын ерөнхий газар 76.3 82.3 55.4 100.0 67.4
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 83.3 91.0 65.7 100.0 76.6
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 81.0 84.1 66.2 100.0 73.8
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 75.5 74.8 57.5 100.0 69.6
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 66.7 66.6 42.7 100.0 57.5
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 80.1 83.5 60.1 100.0 76.7
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 79.0 76.5 64.5 95.0 80.0
Биеийн тамир, сïортын газар 68.0 72.3 44.9 95.0 60.0
Со¸л, урлагийн газар 87.4 92.9 70.7 100.0 85.9
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 58.7 56.7 45.2 80.7 52.2
Ашигт малтмал, газрын тосны газар 65.6 71.4 46.6 100.0 44.4
Мал эмнэлэг, үржлийн газар 72.7 78.0 57.3 100.0 55.6
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 57.8 67.8 29.1 84.4 49.8
Оюуны өмчийн газар 78.0 85.2 59.3 100.0 67.5
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 82.7 91.7 67.0 100.0 72.2
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 69.7 70.5 56.5 85.0 66.8
Онцгой байдлын ерөнхий газар 77.0 83.1 64.7 92.9 67.5
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 76.4 79.8 61.1 100.0 64.6
Стандарт, хэмжил зүйн газар 64.7 72.2 47.1 88.2 51.4
Цаг уур, орчны  шинжилгээний газар 76.4 79.3 61.5 100.0 65.0
ЗДТГ 67.1 68.6 46.9 92.9 59.9
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Архангай аймгийн ЗДТГ 62.0 58.0 47.4 88.1 54.4
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 58.7 55.7 40.2 85.6 53.3
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 68.0 68.3 43.6 100.0 60.0
Булган аймгийн ЗДТГ 65.5 67.5 41.1 100.0 53.6
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 53.6 54.9 33.1 75.5 50.7
Говь сүмбэр аймгийн ЗДТГ 61.4 62.4 38.1 95.0 50.1
Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 76.4 81.3 60.0 100.0 64.2
Дорноговь аймгийн ЗДТГ 69.1 72.8 42.2 100.0 61.4
Дорнод аймгийн ЗДТГ 72.7 77.5 49.9 100.0 63.4
Дундговь аймгийн ЗДТГ 57.5 56.6 39.7 78.8 54.9
Завхан аймгийн ЗДТГ 80.2 92.5 61.1 93.1 74.2
Орхон аймгийн ЗДТГ 68.5 71.7 51.1 92.9 58.3
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 67.9 67.1 48.1 91.4 65.2
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 56.0 56.4 32.7 88.7 46.2
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 64.0 70.4 37.9 96.7 50.8
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 74.3 77.4 50.4 100.0 69.4
Төв аймгийн ЗДТГ 73.1 75.2 49.6 93.3 74.2
Увс аймгийн ЗДТГ 67.7 69.7 49.4 96.7 55.1
Ховд аймгийн ЗДТГ 61.1 60.3 44.1 82.6 57.5
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 68.9 62.8 51.1 93.3 68.3
Хэнтий аймгийн ЗДТГ 72.1 72.4 51.9 100.0 64.2
Нийслэлийн ЗДТГ 77.1 78.3 68.3 92.3 69.6
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СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

ТÎВЧИЛСÎН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

АТГ Авлигатай тэмцэх газар
АШУҮИС Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 
БСШУСЯ Боловсрол, со¸л, шинжлэх ухаан, сïортын яам
ДХИС Дотоод хэргийн их сургууль 
МУБИС Монгол улсын боловсролын их сургууль 
ЦХҮТ Цогц хөгжлийн үндэсний төв
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УДИРТГАЛ

Судалгаанû çорилго, çорилò
“Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв” нь “Авлигатай тэмцэх газар”-ын захиалгаар 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4-р зүйл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 4.1.10.2 дахь хэсэгт заасан “Авлигын эсрэг боловсрол 
олгох агуулгыг бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалтын хөтөлбөр, 
стандартад тусгах” зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Дээд боловсролын салбар, 
орчин дахь ¸с зүйн тандалт судалгаа”-ны ажлыг гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгааны 
хүрээнд иргэд, олон нийттэй өдөр бүр харилцаж, ̧ с зүйн асуудал ихээхэн хөндөгддөг 
мэргэжлүүд болох багш, эмч, цагдаагийн албан хаагчдыг бэлтгэдэг төрийн өмчийн 
их сургуулиудаар төлөөлүүлэн дээд боловсролын салбарын ̧ с зүйн нөхцөл байдлыг 
тодруулахыг зорин ажиллалаа. Уг судалгааны хүрээнд дараах зорилтуудыг тавьсан. 
Үүнд: 

• Оюутан, багш, ажилчдын ¸с зүйн талаарх ойлголтыг тодруулах
• Оюутнуудын баримталдаг үнэт зүйлсийн хэм хэмжээг судлах 
• Дээд боловсролын оролцогч талуудын ¸с зүйн зөрчлийг тодруулах 
• Судалгаанд хамрагдах их сургуулиудын ¸с зүйн дүрэм журамд шинжилгээ 

хийх зэрэг юм. 

Судалгаанû арга ç¿é
“Дээд боловсролын салбар, орчин дахь ¸с зүйн тандалт судалгаа”-нд нийгмийн 

судалгааны тоон болон чанарын аргуудыг хослуулан хэрэглэлээ. Үүнд: 
• Тоон судалгааны мэдээлэл цуглуулах асуулгын арга
• Сургуулиудын дотоод дүрэм журам, холбогдох тушаал, шийдвэр болон 

сургалтын төлөвлөгөөнд баримт бичгийн шинжилгээ, контент анализ 
• Оюутан болон багш, ажилчдын чанарын судалгаа 
Судалгааны хүрээнд 2 бүлэг 138 асуулга бүхий анкетыг оюутнуудаас, 2 бүлэг 

114 асуулга бүхий анкетыг багш, ажилчдаас нийт 983 ресïондентоос тоон судалгаа 
авсан. Судалгааны мэдээллийг SPSS ïрограмм ашиглан боловсруулж, үр дүнг 
тооцон гаргалаа. 

Судалгаанû ò¿¿вэр 
Энэхүү судалгаанд Дотоод хэргийн их сургуулийн 1741 оюутнаас 276, Анагаахын 

шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн 6358 оюутнаас 266, Монгол улсын 
боловсролын их сургуулийн 14424 оюутнаас 300 оюутныг санамсаргүй түүврийн 
аргаар тус тус сонгож нийт 842 оюутан, 110 багш, ажилчдыг  тоон судалгаанд 
хамруулсан. 

Судалгаанд Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль /АШУҮИС/-ийн 
бүрэлдэхүүн Анагаах ухааны сургууль, Био-Анагаахын сургууль, Эм зүйн сургууль, 
Монгол анагаахын олон улсын сургууль, Нүүр ам судлалын сургууль,  Нийгмийн 
эрүүл мэндийн сургууль, Сувилахуйн сургууль; 

Дотоод хэргийн их сургууль /ДХИС/-ийн бүрэлдэхүүн Цагдаагийн сургууль, 
Хилийн албаны сургууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль, Онцгой байдлын 
сургууль, Ахлагчийн сургууль, Эрх зүй нийгмийн ухааны сургууль; 

Монгол улсын боловсролын их сургууль /МУБИС/-ийн бүрэлдэхүүн Математик, 
байгалийн ухааны сургууль, Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль, Боловсрол 
судлалын сургууль, Багшийн сургууль, Дүрслэх урлаг, технологийн сургууль, 
Биеийн тамирын сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль зэрэг салбар 
сургуулиудын төлөөлөл бүрэн хамрагдсан.
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Õ¿ñíýãò 1: Ñóäàëãààíä îðîëöñîí îюóòíû ò¿¿âðèéí øèíæ òºðõ 
Øèíæ òºðõ Дàâòàìæ (òîî) Õóâü (%)
Нас 

17 нас 28 3.2
18 нас 204 23.3
19 нас 213 24.4
20 нас 163 18.6
21 нас 152 17.4
22 ба түүнээс дээш 112 13.1

Х¿éс 
Эрэгтэй 305 35
Эмэгтэй 567 65

Суралцаж áуé ò¿вшин  
1-р курс 109 14.3
2-р курс 287 33.8
3-р курс 226 26.1
4-р курс 149 17.3
5-р курс 32 3.8
6-р курс 39 4.6

Сургуулü 
Монгол улсын боловсролын их сургууль 300 35.6
Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их 
сургууль 

266 31.6

Дотоод хэргийн их сургууль 277 32.9

Õ¿ñíýãò 2: Ñóäàëãààíä îðîëöñîí áàãø íàðûí ò¿¿âðèéí øèíæ òºðõ 
Øèíæ òºðõ Дàâòàìæ (òîî) Õóâü (%)
Нас 

29 хүртэл 9 8.2
30-39 нас 51 46.4
40-49 нас 33 30.0
50 ба түүнээс дээш 17 15.5

Х¿éс 
Эрэгтэй 54 49.1
Эмэгтэй 56 50.9

Ажилласан жил 
1 хүртэл жил 11 10.0
2-5 жил 23 20.9
6-10 жил 33 30.0
11-20 жил 15 13.6
21-ээс дээш жил 8 7.3

Сургуулü 
Монгол улсын боловсролын их сургууль 29 26.4
Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их 
сургууль 34 30.9

Дотоод хэргийн их сургууль 47 42.7
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ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Çóðàã 1: Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷ îюóòíóóäûí ò¿¿âýðò ýçëýõ õóâü, ñóðãóóëèàð 

9 
 

ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 

Зураг 1: Судалгаанд оролцогч оюутнуудын түүвэрт эзлэх хувь, сургуулиар  

 

Зураг 2: Судалгаанд оролцогч оюутнуудын хүйс, хувиар 

 

Зураг 3: Судалгаанд оролцогч оюутнууд, сурч буй түвшнээр, хувиар  

 

Зураг 4: Судалгаанд хамрагдсан багш, албан хаагчид, сургуулиар, хувиар 
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Зураг 1: Судалгаанд оролцогч оюутнуудын түүвэрт эзлэх хувь, сургуулиар  

 

Зураг 2: Судалгаанд оролцогч оюутнуудын хүйс, хувиар 

 

Зураг 3: Судалгаанд оролцогч оюутнууд, сурч буй түвшнээр, хувиар  

 

Зураг 4: Судалгаанд хамрагдсан багш, албан хаагчид, сургуулиар, хувиар 
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Çóðàã 3: Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷ îюóòíóóä, ñóð÷ áóé ò¿âøíýýð, õóâèàð 
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Зураг 1: Судалгаанд оролцогч оюутнуудын түүвэрт эзлэх хувь, сургуулиар  

 

Зураг 2: Судалгаанд оролцогч оюутнуудын хүйс, хувиар 

 

Зураг 3: Судалгаанд оролцогч оюутнууд, сурч буй түвшнээр, хувиар  

 

Зураг 4: Судалгаанд хамрагдсан багш, албан хаагчид, сургуулиар, хувиар 
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Çóðàã 4: Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí áàãø, àëáàí õààã÷èä, ñóðãóóëèàð, õóâèàð
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ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 

Зураг 1: Судалгаанд оролцогч оюутнуудын түүвэрт эзлэх хувь, сургуулиар  

 

Зураг 2: Судалгаанд оролцогч оюутнуудын хүйс, хувиар 

 

Зураг 3: Судалгаанд оролцогч оюутнууд, сурч буй түвшнээр, хувиар  

 

Зураг 4: Судалгаанд хамрагдсан багш, албан хаагчид, сургуулиар, хувиар 
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БҮЛЭГ 1. ДЭЭД БÎЛÎВСРÎЛЫН ÎРЧИН ДАХÜ ¨С ЗҮЙН ТУХАЙ

Дээд боловсрол нь нийгэмд тус болох үүднээс хэрэгждэг угаас үнэ цэнэтэй үйл 
ажиллагаа (CIHE & IBE 2005, 9) юм. Үнэндээ их, дээд сургууль нь гэр бүл, нутаг 
ус, шашны байгууллага гэх мэт нийгмийн ямар ч орчноос илүү нийтийг хамарсан, 
нийтлэг үнэт зүйлийг дэмждэг. Ялангуяа хүмүүнлэгийн ухааны дээд боловсрол нь 
тухайн нийгэмд чухал ач холбогдолтой ¸с зүй, ¸с суртахууны үнэт зүйлсийг хамгийн 
нухацтай эргэцүүлэх гэр орон болох  (European Centre for Higher Education 2004, 11) 
бөгөөд ¸с зүйн боловсрол нь хүний сурч боловсрох эрхийн нэг хэсэг (Haase, et al. 
2013) гэж тооцогдоно.

Их, дээд сургууль, коллеж нь оюутнуудынхаа зан чанарын хөгжилд оюутан насны 
олон талт үйл ажиллагаагаар дамжуулан ихээхэн нөлөө үзүүлдэг (European Centre 
for Higher Education 2004, 28). Шударга үнэнч байдлыг төлөвшүүлэх, түүнийг оюутны 
хотхон дотор ч, гадна ч хэрэгжүүлэхэд их сургуулийн багш, удирдлагууд чухал үүрэг 
гүйцэтгэнэ (Couch and Dodd 2005). Дээд боловсролын "сайн засаглал" нь сургалт, 
судалгаа, түүнээс урган гарах үйлчилгээнүүдийг сайжруулахаар зүтгэхдээ бүхэл 
тогтолцоо, түүний байгууллагуудыг удирдан чиглүүлэхэд туслах ¸с зүйн тодорхой 
хүрээнд засаглалыг хэрэгжүүлэх учиртай бөгөөд үүний хамт эрдэм шинжилгээний 
тэгш байдал, үл алагчлах байдлыг зөрчих, судалгааны үр дүнг хуурамчаар 
үйлдэх, бурууг үйлдэх, ашиг сонирхлын зөрчилд орохоос аль болох их урьдчилан 
сэргийлэх ¸стой (Kohler 2004). Дэд бүтэц, санхүүгийн хөрөнгө чухал хэдий ч эрдэм 
шинжилгээний үнэт зүйл, ¸с зүйн чиг баримжаа нь тухайн байгууллагын сургалт, 
судалгааны чанарыг баталгаажуулдаг төдийгүй урьдчилан тооцоолоогүй сорилтыг 
даван туулахад хэрэгтэй "¸с суртахууны каïитал" болж үйлчилдэг (Clark 1973) 
гэдгийг тооцох нь чухал.

Гэвч их сургуулиудын ¸с зүйн уур амьсгалын талаарх судалгаа хязгаарлагдмал 
(Al-Omari 2012), дээд боловсрол дахь ¸с зүй нь судалгааны талбарын хувьд 
орхигдсон байна. Зарим судлаачийн үзсэнээр ¸с зүйн томоохон шуугианд өртөж 
байгаагүй их, дээд сургуулиуд ¸с зүйн тогтсон со¸лын хэрэгцээ хийгээд ¸с зүйн 
санаачлагыг дэмжих шаардлагыг үл ойшоох хандлагатай (Kelley and Chang 2007). 
Тэгээд ч дээд боловсролын ¸с зүйн асуудал нь бизнес, улс төр, анагаах ухааны ¸с 
зүйн зөрчилтэй харьцуулахад олны анхаарал бага татдаг агаад дээд боловсролын 
¸с зүйн асуудлыг нухацтай судлахыг ихэнхдээ үл тоомсорлодог (Robinson and 
Moulton 2005, 1), үл тоомсорлосоор иржээ. Нөгөө талаар их сургууль нь ¸с зүйтэй 
тун жигтэй харилцаатай байдаг бололтой. Тэрээр өөрөөсөө бусад бүх л мэргэжилд 
¸с зүйг заадаг (Keenan 2015) атлаа өөрийнхөө ¸с зүйг төдий л сонирхдоггүй байна.

Үнэн хэрэгтээ их, дээд сургуулиуд нь байгууллагын ¸с зүйн бэрхшээл зовлон, 
бүтэлгүйтлээс ангид биш (Al-Omari 2012), ¸с зүйн зөрчил бол дээд боловсролын 
байнгын асуудал юм (Philip 2017). Тухайлбал дээд боловсрол дахь авлига 
магадгүй	анхны	коллеж	үүд	хаалгаа	нээсэн	цагаас	эхлэн	байсан	(Lahi	2013)	бөгөөд	
боловсролын авлига түгээмэл, харин төрөл хэлбэр нь л нэг бүсээс нөгөөд ялгаатай 
(Heyneman 2011). Хахуульдах, хамаатнаа татах, танил тал харах гэх мэт элсэлтийн 
авлига нь "арын хаалгаар" байр суурь олж авах аргад багтах бөгөөд элсэлтийн үйл 
явц дахь авлигын  эртний хэлбэр гэж тооцогддог (Transparency International 2013). 
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Õ¿ñíýãò 3: Иõ, äýýä ñóðãóóëèéí îð÷èí äàõü ¸ñ ç¿éí çºð÷ëèéí æèøýý
Үүргээ үл 
хэрэгжүүлэх

Хичээлд холбогдолгүй материалыг сургалтанд их ашиглах, хичээл, 
шалгалтын хуваарийг зөрчих, хичээл, ажилд хамааралгүй шалгуураар 
үнэлэх, мэргэжлийн түвшинд зааж чадахгүй байх, хичээл хийхгүй 
байх, үнэлгээг шалтгаангүйгээр хойшлуулах, сурч боловсрох үүргээ 
биелүүлэхгүй байх, хичээл хоцрох, таслах, сургуулийн орчинд архи, 
тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэх гэх мэт

Тэгш бус хандах Оюутан болон бусдыг үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нийгмийн гарал, 
хөрөнгө, үзэл бодол, эрүүл мэндийн онцлог гэх мэт болон хувийн 
шалтгаанаар гадуурхах, ялгаварлах гэх мэт

Эрх мэдлээ 
урвуулан ашиглах

Давуу байдлаа ашиглан бусдын санаа бодолд хүчээр нөлөөлөх, 
үзэл бодлоо тулгах, загнах, сүрдүүлэх, төрөл бүрийн дарамт үзүүлэх 
зэргээр зүй бус авирлах, бичсэн номоо шахах, сургуулийн орчинд 
наймаа хийх гэх мэт 

Саад учруулах Сургуулиас санаачилсан, зохион байгуулсан зүй ¸сны үйл 
ажиллагаанд санаатайгаар саад болох, бусад багш ажилтныг үүрэгт 
ажлаа гүйцэтгэхэд, сурах үйл ажиллагаанд саад учруулах, зүй ¸соор 
нэр алдар хүртэх хийгээд давуу байдал олох боломжийг нь хаах, 
саатуулах гэх мэт 

Хувьдаа завших Сургуулийн нөөц буюу тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг хувийн 
болон арилжаа, улс төр, шашны зорилгоор ашиглах, сургуулийн 
нэрээр ашиг хонжоо олох, оюутны хөдөлмөрийг ашиглах, ажлын 
цагаар хувийн ажил хөөцөлдөх гэх мэт

Хуурах Хувийн үзэл бодлоо санаатайгаар сургуулийн байр суурь гэж 
ойлгуулах, шударга бус, хууль бус давуу байдал олохын тулд хэн 
нэгнийг зориуд мэхлэх, зохиолын хулгай хийх, дүн засварлах, 
судалгааны үр дүнг дөвийлгөх, гуйвуулах, хийгээгүй ажилд нэрээ 
оруулахыг тулгах, бусдын талаар худал мэдээлэх, бусадтай шударга 
бусаар өрсөлдөх, бусдын өмнөөс шалгуулах, бусдыг өөрийн өмнөөс 
шалгуулах, хуурамч бичиг баримт үйлдэх гэх мэт 

Сонирхлын 
зөрчилтэй байх

Ач, зээдээ дүн тавих эсвэл тэдний найз охин, найз залуугийн бичсэн 
ажлыг удирдах, сургуультай холбоотой ажил, үйлчилгээнд хувийн 
ашиг сонирхолтой байх гэх мэт

Үгсэх Оюутнуудын буруу зан үйлийг үл тоох, анзаараагүй мэт царайлах, 
багш, судлаачид бие биенийхээ бүтээлийг шаардлагагүй байхад эш 
татах, нэр хүндийг нь худал өргөх, удирдлагууд нээлттэй тендерт 
өмнөх гэрээнд үндэслэн ялагчийг сонгох гэх мэт

Хахуульдах Ёс зүйгүй, хууль бус эсвэл итгэл эвдсэн үйлдлийн төлөө урамшуулал 
санал болгох, амлах, өгөх, авах, давуу байдал шаардах, дүн 
засуулахаар мөнгө төгрөг өгөх, авах, өөрийнхөө өмнөөс бусдад мөнгө 
төлж бичүүлэх, сургууль үйлчилгээ нийлүүлэгчдээс хээл хахууль 
нэхэх, зохих шалгуур тэнцэхгүй хүнд туслах, шан харамж амлуулах, 
авах гэх мэт. Урамшуулал нь бэлэг сэлт, зээл, төлбөр, шагнал, татвар, 
үйлчилгээ, хандив зэрэг хэлбэртэй байж болно.  

Лоббидох Арилжааны бараа бүтээгдэхүүнийг сургалт, судалгаанд дэмжин давуу 
байдал олгох гэх мэт

Тал засах Сургуулийн өмч хөрөнгө, нөөцийг улс төрийн нам, хүч, хувь хүмүүст 
ашиглуулах, хандивлах, сургуулийн нэрийг барьж хувьдаа болон 
дотно харилцаатай, сонирхол бүхий этгээдэд ашиг хонжоотой ажил 
хэргийг шууд, шууд бусаар гэрээлэх, сэдэх, зохион байгуулах, танил 
тал, найз нөхдийн холбоогоор дамжуулан бусдад давуу байдал олгох, 
зохих шалгуур хангаагүй хүнийг дэвшүүлэх, томилох, урамшуулах, 
арын хаалгадах гэх мэт
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Энэ мэтээр их, дээд сургуулийн орчинд элсэлтийн шалгалтаас эхлээд төгссөний 
дараах баримт бичгийн бүрдүүлэлт хүртэл бүхий л шатанд ¸с зүйн зөрчил илэрч 
болно. Их, дээд сургуулиуд анги танхимаа түрээслэх, сургуулийн мэдлийн газрыг 
зарах, ажил мэргэжлийн мэдлэг чадвар дорой хүмүүсийг танил тал, улс төрчдийн 
шахалтаар ажилд авснаар боловсролын стандартын түвшинг доройтуулдаг. Дүн, 
кредит, диïлом, цол хэргэмийг худалдаж авах, хууль бусаар олж авах, багш нар 
тогтсон төлбөрөөс гадна нэмэлт төлбөр төлөхийг оюутнаас шаардах зэрэг нь 
боловсролын салбарыг сөгдүүлэхэд хүргэдэг байна (МУШУТИС 2017, 2).

2014 онд ЮНЕСКО-н Боловсролын төлөвлөлтийн олон улсын хүрээлэнгээс 
гаргасан судалгаанд боловсролын салбар авлигад өртөж болох боломжуудыг 
тодорхойлсон байна. Энд авилгыг залилан, хээл хахууль, луйвар, шахалт, тал тохой 
татах гэсэн 5 үндсэн төрөлд хуваан авч үзжээ (МУШУТИС 2017, 3).  Зарим судлаач тал 
засах, хамаатнаа татах, давуу тал олгох, танил тал харах зэрэг олон үйл ажиллагааг 
багтаасан өргөн хүрээний үйлдлийг авлига гэсэн ерөнхий нэрээр ихэвчлэн нэрлэдэг 
гэдгийг онцлоод, дээд боловсролын талбарын авилгын хэлбэрт хахууль, үгсэх, 
ашиг сонирхлын зөрчил, тал засах, луйвар, лоббидох зэргийг жишээлэн харуулжээ 
(Denisova-Schmidt 2018, 63-64). Мөн шалгалт, шүүлгийн үеэр хуулах, шалгалтын 
дүнг өөрчлөх гэх мэт хууран мэхлэх; зохих ¸соор талархахгүйгээр бусдын   санаа, 
өгөгдөл, илэрхийллийг өөрийн юм шиг ашиглах зэргийг багтаасан зохиолын хулгай 
хийх; туршилтад зориулж өгөгдөл зохиох, хуурамч мэдээлэл оруулах, байхгүй 
өгүүлэл, эх сурвалж дурдах, эшлэх гэх мэт хуурамчаар үйлдвэрлэх; эрдмийн олон 
шаардлагыг биелүүлэхийн тулд нэг ажлыг олон дахин ашиглах; оюутны дүнгийн 
мэдээ, диïлом зэргийг хуурамчаар үйлдэх, үйлдэхийг завдах; гэрийн даалгаврыг 
өмнөөс хийх, өмнөөс нь шалгуулах гэх мэтээр шударга бус зүйлд туслах; шалгалтын 
материалд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх эрх олж авах, хангаж өгөх, даалгавраа гүйцэтгэхэд 
нь бусад оюутанд саад учруулах, саад болох, шалгалт эсвэл бичгийн ажлыг сунгах 
хэрэгтэй тухай худал мэдээлэх, шалгалтын цаг дуусчхаад байхад үргэлжлүүлэн 
бичих, номын сангийн материалыг өөрийн хэрэгцээнд зориулан хав дарах, үгүй хийх 
зэргээр шударга бус давуу тал олох (European Centre for Higher Education 2004, 21-
22) үйлдлийг ¸с зүйгүй үйлдэлд тооцсон байна.

Манай орны хувьд энэ талын судалгаа цөөн байгаа ч их, дээд сургууль, 
коллежийн багшийн ажлын хариуцлага, ¸с зүйн асуудлыг  дээд боловсролын 
шинэчлэлийн зураглал 2010-2021, дээд боловсролын тухай хууль, боловсролын 
тухай хууль, төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, дээд боловсролын 
санхүүжилт, суралцагчдын тэтгэлэг, тэтгэмж, нийгмийн баталгааны тухай хууль, хүн 
амын эрүүл мэндийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр, Монгол улсын засгийн газраас 
боловсролын салбарт 1997-2005 онд хийх өөрчлөлтийн үндсэн чиглэл зэрэг эрх 
зүйн баримт бичгийн хүрээнд судлан, төрийн өмчийн болон хувийн статустай 10 
гаруй их, дээд сургууль, коллежийн багшийн ажлын хариуцлага, ¸с зүйн дүрмийн 
заалт, их, дээд сургууль, коллежийн багшийн мэргэжлийн ¸с зүйн ерөнхий дүрмийг 
задлан шинжилж, НҮБ-ын боловсрол, шинжлэх ухаан, со¸лын байгууллагын их, дээд 
сургуулийн багшлах боловсон хүчний статусын тухай зөвлөмж зэрэг олон улсын 
зарим баримт бичгийг судалсны үндсэн дээр дээд боловсролын байгууллагууд ¸с 
зүйн дүрмийн хэрэгжилтийн хяналт, үнэлгээ, хариуцлагын тогтолцоог дээшлүүлэх 
асуудалд нэн тэргүүнд анхаарал хандуулах шаардлагатай (МУШУТИС 2018) гэдгийг 
санал болгосон байдаг.

Ер нь байгууллагын хүлээн зөвшөөрөгдсөн ¸с зүйн уур амьсгал, ажилчдынх нь 
¸с зүйн үйлдэл хооронд холбоо хамаарал байдаг бөгөөд ¸с зүйн уур амьсгал нь ¸с 
зүйн үйлдлийн урьдчилан мэдээлэгч болж чаддаг (Philip 2017). Виктор, Каллен нар 
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(1987; 1988) ̧ с зүйн уур амьсгалын үзэл баримтлалаар дамжуулан ̧ с зүйн үйлдлийг 
удирдан зохицуулах асуудлыг хөнджээ. Ёс зүйн уур амьсгал гэдэг нь байгууллагын 
ажилтнуудын баримталдаг, тэдний шийдвэр гаргах, ̧ с зүйн асуудалд хариу үзүүлэхэд 
нөлөөлдөг ¸с зүйн зохих үйлдэлд хамаарах хэм хэмжээ, үнэт зүйл, дадлын тухай 
нийтлэг төсөөлөл юм. Ёс зүйн уур амьсгал нь ¸с зүйн үйлдэлд эерэг, сөрөг янз 
бүрийн нөлөөтэй (Simha and Cullen 2011). Ёс зүйн зөрчлийг ¸с зүйн уур амьсгалын 
нөлөө рүү мөшгөн судалж болдог (Arnaud 2010). Хувь хүмүүс ¸с суртахууны хувьд 
хөгжихийн хэрээр ¸с зүйн асуудлыг шийдэхийн тулд өөрийн сонирхол, сайхан 
сэтгэл, зарчим зэргийг багтаасан ¸с зүйн төрөл бүрийн шалгуурыг ашигладаг (1981; 
1984) байна. Ёс зүйн уур амьсгалын талаарх ойлголт нь байгууллагын доторх ¸с 
зүйн үйлдлийг илүү сайн удирдахад тусална. Ёс зүйгүй үйлдэл нь байгууллага, 
цаашлаад нийгэмд маш хохиролтой нь батлагдсан учраас энэхүү ойлголт онцгой 
ач холбогдолтой (Wimbush, Shepard and Markham 1997, 1706). Байгууллага дахь ¸с 
зүйн уур амьсгалыг илрүүлж, хэмжих чадвартай байх нь ¸с зүйн ирээдүйн үйлдэлд 
анхаарал хандуулах боломжийг олгодог (Victor ба Cullen 1987) ажээ. Хэрэв ¸с 
зүйн давамгайлагч уур амьсгал ¸с зүйгүй үйлдэлд хүргэж болзошгүй нь илэрвэл 
удирдлагын гишүүд хөндлөнгөөс оролцож, ¸с зүйн уур амьсгалыг сайжруулж болно 
(Wimbush, Shepard and Markham 1997). 

Дээд боловсролд ¸с зүйгүй үйлдэл үргэлжилсээр байвал оюутнууд сургууль, 
эрдэм шинжилгээний салбартаа итгэх итгэлээ алдахаас гадна энэ нь маргаашийн 
манлайлагчдад айдас төрүүлэм өнгө аяс суулгах тул цаад хор уршиг нь маш хатуу 
(Philip 2017, 10). Иймд их, дээд сургуулийн орчны ̧ с зүйг судлан, оролцогч талуудын 
¸с зүйн талаарх төсөөллийг илрүүлэх нь чухал юм. 
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БҮЛЭГ 2. ДЭЭД БÎЛÎВСРÎЛЫН ÎРЧИН ДАХÜ ¨С ЗҮЙН ТАЛААРХ ÎРÎЛЦÎГЧ 
ТАЛУУДЫН ТӨСӨӨЛӨЛ

Судалгааны хүрээнд их, дээд сургууль дахь ¸с зүй, оролцогч талуудын ¸с зүйн 
үйлдлийг тодорхойлж болох нэг хүчин зүйл нь ¸с зүйн асуудалд хэр ач холбогдол 
өгч буй байдал юм. 

Çóðàã 5: Ёñ ç¿éòýé áàéõ íü òàíû õóâüä õýð çýðýã ÷óõàë âý? 

14 
 

БҮЛЭГ 2. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ОРЧИН ДАХЬ ЁС ЗҮЙН ТАЛААРХ ОРОЛЦОГЧ 
ТАЛУУДЫН ТӨСӨӨЛӨЛ 

Судалгааны хүрээнд их, дээд сургууль дахь ёс зүй, оролцогч талуудын ёс зүйн үйлдлийг 
тодорхойлж болох нэг хүчин зүйл нь ёс зүйн асуудалд хэр ач холбогдол өгч буй байдал юм.  

Зураг 5: Ёс зүйтэй байх нь таны хувьд хэр зэрэг чухал вэ?  

 

Ёс зүйтэй байх нь хэр чухал вэ гэсэн асуултад багш нарын 81.8 хувь нь маш чухал гэж 
хариулсан бол ойролцоогоор 20 оюутан тутмын 1 нь буюу 56.1 хувь нь чухал гэж хариулжээ. 
Багш нарын ёс зүйг эрхэмлэх байдал оюутнуудаас өндөр байна. Сургуулиудаар төдийлөн 
ялгаатай биш ч нарийвчлан шинжилбэл МУБИС-ийн багш, оюутны үнэлгээ ойролцоо бол 
ДХИС-ийн багш, оюутны үнэлгээ нэлээд ялгаатай байна.  

Зураг 6: Багш, оюутнуудын ёс зүйг эрхэмлэх байдал, сургуулиар (5-маш чухал, 4-чухал, 3-
дунд зэрэг, 2-чухал биш, 1-огт чухал биш) 
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Ёс зүйтэй байх нь хэр чухал вэ гэсэн асуултад багш нарын 81.8 хувь нь маш 
чухал гэж хариулсан бол ойролцоогоор 20 оюутан тутмын 1 нь буюу 56.1 хувь нь 
чухал гэж хариулжээ. Багш нарын ¸с зүйг эрхэмлэх байдал оюутнуудаас өндөр 
байна. Сургуулиудаар төдийлөн ялгаатай биш ч нарийвчлан шинжилбэл МУБИС-
ийн багш, оюутны үнэлгээ ойролцоо бол ДХИС-ийн багш, оюутны үнэлгээ нэлээд 
ялгаатай байна. 

Çóðàã 6: Áàãø, îюóòíóóäûí ¸ñ ç¿éã ýðõýìëýõ áàéäàë, ñóðãóóëèàð (5-ìàø ÷óõàë, 
4-÷óõàë, 3-äóíä çýðýã, 2-÷óõàë áèø, 1-îãò ÷óõàë áèø)
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Зураг 5: Ёс зүйтэй байх нь таны хувьд хэр зэрэг чухал вэ?  

 

Ёс зүйтэй байх нь хэр чухал вэ гэсэн асуултад багш нарын 81.8 хувь нь маш чухал гэж 
хариулсан бол ойролцоогоор 20 оюутан тутмын 1 нь буюу 56.1 хувь нь чухал гэж хариулжээ. 
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ялгаатай биш ч нарийвчлан шинжилбэл МУБИС-ийн багш, оюутны үнэлгээ ойролцоо бол 
ДХИС-ийн багш, оюутны үнэлгээ нэлээд ялгаатай байна.  

Зураг 6: Багш, оюутнуудын ёс зүйг эрхэмлэх байдал, сургуулиар (5-маш чухал, 4-чухал, 3-
дунд зэрэг, 2-чухал биш, 1-огт чухал биш) 
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Çóðàã 7: Нèéãìèéí àìüäðàëûí õ¿ðýýíä ¸ñ ç¿éí ¿íýò ç¿éëñ õýð ÷óõàë áîëîõûã 
òîäîðõîéëñîí áàéäàë (Үíýëãýýíèé óòãà: ìàø èõ ÷óõàë -5, ÷óõàë -4, äóíä çýðýã -3, 

÷óõàë áèø – 2, îãò ÷óõàë áèø -1)

15 
 

Зураг 7: Нийгмийн амьдралын хүрээнд ёс зүйн үнэт зүйлс хэр чухал болохыг тодорхойлсон 
байдал (Үнэлгээний утга: маш их чухал -5, чухал -4, дунд зэрэг -3, чухал биш – 2, огт чухал 
биш -1) 

 

Оюутнуудаас ёс зүйг гэр бүл, найз нөхөд, боловсрол, нийгэм, ажил зэрэг таван хүрээнд хэр 
чухал болох талаар үнэлүүлэхэд хамгийн өндөр үнэлгээг гэр бүл (4.74), боловсрол (4.7), ажил 
дээр (4.7) тус тус авчээ. Харин үүнийг оюутнуудын курсээр харвал курс ахих тусам ёс зүйн 
үнэт зүйлсийг эдгээр бүх хүрээнд эрхэмлэх хандлага нэмэгдэж байна.  

Судалгаанд хамрагдсан багш нараас их сургуулийн орчны ёс зүй нийгмийн бусад хүрээний ёс 
зүйгээс ялгарах онцлог, мөн чанарын талаар нээлттэй асуултын хүрээнд тодруулахад Хүснэгт 
1-д дурдагдсан шинж чанаруудыг нийтлэг дэвшүүлсэн байна. Юуны өмнө эрдэм мэдлэгийг 
түгээдэг академик орчин учраас багш, оюутны хувьд шинэ санаа инноваци нэвтрүүлэх, бүтээл 
туурвих, үзэл бодлоо илэрхийлэх нь чухалд тооцогддог, түүнчлэн ирээдүйн мэргэжилтний 
төлөвшлийн үндсийг тавьж өгдөг, олон оролцогч талтай (нийгмийн ялгаатай давхаргыг 
төлөөлсөн), тэдгээрийн хооронд удирдлага, зохион байгуулалтын нарийн хэв маяг зонхилдог 
зэрэг онцлогтой гэж үзжээ. 

Хүснэгт 4: Их сургуулийн орчны ёс зүйн онцлог, мөн чанарын талаар багш нарын хариултын 
нэгтгэл  

 
❖ Академик байгууллага учраас академик эрх чөлөө, хариуцлагын асуудал чухал.  
❖ Ирээдүйн мэргэжилтний хандлага, итгэл үнэмшил, үндэс суурийг тавьдаг.  
❖ Босоо удирдлагатай тул удирдлагын ёс зүй хандлага харилцаа чухал.   
❖ Мэргэжилтний мэргэшсэн байдлын үндэс нь ёс зүйн төлөвшил байдаг.  
❖ Өөр өөр давхаргын хүмүүсийн хооронд харилцаа явагддаг. Ижил тэгш харилцах, 

хүнлэг хандах хэрэгтэй.  
❖ Сахилга бат, дүрэм журам чухал.   
❖ Хичээл сургалтын чанар чухал.  
❖ Шинэ санаа, инноваци бий болж нэвтэрч байдаг. Түүнийг зохицуулахад ёс зүй 

хэрэгтэй  
❖ Шинжлэх ухаан, эрдэм мэдлэгийг түгээдэг орчин тулд эерэг хандлага, ёс зүй чухал  
❖ Багш нар сайн үлгэрлэн дагуулагч байх шаардлагатай. Оюутан залуучуудтай 

харьцдаг.  
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Оюутнуудаас ¸с зүйг гэр бүл, найз нөхөд, боловсрол, нийгэм, ажил зэрэг таван 
хүрээнд хэр чухал болох талаар үнэлүүлэхэд хамгийн өндөр үнэлгээг гэр бүл (4.74), 
боловсрол (4.7), ажил дээр (4.7) тус тус авчээ. Харин үүнийг оюутнуудын курсээр 
харвал курс ахих тусам ¸с зүйн үнэт зүйлсийг эдгээр бүх хүрээнд эрхэмлэх хандлага 
нэмэгдэж байна. 

Судалгаанд хамрагдсан багш нараас их сургуулийн орчны ¸с зүй нийгмийн 
бусад хүрээний ¸с зүйгээс ялгарах онцлог, мөн чанарын талаар нээлттэй асуултын 
хүрээнд тодруулахад Хүснэгт 1-д дурдагдсан шинж чанаруудыг нийтлэг дэвшүүлсэн 
байна. Юуны өмнө эрдэм мэдлэгийг түгээдэг академик орчин учраас багш, оюутны 
хувьд шинэ санаа инноваци нэвтрүүлэх, бүтээл туурвих, үзэл бодлоо илэрхийлэх 
нь чухалд тооцогддог, түүнчлэн ирээдүйн мэргэжилтний төлөвшлийн үндсийг тавьж 
өгдөг, олон оролцогч талтай (нийгмийн ялгаатай давхаргыг төлөөлсөн), тэдгээрийн 
хооронд удирдлага, зохион байгуулалтын нарийн хэв маяг зонхилдог зэрэг онцлогтой 
гэж үзжээ.

Õ¿ñíýãò 4: Иõ ñóðãóóëèéí îð÷íû ¸ñ ç¿éí îíöëîã, ìºí ÷àíàðûí òàëààð áàãø 
íàðûí õàðèóëòûí íýãòãýë 

 Академик байгууллага учраас академик эрх чөлөө, хариуцлагын асуудал 
чухал. 

 Ирээдүйн мэргэжилтний хандлага, итгэл үнэмшил, үндэс суурийг тавьдаг. 
 Босоо удирдлагатай тул удирдлагын ¸с зүй хандлага харилцаа чухал.  
 Мэргэжилтний мэргэшсэн байдлын үндэс нь ¸с зүйн төлөвшил байдаг. 
 Өөр өөр давхаргын хүмүүсийн хооронд харилцаа явагддаг. Ижил тэгш 

харилцах, хүнлэг хандах хэрэгтэй. 
 Сахилга бат, дүрэм журам чухал.  
 Хичээл сургалтын чанар чухал. 
 Шинэ санаа, инноваци бий болж нэвтэрч байдаг. Түүнийг зохицуулахад ¸с 

зүй хэрэгтэй 
 Шинжлэх ухаан, эрдэм мэдлэгийг түгээдэг орчин тулд эерэг хандлага, ¸с 

зүй чухал 
 Багш нар сайн үлгэрлэн дагуулагч байх шаардлагатай. Оюутан 

залуучуудтай харьцдаг. 



382

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Çóðàã 8: Ёñ ç¿éí òàëààð õýíýýñ/юóíààñ ñóðàëöàõ ¸ñòîé òàëààð îюóòíû õàðèóëò 
(кóðñýýð)

16 
 

Зураг 8: Ёс зүйн талаар хэнээс/юунаас суралцах ёстой талаар оюутны хариулт (курсээр) 

 

Оюутнуудаас ёс талаар хэнээс илүү суралцах ёстой тухай тодруулсан асуултад багшаас гэсэн 
хариулт хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа хэдий ч энэ үзүүлэлт оюутнуудын курс ахих 
тусам буурах хандлагатай байна. Нэгдүгээр курсийн 2 оюутан тутмын 1 нь багшаас ёс зүйн 
талаар суралцах ёстой гэж үзэж байсан бол энэ хариулт 4-р курсийнхний дунд 3 оюутан 
тутмын 1 болж буурсан байна.  
 

Зураг 9: Их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр газар авсан үзэгдэл болох талаар 
оюутны хариулт, курсээр (1-маш бага, 2-бага, 3-дунд зэрэг, 4-их, 5-маш их) 

 

Түүнчлэн их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр их газар авсан үзэгдэл болохыг 
оюутнаар үнэлүүлэхэд (1-маш бага, 2-бага, 3-дунд зэрэг, 4-их, 5-маш их) нийт оюутны 
үнэлгээний дундаж үзүүлэлт 3.24 буюу дунд зэрэг гэсэн үнэлгээ гарчээ. Энэ үзүүлэлтийг 
курсээр харьцуулж харахад курс ахих тусам өсөн нэмэгдсэн үр дүн гарсан нь оюутнуудын 
курс ахих тусам их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй үзэгдэл газар авсан гэж үзэх хандлага 
нэмэгдэж байгааг илэрхийлж байна.  

 

 

1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс 6-р курс 
Багшаас 50.4% 40.4% 36.9% 36.5% 43.8% 38.5%
Найз нөхдөөс 6.6% 8.4% 10.2% 10.1% 6.3% 2.6%
Гэр бүлээс 14.9% 19.5% 15.1% 23.6% 18.8% 23.1%
Нийгмээс 23.1% 30.7% 34.7% 27.0% 31.3% 30.8%
Бусад 5.00% 1.00% 3.10% 2.70% 0% 5.10%
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1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс 6-р курс Дундаж

Оюутнуудаас ¸с талаар хэнээс илүү суралцах ¸стой тухай тодруулсан асуултад 
багшаас гэсэн хариулт хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа хэдий ч энэ үзүүлэлт 
оюутнуудын курс ахих тусам буурах хандлагатай байна. Нэгдүгээр курсийн 2 оюутан 
тутмын 1 нь багшаас ̧ с зүйн талаар суралцах ̧ стой гэж үзэж байсан бол энэ хариулт 
4-р курсийнхний дунд 3 оюутан тутмын 1 болж буурсан байна. 

Çóðàã 9: Иõ ñóðãóóëèéí îð÷èíä ¸ñ ç¿éã¿é áàéäàë õýð ãàçàð àâñàí ¿çýãäýë áîëîõ 
òàëààð îюóòíû õàðèóëò, кóðñýýð (1-ìàø áàãà, 2-áàãà, 3-äóíä çýðýã, 4-èõ, 5-ìàø 

èõ)

16 
 

Зураг 8: Ёс зүйн талаар хэнээс/юунаас суралцах ёстой талаар оюутны хариулт (курсээр) 

 

Оюутнуудаас ёс талаар хэнээс илүү суралцах ёстой тухай тодруулсан асуултад багшаас гэсэн 
хариулт хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа хэдий ч энэ үзүүлэлт оюутнуудын курс ахих 
тусам буурах хандлагатай байна. Нэгдүгээр курсийн 2 оюутан тутмын 1 нь багшаас ёс зүйн 
талаар суралцах ёстой гэж үзэж байсан бол энэ хариулт 4-р курсийнхний дунд 3 оюутан 
тутмын 1 болж буурсан байна.  
 

Зураг 9: Их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр газар авсан үзэгдэл болох талаар 
оюутны хариулт, курсээр (1-маш бага, 2-бага, 3-дунд зэрэг, 4-их, 5-маш их) 

 

Түүнчлэн их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр их газар авсан үзэгдэл болохыг 
оюутнаар үнэлүүлэхэд (1-маш бага, 2-бага, 3-дунд зэрэг, 4-их, 5-маш их) нийт оюутны 
үнэлгээний дундаж үзүүлэлт 3.24 буюу дунд зэрэг гэсэн үнэлгээ гарчээ. Энэ үзүүлэлтийг 
курсээр харьцуулж харахад курс ахих тусам өсөн нэмэгдсэн үр дүн гарсан нь оюутнуудын 
курс ахих тусам их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй үзэгдэл газар авсан гэж үзэх хандлага 
нэмэгдэж байгааг илэрхийлж байна.  

 

 

1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс 6-р курс 
Багшаас 50.4% 40.4% 36.9% 36.5% 43.8% 38.5%
Найз нөхдөөс 6.6% 8.4% 10.2% 10.1% 6.3% 2.6%
Гэр бүлээс 14.9% 19.5% 15.1% 23.6% 18.8% 23.1%
Нийгмээс 23.1% 30.7% 34.7% 27.0% 31.3% 30.8%
Бусад 5.00% 1.00% 3.10% 2.70% 0% 5.10%
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1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс 6-р курс Дундаж

Түүнчлэн их сургуулийн орчинд ¸с зүйгүй байдал хэр их газар авсан үзэгдэл 
болохыг оюутнаар үнэлүүлэхэд (1-маш бага, 2-бага, 3-дунд зэрэг, 4-их, 5-маш их) 
нийт оюутны үнэлгээний дундаж үзүүлэлт 3.24 буюу дунд зэрэг гэсэн үнэлгээ гарчээ. 
Энэ үзүүлэлтийг курсээр харьцуулж харахад курс ахих тусам өсөн нэмэгдсэн үр дүн 
гарсан нь оюутнуудын курс ахих тусам их сургуулийн орчинд ¸с зүйгүй үзэгдэл газар 
авсан гэж үзэх хандлага нэмэгдэж байгааг илэрхийлж байна. 
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Õ¿ñíýãò 5: Оюóòíóóäûí ¸ñ ç¿éí òºëºâøëèéã àâ÷ áóé ýõ ñóðâàëæèéí îíîîíû 
äóíäàæ, кóðñýýð 

Курс 1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс 6-р курс Нийт 
Дундаж

(Стандарт 
хазайлт)

Дундаж
(Стандарт 
хазайлт)

Дундаж
(Стандарт 
хазайлт)

Дундаж
(Стандарт 
хазайлт)

Дундаж
(Стандарт 
хазайлт)

Дундаж
(Стандарт 
хазайлт)

Дундаж
(Стандарт 
хазайлт)

1. Гэр бүл  2.81
2.56

2.42
2.48

2.31
2.39

2.94
2.81

1.85
1.70

2.68
2.61

2.53
2.52

2. Найз 
нөхөд  

4.00
1.97

3.73
1.86

3.79
1.89

3.95
1.88

3.64
1.52

3.98
1.94

3.83
1.88

3. Багш  3.95
2.25

3.52
1.96

3.50
1.89

3.72
2.05

2.88
1.63

3.85
2.02

3.60
2.00

4. Ах дүү, 
хамаатан 
садан 

4.62
1.77

4.49
1.86

4.54
1.88

4.37
1.69

4.79
1.98

3.95
2.12

4.49
1.84

5. Анги 
танхим, 
сургууль  

4.53
1.82

4.21
1.63

4.42
1.63

4.41
1.67

3.45
1.66

4.73
1.84

4.34
1.69

6. Интернет, 
цахим 
сүлжээ  

5.02
2.03

5.54
1.99

5.41
1.97

5.46
1.96

5.30
2.07

4.65
2.12

5.37

7. Хэвлэмэл 
бүтээл  

5.93
2.14

5.88
2.06

5.79
2.24

5.81
2.20

6.52
1.91

5.58
2.27

5.86
2.15

8. Радио 
телевиз  

5.77
2.28

6.02
1.96

5.90
2.13

5.93
2.29

6.36
1.98

5.45
2.31

5.92
2.13

Оюутнуудын ¸с зүйн төлөвшлийг авч буй эх сурвалжид өгсөн онооны дунджийг 
харахад багш нь гэр бүл ба найз нөхдийн дараа гуравдугаарт эрэмбэлэгдсэн байна. 
Харин анги танхим, сургууль нь ах дүү хамаатан садны дараа дөрөвдүгээрт оржээ. 

Хувь хүний зан чанаруудыг ач холбогдлоор нь 1-10 онооны хооронд үнэлсэн 
оюутны үнэлгээний дунджаар зан чанаруудыг буурах эрэмбээр байрлуулахад зураг 
3-д үзүүлсэн зан чанарууд хамгийн өндрөөр үнэлэгдсэн ба хүйсийн хувьд эмэгтэй 
оюутнууд эрэгтэйчүүдээс илүү дээрх зан чанаруудыг ач холбогдолтойд үзсэн байна. 

Çóðàã 10: Оюóòíóóäààñ õàìãèéí ºíäºð ¿íýëãýý àâñàí çàí ÷àíàð (õ¿éñýýð)

17 
 

Хүснэгт 5: Оюутнуудын ёс зүйн төлөвшлийг авч буй эх сурвалжийн онооны дундаж, 
курсээр  

 Курс  1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс 6-р курс Нийт  
Дундаж 

(Стандарт 
хазайлт)  

Дундаж 
(Стандарт 
хазайлт)  

Дундаж 
(Стандарт 
хазайлт)  

Дундаж 
(Стандарт 
хазайлт)  

Дундаж 
(Стандарт 
хазайлт)  

Дундаж 
(Стандарт 
хазайлт)  

Дундаж 
(Стандарт 
хазайлт) 

 
1. Гэр бүл   2.81 

2.56 
2.42 
2.48 

2.31 
2.39 

2.94 
2.81 

1.85 
1.70 

2.68 
2.61 

2.53 
2.52 

2. Найз 
нөхөд   

4.00 
1.97 

3.73 
1.86 

3.79 
1.89 

3.95 
1.88 

3.64 
1.52 

3.98 
1.94 

3.83 
1.88 

3. Багш   3.95 
2.25 

3.52 
1.96 

3.50 
1.89 

3.72 
2.05 

2.88 
1.63 

3.85 
2.02 

3.60 
2.00 

4. Ах дүү, 
хамаатан 
садан  

4.62 
1.77 

4.49 
1.86 

4.54 
1.88 

4.37 
1.69 

4.79 
1.98 

3.95 
2.12 

4.49 
1.84 

5. Анги 
танхим, 
сургууль   

4.53 
1.82 

4.21 
1.63 

4.42 
1.63 

4.41 
1.67 

3.45 
1.66 

4.73 
1.84 

4.34 
1.69 

6. Интернет, 
цахим 
сүлжээ   

5.02 
2.03 

5.54 
1.99 

5.41 
1.97 

5.46 
1.96 

5.30 
2.07 

4.65 
2.12 

5.37 

7. Хэвлэмэл 
бүтээл   

5.93 
2.14 

5.88 
2.06 

5.79 
2.24 

5.81 
2.20 

6.52 
1.91 

5.58 
2.27 

5.86 
2.15 

8. Радио 
телевиз   

5.77 
2.28 

6.02 
1.96 

5.90 
2.13 

5.93 
2.29 

6.36 
1.98 

5.45 
2.31 

5.92 
2.13 

Оюутнуудын ёс зүйн төлөвшлийг авч буй эх сурвалжид өгсөн онооны дунджийг харахад багш 
нь гэр бүл ба найз нөхдийн дараа гуравдугаар эрэмбэлэгдсэн байна. Харин анги танхим, 
сургууль нь ах дүү хамаатан садны дараа дөрөвдүгээрт оржээ.  

Хувь хүний зан чанаруудыг ач холбогдлоор нь 1-10 онооны хооронд үнэлсэн оюутны 
үнэлгээний дунджаар зан чанаруудыг буурах эрэмбээр байрлуулахад Зураг 3-д үзүүлсэн  зан 
чанарууд хамгийн өндрөөр үнэлэгдсэн ба хүйсийн хувьд эмэгтэй оюутнууд эрэгтэйчүүдээс 
илүү дээрх зан чанаруудыг ач холбогдолтойд үзсэн байна.  

Зураг 10: Оюутнуудаас хамгийн өндөр үнэлгээ авсан зан чанар (хүйсээр) 

 

Харин багш нарын зан чанаруудыг ач холбогдлоор нь 1-10 хүртэлх оноогоор үнэлсэн 
үнэлгээний дунджуудыг эрэмбэлбэл хариуцлагатай байдал (8.95), хөдөлмөрч зан (8.92), 
мэдлэг чадвар (8.84), хувийн сахилга бат (8.81), шударга хандлага (8.72) ба идэвх зүтгэл (8.64) 
зэрэг зан чанарууд эхний эгнээнд эрэмбэлэгдсэн.  
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Харин багш нарын зан чанаруудыг ач холбогдлоор нь 1-10 хүртэлх оноогоор 
үнэлсэн үнэлгээний дунджуудыг эрэмбэлбэл хариуцлагатай байдал (8.95), хөдөлмөрч 
зан (8.92), мэдлэг чадвар (8.84), хувийн сахилга бат (8.81), шударга хандлага (8.72) 
ба идэвх зүтгэл (8.64) зэрэг зан чанарууд эхний эгнээнд эрэмбэлэгдсэн. 
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Çóðàã 11: Иõ, äýýä ñóðãóóëèéí áàãø, îюóòíóóäûí  õàìãèéí ºíäðººð ¿íýëæ áóé çàí 
÷àíàðóóä (áàãø, îюóòíóóäûí õàðèóëò)

18 
 

Зураг 11: Их, дээд сургуулийн багш, оюутнуудын  хамгийн өндрөөр үнэлж буй зан чанарууд 
(багш, оюутнуудын хариулт) 

 

Харин зан чанаруудыг үнэлсэн байдлыг багш, оюутнаар харьцуулж харвал шударга 
хандлагыг үнэлсэн байдал багш, оюутнаар бага зэрэг ялгаатай буюу багш нар шударга 
хандлагыг оюутнуудаас илүү өндөр үнэлсэн байна.  

Зураг 12: Зан чанаруудыг эрхэмлэх байдал ба хэрэгжүүлдэг байдлын үнэлгээний 
дунджуудын харьцуулалт, багш, оюутнаар   

 

Багш, оюутнаар зан чанаруудыг үнэлүүлэхдээ тухайн зан чанар түүний хувьд хэр чухал болох 
болон амьдралд хэрэгжүүлдэг байдал гэсэн үндсэн 2 шалгуур тус бүрээр 1-10 оноогоор 
үнэлүүлсэн. Эдгээр шалгуурын дагуу багш, оюутны үнэлгээний дунджийг харьцуулан харвал 
тухайн зан чанарыг чухалчлан үзэж буй байдал ба бодит байдал дээр хэрэгжүүлдэг байдлын 
хооронд зөрүүтэй байна. Тодруулбал багш нарын зан чанаруудыг чухалд үзэх байдлын 
дундаж үзүүлэлт 8.1 ба түүнийг хэрэгжүүлдэг байдалд өгсөн үнэлгээний дундаж 7.2 байгаа 
бөгөөд энэ 2 дунджийн хоорондын зөрүү 0.9 байгаа бол оюутнуудын үнэлгээний зөрүү 1.0 
байна. Эндээс их сургуулийн багш, оюутнуудын хувьд эрхэмлэж буй зан чанараа бодит 
байдал дээр төдийлөн хэрэгжүүлж чаддаггүй гэсэн үр дүн харагдаж байна.  
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Харин зан чанаруудыг үнэлсэн байдлыг багш, оюутнаар харьцуулж харвал 
шударга хандлагыг үнэлсэн байдал багш, оюутнаар бага зэрэг ялгаатай буюу багш 
нар шударга хандлагыг оюутнуудаас илүү өндөр үнэлсэн байна. 

Çóðàã 12: Çàí ÷àíàðóóäûã ýðõýìëýõ áàéäàë áà õýðýãæ¿¿ëäýã áàéäëûí ¿íýëãýýíèé 
äóíäæóóäûí õàðüöóóëàëò, áàãø, îюóòíààð  
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Зураг 11: Их, дээд сургуулийн багш, оюутнуудын  хамгийн өндрөөр үнэлж буй зан чанарууд 
(багш, оюутнуудын хариулт) 

 

Харин зан чанаруудыг үнэлсэн байдлыг багш, оюутнаар харьцуулж харвал шударга 
хандлагыг үнэлсэн байдал багш, оюутнаар бага зэрэг ялгаатай буюу багш нар шударга 
хандлагыг оюутнуудаас илүү өндөр үнэлсэн байна.  

Зураг 12: Зан чанаруудыг эрхэмлэх байдал ба хэрэгжүүлдэг байдлын үнэлгээний 
дунджуудын харьцуулалт, багш, оюутнаар   

 

Багш, оюутнаар зан чанаруудыг үнэлүүлэхдээ тухайн зан чанар түүний хувьд хэр чухал болох 
болон амьдралд хэрэгжүүлдэг байдал гэсэн үндсэн 2 шалгуур тус бүрээр 1-10 оноогоор 
үнэлүүлсэн. Эдгээр шалгуурын дагуу багш, оюутны үнэлгээний дунджийг харьцуулан харвал 
тухайн зан чанарыг чухалчлан үзэж буй байдал ба бодит байдал дээр хэрэгжүүлдэг байдлын 
хооронд зөрүүтэй байна. Тодруулбал багш нарын зан чанаруудыг чухалд үзэх байдлын 
дундаж үзүүлэлт 8.1 ба түүнийг хэрэгжүүлдэг байдалд өгсөн үнэлгээний дундаж 7.2 байгаа 
бөгөөд энэ 2 дунджийн хоорондын зөрүү 0.9 байгаа бол оюутнуудын үнэлгээний зөрүү 1.0 
байна. Эндээс их сургуулийн багш, оюутнуудын хувьд эрхэмлэж буй зан чанараа бодит 
байдал дээр төдийлөн хэрэгжүүлж чаддаггүй гэсэн үр дүн харагдаж байна.  
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Багш, оюутнаар зан чанаруудыг үнэлүүлэхдээ тухайн зан чанар түүний хувьд 
хэр чухал болох болон амьдралд хэрэгжүүлдэг байдал гэсэн үндсэн 2 шалгуур тус 
бүрээр 1-10 оноогоор үнэлүүлсэн. Эдгээр шалгуурын дагуу багш, оюутны үнэлгээний 
дунджийг харьцуулан харвал тухайн зан чанарыг чухалчлан үзэж буй байдал ба 
бодит байдал дээр хэрэгжүүлдэг байдлын хооронд зөрүүтэй байна. Тодруулбал 
багш нарын зан чанаруудыг чухалд үзэх байдлын дундаж үзүүлэлт 8.1 ба түүнийг 
хэрэгжүүлдэг байдалд өгсөн үнэлгээний дундаж 7.2 байгаа бөгөөд энэ 2 дунджийн 
хоорондын зөрүү 0.9 байгаа бол оюутнуудын үнэлгээний зөрүү 1.0 байна. Эндээс их 
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сургуулийн багш, оюутнуудын хувьд эрхэмлэж буй зан чанараа бодит байдал дээр 
төдийлөн хэрэгжүүлж чаддаггүй гэсэн үр дүн харагдаж байна. 

Õ¿ñíýãò 6: Çàí ÷àíàðóóäûã ýðõýìëýõ áàéäàë áà õýðýãæ¿¿ëäýã áàéäëûí ¿íýëãýýíèé 
äóíäæóóäûí õàðüöóóëàëò, áàãø, îюóòíààð  

Хэр чухал болох Хэрэгжүүлдэг байдал Дунджийн зөрүүДундаж

1. Багш нарын үнэлгээ 8.1 7.2 0.9

2. Оюутнуудын үнэлгээ 8.4 7.4 1.0

Оюутнуудаар зан чанаруудыг 1-10 хүртэл оноогоор хэр чухал болох болон 
хэрэгжүүлдэг байдлыг үнэлүүлсэн үнэлгээний мэдээлэлд ôактор анализ хийж үзэхэд 
18 зан чанарыг үнэлж буй үнэлгээгээр 5 бүлэг ангилал тодорхойлогдсон. Оюутнууд 
зан чанаруудыг эрхэмлэх байдлаараа хуваагдаж буй бүлгүүдийн эрхэмлэж буй зан 
чанарын нийтлэг хэв шинжүүдийг тодорхойлбол эхний бүлэг оюутнууд хувийн сахилга 
бат, идэвх зүтгэл, шударга хандлага, хариуцлагатай байдал, тууштай, цөхөршгүй 
байдал ба мэдлэг чадварыг үнэлж байгаагаараа нийтлэг бол хо¸рдугаар бүлгийн 
оюутнууд өрөвч, өгөөмөр зан, даруу байдал ба талархах сэтгэлийг чухалчилдаг 
байна. Харин олон нийтэч, нөхөрсөг, хөгжилтэй занг эрхэмлэдэг оюутнууд нэг бүлэг 
болж байхад эр зориг, хайр, хөдөлмөрч занг эрхэмлэж буй оюутнууд нэг бүлэг болж 
байна. Хүлээц, тэвчээрийг эрхэмлэдэг оюутнууд дээрх бүлгийн оюутнуудаас  тусдаа 
бүлэг үүсгэсэн байна. 

Õ¿ñíýãò 7: Õ¿íèé çàí ÷àíàðóóäûã ¿íýëñýí îюóòíû ¿íýëãýýíä õèéñýí фàкòîð 
àíàëèçûí ¿ð ä¿í 

 
Факторууд 

1 2 3 4 5

Бү
лэ

г 1

Хувийн сахилга бат .755
Идэвх зүтгэл .730
Шударга хандлага .651
Хариуцлагатай байдал .568
Тууштай, цөхөршгүй .456
Мэдлэг чадвар .419

Бү
лэ

г 2

Өрөвч .765
Өгөөмөр .731
Даруу зан .701
Талархах .445

Бү
лэ

г 3 Олон нийтэч, элгэмсүү .783
Хөгжилтэй зан .737
Нөхөрсөг хандлага .724

Бү
лэ

г 4 Эр зориг .733
Хайр .703
Хөдөлмөрч .650

Бү
лэ

г 5 Хүлээц .796

Тэвчээр .747
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Оюутнуудын үнэлгээний найдвартай байдлын үзүүлэлт өндөр (Кронбах альôа – 
0.92). Түүврийн тохироц чанарын үзүүлэлт сайн (KMO – 0.89) 

Зан чанаруудыг үнэлсэн багш нарын үнэлгээнд хийсэн ôактор шинжилгээний 
үр дүнгээр багш нарын 2 үндсэн бүлэг тодорхойлогджээ. Эхний бүлэгт сахилга бат, 
хичээл зүтгэл, тэсвэр тэвчээрийг эрхэмлэх байдал зонхилж байхад нөгөө бүлэг нь 
өрөвч нинжин сэтгэл, өгөөмөр зан, хайр халамж зэрэг сэтгэл хөдлөлийн шинжтэй 
харилцааны зан төлөвт түлхүү төвлөрчээ. 

Õ¿ñíýãò 8: Õ¿íèé çàí ÷àíàðóóäûã ¿íýëñýí áàãø íàðûí ¿íýëãýýíä õèéñýí фàкòîð 
àíàëèçûí ¿ð ä¿í 

Факторууд 
1 2

Бү
лэ

г 1

• Хариуцлагатай байдал .846
• Идэвх зүтгэл .827
• Тууштай, цөхөршгүй 

байх .810

• Шударга хандлага .804
• Нөхөрсөг хандлага .743
• Хувийн сахилга бат .741
• Нийтэч, элгэмсүү 

байдлыг .734

• Мэдлэг чадвар .701
• Хүлээцтэй байдал .640
• Тэвчээртэй байдал .592

Бү
лэ

г 2

• Өрөвч байдал .844
• Даруу зан .834
• Хөгжилтэй зан .791
• Талархах .764
• Өгөөмөр байдал .755
• Хайр .749
• Эр зоригтой байдал .671
• Олон нийтэч байдал .561

Багш нарын зан чанарын үнэлгээнд хийсэн ôактор анализын найдвартай 
байдлын үзүүлэлт өндөр (Кронбах альôа – 0.93), түүврийн тохироц чанар (КМО 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy – 0.87) байна

Их, дээд сургуулийн орчинд хэн хамгийн их ¸с зүйгүй хандлага гаргадаг вэ 
гэсэн асуултад өгсөн багш, оюутны хариултад бага зэргийн ялгаа ажиглагдаж 
байна. Тухайлбал, багш нарын 29,1 хувь захирал, удирдах албан тушаалтан ¸с 
зүйгүй авирладаг гэж үзсэн нь хамгийн өндөр үзүүлэлт бол оюутнуудын 44,3 хувь нь 
оюутнуудыг ¸с зүйгүй гэж үзжээ. 
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Çóðàã 13: Тàíû áîäëîîð èõ, äýýä ñóðãóóëèéí îð÷èíä õýí õàìãèéí èõ ¸ñ ç¿éã¿é 
õàíäëàãà ãàðãàäàã âý?

20 
 

тэвчээрийг эрхэмлэх байдал зонхилж байхад нөгөө бүлэг нь өрөвч нинжин сэтгэл, өгөөмөр 
зан, хайр халамж зэрэг сэтгэл хөдлөлийн шинжтэй харилцааны зан төлөвт түлхүү төвлөрчээ.  

Хүснэгт 8: Хүний зан чанаруудыг үнэлсэн багш нарын үнэлгээнд хийсэн фактор анализын үр 
дүн  

 
 

Факторууд  
1 2 

Бү
лэ

г 
1 

• Хариуцлагатай байдал .846  
• Идэвх зүтгэл  .827  
• Тууштай, цөхөршгүй байх .810  
• Шударга хандлага  .804  
• Нөхөрсөг хандлага .743  
• Хувийн сахилга бат .741  
• Нийтэч, элгэмсүү байдлыг  .734  
• Мэдлэг чадвар .701  
• Хүлээцтэй байдал .640  
• Тэвчээртэй байдал .592  

Бү
лэ

г 
2 

• Өрөвч байдал  .844 
• Даруу зан  .834 
• Хөгжилтэй зан  .791 
• Талархах   .764 
• Өгөөмөр байдал  .755 
• Хайр   .749 
• Эр зоригтой байдал  .671 
• Олон нийтэч байдал  .561 

Багш нарын зан чанарын үнэлгээнд хийсэн фактор анализын найдвартай байдлын үзүүлэлт 
өндөр (Кронбах альфа – 0.93), түүврийн тохироц чанар (КМО Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy – 0.87) байна 

Их, дээд сургуулийн орчинд хэн хамгийн их ёс зүйгүй хандлага гаргадаг вэ гэсэн асуултад 
өгсөн багш, оюутны хариултад бага зэргийн ялгаа ажиглагдаж байна. Тухайлбал, багш нарын 
29,1 хувь захирал, удирдах албан тушаалтан ёс зүйгүй авирладаг гэж үзсэн нь хамгийн өндөр 
үзүүлэлт бол оюутнуудын 44,3 хувь нь оюутнуудыг ёс зүйгүй гэж үзжээ.  

Зураг 13: Таны бодлоор их, дээд сургуулийн орчинд хэн хамгийн их ёс зүйгүй хандлага 
гаргадаг вэ? 
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Багш нар ̧ с зүйгүй гэж нийт багш нарын 20,9 хувь үзсэн бол оюутнуудын 11.6 хувь 
нь багшийг ¸с зүйгүй гэж үзсэн. Оюутнуудын хувьд багшаас илүү оюутанд үйлчлэх 
албаны ба сургалтын албаны мэргэжилтэн, оюутны зөвлөлийн дарга гишүүдийг ¸с 
зүйгүй гэж үнэлжээ. 

Çóðàã 14: Өíººãèéí íèéãýìä ÿìàð õ¿í ñàéõàí àìüäðàõ áîëîìæòîé âý? (áàãø, 
îюóòíû õàðèóëòààð) 

21 
 

Багш нар ёс зүйгүй гэж нийт багш нарын 20,9 хувь үзсэн бол оюутнуудын 11.6 хувь нь 
багшийг ёс зүйгүй гэж үзсэн. Оюутнуудын хувьд багшаас илүү оюутанд үйлчлэх албаны ба 
сургалтын албаны мэргэжилтэн, оюутны зөвлөлийн дарга гишүүдийг ёс зүйгүй гэж үнэлжээ.  

Зураг 14: Өнөөгийн нийгэмд ямар хүн сайхан амьдрах боломжтой вэ? (багш, оюутны 
хариултаар)  

 

Өнөөгийн нийгэмд ямар хүн сайхан амьдрах боломжтой вэ гэсэн асуултын хариултыг 
сонголтоор нь эрэмбэлэхэд нэн тэргүүнд хөдөлмөрч, боловсролтой, ёс зүйтэй хүн сайхан 
амьдарна гэж үзсэн хандлага тодорч байна. Гэхдээ оюутнууд багш нараас илүүтэй 
боловсролтой хүн сайхан амьдарна гэж үзэж буй бол багш нар ёс зүйтэй хүн сайхан амьдарна 
гэж үзсэн байдал оюутнуудаас илүү байна. Түүнчлэн оюутнуудын хувьд хөрөнгө мөнгөтэй 
хүн сайхан амьдарна гэж үзэх хандлага багш нарынхаас илүү байхад эрх мэдэлтэй хүн сайхан 
амьдарна гэж үзсэн байдал багш нарын дунд оюутнуудаас илүү байна.  

 
Зураг 15: Уламжлалт ойлголтуудтай санал нийлж буй байдал (багш, оюутнаар) 

 

Авлига, ёс зүйгүй үйлдлийг арилгахад түүнийг илрүүлэх, мэдээлэх, шүүмжлэх, буруутгах 
талаар оролцогч талуудын хандлага, үзэл бодол байр суурь чухал нөлөөтэй. Судалгаагаар 
авлига, шударга бус ёс зүйгүй үйлдлийг нуун дарагдуулах, тэвчихэд хүргэдэг уламжлалт, 
тогтсон ойлголтуудтай хэр санал нийлж буйг тодруулахад тодорхой хэмжээнд санал нийлэх 
хандлага ажиглагдсан. Урт хэл хүзүү орооно, сохрын газар сохор, доголонгийн газар доголон 
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Багш Оюутан 

Өнөөгийн нийгэмд ямар хүн сайхан амьдрах боломжтой вэ гэсэн асуултын 
хариултыг сонголтоор нь эрэмбэлэхэд нэн тэргүүнд хөдөлмөрч, боловсролтой, ¸с 
зүйтэй хүн сайхан амьдарна гэж үзсэн хандлага тодорч байна. Гэхдээ оюутнууд 
багш нараас илүүтэй боловсролтой хүн сайхан амьдарна гэж үзэж буй бол багш нар 
¸с зүйтэй хүн сайхан амьдарна гэж үзсэн байдал оюутнуудаас илүү байна. Түүнчлэн 
оюутнуудын хувьд хөрөнгө мөнгөтэй хүн сайхан амьдарна гэж үзэх хандлага багш 
нарынхаас илүү байхад эрх мэдэлтэй хүн сайхан амьдарна гэж үзсэн байдал багш 
нарын дунд оюутнуудаас илүү байна. 
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Çóðàã 15: Уëàìæëàëò îéëãîëòóóäòàé ñàíàë íèéëæ áóé áàéäàë (áàãø, îюóòíààð)
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Багш нар ёс зүйгүй гэж нийт багш нарын 20,9 хувь үзсэн бол оюутнуудын 11.6 хувь нь 
багшийг ёс зүйгүй гэж үзсэн. Оюутнуудын хувьд багшаас илүү оюутанд үйлчлэх албаны ба 
сургалтын албаны мэргэжилтэн, оюутны зөвлөлийн дарга гишүүдийг ёс зүйгүй гэж үнэлжээ.  

Зураг 14: Өнөөгийн нийгэмд ямар хүн сайхан амьдрах боломжтой вэ? (багш, оюутны 
хариултаар)  

 

Өнөөгийн нийгэмд ямар хүн сайхан амьдрах боломжтой вэ гэсэн асуултын хариултыг 
сонголтоор нь эрэмбэлэхэд нэн тэргүүнд хөдөлмөрч, боловсролтой, ёс зүйтэй хүн сайхан 
амьдарна гэж үзсэн хандлага тодорч байна. Гэхдээ оюутнууд багш нараас илүүтэй 
боловсролтой хүн сайхан амьдарна гэж үзэж буй бол багш нар ёс зүйтэй хүн сайхан амьдарна 
гэж үзсэн байдал оюутнуудаас илүү байна. Түүнчлэн оюутнуудын хувьд хөрөнгө мөнгөтэй 
хүн сайхан амьдарна гэж үзэх хандлага багш нарынхаас илүү байхад эрх мэдэлтэй хүн сайхан 
амьдарна гэж үзсэн байдал багш нарын дунд оюутнуудаас илүү байна.  

 
Зураг 15: Уламжлалт ойлголтуудтай санал нийлж буй байдал (багш, оюутнаар) 

 

Авлига, ёс зүйгүй үйлдлийг арилгахад түүнийг илрүүлэх, мэдээлэх, шүүмжлэх, буруутгах 
талаар оролцогч талуудын хандлага, үзэл бодол байр суурь чухал нөлөөтэй. Судалгаагаар 
авлига, шударга бус ёс зүйгүй үйлдлийг нуун дарагдуулах, тэвчихэд хүргэдэг уламжлалт, 
тогтсон ойлголтуудтай хэр санал нийлж буйг тодруулахад тодорхой хэмжээнд санал нийлэх 
хандлага ажиглагдсан. Урт хэл хүзүү орооно, сохрын газар сохор, доголонгийн газар доголон 
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Авлига, ¸с зүйгүй үйлдлийг арилгахад түүнийг илрүүлэх, мэдээлэх, шүүмжлэх, 
буруутгах талаар оролцогч талуудын хандлага, үзэл бодол байр суурь чухал нөлөөтэй. 
Судалгаагаар авлига, шударга бус ¸с зүйгүй үйлдлийг нуун дарагдуулах, тэвчихэд 
хүргэдэг уламжлалт, тогтсон ойлголтуудтай хэр санал нийлж буйг тодруулахад 
тодорхой хэмжээнд санал нийлэх хандлага ажиглагдсан. Урт хэл хүзүү орооно, 
сохрын газар сохор, доголонгийн газар доголон зэрэг хэлцтэй оюутнуудын бараг тал 
шахам хувь нь санал нийлж байхад багш нарын 30-40 хувь нь санал нийлж байна. 
Нийгэмд авлига, хээл хахууль, ¸с зүйгүй үйлдэл газар авахад ийнхүү олон нийтийн 
дунд тогтсон ойлголт хандлага сөргөөр нөлөөлдөг. Авлига, шударга бус, ¸с зүйгүй 
үйлдэлтэй эвлэрсэн, түүнийг тэвчсэн хандлага дээд боловсролын системд багш, 
оюутнуудын дунд тодорхой хэмжээнд илэрч байна гэж үзэж болох юм.

Багш нар ¸с зүйн хувьд оюутнуудад үлгэрлэж чаддаг эсэх талаар оюутнуудаас 
асуухад 5 оюутны 1 нь тийм гэж хариулсан ба сургуулиудаар харахад ДХИС-ийн 
оюутнуудын үзүүлэлт хамгийн өндөр бол АШУҮИС-ийн оюутнуудын үзүүлэлт арай 
доогуур байна.

Çóðàã 16: Áàãø íàð ¸ñ ç¿éí õóâüä îюóòíóóäàä ¿ëãýðëýæ ÷àääàã ýñýõ òàëààð 
îюóòíû õàðèóëò, ñóðãóóëèàð 
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зэрэг хэлцтэй оюутнуудын бараг тал шахам хувь нь санал нийлж байхад багш нарын 30-40 
хувь нь санал нийлж байна. Нийгэмд авлига, хээл хахууль, ёс зүйгүй үйлдэл газар авахад 
ийнхүү олон нийтийн дунд тогтсон ойлголт хандлага сөргөөр нөлөөлдөг. Авлига, шударга 
бус, ёс зүйгүй үйлдэлтэй эвлэрсэн, түүнийг тэвчсэн хандлага дээд боловсролын системд багш, 
оюутнуудын дунд тодорхой хэмжээнд илэрч байна гэж үзэж болох юм. 

Багш нар ёс зүйн хувьд оюутнуудад үлгэрлэж чаддаг эсэх талаар оюутнуудаас асуухад 5 
оюутны 1 нь тийм гэж хариулсан ба сургуулиудаар харахад ДХИС-ийн оюутнуудын үзүүлэлт 
хамгийн өндөр бол АШУҮИС-ийн оюутнуудын үзүүлэлт арай доогуур байна. 

Зураг 16: Багш нар ёс зүйн хувьд оюутнуудад үлгэрлэж чаддаг эсэх талаар оюутны 
хариулт, сургуулиар  

 

Сайн мэргэжилтэнд ёс зүй чухал эсэх талаар оюутны хандлагыг тодруулахад 92,2 хувь нь 
чухал гэж үзсэн ба ДХИС-ийн оюутнуудын үнэлгээ бусад сургуультай харьцуулахад бага 
зэрэг доогуур байна.  

Хүснэгт 9: Мэргэжилтний ёс зүйн ач холбогдлын талаар оюутнуудын хариулт, сургуулиар 

  Сургууль  Нийт  
АШУҮИС МУБИС ДХИС 

     
Сайн мэргэжилтэн заавал ёс зүйтэй байх ёстой 
гэдэгтэй санал нийлэх үү  

95,8 93,7 87 92,2 
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Сайн мэргэжилтэнд ¸с зүй чухал эсэх талаар оюутны хандлагыг тодруулахад 
92,2 хувь нь чухал гэж үзсэн ба ДХИС-ийн оюутнуудын үнэлгээ бусад сургуультай 
харьцуулахад бага зэрэг доогуур байна. 
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Õ¿ñíýãò 9: Мýðãýæèëòíèé ¸ñ ç¿éí à÷ õîëáîãäëûí òàëààð îюóòíóóäûí õàðèóëò, 
ñóðãóóëèàð

Сургууль Нийт АШУҮИС МУБИС ДХИС

Сайн мэргэжилтэн заавал ¸с зүйтэй байх 
¸стой гэдэгтэй санал нийлэх үү 95,8 93,7 87 92,2

БҮЛЭГ 3. ДЭЭД БÎЛÎВСРÎЛЫН ÎРЧИН ДАХÜ ¨С ЗҮЙН ЗӨРЧЛҮҮД

Дээд боловсролын орчин ¸с зүйн асуудлуудтай нэлээд хэмжээгээр тулгардаг 
орчин болох нь харагдаж байна. Судалгаанд оролцсон оюутнуудын 30-40 гаруй 
хувь, харин багш нарын 24-34 хүртэлх хувь нь тухайн орчинд ¸с зүйн зөрчил газар 
авсан үзэгдэл гэж хариулжээ.

Çóðàã 17: Иõ ñóðãóóëèéí îð÷èíä ¸ñ ç¿éã¿é áàéäàë õýð ãàçàð àâñàí ¿çýãäýë âý? 
Áàãø, îюóòíû õàðèëóò, ñóðãóóëü õóâèàð

Иõ ñóðãóóëèéí îð÷èíä ¸ñ ç¿éã¿é áàéäàë õýð ãàçàð àâñàí ¿çýãäýë âý?, îюóòíû 
õàðèóëò, ñóðãóóëü, õóâèàð
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БҮЛЭГ 3. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ОРЧИН ДАХЬ ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛҮҮД 
Дээд боловсролын орчин ёс зүйн асуудлуудтай нэлээд хэмжээгээр тулгардаг орчин болох нь 
харагдаж байна. Судалгаанд оролцсон оюутнуудын 30-40 гаруй хувь, харин багш нарын 24-
34 хүртэлх хувь нь тухайн орчинд ёс зүйн зөрчил газар авсан үзэгдэл гэж хариулжээ. 
 
Зураг 17: Их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр газар авсан үзэгдэл вэ? Багш, оюутны 
харилут, сургууль хувиар 

Их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр газар авсан үзэгдэл вэ?, оюутны хариулт, 
сургууль, хувиар 

 
Таны бодлоор их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр газар авсан үзэгдэл вэ?, багш 
нарын хариулт  

 
 
Судалгааны тайлангийн эхний буюу арга зүйн бүлэг дэх дээд боловсролын орчин дахь ёс зүйн 
зөрчил, авлига, шударга бус үйлдлийн ангиллын дагуу багшийн ёс зүйгүй үйлдлүүдэд өгсөн 
багш болон оюутнуудын үнэлгээний үр дүнг авч үзэж болно. Тус бүр нарийвчилсан 
үйлдлүүдийн талаар судалгаанд үнэлгээ авсан бөгөөд тэдгээр үйлдлүүдийг ангилалд 
хамруулж, тус бүрийн үнэлгээний дунджийг олж гаргасан болно. Ингэж үзэхэд 1) эрх мэдлээ 
урвуулан ашиглах,  2) сонирхлын зөрчилтэй байх, 3) үүргээ үл хэрэгжүүлэх, 4) үгсэх гэсэн 
төрлийн зан үйл, үйлдлүүд давамгайлж байна. Ерөнхийдөө багшийн ёс зүйгүй үйлдлийн 
талаар багш болон оюутнуудын хариултын давтамжид төсөөтэй хэлбэрийн дүрслэл бий болж 
байгаа нь дээрх хоёр бүлгийн хувьд төсөөтэй санал бодол буй нь харагдаж байна.  
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Тàíû áîäëîîð èõ ñóðãóóëèéí îð÷èíä ¸ñ ç¿éã¿é áàéäàë õýð ãàçàð àâñàí ¿çýãäýë 
âý?, áàãø íàðûí õàðèóëò 
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БҮЛЭГ 3. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ОРЧИН ДАХЬ ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛҮҮД 
Дээд боловсролын орчин ёс зүйн асуудлуудтай нэлээд хэмжээгээр тулгардаг орчин болох нь 
харагдаж байна. Судалгаанд оролцсон оюутнуудын 30-40 гаруй хувь, харин багш нарын 24-
34 хүртэлх хувь нь тухайн орчинд ёс зүйн зөрчил газар авсан үзэгдэл гэж хариулжээ. 
 
Зураг 17: Их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр газар авсан үзэгдэл вэ? Багш, оюутны 
харилут, сургууль хувиар 

Их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр газар авсан үзэгдэл вэ?, оюутны хариулт, 
сургууль, хувиар 

 
Таны бодлоор их сургуулийн орчинд ёс зүйгүй байдал хэр газар авсан үзэгдэл вэ?, багш 
нарын хариулт  

 
 
Судалгааны тайлангийн эхний буюу арга зүйн бүлэг дэх дээд боловсролын орчин дахь ёс зүйн 
зөрчил, авлига, шударга бус үйлдлийн ангиллын дагуу багшийн ёс зүйгүй үйлдлүүдэд өгсөн 
багш болон оюутнуудын үнэлгээний үр дүнг авч үзэж болно. Тус бүр нарийвчилсан 
үйлдлүүдийн талаар судалгаанд үнэлгээ авсан бөгөөд тэдгээр үйлдлүүдийг ангилалд 
хамруулж, тус бүрийн үнэлгээний дунджийг олж гаргасан болно. Ингэж үзэхэд 1) эрх мэдлээ 
урвуулан ашиглах,  2) сонирхлын зөрчилтэй байх, 3) үүргээ үл хэрэгжүүлэх, 4) үгсэх гэсэн 
төрлийн зан үйл, үйлдлүүд давамгайлж байна. Ерөнхийдөө багшийн ёс зүйгүй үйлдлийн 
талаар багш болон оюутнуудын хариултын давтамжид төсөөтэй хэлбэрийн дүрслэл бий болж 
байгаа нь дээрх хоёр бүлгийн хувьд төсөөтэй санал бодол буй нь харагдаж байна.  
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Судалгааны тайлангийн эхний буюу арга зүйн бүлэг дэх дээд боловсролын 
орчин дахь ¸с зүйн зөрчил, авлига, шударга бус үйлдлийн ангиллын дагуу багшийн 
¸с зүйгүй үйлдлүүдэд өгсөн багш болон оюутнуудын үнэлгээний үр дүнг авч үзэж 
болно. Тус бүр нарийвчилсан үйлдлүүдийн талаар судалгаанд үнэлгээ авсан 
бөгөөд тэдгээр үйлдлүүдийг ангилалд хамруулж, тус бүрийн үнэлгээний дунджийг 
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олж гаргасан болно. Ингэж үзэхэд 1) эрх мэдлээ урвуулан ашиглах,  2) сонирхлын 
зөрчилтэй байх, 3) үүргээ үл хэрэгжүүлэх, 4) үгсэх гэсэн төрлийн зан үйл, үйлдлүүд 
давамгайлж байна. Ерөнхийдөө багшийн ¸с зүйгүй үйлдлийн талаар багш болон 
оюутнуудын хариултын давтамжид төсөөтэй хэлбэрийн дүрслэл бий болж байгаа нь 
дээрх хо¸р бүлгийн хувьд төсөөтэй санал бодол буй нь харагдаж байна.

Çóðàã 18: Áàãøèéí ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäë¿¿äèéã äýýä áîëîâñðîëûí îð÷èí äàõü ¸ñ ç¿éí 
çºð÷ëèéí àíãèëëûí äàãóó àâ÷ ¿çýõ íü
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Зураг 18: Багшийн ёс зүйгүй үйлдлүүдийг дээд боловсролын орчин дахь ёс зүйн зөрчлийн 
ангиллын дагуу авч үзэх нь 

 
Харин дээрх ангиллын дагуу оюутнуудын ёс зүйгүй үйлдлийг ангилж авч үзэх аваас дараах 
дүр зураг харагдаж байна. 
 
Хүснэгт 10: Багшийн ёс зүйгүй үйлдлүүдийн нийтлэг хэлбэрүүд, багш болон оюутны 
үнэлгээний дунджаар эрэмбэлсэн нь 

 Багшийн ёс зүйгүй үйлдлүүд Багшийн 
үнэлгээ 

Багшийн ёс зүйгүй үйлдлүүд Оюутны 
үнэлгээ 

1 Багш нар хичээлийн бус цагаар 
оюутнуудад зөвлөгөө өгдөггүй 3.047 Багш нар хичээлийн бус цагаар 

оюутнуудад зөвлөгөө өгдөггүй 2.92 

2 Оюутанд сайн муу гэсэн хаяг 
шошго наах, түүгээрээ хандах 2.321 Өөрийн ном, сурах бичгийг 

оюутнуудад “шахах”  2.88 

3 Оюутанд шударга бус үнэлгээ 
тавих 2.009 Оюутанд шударга бус үнэлгээ 

тавих 2.54 

4 Оюутныг хэл амаар доромжлох    1.926 Оюутныг сурлагаар нь 
ялгаварлах 2.5 

5 Багш хичээлээ орохгүй таслах      1.917 Танил оюутанд давуу тал олгох 2.46 

6 Өөрийн ном, сурах бичгийг 
оюутнуудад “шахах”  1.852 Оюутанд сайн муу гэсэн хаяг 

шошго наах, түүгээрээ хандах 2.32 

7 Танил оюутанд давуу тал олгох 1.806 Оюутныг хэл амаар доромжлох    2.17 
8 Багш өөрийн үзэл бодлыг оюутанд 

тулгах  1.731 Багш өөрийн үзэл бодлыг 
оюутанд тулгах  2.13 

9 Оюутныг сурлагаар нь ялгаварлах 1.561 Хувийн үнэлэмжээр 
оюутнуудыг ялгаварлаж хандах 2.06 

10 Оюутныг төсөл, хөтөлбөрт үнэ 
хөлсгүй зарах 1.5 Оюутныг гадна үзэмж, хувцас 

зэргээр ялгаварлах 1.83 

11 Хувийн үнэлэмжээр оюутнуудыг 
ялгаварлаж хандах 1.43 Багш хичээлээ орохгүй таслах      1.77 
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Үүргээ үл хэрэгжүүлэх

Тэгш бус хандах

Эрх мэдлээ урвуулан 
ашиглах

Саад учруулах

Хувьдаа завших
Сонирхлын зөрчилтэй 

байх

Үгсэх

Хахуульдах

Лоббидох

Багшийн үнэлгээ Оюутны үнэлгээ

Харин дээрх ангиллын дагуу оюутнуудын ¸с зүйгүй үйлдлийг ангилж авч үзэх 
аваас дараах дүр зураг харагдаж байна.

Õ¿ñíýãò 10: Áàãøèéí ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäë¿¿äèéí íèéòëýã õýëáýð¿¿ä, áàãø áîëîí 
îюóòíû ¿íýëãýýíèé äóíäæààð ýðýìáýëñýí íü

Багшийн ¸с зүйгүй үйлдлүүд Багшийн 
үнэлгээ Багшийн ¸с зүйгүй үйлдлүүд Оюутны 

үнэлгээ

1
Багш нар хичээлийн бус 
цагаар оюутнуудад зөвлөгөө 
өгдөггүй

3.047
Багш нар хичээлийн бус 
цагаар оюутнуудад зөвлөгөө 
өгдөггүй

2.92

2 Оюутанд сайн муу гэсэн хаяг 
шошго наах, түүгээрээ хандах 2.321 Өөрийн ном, сурах бичгийг 

оюутнуудад “шахах” 2.88

3 Оюутанд шударга бус үнэлгээ 
тавих 2.009 Оюутанд шударга бус үнэлгээ 

тавих 2.54

4 Оюутныг хэл амаар 
доромжлох   1.926 Оюутныг сурлагаар нь 

ялгаварлах 2.5

5 Багш хичээлээ орохгүй таслах     1.917 Танил оюутанд давуу тал 
олгох 2.46

6 Өөрийн ном, сурах бичгийг 
оюутнуудад “шахах” 1.852 Оюутанд сайн муу гэсэн хаяг 

шошго наах, түүгээрээ хандах 2.32
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

7 Танил оюутанд давуу тал 
олгох 1.806 Оюутныг хэл амаар 

доромжлох   2.17

8 Багш өөрийн үзэл бодлыг 
оюутанд тулгах 1.731 Багш өөрийн үзэл бодлыг 

оюутанд тулгах 2.13

9 Оюутныг сурлагаар нь 
ялгаварлах 1.561

Хувийн үнэлэмжээр 
оюутнуудыг ялгаварлаж 
хандах

2.06

10 Оюутныг төсөл, хөтөлбөрт үнэ 
хөлсгүй зарах 1.5 Оюутныг гадна үзэмж, хувцас 

зэргээр ялгаварлах 1.83

11
Хувийн үнэлэмжээр 
оюутнуудыг ялгаварлаж 
хандах

1.43 Багш хичээлээ орохгүй 
таслах     1.77

Багшийн ̧ с зүйгүй үйлдлүүдээс эхний 11 үйлдлийг эрэмбэлэн харвал багш болон 
оюутны үнэлгээнд төсөөтэй зүйлүүд, дээрх эрэмбэд ижил үйлдлүүд ч давтагдах 
хандлагатай байгааг харж болно. Тэдгээрийн заримаас сургуулиудаар харьцуулан 
харах боломжтой.

Õ¿ñíýãò 11: Áàãøèéí ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäëèéí íèéòëýã õýëáýð¿¿ä, ñóðãóóëèàð
Их сургуулиуд

ДХИС АШУҮИС МУБИС

Н
ий

тл
эг

 з
өр

чл
үү

д

Нийтлэг Заримдаа Нийтлэг Заримдаа Нийтлэг Заримдаа
Оюутанд шударга бус 
үнэлгээ тавих 6.5% 34.7% 15.8% 44.2% 18.0% 36.8%

Танил оюутанд давуу 
тал олгох 16.2% 23.8% 24.6% 29.9% 18.6% 26.9%

Оюутныг хэл амаар 
доромжлох 7.2% 23.6% 11.3% 26.8% 7.8% 27.9%

Дүн гаргахдаа 
оюутнаас шан 
харамж авах

3.9% 10.5% 3.2% 14.1% 4.7% 17.5%

Өөрийн ном, сурах 
бичгийг оюутнуудад 
шахах

18.0% 26.4% 44.7% 26.5% 32.1% 30.1%

Багш хичээл орохгүй 
таслах 1.8% 7.9% 4.2% 20.8% 2% 22.6%

Мөн арга зүйн бүлэгт дээд боловсролын орчин дахь ¸с зүйн зөрчил, авлига, 
шударга бус үйлдлийн ангиллын дагуу оюутны ¸с зүйгүй үйлдлүүдэд өгсөн багш 
болон оюутнуудын үнэлгээний үр дүнг авч үзэж болно. Дээр дурдсанчлан, зан үйлийн 
ангилал тус бүрд багтах дундаж үнэлгээ нь дараах зураглалыг бий болгож байна.
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Çóðàã 19: Оюóòíû ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäë¿¿äèéã äýýä áîëîâñðîëûí îð÷èí äàõü ¸ñ ç¿éí 
çºð÷ëèéí àíãèëëûí äàãóó àâ÷ ¿çýõ íü
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Багшийн ёс зүйгүй үйлдлүүдээс эхний 11 үйлдлийг эрэмбэлэн харвал багш болон оюутны 
үнэлгээнд төсөөтэй зүйлүүд, дээрх эрэмбэд ижил үйлдлүүд ч давтагдах хандлагатай байгааг 
харж болно. Тэдгээрийн заримаас сургуулиудаар харьцуулан харах боломжтой. 
 
Хүснэгт 11: Багшийн ёс зүйгүй үйлдлийн нийтлэг хэлбэрүүд, сургуулиар 

 Их сургуулиуд 
ДХИС АШУҮИС МУБИС 

Н
ий

тл
эг

 зө
рч

лү
үд

 

 Нийтлэг Заримдаа Нийтлэг Заримдаа Нийтлэг Заримдаа 
Оюутанд шударга бус үнэлгээ 
тавих 

6.5% 34.7% 15.8% 44.2% 18.0% 36.8% 

Танил оюутанд давуу тал 
олгох 

16.2% 23.8% 24.6% 29.9% 18.6% 26.9% 

Оюутныг хэл амаар 
доромжлох 

7.2% 23.6% 11.3% 26.8% 7.8% 27.9% 

Дүн гаргахдаа оюутнаас шан 
харамж авах 

3.9% 10.5% 3.2% 14.1% 4.7% 17.5% 

Өөрийн ном, сурах бичгийг 
оюутнуудад шахах 

18.0% 26.4% 44.7% 26.5% 32.1% 30.1% 

Багш хичээл орохгүй таслах 1.8% 7.9% 4.2% 20.8% 2% 22.6% 
 
Мөн арга зүйн бүлэгт дээд боловсролын орчин дахь ёс зүйн зөрчил, авлига, шударга бус 
үйлдлийн ангиллын дагуу оюутны ёс зүйгүй үйлдлүүдэд өгсөн багш болон оюутнуудын 
үнэлгээний үр дүнг авч үзэж болно. Дээр дурдсанчлан, зан үйлийн ангилал тус бүрд багтах 
дундаж үнэлгээ нь дараах зураглалыг бий болгож байна. 
 
Зураг 19: Оюутны ёс зүйгүй үйлдлүүдийг дээд боловсролын орчин дахь ёс зүйн зөрчлийн 
ангиллын дагуу авч үзэх нь 
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Оюутны ̧ с зүйгүй үйлдлийн талаар мөн багш болон оюутны зүгээс өгсөн үнэлгээг 
ангилан үзвэл 1) îюóòíóóä ¿¿ðãýý ¿ë õýðýãæ¿¿ëýõ, 2) õóóðàí ìýõëýõ, 3) òýãø áóñ 
õàíäàõ, 4) ñààä ó÷ðóóëàõ ãýñýí òºðëèéí çàí ¿éë, ¿éëäë¿¿ä зонхилсон байна.

Õ¿ñíýãò 12: Оюóòíû ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäë¿¿äèéí íèéòëýã õýëáýð¿¿ä, áàãø áîëîí 
îюóòíû ¿íýëãýýíèé äóíäæààð ýðýìáýëñýí íü

Оюутны ¸с зүйгүй үйлдлүүд Багшийн 
үнэлгээ Оюутны ¸с зүйгүй үйлдлүүд Оюутны 

үнэлгээ

1 Шалгалтын үед хуулах 2.935
Багийн ажилд харилцан 
адилгүй оролцоотой байж 
нэг ижил дүн авах   

3.46

2 Хичээлээ таслах 2.701 Шалгалтын үед хуулах 3.24

3
Багийн ажилд харилцан 
адилгүй оролцоотой байж нэг 
ижил дүн авах   

2.654 Хичээлээ таслах 2.87

4 Худал хэлж чөлөө авах 2.547 Хичээл дээр унтах 2.8

5 Хичээл дээр, холбогдолгүй өөр 
зүйл хийх 2.468

Семинар дээр үзэл бодлоо 
хамгаалахын тулд бусадтай 
хэрүүл үүсгэх

2.66

6 Хичээл дээр унтах 2.287 Худал хэлж чөлөө авах 2.66

7
Семинар дээр үзэл бодлоо 
хамгаалахын тулд бусадтай 
хэрүүл үүсгэх

2.113 Хичээл дээр, холбогдолгүй 
өөр зүйл хийх 2.62



393

III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

8 Сургуулийн орчинд эд зүйлсээ 
алдах тохиолдол гардаг эсэх 2.028

Сургуулийн орчинд эд 
зүйлсээ алдах тохиолдол 
гардаг эсэх

2.26

9 Багшийг үл хүндэтгэх (багштай 
хэрэлдэх, доромжлох г.м) 1.673 Бусад оюутныг сурлагаар нь 

ялгаварлах 2.23

10 Оюутнууд нэгнээ дарамтлах, 
хүчирхийлэх 1.654 Бусдаас хуулуулахыг 

шаардах 2.2

11 Бусдыгаа үзэл бодлоор нь 
ялгаварлан гадуурхах 1.604 Бусдыгаа үзэл бодлоор нь 

ялгаварлан гадуурхах 2.15

Оюутны ¸с зүйгүй үйлдлүүдийн нийтлэг хэлбэрүүд нь дээрх үр дүнтэй нийцэж 
байгаа бөгөөд тэдний зүгээс сурах үүргээ үл хэрэгжүүлэх, хууран мэхлэх, бие биенээ 
ялгаварлан гадуурхах, сурах, сургах үйл ажиллагаанд саад учруулах агуулга бүхий 
үйлдлүүд байгааг харж болно. 

Õ¿ñíýãò 13: Оюóòíû ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäëèéí íèéòëýã õýëáýð¿¿ä, ñóðãóóëèàð
Их сургуулиуд

ДХИС АШУҮИС МУБИС

Н
ий

тл
эг

 з
өр

чл
үү

д

Нийтлэг Заримдаа Нийтлэг Заримдаа Нийтлэг Заримдаа
Худал хэлж чөлөө авах 8.7% 17.5% 27.4% 38.3% 38.8% 28.4%
Хичээл дээр 
холбогдолгүй өөр зүйл 
хийх

13.1% 20.8% 23.4% 33.6% 28.8% 35.3%

Хичээлээ таслах 10.9% 23.5% 30.1% 40.6% 37.8% 30.5%
Шалгалтын үед хуулах 22.7% 40.4% 46.2% 37.2% 52.3% 31.7%

Багийн ажилд 
харилцан адилгүй 
оролцоотой байж нэг 
ижил дүн авах

41.3% 27.2% 55.8% 27.9% 51.7% 33.0%

Бусдаас хичээлээ 
хуулуулахыг шаардах 5.2% 19.6% 15.5% 24.3% 14.7% 26.4%

Архи, согтууруулах 
ундаа хэрэглэх 2.2% 11.2% 11.7% 17.7% 11.7% 21.7%

Семинар дээр үзэл 
бодлоо хамгаалахын 
тулд бусадтай хэрүүл 
үүсгэх

18.1% 36.8% 14.7% 42.9% 20.5% 42.3%

Õ¿ñíýãò 14: Оюóòíû ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäëèéí íèéòëýã õýëáýð¿¿ä, ñóðãóóëèàð
Тийм Үгүй

Дотоод хэргийн их сургууль

1-р курс 97.3% 2.7%
2-р курс 84.7% 15.3%
3-р курс 87.0% 13.0%
4-р курс 90.0% 10.0%
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Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний 
их сургууль

1-р курс 92.0% 8.0%
2-р курс 76.5% 23.5%
3-р курс 73.5% 26.5%
4-р курс 82.1% 17.9%
5-р курс 68.8% 31.3%
6-р курс 61.5% 38.5%

Монгол улсын боловсролын их 
сургууль

1-р курс 87.2% 12.8%
2-р курс 79.7% 20.3%
3-р курс 88.2% 11.8%
4-р курс 78.0% 22.0%

Нийт

1-р курс 91.7% 8.3%
2-р курс 80.3% 19.7%
3-р курс 84.5% 15.5%
4-р курс 83.9% 16.1%
5-р курс 68.8% 31.3%
6-р курс 61.5% 38.5%

Байгууллагын ажилтнуудын ̧ с зүйг дээшлүүлэх, ̧ с зүйтэй орчин төлөвшүүлэхэд 
дүрэм журмын боловсруулалт хэрэгжилтийн байдал чухал нөлөөтэй. Судалгааны 
хүрээнд их сургуулийн оролцогч талуудад зориулсан дүрэм журмын талаарх багш, 
оюутны ойлголт мэдлэгийг тодруулсан. 

Õ¿ñíýãò 15: Иõ ñóðãóóëèéí îðîëöîã÷ òàëóóäàä çîðèóëñàí ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéí 
òàëààðõ ìýäëýã, áàãø, îюóòíû õàðèóëò (3-ýíý òàëààð ñàéí ìýäíý, 2- çàðèì 

ç¿éëèéã ìýäíý, 1-áàéäàã ãýæ ìýäýõ òºäèé, 0-ýíý òàëààð ìýäýõã¿é áàéíà)

  
 

Багш Оюутан

Дундаж Стандарт 
хазайлт Дундаж Стандарт 

хазайлт 
Багшийн ¸с зүйн дүрэм 2.72 0.49 1.91 0.69
Оюутны ¸с зүйн дүрэм 2.39 0.72 2.25 0.68
Сургалтын болон оюутанд үйлчлэх албаны 
ажилтны ¸с зүйн дүрэм 2.08 0.90 1.54 0.83

Их сургуулийн оролцогч талуудад зориулсан ¸с зүйн дүрмийн талаарх багш, 
оюутнуудын ойлголт мэдлэгийг 0-3 онооны хооронд үнэлүүлэхэд багш, оюутнуудын 
үнэлгээний дундаж үзүүлэлт ялгаатай байна. Тодруулбал багш нарын үнэлгээ 2.0-
2.7 ийн хооронд байгаа бол оюутнууд өөрсдөд нь хамаатай ̧ с зүйн дүрмийн талаарх 
мэдлэгтээ өгсөн үнэлгээний дундаж үзүүлэлт харьцангуй сайн (2.25) хэдий ч багш 
ба сургалтын болон оюутанд үйлчлэх албаны ажилтнуудын ¸с зүйн дүрмийн талаар 
төдийлөн сайн ойлголтгүй (1.91 ба 1.54) байна. Ерөнхийдөө оюутнууд оюутны ¸с 
зүйн дүрмийн талаар, багш нар багш нарын ¸с зүйн дүрмийн талаар илүүтэй мэдэж 
байна. 
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Õ¿ñíýãò 16: Аâëèãà, øóäàðãà áóñ ¿éëäëèéã ìýäýýëýõ òàëààð áàãø íàðûí 
õàíäëàãà (ñóðãóóëèàð)

Сургууль Нийт АШУҮИС МУБИС ДХИС

1. Авлига, шударга бус үйлдлийн талаар мэдээлэх 
нь ¸с зүйтэй үйлдэл мөн үү? 100 100 95.7 98.1

2.
Иргэд, олон нийт авлига, шударга бус үйлдлийн 
талаар мэдээлсэн хүнийг матаач, урвагч 
мэтээр үздэг гэдэгтэй та санал нийлэх үү? 

27.3 27.6 32.6 29.6

Авлига шударга бус үйлдлийн талаар мэдээлэх нь ̧ с зүйтэй үйлдэл мөн гэдэгтэй 
багш нар бүрэн санал нийлж байгаа бөгөөд сургуулиудаар бага зэргийн ялгаатай 
буюу ДХИС-ийн багш нарын хувьд бусад сургуультай харьцуулах санал нийлэхгүй 
байгаа хэсэг байна. Харин авлига, шударга бус үйлдлийн талаар мэдээлсэн хүнийг 
буруутгах хандлага байдаг гэдэгтэй багш нарын 30 орчим хувь санал нийлж байна. 

Çóðàã 20: Ñóðãóóëèéíõàà øàëãàëò àâàõ, ä¿í ãàðãàõ òîãòîëöîî øóäàðãà 
ãýäýãòýé ñàíàë íèéëæ áóé áàéäàë, îюóòíû õàðèóëò, ñóðãóóëèàð 

29 
 

Зураг 20:  Сургуулийнхаа шалгалт авах, дүн гаргах тогтолцоо шударга гэдэгтэй санал 
нийлж буй байдал, оюутны хариулт, сургуулиар  

 

Их, дээд сургуулийн ёс зүйн түгээмэл зөрчлүүдийн нэг нь шалгалт авах, дүн гаргах 
тогтолцооны шударга бус байдал юм. Энэ талаар оюутнуудын санал бодлыг тодруулахад 
сургуулиар ялгаатай үр дүн гарчээ. Бүрэн санал нийлж буй оюутнуудын хувь ДХИС-ийн 
хувьд хамгийн өндөр (42.1) байна. Харин санал нийлэхгүй оюутнуудын хувь АШУҮИС (42.9) 
ба МУБИС-ийн (42.9) хувьд олонх байна.  

Зураг 21: Багшийн ёс зүйгүй үйлдэлд тооцож буй хариуцлага /багш, оюутны хариулт/ 

 

Багшийн ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэж буй хариуцлагын арга хэмжээний талаар 2 оюутан 
тутмын 1 нь мэдэхгүй гэж хариулсан ба цалин хасах, ёс зүйн дүрмээр хариуцлага тооцох, 
ажлаас чөлөөлөх арга хэмжээ авдаг байх гэж бодож буй хариултын хувь оюутнуудын дунд 
өндөр байна. Харин багш нарын хариултад цалин хасах, ажлаас чөлөөлөх, ёс зүйн дүрмээр 
хариуцлага тооцох гэсэн хариултууд өндөр хувьтай гарчээ. 
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Их, дээд сургуулийн ¸с зүйн түгээмэл зөрчлүүдийн нэг нь шалгалт авах, дүн 
гаргах тогтолцооны шударга бус байдал юм. Энэ талаар оюутнуудын санал бодлыг 
тодруулахад сургуулиар ялгаатай үр дүн гарчээ. Бүрэн санал нийлж буй оюутнуудын 
хувь ДХИС-ийн хувьд хамгийн өндөр (42.1) байна. Харин санал нийлэхгүй оюутнуудын 
хувь АШУҮИС (42.9) ба МУБИС-ийн (42.9) хувьд олонх байна. 
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Çóðàã 21: Áàãøèéí ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäýëä òîîöîæ áóé õàðèóöëàãà /áàãø, îюóòíû 
õàðèóëò/

29 
 

Зураг 20:  Сургуулийнхаа шалгалт авах, дүн гаргах тогтолцоо шударга гэдэгтэй санал 
нийлж буй байдал, оюутны хариулт, сургуулиар  

 

Их, дээд сургуулийн ёс зүйн түгээмэл зөрчлүүдийн нэг нь шалгалт авах, дүн гаргах 
тогтолцооны шударга бус байдал юм. Энэ талаар оюутнуудын санал бодлыг тодруулахад 
сургуулиар ялгаатай үр дүн гарчээ. Бүрэн санал нийлж буй оюутнуудын хувь ДХИС-ийн 
хувьд хамгийн өндөр (42.1) байна. Харин санал нийлэхгүй оюутнуудын хувь АШУҮИС (42.9) 
ба МУБИС-ийн (42.9) хувьд олонх байна.  

Зураг 21: Багшийн ёс зүйгүй үйлдэлд тооцож буй хариуцлага /багш, оюутны хариулт/ 

 

Багшийн ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэж буй хариуцлагын арга хэмжээний талаар 2 оюутан 
тутмын 1 нь мэдэхгүй гэж хариулсан ба цалин хасах, ёс зүйн дүрмээр хариуцлага тооцох, 
ажлаас чөлөөлөх арга хэмжээ авдаг байх гэж бодож буй хариултын хувь оюутнуудын дунд 
өндөр байна. Харин багш нарын хариултад цалин хасах, ажлаас чөлөөлөх, ёс зүйн дүрмээр 
хариуцлага тооцох гэсэн хариултууд өндөр хувьтай гарчээ. 
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Багшийн ¸с зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэж буй хариуцлагын арга хэмжээний талаар 
2 оюутан тутмын 1 нь мэдэхгүй гэж хариулсан ба цалин хасах, ¸с зүйн дүрмээр 
хариуцлага тооцох, ажлаас чөлөөлөх арга хэмжээ авдаг байх гэж бодож буй 
хариултын хувь оюутнуудын дунд өндөр байна. Харин багш нарын хариултад цалин 
хасах, ажлаас чөлөөлөх, ̧ с зүйн дүрмээр хариуцлага тооцох гэсэн хариултууд өндөр 
хувьтай гарчээ.

Çóðàã 22: Оюóòíû ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäýëä õ¿ëýýëãýæ áóé õàðèóöëàãûí àðãà õýìæýý, 
áàãø, îюóòíû õàðèóëò, õóâèàð 
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Зураг 22: Оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэж буй хариуцлагын арга хэмжээ, багш, 
оюутны хариулт, хувиар  

 

Оюутны ёс зүйгүй үйлдлийн талаар авч буй хариуцлагын арга хэмжээний талаар багш, 
оюутны саналыг харьцуулахад зэмлэн буруушаах, ёс зүйн дүрмээр хариуцлага тооцох, 
сургуулиас чөлөөлөх арга хэмжээ авдаг гэж багш оюутнуудын ихэнх нь үзсэн ба багш нарын 
хувьд зэмлэн буруушаах шийтгэлийг оногдуулах нь түгээмэл гэж үзсэн байхад оюутнууд 
сургуулиас чөлөөлөх арга хэмжээ түлхүү авдаг гэж бодож байна.  

Зураг 23: Багш, оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын хэлбэрийн талаар оюутны 
хариулт, сургуулиар 

 

Багш оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын хэлбэрийн талаар оюутнуудын 
хариултыг сургуулиудаар харьцуулж харвал Дотоод Хэргийн их сургуулийн оюутнуудын 
хариултад албан ёсны арга хэмжээ авдаг гэсэн хариулт зонхилж байна. Түүнчлэн Монгол 
улсын боловсролын их сургуулийн оюутнуудын 41.3 хувь мэдэхгүй гэсэн хариултыг өгчээ.  
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байгууллаг
ад хандах 

Багш 53.6 44.5 37.3 21.8 16.4 15.5 4.5 9.1
Оюутан 42.7 38.6 43.7 29.1 22.7 26.2 13.4 5.4
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Оюутны ¸с зүйгүй үйлдлийн талаар авч буй хариуцлагын арга хэмжээний 
талаар багш, оюутны саналыг харьцуулахад зэмлэн буруушаах, ¸с зүйн дүрмээр 
хариуцлага тооцох, сургуулиас чөлөөлөх арга хэмжээ авдаг гэж багш оюутнуудын 
ихэнх нь үзсэн ба багш нарын хувьд зэмлэн буруушаах шийтгэлийг оногдуулах нь 
түгээмэл гэж үзсэн байхад оюутнууд сургуулиас чөлөөлөх арга хэмжээ түлхүү авдаг 
гэж бодож байна. 

Çóðàã 23: Áàãø, îюóòíû ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäýëä õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãûí õýëáýðèéí 
òàëààð îюóòíû õàðèóëò, ñóðãóóëèàð
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Зураг 22: Оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэж буй хариуцлагын арга хэмжээ, багш, 
оюутны хариулт, хувиар  

 

Оюутны ёс зүйгүй үйлдлийн талаар авч буй хариуцлагын арга хэмжээний талаар багш, 
оюутны саналыг харьцуулахад зэмлэн буруушаах, ёс зүйн дүрмээр хариуцлага тооцох, 
сургуулиас чөлөөлөх арга хэмжээ авдаг гэж багш оюутнуудын ихэнх нь үзсэн ба багш нарын 
хувьд зэмлэн буруушаах шийтгэлийг оногдуулах нь түгээмэл гэж үзсэн байхад оюутнууд 
сургуулиас чөлөөлөх арга хэмжээ түлхүү авдаг гэж бодож байна.  

Зураг 23: Багш, оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын хэлбэрийн талаар оюутны 
хариулт, сургуулиар 

 

Багш оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын хэлбэрийн талаар оюутнуудын 
хариултыг сургуулиудаар харьцуулж харвал Дотоод Хэргийн их сургуулийн оюутнуудын 
хариултад албан ёсны арга хэмжээ авдаг гэсэн хариулт зонхилж байна. Түүнчлэн Монгол 
улсын боловсролын их сургуулийн оюутнуудын 41.3 хувь мэдэхгүй гэсэн хариултыг өгчээ.  
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Багш 53.6 44.5 37.3 21.8 16.4 15.5 4.5 9.1
Оюутан 42.7 38.6 43.7 29.1 22.7 26.2 13.4 5.4
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Багш оюутны ¸с зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын хэлбэрийн талаар 
оюутнуудын хариултыг сургуулиудаар харьцуулж харвал Дотоод Хэргийн их 
сургуулийн оюутнуудын хариултад албан ¸сны арга хэмжээ авдаг гэсэн хариулт 
зонхилж байна. Түүнчлэн Монгол улсын боловсролын их сургуулийн оюутнуудын 
41.3 хувь мэдэхгүй гэсэн хариултыг өгчээ. 

Çóðàã 24: Áàãø, îюóòíû ¸ñ ç¿éã¿é ¿éëäýëä õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãûí õýëáýð, 
áàãøèéí õàðèóëò, ñóðãóóëèàð 
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Зураг 24: Багш, оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын хэлбэр, багшийн хариулт, 
сургуулиар  

 

Их, дээд сургуулийн орчинд багш, оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын 
хэлбэрийн талаар багш нарын хариултыг сургуулиар нь харьцуулж үзвэл АШУҮИС-ийн багш 
нарын дунд албан ёсны арга хэмжээ давамгайлдаг гэсэн хариулт 80 орчим хувийг эзэлж буй 
бусад 2 сургуультай харьцуулахад өндөр үзүүлэлт юм. ДХИС ба МУБИС-ийн багш нарын 
хувьд албан бус зэмлэл шийтгэл давамгайлдаг гэсэн хариулт бага зэрэг өндөр хувийг эзэлж 
байна.  

Зураг 25: Их, дээд сургуулийн оролцогч талуудад ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн байдал, 
багш оюутны хариулт, хувиар 

 
 

Их, дээд сургуулийн оролцогч талуудад ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн байдлын талаар багш, 
оюутны өгсөн хариултыг сургуулиар харахад ялгаатай үр дүн ажиглагдаж байна. Тухайлбал 
оюутнуудын энэ талаар мэдэхгүй ба хариуцлага хүлээсэн хүн байхгүй гэсэн хариулт 
АШУҮИС-ийн оюутнуудын бараг тал хувийг эзэлж байгаа бол ДХИС-д 30 орчим хувь харин 

46.7%

80.5%

37.5%

53.3%

19.5%

62.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ДХИС

АШУҮИС

МУБИС 

Албан ёсны арга хэмжээ Албан бус зэмлэл шийтгэл 

5.5% 4.6% 1.5%

17.0% 18.4%

5.8%

2.6% 5.4%

1.8%

30.5%

40.5%

14.0%

6.6%

4.6%

11.6%

37.9%
26.5%

65.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

АШУҮИС ДХИС МУБИС

Оюутны хариулт

3.3% 7.1%
0.0%

31.1% 20.0%
28.6%

13.1%

10.0% 2.9%

31.1%

30.0%

20.0%

4.9%

2.9%

11.4%

16.4%

30.0%
37.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Багшийн хариулт

Энэ тэлээр 
мэдэхгүй

Хариуцлага 
хүлээсэн хүн 
байхгүй
Оюутан

Мэргэжилтэн

Багш

Удирдлага

Их, дээд сургуулийн орчинд багш, оюутны ¸с зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх 
хариуцлагын хэлбэрийн талаар багш нарын хариултыг сургуулиар нь харьцуулж 
үзвэл АШУҮИС-ийн багш нарын дунд албан ¸сны арга хэмжээ давамгайлдаг 
гэсэн хариулт 80 орчим хувийг эзэлж буй бусад 2 сургуультай харьцуулахад өндөр 
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үзүүлэлт юм. ДХИС ба МУБИС-ийн багш нарын хувьд албан бус зэмлэл шийтгэл 
давамгайлдаг гэсэн хариулт бага зэрэг өндөр хувийг эзэлж байна. 

Çóðàã 25: Иõ, äýýä ñóðãóóëèéí îðîëöîã÷ òàëóóäàä ¸ñ ç¿éí õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýñýí 
áàéäàë, áàãø îюóòíû õàðèóëò, õóâèàð

31 
 

Зураг 24: Багш, оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын хэлбэр, багшийн хариулт, 
сургуулиар  

 

Их, дээд сургуулийн орчинд багш, оюутны ёс зүйгүй үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын 
хэлбэрийн талаар багш нарын хариултыг сургуулиар нь харьцуулж үзвэл АШУҮИС-ийн багш 
нарын дунд албан ёсны арга хэмжээ давамгайлдаг гэсэн хариулт 80 орчим хувийг эзэлж буй 
бусад 2 сургуультай харьцуулахад өндөр үзүүлэлт юм. ДХИС ба МУБИС-ийн багш нарын 
хувьд албан бус зэмлэл шийтгэл давамгайлдаг гэсэн хариулт бага зэрэг өндөр хувийг эзэлж 
байна.  

Зураг 25: Их, дээд сургуулийн оролцогч талуудад ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн байдал, 
багш оюутны хариулт, хувиар 

 
 

Их, дээд сургуулийн оролцогч талуудад ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн байдлын талаар багш, 
оюутны өгсөн хариултыг сургуулиар харахад ялгаатай үр дүн ажиглагдаж байна. Тухайлбал 
оюутнуудын энэ талаар мэдэхгүй ба хариуцлага хүлээсэн хүн байхгүй гэсэн хариулт 
АШУҮИС-ийн оюутнуудын бараг тал хувийг эзэлж байгаа бол ДХИС-д 30 орчим хувь харин 
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Их, дээд сургуулийн оролцогч талуудад ¸с зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн 
байдлын талаар багш, оюутны өгсөн хариултыг сургуулиар харахад ялгаатай үр 
дүн ажиглагдаж байна. Тухайлбал оюутнуудын энэ талаар мэдэхгүй ба хариуцлага 
хүлээсэн хүн байхгүй гэсэн хариулт АШУҮИС-ийн оюутнуудын бараг тал хувийг 
эзэлж байгаа бол ДХИС-д 30 орчим хувь харин МУБИС-д 80 орчим хувийг эзэлж 
байна. Ерөнхийдөө багш, оюутны хариултад ¸с зүйн хариуцлага хүлээсэн багш, 
оюутны талаар мэднэ гэсэн хариулт бусад оролцогч талууд болох удирдлага ба 
мэргэжилтэнтэй харьцуулахад өндөр гарч байна. 



399

III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

БҮЛЭГ 5. ¨С ЗҮЙН ДҮРЭМД ХИЙСЭН АГУУЛГЫН ШИНÆИЛГЭЭ

Судалгаанд хамрагдсан их сургуулийн ¸с зүйн дүрмийн агуулгыг харьцуулсан 
судалгааны загвараар баримтын шинжилгээний ôремвок анализын аргыг ашиглан 
шинжиллээ. Эх хэрэглэгдэхүүнийг ¸ñ ç¿é, ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿é, áàãøèéí ¸ñ ç¿é, 
îюóòíû ¸ñ ç¿é гэсэн түлхүүр үгсээр шүүж бүрдүүлэв. Үүнд АШУҮИС-ийн ¸с зүйн 
дүрэм, багшийн алтан дүрэм, АШУҮИС-ийн оюутны ¸с зүйн дүрэм; МУБИС-ийн 
¸с зүйн дүрэм, МУБИС-ийн багшийн ажиллах журам, МУБИС-ийн оюутны журам; 
төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ¸с зүйн дүрэм, ДХИС-ийн 
дүрэм; Их, дээд сургууль, коллежийн багшийн мэргэжлийн ¸с зүйн ерөнхий дүрэм 
багтсан болно.

Ерөнхий зорилго, их, дээд сургуулийн ¸с зүйтэй холбоотой бүтээлд хийсэн 
тойм, нийт түлхүүр үгэнд түшиглэн, анализын явцад хоорондоо холбоотой ойлголт, 
санаануудыг багцлах ¸ñ ç¿éí ¿¿ðýã, ¸ñ ç¿éí çºð÷èë, õàðèóöëàãà-øèéòãýë гэсэн 
үндсэн гурван категорийг дедуктив маягаар урьдчилан тодорхойлсон юм. Судалгаа 
эхлэхээс өмнө их, дээд сургууль, коллежийн багшийн мэргэжлийн ¸с зүйн ерөнхий 
дүрмийг сонгон авч, их сургуулиудын ¸с зүйн дүрэм, журмыг өгөгдлийн сангийн 
бусад хэсэгтэй системтэй харьцуулах зорилгоор индуктив маягаар нээлттэй кодлон 
нийт 13 дэд сэдэв буюу шошго үүсгэв.

Үүний дараа аналитик ôремвокоо үүсгэн, холбогдох агуулга, контекстийг 
аналитик ôремвок руу хүснэгтлэн нэгтгэлээ. Нэгтгэсэн өгөгдлийг боловсруулж 
тайлбарлахдаа НВиво 11 Плас (NVivo 11 Plus) ïрограммыг ашиглалаа. 

Их сургуулиудын ¸с зүйн дүрэмд заасан биелүүлбэл зохих хэм хэмжээг бүхэлд 
нь ¸с зүйн үүрэг гэсэн категорид бүлэглэж, харин ¸с зүйн хэм хэмжээг зөрчсөнд 
тооцох заалтуудыг их, дээд сургуулийн орчин дахь ¸с зүйн тухай бүлгийн 1 дүгээр 
хүснэгтэд тоочсон утгаар задалж кодлов.

Үр дүнг аваад үзвэл их сургуулийн ̧ с зүйн дүрэм, журамд үүргээ үл хэрэгжүүлэх, 
эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, сургалтын үйл ажиллагаанд саад учруулах, хуурч 
мэхлэхэд хамаарах үйлдлүүдийг ¸с зүйн зөрчил хэмээн хамгийн ихээр томь¸олсон 
байна. Харин лоббидох, үгсэх үйлдэлд хамаарах заалт хамгийн бага дурдагджээ. 
Эдгээр нь Монголын их, дээд сургуулийн орчинд түгээмэл болон ховор тохиолдож 
болзошгүй, ¸с зүйгүй үйлдлийн давтамжийг илэрхийлж байж болно.

Õ¿ñíýãò 17:  Үíäñýí áà äýä ñýäýâ, ýõ ñóðâàëæ, äóðäàãäñàí óäàà 
Зангилаа сэдэв Эх сурвалж Дурдагдсан
Ёс зүйн зөрчлүүд 7 123
Лоббидох 1 1
Саад учруулах 6 19
Сонирхлын зөрчил 2 6
Тал засах 3 7
Тэгш бус хандах 4 8
Үгсэх 1 2
Үүргээ үл хэрэгжүүлэх 6 25
Хахууль 2 5
Хувьдаа завших 5 10
Хуурах 4 16
Эрх мэдлээ урвуулах 6 24
Ёс зүйн үүргүүд 8 36
Хариуцлага, шийтгэл 7 7

Ёс зүйн үүрэг хийгээд хүлээлгэх хариуцлага, шийтгэлтэй холбоотой заалт нь 
дүрэм, журмын нийт агуулгын 58.2-73.3 хувийг эзэлж байна.



400

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ (2016-2019 он)

Õ¿ñíýãò 18: Ñýäâ¿¿ä ä¿ðýì, æóðàì òóñ á¿ðýýð, õóâèàð
 АШУҮИС ДХИС Ерөнхий дүрэм МУБИС
Лоббидох 1.12% 0% 0% 0%
Саад учруулах 5.17% 3.87% 4.88% 3.5%
Сонирхлын зөрчил 2.14% 0% 0% 0%
Тал засах 1.79% 1.73% 2.2% 0%
Тэгш бус хандах 1.28% 5.09% 7.68% 0.98%
Үгсэх 1.02% 0% 0% 0%
Үүргээ үл хэрэгжүүлэх 9.54% 3.67% 12.93% 3.01%
Хариуцлага, шийтгэл 28.88% 62.22% 23.78% 14.65%
Хахууль 1.38% 0% 0% 0%
Хувьдаа завших 2.06% 2.55% 2.2% 0.49%
Хуурах 7.45% 0% 4.63% 3.5%
Эрх мэдлээ урвуулах 5.6% 9.78% 7.2% 3.08%
Ёс зүйн үүргүүд 32.58% 11.1% 34.51% 70.78%

Харин ¸с зүйн зөрчлийн тухайд тэгш бус хандахтай холбоотой заалтын 33.16 
хувийг АШУҮИС, 26.32 хувийг ДХИС, 7.37 хувийг МУБИС, үлдсэн хувийг багшийн 
мэргэжлийн ¸с зүйн ерөнхий дүрмийн агуулга эзэлж байв. Эрх мэдлээ урвуулах 
тухайд АШУҮИС, ДХИС, ерөнхий дүрэм, МУБИС-ийн ¸с зүйн дүрэм нь 58.02%, 
20.25%, 12.45%, 9.28% тус тус илэрхийлжээ. Үүргээ үл хэрэгжүүлэхэд хамаарах 
заалтын 71.71 хувийг АШУҮИС-ийн ¸с зүйн дүрэм дангаар эзэлж байна.      

Õ¿ñíýãò 19: Нèéò ä¿ðýì, æóðàì äàõü ñýäâ¿¿äèéí õóâü
 АШУҮИС ДХИС Ерөнхий дүрэм МУБИС
Лоббидох 100% 0% 0% 0%
Саад учруулах 66.4% 9.9% 10.4% 13.0%
Сонирхлын зөрчил 100% 0% 0% 0%
Тал засах 71.5% 13.8% 14.6% 0%
Тэгш бус хандах 33.1% 26.3% 33.1% 7.3%
Үгсэх 100% 0% 0% 0%
Үүргээ үл хэрэгжүүлэх 71.7% 5.5% 16.2% 6.5%
Хариуцлага, шийтгэл 58.3% 25.1% 8.0% 8.5%
Хахууль 100% 0% 0% 0%
Хувьдаа завших 66.8% 16.5% 11.9% 4.6%
Хуурах 80.6% 0% 8.3% 11.0%
Эрх мэдлээ урвуулах 58.0% 20.2% 12.4% 9.2%
Ёс зүйн үүргүүд 53.3% 3.6% 9.4% 33.6%

Хариуцлага, шийтгэлийн хувьд анхааруулах, амаар болон бичгээр сануулга 
өгөх, донгодох, амлалт авахуулах, ¸с зүйн сургалтад хамруулах, уучлал гуйхыг 
үүрэг болгох, олны өмнө буруушаах, учирсан хохирлыг нь төлүүлэх, зарим эрхийг 
хязгаарлах, тодорхой хугацаагаар суралцах хугацааг хойшлуулах, цол бууруулах, 
ээлжийн бус харуул, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгүүлэх, хувийн хэрэгт тэмдэглэх, 
сургуулиас бүрэн мөсөн чөлөөлөх, хуулийн заалтад хамаарсан тохиолдолд хуулийн 
дагуу шийдвэрлэх,  сайн дураараа албан тушаалаас чөлөөлөгдөх, албан тушаалын 
зэрэглэлийг бууруулах, ажлаас халах хүртэл арга хэмжээ авах зэргээр тусгажээ. 



401

III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМÆ

Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä òóëãóóðëàí äàðààõ ä¿ãíýëòèéã õèéæ áàéíà.

●	 Дээд	боловсролын	салбар	дахь	ёс	зүйн	асуудал	нь	бусад	салбарын	ёс	зүйн	
асуудлаас анхаарал харьцангуй бага татдаг судалгааны талбар болохын 
хувьд академик болон бодлогын судалгааны эргэлтэд олон жил орхигдсон 
юм. Тиймээс энэ чиглэлийн тодорхой судалгаа хязгаарлагдмал байна. 

●	 Их	сургуулийн	багш	нарын	дунд	ёс	зүйн	эрхэмлэл	маш	чухалд	тооцогдож	
байгаа бол оюутнуудын дунд ̧ с зүйн эрхэмлэл ерөнхийдөө чухалд тооцогдож 
байна. Багш нарын ¸с зүйн эрхэмлэл оюутнуудынхаас өндөр байна. 

●	 Оюутнуудын	ёс	зүйн	үлгэр	дуурайл	авах	хүмүүсийн	эхэнд	багш	байгаа	хэдий	
ч, багшаас суралцах ̧ стой гэсэн хандлага курс ахих тусам буурч байна. Мөн 
оюутнуудын курс ахих тусам их сургуулийн орчинд ¸с зүйгүй байдал газар 
авсан гэж үзэх хандлага нэмэгдэж буй нь анхаарал татаж байна. 

●	 Дээд	 боловсролын	 гол	 оролцогч	 талууд	 болох	 багш,	 оюутны	 хувьд	
боловсролын салбарын ¸с зүй нь гэр бүл, ажил дээрх ¸с зүйтэй нэгэн адил 
чухал ач холбогдолтойд тооцогдож байна.

●	 Багш,	 оюутнууд	 хариуцлагатай	 байдал,	 хөдөлмөрч	 зан,	 мэдлэг	 чадвар,	
шударга хандлага, хувийн сахилга бат, идэвх зүтгэлийг эрхэм чухал зан 
чанарт тооцож байна. Гэсэн хэдий ч багш, оюутны зан чанарыг эрхэмлэх 
байдал ба тухайн зан чанарыг бодит амьдралд хэрэгжүүлж буй байдал 
ихээхэн зөрүүтэй байна. Хэдийгээр багш, оюутнууд хүний ¸с зүйд холбогдох 
эрхэм зан чанаруудыг чухалчлан үзэж байгаа хэдий ч тэдгээрийг амьдралд 
хэрэгжүүлэх тал дээр учир дутагдалтай байна.

●	 Нийгэмд	авлига,	хээл	хахууль,	ёс	зүйгүй	үйлдлийг	өдөөж	байдаг	нийгмийн	
зарим тогтсон ойлголт, уламжлалт хандлагыг баримтлах байдал багш, 
оюутны дунд тодорхой хэмжээнд байна. Авлига, шударга бус үйлдлийн 
талаар мэдээлэх нь ¸с зүйтэй үйлдэл гэдэгт багш нар санал нэгдсэн ч, 
авлига, шударга бус үйлдлийн талаар мэдээлсэн хүнийг буруушаах хандлага 
байдаг гэдгийг тэд хүлээн зөвшөөрч байна. Эндээс авлига шударга бус 
үйлдлийг мэдээлэх ¸стой гэсэн ойлголттой хэдий ч үүнийг хэрэгжүүлэхийн 
тулд нийгмийн зүгээс буруушаах хандлагыг сөрөх шаардлагатай тулгардаг 
нь харагдаж байна.

●	 Их	сургуулийн	орчны	ёс	зүйн	дүрэм	журам,	хариуцлагын	талаар	оюутнуудын	
мэдлэг, ойлголт хангалтгүй байна. 

●	 Дээд	боловсролын	хүрээнд	оролцогч	талуудтай	холбоотой	үүсэж	буй	ёс	зүйн	
зөрчлүүд, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэсэн байдал, авч буй арга хэмжээний 
талаар багш, оюутнуудын мэдлэг, ойлголт сул байна. 

●	 Дээд	боловсролын	орчинд	ёс	зүйн	зөрчил	ихээхэн	газар	авсан	зүйл	гэдгийг	
судалгаанд оролцсон багш хийгээд оюутнууд хүлээн зөвшөөрч байна. 
Хамгийн багадаа дөрвөн багш тутмын нэг, гурван оюутан тутмын нэг нь 
үүнийг их тархсан үзэгдэл гэжээ.

●	 Багш	 нарын	 зүгээс	 үйлддэг	 ёс	 зүйгүй	 үйлдлүүдийг	 ангилан	 авч	 үзвэл	 1)	
эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, 2) сонирхлын зөрчилтэй байх, 3) үгсэх, 4) 
үүргээ үл хэрэгжүүлэх гэсэн төрлийн зан үйл, үйлдлүүд давамгайлж байна. 
Үүнийг нарийвчлан үзвэл, хичээлийн бус цагаар оюутанд зөвлөгөө өгөхөөс 
цааргалах, оюутанд шударга бус үнэлгээ тавих, оюутныг ялгаварлах, хэл 
амаар доромжлох, ном сурах бичгийг шахах, танил оюутанд давуу тал 
олгох, хичээл орохгүй байх, өөрийн үзэл бодлыг тулгах, оюутныг үнэ хөлсгүй 
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ажиллуулах зэргийг дурдаж болохоор байна.
●	 	 	Оюутнуудын	зүгээс	үйлддэг	ёс	зүйгүй	үйлдлүүдийг	ангилан	авч	үзвэл	1)	

оюутнууд үүргээ үл хэрэгжүүлэх, 2) хууран мэхлэх, 3) тэгш бус хандах, 4) 
саад учруулах гэсэн төрлийн зан үйл, үйлдлүүд зонхилсон байна.

●	 Үүнийг	нарийвчлан	үзвэл,	шалгалтын	үед	хуулах,	хичээл	таслах,	худал	хэлж	
чөлөө авах, бусдын хөдөлмөрийг ашиглан дүн авах, хичээлд холбогдолгүй 
зүйл хийх, хичээл дээр үзэл бодлоо со¸лгүй илэрхийлэх, хичээл дээр унтах 
зэргийг дурдаж болох юм. 

●	 Судалгаанд	хамрагдсан	их	сургуулиудын	ёс	зүйн	дүрэм,	журамд	үүргээ	үл	
хэрэгжүүлэх, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, сургалтын үйл ажиллагаанд 
саад учруулах, хуурч мэхлэхэд хамаарах үйлдлүүдийг ̧ с зүйн зөрчил хэмээн 
хамгийн ихээр томь¸олж, харин лоббидох, үгсэх үйлдэлд хамаарах заалтыг 
хамгийн бага дурджээ. 

Дýýð äóðäñàí ä¿ãíýëò¿¿äýä òóëãóóðëàí äàðààõ çºâëºìæ¿¿äèéã ñàíàë áîëãîæ 
áàéíà.
Дýýä áîëîâñðîëûí ¿íäýñíèé áîäëîãûí õ¿ðýýíä: 

●	 Дээд	боловсролын	шинэчлэлийн	хүрээнд	их	сургуулийн	ёс	зүйн	шинэчлэлийг	
хийх, их сургуулиуд ба багш нарт хамаарах нийтлэг ¸с зүйн дүрэм журмыг 
шинэчлэх.

●	 Дээд	боловсролын	орчинд	ёс	зүйн	дүрэм,	журмын	институтчилалыг	хангах,	
үүний тулд түүнийг хангах үндэсний хэмжээний тусгай бүтэц, чиг үүргийг 
эргэн харах, оролцогч талуудын дунд нэгдмэл ойлголт, мэдлэгийг түгээн 
дэлгэрүүлэх шаардлагатай.

●	 	 Ирээдүйн	 иргэдийн	 үнэт	 зүйл,	 ёс	 зүйн	 төлөвшилд	 ихээхэн	 нөлөөтэй	
нийгмийн чухал институт болох их, дээд сургуулийн ¸с зүйн асуудал, түүний 
нэр хүндийг тэтгэх шийдлийг илүү гүнзгий ойлгохын тулд дээд боловсрол 
дахь ¸с зүйн асуудлыг үргэлжлүүлэн судлах, бодлогын хувьд дэмжих 
хэрэгтэй. 

Иõ ñóðãóóëèóäûí ò¿âøèíä:  
●	 Их	 сургуулийн	 оюутнуудыг	 ёс	 зүйн	 төлөвшил,	 эрхэмлэх	 үнэт	 зүйл,	 зан	

чанарын төлөвшилд анхаарах, үүнд чиглэсэн со¸н гэгээрэл нөлөөллийн 
хөтөлбөр, үйл ажиллагааг дотооддоо хэрэгжүүлэх.

●	 Их	сургуулийн	орчин	дахь	ёс	зүйн	асуудлын	хамрах	хүрээний	талаар	багш,	
оюутан, удирдлага, хөтөлбөрийн албаны ажилтан албан хаагчид зэрэг бүхий 
л оролцогч талуудын ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, 

●	 Их	сургуулиуд	оролцогч	талуудад	холбогдох	ёс	зүйн	асуудлыг	зохих	дүрэм	
журамд тусгах эсвэл ¸с зүйн тусгайлсан дүрэм журам боловсруулах, 
хэвшүүлэх, дүрэм журамтай сургуулийн хувьд шинэчлэх сайжруулах, ¸с 
зүйн түгээмэл зөрчлүүдийг тусгасан заалтуудыг нэмэх, баяжуулах 

●	 Сургуулийн	ёс	зүйн	дүрэм	журмыг	сургуулийн		вебсайт,	мэдээллийн	цахим	
систем, сургуулийн үүдний танхим, анги зэрэгт нээлттэй, ил тод байршуулах 

●	 Их	сургуулиуд	дотоодын	ёс	зүйн	уур	амьсгалаа	тогтмол	судалдаг,	ёс	зүйн	
түгээмэл зөрчлүүдийг нээн илрүүлдэг, түүгээр дамжуулан багш, оюутан 
зэрэг оролцогч талуудын ¸с зүйн үйлдэл, зан байдлыг баримжаалдаг байх

●	 Их	 сургуулиуд	 оролцогч	 талуудын	 ёс	 зүйгүй	 үйлдлийн	 талаар	 мэдээлэх	
хүлээн авч, нягталж, үнэлж дүгнэн хариуцлага тооцдог дотоод механизмтай 
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байх, чадавхийг бий болгоход анхаарах, 
●	 Ёс	зүйгүй	шударга	бус	үйлдлийг	үл	тэвчих,	түүнд	шүүмжлэлтэй	хандах	уур	

амьсгал, со¸лыг бүрдүүлэхэд анхаарах      
●	 Их	 сургуулиуд	 оролцогч	 талуудын	 ёс	 зүйгүй	 үйлдэлд	 хүлээлгэсэн	

хариуцлагын арга хэмжээний талаар мэдээлдэг байх 
●	 Их,	дээд	сургуулиуд	болзошгүй	ёс	зүйн	зөрчил,	ёс	зүйгүй	үйлдлийг	хэмжиж,	

үнэлж, бууруулж чадах хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга, ïрактикийг нэвтрүүлэх. 
●	 Оролцогч	 талуудын	 хүртэн	 хүлээж	 авч	 буй	 ёс	 зүйн	 давамгайлагч	 уур	

амьсгалыг тодорхой давтамжтай хэмжиж, тодорхойлдог болох, үүгээр 
дамжуулж ирээдүйд гарч болох ¸с зүйгүй үйлдлийг урьдчилан таамаглах, 
сэргийлэх, үйл ажиллагаагаа ¸с зүйн эерэг уур амьсгалыг дэмжихэд 
чиглүүлэх. 
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ХАВСРАЛТ 

Õ¿ñíýãò 20: Оюóòíóóäûí ºäºð òóòìûí àìüäðàëä ¸ñ ç¿éí çºð÷èë õýð èõ 
òîõèîëääîã âý?, õ¿éñýýð 

 Маш их Их Дунд зэрэг Бага Огт 
тохиолддоггүй Нийт

Эмэгтэй 11.8% 28.9% 41.4% 16.9% 0.9% 100%

Эрэгтэй 11.5% 25.0% 42.1% 19.7% 1.6% 100%

 Нийт 11.7% 27.6% 41.7% 17.9% 1.1% 100%

Õ¿ñíýãò 21: Оюóòíû ºäºð òóòìûí àìüäðàëä ¸ñ ç¿éí çºð÷èë õýð èõ òîõèîëääîã 
âý, ñóðãóóëèàð

 Маш их Их Дунд зэрэг Бага Огт 
тохиолддоггүй Нийт

ДХИС 10.1% 25.4% 43.1% 19.6% 1.8% 100%

АШУҮИС 16.9% 27.8% 38.3% 16.2% 0.8% 100%

МУБИС 9.0% 30.0% 42.0% 18.0% 1.0% 100%

Õ¿ñíýãò 22: Оюóòíóóä ºäºð òóòàìäàà ¸ñ ç¿éí çºð÷èëòýé òààðäàã ýñýõ, 
ñóðãóóëü, кóðñýýð

 Маш их Их Дунд 
зэрэг Бага Огт 

тохиолддоггүй Нийт

ДХИС

1-р курс 5.4% 21.6% 45.9% 18.9% 8.1% 100%
2-р курс 9.2% 29.9% 39.1% 20.7% 1.1% 100%
3-р курс 13.0% 25.0% 43.5% 18.5% 0.0% 100%
4-р курс 10.2% 22.0% 47.5% 18.6% 1.7% 100%

АШУҮИС

1-р курс 12.0% 24.0% 40.0% 24.0% 0.0% 100%
2-р курс 12.2% 26.8% 40.2% 19.5% 1.2% 100%
3-р курс 12.2% 26.5% 51.0% 8.2% 2.0% 100%
4-р курс 15.4% 30.8% 30.8% 23.1% 0.0% 100%
5-р курс 31.3% 31.3% 21.9% 15.6% 0.0% 100%
6-р курс 25.6% 28.2% 38.5% 7.7% 0.0% 100%

МУБИС

1-р курс 8.5% 40.4% 36.2% 14.9% 0.0% 100%
2-р курс 5.9% 27.1% 45.8% 21.2% 0.0% 100%
3-р курс 11.8% 25.9% 43.5% 15.3% 3.5% 100%
4-р курс 12.0% 34.0% 36.0% 18.0% 0.0% 100%
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Нийт 

1-р курс 8.3% 30.3% 40.4% 18.3% 2.8% 100%
2-р курс 8.7% 27.9% 42.2% 20.6% 0.7% 100%
3-р курс 12.4% 25.7% 45.1% 15.0% 1.8% 100%
4-р курс 12.2% 28.4% 39.2% 19.6% 0.7% 100%
5-р курс 31.3% 31.3% 21.9% 15.6% 0.0% 100%
6-р курс 25.6% 28.2% 38.5% 7.7% 0.0% 100%

Õ¿ñíýãò 23:  Áàãø íàð ¸ñ ç¿éí õóâüä îюóòàíä ¿ëãýðëýæ ÷àääàã óó? Оюóòíóóäûí 
õàðèóëò, ñóðãóóëü, кóðñýýð 

 Тийм Үгүй Нийт

ДХИС

1-р курс 97.3% 2.7% 100%
2-р курс 84.7% 15.3% 100%
3-р курс 87.0% 13.0% 100%
4-р курс 90.0% 10.0% 100%

АШУҮИС

1-р курс 92.0% 8.0% 100%
2-р курс 76.5% 23.5% 100%
3-р курс 73.5% 26.5% 100%
4-р курс 82.1% 17.9% 100%
5-р курс 68.8% 31.3% 100%
6-р курс 61.5% 38.5% 100%

МУБИС

1-р курс 87.2% 12.8% 100%
2-р курс 79.7% 20.3% 100%
3-р курс 88.2% 11.8% 100%
4-р курс 78.0% 22.0% 100%

Õ¿ñíýãò 24: “Ñàéí ìýðãýæèëòýí çààâàë ¸ñ ç¿éòýé áàéõ ¸ñòîé” ãýäýãòýé ñàíàë 
íèéëýõ ¿¿? Оюóòíóóäûí õàðèóëò ñóðãóóëü, кóðñýýð 

 Бүрэн санал 
нийлнэ

Зарим талаар 
санал нийлнэ Нийт

ДХИС

1-р курс 94.4% 5.6% 100%
2-р курс 89.7% 10.3% 100%
3- курс 85.9% 14.1% 100%
4- курс 80.0% 20.0% 100%

АШУҮИС

1- курс 96.0% 4.0% 100%
2- курс 98.8% 1.2% 100%
3- курс 98.0% 2.0% 100%
4- курс 94.7% 5.3% 100%
5- курс 90.6% 9.4% 100%
6- курс 92.3% 7.7% 100%

МУБИС

1- курс 95.7% 4.3% 100%
2- курс 95.8% 4.2% 100%
3- курс 89.4% 10.6% 100%
4- курс 94.0% 6.0% 100%
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Нийт 

1- курс 95.4% 4.6% 100%
2- курс 94.8% 5.2% 100%
3- курс 89.8% 10.2% 100%
4- курс 88.5% 11.5% 100%
5- курс 90.6% 9.4% 100%
6- курс 92.3% 7.7% 100%

Õ¿ñíýãò 25: Ёñ ç¿éí õè÷ýýë îðäîã ýñýõ, Оюóòíóóäûí õàðèóëò ñóðãóóëü, кóðñýýð
 Тийм Үгүй Мэдэхгүй Нийт   

Дотоод хэргийн их 
сургууль

1-р курс 83.8% 5.4% 10.8% 100%
2-р курс 83.9% 10.3% 5.7% 100%
3-р курс 92.4% 3.3% 4.3% 100%
4-р курс 93.3% 3.3% 3.3% 100%

Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль

1-р курс 84.0% 4.0% 12.0% 100%
2-р курс 79.3% 9.8% 11.0% 100%
3-р курс 55.1% 28.6% 16.3% 100%
4-р курс 76.9% 17.9% 5.1% 100%
5-р курс 84.4% 15.6% 0.0% 100%
6-р курс 97.4% 0.0% 2.6% 100%

Монгол улсын 
боловсролын их 
сургууль

1-р курс 44.7% 23.4% 31.9% 100%
2-р курс 62.7% 16.1% 21.2% 100%
3-р курс 59.5% 27.4% 13.1% 100%
4-р курс 56.0% 18.0% 26.0% 100%

Нийт 

1-р курс 67.0% 12.8% 20.2% 100%
2-р курс 73.9% 12.5% 13.6% 100%
3-р курс 72.0% 17.8% 10.2% 100%
4-р курс 76.5% 12.1% 11.4% 100%
5-р курс 84.4% 15.6% 0.0% 100%
6-р курс 97.4% 0.0% 2.6% 100%

Õ¿ñíýãò 26:  Øàëãàëò àâàõ ä¿í ãàðãàõ òîãòîëöîî øóäàðãà ãýäýãòýé ñàíàë 
íèéëýõ ¿¿? Оюóòíóóäûí õàðèóëò ñóðãóóëü, кóðñýýð

 Бүрэн санал 
нийлнэ

Зарим 
талаар 
санал 

нийлнэ

Санал 
нийлэхгүй

Огт санал 
нийлэхгүй Нийт

ДХИС

1-р курс 24.3% 64.9% 10.8% 0.0% 100%
2-р курс 24.1% 69.0% 6.9% 0.0% 100%
3-р курс 27.2% 56.5% 14.1% 2.2% 100%
4-р курс 43.3% 56.7% 0.0% 0.0% 100%

АШУҮИС

1-р курс 20.0% 76.0% 4.0% 0.0% 100%
2-р курс 21.0% 63.0% 11.1% 4.9% 100%
3-р курс 20.4% 69.4% 10.2% 0.0% 100%
4-р курс 28.2% 64.1% 7.7% 0.0% 100%
5-р курс 15.6% 68.8% 12.5% 3.1% 100%
6-р курс 12.8% 66.7% 17.9% 2.6% 100%
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МУБИС

1-р курс 14.9% 53.2% 29.8% 2.1% 100%
2-р курс 21.2% 67.8% 8.5% 2.5% 100%
3-р курс 21.2% 62.4% 15.3% 1.2% 100%
4-р курс 20.0% 70.0% 8.0% 2.0% 100%

Нийт 

1-р курс 19.3% 62.4% 17.4% 0.9% 100%
2-р курс 22.0% 66.8% 8.7% 2.4% 100%
3-р курс 23.5% 61.5% 13.7% 1.3% 100%
4-р курс 31.5% 63.1% 4.7% 0.7% 100%
5-р курс 15.6% 68.8% 12.5% 3.1% 100%
6-р курс 12.8% 66.7% 17.9% 2.6% 100%

Õ¿ñíýãò 27: Тàíàé ñóðãóóëèéí õ¿ðýýíä äîòîîä ä¿ðýì æóðìóóä ÿëãàâàðëàëã¿é, 
á¿ðýí õýðýãæèæ ÷àääàã óó? Оюóòíóóäûí õàðèóëò ñóðãóóëü, кóðñýýð 
 Тийм Үгүй Мэдэхгүй Нийт 

ДХИС

1-р курс 78.4% 5.4% 16.2% 100%
2-р курс 73.6% 16.1% 10.3% 100%
3-р курс 68.5% 16.3% 15.2% 100%
4-р курс 58.3% 25.0% 16.7% 100%

АШУҮИС

1-р курс 60.0% 4.0% 36.0% 100%
2-р курс 36.6% 15.9% 47.6% 100%
3-р курс 24.5% 32.7% 42.9% 100%
4-р курс 30.8% 20.5% 48.7% 100%
5-р курс 15.6% 34.4% 50.0% 100%
6-р курс 10.3% 35.9% 53.8% 100%

МУБИС

1-р курс 44.7% 19.1% 36.2% 100%
2-р курс 36.4% 21.2% 42.4% 100%
3-р курс 35.3% 20.0% 44.7% 100%
4-р курс 26.0% 24.0% 50.0% 100%

Õ¿ñíýãò 28: Áàãø íàð îюóòíû ¸ñ ç¿éí çºð÷ëèéí òàëààð, äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò, 
áàãøèéí ¿íýëñíýýð, ñóðãóóëèàð /1-5 îíîîãîîð ¿íýëñýí, 1-îãò ¿ã¿é, 5-ìàø èõ/

 ДХИС АШУҮИС МУБИС

Оюутан шалгалтын үед хуулах 3.02 2.56 3.21

Оюутан семинар дээр үзэл бодлоо хамгаалахын тулд 
бусадтай хэрүүл үүсгэх 2.35 1.88 2.00

Оюутан багийн ажилд харилцан адилгүй оролцоотой байж 
нэг ижил дүн авах 2.70 2.63 2.62

Оюутан багшийг үл хүндэтгэх /багштай хэрэлдэх, 
доромжлох/ 1.61 1.56 1.90

Оюутан нэг бие даалтыг олон хичээлд тооцуулах 1.54 1.34 1.76

Ахлах курсийн оюутнууд бага курсийн оюутнуудаа бие мах 
бодын хувьд хүчирхийлэх /зодох, цохих/ 1.98 1.13 1.71

Ахлах курсийн оюутнууд бага курсийн оюутнуудаас эд 
зүйлс, мөнгө нэхэх, дээрэлхэх 1.52 1.13 1.67

Анги, тэнхим хооронд дайсагнах, зүй бусаар өрсөлдөх 1.43 1.23 1.50
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Оюутан хичээлээ таслах 2.39 2.69 3.21

Оюутан худал хэлж хичээлийн чөлөө авах 2.33 2.56 2.89

Оюутан сургуулийн орчинд архи, согтууруулах ундаа 
хэрэглэх 1.39 1.17 1.55

Оюутнууд бусдыгаа үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхах 1.67 1.48 1.62

Бусад оюутныг хөрөнгө чинээгээр нь ялгаварлах 1.35 1.42 1.48

Бусад оюутныг гадна үзэмж, өмссөн хувцас зэргээр 
ялгаварлах 1.39 1.52 1.55

Бусад оюутныг сурлагаар нь ялгаварлах 1.59 1.61 1.62

Бусад оюутныг үндэс угсаагаар нь ялгаварлах 1.37 1.32 1.43

Оюутнууд сургуулийн орчинд зодолдох 1.49 1.26 1.54

Сургуулийн орчинд гээсэн зүйлс эргэж олддог эсэх 2.33 3.28 2.10

Сургуулийн орчинд эд зүйлсээ хулгайд алдах тохиолдол 
гардаг эсэх 1.76 2.31 2.14

Оюутнууд сургуулийн орчинд цаг барьдаг эсэх 3.54 3.12 2.68

Оюутан хичээл дээр, холбогдолгүй өөр зүйл хийх 2.35 2.26 2.90

Оюутан хичээл дээр унтах 2.42 2.12 2.28

Õ¿ñíýãò 29: Оюóòíû ¸ñ ç¿éí çºð÷èëä îюóòíóóäûí ºñãºí äóíäàæ ¿íýëãýý, 
ñóðãóóëèàð /1-5 îíîîãîîð ¿íýëñýí, 1-îãò ¿ã¿é, 5-ìàø èõ/

 ДХИС АШУҮИС МУБИС
Шалгалтын үед хуулах 2.80 3.44 3.52
Семинар дээр үзэл бодлоо хамгаалахын тулд бусадтай 
хэрүүл үүсгэх 2.64 2.56 2.77

Багийн ажилд харилцан адилгүй оролцоотой байж нэг ижил 
дүн авах 3.15 3.75 3.49

Багшийг үл хүндэтгэх /багштай хэрэлдэх, доромжлох г.м/ 1.52 1.95 2.04
Номын санд чанга дуугаар ярих 2.06 2.31 2.80
Нэг бие даалтыг олон хичээлд тооцуулах 1.29 1.62 1.81
Ахлах курсийн оюутнууд бага курсийн оюутнуудаа бие 
махбодын хувьд хүчирхийлэх 1.71 1.28 1.75

Ахлах курсийн оюутнууд бага курсийн оюутнуудаас эд 
зүйлс, мөнгө нэхэх, дээрэлхэх 1.53 1.24 1.73

Анги, танхим хооронд дайсагнах, зүй бусаар өрсөлдөх 1.58 1.76 1.78
Багшид тал засах бэлэг сэлт өгөх 1.67 2.14 1.91
Багшид мөнгө өгч дүнгээ ахиулах 1.35 1.77 1.69
Хичээлээ таслах 2.17 3.04 3.36
Худал хэлж чөлөө авах 1.97 2.91 3.09
Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэх 1.51 2.02 2.09
Бусдыг үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхах 1.87 2.30 2.25
Бусад оюутныг хөрөнгө чинээгээр нь ялгаварлах 1.59 2.03 2.04



411

III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Бусад оюутныг гадна үзэмж, өмссөн хувцас зэргээр 
ялгаварлах 1.62 2.18 2.19

 Бусад оюутныг сурлагаар ялгаварлах 1.84 2.45 2.34
Бусад оюутныг үндэс угсаагаар нь ялгаварлах 1.57 1.75 1.79
Сургуулийн орчинд зодолдох 1.50 1.51 1.70
Бие биедээ хариу нэхэлгүй тусалдаг эсэх 3.31 3.29 3.36
Сургуулийн орчинд гээсэн зүйл эргэж олддог эсэх 2.88 3.24 2.44
Сургуулийн орчинд эд зүйлээ хулгайд алдах тохиолдол 
гардаг эсэх 1.86 2.53 2.38

Оюутнууд сургуулийн орчинд цаг барьдаг эсэх 3.96 3.18 3.00
Бусдаас хичээлээ хуулуулахыг шаардах 1.85 2.33 2.37
Хичээл дээр холбогдолгүй өөр зүйл хийх 2.21 2.72 2.91
Хичээл дээр унтах 2.43 2.89 3.02
Үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө анги хамт олондоо 
гадуурхагдах 1.88 2.23 2.16

Оөөрөө хүсээгүй ч асуудал гаргахгүйн тулд ангийн ажилд 
оролцох 2.73 2.98 2.82

Õ¿ñíýãò 30 : Çàí ÷àíàðûí à÷ õîëáîãäîë áîëîí õýðýãæ¿¿ëäýã áàéäàëäàà ºãñºí 
áàãø íàðûí ¿íýëãýý. /1-10 õ¿ðòýëõ îíîîãîîð ¿íýëñýí 1- õàìãèéí áàãà 10- õàìãèéí 

ñàéí/

Дотоод хэргийн их 
сургууль

Анагаахын шинжлэх 
ухааны их сургууль

Монгол улсын 
боловсролын их сургууль

Ач 
холбогдол 

Хэрэгжүүлдэг 
байдал

Ач 
холбогдол 

Хэрэгжүүлдэг 
байдал

Ач 
холбогдол 

Хэрэгжүүлдэг 
байдал

Идэвх зүтгэл 9.09 7.95 8.73 8.00 8.62 7.27
Хувийн 
сахилга бат  9.26 7.95 9.06 8.09 8.41 7.00

Шударга 
хандлага  9.45 7.67 9.45 8.38 8.86 7.19

Өгөөмөр зан 7.47 7.05 7.55 7.00 6.73 5.71
Даруу зан  6.64 6.40 7.39 7.03 7.12 6.39
Өрөвч  зан 6.43 6.50 7.39 6.75 6.88 5.35
Талархах 8.06 7.26 8.39 7.78 7.81 6.71
Хүлээц  8.43 7.43 8.58 7.63 7.46 7.19
Мэдлэг чадвар  9.30 8.33 9.52 9.00 7.67 6.65
Хөгжилтэй зан  6.89 6.44 7.21 6.69 6.38 5.40
Тэвчээр  8.78 7.93 8.45 7.81 7.88 7.00
Нийтэч 8.26 7.24 8.21 7.91 7.81 6.67
Нөхөрсөг 
хандлага  8.54 7.56 8.36 7.63 7.93 6.32

Тууштай, 
цөхөршгүй  9.02 7.61 8.76 7.88 8.25 6.94

Хариуцлагатай 
байдал  9.80 8.63 9.44 8.35 8.86 7.30

Хайр  7.63 7.08 8.09 7.26 6.83 5.21
Эр зориг  8.02 7.17 7.53 7.00 6.00 4.31
Олон нийтэч 
байдал 8.80 7.90 8.66 7.84 7.60 6.78
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Õ¿ñíýãò 31: Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí çºð÷ë¿¿äèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò, îюóòíû ¿íýëñíýýð, 
ñóðãóóëèàð /1-5 îíîîãîîð ¿íýëñýí, 1-îãò ¿ã¿é, 5-ìàø èõ/

 ДХИС АШУҮИС МУБИС
Багш хичээл орохгүй таслах 1.55 1.83 1.91
Оюутанд шударга бус үнэлгээ тавих 2.28 2.70 2.63
Оюутныг хэл амаар доромжлох 2.05 2.27 2.16
Дүн гаргахдаа оюутнаас шан харамж авах 1.60 1.86 1.79
Танил оюутанд давуу тал олгох 2.34 2.64 2.42
Өөрийн ном, сурах бичгийг оюутнуудад шахах 2.41 3.27 2.91
Оюутныг үндэс, угсаагаар нь ялгаварлах 1.43 1.78 1.71
Оюутныг гадна үзэмж, хувцас зэргээр ялгаварлах 1.54 1.93 2.00

Оюутныг хөрөнгө чинээгээр нь ялгаварлах 1.55 1.86 1.80
Оюутныг сурлагаар нь ялгаварлах 2.23 2.73 2.52
Оюутанд хичээл номд холбогдолгүй зүйл зарах 1.59 1.45 1.57

Оюутнаас ар гэрийн ажилд туслалцаа авах 1.69 1.38 1.41

Багш өөрийн үзэл бодлыг оюутанд тулгах 1.95 2.31 2.11

Оюутныг төсөл, хөтөлбөрт үнэ хөлсгүй зарах 1.72 1.74 1.59
Оюутныг бие махбодын хувьд хүчирхийлэх /биед нь хүрэх, 
цохих/ 1.58 1.29 1.31

Оюутанд бэлгийн дарамт үзүүлэх 1.22 1.24 1.13
Оюутнаас бэлэг сэлт авах 1.42 1.74 1.63
Багш өөрийн хүссэн үедээ хичээл орохоос татгалзах 1.28 2.04 1.52

Цонхолсон цагийн хичээлийг багш нөхөлгүй орхих 1.55 1.84 1.90
Баг бүрдүүлэхдээ "Сайн" гэж үзсэн оюутнаа "Муу" гэж үзсэн 
оюутантай хамт хуваарилах 2.33 2.44 2.19

Хувийн үнэлэмжээр оюутнуудыг ялгаварлаж хандах 1.92 2.15 2.09

Багш оюутантайгаа хувийн харилцаа тогтоох 1.51 1.55 1.57
Багш нар сургуулийн орчинд архи, согтууруулах ундаа 
хэрэглэх 1.37 1.44 1.58

Багш нар хичээлийн бус цагаар оюутнуудад хичээл 
тайлбарлах, зөвлөгөө өгөх зэргээр тусалдаг эсэх 3.07 2.55 3.16

Õ¿ñíýãò 32: Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí çºð÷ë¿¿ä, äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò, áàãøèéí ¿íýëñíýýð, 
ñóðãóóëèàð /1-5 îíîîãîîð ¿íýëñýí, 1-îãò ¿ã¿é, 5-ìàø èõ/

 ДХИС АШУҮИС МУБИС

Багш хичээлээ орохгүй таслах 1.93 1.75 2.06

Оюутанд шударга бус үнэлгээ тавих 2.06 1.93 2.00

Оюутныг хэл амаар доромжлох 2.13 1.69 1.86

Дүн гаргахдаа оюутнаас шан харамж авах 1.32 1.30 1.41

Танил оюутанд давуу тал олгох 1.91 1.78 1.65

Өөрийн ном, сурах бичгийг оюутнуудад шахах 1.97 1.81 1.69
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III БОТЬШударга ёс, хөгжил дэвшилд

Оюутныг үндэс, угсаагаар нь ялгаварлах 1.37 1.12 1.10

Оюутныг гадна үзэмж, хувцас зэргээр ялгаварлах 1.21 1.18 1.24

Оюутныг хөрөнгө чинээгээр нь ялгаварлах 1.17 1.21 1.24

Оюутнуудыг сурлагаар нь ялгаварлах 1.64 1.48 1.51

Оюутнуудад хичээл номд холбогдолгүй зүйл зарах 1.41 1.09 1.17

Оюутнуудаас ар гэрийн ажилд туслалцаа авах 1.71 1.03 1.31

Багш өөрийн үзэл бодлыг оюутанд тулгах 1.84 1.51 1.79

Оюутнуудыг төсөл, хөтөлбөрт үнэ хөлсгүй зарах 1.38 1.69 1.4

Оюутнуудыг бие махбодын хувьд хүчирхийлэх /биед нь 
хүрэх, түлхэх, цохих г.м/ 1.32 1.03 1.37

Оюутнуудад бэлгийн дарамт үзүүлэх 1.06 1.03 1.17

Оюутнуудаас бэлэг сэлт авах 1.30 1.39 1.48

Багш өөрийн хүссэн үедээ хичээл орохоос татгалзах 1.06 1.43 1.31

Цонхолсон цагийн хичээлийг багш нөхөлгүй орхих 1.41 1.25 1.57

Баг бүрдүүлэхдээ “сайн” гэж үзсэн оюутнаа “муу” гэж үзсэн 
оюутантай хамт хуваарилах 2.43 2.03 2.46

Хувийн үнэлэмжээр оюутнуудыг ялгаварлаж хандах 1.45 1.28 1.55

Багш оюутантайгаа хувийн харилцаа тогтоох 1.20 1.03 1.42

Багш нар сургуулийн орчинд архи, согтууруулах ундаа 
хэрэглэх 1.32 1.25 1.69

Багш нар хичээлийн бус цагаар оюутнуудад хичээл 
тайлбарлах, зөвлөгөө өгөх зэргээр тусалдаг эсэх 3.26 2.68 3.10
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