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I. УДИРТГАЛ   

 

Монгол Улс хөгжлийн шинэ үетэйгээ нүүр тулж, эдийн засгийн өсөлтөөрөө
1
 дэлхийд 

тэргүүлээд байгаа энэ цаг үед уул уурхайн салбарт түшиглэсэн энэхүү өсөлтөө зөв залж, ард 

иргэдийнхээ амьжиргааг дээшлүүлэх, улс орныхоо өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, дэлхийн 

тавцанд эзлэх байр сууриа бэхжүүлэхэд үр дүнтэйгээр ашиглах нь хамгийн чухал юм. Үүний тулд 

төр засаг болгоомжтой, ухаалаг бодлого, үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй.  

Монгол Улсад өрсөлдөх чадвар, засаглалын үзүүлэлт сул
2
 байна. Өрсөлдөх чадварын гол 

хөрс суурь нь засаглал. Засаглал муу бол хэдий боломж байгаад түүнийг шингээж, ашиглаж 

чадахгүй. Засаглалыг сайжруулахын тулд төрийн бодлого, шийдвэрүүд зөв томьёологддог, үр 

дүнтэй хэрэгждэг байх ёстой. Төрийн бодлогын эцсийн үр дүн бол нийгмийн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх, иргэдийн амьжиргааг сайжруулах явдал юм.  

Харин манай улсын төрийн бодлого, шийдвэрүүд эдийн засгийн өөрчлөлтөд зохицох чадвар 

хөшүүн, хэрэгжилт нь үр дүн муутай байдаг гэсэн шүүмж дагуулсаар байна. Энэ нь төрийн 

бодлого, шийдвэрүүд судалгааны үндэслэл муутай байдаг, техник эдийн засгийн үндэслэлгүй 

гардаг, батлагдсан бодлого, хөтөлбөрүүд нь түүнийг хэн хэрэгжүүлэх, хэн хариуцах, ямар төсөв 

хөрөнгөөр санхүүжигдах гээд нарийн тооцоо байдаггүйгээс ихэвчлэн үүдэлтэй. 

Тиймээс төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг зөв томьёолох, үр дүнтэй хэрэгждэг болоход 

тодорхой хувь нэмэр оруулах үүднээс Азийн Хөгжлийн Банкны дэмжлэгтэйгээр “Бодлогын 

судалгааны аргачлал: Шинэ соёл Монголд” төрийн албан хаагчдад зориулсан бодлогын 

судалгааны сургалтын хөтөлбөрийн төслийг зохион явуулж байгаа бөгөөд энэхүү сургалтын 

хөтөлбөрийг илүү үр ашигтай хэрэгжүүлэх үүднээс хэрэгцээний судалгааг авсан болно. 

 “Бодлогын судалгааны аргачлал: Шинэ соёл Монголд” хөтөлбөр нь Монгол Улсад бодлогын 

судалгааг шинэ шатанд гаргах, бодлогын судалгааны соёлыг төлөвшүүлэх зорилготой бөгөөд 

төрийн бодлого, төлөвлөлтийг судалгаанд суурилан илүү бодитой, нарийн тооцоо судалгаатай 

гаргах, судлаачид болоод бодлого боловсруулагч нарын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах 

загварчлалыг бэлтгэх, түүнийг сургагч багш нараар дамжуулан төрийн албан хаагчдад түгээх 

зорилготой юм. 

 

  

                                                           
1
 2011 оны урьдчилсан дүнгээр Монгол Улсын ДНБ-ны өсөлт 17.3% байна. 

2
 “Монгол Улсын Өрсөлдөх чадварын тайлан 2011” - ийн үр дүнгээр Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар 100 

онооноос 28, засаглалын үр ашиг 43 оноо авчээ. 
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II. ХУРААНГУЙ 

 

Аливаа улс орны хөгжлийн гарц нь төрийн бодлогоо хэр зөв тодорхойлохоос хамаардаг. 

Өөрөөр хэлбэл төрийн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн сайн байх нь хөгжлийн үндэс суурь болж 

өгдөг. Харин Монгол Улсын төрийн бодлого, шийдвэрүүд, хөгжлийн хөтөлбөр, чиглэлүүдийн 

хэрэгжилт хангалтгүй, үр дүн муутай, тодорхой тооцоо судалгаагүй гардаг, “мөрөөдлийн 

жагсаалт” хэлбэртэй байдаг, эдийн засгийн өөрчлөлтөд зохицох чадвар хөшүүн гэсэн шүүмж их 

байна.  

Тэгвэл төрийн албан хаагчид энэ талаар ямар бодолтой байдаг, төрийн бодлого шийдвэрийг 

судалгааны үндэслэлтэй, тооцоотой гаргах, үр дүнг нь сайжруулахын тулд юунд анхаарах 

хэрэгтэй, бодлогын судалгааны чиглэлээр төрийн албан хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэх талаар энэхүү судалгаагаар судлахыг зорьсон 

юм.   

Судалгаанд төрийн бодлого, шийдвэрийг боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцдог ҮХШХ, 

УИХТГ, ЗГХЭГ, Сангийн яам гэсэн төрийн байгууллагуудын албан хаагчид хамрагдсан ба 

асуулга/анкетын аргаар мэдээлэл цуглуулж шинжилгээ хийсэн.  

Төрийн албан хаагчдаас өнөөгийн Монгол Улсын төрийн бодлого, шийдвэрүүд хэр 

үндэслэлтэй, оновчтой тодорхойлогддог, бодитой судалгааны үр дүнд үндэслэгдэн гарч чаддаг 

эсэх талаар тодруулахад тун хангалтгүй үр дүн гарсан байна.    

Төрийн бодлого, шийдвэрүүд судалгааны үндэслэлтэй байх нь үнэхээр ач холбогдолтой эсэх 

талаар дүгнүүлэхэд 10-аас 9,6 оноо өгсөн бол өнөөгийн байдлаар төрийн бодлого, шийдвэрүүд 

судалгааны үр дүнд үндэслэгдэн гарч чадаж байгаа эсэх талаар тодруулахад ердөө 4,7 оноогоор 

үнэлсэн байна.  

Төрийн албан хаагчид төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг гаргахад тодорхой хэмжээний 

судалгаа хийгддэг ч эцсийн хувилбар нь судалгааны үр дүнгээс өөр гардаг, үндсэндээ улс төрийн 

намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, сайдын үзэл баримтлал, улс төрчид, бизнесменүүдийн 

хувийн эрх ашиг дээр тулгуурлан гарч байна гэж үзэж байна. Энэ нь эргээд хэрэгжилтэд сөргөөр 

нөлөөлж байна. Төрийн бодлого, шийдвэрийн зорилго нь нийгэмд тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэхэд оршдог. Харин асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэн нэгний эрх ашгийн үүднээс 

хандах нь үндсэн зорилгоосоо өөр чиглэлд хазайхын шалтгаан болж байна.  

Судалгааны үр дүндгээс харахад төрийн албан хаагчид төрийн бодлого, шийдвэрүүдийн үр 

дүн нь түүний үндэслэл муу байдаг, судалгаанд бус хэн нэгний эрх ашигт үндэслэгдэж байгаатай 

холбоотой бөгөөд үүнийг өөрчлөх, үр дүнг сайжруулахын тулд орчин бүрдүүлэх буюу хандлагыг 

өөрчлөх, эрхзүйн орчныг бий болгох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Үүний тулд юуны өмнө судалгааны 

чанарыг сайжруулах, хүний нөөцийн ур чадварыг дээшлүүлэх нь зүйтэй бөгөөд судалгаанд 

хамрагдсан төрийн албан хаагчид бодлогын судалгааны чиглээлээр сургалт зохион байгуулсан 

тохиолдолд идэвхтэй хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж, энэ чиглэлийн хэрэгцээ, 

шаардлага хийгээд сонирхол байгааг илэрхийлсэн юм. 
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Энэ хэрэгцээнд үндэслэн бодлогын судалгааны сургалт зохион байгуулсан тохиолдолд 

сургалтад хамрагдах зорилтот хэрэглэгчид буюу бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулах төрийн албан 

хаагчид нь бакалавр, магистрын зэргийн боловсролын түвшинтэй, судалгааны аргачлал аргазүйн 

талаар дунд түвшний мэдлэгтэй, тал хувь нь 5-аас дээш жил төрийн байгууллагад ажилласан, 

дийлэнх нь 26-35 насны залуу боловсон хүчнүүд байна. Түүнчлэн газрын даргаас мэргэжилтэн 

хүртэл бүх түвшний албан хаагчид хамрагдах хүсэлтэй байна. 

Бодлогын судалгааны сургалтын хичээлийн хөтөлбөрийн хувьд зорилтот төрийн албан 

хаагчдын ажил үүргийн хуваарьт судалгааны мэдээллийг цуглуулахаас эхлээд үр дүнг гаргах, үр 

дүнд үнэлгээ өгөх, түүнийг ашиглан бодлого, шийдвэр гаргах хүртэлх судалгаатай холбоотой бүх 

төрлийн үүргүүд багтдаг боловч байгууллага бүрийн онцлогоос хамаарч зарим ялгаатай талууд 

гарч ирсэн. Гэхдээ төрийн албан хаагчдын бодлогын судалгааны мэдлэгийг цэгцлэх, системтэй дэс 

дараалалд оруулах нь чухал бөгөөд холбогдох бүх чиглэлүүдийг хамарч, ингэхдээ тухайн 

байгууллагын онцлогоос хамааран илүү их шаардлагатай байгаа сэдвүүдийг дэлгэрэнгүй заах, 

сонирхож буй нэмэлт сэдвүүдийг нэмж оруулбал илүү үр дүнтэй сургалт болж чадна. 

ҮХШХ-ны мэргэжилтнүүдэд судалгааны аргачлал боловсруулах, судалгааны мэдээлэлд 

шинжилгээ хийх статистик, эконометрикийн аргууд, үр дүнд анализ хийх, УИХТГ-ын судлаачид 

судалгааны арга зүй, үр дүнд анализ хийх, зөвлөмж гаргах, ЗГХЭГ-ын мэргэжилтнүүд судалгааны 

үр дүнд анализ хийх, бодлогын шинжилгээний дүгнэлт гаргах, хувилбаруудыг боловсруулах, 

зөвлөмж гаргах, Сангийн Яамны хувьд судалгааны мэдээлэлд боловсруулалт хийх, статистик 

шинжилгээ хийх, түүнчлэн үр дүнд анализ хийх, бодлогын шинжилгээний дүгнэлт гаргах, 

хувилбаруудыг боловсруулах, зөвлөмж гаргах чиглэлээр сургалт зохион байгуулвал үр ашигтай. 
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III. СУДАЛГААНЫ ТУХАЙ 

 

Судалгааны зорилго 

Энэхүү судалгааны зорилго нь “Бодлогын судалгааны аргачлал: Шинэ соёл Монголд” 

сургалтын хөтөлбөрийн зорилтот хэрэглэгчид буюу сургалтад хамрагдах төрийн байгууллагуудын 

мэргэжилтнүүд, бодлого боловсруулагчдын бодлогын судалгааны талаарх үзэл бодол, өнөөгийн 

мэдлэгийг тодорхойлох, бодлогын судалгааг судлах тэдний хэрэгцээ шаардлагыг нарийвчлан 

тодорхойлоход оршино. 

Энэ зорилгын хүрээнд дараах асуудлуудыг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд: 

1. Бодлогын судалгааны өнөөгийн түвшин, төрийн албан хаагчдын мэдлэгийг тандах 

асуудлын хүрээнд: 

 Төрийн бодлого шийдвэрүүд хэр судалгааны үндэстэй байдаг талаар төрийн албан 

хаагчдын санал бодлыг судлах 

 Төрийн албан хаагчдын бодлогын судалгааны арга зүйн мэдлэгийг тандах 

 

2. Бодлогын судалгааг судлах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох асуудлын хүрээнд: 

 Төрийн байгууллагын ажиллагсдын дунд бодлогын судалгааны аргачлалаар 

сургалт авах хэрэгцээ байгаа эсэх 

 Төрийн байгууллагын ажиллагсдын ажил үүргийн хуваарьт бодлогын судалгааны 

мэдлэг, ур чадвар ашиглагдах шаардлага хэр их байдаг, бодлогын судалгааны ямар 

чиглэлийг (мэдээлэл цуглуулах, статистик шинжилгээ хий, үр дүнг тайлагнах, 

бодлогын зөвлөмж боловсруулах, судалгааны үр дүнг ашиглах гэх мэт) илүү 

түлхүү ашигладаг болохыг тодорхойлох 

 Бодлогын судалгааны сургалт зохион байгуулах тохиолдолд төрийн албан хаагчид 

ямар түвшний сургалт авах хүсэлтэй байгаа тухай тандах 

 

Судалгааны аргачлал 

Судалгааны ажиглалтыг асуулга/анкетын аргаар явуулсан бөгөөд тоон судалгааны 

мэдээлллийг SPSS программыг ашиглан компьютерт бэлтгэн оруулж, мэдээллийн боловсруулалт, 

статистик шинжилгээнд мөн SPSS программыг ашиглав.  

Судалгааны обьект 

Сургалтад хамрагдах зорилтот хэрэглэгчид болох ҮХШХ-ны мэргэжилтнүүд болон бусад 

холбогдох төрийн байгууллагууд болох УИХТГ-ын Судалгааны төвийн судлаачид, ЗГХЭГ-ын 

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс, Сангийн Яамны Санхүү, эдийн засгийн бодлогын газрын 

албан хаагчдыг санамсаргүй түүврийн аргаар 90% хамарч судалгаа авсан. Нийт 70 асуулгын 

хуудаснаас хүчинтэй 50 асуулгын хуудас цуглуулж шинжилгээ хийсэн.  
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Түүвэрлэлтийн хүрээ 

 

Төрийн байгууллага 

Албан  

хаагчдын 

тоо 

Нийт  

асуулгын 

тоо 

Хүчинтэй асуулгын 

тоо 

Тоо Хувь 

1 ҮХШХ 42 38 30 60% 

2 УИХТГ - Судалгааны төвийн судлаачид 13 11 6 12% 

3 ЗГХЭГ - Хяналт, шалгалт, үнэлгээний 

хэлтэс 
12 10 6 12% 

4 Сангийн яам - Санхүү, эдийн засгийн 

бодлогын газар 
13 11 8 16% 

 Нийт 80 70 50 100% 

 

Асуулгын хуудас 

Судалгааны асуулга нь 3 бүлэг, нийт 15 асуултаас бүрдэнэ. Үүнд: 

1. Ерөнхий мэдээлэл – судалгаанд хамрагдагсдын хүн ам зүйн болон нийгэм эдийн засгийн 

ерөнхий мэдээлэл 

2. Төрийн бодлого шийдвэрүүд ба судалгааны үр дүнгүүдийн хамаарал – судалгаанд 

оролцогч төрийн албан хаагчдаас Монгол Улсын төрийн бодлого шийдвэрүүд хэр 

судалгааны үндэслэлтэй байдаг, тэдгээрийн хэрэгжих боломжийг нэмэгдүүлэх, тооцоо 

судалгаатай гаргахын тулд юунд анхаарах талаар тодруулах 

3. Төрийн албан хаагчдад бодлогын судалгааны сургалт зохион байгуулах хэрэгцээ, 

шаардлага, анхаарах асуудлууд - судалгаанд оролцогч төрийн албан хаагчдын судалгааны 

аргачлал, аргазүйн мэдлэг болон энэ чиглэлээр сургалт зохион байгуулвал хэр идэвхтэй 

оролцох, бодлогын судалгааны чиглэлээр мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх хэрэгцээ, 

шаардлага хэр их байгааг тодруулах 
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IV. СУДАЛГААНД ХАМРАГДАГСДЫН ХҮН АМ ЗҮЙ, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

БАЙДАЛ 

 
Судалгаанд хамрагдсан төрийн албан хаагчдын 60% нь зорилтот хамрагдагсад буюу ҮХШХ-

ны мэргэжилтнүүд байлаа. Насны бүлгийн хувьд 26-35 насны залуу боловсон хүчнүүд дийлэнх 

хувийг эзлэж байна.  

  

Эдгээр боловсон хүчнүүдийн 44% нь бакалаврын, 38% нь магистрын зэргийн боловсролтой 

бөгөөд 52% нь 5-аас дээш жил төрийн байгууллагад ажилласан мэргэжилтнүүд байна. 

 

Түүнчлэн судалгаанд бүх түвшний төрийн албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд энэ нь 

судалгааны үр дүнг сайжруулах, дээд ба доод түвшний мэргэжилтнүүдийн үзэл бодлын ялгаа 

байгаа эсэхийг олж харах боломжийг бүрдүүлсэн юм. 

 

  

ҮХШХ, 60% 

УИХТГ, 12% 

ЗГХЭГ, 12% 

Сангийн яам, 

16% 

Ажиллаж буй төрийн байгууллага 

>=25, 18% 

26-35, 46% 
36-45, 18% 

46<=, 18% 

Насны бүлэг 

Бакалавр, 

44% 

Магистрант, 

12% 

Магистр, 

38% 

Докторант, 

2% 
Доктор , 4% 

Боловсролын зэрэг 

< 1 жил, 20% 

1-3 жил, 16% 

3-5 жил, 12% 
5-10 жил, 20% 

10 жил <, 32% 

Төрийн байгууллагад ажилласан хугацаа 

Газрын дарга, 4% 
Хэлтсийн дарга, 2% 

Ахлах мэргэжилтэн, 

14% 

Мэргэжилтэн, 76% 

Бусад, 4% 

Албан тушаал 
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V. ТӨРИЙН БОДЛОГО, ШИЙДВЭРҮҮДИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, СУДАЛГААНЫ ҮР 

ДҮНГҮҮД БОДЛОГО, ШИЙДВЭРТ ТУСГАГДАХ БАЙДАЛ 

 
Аливаа бодлого, шийдвэрүүд үр дүнтэй, хэрэгжих боломжтой байхын тулд бодитой 

судалгааны үр дүн дээр тулгуурласан байх нь маш чухал байдаг. Судалгаа, тооцоо муу байх тусам 

үр дүн төдий чинээ хангалтгүй гарна. Тэгвэл манай улсын төрийн бодлого, шийдвэрүүд хэр 

судалгааны үндэслэлтэй байдаг вэ?  

Төрийн албан хаагчдаас төрийн бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомжууд судалгааны 

үндэслэлтэй байдаг эсэх талаар дүгнүүлэхэд 10 онооноос дунджаар 4,66 оноо өгсөн байна. Энэ нь 

тун хангалтгүй үзүүлэлт бөгөөд бодлого, шийдвэрүүд судалгаанд үндэслэсэн байх нь үнэхээр ач 

холбогдолтой эсэх талаар асуухад дунджаар 9,62 оноо өгсөн нь судалгааны ач холбогдол өндөр 

гэдэгтэй санал нийлж буйг харуулж байна.    

 

Төрийн бодлого, шийдвэрүүд хэр судалгааны үндэслэлтэй байна вэ гэдэг асуултад ҮХШХ 

бусад байгууллагуудаас өндөр буюу 5,3 оноогоор дүгнэсэн нь төрийн бодлого, шийдвэрүүд 

судалгааны үндэслэлтэй байдаг гэдэгт бусад төрийн байгууллагын албан хаагчдаас илүү итгэдэг 

болохыг харуулж байна. Судалгааны үндэслэлийн ач холбогдлыг бүх байгууллагын албан хаагчид 

9-10 оноогоор буюу өндөр гэсэн үнэлгээгээр дүгнэсэн байна.   

Албан тушаалаар харвал газрын дарга, хэлтсийн дарга гэх мэт дээд тушаалын албан хаагчид 

төрийн бодлого шийдвэр судалгааны үндэслэл муутай байдаг гэж үзсэн бол ахлах мэргэжилтэн, 

мэргэжилтэн зэрэг албан тушаалтнууд ерөнхийдөө муу гэж дүгнэсэн ч дээд албан тушаалтнуудаас 

арай илүү өндөр оноогоор үнэлсэн байна. 

 4.7  

 3.4  

 3.8  

 3.8  

 5.3  

 9.6  

 9.5  

 9.2  

 10.0  

 9.7  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Дундаж оноо 

Сангийн яам 

ЗГХЭГ 

УИХТГ 

ҮХШХ 

Төрийн бодлого, шийдвэрүүд судалгааны үр дүнд суурилсан байх нь хэр ач холбогдолтой вэ? 

Төрийн бодлого, шийдвэрүүд хэр судалгааны үндэслэлтэй байдаг вэ? 

(1-10 оноо) 
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Тэгвэл яагаад төрийн бодлого, шийдвэрүүд судалгааны үндэслэл муутай байна вэ? 

Судалгаанд үндэслэдэггүй юм бол чухам юунд үндэслэн бодлого, шийдвэрүүд гарч байна вэ? Энэ 

асуултад төрийн байгууллагын мэргэжилтнүүд төрийн бодлого шийдвэрүүд ихэвчлэн улс төрийн 

намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, сайдын үзэл баримтлал дээр тулгуурлан гардаг, судалгааны 

үр дүнд суурилан бодлого, шийдвэрүүд гарах нь ховор байдаг гэж хариулжээ.  

 

Судалгаанд хамрагдсан төрийн байгууллагуудын онцлогоос хамаарч бага зэргийн ялгаатай 

хариултууд өгсөн байна. Тухайлбал, УИХТГ-аас бусад төрийн байгууллага аливаа бодлого, 

шийдвэрийг гаргахад тодорхой хэмжээний судалгааны үндэслэл байдаг гэж үзсэн бол УИХТГ огт 

судалгааны үндэслэлгүй байдаг гэж хариулжээ. Мөн төрийн албан хаагчид, бодлого 

 3.50  

 4.84  

 4.57  

 3.00  

 3.50  

 10.00  

 9.50  

 10.00  

 10.00  

 10.00  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Бусад 

Мэргэжилтэн 

Ахлах мэргэжилтэн 

Хэлтсийн дарга 

Газрын дарга 

Төрийн бодлого, шийдвэрүүд судалгааны үр дүнд суурилсан байх нь хэр ач холбогдолтой вэ? 

Төрийн бодлого, шийдвэрүүд хэр судалгааны үндэслэлтэй байдаг вэ? 

14% 

30% 

30% 

44% 

52% 

54% 

64% 

92% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Бусад 

Судалгааны үр дүн 

Олон улсын хандлага 

Төрийн албан хаагчид, бодлого 

боловсруулагчдын хувийн үзэмж 

Гадаадын туршлага 

Өмнөх бодлого, шийдвэрүүдийн 

ерөнхий үзэл санаа 

Сайдын үзэл баримтлал 

Улс төрийн намын сонгуулийн 

мөрийн хөтөлбөр 

Монгол Улсын төрийн бодлого шийдвэрүүд юунд 

үндэслэн гарч байна вэ? 

(1-10 оноо) 

(Хариултын хувь) 
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боловсруулагчдын хувийн үзэмж бага зэрэг нөлөөлдөг гэж ҮХШХ, Сангийн яамны 

мэргэжилтнүүд үзсэн бол УИХТГ, ЗГХЭГ маш их  нөлөөлдөг гэж хариулсан байна.  

 

Эдгээрээс гадна төрийн бодлого шийдвэрүүд улс төрчид, бизнесменүүдийн хувийн эрх ашиг, 

гадаад улсын нөлөө, үндэстэн дамнасан корпорациудын лобби зэрэгт үндэслэн гардаг гэж үзсэн 

байна.  

Судалгааны үндэслэлээс гадна төрийн бодлого, шийдвэрийг гаргахад нөлөөлдөг бусад  

үндэслэлүүд нь хэр ач холбогдолтой байдаг, бодлого шийдвэрүүдийн үр дүнд хэр сайнаар 

нөлөөлдөг болох тухай тодруулахад судалгааны үр дүн хамгийн чухал бөгөөд түүнээс гадна 

гадаадын туршлага, олон улсын хандлага, өмнөх бодлого, шийдвэрүүдийн ерөнхий үзэл санаа 

зэрэг нь чухал гэж хариулжээ. Харин улс төрийн намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, сайдын 

үзэл баримтлал, төрийн албан хаагчид, бодлого боловсруулагчдын хувийн үзэл бодол зэрэг нь 

чухал бус гэж хариулсан байна.  

30% 

30% 

44% 

52% 

54% 

64% 

92% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Судалгааны үр дүн 

Олон улсын хандлага 

Төрийн албан хаагчид, бодлого 

боловсруулагчдын хувийн үзэмж 

Гадаадын туршлага 

Өмнөх бодлого, шийдвэрүүдийн 

ерөнхий үзэл санаа 

Сайдын үзэл баримтлал 

Улс төрийн намын сонгуулийн 

мөрийн хөтөлбөр 

Монгол Улсын төрийн бодлого шийдвэрүүд юунд үндэслэн гарч 

байна вэ? 

Дундаж 

ҮХШХ 

УИХТГ 

ЗГХЭГ 

Сангийн яам 

(Хариултын хувь) 
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Төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг боловсруулахад дараах үндэслэлүүд хэр чухал ач холбогдолтой вэ? 

  ҮХШХ УИХТГ ЗГХЭГ Сангийн Яам Дундаж 

1 Судалгааны үр дүн 9.6 10.0 10.0 9.0 9.6 

2 Өмнөх бодлого, шийдвэрүүдийн  

ерөнхий үзэл санаа 8.3 7.5 9.0 6.8 8.0 

3 Олон улсын хандлага 8.2 8.2 8.3 7.1 8.1 

4 Гадаадын туршлага 8.4 7.7 8.3 7.3 8.1 

5 Улс төрийн намын сонгуулийн  

мөрийн хөтөлбөр 5.1 3.3 3.7 4.8 4.7 

6 Сайдын үзэл баримтлал 4.8 4.0 2.0 4.6 4.3 

7 Төрийн албан хаагчид, бодлого 

 боловсруулагчдын хувийн үзэмж 3.3 4.8 1.5 3.6 3.3 

 

Эдгээрээс гадна төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг гаргахад шинжлэх ухааны үндэслэл, иргэд 

олон нийт, мэргэжилтэн, экспертүүдийн санаа бодол, бодлогын хувилбарууд, тэдгээрт хийсэн 

шинжилгээ, өмнөх бодлого, хөтөлбөрийн үр дүн, алдаа оноог тусгах хэрэгтэй бөгөөд Монгол 

Улсын өвөрмөц онцлогт тохирсон байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. 

Ийнхүү төрийн бодлого, шийдвэрүүд судалгааны үндэслэлтэй гарах нь ихээхэн ач 

холбогдолтой ч тэр бүр судалгаанд үндэслэн гаргаж чадахгүй байгаа нь үр дүн, хэрэгжилтэд 

сөргөөр нөлөөлж байна. Тэгвэл төрийн бодлого, шийдвэрүүдийн үр дүн, хэрэгжилтийг хэрхэн 

сайжруулах вэ? Төрийн албан хаагчдын зүгээс дараах саналуудыг гаргасан байна. Үүнд: 

1. Судалгааны үндэслэл дээр бодлого, шийдвэрийг боловсруулдаг механизмыг бүрдүүлэх 

2. Эрхзүйн орчныг бий болгох 

 Улс орны эдийн засгийн урт хугацааны бодлого боловсруулах төрийн захиргааны 

төв байгууллага, зохицуулах яам байгуулах 

 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хуультай болж, эрхзүйн орчныг нь бүрдүүлэх, 

бодлого боловсруулах аргачлалыг тодорхой болгох, ТЭЗС хийгдээгүй төсөл 

 3.3  

 4.3  

 4.7  

 8.0  

 8.1  

 8.1  

 9.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Төрийн албан хаагчид, бодлого 

боловсруулагчдын хувийн үзэмж 

Сайдын үзэл баримтлал 

Улс төрийн намын сонгуулийн мөрийн 

хөтөлбөр 

Өмнөх бодлого, шийдвэрүүдийн ерөнхий 

үзэл санаа 

Олон улсын хандлага 

Гадаадын туршлага 

Судалгааны үр дүн 

Төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг боловсруулахад дараах 

үндэслэлүүд хэр чухал ач холбогдолтой вэ? 

(1-10 оноо) 

(1-10 оноо) 
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хөтөлбөрийг батлах, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрүүдэд тусгахыг хориглох, 

ялангуяа улс төрийн чанартай, тооцоо судалгаагүй төслүүдийг хэрэгжүүлэхгүй 

байх, хангалттай нотолгоо, үндэслэл бүхий эсэх, амьдралд хэрэгжих эсэх, гарах 

шууд болон дам үр дүн, үндэсний эрх ашигт нийцсэн байдал зэргийг харгалзан үзэх 

 Одоо мөрдөгдөж байгаа шийдвэр, бодлогын баримт бичгүүдэд шинжилгээ хийж, 

цэгцлэх, хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, шаардлагатай тохиолдолд 

шинэчлэх, хүчингүй болгох 

3. Хүний нөөцийг чадавхжуулах 

 Судлаачид, төрийн албан хаагчдын чадавхийг сайжруулах 

 Төрийн албан хаагчдын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэд ил тод сонгон шалгаруулалт, 

өрсөлдөхүйц урамшууллын системийг бий болгох 

4. Салбарын бодлого тодорхойлох яам, судалгааны байгууллага хоорондын хамтын 

ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах, энэ чиглэлийн механизмыг боловсронгуй болгох 

 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвүүдтэй хамтарч ажиллах  

 Шинжлэх ухааны байгууллага, хүрээлэнгүүд, мэргэжлийн холбоод, судалгааны 

төвүүдийн хүчин чадлыг сайжруулах, шинээр бий болгох, мэргэжлийн судлаачдын 

багийг ажиллуулах 

 Төрийн байгууллага, судалгааны байгууллага, судлаачдын хоорондын ажлын 

уялдааг холбоог хангахад анхаарах 

5. Ил тод байдал 

 Мэдээллийн нээлттэй байдлыг хангах, олон нийтэд хүргэх 

 Тухайн бодлого, шийдвэрийн оролцогч талууд, эрх ашиг нь тодорхой хэмжээгээр 

хөндөгдөж байгаа талуудын хооронд хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээн өрнүүлдэг 

тогтолцоог бий болгох 

6. Судалгааны үр дүнг ашиглах  

 Хийгдсэн судалгааг зохих төрийн байгууллагад сайтар танилцуулж, ач холбогдлыг 

ойлгуулах, уялдаа холбоотой болгох 

 Салбарын яамдын удирдлагын түвшинд судалгааны үр дүн, шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй шийдвэр гаргах нь зөв гэдгийг хүлээн зөвшөөрүүлэх 

 Шийдвэр гаргах түвшиний эрх мэдэлтнүүдийн хандлагыг өөрчлөх, судлаачдын 

ажлыг ойлгодог, хүлээж авдаг болгох 

7. Судалгааны чанарыг сайжруулах 

 Мэдээллийн үнэн зөв бааз, бодитой мэдээллийн эх сурвалж ашиглах 

 Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

тогтолцоог бий болгох 

8. Яам, байгууллага хоорондын нэгдсэн ойлголтыг бий болгох, бодлого шийдвэрүүдийн 

хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлттэй уялдуулсан 

байх 

9. Улс төрөөс хэт хараат байдлыг арилгах, улс төрийн нөлөөг бууруулах 
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VI. БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН УР 

ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА  

 
Судалгаанд хамрагдсан бүх төрийн албан хаагчид, мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн 

хуваарьт  судалгаа, судалгаатай холбоотой ажил үүргүүд багтсан байсан бөгөөд судалгааны үр 

дүн, мэдээллийг ашиглах, судалгаа хийх үүргүүд хамгийн их хувийг эзэлсэн байна.  

 

Төрийн байгууллагуудаар авч үзвэл УИХТГ, Сангийн яам, ҮХШХ-ны мэргэжилтнүүд бие 

даан судалгаа хийх, судалгаа хийхэд оролцох нь их байдаг бол ЗГХЭГ судалгааны үр дүн, 

мэдээллийг ашиглах нь их байдаг байна.   
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Эдгээрээс гадна мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарьт судалгаан дээр үндэслэн 

шийдвэр гаргуулах, шинээр судалгаа хийх санал боловсруулах зэрэг үүргүүд багтдаг байна.  

Судалгаанд хамрагдсан төрийн албан хаагчдын бодлогын судалгаа, судалгааны аргачлалын 

талаарх мэдлэг ямар түвшинд байна вэ? гэсэн асуултад тал хувь нь сайн, тал хувь нь дунд зэрэг 

гэж хариулсан байна. Маш сайн гэсэн хариултыг 6% нь өгсөн байна.   

 
Төрийн байгууллага болон албан тушаалаар ангилж харвал дээрх үр дүнтэй ерөнхийдөө 

ижил байна.  

 

 

Төрийн албан хаагчдад зориулсан бодлогын судалгааны сургалтад хамрагдах эсэх талаар 

тодруулахад 94% нь тийм гэж хариулсан бол УИХТГ, ЗГХЭГ-ын зарим мэргэжилтнүүд мэдэхгүй 

гэж хариулсан байна. Судалгаанд хамрагдах хүсэлтээ илэрхийлсэн төрийн албан хаагчид албан 

тушаалын хувьд ялгараагүй, газрын даргаас эхлээд мэргэжилтэн хүртэл бүх түвшиний албан 

хаагчид байгаа нь сургалтын эрэлт, хэрэгцээ бүх шатанд өндөр байгааг харуулж байна.    
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Бодлогын судалгаатай холбоотой хамгийн их сонирхож буй сургалтын сэдвүүдийг 

тодруулахад судалгааны үр дүнд анализ хийх, бодлогын шинжилгээний дүгнэлт гаргах, асуудлыг 

шийдвэрлэх бодлогын альтернатив хувилбаруудыг боловсруулах, зөвлөмж гаргах буюу 

судалгааны үр дүнг хэрхэн боловсруулах талаарх сургалтыг хамгийн их сонирхсон байна.  

 

Судалгааны үр дүнг боловсруулахаас гадна судалгааны мэдээлэлд боловсруулалт хийх, 

статистик шинжилгээ хийх талаар сургалт авах сонирхол их байгаа нь харагдаж байна.  
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сургалт зохион байгуулвал хамрагдах уу? 
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Хамгийн их сонирхож буй сургалтын сэдэв? 



“Бодлогын судалгааны аргачлал: Шинэ соёл Монголд” сургалтын хэрэгцээний судалгаа 

 

17 

 

 
Газрын дарга нь илүү ахисан түвшний мэдлэг олж авах сонирхолтой байгаа бол дийлэнх 

хувийг бүрдүүлж буй мэргэжилтнүүд судалгааны мэдээлэлд боловсруулалт хийх, шинжилгээ хийх 

буюу судалгааны арга зүй талын мэдлэгээ сайжруулахыг илүү хүсэж байна. 

 
 

Түүнчлэн судалгааны аргачлал боловсруулах, загварчлалын аргууд, түүнийг боловсруулах, 

статистик, эконометрикийн шинжилгээ хийх, судалгааны орчин үеийн шинэ аргазүй, аргачлал 

судлах, урьдчилсан төсөөлөл, прогноз гаргах талаар суралцах сонирхол их байна. Мөн бодлогын 

хувилбаруудад шинжилгээ хийх, үр дүнд суурилсан хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, хууль 

тогтоомжийн төсөл боловсруулах зэрэг сэдвээр сургалт авах хүсэлтэй тухайгаа илэрхийлжээ.  
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VII. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

 
Төрийн албан хаагчдаас өнөөгийн Монгол Улсын төрийн бодлого, шийдвэрүүд хэр 

үндэслэлтэй, оновчтой тодорхойлогддог, бодитой судалгаанд үндэслэгдэн гарч чаддаг эсэх, 

төрийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүнг сайжруулахын тулд юунд анхаарах, төрийн албан 

хаагчдын бодлогын судалгааны мэдлэг, чадварыг сайжруулах, сургалт зохион байгуулах хэрэгцээ, 

шаардлага байгаа эсэх талаар тодруулах зорилготой энэхүү судалгааны үр дүнд дараах 

дүгнэлтүүдийг гарган авлаа. Үүнд: 

Төрийн бодлого, шийдвэрүүд ба судалгааны хамаарал 

1. Төрийн албан хаагчид төрийн бодлого шийдвэрүүд судалгааны үндэслэлтэй гарах ёстой, 

гэвч одоогоор энэ шаардлагыг хангаж чадахгүй байна гэж үзэж байна. Бодлого, 

шийдвэрийг гаргахад тодорхой хэмжээний судалгаа хийгддэг боловч эцсийн хувилбар нь 

судалгааны үр дүнгээс зөрөөтэй гарах, бусад бодлого, шийдвэрүүдтэй уялдахгүй байх 

явдал байдаг, зарим тохиолдолд судалгааны ямар ч үндэслэлгүй шийдвэр гаргадаг тухай 

дурьдсан байна. 

2. Төрийн бодлого, шийдвэрүүд ихэвчлэн улс төрийн намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, 

сайдын үзэл баримтлал, улс төрчид, бизнесменүүдийн хувийн эрх ашиг дээр тулгуурлан 

гарч байгаа нь үр дүнд сөргөөр нөлөөлж байна. 

3. Төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг гаргахад судалгааны үр дүн хамгийн чухал бөгөөд 

түүнээс гадна гадаадын туршлага, олон улсын хандлага, өмнөх бодлого, шийдвэрүүдийн 

ерөнхий үзэл санаанд үндэслэх, иргэд олон нийт, мэргэжилтэн, экспертүүдийн санаа 

бодол, бодлогын хувилбарууд, тэдгээрт хийсэн шинжилгээ, өмнөх бодлого, хөтөлбөрийн 

үр дүн, алдаа оноог мөн тусгах хэрэгтэй. 

Төрийн албан хаагчдад бодлогын судалгааны сургалт зохион байгуулах хэрэгцээ, шаардлага 

1. Төрийн бодлого, шийдвэрүүдийн үр дүн, хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд эрхзүйн 

орчныг бий болгохоос гадна хүний  нөөцийг чадавхжуулах зайлшгүй шаардлагатай 

гэдэгтэй судалгаанд хамрагдагсад санал нийлж байна. 

2. Төрийн албан хаагчдад бодлогын судалгааны сургалт зохион байгуулах хэрэгцээ 

шаадлага байгаа бөгөөд төрийн албан хаагчид энэ чиглэлээр богино хугацааны сургалт 

зохион байгуулсан тохиолдолд хамрагдах хүсэл өндөр байна.  

3. Тэдгээр төрийн албан хаагчид судалгааны аргачлал, аргазүйн талаарх өөрсдийн 

мэдлэгийг дундаж ба түүнээс дээгүүр гэж дүгнэсэн бөгөөд бодлогын судалгааны 

сургалтаас хамгийн их сонирхож буй сургалтын сэдэв нь судалгааны мэдээлэлд анализ 

хийх, статистик, эконометрикийн шинжилгээ хийх, үр дүнд анализ хийх, бодлогын 

дүгнэлт, зөвлөмж гаргах гэсэн сэдвүүд байсан бөгөөд түүнчлэн судалгааны аргачлал 

боловсруулах, урьдчилсан таамаг, прогноз гаргах чиглэлийн нарийвчилсан сургалт авах 

хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. 

Дээрх үр дүн, дүгнэлтүүдэд суурилаад дараах зөвлөмжүүдийг гаргаж байна. Үүнд: 

Төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг илүү үр дүнтэй болгох, судалгааны үндэслэлтэй гаргах хүрээнд: 
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1. Төрийн бодлого, шийдвэрүүдийн үр дүн, хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд юуны өмнө 

бодлого, шийдвэрийг судалгааны үндэслэлтэй гаргах нөхцөл, орчин, хандлагыг бий болгох 

шаардлагатай. Үүнд хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх, судалгааны үр дүнг ашиглах 

хэрэгтэй гэдэг хандлага, соёлыг бий болгох, шаардлагатай тохиолдолд зохицуулах төрийн 

захиргааны төв байгууллага байгуулах, хүний нөөцийг чадавхжуулах, судалгааны чанарыг 

сайжруулах зэрэг арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 

Төрийн албан хаагчдад бодлогын судалгааны сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд: 

1. Төрийн албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарьт судалгаа хийх, судалгааны мэдээлэл, үр 

дүнг ашиглах, судалгааны үр дүнг ашиглан бодлого, төсөл боловсруулах, судалгааны үр 

дүнд үнэлэлт өгөх гээд судалгаатай холбоотой бүх түвшний ажил үүргүүд багтаж байгаа 

учраас төрийн албан хаагчдын мэдлэгийг цэгцлэх, нэг түвшинд хүргэх, нэгдсэн ойлголттой 

болгох үүднээс системтэйгээр судалгааны анхан шатны мэдээлэл цуглуулахаас эхлээд үр 

дүнг боловсруулах, үнэлэлт өгөх хүртэл бүх түвшний аргачлал аргазүйг хамарсан цогц 

сургалт явуулбал илүү үр дүнтэй.  

2. Гэхдээ төрийн байгууллагуудын хувьд ажил үүргийн хуваариуд нь тэдний үйл 

ажиллагааны чиглэлээс хамаараад бага зэрэг ялгаатай байгаа тул тухайн байгууллага бүрт 

тохирсон, илүү хэрэгтэй чиглэлийг нь түлхүү оруулбал зүгээр. 

3. ҮХШХ-ны хувьд судалгаа хийх, судалгааны мэдээлэл ашиглах, судалгааны үр дүнг 

ашиглан бодлого, төсөл боловсруулах, судалгааны үр дүнд үнэлэлт өгөх гэсэн судалгаатай 

холбоотой бүх чиглэлүүд ажил үүргийн хуваарьт нь багтдаг бөгөөд албан хаагчид нь 

судалгааны арга зүй талдаа харьцангуй дадлагатай тул судалгааны асуудлыг томьёолох, 

судалгааны асуулга боловсруулах, мэдээлэл цуглуулах зэргээс илүү ахисан түвшний буюу 

судалгааны мэдээлэлд боловсруулалт хийх, статистик, эконометрикийн шинжилгээ хийх, 

үр дүнд анализ хийх, бодлогын шинжилгээний дүгнэлт гаргах, хувилбаруудыг 

боловсруулах, зөвлөмж гаргах гэсэн сэдвүүдээр түлхүү сургалт зохион байгуулвал илүү үр 

дүнтэй. Түүнчлэн ҮХШХ-ны мэргэжилтнүүд судалгааны аргачлал боловсруулах, 

загварчлалын аргууд, түүнийг боловсруулах сэдвээр сургалт авах сонирхолтой байна. 

4. УИХТГ-ын судлаачид судалгааны үр дүнд үнэлэлт өгөх, үр дүнг ашиглан бодлого төсөл 

боловсруулахаас илүү судалгаа хийх чиглэлээр түлхүү ажилладаг тул судалгааны мэдээлэл 

цуглуулах, судалгааны асуулга боловсруулах, судалгааны мэдээлэлд боловсруулалт хийх, 

статистик шинжилгээ хийх, үр дүнд анализ хийх, бодлогын шинжилгээний дүгнэлт гаргах, 

хувилбаруудыг боловсруулах, зөвлөмж гаргах чиглэлээр түлхүү сургалт авах хүсэлтэй 

байна. Мөн онлайн мэдээллийн бааз ашиглах, хандах арга, асуудлыг тодорхойлоход 

шаардлагатай матриц байгуулах, үнэлэх талын мэдлэг нэмж олговол үр дүнтэй. 

5. ЗГХЭГ-ын мэргэжилтнүүд судалгааны үр дүнг ашиглах, үр дүнг ашиглан бодлого 

боловсруулах чиглэлээр илүү дагнадаг тул үр дүнд анализ хийх, бодлогын шинжилгээний 

дүгнэлт гаргах, хувилбаруудыг боловсруулах, зөвлөмж гаргах сэдвээр сургалт зохион 

байгуулвал тохиромжтой. Бодлогын хувилбаруудад шинжилгээ хийх, үр дүнд суурилсан 

хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ сэдвээр нэмэлт авах хүсэлтэй байна.  

6. Сангийн Яамны хувьд бие даан судалгаа хийх, судалгаа хийхэд оролцох шаардлага түлхүү 

байдаг тул судалгааны мэдээлэлд боловсруулалт хийх, статистик шинжилгээ хийх, 

түүнчлэн үр дүнд анализ хийх, бодлогын шинжилгээний дүгнэлт гаргах, хувилбаруудыг 

боловсруулах, зөвлөмж гаргах чиглэлээр сургалт зохион байгуулвал үр ашигтай. 



 

 

VIII. ХАВСРАЛТ  

 
Асуулгын хуудас 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ СУДАЛГАА 

 

I. Ерөнхий мэдээлэл 

1. Таны нас 

а. 25 ба түүнээс доош б. 26-35 в. 36-45 г. 46 ба түүнээс дээш 

2. Таны хүйс  

а. Эрэгтэй  б. Эмэгтэй 

3. Таны боловсролын зэрэг (холбогдох бүх хариултыг сонгоно уу) 

а. Бакалавр  б. Магистрант  в. Магистр г. Докторант д. Доктор е. Дэд профессор ё. Профессор    

 

4. Төрийн байгууллагад ажилласан хугацаа 

а. 1 жил хүртэл б. 1-3 жил в. 3-5 жил г. 5-10 жил д. 10 жилээс дээш  

5. Албан тушаал 

а. Газрын дарга б. Орлогч дарга в. Хэлтсийн дарга г. Ахлах мэргэжилтэн  д. Мэргэжилтэн  

  



 

 

II. Төрийн бодлого шийдвэрүүд ба судалгааны үр дүнгүүдийн хамаарал 

6. Таны бодлоор Монгол Улсын төрийн бодлого, шийдвэрүүд хэр судалгааны үндэслэлтэй байдаг гэж үздэг вэ? 

1-10 оноогоор үнэлж, хариултыг дугуйлна уу. Та 1 оноог сонговол “Судалгааны үндэслэлгүй”, 10 оноог сонговол “Судалгааны 

үндэслэлтэй” гэсэн утгыг илэрхийлнэ. 

     1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    Судалгааны үндэслэлгүй        Судалгааны үндэслэлтэй 

 
7. Төрийн бодлого, шийдвэрүүд судалгааны үр дүнд суурилсан байх нь хэр ач холбогдолтой гэж үзэж байна вэ? 

Ач холбогдлын түвшинг 1-10 оноогоор үнэлж, хариултыг дугуйлна уу. Та 1 оноог сонговол “Ач холбогдолгүй”, 10 оноог сонговол “Ач 

холбогдолтой” гэсэн утгыг илэрхийлнэ. 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

                   Ач холбогдолгүй                               Ач холбогдолтой 

 
8. Таны бодлоор төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг боловсруулахад дараах үндэслэлүүд хэр чухал гэж үзэж байна вэ?  

Ач холбогдлын түвшинг 1-10 оноогоор үнэлж, хариултыг дугуйлна уу. Та 1 оноог сонговол “Чухал бус”, 10 оноог сонговол “Чухал” 

гэсэн утгыг илэрхийлнэ.  

         Чухал бус       Чухал 

а. Судалгааны үр дүн                  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     

б. Өмнөх бодлого, шийдвэрүүдийн ерөнхий үзэл санаа             1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

в. Олон улсын хандлага                 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

г. Гадаадын туршлага                 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

д. Улс төрийн намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр             1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

е. Сайдын үзэл баримтлал                 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

ё. Төрийн албан хаагчид, бодлого боловсруулагчдын хувийн үзэмж            1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

ж. Бусад (тодорхой бичнэ үү): ................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 



 

 

9. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын төрийн бодлого, шийдвэрүүдийн үндэслэл нь юу байна вэ? (холбогдох бүх хариултыг 

дугуйлна уу) 

 

а. Судалгаа ны үр дүн    

б. Өмнөх бодлого, шийдвэрүүдийн ерөнхий үзэл санаа  

в. Олон улсын хандлага  

г. Гадаадын туршлага    

д. Улс төрийн намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр 

е. Сайдын үзэл баримтлал   

ё. Төрийн албан хаагчид, бодлого боловсруулагчдын хувийн үзэмж 

ж. Бусад (тодорхой бичнэ үү): ................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Таны бодлоор төрийн бодлого, шийдвэрүүдийг судалгааны үндэслэл, тооцоотой гаргах, хэрэгжих боломжийг нэмэгдүүлэхийн 

тулд юунд анхаарах хэрэгтэй вэ? (тодорхой бичнэ үү) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

III. Төрийн албан хаагчдад бодлогын судалгааны сургалт зохион байгуулах хэрэгцээ, шаардлага, анхаарах асуудлууд 

11. Таны ажил үүргийн хуваарьт судалгаатай холбоотой ямар чиг үүргүүд багтдаг вэ? (холбогдох бүх хариултыг сонгоно уу) 

а. Бие даан судалгаа хийх, судалгаа хийхэд оролцох 

б. Судалгааны мэдээлэл ашиглах 

в. Судалгааны үр дүнг ашиглах 

г. Судалгааны үр дүнд үнэлэлт өгөх 

д. Судалгааны үр дүнг ашиглан бодлого, төсөл, стратеги, үндсэн чиглэл боловсруулах 

е. Аль нь ч хамаардаггүй 

ё. Бусад (тодорхой бичнэ үү): ................................................................................................................................................................................. 

12. Таны хувьд судалгааны аргачлал, арга зүйн талаарх мэдлэг ямар түвшинд байна вэ? 

а. Маш сайн б. Сайн  в. Дунд  г. Сул 

13. Төрийн албан хаагчдад зориулсан бодлогын судалгааны богино хугацааны сургалт зохион байгуулвал та хамрагдах хүсэлтэй 

байна уу? 

а. Тийм  б. Үгүй  в. Мэдэхгүй 

14. Хамгийн их сонирхож буй сургалтын сэдэв? (холбогдох бүх хариултыг сонгоно уу) 

а. Судалгааны асуудлыг томьёолох 

б. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах, судалгааны асуулга боловсруулах 

в. Судалгааны мэдээлэлд боловсруулалт хийх, статистик шинжилгээ хийх 

г. Үр дүнд анализ хийх, бодлогын шинжилгээний дүгнэлт гаргах, асуудлыг шийдвэрлэх бодлогын альтернатив хувилбаруудыг 

боловсруулах, зөвлөмж гаргах 

 

15. Өөр бусад ямар чиглэлээр судалгааны ур чадвараа нэмэгдүүлэх хүсэлтэй байна вэ? (тодорхой бичнэ үү) 

.....................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Судалгаанд хамрагдсан Танд баярлалаа! 


