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Хавсралт 3 

 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР  

ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Үнэлээ 
Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1.       Эрхэм зорилго, үйл 

ажиллагааны стратегийн 

зорилт, зорилго, тэргүүлэх 

чиглэл болон тэдгээрийн 

хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн 

арга хэмжээ, түүний үр дүн, 

зохион байгуулалтын 

бүтцийг цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

Холбогдох мэдээллийг яамны цахим хуудас /http://www.mfa.gov.mn/?page_id=49861/-нд 

байршуулсан. 

Харагдах байдал: 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfa.gov.mn/?page_id=49861


2 
 

2.       Үйлчилгээ, захидал 

харилцааны асуудал 

хариуцсан албан хаагчийн 

эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн 

нэр, албан тушаал, ажиллах 

журам, харилцах утас, 

иргэдийг хүлээн авч уулзах 

цагийн хуваарийг цахим 

хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай 

бүр шинэчлэх; 

Холбогдох мэдээллийг яамны цахим хуудас /http://www.mfa.gov.mn/?page_id=16536/-нд 

байршуулсан. 

Харагдах байдал: 
 
     

 

100 

3.       Үйлчилгээ авахад 

шаардагдах бичиг баримтын 

жагсаалтыг цахим хуудас 

болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай 

бүр шинэчлэх; 

Холбогдох мэдээллийг тус яамны Консулын газрын consul.mn цахим хуудасны дэд цэсүүдэд 

байршуулсан.  

Харагдах байдал: 

 

100 

 

http://www.mfa.gov.mn/?page_id=16536
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4.       Үйл ажиллагаандаа мөрдөж 

байгаа хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, зааврыг 

цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

 Холбогдох мэдээллийг яамны цахим хуудас /http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26085/-нд 

байршуулсан. 
 

100 

 

5.       Шинээр боловсруулж байгаа 

бодлогын баримт бичиг 

болон захиргааны хэм 

хэмжээний актын 

шийдвэрийн төслийг цахим 

хуудсандаа 30-аас доошгүй 

хоног ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулж, холбогдох 

төрийн ба төрийн бус 

байгууллага, мэргэжлийн 

шинжээч, эрдэмтэн, 

иргэдийн саналыг авах, 

үндэслэлтэй гэж үзвэл уг 

саналыг төсөлд тусгах; 

Харагдах байдал: 
 100 

 
Жич: Тус газрын 

чиглэлээр 
боловсруулж, санал 

авахаар цахим 
хуудаст 

байршуулсан 
нийтээр дагаж 

мөрдөх бодлогын 
баримт бичиг болон 

захиргааны хэм 
хэмжээний актын 

төсөл байхгүй 
болно. 

 

http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26085
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6.       Үзүүлж байгаа үйлчилгээний 

арга, хэлбэрийг 

боловсронгуй болгох зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ 

авч хэрэгжүүлэх; 

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд яам, ДТГ-ын хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд консулын үйлчилгээний дүрэм журам, бүрдүүлэх шаардлагатай 
материал, түүний загвар зэрэг мэдээллийг олон нийтэд тогтмол түгээж байгаа бөгөөд ДТГ-
уудын цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийг жигдлэх ажлыг тусган хэрэгжүүлж байна. Энэ 
хүрээнд www.consul.mn цахим хуудас болон нийт 45 ДТГ-уудын цахим хуудсанд ГХЯ, ДТГ-
уудын ажилтнуудын холбогдох утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг, консулын үйлчилгээний 
талаарх холбогдох бусад мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн байршуулав. 
Иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх үүднээс ГХЯ, Консулын газарт “Гэрэгэ 
киоск” банкны мөнгө шилжүүлэх машин байршуулан ажиллуулж эхлээд байна. 
ГХЯ-ны Консулын газрын үйл ажиллагаа болон иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний талаар 
амралтын өдөр, цаг харгалзахгүйгээр үүрэн болон суурин холбооны бүх хэрэглэгчдэд мэдээлэл 
өгөх автомат дуудлагын дугаар ажиллуулж байна. 
Иргэдэд мэдээлэл түгээх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй 
идэвхтэй хамтран ажилласны зэрэгцээ www.consul.mn цахим хуудасны мэдээллийг монгол, 
англи хэл дээр тогтмол шинэчлэн баяжуулж, гадаад улсыг зорьж буй монгол иргэдэд 
шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг хүргэх үндсэн суваг болгон цахим гарын авлагыг нэвтрүүлэв. 
ДТГ-уудаас Консулын газарт цахим шуудангаар илгээж буй итгэмжлэлийн бүртгэл, эмх цэгц, 
хайлтыг сайжруулах, хялбаршуулах, иргэдэд шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх үүднээс 2019 оны 10 
дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн цахимаар шалгах боломжийг www.consul.mn вэб хуудаст 
нэвтрүүлэн ажиллаж байна.  
Гадаадад оршин суугаа иргэдийн иргэний бүртгэлийн дэлгэрэнгүй лавлагаа, мэдээллийг ДТГ-
ууд УБЕГ-аас цахим шуудангаар авдаг тогтолцоог бүрдүүлэв.  
Гадаадад оршин суугаа иргэдийн гэмт хэрэгт холбогдсон эсэх, жолооны үнэмлэхийн лавлагааг 
КГ-аар дамжуулан цахим шуудангаар ажлын 4-7 өдөрт авч хэвшив.  
Төрийн мэдээллийн ХУР системээс иргэний бүртгэлийн үндсэн мэдээллийг авдаг болсон. 

Консулын ажилтнуудыг чадавхжуулах, консулын үйлчилгээний хүртээмж, шуурхай байдлыг 

хангах үүднээс алсыг харсан шинэ арга барил, шийдлийг эрэлхийлж ажиллах зайлшгүй 

шаардлага тулгарч байгаа ба цаашид цахимжуулах боломжтой үйлчилгээ бүрийг судалж, 

нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. 

100 

7.       Монгол Улсын Засгийн 

газрын тухай хуулийн 19 

дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 

заасны дагуу төрийн 

байгууллагын гүйцэтгэх 

тодорхой чиг үүргийг төрийн 

бус байгууллага гүйцэтгэж 

 Тус яамны чиг үүрэгт хамаарах асуудлыг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлдэгүй болно. 

Үнэлэх боломжгүй 

http://www.consul.mn/
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байгаа тохиолдолд тухайн 

төрийн бус байгууллагын 

нэр, хаяг, цахим хуудас, 

эрхэлж байгаа үйл 

ажиллагааны чиглэлийг 

цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан мэдээлэх; 

8.       Тухайн байгууллага 

тодорхой төрлийн аж ахуйн 

үйл ажиллагаа эсхүл бусад 

үйл ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрөл олгодог бол 

тухайн зөвшөөрөл 

эзэмшигчийн нэр, хаяг, 

эрхлэх үйл ажиллагааны 

чиглэл, зөвшөөрөл олгосон 

болон дуусгавар болох 

хугацааг цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

 Тус яамны тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрөл олгодоггүй болно.  

Үнэлэх боломжгүй 

9.       Салбарын хэмжээнд улсын 

төсвийн хөрөнгөөр болон 

гадаадын зээл, тусламжаар 

хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, 

байдлын талаарх 

мэдээллийг цахим 

хуудсандаа байрлуулан 

 - Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу Гадаад харилцааны сайдын багц, яамны төв аппарат, 

ДТГ-ын төсвийн гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг зохих 

хугацаанд нь Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан.   

100 
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тухай бүр шинэчлэх; 

 
Харагдах байдал: mfa.gov.mn - МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ -Төсөв санхүүгийн ил тод 
байдал 

 

Биелэлтийн дундаж хувь: 100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал; 

1.       Сул орон тооны зарыг цахим 

хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай 

бүр шинэчлэх, энэ тухай 

олон нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр зарлах; 

2019 оны 1 сараас хэрэгжиж эхэлсэн Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульд 

төрийн албанд орох иргэн “Төрийн албаны ерөнхий шалгалт”, “Төрийн албаны тусгай шалгалт” 

өгөх зохицуулалттай болсон. Мөн “Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам, 

загвар батлах тухай” ТАЗ-ийн 2019 оны 15 дугаар тогтоолоор өмнө мөрдөгдөж байсан 

“Дипломат албанд анх орох иргэнээс мэргэжлийн шалгалт авах журам”-ыг баталсан тус 

Зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосноор эрх зүйн хувьд дипломат албан 

шалгалт авах боломжгүй болсон. Үүнтэй холбогдуулж тус яамнаас “Дипломат албанд анх орох 

иргэнээс мэргэжлийн шалгалт авах болзол, журам”-ын төслийг боловсруулж 2019 оны 10 

дугаар сард ТАЗ-д хүргүүлж, мөн оны 12 дугаар сард ТАЗ-ын холбогдох албан хаагчидтай 

уулзаж, санал солилцсоны үндсэн 2020 оны эхний улиралд багтааж журмыг шинэчлэн батлах 

шийдвэрт хүрээд байна.  

Дээрх нөхцөл байдал, эрх зүйн шинэтгэлээс хамаарч 2019 онд дипломат албаны шалгалт 

100 

http://www.shilendans.gov.mn/org/413
http://www.shilendans.gov.mn/org/413
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аваагүй тул яамны цахим хуудсанд мэдээлэл оруулаагүй болно. 

2.       Албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрмийг цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

Холбогдох мэдээллийг яамны цахим хуудас /http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26091/-нд 

байршуулсан. 

Харагдах байдал: 
 

100 

 

3.       Хүний нөөцийн стратеги, 

түүний хэрэгжилтийг хянаж, 

үнэлэх журмыг цахим 

хуудсандаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай 

бүр шинэчлэх; 

Холбогдох мэдээллийг яамны цахим хуудас /http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26091/-нд 

байршуулсан. 

Харагдах байдал: 

100 

http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26091
http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26091
http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26091
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4.       Хүний нөөцийн удирдлагын 

ил тод байдлыг хангах 

чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 

байгаа арга хэмжээний 

талаар цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан мэдээлж байх; 

Холбогдох мэдээллийг яамны цахим хуудас /http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26091/-нд 

байршуулсан. 

Харагдах байдал:  
 

100 

 

5.       Албан хаагчдын ажлын 

гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 

ажиллагааг үнэн зөв, 

шударга болгох чиглэлээр 

авч хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэмжээний талаар цахим 

хуудсандаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан 

мэдээлж байх; 

 Холбогдох мэдээллийг яамны цахим хуудас / www.mfa.gov.mn/wp-content/2020/01/2019-

20200110.pdf /-нд байршуулсан. 

Харагдах байдал: 

100 

 

http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26091
http://www.mfa.gov.mn/?page_id=26091
http://www.mfa.gov.mn/wp-content/2020/01/2019-20200110.pdf
http://www.mfa.gov.mn/wp-content/2020/01/2019-20200110.pdf
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Биелэлтийн дундаж хувь: 100 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 100 

 

 

 


