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ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

2019.02.14  

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт 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; 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Шилэн дансны тухай 

хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа, хүний нөөц, 

санхүү, худалдан авалтын журам, заавар, төлөвлөгөө, тайлан болон бусад  мэдээ, 

мэдээллүүдийг ГХЯ-ны цахим хуудас /www.mfa.gov.mn/-нд нээлттэй байрлуулж, ил 

тод байдлыг ханган ажиллаж байна. 

100 хувь 

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; 

Яамны газар, нэгжийн удирдлага болон албан хаагчидтай холбоо барих мэдээлэл 
буюу газрын үндсэн чиг үүрэг, албан хаагчдын өрөөний утасны дугаар, хариуцах 
ажлын талаарх хүснэгтийг боловсруулж, яамны цахим хуудсанд байршуулан тухай 
бүр шинэчлэн ажиллаж байна. 

 

100 хувь 

3.       Үйлчилгээ авахад шаардагдах 

бичиг баримтын жагсаалтыг 

цахим хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

Иргэдэд үзүүлэх консулын үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээллийг 

www.consuls.mn сайтад тодорхой оруулсан.Мөн ГХЯ-ны албан ѐсны фэйсбүүк, 

тивитер хуудсаар дамжуулан мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж байна.  

 

100 хувь  

http://www.consuls.mn/


байдлаар байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

4.       Үйл ажиллагаандаа мөрдөж 

байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, зааврыг цахим хуудас 

болон мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

ГХЯ-ны цахим хуудсанд ил тод байдал гэсэн тусгай цэсийг байршуулан 

байгууллагын ил тод байдлын тухай болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, 

зааврыг тухай бүр ГХЯ-ны цахим хуудсанд байршуулж ирэв. 

100 хувь  

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; 

Монгол Улсын гадаад харилцааны тухай хуулийн төсөл, Олон улсын гэрээний тухай 

хуулийн төсөл зэргийг цахим хуудаснаа тухай бүр байршуулсан. Тухайлбал:Олон 

улсын гэрээ, эрх зүйн газраас боловсруулсан хуульд өөрчлөлт оруулах 

тухай   /ОУЭШ-ийн Ромын дүрмийн “Түрэмгийллийн гэмт хэргийн тухай” 

болон  “Дайны гэмт хэргийн тухай” нэмэлт, өөрчлөлт/хуулийн төсөлд санал авах 

тухай мэдээллийг яамны цахим хуудсанд байршуулсан. 

100 хувь  

 

6.       Үзүүлж байгаа үйлчилгээний 

арга, хэлбэрийг боловсронгуй 

болгох зохион байгуулалтын 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; 

Тус яамнаас иргэдэд хамгийн түгээмэл үзүүлдэг үйлчилгээ буюу консулын 

үйлчилгээний зохион байгуулалт,  чанар хүртээмжийг   сайжруулж ажиллаж байна. 

Энэ хүрээнд :  

- Гадаадад байнга оршин суугаа иргэдийг бүртгэх цахим бүртгэлийн программыг 
ГХЯ, УБЕГ, ҮСХ хамтран боловсруулж, 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 
нэвтрүүлэв. Хилийн чанадад 180 хоногоос дээш хугацаагаар оршин сууж буй 
монгол иргэд http://citizen.gov.mn/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 цахим хаягаар 
нэвтэрч, хувийн мэдээллээ сайн дураараа бүртгүүлж эхлээд 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 

 100 хувь 

http://www.mfa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/06/Gadaad-hariltsaanii-huuliin-tusul-16-04-11.pdf
http://www.mfa.gov.mn/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9-%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%8C.doc.pdf
http://www.mfa.gov.mn/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9-%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%8C.doc.pdf
http://www.mfa.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/00-taniltsuulga-final.docx
http://www.mfa.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/00-taniltsuulga-final.docx
http://citizen.gov.mn/?AspxAutoDetectCookieSupport=1


болсон.  
- Цаашид эдгээр мэдээлэлд үндэслэн иргэдэд албан ѐсны лавлагааг чирэгдэлгүй, 

шуурхай олгох чиглэлээр ажиллаж байна.  
Гадаад паспортын захиалгын чиглэлээр 
-   Гадаадад оршин суугаа иргэдийн паспорт захиалгын материал, иргэний 

бүртгэлийн мэдээллийг ДТГ-уудаас УБЕГ-т VPN сүлжээгээр хүргүүлэх боломжтой 
болсон.  

Цахим виз олгох чиглэлээр 

Монгол Улсын цахим виз олгох системийг нэвтрүүлэхээр  ажлын хэсэг байгуулан, 

шалгаруулалт зарлахаар ажиллаж байна. 

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 байгаа тохиолдолд 

тухайн төрийн бус байгууллагын 

нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж 

байгаа үйл ажиллагааны 

чиглэлийг цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан мэдээлэх; 

 Тус яамны чиг үүрэгт хамаарах асуудлыг төрийн бус 

байгууллагаар гүйцэтгүүлдэггүй болно. 

Үнэлэх 

боломжгүй  

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 

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

эрхлэх зөвшөөрөл олгодоггүй болно.  

Үнэлэх 

боломжгүй  



шинэчлэх; 

9.       Салбарын хэмжээнд улсын 

төсвийн хөрөнгөөр болон 

гадаадын зээл, тусламжаар 

хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, 

байдлын талаарх мэдээллийг 

цахим хуудсандаа байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэх; 

 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 хувь 

Хэсгийн дундаж хувь:                                 100 хувь 

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; 

2015 оноос хойш тус яаманд сул орон тоо гараагүйн улмаас Дипломат  албан 

тушаалд анх орох ирдгээс мэргэшлийн шалгалт авах ажлыг зохион байгуулаагүй. 

Иймээс яамны цахим хуудсанд мэдээлэл оруулаагүй болно. 

 

Үнэлэх 

боломжгүй  

2.       Албан хаагчийн ѐс зүйн дүрмийг 

цахим хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

  Төрийн албаны тухай хуулийг 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 

дагаж,  мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан, мөн Төрийн албаны сахилга хариуцлага, 

дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр албан даалгавар, 

2018 оны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дипломат ажилтны ѐс зүйн 

болон сахилгын дүрмийн төслийг боловсруулан  ирдгээс санал авахаар тус яамны 

цахим хуудсанд байршуулсан. Нийт ирүүлсэн саналыг тусган төслийг боловсруулав. 

100 хувь 

3.       Хүний нөөцийн стратеги, түүний 

хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх 

журмыг цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

Гадаад хэргийн сайдын 2015 оны А/63 тоот тушаалын хавсралтаар баталсан 

“Дипломат албаны хүний нөөцийн бодлого”-ийг яамны цахим хуудсанд байршуулсан.  

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад харилцааны яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 

үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөө зэргийг яамны цахим хуудсанд байршуулав. 

100 хувь 



4.       Хүний нөөцийн удирдлагын ил 

тод байдлыг хангах чиглэлээр 

авч хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэмжээний талаар цахим 

хуудсандаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан мэдээлж 

байх; 

 Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад харилцааны яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөө зэргийг яамны цахим хуудсанд 

байршуулав.  

Түүнчлэн Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Дипломат албаны төрийн тусгай албанд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах 

журам, заавар”, Гадаад хэргийн сайдын 2015 оны А/46 дугаар тушаалаар баталсан 

“Нэр дэвшигчдэд тавигдах болзол шалгуур, түвшин тогтоох журам“-ыг яамны цахим 

хуудсан байршуулсан. 

100 хувь  

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; 

 ГХЯ-ны 12 газар нэгжийн 83, ДТГ-ын 164 дипломат ажилтнуудын 2018 онд 

байгуулсан ҮДГ, түүний илтгэх хуудсанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийв. Чингэхдээ        ҮДГ-нд өгсөн үнэлгээнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ 

өөрсдийнх нь бичсэн тайлбарыг харгалзсанаас гадна дараах баримт бичиг тухайн 

ажилтны ҮДГ-нд хэрхэн туссан байдлыг нягталж үзсэн болно. Үүнд: 

1. 2018 оны “Гадаад харилцааны яамны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө" 

болон тухайн газар, нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө”; 

2. Тухайн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн Ажлын байр (албан тушаал)-

нытодорхойлолтод тусгагдсан ажил, үйлчилгээ зэрэг болно. 

Төрийн албаны зөвлөлийн гадаад харилцааны яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 

2018 оны үйл ажиллагааны тайланг гаргав. Салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан 7 зорилт бүхий 21 арга хэмжээнээс 16 заалт 

100 хувь, 5 заалт 70 хувь гарч дундаж хувь 92,85 хувийн хэрэгжилттэй байна 

 100 хувь 

 

Хэсгийн дундаж хувь:  100 хувь  

Хэрэгжилтийн дундаж хувь:  100 хувь  

 

 

 


