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Оршил 
 

Энэхүү тайлан нь АТГ-ын Судалгаа Шинжилгээний Албанаас эрхлэн 

явуулсан төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэхийн 

тулд төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын дунд явуулсан 

туршилт судалгааны үр дүнд тулгуурлан бичигдсэн болно. Уг туршилт 

судалгаа нь “Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 

судалгааны арга зүй, аргачлалын загварт” үндэслэсэн. 

 

УИХ-аас 2006 онд баталсан Авлигын эсрэг хуулинд “Төрийн үйлчилгээ 

авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын 

шударга байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд 

мэдээлэх”1-ийг Авлигатай Тэмцэх Газрын үндсэн чиг үүргийн нэг болгон 

хуульчилсан. Хуулийн дээрх заалтыг амьдралд биелүүлэх үүднээс 

төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинд үнэлгээ өгөхөд 

шаардлагатай судалгааг төрийн үйлчилгээ хүртсэн иргэд, байгууллагын 

хүрээнд ийнхүү явуулсан. 

 

Туршилт судалгааны гол дүгнэлт нь нийслэлийн 6 дүүргийн төлөөлөл 

бүхий нийт 330 түүвэр бүхий судалгаанд үндэслэсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Авлигын эсрэг хууль (2006), 18 дугаар зүйл, 18.1.7. 
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Судалгааны зохион байгуулалт, аргачлал 
 

Туршилт судалгаанд хэрэглэсэн ойлголт, нэр томъёоны тойм 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдал хэмээх ойлголтын үндсэн агуулгыг 

төрийн байгууллага, албан тушаалтан Үндсэн хуульд заасан төрийн үйл 

ажиллагааны шударга ёсны зарчмыг ардчилсан ёс, эрх чөлөө, тэгш 

байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх зэрэг бусад 

зарчимтай уялдуулан сахих үндсэн дээр шийдвэр гаргах, эрх мэдэл, чиг 

үүргээ хэрэгжүүлэх явдал хэмээн авч үзсэн. Төрийн байгууллагын 

шударга байдлыг үнэлэх аргачлалын дагуу туршилт судалгааны хүрээнд 

хэрэглэгдэж буй ойлголт, нэр томъёог аргачлалын хүрээнд дараах 

байдлаар авч үзсэн. Тухайлбал: “төрийн байгууллага” гэдэгт төрөөс 

хуулийн үндсэн дээр байгуулж, улсын нэгдсэн төсвөөс санхүүжигдэж, 

төрийн албан хаагчдаас бүрдсэн, төрийн нэрийн өмнөөс иргэд бусад 

байгууллагатай засаглах бүрэн эрхийн үндсэн дээр төрийн тодорхой чиг 

үүрэг, бүрэн эрхийг биелүүлдэг байгууллагыг; “төрийн үйлчилгээ” гэдэгт 

төсвөөс санхүүжсэн үйлчилгээг; “төрийн байгууллагын шударга байдал” 

гэдэгт төрийн байгууллага, албан тушаалтан Үндсэн хуульд заасан 

төрийн үйл ажиллагааны шударга ёсны зарчмыг ардчилсан ёс, эрх 

чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх зэрэг 

зарчимтай уялдуулан сахих үндсэн дээр шийдвэр гаргах, эрх мэдэл, чиг 

үүргээ хэрэгжүүлэх явдал хэмээн тус тус авч үзсэн. 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх шалгуур 

үзүүлэлтийн талаар 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлыг үндсэн таван шалгуур, эдгээр 

шалгуурыг илэрхийлэх тус бүр хоёр, нийт 10 хэмжигдэхүүн үзүүлэлтийн 

хүрээнд авч үзсэн. “Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг 

үнэлэх аргачлал”-д авч үзсэнээр (Аргачлал, 9-10 дахь тал) хууль 

дээдлэх, хариуцлага, ёс зүйтэй байх, ил тод байх, иргэдийн итгэл даах, 

төрийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байх гэсэн үндсэн таван шалгуур нь 

төрийн байгууллагын шударга байдал буюу төрийн байгууллага, албан 
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тушаалтан Үндсэн хуульд заасан төрийн үйл ажиллагааны шударга ёсны 

зарчмыг сахих үндсэн дээр шийдвэр гаргах, эрх мэдэл, чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэх явдлыг тал бүрээс нь тусган илэрхийлнэ гэж үзсэн болно. 

 

Иймд тэдгээр шалгуурыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүнийг шалгуур тус 

бүрийн хувьд дараах байдлаар авч үзсэн. Үүнд: 

 

1. Хууль дээдлэх: 

- Төрийн дээд байгууллага, албан тушаалтан үндсэн хуулиар 

олгосон эрх мэдлийн хүрээнд ажлаа эрхлэж, шийдвэр гаргах 

- Төрийн байгууллага, албан тушаалтан үйл ажиллагаандаа хуулийг 

мөрдөх 

 

2. Хариуцлага, ёс зүйтэй байх: 

- Төрийн албан хаагчдын иргэдтэй харилцах хандлага, зан төлөв 

- Хүнд суртал 

 

3. Ил тод байх: 

- Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаа, шийдвэр ил 

тод байх 

- Төрийн байгууллагын төсөв, санхүүжилтийн ил тод байх 

 

4. Иргэдийн итгэл даах: 

- Иргэд төрийн байгууллага хуулийн дагуу ажилладаг гэдэгт итгэх 

- Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, шийдвэрт сэтгэл хангалуун 

байх 

 

5. Төрийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байх: 

- Аливаа асуудалд алагчлалгүй тэгш хандаж шийдвэрлэх 

- Иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй үйлчлэх 
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Төрийн байгууллагын шударга байдлын шалгуур ба туршилт 

судалгааны асуултын чиглэл: холбоо хамаарал ба ач холбогдол  

 

Төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагаас авах судалгааны 

асуултууд нь дээрх шалгуур ба түүнийг илэрхийлэх үзүүлэлтийн хүрээнд 

дараах байдлаар тодорхойлогдсон. Үүнд: 

 

Хууль дээдлэх шалгуурыг илэрхийлэхийн тулд дараах хоёр бодомжийг 

асуулт хэлбэрээр тавьж респондентын санал хэр зэрэг нийлж буйг 

судалгааны өгөгдөхүүн болгон авсан: 

  

• Надад төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн төрийн байгууллага миний тавьсан 

асуудлыг хууль зөрчилгүй шийдсэн гэдэгт би итгэдэг. 

• Хэрвээ миний хувийн амьдралд сөргөөр нөлөөлөхгүй л бол энэ 

байгууллагын удирдах албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагаа нь 

буруу зүйл биш гэж боддог. 

 

Дээрх байдлаар хариуцлага, ёс зүйтэй байх шалгуурын хувьд: 

 

• Энэ байгууллагын албан хаагч надтай соёлч боловсон харьцаж 

үйлчилсэн. 

• Миний тавьсан асуудлыг үндэслэлгүй чирэгдүүлсэн албан хаагчид 

хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэгт би итгэдэг. 

 

Ил тод байх шалгуурын хувьд: 

 

• Миний үйлчлүүлж байсан төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл 

ажиллагаа, шийдвэрийн талаарх мэдээллийг би хүссэн үедээ олж 

авах боломжтой байдаг. 

• Энэ байгууллагын төсвийн хөрөнгө, санхүүжилт нь надад ямар нэг 

эргэлзээ төрүүлдэггүй. 

 

Иргэдийн итгэл даах шалгуурын хувьд: 
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• Хүмүүс энэ байгууллагын үйл ажиллагаа шударга байдаг гэдэгтэй би 

санал нэг байдаг. 

• Төрийн бусад байгууллагууд иргэдэд энэ байгууллага шиг үйлчилдэг 

байгаасай гэж боддог. 

 

Төрийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байх шалгуурын хувьд: 

 

• Миний үйлчлүүлж байсан байгууллага аливаа асуудалд 

алагчлалгүйгээр адил тэгш хандаж шийдвэрлэдэг гэдэгтэй санал 

нийлдэг. 

• Миний үйлчлүүлж байсан байгууллага иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй 

үйлчлэдэг гэдэгтэй санал нийлдэг. 

 

Дээрх бодомжуудын талаарх респондентын санал бодлыг уг асуулт-

бодомжтой санал хэр зэрэг нийлж буйгаар тодорхойлохыг оролдсон. 

 

Ингэхдээ нэг талаас судалгаанд оролцогчийн хувьд энгийн, ойлгомжтой, 

нөгөө талаас шударга байдлын талаарх респондентын ялгаатай 

ойлголтуудаас зайлсхийх зэрэг шаардлагын үүднээс судалгааны 

асуултыг шалгуур тус бүрээр шууд авч үзэлгүйгээр шууд бус бөгөөд 

хялбарчилсан энгийн асуултуудаар орлуулсан. Энэ нь наад зах нь хоёр 

талын ач холбогдолтой байж болох юм. Нэгд, асуултууд энгийн, хялбар 

байх нь респондент асуултын тулгуур утга санаанд (шалгуур ба 

хэмжигдэхүүн) хэт анхааралгүй хариулах боломжийг олгосон. Ингэснээр 

респондентоос нийт асуултын талаарх санаа бодол, хариултыг 

дэлгэрэнгүй авахад дөхөм болсон. Хоёрт, анкетанд авагдсан шууд бус 

асуултууд нь ярилцлага авагчийн хувьд респонденттой чөлөөтэй бөгөөд 

дулаан уур амьсгалд ярилцлагыг өрнүүлэх боломж олгосон.  
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Үнэлгээний хамрах хүрээ 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээний хамрах хүрээг 

тогтоохдоо иргэдэд төрийн үйлчилгээг шууд үзүүлдэг буюу иргэд, 
байгууллагууд өдөр тутмын ажил хэрэг, амьдрал ахуйдаа тулгамдсан 

асуудлаа шийдвэрлүүлэхийн тулд хамгийн ихээр ханддаг (үйлчлүүлдэг) 
байгууллагуудыг хамруулсан. Энэхүү шаардлагын үүднээс АТГ-ын 

США-наас дараах 12 салбар байгууллагуудыг хамруулан төрийн 

байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх туршилт судалгааг 

зохион байгуулсан болно. Үүнд: 

 

1. Эрүүл мэндийн байгууллага 

2. Цагдаагийн байгууллага 

3. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн байгууллага 

4. Ерөнхий боловсролын байгууллага 

5. Дээд боловсролын байгууллага 

6. Эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага 

7. Иргэний бүртгэл мэдээллийн байгууллага 

8. Газрын алба 

9. Аймаг, нийслэлийн засаг даргын ажлын алба 

10. Сум, дүүргийн засаг даргын ажлын алба 

11. Баг, хорооны засаг даргын ажлын алба 

12. Шүүх 

 

Туршилт судалгааны түүвэр 

 

Шударга байдлын түвшинг үнэлэхэд иргэдийн зүгээс төрийн 

байгууллагад итгэх итгэл, сэтгэл ханамж ялангуяа төрийн байгууллагаар 

үйлчлүүлсэн буюу төрийн үйлчилгээг хүртсэн (төрийн ямар нэг шатны 

байгууллага, албан тушаалтанд өөрийн эрх ашиг, сонирхолтой 

холбоотойгоор эсхүл өөрт тулгамдсан аливаа асуудлыг 

шийдвэрлүүлэхээр хандсан г.м.) иргэд, хувийн хэвшлийн болон иргэний 

нийгмийн байгууллагууд, тэдгээрт ажиллагсдын сэтгэгдэл, ойлголт, 

дүгнэлт чухал байр суурьтай гэж үзсэн болно. 
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Туршилт судалгааны хүрээнд төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, 

байгууллагын түүврийн хэмжээг 300 иргэд, 30 байгууллагаар тус тус 

хязгаарласан. Төрийн үйлчилгээ авсан иргэдийг “төрийн үйлчилгээ 
авсан байх” буюу “төрийн үйлчилгээнд хамрагдсан байх” зорилтот 

түүврийн хүрээнд санамсаргүй сонгосон. Төрийн үйлчилгээ авсан 

байгууллагыг мөн дээрх зорилтот түүврийн хүрээнд хувийн хэвшлийн 

буюу аж ахуйн нэгж, иргэний нийгмийн буюу төрийн бус байгууллагын 

хүрээнд сонгон авсан.  

 

Судалгааны ярилцлага авагч 

 

Туршилт судалгааны ярилцлага авагчдаар судалгааны дадлага, 

туршлагатай хүмүүсийг сонгосон нь судалгааны өгөгдөхүүн цуглуулах үйл 

явцыг түргэн шуурхай болгох, түүнчлэн судалгаагаар авагдсан 

мэдээллийн бодитой бөгөөд найдвартай байдлыг хангахад тус тус 

эерэгээр нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Ярилцлага авагчдыг АТГ-ын США-

наас сонгон авсан болно. 

 

Судалгааны арга 

 

Туршилт судалгааг респондентоос анкетанд тодорхойлогдсон 

асуултуудыг ярилцлага авагч асууж (тайлбарлан асууж), хариултыг 

анкетанд тэмдэглэх байдлаар явуулсан. Түүврийн зорилтот бүлгийн 

хүрээнд санамсаргүй сонголт хийхдээ нэгд, төрийн байгууллагаар 
үйлчлүүлэн гарч ирж буй иргэдээс, хоёрт, өрхөөр явж төрийн 
үйлчилгээнд хамрагдсан эсэхийг тодруулсны үндсэн дээр 

судалгаанд оролцогчийг тус тус сонгосон. Энэ нь дээр дурьдсан хуулийн 

заалтад буй төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагыг судалгаанд 

хамруулахтай холбоотой юм. 
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Судалгааны үр дүн  
 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын талаар иргэд, байгууллагын 

санаа бодол ямар байна вэ? Төрийн байгууллагын шударга байдлын 

түвшин хэр зэрэг байна вэ? Туршилт судалгааны хүрээнд цуглуулсан 

мэдээлэл нь эдгээр асуултанд хариулахад чиглэгдсэн байна. 

 

Судалгаанд оролцогчдын шинж байдал 

 

Судалгаанд оролцогчдын шинж байдлын (Хүснэгт 1) үзүүлэлтүүдээс 

тэдний орлогын ялгаатай байдал болон боловсролын түвшний зарим нэг 

онцлох үр дүнгүүд анхаарал татаж байгаа юм. Өрхийн орлогын хувьд нь 

авч үзвэл сарын дундаж орлого дундаж түвшинд хүмүүс ерөнхийдөө 

хамрагджээ. Энэ нь төрийн үйлчилгээ авсан иргэдийн хувьд өрхийн 

сарын орлого нь дундаж (54.7%) ба дунджаас доогуур (24.4%) 

түвшнийхэн респондентын 79.1 хувийг, төрийн үйлчилгээ авсан 

байгууллагыг төлөөлөн хариулагсдын хувьд өрхийн сарын орлого нь 

дундаж (60.0%) ба дунджаас дээгүүр (20.0%) түвшнийхэн 80.0 хувийг тус 

тус эзлэж байгаагаас харагдаж байна. Респондентын орлогын түвшин 

байгууллагын төлөөллийн хувьд дундаас дээш, иргэдийн хувьд дундаас 

доош чиглэсэн энэ харьцааг байгууллагыг төлөөлсөн респондентын 

хувьд доод түвшний орлоготой хэсэг хамгийн бага (3.2%), иргэдийн хувьд 

эсрэгээрээ дээд түвшний орлоготой гэж өөрийгөө тодорхойлсон хэсэг 

хамгийн бага (1.3%) хувь хэмжээг эзлэж байгаагаас илүү тодорхой харж 

болохоор байна. 
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Õ¿ñíýãò-1: Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äûí øèíæ áàéäàë áàéãóóëëàãûí àæèë÷èä, 
èðãýäèéí íàñ, õ¿éñ, ºðõèéí îðëîãî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí õóâèàð 

 
 

Хүмүүсийн орлогын түвшин тэдний боловсролын түвшинтэй шууд 

хамааралтай юу? Энэ нь туршилт судалгааны гол зорилтод төдийлөн 

хамааралгүй асуудал мэт боловч төрийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн 

иргэдийн боловсролын түвшин судалгааны зорилтот хоёр бүлгийн 

Áàéãóóëëàãûí àæèëлагсад    Èðãýä   
Øèíæ áàéäàë  Õóâü Øèíæ áàéäàë  Õóâü 

 Õ¿éñ    Õ¿éñ   
Ýðýãòýé 36.8 Ýðýãòýé 44.4
Ýìýãòýé 63.2 Ýìýãòýé 55.6
Íàñíû á¿ëýã   Íàñíû á¿ëýã   
 10-19 3.4
20-29 26.3 20-29 24.4
30-39 29.5 30-39 25.6
40-49 26.3 40-49 24.8
50-59 12.6 50-59 13.2
60-69 1.1 60-69 6.0
70+ 4.2 70+ 2.6
ªðõèéí ñàðûí îðëîãî   ªðõèéí ñàðûí îðëîãî   
Äîîä ò¿âøèíä 3.2 Äîîä ò¿âøèíä 8.5
Äóíäæààñ äîîãóóð ò¿âøèíä 9.5 Äóíäæààñ äîîãóóð ò¿âøèíä 24.4
Äóíäàæ ò¿âøèíä 60.0 Äóíäàæ ò¿âøèíä 54.7
Äóíäæààñ äýýã¿¿ð ò¿âøèíä 20.0 Äóíäæààñ äýýã¿¿ð ò¿âøèíä 10.3
Äýýä ò¿âøèíä 5.3 Äýýä ò¿âøèíä 1.3
Õàðèóëàõààñ 
òàòãàëçñàí/Ìýäýõã¿é 2.1 Õàðèóëàõààñ 

òàòãàëçñàí/Ìýäýõã¿é 0.9

Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí   Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí   
Áàãà 2.1 Áîëîâñðîëã¿é  1.3
Á¿ðýí áóñ äóíä 4.2 Áàãà 3.0
Á¿ðýí äóíä 15.8 Á¿ðýí áóñ äóíä 12.4
Òåõíèê ìýðãýæëèéí àíõàí øàòíû 2.1 Á¿ðýí äóíä 25.2
Òóñãàé ìýðãýæëèéí äóíä / á¿ðýí 
áóñ äýýä 14.7 Òåõíèê ìýðãýæëèéí àíõàí øàòíû 4.7

Äèïëîìûí áîëîí áàêàëàâðûí äýýä 49.5 Òóñãàé ìýðãýæëèéí äóíä / á¿ðýí 
áóñ äýýä 12.4

Ìàãèñòð áà ò¿¿íýýñ äýýø 11.6 Äèïëîìûí áîëîí áàêàëàâðûí äýýä 32.9
    Ìàãèñòð áà ò¿¿íýýñ äýýø 8.1
Íèéò  100 Íèéò  100
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ялгаатай дүр төрхийг гаргаж өгчээ. Боловсролын түвшний ялгаатай 

байдал нь төрийн байгууллагын шударга байдлын талаарх сэтгэл 

хөдлөлийн болон ухамсартай сэтгэгдэл, ойлголтын ялгааг бага боловч 

илэрхийлж болох юм. Тиймээс шударга байдлын үнэлгээнд төрийн 

үйлчилгээ авсан иргэд ба байгууллагын судалгааны үр дүнг тус бүрт нь 

авч үзэх шаардлагатай болохыг харуулж байна. Боловсролын түвшний 

хувьд авч үзвэл иргэд байгууллагын төлөөллийн хувьд ялгаатай дараах 

дүр зураг гарч ирж байна. Хүснэгт 1-ээс харвал боловсролын түвшин 

дээгүүр хэмжүүр бүрт байгууллагыг төлөөлөн ярилцлага өгөгчдийн хувь 

илүү байгаа бол боловсролын түвшин доогуур хэсэгт иргэдийн хувь 

хэмжээ харьцангуй илүү байна. Хүснэгт 1-ээс энэ ялгааг илүү тодорхой 

авч үзэхийн тулд дараах харьцааг харуулбал (Хүснэгт 2-ыг харна уу): 

 

Хүснэгт 2. 

 
Энэ харьцаанаас өөр нэг харагдаж буй зүйл нь хамгийн их хувь эзлэж буй 

бүрэн дунд ба бакалаврын түвшний гэсэн хоёр хэмжүүрийн хувьд авч 

үзвэл байгууллагын ажиллагсадын хувьд 65.3 хувийг, иргэдийн хувьд 

58.1 хувийг тус тус эзлэж байна. Ерөнхийдөө боловсролын болон 

орлогын түвшний хувьд судалгаанд оролцогсод ийнхүү ялгаатай байна.   

 

Туршилт судалгааны хүрээнд зорилтот түүврийн хоёр бүлэгт хамрагдах 

респондентыг санамсаргүй сонгосон болохыг өмнө өгүүлсэн. Гэхдээ 

боловсрол, орлого гэсэн хүний нийгмийн хөгжлийн оюуны болон эдийн 

засгийн түвшинг илэрхийлэх дээрх хоёр үзүүлэлт нь судалгаанд 

Áайгууллагын ажиллагсад  Иргэд    
 Áîëîâñðîëã¿é  1.3
Áàãà 2.1 Áàãà 3.0
Á¿ðýí áóñ äóíä 4.2 Á¿ðýí áóñ äóíä 12.4
Á¿ðýí äóíä 15.8 Á¿ðýí äóíä 25.2
Òåõíèê ìýðãýæëèéí àíõàí 
øàòíû 2.1 Òåõíèê ìýðãýæëèéí àíõàí 

øàòíû 4.7

Òóñãàé ìýðãýæëèéí äóíä / 
á¿ðýí áóñ äýýä 14.7 Òóñãàé ìýðãýæëèéí äóíä / 

á¿ðýí áóñ äýýä 12.4

Äèïëîìûí áîëîí áàêàëàâðûí äýýä 49.5 Äèïëîìûí áîëîí áàêàëàâðûí 
äýýä 32.9

Ìàãèñòð áà ò¿¿íýýñ äýýø 11.6 Ìàãèñòð áà ò¿¿íýýñ äýýø 8.1
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хамрагдагсдын төрийн үйлчилгээнд хамрагдах үйл байдлыг 

тодорхойлоход бидэнд чухал өгөгдөхүүн болж байгаа юм. Иргэдийн 

орлоготой хэсэг, эсвэл илүү боловсрол мэдлэгтэй хэсэг нь хувийн 

хэвшлийн болон иргэний нийгмийн байгууллагууд байгуулан төр, түүний 

байгууллага, албан тушаалтантай харьцдаг болох нь дээрх шинж 

байдлаар тайлбарлагдаж байна. Гэхдээ төрийн байгууллагын шударга 

байдлын талаарх иргэдийн санаа бодлыг харьцуулан авч үзэхэд эдгээр 

ялгаа нь харьцуулалтын нэгэн чухал нөхцөл болж байгаа юм. 

 

Төрийн үйлчилгээнд хамрагдсан байдал, давтамж 

 

Судалгааны түүврийн зорилтот бүлгийн үндсэн шалгуур нь төрийн 

үйлчилгээнд хамрагдсан буюу “төрийн үйлчилгээ авсан” иргэд ба 

байгууллага байх явдал юм. Төрийн үйлчилгээ авсан эсэхийг хамрагдсан 

байдал ба давтамжийг илэрхийлсэн хоёр асуултаар асууж тодруулсны 

үндсэн дээр судалгааны үндсэн асуудал болох төрийн байгууллагын 

шударга байдалтай холбоотой асуултын хэсэгт орохоор зохион 

байгуулсан. Ингэснээр ярилцлага өгөгчдийг түүврийн зорилтот бүлгийн 

хүрээнд бүрэн илэрхийлэхэд тустай болсон.  

 

Төрийн үйлчилгээнд хамрагдсан байдлын эхний асуулт болох “Та төрийн 

байгууллагаар үйлчлүүлэхээр хамгийн сүүлд хэзээ хандсан бэ?” гэсэн 

асуултанд судалгаанд оролцогчдын хувьд түүврийн бүлэг тус бүрээр авч 

үзсэнийг Зураг 1 (иргэдийн хариулсан байдал ) ба Зураг 2 (байгууллагад 

ажиллагсдын хариулсан байдал)-оос харна уу. 

 

 

 

 

Зураг 1. (Иргэд) 
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Зураг 2. (Байгууллага) 
 

 
 

Төрийн байгууллагаар үйлчлүүлэхээр хамгийн сүүлд хандсан байдлыг 

дээрх хоёр зургаас харьцуулан харвал 1-2 долоо хоногийн өмнө буюу 

хамгийн сүүлд хандсан иргэдийн хувийг нэгтгэн үзвэл 1/ сум дүүргийн 

засаг дарга (70.97%), 2/ ерөнхий боловсролын байгууллага (45.28%), 3/ 

баг хорооны засаг дарга (44.90%), 4/ дээд боловсролын байгууллагад 

(42.86%) хандсан иргэд туршилт судалгааны хүрээнд хамрагджээ. Харин 

байгууллагыг төлөөлөн хариулагсдын хувьд хамгийн сүүлд хандсан 
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төрийн байгууллагуудыг нэгтгэн үзвэл дээд боловсролын байгууллага 

(46.15%), баг хорооны засаг дарга (42.86%), эрүүл мэндийн байгууллагад 

(42.03%) тус тус хандсан байна. Хандаж үйлчлүүлэлгүй удаж буй 

байгууллагыг жил ба түүнээс өмнөх хугацааны хувьд авч үзвэл иргэд, 

байгууллагын аль алины хувьд шүүх байгууллага (иргэд-44.44%, 

байгууллага-25%) байна. 

 

Төрийн үйлчилгээнд хамрагдсан давтамжийг илүү тодорхой харуулах 

хоёр дахь асуулт нь “Та төрийн байгууллагаар үйлчлүүлэхээр сүүлийн 1 

жилийн хугацаанд хэдэн удаа хандаж байсан бэ?” байлаа. Судалгаанд 

хамрагдсан иргэдийн хувьд Зураг 3-аас харвал хамгийн ихээр буюу 7 ба 

түүнээс дээш хандсан давтамжийн нийлбэрээр үзэхэд ерөнхий 

боловсролын (35.85%) болон дээд боловсролын (28.57%) байгууллагууд 

байна. 

 

Зураг 3. (Иргэд) 
 

 
 

Иргэдийн хувьд хамгийн ихээр үйлчлүүлдэг байгууллага бол 

боловсролын байгууллага гэдэг нь тодорхой. Гэвч судалгааны хүрээнд 

төрийн үйлчилгээний төрөл ба ялгааг төрийн байгууллагуудын салбар 

тус бүрээр илэрхийлэх боломжгүйн зэрэгцээ ижилтгэн үзэх шаардлага 
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байгаагүйг дурьдах нь зүйтэй. Харин төрийн үйлчилгээ авсан 

байгууллагуудыг төлөөлөн хариулагсдын хариултаас дээрх давтамжийг 

Зураг 4-өөс харахад сум дүүргийн засаг дарга (28.57%) ба эрүүл мэндийн 

байгууллага (26.09%) байна. Иргэд, байгууллагын аль аль нь үнэлгээнд 

хүрээнд авч үзэж буй 12 салбар байгууллагаар сүүлийн 1 жилийн 

хугацаанд 1-2 удаа л үйлчлүүлсэн (Зураг 3 ба 4-өөс цэнхэр өнгийн 

баганыг харьцуулан харна уу) болох нь эдгээр хоёр зургаас нийтлэг 

ажиглагдаж байна.  

 

Зураг 4. (Байгууллага) 
 

 
 

Энэ нь төрийн байгууллагаар үйлчлүүлэх давтамж харьцангуй цөөн 

байдаг гэсэн дүр зургийг харуулахын зэрэгцээ төрийн байгууллагын 

шударга байдлын түвшинг үнэлэхэд шаардлагатай судалгааны мэдээлэл 

нь төрийн үйлчилгээнд бага хамрагдагсадын сэтгэгдэлд тулгуурлаж 

болзошгүй болохыг урьдчилан харуулж байгаа юм. 

 

Ингээд үндсэн асуултанд шилжихийн өмнөх сүүлийн асуулт болох 

үнэлгээний хүрээнд авч үзэж буй 12 байгууллагаар үйлчлүүлсэн эсэх 

талаар асуултын хариултыг тоймлон үзье. Энэ асуулт нь нэг 

респондентод ноогдох анкетын тоог тодорхойлоход туслах зориулалттай 
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байсан. Учир нь авч үзэж буй тэдгээр төрийн байгууллагын алинаар нь 

буюу хэдээр нь үйлчлүүлснээс хамааран респондент үндсэн 

асуултууддаа хэдэн байгууллагын хувьд хариулах нь тодорхой болох 

учиртай юм. Уг асуултыг авч үзвэл, судалгаанд ихэнхдээ аймаг 

нийслэлийн засаг дарга (97.4%), шүүх байгууллага (96.2%), эд хөрөнгийн 

бүртгэлийн байгууллага (91.5%), сум дүүргийн засаг дарга (86.8%), 

газрын алба (82.5%) зэрэг байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэд (Зураг 5), 

шүүх (91.6%), эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага (87.4%), дээд 

боловсролын байгууллага (86.3%), аймаг нийслэлийн засаг даргаар 

(84.2%) үйлчлүүлсэн байгууллагууд (Зураг 6) хамрагдсан байна.  

 

Зураг 5. (Иргэд) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зураг 6. (Байгууллага) 
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Эндээс харахад иргэд, байгууллагуудын зүгээс төрийн байгууллагад 

шаардлагатай тохиолдолд хандах байдал төрийн байгууллагын 

салбаруудын хувьд ерөнхийдөө төстэй, бага зэрэг ялгаатай байна. 

Тэрхүү ялгаа нь төрийн үйлчилгээнд хамрагдагсдын нийгмийн болон 

эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлага буюу иргэдийн өдөр тутмын ахуй 

амьдралын онцлог болон аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудын үйл 

ажиллагааны чиглэл ба тулгамддаг асуудлуудтай ямар нэг байдлаар 

холбоотой болох нь анзаарагдав. Харин төстэй талын хувьд хэдийгээр 

хамгийн бага үйлчлүүлсэн байгууллага нь шүүх байгууллага (Зураг 3 ба 

4) байсан боловч шүүхэд ямар нэг байдлаар (дор хаяж 1-2 удаа), хэзээ 

нэг цагт (сүүлийн 1 жилийн дотор) хандаж байсан явдал иргэд, 

байгууллагын хувьд хамгийн түгээмэл байна гэж дүгнэхээр байна. Энэ нь 

шүүх байгууллагын зүгээс нийгэмд хандаж үйлчлэх нь цөөн тоогоор 

боловч хамрах хүрээгээр нэлээн өргөн байдгийг харуулж байна. Төрийн 

байгууллагын шударга байдлыг үнэлж үзэхэд шүүх байгууллагын хувьд 

судалгаанд хамрагдагсадын хариулт ерөнхийдөө гол үр дүнг илэрхийлж 

магадгүйг энэ нь харуулж байгаа юм. 

 

Харин эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгсэд хамгийн цөөн 

тоогоор энэ туршилт судалгаанд хамрагдсан болохыг дээрх хоёр зургаас 

лавлан харна уу. Иргэдийн 34.2% нь, байгууллагын 27.4% нь эрүүл 
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мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн нь бусад салбаруудтай 

харьцуулахад хамгийн бага байна. 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдалтай холбоотой асуултууд 

 

Судалгааны асуултын үндсэн хэсэг бол өмнө дурьдсанчлан төрийн 

байгууллагын шударга байдлын түвшинг илэрхийлэх боломжтой гэж 

үзсэн үндсэн таван шалгуур ба тэдгээр шалгуурыг ижил тэнцүү 

илэрхийлэх тус бүр хоёр нийт 10 асуулт бүхий хэсэг юм. Эдгээр 10 

асуултын тус бүрт харгалзах шалгуурыг респондентод тайлбарлаагүй 

бөгөөд ярилцлага авагч нарт далд асуултаар үндсэн таван шалгуурыг 

төлөөлөн илэрхийлж буйг зөвлөмж сургалтын үеэр мэдээлсэн. Гэхдээ 

чухам аль асуулт буюу асуултууд нь ямар шалгуурыг төлөөлж буйг 

нарийвчлан танилцуулаагүй болно. Энэ нь судалгаанд авагдах 

хариултуудыг хөндлөнгийн нөлөөгүй бөгөөд энгийн буюу сэтгэлээсээ 

хандаж хариулах боломжийг нээхэд дөхөм болсон гэж үзэж байна. 

 

Шалгуур тус бүрээр хийсэн дэлгэрэнгүй анализыг дор танилцуулах 

болно. 

 

Хууль дээдлэх 

 

Төрийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэд, байгууллагууд төрийн 

байгууллагууд хууль дээдлэх байдлыг үйлчлүүлсэн байгууллагуудынхаа 

хувьд хэрхэн үзэж байна вэ? Шударга байдлыг илтгэх энэхүү шалгуурыг 

“энэ байгууллага миний тавьсан асуудлыг хууль зөрчилгүй шийдсэн”, 

“миний амьдралд сөргөөр нөлөөлөхгүй л бол удирдах албан тушаалтны 

хууль бус үйлдэл буруу зүйл биш” гэсэн бодомжуудтай санал хэр зэрэг 

нийлж буйгаар авч үзсэн (Зураг 7-10 үзнэ үү). 

 

Иргэдийн зүгээс асуудлаа шийдвэрлүүлэхээр хандахад хууль зөрчилгүй 

шийдсэн гэдэгтэй хамгийн их санал нийлж буй хариултыг Зураг 7-оос 

харахад дээд боловсролын байгууллага гэдэгтэй санал бүрэн нийлж 

байгаа хариулт хамгийн өндөр буюу хоёр респондент тутмын нэг нь 
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байна. Тухайн бодомжийн талаарх дэмжсэн хариултыг санал бүрэн ба 

ерөнхийдөө нийлж байна гэсэн туйлын ба дийлэнх сэтгэгдэл 

давамгайлсан хоёр хариултын хэмжээсийн нийлбэрээр иргэдийн 

хариулсан байдлыг харьцуулбал:  

1. Эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага (80.0%) 

2. Баг хорооны засаг даргын ажлын алба (73.47%)  

3. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн байгууллага 

(72.22%)  

 
Зураг 7. (Иргэд) 

 

 
 

Тухайн байгууллагыг хууль зөрчилгүй асуудлыг шийдсэн гэдэгт огт санал 

нийлэхгүй буюу бага зэрэг санал нийлж байгаа хоёр хэмжээсээр авч 

үзвэл: 

1. Шүүх (44.44%)  

2. Цагдаагийн алба (44.12%) 

3. Газрын алба (41.46%) гэсэн байгууллагууд сөрөг хариултын 

хамгийн өндөр хувьтай харагдаж байна.  
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Аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагыг төлөөлөн хариулагсдын хувьд 

(Зураг 8.) дээрх асуудалтай санал нийлж байгаа хариултыг бүрэн, 

ерөнхий, дунд зэрэг гэсэн эерэг гурван хэмжээсээр авч үзвэл: 

1. Дээд боловсролын байгууллага (100%) 

2. Аймаг нийслэлийн засаг даргын ажлын алба (93.33%) 

3. Сум дүүргийн засаг даргын ажлын алба (89.29%) 

 

Тухайн байгууллагыг хууль зөрчилгүй асуудлыг шийдсэн гэдэгт огт санал 

нийлэхгүй буюу бага зэрэг санал нийлж байгаа гэсэн хоёр хэмжээсээр 

авч үзвэл дараах гурван байгууллага хамгийн өндөр сөрөг үзүүлэлттэй 

харагдаж байна. 

1. Газрын алба (56.25%) 

2. Шүүх (50%) 

3. Цагдаа (47.37%) 

 
Зураг 8. (Байгууллага) 

 

 
 

Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаа, шийдвэртээ хууль дээдлэх байдал 

ямар байгааг тухайн байгууллагын албан тушаалтны хувьд тухайлан авч 

үзэх нь энэ шалгуурыг илүү тодорхой харахад дөхөм болно гэж үзсэн. 

Иймд “миний амьдралд сөргөөр нөлөөлөхгүй л бол удирдах албан 
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тушаалтны хууль бус үйлдэл буруу зүйл биш” гэсэн бодомжийг хууль 

дээдлэх байдлын эхний хэмжүүрт сөргүүлэн авсан. Өөрөөр хэлбэл, 

судалгаанд оролцогчдын хувьд тухайн үйлчлүүлсэн байгууллагын 

удирдах албан тушаалтны хууль бус байдлыг хэрхэн хүлээн зөвшөөрч 

буйг тодруулах боломжтой болсон. Тиймээс уг бодомжтой санал нийлж 

буй хариултын хувь нь тухайн байгууллагын хувьд хууль бусаар 

шийдвэрээ гаргадаг удирдах албан тушаалтан буйг респондент хүлээн 

зөвшөөрч буйг илэрхийлэх юм. Гэхдээ энэ хэмжүүрийг эхний хэмжүүртэй 

хамтад нь авч үзэж байж төрийн байгууллагад хууль дээдлэх байдлыг 

ерөнхийлөн үзэх боломжтой болохыг анхаарах нь зүйтэй юм. Нөгөө 

талаас респондентууд өөрийн асуудлаа шийдвэрлүүлэхийг хууль 

дээдлэх байдлаас зарим талаар илүүд авч үзэж тухайн байгууллагыг 

үнэлсэн байж болно. Эдгээрээс үзэхэд хууль дээдлэх шалгуурын хоёр 

дахь хэмжүүрт дангаар нь үндэслэж дүгнэх нь учир дутагдалтай болж 

байна. Иргэд, байгууллагын өгсөн хариултыг санал нийлж (эсвэл 

нийлэхгүй) байгаа хариултаар харьцуулан авч үзэхэд (Хүснэгт 3) дараах 

салбар байгууллагууд хамгийн өндөр хувь эзлэж байна. 

 

Хүснэгт 3. 

Иргэд Байгууллага 

Санал нийлж байгаа гурван хариултаар 

Аймаг нийслэлийн засаг 

даргын ажлын алба 

50.0% Шүүх 37.50% 

Шүүх байгууллага 44.44% Иргэний бүртгэл 

мэдээллийн байгууллага 

33.33% 

Ерөнхий боловсролын 

байгууллага 

41.51% Дээд боловсролын 

байгууллага 

30.77% 

Санал нийлэхгүй байгаа хоёр хариултаар 

Газрын алба 70.73% Газрын алба 81.25% 

Цагдаа 58.82% Эд хөрөнгийн бүртгэлийн 

байгууллага 

75.0% 

Сум, дүүргийн засаг 

даргын ажлын алба 

58.06% Цагдаагийн байгууллага 73.68% 
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Зураг 9. (Иргэд) 
 

 
 

Зураг 10. (Байгууллага) 
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Хариуцлага, ёс зүйтэй байх 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлыг илэрхийлэх нэг шалгуур болох 

хариуцлага, ёс зүйтэй байх шалгуурын хувьд судалгаанд оролцогчид 

ямар санал бодолтой байна вэ? Үүнийг бид дараах хоёр асуудалтай 

судалгаанд оролцогчид санал нийлж буй эсэхээр тодруулахыг зорьсон. 

Үүнд: 

- Энэ байгууллагын албан хаагч надтай соёлч боловсон харьцаж 

үйлчилсэн. 

- Миний тавьсан асуудлыг үндэслэлгүй чирэгдүүлсэн албан хаагчид 

хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэгт би итгэдэг. 

Дээрх хоёр асуудалтай судалгаанд оролцогчид хэрхэн санал нийлж 

буйгаа илэрхийлснийг Зураг 11-14-өөс харна уу. Хариуцлага, ёс зүйтэй 

байдал төрийн байгууллагад ямар байгааг дээрх хоёр асуудлаар 

тодруулахдаа төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээний нэг 

шалгуурын хүрээнд авч үзэхийг хичээсэн. Иймээс уг хоёр асуудлын 

талаарх иргэд, байгууллагын өгсөн хариулт нь үнэлгээний хувьд ижил ач 

холбогдолтой юм. Төрийн байгууллагад ажиллагсад буюу иргэдтэй шууд 

харьцаж үйлчилдэг албан хаагчдын талаарх сэтгэгдэл, тэдний зан 

харьцааны асуудал тухайн байгууллагын талаарх ойлголт, үнэлэлт өгөх 

нэг гол шалгуур байх нь зүйн хэрэг юм. Зураг 11 ба 12-т авагдсанаас 

харвал тухайн төрийн байгууллагын албан хаагч нь соёлч боловсон 

харьцаж үйлчилсэн гэдэгтэй санал бүрэн ба ерөнхийдөө нийлж байгаа 

эерэг хоёр хариултаар харьцуулахад, ерөнхий боловсролын байгууллага 

71.70 %, эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага 70.0%, баг хорооны засаг 

дарга 69.39%, дээд боловсролын байгууллага 69.05% тус тус иргэдийн 

хувьд хамгийн эерэг хариулт авсан байна. Харин байгууллагыг төлөөлж 

судалгаанд оролцогсдын хувьд төрийн байгууллагын албан хаагчдын 

харьцааны соёл дээд (84.62%) ба ерөнхий боловсролын байгууллага 

(66.67%), мөн эрүүл мэндийн байгууллагын (65.22%) хувьд хамгийн 

өндөр байгаа юм.  
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Зураг 11. (Иргэд) 
 

 
 
Тэгвэл төрийн байгууллагын албан хаагчдын талаар таагүй сэтгэгдлүүд 

ямар байгууллагуудад илүү холбогдож байна вэ гэдгийг сөрөг хоёр 

хариултын нийлбэрээр авч үзье. Судалгаанд оролцсон иргэдийн хувьд 

энэ нь цагдаагийн байгууллага (47.06%) болон газрын алба (46.34%) 

байгаа бол төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хувьд шүүх (50.0%) 

ба цагдаа (42.11%) байна. Ө.х. цагдаагийн байгууллага, түүнд 

ажиллагсдын иргэдтэй харьцах харьцаа, соёлч боловсон зан байдал 

судалгаанд оролцогчдын хувьд таагүй сэтгэгдэл төрүүлдэг болох нь 

нийтлэг гэсэн үг юм. Эерэг ба сөрөг хариултын харьцааг иргэд, 

байгууллагын хувьд хослуулж харахад боловсрол, эрүүл мэндийн 

байгууллагууд ерөнхийдөө зан харьцааны хувьд зөв боловсон албан 

хаагчидтай байдаг бол хууль сахиулах байгууллагын хувьд энэ нь 

эсрэгээрээ байдаг хэмээн дүгнэж болохоор байна. 
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Зураг 12. (Байгууллага) 
 

 
 
 

Төрийн албан хаагчид ажилдаа хариуцлагатай, ёс зүйтэй ханддаг 

эсэхээр төрийн байгууллагын шударга байдлыг авч үзэхдээ бид иргэд, 

байгууллагад үйлчлэхдээ хэр түргэн шуурхай буюу чирэгдэлгүй, хүнд 

сурталгүй үйлчилж байна вэ гэдгийг тодруулахыг зорьсон. Иймээс төрийн 

байгууллагын шударга байдлыг хэмжих хариуцлага, ёс зүйн шалгуурт 

хамаатуулан хоёр дахь асуулт болгон “Миний тавьсан асуудлыг 

үндэслэлгүй чирэгдүүлсэн албан хаагчид хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэгт 

би итгэдэг” гэдэгтэй судалгаанд оролцогчид хэр санал нийлж буйг авч 

үзсэн (Зураг 13 ба 14-ийг үзнэ үү). Хариуцлага, ёс зүйн шалгуурын 

хүрээнд авч үзсэн эхний хэмжүүртэй харьцуулбал, төрийн байгууллагын 

албан хаагчдын хүнд суртлын талаар судалгаанд оролцогчид 

ерөнхийдөө сэтгэл дундуур байдаг болох нь харагдав. Зураг 13 ба 14-т 

харуулж буй санал бүрэн ба ерөнхийдөө нийлж байгааг илтгэсэн хэсгийг 

иргэд, байгууллагын хувьд харахад ерөнхийдөө доогуур түвшинд байна. 

Энэ нь төрийн албан хаагчдын зүгээс иргэдтэй харьцах байдал, зан 

харьцааны соёлын асуудалтай харьцуулахад тэдний хүнд суртал, 

чирэгдүүлэлт илүү өндөр түвшинд байдгийг харуулж байгаа бөгөөд ийм 

байдал гаргасан албан хаагчиддаа тухайн байгууллага хариуцлага 
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хүлээлгэдэг гэдэгт иргэд итгэх итгэл бага болохыг харуулж байна. Үүнийг 

төрийн байгууллагын хувьд иргэд, байгууллагын хариулсан хариултаар 

авч үзвэл, иргэдийн хувьд аймаг, нийслэлийн засаг дарга (50.0%), 

хөдөлмөр, халамжийн байгууллага (47.22%), ерөнхий боловсролын 

байгууллага (45.28%) тус тус хамгийн эерэг хариулт авсан бол төрийн 

бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хувьд шүүх (50.0%), эрүүл мэндийн 

(39.13%) болон дээд боловсролын байгууллага (38.46%) тус тус эерэг 

хариулт авчээ.    

 

Зураг 13. (Иргэд) 
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Зураг 14. (Байгууллага) 

 
 

Харин иргэдийн тавьсан асуудлыг албан хаагчид нь үндэслэлгүй 

чирэгдүүлсэн тохиолдолд тухайн төрийн байгууллага хариуцлага 

хүлээлгэдэг гэдэгтэй санал огт нийлэхгүй ба бага зэрэг нийлж байгаа 

хариултыг иргэд, байгууллагын хариултаар тус бүр гаргавал, иргэдийн 

хувьд энэ нь шүүх (66.67%), газрын алба (58.54%), сум, дүүргийн засаг 

дарга (51.61%), цагдаа (50.0%) гэсэн байгууллагууд хамгийн их сөрөг 

хариулт эзэлж байгаа бол төрийн үйлчилгээг хүртсэн байгууллагуудын 

хувьд хүнд суртлын хэмжээ хамгийн их байдаг гэж болох газар нь газрын 

алба (62.5%), цагдаагийн байгууллага (57.89%), мөн эд хөрөнгийн 

бүртгэлийн (50.0%) ба шүүх байгууллага (50.0%) тус тус байдаг ажээ. 

Үүнээс үзэхэд иргэд, байгууллагын аль алины хувьд боловсролын 

байгууллагад ажиллагсаддаа тухайн байгууллага нь хариуцлага 

хүлээлгэдэг гэдэгтэй олонх нь санал нийлж байгаа бөгөөд шүүх, цагдаа 

болон газрын албаны хувьд албан хаагчид нь иргэдэд үйлчлэхдээ 

хөшүүн хойрго хандаж, хүнд суртал гарган чирэгдүүлсэн тохиолдолд 

эдгээр байгууллага нь хариуцлага тооцдог гэж иргэд, байгууллагууд 

төдийлөн найддаггүй болох нь судалгаанд оролцогчдын хариултын 

ерөнхий зураглалаас харагдаж байгаа юм. 
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Төрийн байгууллагын албан хаагчдын хариуцлага, ёс зүйн байдлыг 

илэрхийлсэн дээрх хоёр хэмжүүрийн хувьд нэгтгэн дүгнэж үзвэл хууль 

сахиулах байгууллагын хувьд сөрөг сэтгэгдэл нийгэмд илүү байдаг нь 

нийтлэг байгаа нь ажиглагдаж байна.  

 

Ил тод байх 

 

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй байх явдлыг бид 

шударга байдлыг үнэлэх нэг гол шалгуур гэж үзсэн. Иймээс уг шалгуурыг 

хоорондоо харилцан уялдаа бүхий хоёр хэмжүүрээр илэрхийлснээ 

дараах байдлаар асуултанд оруулж судалгаанд оролцогчдын санал хэр 

зэрэг нийлж буйг авч үзсэн билээ. Эдгээр нь “төрийн байгууллага, албан 

тушаалтны үйл ажиллагаа, шийдвэрийн талаарх мэдээллийг хүссэн 

үедээ олж авах боломжтой байдаг”, мөн “төрийн байгууллагын төсвийн 

хөрөнгө, санхүүжилт нь надад ямар нэг эргэлзээ төрүүлдэггүй” гэдэг 

талаарх санал бодол юм. Дээрх хоёр бодомж нь олон нийтэд төрийн 

байгууллагын нээлттэй байдлыг үйл ажиллагааны ба санхүүгийн ил тод 

байдлын үүднээс харуулахад чиглэсэн. Энэ шалгуурт өндөр үнэлгээ авч 

буй төрийн байгууллагыг шударга байдлын түвшний хувьд илүү ил тод 

байдаг гэсэн үүднээс дүгнэх бололцоог олгох учиртай юм. Иргэд, 

байгууллагууд ямар саналтай байна вэ? Үүнийг Зураг 15-18-т зураглав. 

 

Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг 

санал бүрэн ба ерөнхийдөө нийлж байгаа гэсэн давуу эерэг хоёр 

хариултаар авч үзэхэд иргэд, байгууллагын аль алины хувьд хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн байгууллага (иргэдийн 41.67%, 

байгууллагын 29.63%) бусад байгууллагаас илүү ил тод байдаг хэмээн 

дүгнэхээр харагдаж байна (Зураг 15 ба 16). Удаад нь иргэд дээд 

боловсролын (40.48%) болон ерөнхий боловсролын байгууллагын 

(35.85%) үйл ажиллагаа, албан тушаалтны шийдвэрийн талаарх 

мэдээлэл ил тод байдаг хэмээн үзсэн бол төрийн бус байгууллага, аж 

ахуйн нэгжийг төлөөлөн судалгаанд оролцогсод сум, дүүргийн засаг 

дарга (25.0%) ба дээд боловсролын байгууллагын (23.08%) үйл 

ажиллагааг ил тод хэмээн үзсэн байна. Тэгвэл үйл ажиллагаа, шийдвэр 
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нь ил тод байдагтай санал огт нийлэхгүй буюу бага нийлж байгаа дараах 

байгууллагуудыг иргэд нэрлэсэн байна. Эдгээр нь цагдаа (58.82%), шүүх 

(55.56%), эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага (50.0%) юм. Харин 

төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд үйл ажиллагаа нь ил 

тод бус гэж болохоор байгууллагууд нь мөн л шүүх (75.0%), газрын алба 

(68.75%) цагдаа (63.16%) байна. 

 

Зураг 15. (Иргэд) 
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Зураг 16. (Байгууллага) 

 
 

Түүнчлэн ил тод байдлын шалгуурыг илэрхийлэх өөр нэг хэмжүүрийг бид 

төрийн байгууллагын төсөв, хөрөнгө, санхүүжилтийн ил тод байдал 

хэмээн үзсэн бөгөөд судалгаанд оролцогчдын хувьд энэ талаарх 

асуудалд мэдэхгүй гэсэн хариулт өгсөн хувь хамгийн харьцангуй өндөр 

байгаа нь зураг 17 ба 18-аас харагдаж байна. Төрийн байгууллагын 

төсвийн хөрөнгө, санхүүжилт респондентын хувьд эргэлзээ төрүүлдэг 

эсэх талаар тухайн үйлчлүүлсэн байгууллагын хувьд нь асуухад санал 

бүрэн нийлж буй хариулт огт байхгүй байгууллагууд иргэдийн хувьд шүүх 

байгууллага (Зураг 17) байсан бол, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 

нэгжийн хувьд эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага ба газрын алба 

байна. Төрийн байгууллагын хөрөнгө, санхүүжилтийн ил тод байдлыг 

“мэдэхгүй” хариултын хувиар харьцуулж үзвэл, иргэдийн хувьд иргэний 

бүртгэл, мэдээллийн (45.21%) болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн 

байгууллага (45.0%), удаад нь цагдаагийн байгууллага (41.18%) байсан 

бол, байгууллагын хувьд мөн адил хариулахад хамгийн “хэцүү” буюу “үл 

мэдэгдэх” байгууллага нь иргэний бүртгэл мэдээллийн байгууллага 

(54.17%) байна. Харин байгууллагыг төлөөлж судалгаанд оролцогсдын 

хоёр хүн тутмын нэг нь эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага, баг 
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хорооны засаг дарга, шүүх байгууллагын төсөв, санхүүжилтийн талаар 

“мэдэхгүй” гэсэн хариулт өгсөн байна.  

 

Төсвийн хөрөнгө, санхүүжилт нь эргэлзээ төрүүлдэггүй гэдэгтэй иргэдийн 

хувьд хамгийн их санал нийлж буй байгууллага нь дээд боловсролын 

(47.62%) болон ерөнхий боловсролын байгууллага (45.28%) мөн шүүх 

байгууллага (44.44%) байна. Шүүхийн талаар иргэдийн өгсөн хариултад 

бүрэн санал нийлж байгаа хариулт огт байхгүй, мэдэхгүй хариулт өндөр, 

эерэг гурван хариултаар хөрөнгө санхүүжилт нь ил тод байж болох эхний 

гурван байгууллагын нэг болж байгаа зэрэг зөрчилтэй гэж болохоор дүр 

зураг харагдаж байна. Байгууллагын өгсөн хариулт судалгааны үр дүн 

дотор нэлээн өвөрмөц ялгарч байна. Тухайлбал, нэлээд хариултад эерэг 

хариулт бага, сөрөг хариулт өндөр байсан цагдаагийн байгууллага нь 

төсвийн хөрөнгө, санхүүжилтийн хувьд тийм ч хаалттай биш байж 

болохоор дүгнэлтийг байгууллагын өгсөн хариултаас эерэг гурван 

хариултын нийлбэр 42.11% буюу хамгийн их байгаад үндэслэн хэлж 

болохоор байна. Удаад нь сум, дүүргийн (39.29%) болон баг хорооны 

засаг даргын ажлын албаны (35.71%) төсөв, санхүү төрийн бус 

байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд тийм ч хаалттай санагддаггүй 

ажээ. 

Зураг 17. (Иргэд) 
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Хэдийгээр өмнө “мэдэхгүй” хариултаар харьцуулалт хийсэн ч сөрөг 

хариултууд төрийн байгууллагын ил тод байдлыг үнэлж үзэхэд зайлшгүй 

чухал гэдэг нь тодорхой. Төрийн байгууллагын төсвийн хөрөнгө, 

санхүүжилт ямар нэг эргэлзээ төрүүлдэггүй гэдэгтэй огт санал нийлэхгүй 

буюу бага нийлж байгаа хариултыг авч үзвэл иргэд хамгийн ихээр аймаг 

нийслэлийн засаг даргын ажлын алба (50.0%), газрын алба (48.78%), баг 

хорооны засаг даргын ажлын алба (33.67%) зэргийг нэрлэсэн бол 

байгууллагын хувьд газрын алба (50%), эд хөрөнгийн бүртгэлийн 

(41.67%) болон дээд боловсролын байгууллага (38.46%) байна. Хэд 

хэдэн хэмжүүрээр дээд боловсролын байгууллага ерөнхийдөө эерэг 

хариулт авч байсан бол энэ удаад сөрөг хариулт хамгийн өндөр гурван 

байгууллагын нэг болсон байна. 

 

 

Зураг 18. (Байгууллага) 

 
 

Иргэдийн итгэл даах 

 

Төрийн байгууллага иргэдийн итгэл даах явдал шударга байдлын 

түвшинг илэрхийлэх нэг чухал шалгуур юм. Учир нь иргэдийн зүгээс 

төрийн үйл ажиллагааг дэмжих дэмжлэгийн нэг үндэс нь тэдний итгэл 
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байдаг. Иймд энэ шалгуурыг энгийн хоёр бодомжид тулгуурлан 

хэмжихийг оролдсон. Энгийн хоёр бодомж нь респондентод 

харьцуулалтын үндсэн дээр хариулахаар болгосон гэж болно. 

Тухайлбал, “төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагддаг 

гэдэгтэй санал нэг байдаг” эсэх нь респондент өөрийн болон бусдын 

санаа бодлын уулзварт үндэслэж хариулах бололцоог нээж байгаа бол, 

“төрийн бусад байгууллагууд иргэдэд энэ байгууллага шиг үйлчилдэг 

байгаасай гэж боддог” эсэх талаарх хариулт нь байгууллагуудыг хооронд 

нь жишиж дүгнэх бололцоог олгосон гэж болох юм. Судалгаанд 

оролцогсод төрийн байгууллагуудыг итгэл хэр даадаг талаар хариулсан 

хариултыг Зураг 19-20-иос харна уу. Ерөнхийдөө иргэд, байгууллагын 

хувьд төрийн байгууллагуудыг үйл ажиллагаагаа хуулийн дагуу явуулдаг 

гэдэгт итгэж найдах хувь өндөр гэж болохоор байна. Тухайлбал, иргэд 

дээд (73.81%) болон ерөнхий боловсролын байгууллага (71.70%), 

хөдөлмөр халамжийн байгууллагыг (73.61%) хуулийн дагуу ажилладаг 

гэдэгт хамгийн ихээр итгэдэг бол байгууллагуудын хувьд ерөнхий 

боловсролын байгууллага сум, дүүргийн засаг даргын ажлын алба тус 

тус хамгийн ихээр буюу адил 71.43 хувийн  итгэл хүлээсэн байгаа бол 

удаад нь иргэний бүртгэл мэдээллийн байгууллагад 66.67 хувь нь итгэл 

хамгийн ихээр хүлээлгэжээ. Иргэд, байгууллагын аль алины хувьд 

ерөнхий боловсролын байгууллага хуулийн дагуу үйл ажиллагаа 

явуулдаг гэсэн итгэл найдвар өндөр байдаг ажээ. 

 

Харин хуулийн дагуу ажилладаг гэдэгт хамгийн багаар итгэдэг буюу 

иргэдийн итгэлийг бага хүлээсэн байгууллагуудыг зураг 19, 20-иос тус тус 

харвал, иргэдийн хувьд тэдгээр нь газрын алба (68.29%), цагдаа (50.0%), 

шүүх (44.44%), байгууллагын хувьд мөн л газрын алба (68.75%), цагдаа 

(63.16%), шүүх (62.50%) байна.  

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын шалгуурт харгалзах хэмжүүрийн 

дотор дээрх асуудалд судалгаанд хамрагдсан иргэд, байгууллагын хувьд 

санал нэгтэй хамгийн сөрөг үнэлгээ өгсөн байгууллагууд нь дээрх гурван 

байгууллага юм.   
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Зураг 19. (Иргэд) 

 
 

Зураг 20. (Байгууллага) 
 

 
 

Зураг 21 ба 22-оос судалгаанд оролцогсод төрийн үйлчилгээ хүртсэн 

байгууллагаа харьцуулж үнэлсэн хариултыг харах боломжтой юм. 

“Төрийн бусад байгууллагууд иргэдэд энэ байгууллага шиг үйлчилдэг 

байгаасай гэж боддог” гэсэн бодомж нь нэг талаас судалгаанд оролцогч 

тухайн байгууллагыг бусдаас давамгай гэж үзэх хандлага байгаа эсэхийг 
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нөгөө талаас уг байгууллагын үйл ажиллагаа, шийдвэрт хэр зэрэг сэтгэл 

хангалуун байдлыг тодруулахад чиглэгдсэн болно. Иргэд энэ асуудалд 

хандахдаа (Зураг 21) аймаг нийслэлийн засаг даргын ажлын алба 

(83.33%), хөдөлмөр халамжийн байгууллага (68.06%), шүүх (66.67%) 

зэрэг байгууллагуудыг хамгийн их эерэгээр үнэлдэгээ илэрхийлсэн бол 

байгууллагыг төлөөлөн судалгаанд оролцогчид (Зураг 22) сум дүүргийн 

засаг даргын ажлын албыг (71.43%) хамгийн үлгэр жишээ хэмээн үздэгээ 

илэрхийлж удаад нь ерөнхий боловсролын болон иргэний бүртгэл 

мэдээллийн байгууллагыг тус тус (66.67%) эерэгээр үнэлсэн байна. 

 

Харин дээрх асуулттай санал бага нийлж байгаа буюу огт нийлэхгүй 

байгаа хариултыг авч үзвэл иргэд: газрын алба (65.85%), цагдаа (50%), 

байгууллага: газрын алба (81.25%) ба эд хөрөнгийн бүртгэлийн 

байгууллагыг (66.67%) хамгийн ихээр тус тус нэрлэжээ.  

 

Зураг 21. (Иргэд) 
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Зураг 22. (Байгууллага) 

 
 

Төрийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байх 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлыг төрийн үйлчилгээний тэгш ба 

хүртээмжтэй байдлаар нь авч үзэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Тиймээс төрийн 

үйлчилгээ хүртээмжтэй байх шалгуурыг шударга байдлын нэг гол 

үзүүлэлт болгон авсан ба үүнийг төрийн байгууллага иргэд, байгууллагын 

тавьсан асуудалд алагчлалгүй, тэгш хандаж шийдвэрлэж байгаа эсэх 

болон тэдэнд шуурхай, хүртээмжтэй үйлчилж буй эсэх гэсэн хоорондоо 

шууд уялдаа бүхий хоёр хэмжүүрээр тодорхойлохыг зорьсон. Эдгээрийг 

“төрийн байгууллага  аливаа асуудалд алагчлалгүйгээр адил тэгш 

хандаж шийдвэрлэдэг”, “төрийн байгууллага иргэдэд шуурхай, 

хүртээмжтэй үйлчилдэг” гэсэн хоёр бодомжоор илэрхийлж 

респондентуудын санал нийлж/нийлэхгүй байгааг тодруулав (Зураг 23-

26-г үзнэ үү). 

 

Төрийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байх шалгуурт хамаарах хоёр асуудал 

бусад бүх шалгуурт хамаарах асуултын хариултаас онцлог зүйл нь 

респондентууд “мэдэхгүй” гэсэн хариултыг хамгийн бага хэмжээнд өгсөн 

явдал юм. Зураг 23-26 дахь улбар шараар илэрхийлсэн мэдэхгүй буюу 
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хариулаагүй сонголтын хэмжээ бага буюу зарим тохиолдолд огт байхгүй 

байгааг харж болно. 

 

Зураг 23. (Иргэд) 
 

 
 

Респондентууд ямар байгууллагыг аливаа асуудалд алагчлалгүй тэгш 

хандаж шийдвэрлэдэг хэмээн үзэж байна вэ? Респондентууд ерөнхийдөө 

хуваагдсан байна. Эерэг гурван хариултаар хамгийн өндөр хувь бүхий 

хариулт авсан байгууллагыг авч үзвэл: иргэдийн (Зураг 23) дийлэнх 

олонх нь (66.67%) аймаг нийслэлийн засаг даргын  ажлын алба болон 

шүүх байгууллагыг адил хэмжээнд эерэгээр үнэлж, удаад нь хөдөлмөр 

халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн байгууллагыг (63.89%), 

байгууллагын (Зураг 24) олонх нь хөдөлмөр халамжийн (59.26%) болон 

дээд боловсролын байгууллага (53.85%), сум дүүргийн засаг даргын 

ажлын албыг (53.57%) тус тус асуудалд алаг үзэлгүй адил тэгш ханддаг 

хэмээн үзжээ.   
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Зураг 24. (Байгууллага) 
 

 
 

Сөрөг хариултыг иргэд, байгууллагаар харьцуулж үзвэл иргэдийн хувьд 

олонх нь газрын алба (70.73%), цагдаа (64.71%), дээд боловсролын 

байгууллага (50.0%) асуудалд ялгаварлаж ханддаг хэмээн үздэгээ 

илэрхийлсэн бол байгууллагыг төлөөлсөн респондентуудын үндсэн 

туйлын олонх нь газрын алба (87.50%), шүүх (75.0%), цагдааг (68.42%) 

асуудалд адил тэгш хандаж шийдвэрлэдэг гэдэгт огт санал нийлдэггүй 

буюу бага зэрэг л санал нийлдэг болохоо илэрхийлжээ. Тухайлбал шүүх 

байгууллагыг нэрлэсэн 75 хувь нь бүгд огт санал нийлдэггүй гэсэн 

хариулт юм.   

 

Төрийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байх шалгуурыг илэрхийлж буй хоёр дахь 

хэмжүүрийг судалгаанд авч үзэхдээ иргэд тухайн төрийн байгууллагыг 

шуурхай, хүртээмжтэй үйлчилдэг гэдэгтэй санал нийлж буй эсэхээр 

тооцохыг зорьсон. Өмнөх хэмжүүрийн адил иргэд уг асуудалд нэлээн 

идэвхтэй хандаж хариулсан нь “мэдэхгүй” гэсэн хариулт бага буюу зарим 

тохиолдолд огт байхгүй байгаагаар илэрч байгаа юм. Түүнчлэн эерэг 

гурван хариултаар иргэд төрийн байгууллагыг газрын албанаас бусад 

тохиолдолд ерөнхийд нь шуурхай хүртээмжтэй үйлчилдэг гэдэгтэй санал 

нийлдэг болохыг  зураг 25, 26-аас харж болно. Хамгийн ихээр санал 
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нийлж буй байгууллагуудыг авч үзвэл, иргэдийн хувьд эд хөрөнгийн 

бүртгэлийн байгууллагыг туйлын олонх нь (75.0%), түүнчлэн дийлэнх нь 

хөдөлмөр халамжийн болон дээд боловсролын байгууллага, аймаг 

нийслэлийн засаг даргын ажлын албыг (тус тус 66.67%) нэрлэжээ. Харин 

байгууллагыг төлөөлсөн респондентуудын хувьд хамгийн их эерэг 

хариултыг сум дүүргийн засаг даргын ажлын  алба (82.14%), иргэний 

бүртгэл мэдээллийн байгууллага (66.67%), хөдөлмөр халамжийн 

байгууллага (62.96%) тус тус авсан байна. 

 

Зураг 25. (Иргэд) 

 
 

Төрийн байгууллагууд иргэдэд үйлчлэхдээ хэр хөшүүн хойрго ханддаг 

вэ? Үүнийг дээрх бодомжтой санал огт нийлэхгүй болон бага зэрэг нийлж 

буй хариултаар харьцуулж үзвэл: иргэд (Зураг 25), газрын алба (63.41%), 

цагдаа (52.94%), шүүх (44.44%) байгууллагыг сөрөг үнэлсэн бол 

байгууллагууд (Зураг 26) газрын алба (81.25%), шүүх (62.50%), цагдаа 

(52.63%) зэргийг тус бүр нэрлэжээ. 
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Зураг 26. (Байгууллага) 
 

 
 

Төрийн байгууллагын шударга байдлыг илэрхийлэх дээрх үндсэн таван 

шалгуурыг үнэлгээнд авч үзэхдээ шалгуур тус бүр нь агуулгын багтаамж 

болон шударга байдлыг илэрхийлэх хувийн жингийн хувьд харилцан 

ижил байх нь зүйтэй гэж үзсэн. Иймд аль нэг шалгуураар давамгай эерэг 

үзүүлэлттэй байгаа байгууллагыг зөвхөн тухайн шалгуурын хувьд 

шударга байдал нь илүү хэмээн авч үзнэ гэсэн үг бөгөөд үүгээр шударга 

байдлыг бүхэлд нь төлөөлөн дүгнэх боломжгүй гэсэн үг. 

 

Түүнчлэн нэг шалгуурын хувьд харгалзах хоёр хэмжүүрийг шалгуур тус 

бүрийн агуулга, утга санааны илэрхийлэл зэрэгтэй уялдуулан харилцан 

бие биенээ нөхөх, дэмжих, ач холбогдлыг нь тодруулах чиглэлээр авч 

үзсэн. Иймд шалгуур бүрт харгалзах хоёр хэмжүүр нь дүгнэлтэнд ижил 

хувийн жингээр хэмжигдсэн болно. 

 

 

 

 

 

 



 41

Судалгааны үр дүнгийн хураангуй (эерэг ба сөрөг чанарын 
харьцуулалтаар) 
 

Туршилт судалгааны үр дүнг дээр өгүүлсэн дэлгэрэнгүй анализад 

тулгуурлан хураангуйлж үзвэл дараах дүр зураг харагдаж байна (Хүснэгт 

4-ийг үзнэ үү). Хүснэгтэд шалгуур тус бүрт харгалзах хоёр хэмжигдэхүүн 

тус бүрээр эерэг ба сөрөг хариултаар тэргүүлж буй эхний гурван 

байгууллагыг иргэд, байгууллагын өгсөн санал бүрт харгалзан нэгтгэж 

үзүүлэв. Төрийн байгууллагын салбаруудын нэрсийг хүснэгтийн 

багтаамжийг харгалзан хураангуйлсан. Тухайлбал: 

 

- Аймаг, нийслэлийн засаг даргын ажлын албыг аймаг, нийслэлийн 

засаг дарга, 

- Сум, дүүргийн засаг даргын ажлын албыг сум, дүүргийн засаг 

дарга, 

- Баг, хорооны засаг даргын ажлын албыг баг, хорооны засаг дарга, 

- Цагдаагийн байгууллагыг цагдаа, 

- Ерөнхий боловсролын байгууллагыг ерөнхий боловсрол, 

- Дээд боловсролын байгууллагыг дээд боловсрол, 

- Шүүх байгууллагыг шүүх, 

- Газрын албыг газрын алба, 

- Эрүүл мэндийн байгууллагыг эрүүл мэндийн байгууллага, 

- Иргэний бүртгэл мэдээллийн байгууллагыг иргэний бүртгэл 

мэдээлэл, 

- Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн байгууллагыг 

хөдөлмөр халамж, 

- Эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллагыг эд хөрөнгийн бүртгэл 

хэмээн тус тус хураангуйлсан болно. 
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Хүснэгт 4. Туршилт судалгааны нэгдсэн үр дүн (чанарын 
харьцуулалт) 

 

Шударга байдлын 
шалгуур 

Иргэд Байгууллага 

Хэмжигдэхүүн 1 Хэмжигдэхүүн 2 Хэмжигдэхүүн 1 Хэмжигдэхүүн 2 

Хууль 
дээдлэх 

Э
ер
эг

 

Эд хөрөнгийн 
бүртгэл (80.0%) 
 
 
Баг хорооны 
засаг дарга 
(73.47%)  
 
Хөдөлмөр, 
халамж (72.22%)  
 

Аймаг 
нийслэлийн засаг 
дарга (50.0%) 
 
Шүүх (44.44%) 
 
 
 
Ерөнхий 
боловсрол 
(41.51%) 

Дээд боловсрол 
(100%) 
 
 
Аймаг 
нийслэлийн засаг 
дарга (93.33%) 
 
Сум дүүргийн 
засаг дарга 
(89.29%) 

Шүүх (37.50%) 
 
 
 
Иргэний бүртгэл 
мэдээлэл (33.33%) 
 
 
Дээд боловсрол 
(30.77%) 

С
өр
өг

 

Шүүх (44.44%)  
 
 
Цагдаа (44.12%) 
 
Газрын алба 
(41.46%)  

Газрын алба 
(70.73%) 
 
Цагдаа (58.82%) 
 
Сум дүүргийн 
засаг дарга 
(58.06%)

Газрын алба 
(56.25%) 
 
Шүүх (50%) 
 
Цагдаа (47.37%) 
 

Газрын алба 
(81.25%) 
 
Эд хөрөнгийн 
бүртгэл (75.0%) 
Цагдаа (73.68%) 

Хариуцлага, 
ёс зүйтэй 
байх 

Э
ер
эг

 

ерөнхий 
боловсрол (71.70 
%) 
 
эд хөрөнгийн 
бүртгэл (70.0%)  
 
 
 
баг хорооны 
засаг дарга 
(69.39%) 
 

аймаг, 
нийслэлийн засаг 
дарга (50.0%) 
 
хөдөлмөр, 
халамжийн 
байгууллага 
(47.22%) 
 
ерөнхий 
боловсролын 
байгууллага 
(45.28%) 

дээд боловсролын 
байгууллага 
(84.62%) 
 
ерөнхий 
боловсролын 
байгууллага 
(66.67%) 
 
эрүүл мэндийн 
байгууллага 
(65.22%) 

шүүх (50.0%) 
 
 
 
эрүүл мэндийн 
байгууллага 
(39.13%) 
 
 
дээд боловсролын 
байгууллага 
(38.46%) 

С
өр
өг

 

цагдаа (47.06%) 
 
газрын алба 
(46.34%) 

шүүх (66.67%) 
 
газрын алба 
(58.54%)  
 
сум, дүүргийн 
засаг дарга 
(51.61%) 
 
цагдаа (50.0%) 

шүүх (50.0%)  
 
цагдаа (42.11%) 

газрын алба 
(62.5%) 
цагдаа (57.89%) 
 
 
эд хөрөнгийн 
бүртгэл (50.0%)  
 
шүүх байгууллага 
(50.0%) 
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Ил тод байх 

Э
ер
эг

 

хөдөлмөр, 
халамж (41.67%) 
 
дээд боловсрол 
(40.48%)  
 
ерөнхий 
боловсрол 
(35.85%) 

дээд боловсрол 
(47.62%)  
 
ерөнхий 
боловсрол 
(45.28%)  
 
шүүх (44.44%) 

хөдөлмөр, 
халамж (29.63%) 
 
сум, дүүргийн 
засаг дарга 
(25.0%)  
 
дээд боловсрол 
(23.08%) 

цагдаа (42.11%) 
 
 
сум, дүүргийн 
засаг дарга 
(39.29%) 
 
баг хорооны засаг 
дарга (35.71%) 

С
өр
өг

 

цагдаа (58.82%)  
 
 
 
шүүх (55.56%)  
 
 
эд хөрөнгийн 
бүртгэл (50.0%) 

аймаг 
нийслэлийн засаг 
дарга (50.0%) 
 
газрын алба 
(48.78%)  
 
баг хорооны 
засаг дарга 
(33.67%) 

шүүх (75.0%) 
 
 
 
газрын алба 
(68.75%)  
 
цагдаа (63.16%) 

газрын алба (50%)  
 
 
 
эд хөрөнгийн 
бүртгэл (41.67%)  
 
дээд боловсрол 
(38.46%) 

Иргэдийн 
итгэл даах 

Э
ер
эг

 

дээд 
боловсролын 
байгууллага 
(73.81%)  
 
ерөнхий 
боловсролын 
байгууллага 
(71.70%) 
 
хөдөлмөр 
халамжийн 
байгууллага 
(73.61%) 

аймаг 
нийслэлийн засаг 
дарга (83.33%) 
 
 
хөдөлмөр 
халамж (68.06%) 
 
 
 
шүүх (66.67%) 

ерөнхий 
боловсрол 
(71.43%) 
 
 
сум, дүүргийн 
засаг дарга 
(71.43%) 
 
 
иргэний бүртгэл 
мэдээлэл 
(66.67%) 

сум дүүргийн засаг 
дарга (71.43%) 
 
 
 
ерөнхий боловсрол 
(66.67%) 
 
 
 
иргэний бүртгэл 
мэдээлэл 
(66.67%) 

С
өр
өг

 

газрын алба 
(68.29%) 
 
цагдаа (50.0%) 
 
шүүх (44.44%) 
 

газрын алба 
(65.85%) 
 
цагдаа (50%) 

газрын алба 
(68.75%) 
 
цагдаа (63.16%) 
 
шүүх (62.50%) 

газрын алба 
(81.25%) 
 
эд хөрөнгийн 
бүртгэл (66.67%) 

Төрийн 
үйлчилгээ 

хүртээмжтэй 
байх 

Э
ер
эг

 

аймаг 
нийслэлийн засаг 
дарга (66.67%) 
 
шүүх (66.67%) 
 
 
хөдөлмөр 
халамж (63.89%) 

эд хөрөнгийн 
бүртгэл (75.0%) 
 
 
хөдөлмөр 
халамж (66.67%) 
 
дээд боловсрол 
(66.67%) 
 
аймаг 
нийслэлийн засаг 
дарга (66.67%) 

хөдөлмөр халамж 
(59.26%)  
 
 
дээд боловсрол 
(53.85%)  
 
сум дүүргийн 
засаг дарга 
(53.57%) 

сум дүүргийн засаг 
дарга (82.14%) 
 
 
иргэний бүртгэл 
мэдээлэл (66.67%) 
 
хөдөлмөр халамж 
(62.96%) 
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С
өр
өг

 

газрын алба 
(70.73%) 
 
цагдаа (64.71%) 
 
дээд боловсрол 
(50.0%) 

газрын алба 
(63.41%) 
 
цагдаа (52.94%) 
 
шүүх (44.44%) 

газрын алба 
(87.50%)  
 
шүүх (75.0%) 
 
цагдааг (68.42%) 

газрын алба 
(81.25%) 
 
шүүх (62.50%) 
 
цагдаа (52.63%) 

 

Хүснэгтэд төрийн байгууллагын шударга байдлын шалгуур тус бүрт 

респондентуудын өгсөн эерэг ба сөрөг хариултын хамгийн өндөр хувь 

эзэлж буй байгууллагыг нэг түвшинд жагсаав. Төрийн байгууллага тус 

бүрийн нэрийн ард харгалзах хувийг хаалтанд оруулсан. 

 

Ингэхдээ эерэг хариултад санал бүрэн нийлж байна, санал ерөнхийдөө 

нийлж байна, санал дунд зэрэг нийлж байна хариултуудыг, сөрөг 

хариултад санал бага зэрэг нийлж байна, санал огт нийлэхгүй байна 

гэсэн хариултуудыг тус тус хамруулан үзэв. 

 

Нэгдсэн үр дүнгийн харьцуулалтад үндэслэн үнэлгээний хүрээнд авч 

үзэж буй төрийн байгууллагын 12 салбар тус бүрт шударга байдлын бүх 

шалгуур дахь эерэг ба сөрөг хариултын хамгийн их үр дүнгүүд 

давтагдсан байдлыг нэгтгэн хүснэгт 5-д үзүүлье. Ингэхдээ нэгдсэн үр 

дүнгийн хүснэгтээр иргэд, байгууллагаас авсан судалгааны үр дүнд буй 

эерэг ба сөрөг хариултаар хамгийн их санал авсан төрийн 

байгууллагуудыг харьцуулан үзүүлэхийг зорьсон.  

 

Чанарын харьцуулалт нь төрийн байгууллага тус бүрийг эрэмбэлэн 

шударга байдлын ялгааг шууд илэрхийлэхгүй боловч төрийн 

байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээний хүрээг тодорхой 

байгууллагын түвшинд хийхэд шаардлагатай төсөөллийг бий болгоно. 
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Хүснэгт 5. Төрийн байгууллагууд шалгуур тус бүрээр 
 

 
Төрийн 

байгууллага 
 

Шалгуур 
 

Нийт 

Хууль 
дээдлэх 

Хариуцлага, 
ёс зүйтэй 
байх 

Ил тод 
байх 

Иргэдийн 
итгэл 
даах 

Төрийн 
үйлчилгээ 

хүртээмжтэй 
байх 

 
Эерэг 

(+) 

 
Сөрөг 

(-) 

+ - + - + - + - + - 
Эрүүл мэндийн 
байгууллага 

  Б2        Б2  

Цагдаагийн 
байгууллага 

 И2 
Б2 

 И2 
Б2 

Б1 И1 
Б1 

 И2 
Б1 

 И2 
Б2 

Б1 И9 Б8

Хөдөлмөр, 
халамжийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг 
төрийн байгууллага 

И1  И1  И1 
Б1 

 И2  И2 
Б2 

 И7 Б3  

Ерөнхий 
боловсролын 
байгууллага 

И1  И2 
Б1 

 И2  И1 
Б2 

   И6 Б3  

Дээд боловсролын 
байгууллага 

Б2  Б2  И2 
Б1 

Б1 И1  И1 
Б1 

И1 И4 Б6 И1 Б1

Эд хөрөнгийн 
бүртгэлийн 
байгууллага 

И1 Б1 И1 Б1  И1 
Б1 

 Б1 И1  И3 И1 Б4

Иргэний бүртгэл 
мэдээллийн 
байгууллага 

Б1      Б2  Б1  Б4  

Газрын алба 
 

 И2 
Б2 

 И2 
Б1 

 И1 
Б2 

 И2 
Б2 

 И2 
Б2 

 И9 Б9

Аймаг, нийслэлийн 
засаг даргын ажлын 
алба 

И1 
Б1 

 И1   И1 И1  И2  И5 Б1 И1 

Сум, дүүргийн 
засаг даргын ажлын 
алба 

Б1 И1  И1 Б2  Б2  Б2  Б7 И2 

Баг, хорооны засаг 
даргын ажлын алба 
 

И1  И1  Б1 И1     И2 Б1 И1 

Шүүх 
 

И1 
Б1 

И1 
Б1 

Б1 И1 
Б2 

И1 И1 
Б1 

И1 И1 
Б1 

И1 И1 
Б2 

И4 Б2 И5 Б7

 
И1 – Иргэдээс авсан судалгаанд тухайн шалгуурт харгалзах нэг хэмжүүрт хамгийн их 

эерэг хариулт авсан 

И2 - Иргэдээс авсан судалгаанд тухайн шалгуурт харгалзах хоёр хэмжүүрт хамгийн их 

эерэг хариулт авсан 

Б1 – Байгууллагаас авсан судалгаанд тухайн шалгуурт харгалзах нэг хэмжүүрт хамгийн 

их эерэг хариулт авсан 

Б2 - Байгууллагаас авсан судалгаанд тухайн шалгуурт харгалзах хоёр хэмжүүрт 

хамгийн их эерэг хариулт авсан 
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Нэгдсэн хүснэгтээс харвал: 

 

Иргэдээс авсан судалгаанд:  

- хамгийн их эерэг санал авсан чанарын харьцуулалтаар:  

o Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн 

байгууллага (И7) 

o Ерөнхий боловсролын байгууллага (И6) 

o Аймаг, нийслэлийн засаг даргын ажлын алба (И5) 

- Хамгийн их сөрөг саналын харьцуулалтаар: 

o Цагдаагийн байгууллага (И9) 

o Газрын алба (И9) 

o Шүүх (И5) 

Байгууллагаас авсан судалгаанд: 

- хамгийн их эерэг санал авсан чанарын харьцуулалтаар: 

o Сум, дүүргийн засаг даргын ажлын алба (Б7) 

o Дээд боловсролын байгууллага (Б6) 

o Иргэний бүртгэл мэдээллийн байгууллага (Б4) 

- Хамгийн их сөрөг саналын харьцуулалтаар: 

o Газрын алба (Б9) 

o Цагдаагийн байгууллага (Б8) 

o Шүүх (Б7) 

Иргэд, байгууллагын судалгааны нэгдсэн дүнд хийсэн чанарын 

харьцуулалтаар: 

- хамгийн их эерэг саналаар: 

o Дээд боловсролын байгууллага (10) 

o Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн 

байгууллага (10) 

o Ерөнхий боловсролын байгууллага (9) 

- Хамгийн их сөрөг саналаар: 

o Газрын алба (18) 

o Цагдаагийн байгууллага (17) 

o Шүүх (12) 
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Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээ  
(тоон үнэлгээний харьцуулалтаар) 

 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг тоон үнэлгээгээр 

илэрхийлэн Хүснэгт 6.-д төрийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэдийн 

өгсөн хариултын дундаж үнэлгээгээр, Хүснэгт 7.-д төрийн байгууллагаар 

үйлчлүүлсэн аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудыг төлөөлөн 

хариулагсдын өгсөн хариултын дундаж үнэлгээгээр тус тус үзүүлэв 

(үүнийг зураг 27-д давхардуулан үзүүлэв).  

 

Зураг 27. (Иргэд, байгууллагын хариултын дундажийн харьцуулалт) 

 
 

Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээний тоон үзүүлэлт (оноо)-

ийг тооцон гаргах АТГ-ын США-наас боловсруулсан аргачлал 

(томъёо)-ын дагуу тооцон үзэхэд дараах түвшинг төрийн байгууллагын 12 

салбарын хувьд харж болохоор байна. Ингэхдээ үнэлгээг илэрхийлэх 

оноог 100 оноогоор дүгнэн үзсэн байна. 

 

Хүснэгт 6.-д үзүүлсэн төрийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэдийн өгсөн 

хариултад үндэслэвэл хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн 

байгууллага нь төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний хамгийн 

өндөр буюу 63.9 гэсэн үнэлгээ авчээ. Удаад нь ерөнхий боловсролын 
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байгууллага 61.1, эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага 59.7 гэсэн 

үнэлгээ тус тус авч шударга байдлын түвшин бусдаас харьцангуй өндөр 

гарсан байна. 

 

Харин судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд газрын алба 25.9 гэсэн 

үнэлгээгээр шударга байдлын түвшин хамгийн бага гарсан бол 

цагдаагийн байгууллага 32.8, шүүх 39.2 гэсэн үнэлгээ авсан нь бусдаас 

харьцангуй доогуур байна. 

 

Хүснэгт 6. Иргэдийн дундаж үнэлгээгээр  
(хамгийн өндөр үнэлгээнээс эхлэн) 

№ Байгууллага Үнэлгээ 

1.  Õºäºëìºð, õàëàìæ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã òºðèéí 
áàéãóóëëàãà 

63.9 

2.  Åðºíõèé áîëîâñðîëûí 
áàéãóóëëàãà 

 

61.1 

3.  Ýä õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãà 
 

59.8 

4.  Áàã, õîðîîíû çàñàã äàðãûí àæëûí àëáà 
 

57.4 

5.  Äýýä áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà 
 

56.6 

6.  Èðãýíèé á¿ðòãýë ìýäýýëëèéí 
áàéãóóëëàãà 

 

54.9 

7.  Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã òºðèéí áàéãóóëëàãà 53.5 

8.  Àéìàã, íèéñëýëèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð 53.3 

9.  Ñóì, ä¿¿ðãèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð 
 

47.4 

10.  Ø¿¿õ 
 

39.2 

11.  Öàãäààãèéí 
áàéãóóëëàãà 

 

32.9 

12.  Ãàçðûí àëáà 
 

25.9 

13.  Дундаж үнэлгээ 50.5 

 

Өмнө өгүүлсэн төрийн байгууллагын шударга байдлыг илэрхийлэх 

шалгуур тус бүрд иргэдээс өгсөн эерэг чанарын үр дүнтэй харьцуулан 

үзвэл шударга байдлын үнэлгээ хамгийн өндөр гарсан хоёр 

байгууллагын (хөдөлмөр халамжийн байгууллага ба ерөнхий 

боловсролын байгууллага) үр дүн ижил гарсан байна. Харин сөрөг 

хариултуудаар авч үзсэн чанарын үр дүнтэй харьцуулан үзвэл шударга 
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байдлын түвшин хамгийн бага гурван байгууллагын (цагдаагийн 

байгууллага, газрын алба, шүүх) үр дүн ижил гарсан байна. 

 

Ингээд судалгаанд оролцсон иргэдийн хувьд төрийн байгууллагуудад 

нийтэд нь шударга байдлын түвшинг дунджаар 50.5 гэсэн үнэлгээ өгчээ. 

 

Хүснэгт 7.-д үзүүлсэн төрийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн аж ахуйн нэгж 

болон төрийн бус байгууллагуудыг төлөөлөн хариулагсдын өгсөн 

хариултад үндэслэвэл сум, дүүргийн засаг даргын тамгын газар төрийн 

байгууллагын шударга байдлын түвшний хамгийн өндөр буюу 61.9 гэсэн 

үнэлгээ авчээ. Удаад нь ерөнхий боловсролын байгууллага 54.3, дээд 

боловсролын байгууллага 53.2 гэсэн үнэлгээ тус тус авч шударга 

байдлын түвшин бусдаас харьцангуй өндөр гарсан байна. Харин газрын 

алба 14.6 гэсэн үнэлгээгээр шударга байдлын түвшин хамгийн бага 

гарсан бол эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага 23.7, шүүх 27.9 гэсэн 

үнэлгээ авсан нь бусдаас харьцангуй доогуур байна. Үүнийг чанарын 

дүгнэлттэй харьцуулан авч үзвэл, шударга байдлын түвшин өндөр гарсан 

хоёр байгууллагын (сум, дүүргийн засаг даргын тамгын газар ба дээд 

боловсролын байгууллага) үр дүн ижил гарсан байна. Харин сөрөг 

хариултуудаар авч үзсэн чанарын үр дүнтэй харьцуулан үзвэл шударга 

байдлын түвшин хамгийн бага хоёр байгууллагын (газрын алба, шүүх) үр 

дүн ижил гарсан байна. 

 

Ингээд төрийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн аж ахуйн нэгж, төрийн бус 

байгууллагуудыг төлөөлөн судалгаанд оролцогчдын хувьд төрийн 

байгууллагуудад нийтэд нь шударга байдлын түвшинг дундажаар 41.6 

гэсэн үнэлгээ өгчээ. Энэ нь иргэдийн зүгээс өгсөн дундаж үнэлгээтэй 

харьцуулахад харьцангуй доогуур байгаа нь харагдаж байна. 
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Хүснэгт 7. Байгууллагын дундаж үнэлгээгээр  
(хамгийн өндөр үнэлгээнээс эхлэн) 

№ Байгууллага Үнэлгээ 

1.  Ñóì, ä¿¿ðãèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð 
 

61.9 

2.  Åðºíõèé áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà 54.3 

3.  Äýýä áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà 
 

53.2 

4.  Èðãýíèé á¿ðòãýë ìýäýýëëèéí 
áàéãóóëëàãà 

 

51.1 

5.  Õºäºëìºð, õàëàìæ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã òºðèéí 
áàéãóóëëàãà 

48.5 

6.  Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã òºðèéí áàéãóóëëàãà 
 

47.8 

7.  Àéìàã, íèéñëýëèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð 44.2 

8.  Áàã, õîðîîíû çàñàã äàðãûí àæëûí àëáà 41.1 

9.  Öàãäààãèéí 
áàéãóóëëàãà 

 

30.6 

10.  Ø¿¿õ 
 

27.9 

11.  Ýä õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãà 
 

23.7 

12.  Ãàçðûí àëáà 
 

14.6 

13.  Дундаж үнэлгээ 41.6 

 

Хүснэгт 8.-д дээрх хоёр үр дүнгийн дундажийг нэгтгэн үзүүлэв. Хүснэгтээс 

харвал туршилт судалгаанд оролцсон нийт оролцогчдын үнэлгээний 

дундажаар ерөнхий боловсролын байгууллага нь төрийн байгууллагын 

шударга байдлын түвшний хамгийн өндөр буюу 57.7 гэсэн үнэлгээ авчээ. 

Удаад нь хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн байгууллага 

56.2, дээд боловсролын байгууллага 54.9 гэсэн үнэлгээ тус тус авч 

шударга байдлын түвшин бусдаас харьцангуй өндөр гарсан байна. 

 

Харин иргэд, байгууллагын нэгдсэн дундаж үзүүлэлтээр газрын алба 20.3 

гэсэн үнэлгээгээр шударга байдлын түвшин хамгийн бага гарсан бол 

цагдаагийн байгууллага 31.7, шүүх 33.6 гэсэн үнэлгээ авсан нь бусдаас 

харьцангуй доогуур байна. 
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Хүснэгт 8. Иргэд, байгууллагын нэгдсэн дундаж үнэлгээгээр 
(хамгийн өндөр үнэлгээнээс эхлэн) 

№ Байгууллага Үнэлгээ 

1.  Åðºíõèé áîëîâñðîëûí 
бàéãóóëëàãà 

 

57.7 

2.  Õºäºëìºð, õàëàìæ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã òºðèéí 
áàéãóóëëàãà 

56.2 

3.  Äýýä áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà 
 

54.9 

4.  Ñóì, ä¿¿ðãèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð 
 

54.7 

5.  Èðãýíèé á¿ðòãýë ìýäýýëëèéí 
áàéãóóëëàãà 

 

52.9 

6.  Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã òºðèéí áàéãóóëëàãà 50.6 

7.  Áàã, õîðîîíû çàñàã äàðãûí àæëûí àëáà 
 

49.3 

8.  Àéìàã, íèéñëýëèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð 48.7 

9.  Ýä õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãà 
 

41.7 

10.  Ø¿¿õ 
 

33.6 

11.  Öàãäààãèéí 
áàéãóóëëàãà 

 

31.7 

12.  Ãàçðûí àëáà 
 

20.3 

13.  Дундаж үнэлгээ 46.0 

 

Иргэд, байгууллагын судалгааны нэгдсэн дүнд хийсэн чанарын 

харьцуулалттай дээрхийг жишиж үзвэл шударга байдлын түвшин өндөр 

гарсан гурван байгууллагын (ерөнхий боловсролын байгууллага, сум, 

дүүргийн засаг даргын тамгын газар ба ) үр дүн бүгд ижил гарсан байна. 

Харин сөрөг хариултуудаар авч үзсэн чанарын үр дүнтэй харьцуулан 

үзвэл шударга байдлын түвшин хамгийн бага гурван байгууллагын 

(газрын алба, цагдаагийн байгууллага, шүүх) үр дүн мөн адил ижил 

гарсан байна. 

 

 


