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Байгууллагын  хамт олны сэтгэл 

ханамжийн судалгааны  зорилго 

1. Удирдлагын арга барилд 

сэтгэл ханамжийн түвшинг 

тогтоох 

2. Байгууллагын хамт олонд  

зөвлөгөө өгөх 

 



Сэтгэл    ханамжийн   судалгаа 

Хэсэг 1: Албан хаагчдын судалгаа  

 
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас 2013 оны 4 сарын 

11-ний өдөр ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан 

бөгөөд нийт 63 ажилтан албан хаагч, 54 үйлчлүүлэгч оролцсон 

бөгөөд сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнг SPSS программ 

дээр боловсруулан дүгнэлт гаргав. 

 

Хэсэг 2. Үйлчллэгчдийн судалгаа  
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Ажилчдын сэтгэл ханамжийн 

судалгааны  үр дүн 
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Асуулт 1. Танай байгууллагын дүрэм 

журам таны сэтгэлд хэр нийцдэг вэ? 



 

 

 

Асуулт 2. Танай байгууллагад ямар төрлийн 

маргаан зөрчил ихэвчлэн гардаг вэ? 
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Асуулт 3. Танай байгууллагын 

шийдвэр хэр зэрэг хэлэлцэгддэг вэ? 



Асуулт 4. Таны ажлын үнэлгээ, 

урамшуулал хэр бодитой вэ? 



Асуулт 5. Ажиллагсдын дэвшилтэт 

саналыг хэр тусгаж хэрэгжүүлдэг вэ? 



  Нэн тэргүүнд эрэмблэгдсэн шаардлагатай 

өөрчлөлтүүд 

1.  Шинээр зохион байгуулах 

2.  Урамшууллын тогтолцоог шинэчлэх 

3.  Удирдлагын  шилдэг арга барилыг хэрэгжүүлэх 

4.  Удирдлагыг цолгүй болгох 

5.  Цалинг нэмэгдүүлэх ажлыг бодлогоор  хийх  

6.  Удирдлагын тоог цөөрүүлэх 

7.  Ажилчдад мэдлэг чадварыг нь нэмэгдүүлэх сургалт 

зохион байгуулах 

8.  Цол хэргэмийн хувьд биш хүнлэг соёлтой харилцаа  

Асуулт 6. Таны хувьд байгууллагынхаа 

удирдлагатай холбоотой нэн тэргүүнд өөрчлөх 

зүйл юу вэ 



9.   Удирдлагыг солих  

10.  Ажилчдын санал хүсэлтийг авдаг болох 

11.  Олон шат дамжлага байгааг цөөлөх, арилгах 

12. Ажилчдын  нийгмийн асуудлыг шийдэх бодлоготой байх  

13.  Ажлын цагийг баримтлах, илүү цагаар хэт их ажиллуулж байгааг 

зохицуулах, тэнцвэржүүлэх 

14. Хамт олноо нэгтгэх, харилцаанд анхаарах 

15. Ажилчдын гэрээг хуулийн дагуу мөрдөж ажиллах  

16.  Захиргаадалтын арга хэтэрсэн 

17.  Зөв боловсон харилцаатай байх  
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Асуулт 1: Дүрэм журам сэтгэл нийцдэг талаарх асуусан 

асуултанд 23 ажилтан нийцдэггүй гэсэн хариулт 

өгсөн бол 21 ажилтан ерөнхийдөө нийцдэг гэсэн 

хариулт өгсөн байна. Өгсөн хариултан дээр анализ 

хийж байгууллагынхаа дотоод дүрэм журмыг 

сайжруулах, нийтээрээ хэлэлцэх хэрэгтэй байгааг 

харуулж байна. 
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Дүгнэлт 



Асуулт 2: Ихэвчлэн гарч байгаа маргаан зөрчил нь 

үйлчлүүлэгчтэй холбоотой маргаан зөрчил гардаг 

байна.   Жич: үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн 

судалгааг үзнэ үү 

Асуулт 3: Байгууллагын аливаа шийдвэр нь удирдлагын 

хүрээнд л хэлэлцэгдээд гардаг  нь дээрх хариултаас 

харагдаж байна. Удирдлагын зүгээс аливаа 

шийдвэрийг гаргахдаа ажилтан албан хаагчдын 

нэгдсэн хурлаар, нээлттэй санал авах, хэлэлцэх замаар 

гаргаж байх нь  идэвхийг нэмэгдүүлдэг.  
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Асуулт 4: Ажилтангуудын дийлэнх нь өөрийнх нь 

ажлын үнэлгээ, урамшуулал бодитой бус гэдэг 

хариулт өгсөн байна. 

 Асуулт 5: Ажилчдын  саналыг ёсоор дэмжиж 

хэрэгжүүлдэг гэсэн хариулт давамгайлсан ч дэмжиж 

хэрэгжүүлдэггүй, огт дэмжиж хэрэгжүүлдэггүй гэсэн 

хариулт нилээн хувийг эзэлж байгаа тул удирдах 

ажилтан энэ тал анхаарал хандуулан ажиллах 

хэрэгтэй байна. 
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Асуулт 6: Нийт ажилчидтайгаа боловсон харилцах, 

соёлтой харилцах, илүү цагаар ажиллуулахгүй байх 

зэрэг санал дэвшүүлсэн байна 

 

Үнэлгээ: Удирдлагын арга барил, хамт олныг удирдан 

зохион байгуулах чадвар “хангалтгүй”  
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Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн 

судалгааны  үр дүн 
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Баянгол 
дүүрэг

19%

Баянзүрх 
дүүрэг

24%

Чингэлтэй 
дүүрэг

11%

Сүхбаатар 
дүүрэг

13%

Сонгино 
хайрхан 
дүүрэг

20%

Бусад
13%

Судалгаанд хамрагдсан 

үйлчлүүлэгчдийн  дүүргийн төлөөлөл  
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Судалгаанд хамрагдсан 

үйлчлүүлэгчдийн  тухайн өдөр ирсэн 

зорилго 

59%23%

10% 8%

Нийт судалгаанд оролцогчид

Нэхэмжлэгч Биелүүлэгч

Хүүхдийн тэтгэмж Лавлагаа авах, бусад асуудал
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2% 15%

33%26%

24%

ШШБАлбаны үйлчилгээ хэр хурдан 
шуурхай вэ?

Маш хурдан Хурдан Дунд зэрэг Удаан Маш удаан
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0%

26%

52%

18%

4%

Шүүхийн шийдвэр хэр шударга гэж та 
үзэж байна вэ?

Маш шударга

Шударга

Дунд зэрэг

Шударга бус

Маш шударга бус



21 

43%

57%

0% 0%

Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх хугацаа 
нөхцөл хэр зэрэг боломжтой байдаг вэ?

Боломжтой

Боломжгүй



0%
13%

56%

22%

9%

ШШБАлбаны үйл ажиллагаанд таны 
сэтгэл ханамжийн түвшин хэр байна вэ?

Маш өндөр

Өндөр

Дунд зэрэг

Муу

Маш муу



Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны 

дүгнэлт:  

• Байгууллагын иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийг сайжруулах хэрэгцээ байна.  

• ШШБА-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 

асуудал хаалттай тул иргэдэд  бүрэн дүүрэн мэдээлэл 

хүрэхгүй байгаа байдал ажиглагдаж байна 
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Шалтгааныг дараах байдлаар тодорхойлж байна:  

 

1. Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт нь 

ажилчдын гүйцэтгэж буй ажил үйл үйлчилгээтэй 

төдийлөн зохицохгүй байгаа  нь  ажлын уялдаа 

холбоо алдагдах, түүнээс болж  ажлыг оновчтой бус 

/цаг зарсан, илүү цагаар ажиллуулах/, хамтын 

зохион байгуулалт гэхээсээ албан тушаалын эрэмб, 

цол зэрэгт тулгуурласан харилцаа давамгайлж байна 
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• Удирдлагын харилцаа , үйл ажиллагааны зохион 

байгуулалт нь “дээрээс доош нь чиглэсэн”, 

“захиргаадалтын арга барил зонхилсон” тул  

асуудлын бодит байдлыг шүүн хэлэлцэхээс 

илүүтэйгээр захиргаадах, үүнтэй холбоотойгоор илүү 

цагаар ажиллах нөхцөл бүрддэг. 
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• Хамт олны нэгдмэл, тэгш оролцоо бүхий биш харин 

цэргийн албан тушаалын дэв зэрэгт суурилсан 

шийдвэр гарах үйл явцтай. Энэ нь  шйидвэрийн 

оновчтой бус, цөөхөн хүний санал дээр үндэслэх,  

нэхэмжлэгч, гүйцэтгэгчдэд өгч буй мэдээлэл бүрэн 

бус тул сэтгэл ханамж доогуур гарах нөхцөл болж 

байна.  
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Удирдах албан тушаалтнуудын доорх чиглэлээр мэдлэг 

чадвараа нэмэгдүүлэн, арга барилдаа өөрчлөлт 

оруулах. Үүнд: 

• Байгууллагын өөрийн удирдлагын арга  

• Удирдлагын  арга барил 

• Өөрчлөлтийг удирдах 

• Харилцааны сэтгэл судлал 

• Хэрэглэгчдийн сэтгэл зүй 
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