
 



Хэрэглэгчийн  үнэлгээ - 2018 

2 
 

СУДАЛГААНЫ БАГ 

Зөвлөх баг: 

Б.Лхагважаргал Эдийн засгийн ухааны магистр, “Эс Ай Си Эй” ХХК 

–ийн Ерөнхий захирал 

П.Цэрэнбазар МУИС-ийн НШУС–ийн багш, доктор, “Эс Ай Си Эй” 

ХХК–ийн Мониторинг үнэлгээ, гадаад хамтын 

ажиллагааны газрын захирал  

Судалгааны баг: 

З.Гэрэлтуяа  “Эс Ай Си Эй” ХХК–ийн Мониторинг үнэлгээний 

хэлтсийн менежер 

Х.Долгормаа   “Эс Ай Си Эй” ХХК–ийн Мэдээлэл цуглуулалт, 

боловсруулалтын хэлтсийн ахлах менежер  

Э.Нямдаваа    “Эс Ай Си Эй” ХХК–ийн Програм хангамжийн 

хэлтсийн менежер  

  



Хэрэглэгчийн  үнэлгээ - 2018 

3 
 

АГУУЛГА 

СУДАЛГААНЫ БАГ ........................................................................................................ 2 

ХҮСНЭГТ, ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ ................................................................................. 4 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ................................................................................. 5 

ОРШИЛ ........................................................................................................................... 6 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ХУРААНГУЙ ........................................................................... 7 

БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ..................................... 9 

1.1 Зорилго, зорилт .................................................................................................... 9 

1.2 Хамрах хүрээ ...................................................................................................... 10 

1.3 Аргачлал, арга зүй .............................................................................................. 11 

1.3.1 Тоон судалгааны тухай ................................................................................ 11 

1.3.2 Чанарын судалгааны тухай ......................................................................... 12 

1.4 Судалгааны зохион байгуулалт ......................................................................... 13 

1.5 Сэтгэл ханамжийн индекс тодорхойлох............................................................ 14 

БҮЛЭГ 2. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН ................................................... 16 

2.1 Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл ................................................... 16 

2.2 Консулын газартай холбогдсон байдал,  ажил үйлчилгээ авахад тулгамдаж 

буй хүндрэл бэрхшээл ............................................................................................. 18 

2.2.1 Консулын газраар үйлчлүүлсэн байдал ..................................................... 18 

2.2.2 Консулын газраас үйлчилгээ авах явцад тулгарсан хүндрэл, бэрхшээл . 19 

2.3 Консулын газарт өгч буй хэрэглэгчийн үнэлгээ ................................................ 23 

2.3.1. Ерөнхий үнэлгээ .......................................................................................... 23 

2.3.2. Бүлэг үзүүлэлтийн үнэлгээ ......................................................................... 23 

2.4 Консулын газартай холбоотой мэдээллийг авч буй эх сурвалж ..................... 34 

ДҮГНЭЛТ ...................................................................................................................... 35 

САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ ...................................................................................................... 38 

ХАВСРАЛТ ................................................................................................................... 38 

Хавсралт 1. Хэрэглэгчийн үнэлгээний тоон судалгааны асуулга ......................... 41 

Хавсралт 2. Хэрэглэгчийн үнэлгээний чанарын судалгааны асуулга ................... 43 

 



Хэрэглэгчийн  үнэлгээ - 2018 

4 
 

ХҮСНЭГТ, ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ  

Хүснэгт 1. Түүврийн тооцоолол .............................................................................................. 12 

Хүснэгт 2. Түүврийн хуваарилалт........................................................................................... 12 

Хүснэгт 3. Чанарын судалгаанд оролцогчдын хуваарилалт ................................................. 12 

Хүснэгт 4. Судалгаанд оролцогчийн ерөнхий мэдээлэл ....................................................... 17 

Хүснэгт 5. Консулын газраас хамгийн сүүлд авсан үйлчилгээ, ажил эрхлэлтийн байдлаар

 ................................................................................................................................................. 19 

Хүснэгт 6. Консулын газраас авсан үйлчилгээ, үйлчилгээтэй холбоотой хүчин зүйлд өгч 

буй сэтгэл ханамжийн түвшин ................................................................................................ 26 

Хүснэгт 7. Консулын газрын албан хаагчтай холбоотой үнэлгээ, ажил эрхлэлтийн 

байдлаар ................................................................................................................................. 28 

Хүснэгт 9. Санал болгож буй хуваарь .................................................................................... 38 

 

Зураг 1. Тоон судалгааны хяналтын үе шатууд ..................................................................... 13 

Зураг 2. Сэтгэл ханамжийг тодорхойлсон үндсэн үзүүлэлтүүд ............................................ 14 

Зураг 3. Судалгаанд оролцогчдын ажил эрхлэлтийн байдал ............................................... 16 

Зураг 4. Консулын газраар үйлчлүүлсэн байдал ................................................................... 18 

Зураг 5. Консулын газраас хамгийн сүүлд авсан ажил, үйлчилгээ ....................................... 18 

Зураг 6. Хэрэглэгчдэд тулгарсан хүндрэл бэрхшээл............................................................. 20 

Зураг 7. Иргэдэд тулгамдсан хүндрэл, бэрхшээл, үйлчилгээний төрлөөр ........................... 21 

Зураг 8. Хэрэглэгчийн үнэлгээний хүчин зүйлс ..................................................................... 23 

Зураг 9. Үйлчилгээтэй холбоотой хүчин зүйлсийн үнэлгээ ................................................... 24 

Зураг 10. Албан хаагчтай холбоотой үзүүлэлтийн үнэлгээ ................................................... 27 

Зураг 11. Байгууллагын дотоод орчны үнэлгээ ..................................................................... 29 

Зураг 12. Байгууллагын гадаад орчны үнэлгээ ..................................................................... 30 

Зураг 13. Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх байдал .......................... 31 

Зураг 14. Консулын газар гаргасан санал хүсэл, өргөдөл гомдолд хариу өгсөн  байдал ... 31 

Зураг 15. Цаашид үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх санал, хүсэлтүүд..................................... 33 

Зураг 16. Мэдээллийн эх сурвалж .......................................................................................... 34 

 



Хэрэглэгчийн  үнэлгээ - 2018 

5 
 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ  

ГХЯ   Гадаад Харилцааны Яам 

ДТГ Дипломат төлөөлөгчийн газар 

ХХК   Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 

CATI   Утсаар мэдээлэл цуглуулах компьютерт суурилсан арга 

CAPI Ухаалаг утас, таблет, зөөврийн компьютерээр мэдээлэл 

цуглуулах арга 

 

  



Хэрэглэгчийн  үнэлгээ - 2018 

6 
 

ОРШИЛ 

ГХЯ, Консулын газрын чиг үүргийн дагуу иргэдэд үзүүлж байгаа ажил, 

үйлчилгээ чанар, хүртээмж, шуурхай байдал, хүнд сурталгүй байгаа эсэх талаар 

иргэдийн хандлагыг тандан судлах, дүн шинжилгээ хийх, цаашид хэрэгжүүлэх 

бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох үнэлгээний ажлыг “Эс Ай Си Эй” ХХК–ийн 

судалгааны баг хийж гүйцэтгэн үр дүнгийн тайланг боловсруулаад байна.  

Энэхүү тайлан үндсэн 2 бүлэгтэй ба эхний бүлэгт судалгааны арга зүйн 

талаар буюу хамрах хүрээ, түүврийн хэмжээ, мэдээлэл цуглуулалт болон 

боловсруулалтын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг багтаав. Хоѐрдугаар бүлэгт 

судалгаанд оролцогчдын ерөнхий шинж байдал, Консулын газраас үйлчилгээ 

авсан иргэдийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ, мэдээллийн хүртээмж, ил тод байдлын 

талаар буюу судалгааны гол үр дүнг тайлагнасан. Харин төгсгөлд нь дүгнэлт хэсэг 

болон хавсралт материалыг орууллаа.  

Судалгааны үр дүнтэй холбоотой санал хүсэлт, анхаарах зүйл байвал 

бидэнд мэдэгдэж хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхний санал 

бидний дараа дараагийн ажлуудад том дэмжлэг болох юм.  
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ХУРААНГУЙ  

ГХЯ, Консулын газрын чиг үүргийн дагуу иргэдэд үзүүлж байгаа ажил, 

үйлчилгээ чанар, хүртээмж, шуурхай байдал, хүнд сурталгүй байгаа эсэх талаар 

иргэдийн хандлагыг тандан судлах, дүн шинжилгээ хийх, цаашид хэрэгжүүлэх 

бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох хэрэглэгчийн үнэлгээнд Улаанбаатар хотын 

төвийн 6 дүүрэгт оршин суугч иргэдийн төлөөлөл хамрагдлаа. Үнэлгээний ажлын 

хүрээнд тоон судалгаанд нийт 512, чанарын судалгаанд 7 оролцогч хамрагдсан 

байна.  

Судалгаанд оролцогчдын хувьд 28.5 хувь нь эрэгтэй, 71.5 хувь нь эмэгтэй 

бөгөөд насны ангиллаар авч үзвэл 19.3 хувь нь 18-24,  17.8 хувь нь 25-29, 15.0 

хувь нь 30-34, 11.7 хувь нь 35-39, 9.8 хувь нь 40-44, 9.4 хувь нь 45-49, 7.8 хувь нь 

50-54, 9.2 хувь нь 55-аас дээш насны хэрэглэгч байна. Нийт оролцогчдын 78.9 хувь 

нь дээд боловсролтой, 19.1 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна.  

Консулын газрын үйлчилгээ болон албан хаагчдын үйл ажиллагааг 5 

бүлгийн 32 үзүүлэлтийн хүрээнд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшнийг 

тодорхойлсон.  

Консулын газраар хэрэглэгчид тус байгууллагад “4.0” буюу “маш сайн” 

гэсэн үнэлгээг өгчээ. Энэхүү үнэлгээ нь хэрэглэгч сэтгэл ханамж маш өндөртэй, 

хэрэглэгчтэй холбоотой үзүүлэлтүүдийг энэ хэвээр нь хадгалах шаардлагатай 

шаардлагатайг илэрхийлж байна.  

Хэрэглэгчийн үнэлгээ нь 4 бүлэг хүчин зүйлсийн хүрээнд үнэлэгдэж байгаа 

бөгөөд үүнд үйлчилгээтэй холбоотой, консулын албан хаагчтай холбоотой, 

байгууллагын дотоод болон гадаад орчинтой холбоотой үзүүлэлтүүд багтаж 

байна. Бүлэг хүчин зүйлсэд өгч буй хэрэглэгчийн үнэлгээнээс харахад 3 бүлэг 

үзүүлэлтийн үнэлгээ “дунд” буюу хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай байгаа бол 

байгууллагын албан хаагчтай холбоотой бүлэг “маш сайн” буюу хэрэглэгчийн 

сэтгэл ханамж өндөр түвшинд байна.   

Судалгаанд оролцогчид консулын газрын үйлчилгээтэй холбоотой хүчин 

зүйлсийг 12 үзүүлэлтийн хүрээнд үнэлсэн. Энэхүү бүлэг үзүүлэлтэд 3.92 буюу 

хэрэглэгч сэтгэл ханамж сайтай байгааг харуулж байна.  
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Байгууллагын ажил, үйлчилгээний нэгэн чухал хэсэг болох албан хаагчтай 

холбоотой үзүүлэлтэд хэрэглэгч 4.21 буюу сэтгэл ханамж маш өндөр байна. 

Судалгаанд оролцогчид консулын газрын албан хаагчийн зан харилцаа, хурдан 

шуурхай байдал, мэдлэг ур чадвар, үүрэгт ажлаа мэдэх байдал, хэрэглэгчдэд 

зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх байдал, асуудалд хандах хандлага зэрэг 5 үзүүлэлтийн 

хүрээнд үнэлсэн.  

Консулын газрын дотоод орчны үнэлгээг 8 үзүүлэлтээр үнэлүүлж, 

хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг тодорхойллоо. Судалгаанд оролцогчид 

байгууллагын дотоод орчныг 3.90 гэж үнэлсэн нь хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай 

бөгөөд зарим үзүүлэлтүүдийг сайжруулах шаардлагатай юм.  

Судалгаанд оролцогчдоор байгууллагын гадаад орчныг 3 үзүүлэлтээр 

үнэлүүлэхэд 3.87 буюу хэрэглэгч сэтгэл ханамж сайтай байгаа бөгөөд хэрэглэгчтэй 

холбоотой сайжруулах цөөн үзүүлэлт байна.  

Судалгаанд хамрагдсан 512 оролцогчийн 16 буюу 3.1 хувь нь консулын 

газар санал хүсэлт, өргөдөл гомдол гаргаж байсан бол 496 буюу 96.9 хувь нь огт 

гаргаж байгаагүй байна. Үүнээс дүгнэхэд тус байгууллагаар үйлчлүүлсэн 100 хүн 

тутмын 3 нь ямар нэгэн байдлаар санал хүсэлт, өргөдөл гомдол гаргаж байна. 

Консулын газрын ерөнхий үнэлгээнд санал хүсэлт, өргөдөл гомдолд өгч буй 

хэрэглэгчийн үнэлгээг оруулаагүй болно.   

Мэдээлэл авч буй эх сурвалжийн хувьд судалгаанд оролцогчийн 53.3 хувь 

нь байгууллагын мэдээ, мэдээллийг цахим хуудаснаас, 19.3 хувь нь найз нөхөд, 

хамтран ажиллагсдаас, 17.6 хувь нь нийгмийн сүлжээнээс, 16.4 хувь нь мэдээний 

сайтуудаас авч байна.  
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БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Энэ бүлэгт судалгааны арга зүйн талаар буюу хамрах хүрээ, түүврийн 

хэмжээ, мэдээлэл цуглуулалт болон боловсруулалтын талаар дэлгэрэнгүй 

тайлбарыг орууллаа. 

1.1 Зорилго, зорилт 

ГХЯ, Консулын газрын чиг үүргийн дагуу иргэдэд үзүүлж байгаа ажил, 

үйлчилгээ чанар, хүртээмж, шуурхай байдал, хүнд сурталгүй байгаа эсэх талаар 

иргэдийн хандлагыг тандан судлах, дүн шинжилгээ хийх, цаашид хэрэгжүүлэх 

бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлоход судалгааны зорилго оршино.   

Зорилт  

 Консулын газрын иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээ, үйл ажиллагааны мэдээллийн 

ил тод, ойлгомжтой байдал, хүртээмжийг үнэлэх; 

 Үзүүлж буй ажил, үйлчилгээний чанар, шуурхай байдал; 

 Үзүүлж буй ажил, үйлчилгээнд анхаарах асуудал, иргэдийн санал хүсэлт; 

 Ажилтан, албан хаагчдын зан харилцаа, ѐс зүй, мэдлэг ур чадварт 

хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх; 

 Судалгааны үр дүнд үндэслэн санал зөвлөмж боловсруулах. 

Баримтлах зарчим  

Бид Консулын газрын хэрэглэгчийн үнэлгээ судалгааг хийж гүйцэтгэхдээ 

дараах зарчмыг баримталж ажилласан. Үүнд: 

 Шударга байх; 

 Тэгш байдлыг хангасан байх; 

 Ил тод, нээлттэй байх; 

 Хөндлөнгийн хараат бус байх; 

 Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, нэгдсэн арга зүйг ашиглах; 

 Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах; 

 Бүх ойлголт, тодорхойлолтууд нь оролцогч талуудад (тухайлбал, асуулга 

боловсруулагчид, мэдээлэл цуглуулагчид болон мэдээлэлд дүн шинжилгээ 

хийх ажилтнууд) ойлгомжтой, тодорхой байх; 

 Судалгаагаар цуглуулсан мэдээлэл нь зорилгодоо нийцсэн, үнэн зөв байх; 
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 Судалгааны үр дүн, тайлан нь тодорхой, ойлгомжтой, бодлого 

боловсруулахад хэрэглэгдэхүйц байх зэрэг болно. 

1.2 Хамрах хүрээ  

 Судалгаа нь ГХЯ-ны Консулын газраар үйлчлүүлсэн Улаанбаатар хотын 

төвийн 6 дүүрэгт оршин суудаг иргэдийн төлөөллийг хамрууллаа.   
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1.3 Аргачлал, арга зүй 

Консулын газрын хэрэглэгчийн үнэлгээнд судалгаанд өргөн хэрэглэгддэг 

тоон болон чанарын судалгааны аргыг хослуулан ашигласан. Үүнд: 

1.3.1 Тоон судалгааны тухай 

Статистик арга, аргачлалын дагуу түүвэрлэн авсан консулын газрын 

хэрэглэгч буюу иргэдийн төлөөллөөс судалгааны зорилгыг хангах асуултуудыг 

бэлтгэгдсэн судлаач (мэдээлэл цуглуулагч) асуулгын хуудасны асуултуудыг нэг 

бүрчлэн асууж, бөглөх зарчмаар мэдээллийг цуглууллаа.  

Ингэж мэдээлэл цуглуулахдаа CAPI1 (ухаалаг утас, таблет, зөөврийн 

компьютерээр мэдээлэл цуглуулах) болон CATI2  (утсаар мэдээлэл цуглуулах 

компьютерт суурилсан) аруудыг ашиглалаа. 

Түүвэрлэлт, түүврийн хэмжээ 

Судалгааны эх олонлог нь 2018 онд Консулын газраар үйлчлүүлсэн иргэдийн 

тоогоор хэмжигдэж байгаа бөгөөд түүврийн эх олонлогоо төлөөлөх чадварыг 

үндэслэн дараах томьѐогоор түүврийн хэмжээг тодорхойллоо. Үүнд:  

  (
            

  )              (1)                     Энд: 

 z– 95 хувийн ач холбогдлын түвшин дэх t статистикийн тархалтын утга (z = 

1.96) 

 P0 – түлхүүр үзүүлэлтийн хувийн жин. Түлхүүр үзүүлэлтийн хувьд иргэд 

Консулын газраар үйлчлүүлэх магадлал. (P0 = 0.5) 

 e – таамаглаж байгаа алдааны хязгаарыг аль болох бага хэмжээтэйгээр 

авдаг бөгөөд практикт 5-15 хувийн алдаатай байхад судалгааны үр дүнг 

ашиглаж болдог (e = 0.05). 

 deff –Бид оролцогчдын ангиллын түвшинд үр дүнг тооцохоор тооцоолсон. 

(deff = 2) 

                                            
1
 CAPI нь англиар “Computer Assisted Personal Interview” гэсэн үгийн товчлол юм. Судлаач судалгаанд 

оролцогчоос ухаалаг утас, таблет, компьютер ашиглан хариултыг цаг тухайд нь зориулалтын программд 
тэмдэглэн ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар мэдээлэл цуглуулах хэлбэр юм. 
  
2
 CATI нь англиар “Computer Assisted Telephone Interview” – ийн товчлол буюу монголоор “Утсаар мэдээлэл 

цуглуулах компьютерт суурилсан арга” юм. Энэ нь судлаач судалгаанд оролцогчоос утсаар компьютер эсвэл 
өөр төхөөрөмж дээрээс судалгааны асуултыг нэг бүрчлэн уншиж өгөн хариултыг зориулалтын програмд 
тэмдэглэн мэдээлэл цуглуулдаг арга юм. 
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Хүснэгт 1. Түүврийн тооцоолол 

 
Z

2
 p 1-p e(a) e

2
(a) n Deff n* 

Sample size 3.84 0.5 0.5 0.04 0.00185 512 1 512 

Total 
       

512 

 

Түүврийн хуваарилалт 

Судалгаанд хамрагдах иргэдийг сонгохдоо Консулын газраас авч буй 

үйлчилгээний төрлөөс хамааран түүврийн хуваарилалтыг тооцооллоо.  

Хүснэгт 2. Түүврийн хуваарилалт 

№ Үйлчилгээний төрөл 
2018 онд 

үйлчлүүлсэн 
иргэдийн тоо 

Судалгаанд 
оролцогчийн 

тоо 

Судалгааны 
түүвэрт эзлэх 

хувь 

1 Виз 230 165 32.2% 

2 
Апостиль гэрчилгээ 
олголт 

13,087 225 43.9% 

3 
ДТГ-аас ирүүлсэн 
итгэмжлэл 

15,317 44 8.6% 

4 
ДТГ-т илгээсэн 
итгэмжлэл, бичиг 
баримтын хуулбар 

969 15 2.9% 

5 
Консулын 
баталгаажуулалт 

15,251 26 5.1% 

6 
Иргэдэд туслах санд 
хандсан 

63 22 4.3% 

7 Албан паспорт олголт 2,464 15 2.9% 

Нийт 47,381 512 100% 

1.3.2 Чанарын судалгааны тухай 

Иргэдээс авсан тоон судалгааны агуулга чиглэлд багтаагүй, мөн экспертийн 

түвшний нарийвчилсан, дэлгэрэнгүй мэдээлэл олж авах зорилгоор чанарын 

судалгааг ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар явуулсан. Чанарын судалгаанд тус 

байгууллагаар үйлчлүүлсэн 7 иргэдийн төлөөлөл хамрагдав.  

Урьдчилан тодорхойлсон агуулга, сэдвийн дагуу ярилцлагын чиглүүлэх 

асуултыг боловсруулсан бөгөөд асуултын хүрээнд харилцан ярилцаж, тодруулах 

байдлаар мэдээлэл авсан болно.  

Хүснэгт 3. Чанарын судалгаанд оролцогчдын хуваарилалт 
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№ Үйлчилгээний төрөл 
Судалгаанд хамрагдах  

оролцогчийн тоо 

1 Виз 2 оролцогч 

2 Апостиль гэрчилгээ олголт  2 оролцогч  

3 Консулын баталгаажуулалт  2 оролцогч  

4 Итгэмжлэл илгээх, хүлээж авах 1 оролцогч  

Нийт 7 оролцогчийг ганцаарчилсан ярилцлагад хамрууллаа. 

 

1.4 Судалгааны зохион байгуулалт 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах, үр дүнг нэгтгэх ажлыг 2019 оны 02-р 

сарын 20-ны өдрөөс 02-р сарын 28 хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэж, судалгааны үр 

дүнг нэгтгэн боловсруулж тайлан бичих, тайланг хянан тохиолдуулах, эцэслэх 

ажлыг 2019 оны 03-р сарын 01-ээс 03-р сарын 4-ний өдрүүдэд  зохион байгууллаа. 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах явцад талбарын болон алсын зайн 

нийлсэн 4 шатны хяналтыг хийж ажилласан.  

Зураг 1. Тоон судалгааны хяналтын үе шатууд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судалгааны мэдээлэл оруулах (шивэх), шалгах, засварлахад тооллого, 

түүвэр судалгааны CSPro багц программ, мэдээлэл оруулах хэрэгсэл (Data entry 

1.Сургалтын  
хяналт 

2. Мэдээлэл 
цуглуулалтын 
хяналт 

3. Мэдээлэл 
цуглуулалтын 
дараах хяналт 

4.Мэдээлэл  
шивэлтийн  
хяналт 

Судлаачдыг 
сургалтад 
хамруулж, 
шалгалт авч 
сонгон 
шалгаруулсан. 

Дуу 
хураагуур, 
утас, GPS 
байршил 
тогтоогч 
ашигласан. 

Судалгаанд 
оролцогчидтой 
утсаар 
холбогдон 
зарим асуултыг 
шалгасан. 

Шивэлтийн алдааг 
алдааны  програм 
болон (давхар 
шивэлт) Double entry 
хийсэн.  
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Консулын байгууллагын 
хэрэглэгчийн сэтгэл 

ханамж  

(CSI) 

Албан хаагчтай 
холбоотой хүчин 

зүйл  

Үйлчилгээнд 
зарцуулах хугацаа, 

төлбөртэй 
холбоотой хүчин 

зүйл  

Дотоод орчинтой 
холбоотой хүчин 

зүйл  

Гадаад орчинтой 
холбоотой хүчин 

зүйл  

Бүрдүүлж буй 
баримт бичигтэй 
холбоотой хүчин 

зүйл  

Санал хүсэлт, 
гомдол хүлээн авах 

үйл явцтай 
холбоотой хүчин 

зүйл 

tools), “SPSS18.0” болон түүврийн бус алдааг багасгах зорилгоор double entry 

method ашиглав. 

1.5 Сэтгэл ханамжийн индекс тодорхойлох  

Консулын газрын үйлчилгээ болон албан хаагчдын үйл ажиллагааг 3 

бүлгийн 18 асуултын 45 үзүүлэлтийн хүрээнд хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн 

түвшнийг (satisfaction) тодорхойлсон.  

 

Зураг 2. Сэтгэл ханамжийг тодорхойлсон үндсэн үзүүлэлтүүд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн индексийг (Customers’ Satisfaction Index) 

үзүүлэлт тус бүрийн хувьд тодорхойллоо.  
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Сэтгэл ханамжийн индексийн утга 

 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг үнэлэхдээ Лайкертын хэмжүүрийн утгыг 

ашигласан бөгөөд тус үнэлгээг 1–5–ын хооронд утга авахаар сонгосон. Үнэлгээний 

утга нь 5–руу дөхөх тусам сэтгэл ханамжийн түвшин нэмэгдэж байгааг илтгэж 

байгаа бол эсрэгээр 1–рүү дөхөх тусам сэтгэл ханамжийн түвшин буурч байгааг 

илэрхийлдэг. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн утга нь дараах үр дүнг илэрхийлдэг. 

Үүнд: 

 4.00 < CSI < 5.00 бол Хэрэглэгч сэтгэл ханамж маш өндөртэй, хэрэглэгчтэй 

холбоотой үзүүлэлтүүдийг энэ хэвээр нь хадгалах шаардлагатай; 

 3.00 < CSI < 3.99 бол Хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай, гэхдээ хэрэглэгчтэй 

холбоотой зарим үзүүлэлтүүдийг сайжруулах шаардлагатай; 

 2.00 < CSI < 2.99 бол Хэрэглэгч сэтгэл ханамж муутай, хэрэглэгчтэй 

холбоотой нэлээд олон үзүүлэлтүүдийг сайжруулах шаардлагатай; 

 1.00 < CSI < 1.99 бол Хэрэглэгч огтхон ч сэтгэл ханамжгүй, цаашид 

хэрэглэгчтэй холбогдож байгаа бүхий л хэсэг дээр анхаарч ажиллах 

шаардлагатай. 
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13.3 
2.0 

1.2 

48.8 

16.4 

5.7 

7.8 

4.9 
Төрийн байгууллага 

Олон улсын байгууллага 

Төрийн бус байгууллага 

Хувийн байгууллага 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 

Тэтгэвэрт 

Оюутан 

Эрхэлсэн ажилгүй  

БҮЛЭГ 2. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 

Энэ бүлэгт судалгаанд оролцогчдын ерөнхий шинж байдал, Консулын 

газрын үйл ажиллагаанд өгсөн иргэдийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ, мэдээллийн 

хүртээмж, ил тод байдлын талаар буюу судалгааны гол үр дүнг дэлгэрэнгүй 

тусгалаа.  

2.1 Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

ГХЯ-ны Консулын газрын хэрэглэгчийн үнэлгээний тоон судалгаанд нийт 

512 иргэн хамрагдлаа. Судалгаанд оролцогчдын хувьд 28.5 хувь нь эрэгтэй, 71.5 

хувь нь эмэгтэй бөгөөд насны ангиллаар авч үзвэл 19.3 хувь нь 18-24,  17.8 хувь 

нь 25-29, 15.0 хувь нь 30-34, 11.7 хувь нь 35-39, 9.8 хувь нь 40-44, 9.4 хувь нь 45-

49, 7.8 хувь нь 50-54, 9.2 хувь нь 55-аас дээш насны хэрэглэгч байна.  

Түүврийн хуваарилалт, үйлчилгээний цар хүрээнээс хамааран Улаанбаатар 

хотын төвийн 6 дүүрэгт оршин суудаг, консулын байгууллагаар үйлчлүүлсэн 

иргэдийн төлөөлөл хамрагдсан.  Нийт оролцогчдын 78.9 хувь нь дээд 

боловсролтой, 19.1 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна.  

Зураг 3. Судалгаанд оролцогчдын ажил эрхлэлтийн байдал  

Ажил эрхлэлтийн хувьд 48.8 хувь нь хувийн байгууллага, 16.4 хувь нь 

хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 13.3 хувь нь төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа 

бол 7.8 хувь оюутнууд байна.  
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Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий шинжийг хүснэгт 4-д  дэлгэрэнгүй 

байдлаар харууллаа.  

Хүснэгт 4. Судалгаанд оролцогчийн ерөнхий мэдээлэл   

№ Үзүүлэлт Давтамж Хувь 

1 Хүйс 

Эрэгтэй 146 28.5 

Эмэгтэй 366 71.5 

 
2 

Насны бүлэг 

18-24 нас 99 19.3 

25-29 нас 91 17.8 

30-34 нас 77 15.0 

35-39 нас  60 11.7 

40-44 нас  50 9.8 

45-49 нас  48 9.4 

50-54 нас  40 7.8 

55-аас дээш настай 47 9.2 

3 Байршил 

Баянгол 108 21.1 

Баянзүрх 154 30.1 

Сонгинохайрхан 60 11.7 

Сүхбаатар 53 10.4 

Хан-Уул 96 18.8 

Чингэлтэй 41 8.0 

4 Эрхэлж буй ажил:  

Төрийн байгууллага 68 13.3 

Олон улсын байгууллага 10 2.0 

Төрийн бус байгууллага 6 1.2 

Хувийн байгууллага 250 48.8 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 84 16.4 

Тэтгэвэрт 29 5.7 

Оюутан 40 7.8 

Эрхэлсэн ажилгүй  25 4.9 

5 Боловсролын түвшин 

Бүрэн бус дунд 6 1.2 

Бүрэн дунд 98 19.1 
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2.9% 

4.7% 

4.9% 

8.2% 

13.3% 

35.0% 

48.8% 

Албан паспорт мэдүүлсэн 

Иргэдэд туслах санд хандсан 

Итгэмжлэл илгээсэн 

Консулын баталгаажуулалт хийлгэсэн 

Итгэмжлэл, баримт бичгийн хуулбар хүлээн 
авсан  

Виз ( бизнесийн чиглэлээр ) мэдүүлсэн 

Апостиль гэрчилгээ авсан 

32.2% 

2.9% 
8.6% 

43.9% 

5.1% 4.3% 2.9% 

Виз  Итгэмжлэл илгээсэн Итгэмжлэл  хүлээн 
авсан  

Апостиль гэрчилгээ 
авсан 

Консулын 
баталгаажуулалт 

хийлгэсэн 

Иргэдэд туслах 
санд хандсан 

Албан паспорт 
мэдүүлсэн 

ТМС  болон бусад 4 0.8 

Дээд 404 78.9 

2.2 Консулын газартай холбогдсон байдал,  ажил үйлчилгээ 

авахад тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээл 

2.2.1 Консулын газраар үйлчлүүлсэн байдал  

Судалгаанд оролцогчдыг консулын газраас ямар ажил үйлчилгээ авснаар 

тус байгууллагатай холбогдсон нөхцөл байдлыг судлахад эрхэлж буй ажил, насны 

онцлогоос хамааран ялгаатай үйлчилгээг авсан байна.  

Зураг 4. Консулын газраар үйлчлүүлсэн байдал 

Нийт оролцогчдын консулын газраар үйлчлүүлсэн байдлыг авч үзэхэд 48.8 

хувь нь апостиль гэрчилгээ авсан, 35 хувь нь бизнесийн чиглэлээр гадаадын иргэн 

урих урилга илгээсэн, 13.3 хувь нь ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэл, баримт бичгийн 

хуулбар хүлээн авсан, 8.2 хувь нь албан баримт бичигт консулын баталгаажуулалт 

хийлгэсэн, 4.9 хувь нь ДТГ-аас итгэмжлэл ирүүлсэн, 4.7 хувь нь иргэдэд туслах 

санд хандсан бол 2.9 хувь нь албан паспорт мэдүүлсэн байна.  

Зураг 5. Консулын газраас хамгийн сүүлд авсан ажил, үйлчилгээ  
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Судалгаанд хамрагдсан иргэд тус байгууллагаас хамгийн сүүлд ямар ажил үйлчилгээг 

авсан талаар тодруулахад 43.9 хувь нь апостиль гэрчилгээ авах, 32.2 хувь гадаадын иргэн 

урих урилга илгээх, 8.6 хувь итгэмжлэл хүлээн авсан байна.  

Хүснэгт 5. Консулын газраас хамгийн сүүлд авсан үйлчилгээ, ажил эрхлэлтийн байдлаар 
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Гадаадын 
иргэн урих 
урилга 
илгээсэн 

4.8% 3.6% 1.8% 82.4% 4.8% 
 

1.2% 1.2% 100% 

Итгэмжлэл 
илгээсэн 

26.7%   20.0% 33.3% 13.3% 
 

6.7% 100% 

Итгэмжлэл 
хүлээн авсан 

18.2% 
 

4.5% 31.8% 15.9% 22.7% 4.5% 2.3% 100% 

Апостиль 
гэрчилгээ 
авсан 

11.1% 1.8% 0.4% 36.0% 21.8% 5.8% 14.7% 8.4% 100% 

Консулын 
баталгаажуула
лт хийлгэсэн 

30.8%   34.6% 15.4% 7.7% 11.5%  100% 

Иргэдэд туслах 
санд хандсан 

18.2%   27.3% 45.5% 4.5%  4.5% 100% 

Дипломат 
болон албан 
пасспорт 
мэдүүлсэн 

73.3%   6.7% 6.7% 6.7%  6.7% 100% 

Гадаадын иргэн урих урилга илгээсэн хэрэглэгчийн 82.4 хувь нь хувийн байгууллагад, 

итгэмжлэл илгээсэн иргэдийн 33.3 хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, итгэмжлэл хүлээн 

авсан иргэдийн 31.8 хувь нь хувийн байгууллагад, апостиль гэрчилгээ авсан иргэдийн 36 

хувь нь хувийн байгууллагад, 14.7 хувь нь оюутан, иргэдэд туслах санд хандсан иргэдийн 

45 хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, дипломат болон албан паспорт мэдүүлсэн 

иргэдийн 73.3 хувь нь төрийн байгууллагад ажил эрхэлж байна.  

2.2.2 Консулын газраас үйлчилгээ авах явцад тулгарсан хүндрэл, бэрхшээл 

Судалгаанд оролцогчдоос консулын газраар үйлчлүүлэх явцад ямар нэгэн хүндрэл, 

бэрхшээл тохиолдож байсан эсэхийг асуухад 12.9 хувь буюу 66 оролцогч “Тийм”, 87.1 хувь 

буюу 446 оролцогч “Үгүй” хэмээн хариулсан байна.  

Энэ үр дүнгээс харахад консулын газраас үйлчилгээ авч буй иргэдийн олонход хүндрэл, 

бэрхшээл тулгарч байгаагүй байна.  
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Зураг 6. Хэрэглэгчдэд тулгарсан хүндрэл бэрхшээл  

 

Тус байгууллагаас үйлчилгээ авах явцад хүндрэл бэрхшээл үүссэн гэж хариулсан 66 

оролцогчдын 34.8 хувь нь бичиг баримт бүрдүүлэлт хэт олон байсан, 24.2 хувь нь 

үйлчлүүлж буй иргэдийн тооноос шалтгаалан дараалал хүлээж цаг хугацаа алдсан, 22.7 

хувь нь хариу хүлээж хугацаа алдсан байна. Дээр дурдсан хүндрэл, бэрхшээлийг цаашид 

дахин гаргахгүй байх талаас анхаарч ажиллах нь зүйтэй юм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5% 

4.5% 

6.1% 

15.2% 

18.2% 

22.7% 

24.2% 

34.8% 

Хураамжийн хэмжээ их 

Ажиллах цагийн хуваарь тохиромжгүй  

Хураамж төлөх үйл явц нь хүндрэлтэй 

Хэт их нотариатын баталгаа шаарддаг 

Цахим хуудсан дахь мэдээлэл дутмаг 
байсан 

Хариу хүлээж хугацаа алдсан 

Дараалал хүлээж хугацаа алдсан 

Бүрдүүлэх баримт бичиг хэт олон байсан 

Чанарын судалгааны үр дүнгээс  

...Хүндрэл учирч байсан. 3 апостиль хүчингүй болж байсан. Орчуулга алдаатай 

хийгдсэнээс болж явуулсан апостиль хүчингүй болж сургууль дээр хүлээн 

зөвшөөрөгдөөгүй.  

                Апостиль гэрчилгээ авсан иргэдийн төлөөлөл 

    

Чанарын судалгааны үр дүнгээс  

...Би 10 жил үйлчлүүлж байна. Энэ олон жил үйлчлүүлж байхад ноцтой 

хүндрэл бэрхшээл бараг тулгарч байсангүй.  Гэхдээ цайны цаг нь маш урт 

энэ л хамгийн тулгамдаж байгаа асуудал байна. Цагт баригдаж үйлчлүүлэх л 

хамгийн бэрхшээлтэй байдаг. 

                  10  жил үйлчлүүлсэн иргэн 

...Бүрдүүлэх бичиг баримтаа үнэн зөв бүрдүүлчихвэл хүндрэл бэрхшээл 

тохиолддоггүй, хурдан шуурхай үйлчилгээтэй газар.  

       Урилга илгээсэн иргэдийн 
төлөөлөл 
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Зураг 7. Иргэдэд тулгамдсан хүндрэл, бэрхшээл, үйлчилгээний төрлөөр  
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Судалгаанд хамрагдсан оролцогчдын хувьд консулын газраас авч буй 

үйлчилгээнээс хамааран тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээл ялгаатай байгаа нь 

дээрх үр дүнгээс харагдаж байна.  

Гадаадын иргэн урих урилга илгээх үйлчилгээг авахад цахим хуудас дахь 

мэдээлэл хангалтгүй, бүрдүүлэх бичиг баримт хэт олон байдаг, ДТГ-аас ирүүлсэн 

итгэмжлэл хүлээн авахад консулын газрын ажлын цагийн хуваарь тохиромжгүй, 

явуулсан и-мэйл хугацаандаа ирдэггүйгээс цаг хугацаа алддаг, консулын 

баталгаажуулалт хийлгэхэд мөн адил бүрдүүлэх бичиг баримт хэт их шаардаж буй 

нь иргэдэд хүндрэл учруулж байна.  

31.3% 

20.0% 

39.1% 

66.7% 

10.0% 

33.3% 

8.3% 

18.8% 

6.7% 

25.0% 

8.3% 

66.7% 

43.8% 

40.0% 

50.0% 

43.5% 

16.7% 

60.0% 

100.0% 

6.3% 

6.7% 

10.0% 

20.0% 

25.0% 

8.7% 

6.7% 

8.7% 

20.0% 

100.0% 

.Дараалал хүлээж хугацаа алдсан 

Хариу хүлээж хугацаа алдсан 

И-мэйл хугацаандаа ирээгүй 

Бүрдүүлэх баримт бичиг хэт олон байсан 

Цахим хуудсан дахь мэдээлэл дутмаг байсан 

Хэт их нотариатын баталгаа шаарддаг 

Хураамжийн хэмжээ их 

Хураамж төлөх үйл явц нь хүндрэлтэй 

Ажлын цагийн хуваарь тохиромжгүй  

Гадаадын иргэн урих урилга илгээсэн Итгэмжлэл илгээсэн 

Итгэмжлэл хүлээн авсан Апостиль гэрчилгээ авсан 

Консулын баталгаажуулалт хийлгэсэн Иргэдэд туслах санд хандсан 

Дипломат болон албан пасспорт мэдүүлсэн 
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Албан паспорт мэдүүлж буй иргэдийн хувьд хураамжийн төлбөр өндөр 

байгаа нь, апостиль гэрчилгээ авч буй иргэнд төлбөр төлөх үйл явц, дараалал 

хүлээж хугацаа алдаж буй нь иргэнд туслах санд хандсан иргэдэд хариу хүлээж 

хугацаа алдах нь хүндрэл бэрхшээл болж байгаа нь судалгааны үр дүнд харагдаж 

байна.  

2.3 Консулын газарт өгч буй хэрэглэгчийн үнэлгээ  

2.3.1. Ерөнхий үнэлгээ  

Консулын газраар хэрэглэгчид тус байгууллагад 4.0 буюу “маш сайн” гэсэн 

үнэлгээг өгчээ. Энэхүү үнэлгээ нь хэрэглэгч сэтгэл ханамж маш өндөртэй, 

хэрэглэгчтэй холбоотой үзүүлэлтүүдийг энэ хэвээр нь хадгалах шаардлагатайг 

илэрхийлж байна.  

Зураг 8. Хэрэглэгчийн үнэлгээний хүчин зүйлс  

Хэрэглэгчийн үнэлгээ нь 4 бүлэг хүчин зүйлсийн хүрээнд үнэлэгдэж байгаа 

бөгөөд үүнд үйлчилгээтэй холбоотой, консулын албан хаагчтай холбоотой, 

байгууллагын дотоод болон гадаад орчинтой холбоотой үзүүлэлтүүд багтаж 

байна. Бүлэг хүчин зүйлсэд өгч буй хэрэглэгчийн үнэлгээнээс харахад 3 бүлэг 

үзүүлэлтийн үнэлгээ “дунд” буюу хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай байгаа бол 

байгууллагын албан хаагчтай холбоотой бүлэг “маш сайн” буюу хэрэглэгчийн 

сэтгэл ханамж өндөр түвшинд байна.   

2.3.2. Бүлэг үзүүлэлтийн үнэлгээ  

Консулын газрын үйлчилгээтэй холбоотой хүчин зүйлсийн үнэлгээ  

3.92 
4.21 

3.90 3.87 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Үйлчилгээтэй холбоотой 
хүчин зүйлс  

Байгууллагын албан 
хаагчтай холбоотой 

хүчин зүйлс  

Дотоод орчны хүчин 
зүйлс  

Гадаад орчны хүчин 
зүйлс 

4.0 
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4.16 

4.34 

3.96 

4.21 

3.93 

3.89 

3.86 

3.81 

3.81 

3.93 

3.41 

3.72 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Үйлчилгээ авахад шаардагдах хугацаа 

Консулын газрын мэдүүлэг маягт 

Татвар, санхүүтэй холбоотой баримт бичиг 
бүрдүүлэлт 

Боловсролын байгууллагатай холбоотой 
баримт бичиг бүрдүүлэлт 

Иргэний бүртгэлтэй холбоотой баримт бичиг 
бүрдүүлэлт 

Эд хөрөнгөтэй холбоотой баримт бичиг 
бүрдүүлэлт 

Үйлчилгээний төлбөр төлөх нөхцөл 

Төлбөрийн хэмжээ 

Санал хүсэлт, гомдол хүлээн авах, 
шийдвэрлэх механизм 

Үйлчилгээ үзүүлж буй ажилтаны хүртээмж 

Үйлчилгээ үзүүлэх цагийн хуваарь 

Лавлах үйлчилгээ 

Судалгаанд оролцогчдоор консулын газрын үйлчилгээтэй холбоотой хүчин 

зүйлсийг 12 үзүүлэлтийн хүрээнд үнэлүүлсэн. Энэхүү бүлэг үзүүлэлтэд 3.92 буюу 

хэрэглэгч сэтгэл ханамж сайтай байгааг харуулж байна.  

Зураг 9. Үйлчилгээтэй холбоотой хүчин зүйлсийн үнэлгээ  

Үйлчилгээтэй холбоотой хүчин зүйлсийн үзүүлэлтээс консулын газрын 

мэдүүлэг буюу иргэдийн бөглөх маягт ойлгомжтой, тодорхой байдаг гэж үзээд 4.34 

үнэлгээг өгсөн нь хэрэглэгч сэтгэл ханамж маш өндөртэй байгааг илэрхийлж 

байна.  Мөн судалгаанд оролцогчид үйлчилгээ авахад консулын албан хаагчид 

шуурхай үйлчилж, цаг хугацаа бага зарцуулдаг, үйлчилгээний төрлөөс хамааран 

бүрдүүлэх баримт бичигт сэтгэл ханамж маш өндөр бөгөөд цаашид энэ 

үнэлэмжийг хадгалах, илүү сайжруулахад анхаарч ажиллах нь зүйтэй юм. 

Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ болон төлбөр төлөх үйл явцад мөн адил сэтгэл 
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ханамж сайтай байна. Тус байгууллагын санал хүсэлт, өргөдөл гомдол 

шийдвэрлэх үйл явцад хэрэглэгч сэтгэл ханамж сайтай байгаа нь судалгааны үр 

дүнгээс харагдаж байна.  

Эдгээр 12 үзүүлэлтээс үйлчилгээ үзүүлэх цагийн хуваарьт өгсөн үнэлгээ 

бусад үзүүлэлтүүдээс доогуур байгаа нь консулын газрын ажлын цагийн хуваарьт 

хэрэглэгч сэтгэл ханамж дунд буюу 3.41 байна. Үүнээс харахад консулын газар нь 

үйлчилгээний цагийн хуваарьт зохицуулалт хийж, лавлах үйлчилгээг сайжруулах 

шаардлагатай байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чанарын судалгааны үр дүнгээс 

...Сэтгэл ханамж бол маш сайн байна. Үйлчилгээний цагийн хуваарьт л 
анхаарчихвал өөр асуудал байхгүй. Хурдан шуурхай зан харилцаа сайтай байдаг.  

   Апостиль гэрчилгээ авсан  
иргэдийн төлөөлөл  

 
...Үйлчилгээ авахад буцаагдаж байсан тохиолдол гарч байгаагүй, маш их сэтгэл 
ханамжтай байдаг. Хүндрэл чирэгдэл гардаггүй, шударга үйлчилдэг. 5 оноо өгнө.  

Консулын баталгаажуулалт хийлгэсэн  
иргэдийн төлөөлөл 

 

...Консулын газар гэлтгүй төрийн албаны нэг хүнд суртлын нэг нь утсандаа хариу 
өгдөггүй. Би юм тодруулах гээд Гадаад хэргийн яамны Консулын бүх утас руу 
залгадаг. Утсаа авдаггүй.  

                  Итгэмжлэл хүлээн авсан 
иргэдийн төлөөлөл 

... Хурдан шуурхай харилцаа сайтай залуу хүмүүс байдаг. Бүх л зүйл хурдан бүтдэг. 
Сэтгэл ханамж 100% байна. Бухимдалтай хүн бараг харагддаггүй дээ намайг 
үйлчлүүлж байх явцад. 

Апостиль гэрчилгээ авсан  
иргэдийн төлөөлөл  

... Би 9 номерын өрөөний хүнтэй л байнга харилцдаг, зан харилцаа сайтай, 
үйлчилгээний соѐлтой хүмүүс байдаг.  

                    Урилга илгээх үйлчилгээ авсан  
иргэдийн төлөөлөл 

...Угтах үйлчилгээнээс эхлээд хүмүүст хаана хэнд орж үйлчлүүлэхийг заагаад өгдөг 
тул төвөггүй байдаг. Олон удаа үйлчлүүлж байсны хувьд хүмүүс бухимдалтай 
байхыг олж хараагүй. Сайхан үйлчилдэг. 

      Консулын баталгаажуулалт хийлгэсэн  
иргэдийн төлөөлөл 
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Хүснэгт 6. Консулын газраас авсан үйлчилгээ, үйлчилгээтэй холбоотой хүчин зүйлд өгч 

буй сэтгэл ханамжийн түвшин 

№ 

Авсан үйлчилгээ 
болон үйлчилгээтэй 
холбоотой хүчин 
зүйлсийн сэтгэл 
ханамж  
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1 
Үйлчилгээ авахад 
шаардагдах хугацаа  

4.15 4.11 4.13 4.1 4.3 4.5 3.85 

2 
Консулын газрын 
мэдүүлэх маягт 

4.42 4.52 4.44 4.29 4.33 4.58 4.4 

3 
Татвар, санхүүтэй 
холбоотой баримт 
бичиг бүрдүүлэлт 

4.09 4 3.85 3.88 3.93 3.58 3.77 

4 

Боловсролын 
байгууллагатай 
холбоотой баримт 
бичиг бүрдүүлэлт 

4.22 4.11 4.13 4.21 4.36 4.5 4 

5 
Иргэний бүртгэлтэй 
холбоотой баримт 
бичиг бүрдүүлэлт 

4.01 4.13 3.94 3.89 3.97 3.85 3.9 

6 
Эд хөрөнгөтэй 
холбоотой баримт 
бичиг бүрдүүлэлт 

4.07 4.06 4.03 3.85 3.91 3.56 4.5 

7 
Үйлчилгээний 
төлбөр төлөх 
нөхцөл 

3.88 4 3.84 3.83 3.98 3.73 3.87 

8 Төлбөрийн хэмжээ 4.02 3.68 3.65 3.71 3.95 3.53 3.43 

9 

Санал хүсэлт, 
гомдол хүлээн авах, 
шийдвэрлэх 
механизм 

3.91 3.93 3.91 3.79 3.81 3.57 3.67 

10 
Үйлчилгээ үзүүлж 
буй ажилтны 
хүртээмж 

3.97 3.84 4 3.94 3.95 3.83 4.27 

11 
Үйлчилгээ үзүүлэх 
цагийн хуваарь 

3.27 3.88 3.55 3.39 3.62 3.78 3.93 

12 Лавлах үйлчилгээ 3.43 3.95 4.02 3.82 3.94 3.63 3.67 

 Судалгаанд оролцогчдын хувьд консулын газраас авсан үйлчилгээнээс 

шалтгаалан үйлчилгээтэй холбоотой үзүүлэлтэд өгсөн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

бага зэрэг ялгаатай байна. Үйлчилгээ авахад шаардагдах хугацаанд албан 

паспорт мэдүүлсэн хэрэглэгчид сэтгэл ханамж дунд түвшинд байгаа бол бусад 

үйлчилгээ авсан иргэдийн сэтгэл ханамж маш өндөр байна. Авч буй үйлчилгээнээс 

үл хамааран консулын газрын мэдүүлэх маягтад сэтгэл ханамж өндөр түвшинд 

байна. Виз мэдүүлэх болон итгэмжлэл илгээх үйлчилгээ авсан хэрэглэгчид татвар, 

санхүүтэй холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлтэд сэтгэл ханамж маш өндөр байгаа 



Хэрэглэгчийн  үнэлгээ - 2018 

27 
 

бол бусад үйлчилгээ авч буй иргэд сэтгэл ханамж дунд зэрэг байна. Судалгаанд 

оролцогчид Боловсролын байгууллагатай холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлтэд 

сэтгэл ханамж маш өндөр түвшинд байгаагаа илэрхийлсэн байна. Иргэний 

бүртгэлтэй холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлтэд апостоль гэрчилгээ авч буй 

иргэд, консулын баталгаажуулалт хийлгэсэн болон иргэдэд туслах санд хандсан 

хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж дунд түвшинд байна. Үйлчилгээний төлбөр болон 

санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах үйл явц нь бүх төрлийн үйлчилгээ авч 

буй иргэдэд бага зэрэг төвөгтэй байдаг нь сэтгэл ханамжийн үнэлгээнээс харагдаж 

байна. Үйлчилгээний цагийн хуваарь болон лавлах төвийн үйл ажиллагаа нь бусад 

үзүүлэлтээс харьцангуй бага байгаа нь иргэдийн сэтгэл ханамж дунд түвшинд 

байгааг илэрхийлж байна.  

Консулын газрын албан хаагчтай холбоотой хүчин зүйлсийн үнэлгээ  

Байгууллагын ажил үйлчилгээний нэгэн чухал хэсэг болох албан хаагчтай 

холбоотой үзүүлэлтэд хэрэглэгч 4.21 буюу сэтгэл ханамж маш өндөр байна. 

Судалгаанд оролцогчид консулын газрын албан хаагчийн зан харилцаа, хурдан 

шуурхай байдал, мэдлэг ур чадвар, үүрэгт ажлаа мэдэх байдал, хэрэглэгчдэд 

зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх байдал, асуудалд хандах хандлага зэрэг 5 үзүүлэлтийн 

хүрээнд үнэлсэн.   

Зураг 10. Албан хаагчтай холбоотой үзүүлэлтийн үнэлгээ  

Консулын газрын албан хаагчийн мэдлэг ур чадварт хэрэглэгч 4.02 буюу сэтгэл ханамж 

маш өндөртэй байна. Мөн консулын газрын албан хаагчид хангалттай хурдан шуурхай 

үйлчилдэг тул хэрэглэгч сэтгэл ханамж маш өндөртэй байгаа нь харагдаж байна. 

Судалгаанд оролцогчид албан хаагчийн зан харилцаа, үйлчилгээний соѐл, иргэдэд 

зөвлөгөө өгөх, асуудлыг шийдвэрлэх байдалд 3.97-3.98 гэсэн үнэлгээ өгсөн нь сэтгэл 

ханамжтай байгааг илэрхийлж байна.  

4.19 
4.57 

4.36 
3.98 3.97 

1

2

3

4

5

Зан 
харилцаа,боловсон 

байдал/Үйлчилгээний 
соѐл/ 

Хурдан шуурхай 
байдал /Үйлчилгээний 

хурд/ 

Ажилтны мэдлэг, ур 
чадвар, ажлаа мэдэх 

байдал 

Зөвлөгөө, зөвлөмж 
өгөх байдал 

Шийдвэрлүүлэх 
асуудалд хандах 

хандлага, шийдвэрлэх 
байдал 
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Дээрх 5 үзүүлэлт тус бүрд хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай гэсэн үнэлгээг өгсөн 

нь тус байгууллагын албан хаагчид чиг үүргийн дагуу, ажил үйлчилгээг иргэдэд 

хангалттай сайн түвшинд хүргэж байгааг харуулж байна.  

Хүснэгт 7. Консулын газрын албан хаагчтай холбоотой үнэлгээ, ажил эрхлэлтийн 

байдлаар 

Дээрх хүснэгтэд консулын газрын албан хаагчдын зан харилцаа, үйлчилгээ 

үзүүлж буй байдал, мэдлэг ур чадвар, иргэдэд зөвлөгөө өгөх, асуудалд хандах 

болон шийдвэрлэх байдалд өгч буй сэтгэл ханамж нь эрхэлж буй ажил, 

үйлчилгээнээс хамааралтай байгаа эсэхийг шинжиллээ. Судалгаанд оролцогчид 

хаана, ямар ажил үйлчилгээ эрхэлдгээс үл хамааран консулын газрын албан 

хаагчидтай холбоотой үзүүлэлтэд сэтгэл ханамж маш өндөр байна.  

Байгууллагын дотоод орчны үнэлгээ  

Консулын газрын дотоод орчны үнэлгээг 8 үзүүлэлтээр үнэлүүлж, 

хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг тодорхойллоо. Судалгаанд оролцогчид 

байгууллагын дотоод орчныг 3.90 гэж үнэлсэн нь хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай 

бөгөөд зарим үзүүлэлтүүдийг сайжруулах шаардлагатай юм.   

Ажил эрхлэлт 
болон албан 
хаагчтай 
холбоотой 
хүчин зүйл  
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Зан харилцаа, 

боловсон 
байдал 

4.19 4.00 4.17 4.23 4.13 4.24 4.18 4.08 

Хурдан 
шуурхай 
байдал  

4.57 4.90 4.67 4.60 4.49 4.45 4.58 4.56 

Ажилтны 
мэдлэг, ур 
чадвар, ажлаа 
мэдэх байдал 

4.39 4.50 4.40 4.34 4.27 4.36 4.46 4.44 

Зөвлөгөө, 
зөвлөмж өгөх 
байдал 

4.08 3.88 3.50 3.96 4.00 4.00 3.97 4.00 

Шийдвэрлүүлэх 
асуудалд 
хандах 
хандлага, 
шийдвэрлэх 
байдал 

4.32 3.70 4.00 3.87 3.94 4.19 4.03 3.86 
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3.95 

4.04 

4.14 

3.66 

3.75 

3.88 

3.92 

3.89 

1 2 3 4 5

Хаягжилт, заалны доторх зааварчилгаа 

Танхимын гэрэлтүүлэг 

Танхимын агааржуулалт, халаалт 

Хүлээх танхимын сандал, 

Ариун цэврийн өрөө 

Мэдээллийн самбар,танилцуулгын хүртээмж 

Маягт бөглөх нөхцөл боломж 

Анхны тусламжийн хэрэгсэл 

Зураг 11. Байгууллагын дотоод орчны үнэлгээ  

 Судалгаанд оролцогчид танхимын гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, халаалтыг 

4.04-4.14 буюу маш сайн гэж үзсэн бол хүлээх танхимын сандал, ариун цэврийн 

өрөө гэсэн үзүүлэлтэд өгсөн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 3.66-3.75 буюу дунд 

түвшинд байна. Бусад үзүүлэлтүүд (үйлчлүүлж буй иргэд маягт бөглөх боломж, 

танхимд байршуулсан мэдээллийн самбар, заалны доторх зааварчилгаа)-д 3.88-

3.95 буюу мөн адил сэтгэл ханамж дунд түвшинд байна.   

Консулын газар нь иргэдийн үйлчилгээ авах дараалал хүлээх танхимын тав 

тухтай байдалд илүү анхаарч ажиллах, хүлээх танхимын сандлыг нэмэгдүүлэх, 

иргэдийг ариун цэврийн өрөөгөөр үйлчлүүлэх боломжоор хангаж өгөх хэрэгтэй юм. 

Мөн иргэд цайны цагаас өмнө ирж дараалалд дугаарлах үед иргэдийг хүлээх 

танхимд оруулж, дотор танхимд байлгах зохицуулалт хийхийг судалгаанд 

оролцогчдын төлөөлөл санал болгож байна. Ялангуяа өвөл болон зуны цагт гадаа 

зогсож хүлээх үед өвөлдөө даарах, зундаа нарших асуудлууд тулгамдаж байна.  
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4.24 

3.42 

3.96 

1

2

3

4

5

Гадна хаягжилт, орц гарц Зогсоолын хүртээмж, зохион 
байгуулалт 

Үйлчилгээний цагийн хуваарь 

Байгууллагын гадаад орчны үнэлгээ  

Судалгаанд оролцогчдоор байгууллагын гадаад орчныг 3 үзүүлэлтээр 

үнэлүүлэхэд 3.87 буюу хэрэглэгч сэтгэл ханамж сайтай байгаа бөгөөд хэрэглэгчтэй 

холбоотой сайжруулах цөөн хүчин зүйлүүд байна.   

Зураг 12. Байгууллагын гадаад орчны үнэлгээ  

Байгууллагын гадаад орчны хувьд гаднах хаягжилт, орц гарц тодорхой 

байдаг гэж үзэн 4.24 буюу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж өндөр байна. Харин 

байгууллагын зогсоолын хүртээмж, түүний зохион байгуулалтад 3.42 буюу сэтгэл 

ханамж сайтай байна. Гаднах үйлчилгээний цагийн хуваарь мөн адил иргэдэд 

ойлгомжтой, тодорхой байдаг тул хэрэглэгч сэтгэл ханамж сайтай буюу 3.96 

байна. Үүнээс харахад консулын газар нь хэрэглэгчдэд үйлчилгээ авах боломжийг 

илүү сайжруулахын тулд гаднах зогсоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зохион 

байгуулалтыг сайжруулахад анхаарал хандуулах шаардлагатай юм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чанарын судалгааны үр дүнгээс 

...Зогсоол байхгүй. Үйлчилгээ авах хугацаанд цагдаад торгуулна хөөгдөнө энэ 

асуудал л хамгийн хэцүү. Харин дотоод орчин бол дажгүй сайхан, сэтгэл 

хангалуун байна. 

Апостиль гэрчилгээ авсан иргэдийн 

төлөөлөл  

...Энд ирж үйлчилгээ авахад нэг хүндрэлтэй зүйл нь машины зогсоол байдаггүй. 

Би дандаа төлбөртэй зогсоолд тавьдаг. Төлбөртэй зогсоол нь их хол байдаг. 

Төлбөртэй ч гэсэн ойрхон байвал цагаа хэмнэх давуу талтай. Зогсоолын 
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37.5% 

6.3% 

56.3% 

Хариу өгсөн, Шийдвэрлэсэн 

Хариу өгсөн, Шийдвэрлээгүй 

Хариу өгөөгүй 

n -16 

Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах үйл явцад өгч буй үнэлгээ  

 Судалгаанд хамрагдсан 512 оролцогчийн 16 буюу 3.1 хувь нь консулын 

газар санал хүсэлт, өргөдөл гомдол гаргаж байсан бол 496 буюу 96.9 хувь нь огт 

гаргаж байгаагүй байна. Үүнээс дүгнэхэд тус байгууллагаар үйлчлүүлсэн 100 хүн 

тутмын 3 нь ямар нэгэн байдлаар санал хүсэлт, өргөдөл гомдол гаргаж байна.  

 Консулын газрын ерөнхий үнэлгээнд санал хүсэлт, өргөдөл гомдолд өгч буй 

хэрэглэгчийн үнэлгээг оруулаагүй болно.  

Учир нь ерөнхий үнэлгээнд судалгаанд хамрагдсан 512 оролцогчийн өгч буй 

үнэлгээний дундаж үнэлгээ багтаж байгаа, энэ хэсэгт зөвхөн санал, хүсэлт өргөдөл 

гомдол гаргаж байсан 16 иргэний сэтгэл ханамжийн үнэлгээг орууллаа. 

Судалгаанд оролцогчид энэхүү бүлэг үзүүлэлтэд 3.07 буюу сэтгэл ханамжтай 

байгаа хэдий ч цаашид сайжруулах нэлээд олон үзүүлэлт байгааг илэрхийлж 

байна.  

Зураг 13. Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх байдал  

  

Судалгаанд хамрагдсан оролцогчид санал хүсэлт, өргөдөл гомдол гаргаж 

авах, шийдвэрлэх байдлыг хүлээн авах үйл явцыг үнэллээ. Цахимаар болон 

цаасан хэлбэрээр хүлээж авах үйл явцад дунд буюу сэтгэл ханамжтай гэж үзэж 

байгаа бол биечлэн болон санал хүсэлтийн хайрцгаар хүлээн авах байдалд сэтгэл 

ханамж доогуур байна.  

Зураг 14. Консулын газарт өргөдөл гомдол, санал хүсэлт гаргасан 16 иргэний хувьд 

хүсэлтэд хариу өгсөн байдал  
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Консулын газарт санал хүсэлт, өргөдөл гомдол гаргасан нийт 16 иргэний 

37.5 хувь нь эргэн хариу өгч асуудлыг шийдвэрлэсэн, 6.3 хувь нь хариу өгсөн 

гэхдээ асуудлыг шийдвэрлэж өгөөгүй гэж хариулсан бол 56.3 хувь нь ямар нэгэн 

хариу өгөөгүй гэж хэлсэн байна. Үүнээс дүгнэхэд консулын газар нь хүлээн авсан 

санал хүсэлт, өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт, эргэх холбоог сайжруулахад анхаарч 

ажиллах хэрэгцээтэй нь харагдаж байна.  

Цаашдын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, анхаарах асуудлууд  

 Судалгаанд оролцогчдоос консулын газрын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай, анхаарвал зохих асуудлын талаар нээлттэй санал, хүсэлтийг 

авахад нийт 474 хариулт ирснийг 13 үзүүлэлтээр ангилан дараах байдлаар 

нэгтгэлээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чанарын судалгааны үр дүнгээс 

...Намрын улиралд оюутнуудыг сургуульд явах бичиг баримт хөөцөлдөж байхад нь 

үйлчилгээний ажилтан нэмж анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Мөн аялал жуулчлалын 

улиралд маш сайн хурдан шуурхай ажиллах хэрэгтэй. Үйлчилгээний ажилтнуудаа нэмэх 

хэрэгтэй. Мөн дүүргүүдийн нэг цэгийн үйлчилгээнд орвол ачаалал буурч иргэд илүү 

мэдээлэлтэй болно. Ажлын байр нэмэгдэнэ. Гадаад харилцааны яамыг мэдэхгүй хүн ч 

зөндөө бий. Эдгээр зүйлүүдэд л анхаарч ажиллах хэрэгтэй. 

Апостиль гэрчилгээ авсан иргэдийн төлөөлөл  

...Цаашид сайжруулах зүйл нь бичиг баримтаа бариад л нааш цааш гүйж байхаар цахим 

систем хөгжиж байхад цахимжуулчвал илүү хялбар болно. Мөн заавал төрийн банкин 

дээр очоод л мөнгөө тушаагаад дараалал үүсгэж байснаас онлайнаар тушаадаг байвал 

илүү хялбар байна. Мэдээллийн самбаруудыг сайн хийж өгөх хэрэгтэй.             

              Урилга илгээх үйлчилгээ авсан иргэдийн төлөөлөл 
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Хураамжийг багасгах 

Санал гомдол шийдвэрлэлтийг сайжруулах  

Гадаад харилцаагаа сайжруулах 

Ажилчдын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг 
дээшлүүлэх 

Бүрдүүлэх бичиг баримт чирэгдэлгүй, 
бүрдүүлэхэд хялбар болгох, төлбөр төлөлт … 

Хүнд суртлыг багасгаж , ажилчдын 
үйлчилгээний соѐлд анхаарах 

Ажилчдын тоо болон цонхны тоог нэмэх 

Цахим болон нэг цэгийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх 

Гадна хаягжилт дотоод зохион байгуулалт, 
орчин нөхцлөө сайжруулах 

Хурдан шуурхай үйлчилгээтэй байх, хүлээх 
хугацааг богино болгох 

Машины зогсоолоо хүртээмжтэй болгох 

Ажиллах цагаа уртасгах 

Зураг 15. Цаашид үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх санал, хүсэлтүүд  

 Судалгаанд оролцогчдын 25 хувь нь иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж буй ажлын 

цагийг уртасгах, 24 хувь нь машины зогсоолын хүртээмжийг сайжруулах ингэснээр 

автомашинтай иргэд тав тухтай үйлчилгээ авах нөхцөл боломжийг бий болгох юм.  

Консулын газар нь цаашид сайжруулах, анхаарвал зохих асуудлын нэг нь 

иргэд, олон нийтийг мэдээ мэдээллээр хангах, цахим хуудсан дахь мэдээллийг 

сайжруулах, лавлах төвийн үйл ажиллагааг иргэдэд хүртээмжтэй, үр өгөөжтэй 

болгох юм.  

Мөн хурдан шуурхай үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлж орчин нөхцөл, 

албан хаагчийн мэдлэг ур чадвар, тоог нэмэгдүүлэх, нэг цэгийн үйлчилгээний 

төвтэй болох, хэрэглэгчээс ирж буй санал хүсэлт, өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийг 

сайжруулах шаардлагатай байгааг судалгаанд оролцогчид дурдсан байна.  
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Сонин хэвлэл, сэтгүүл 

Телевиз, радио, FM 

Брошур, танилцуулга (Тараах материал) 

Бусад (Бичих) 

Мэдээллийн самбар 

Байгууллагын лавлах төв 

Консулын газрын  ажилтан 

Мэдээний сайтууд 

Нийгмийн сүлжээ (Twitter, Facebook г.м) 

Найз нөхөд, хамтран ажиллагсад 

Байгууллагын цахим хуудас 

2.4 Консулын газартай холбоотой мэдээллийг авч буй эх 

сурвалж  

Мэдээлэл авч буй эх үүсвэр  

 Судалгаанд оролцогчид консулын газрын талаарх мэдээ, мэдээллийг 

байгууллагын цахим хуудас, найз нөхөд, хамтран ажиллагсдаас ихэвчлэн авч 

байна.   

Зураг 16. Мэдээллийн эх сурвалж  

Мэдээлэл авч буй эх сурвалжийн хувьд судалгаанд оролцогчийн 53.3 хувь 

нь байгууллагын мэдээ, мэдээллийг цахим хуудаснаас, 19.3 хувь нь найз нөхөд, 

хамтран ажиллагсдаас, 17.6 хувь нь нийгмийн сүлжээнээс, 16.4 хувь нь мэдээний 

сайтуудаас авч байна.  

Хэрэглэгчийн дийлэнх нь консулын газрын талаарх мэдээ, мэдээллийг 

байгууллагын цахим хуудаснаас авч байгаа тул цахим хуудас дахь мэдээллийг 

байнга шинэчлэн, үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг цаг тухай бүрд байршуулж, 

иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах нь зүйтэй юм.  
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ДҮГНЭЛТ 

ГХЯ, Консулын газрын чиг үүргийн дагуу иргэдэд үзүүлж байгаа ажил, 

үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдал, хүнд сурталгүй байгаа эсэх 

талаар иргэдийн хандлагыг тандан судлах, дүн шинжилгээ хийх, цаашид 

хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох хэрэглэгчийн үнэлгээнд 

Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт оршин суугч 519 оролцогч хамрагдлаа.  

Судалгаанд оролцогчдын хувьд 28.5 хувь нь эрэгтэй, 71.5 хувь нь эмэгтэй 

бөгөөд насны ангиллаар авч үзвэл 19.3 хувь нь 18-24,  17.8 хувь нь 25-29, 15.0 

хувь нь 30-34, 11.7 хувь нь 35-39, 9.8 хувь нь 40-44, 9.4 хувь нь 45-49, 7.8 хувь нь 

50-54, 9.2 хувь нь 55-аас дээш насны хэрэглэгч байна. Нийт оролцогчдын 78.9 хувь 

нь дээд боловсролтой, 19.1 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна.  

Консулын газрын үйлчилгээ болон албан хаагчдын үйл ажиллагааг 5 

бүлгийн 32 үзүүлэлтийн хүрээнд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшнийг 

тодорхойлсон.  

Судалгаанд оролцогчдын 48.8 хувь нь апостиль гэрчилгээ авсан, 35 хувь нь 

бизнесийн чиглэлээр гадаадын иргэн урих урилга илгээсэн, 13.3 хувь нь ДТГ-т 

илгээсэн итгэмжлэл, баримт бичгийн хуулбар хүлээн авсан, 8.2 хувь нь албан 

баримт бичигт консулын баталгаажуулалт хийлгэсэн, 4.9 хувь нь ДТГ-аас 

итгэмжлэл ирүүлсэн, 4.7 хувь нь иргэдэд туслах санд хандсан бол 2.9 хувь нь 

албан паспорт мэдүүлсэн байна.  

Судалгаанд оролцогчдоос консулын газраар үйлчлүүлэх явцад ямар нэгэн 

хүндрэл, бэрхшээл тохиолдож байсан эсэхийг асуухад 12.9 хувь буюу 66 оролцогч “Тийм”, 

87.1 хувь буюу 446 оролцогч “Үгүй” хэмээн хариулсан байна.  

Тус байгууллагаас үйлчилгээ авах явцад хүндрэл бэрхшээл үүссэн гэж хариулсан 

66 оролцогчдын 34.8 хувьд нь бичиг баримт бүрдүүлэлт хэт олон байсан, 24.2 хувь нь 

үйлчлүүлж буй иргэдийн тооноос шалтгаалан дараалал хүлээж цаг хугацаа алдсан, 22.7 

хувь нь хариу хүлээж хугацаа алдсан байна. Дээр дурдсан хүндрэл, бэрхшээлийг цаашид 

дахин гаргахгүй байх талаас анхаарч ажиллах нь зүйтэй.  

Консулын газраар хэрэглэгчид тус байгууллагад 4.0 буюу “маш сайн” гэсэн үнэлгээг 

өгчээ. Энэхүү үнэлгээ нь хэрэглэгч сэтгэл ханамж маш өндөртэй, хэрэглэгчтэй холбоотой 

үзүүлэлтүүдийг энэ хэвээр нь хадгалах шаардлагатай шаардлагатайг илэрхийлж байна.  
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ нь 4 бүлэг хүчин зүйлсийн хүрээнд үнэлэгдэж байгаа 

бөгөөд үүнд үйлчилгээтэй холбоотой, консулын албан хаагчтай холбоотой, 

байгууллагын дотоод болон гадаад орчинтой холбоотой үзүүлэлтүүд багтаж 

байна. Бүлэг хүчин зүйлсэд өгч буй хэрэглэгчийн үнэлгээнээс харахад 3 бүлэг 

үзүүлэлтийн үнэлгээ “дунд” буюу хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай байгаа бол 

байгууллагын албан хаагчтай холбоотой бүлэг “маш сайн” буюу хэрэглэгчийн 

сэтгэл ханамж өндөр түвшинд байна.   

Судалгаанд оролцогчид консулын газрын үйлчилгээтэй холбоотой хүчин 

зүйлсийг 12 үзүүлэлтийн хүрээнд үнэлсэн. Энэхүү бүлэг үзүүлэлтэд 3.92 буюу 

хэрэглэгч сэтгэл ханамж сайтай байгааг харуулж байна.  

Байгууллагын ажил, үйлчилгээний нэгэн чухал хэсэг болох албан хаагчтай 

холбоотой үзүүлэлтэд хэрэглэгч 4.21 буюу сэтгэл ханамж маш өндөр байна. 

Судалгаанд оролцогчид консулын газрын албан хаагчийн зан харилцаа, хурдан 

шуурхай байдал, мэдлэг ур чадвар, үүрэгт ажлаа мэдэх байдал, хэрэглэгчдэд 

зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх байдал, асуудалд хандах хандлага зэрэг 5 үзүүлэлтийн 

хүрээнд үнэлсэн.  

Консулын газрын дотоод орчны үнэлгээг 8 үзүүлэлтээр үнэлүүлж, 

хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг тодорхойллоо. Судалгаанд оролцогчид 

байгууллагын дотоод орчныг 3.90 гэж үнэлсэн нь хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай 

бөгөөд зарим үзүүлэлтүүдийг сайжруулах шаардлагатай юм.  

Судалгаанд оролцогчдоор байгууллагын гадаад орчныг 3 үзүүлэлтээр 

үнэлүүлэхэд 3.87 буюу хэрэглэгч сэтгэл ханамж сайтай байгаа бөгөөд хэрэглэгчтэй 

холбоотой сайжруулах цөөн үзүүлэлт байна.  

Судалгаанд хамрагдсан 512 оролцогчийн 16 буюу 3.1 хувь нь консулын 

газар санал хүсэлт, өргөдөл гомдол гаргаж байсан бол 496 буюу 96.9 хувь нь огт 

гаргаж байгаагүй байна. Үүнээс дүгнэхэд тус байгууллагаар үйлчлүүлсэн 100 хүн 

тутмын 3 нь ямар нэгэн байдлаар санал хүсэлт, өргөдөл гомдол гаргаж байна.  

Консулын газрын ерөнхий үнэлгээнд санал хүсэлт, өргөдөл гомдолд өгч буй 

хэрэглэгчийн үнэлгээг оруулаагүй болно.   

Мэдээлэл авч буй эх сурвалжийн хувьд судалгаанд оролцогчийн 53.3 хувь 

нь байгууллагын мэдээ, мэдээллийг цахим хуудаснаас, 19.3 хувь нь найз нөхөд, 
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хамтран ажиллагсдаас, 17.6 хувь нь нийгмийн сүлжээнээс, 16.4 хувь нь мэдээний 

сайтуудаас авч байна.  

Судалгаанд оролцогчдоос консулын газрын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай, анхаарвал зохих асуудлын талаар нээлттэй санал, хүсэлтийг 

авахад нийт 474 хариулт ирснийг 13 үзүүлэлтээр ангилан нэгтгэв. Судалгаанд 

оролцогчдын 25 хувь нь иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж буй ажлын цагийг уртасгах, 24 

хувь нь машины зогсоолын хүртээмжийг сайжруулах ингэснээр автомашинтай 

иргэд тав тухтай үйлчилгээ авах нөхцөл боломжийг бий болгон гэжээ. Консулын 

газрын цаашид сайжруулах, анхаарвал зохих асуудлын нэг нь иргэд, олон нийтийг 

мэдээ мэдээллээр хангах, цахим хуудсан дахь мэдээллийг сайжруулах, лавлах 

төвийн үйл ажиллагааг иргэдэд хүртээмжтэй, үр өгөөжтэй болгох үйл 

ажиллагаанууд болж байна. 
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САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ 

Консулын газрын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшнийг нэмэгдүүлэх, 

үзүүлж буй үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг сайжруулахад дараах санал 

зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 

Консулын газраас хэрэглэгчдэд хүргэж буй үйлчилгээний хүрээнд: 

 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд үйлчилгээний цагийн 

хуваарьт дараах байдлаар зохицуулалт хийх боломжийг судлах.   

Хүснэгт 8. Санал болгож буй хуваарь  

№ Үйлчилгээний төрөл Одоо үйлчилж буй цагийн хуваарь 
Санал болгож буй цагийн 

хуваарийн өөрчлөлт 

1 Апостиль 
Даваа-Баасан гарагт 9:00-11:30, 

15:00-16:30 

Даваа-Баасан гарагт гарагт 

9:00-12:00, 14:00-17:00 
2 

Гадаадын иргэн 

урих урилга илгээх 

Виз, визийн зөвшөөрөл хүлээн 

авах цаг: 09.00-11.30 

3 
Дипломат, албан 

пасспорт мэдүүлэх 
Даваа-Баасан гарагт 9:00-11:30 

 

 Хэрэглэгчид ажлын өдрүүдэд лавлах утсаар хэрэгтэй мэдээллээ авах 

хүсэлтэй  байсан тул лавлах утсанд хариу өгөх албан ѐсны оператортой 

болж, иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах боломжийг бүрдүүлэх. 

Албан ѐсны лавлах ажилтантай болох нь хэрэглэгчид болоод ГХЯ-ны хувьд 

харилцан ашигтай сонголт юм. Учир нь одоогийн системээр иргэдийн 

дуудлага консулын газрын албан хаагчид руу шууд холбогддог ба иргэд нэг 

удаа олон дуудлага хийх, ГХЯ-ны ажилтнууд хариуцсан чиг үүрэгтэйгээ 

холбоогүй чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл өгөхөөс зайлсхийх боломжийг олгох 

юм.  

 Үйлчилгээ авч буй иргэдийн баримт бичгийн бүрдлийг шалгах цонх нээх 

боломжийг судлах. Одоогийн зарчим нь иргэдээс авч ирсэн баримтыг тамга 

даран шууд хүлээн авдаг ба зарим тохиолдолд иргэд барим бичгийн бүрдэл 

нь дутуу байсныг дараагийн удаа баримтаа авахаар ирэхдээ мэддэг байна.  
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  Төлбөр төлөх нэг цэгийн үйлчилгээний цонхтой болох боломжийг судлах. 

Төлбөрийг бусад банкинд тушаах явцад цаг хугацаа их шаардаж иргэдийг 

нааш цааш явуулах, бухимдуулах тохиолдол гардаг байна.   

Консулын газрын албан хаагчтай холбоотой хүчин зүйлийн хүрээнд: 

 Хэрэглэгч консулын газрын албан хаагчийн иргэдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 

явцад үүсэх харилцаанд сэтгэл ханамж дунд түвшинд байна. Иймээс 

байгууллагын албан хаагчдын ѐс зүйн харилцааг сайжруулахад анхаарах, 

түүнчлэн зөвлөгөө, нэмэлт мэдээлэл хүсч буй иргэдэд хангалттай мэдээлэл 

өгөх нь цаашид хэрэглэгчийг сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх нэгэн чухал 

үзүүлэлт болох юм.  

Консулын газрын дотоод орчны хүчин зүйлийн хүрээнд:  

 Хэрэглэгчдийг дараалал хүлээх хугацаанд танхимд тав тухтай байлгах 

үүднээс хүлээх танхимын сандлын тоог нэмэгдүүлэх.  

 Үйлчилгээний зааланд байгаа ариун цэврийн өрөөний ашиглалтыг шалгах, 

нэмэлт өрөөтэй болох боломжийг судлах, учир нь судалгаанд оролцогчид 

ариун цэврийн өрөөг хүртээмжгүй гэж дүгнэсэн байна.    

Консулын газрын гадаад орчны хүчин зүйлийн хүрээнд:  

 Хэрэглэгч байгууллагын гаднах автомашины зогсоолын хүртээмжид сэтгэл 

ханамж дунд түвшинд байна. Консулын газраар үйлчлүүлж буй иргэдэд 

төлбөргүй болон төлбөртэй зогсоол гаргаж, хүртээмжийг сайжруулах нь 

хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх юм.  

Санал хүсэлт, гомдол хүлээн авах үйл явцын хүрээнд: 

 Хэрэглэгчээс ирсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт хангалтгүй 

байна. Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийг сайжруулах, 

хэрэглэгчийн хүсэлтэд хариу өгөх байдлыг нэмэгдүүлснээр хэрэглэгчийн 

сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, дотоод ажлын уялдаа холбоог дээшлүүлэх 

боломж бүрдэх юм.  

Мэдээ, мэдээллийг түгээх эх үүсвэрийн хүрээнд:   

 Хэрэглэгчид байгууллагын цахим хуудас, нийгмийн сүлжээ, найз нөхдөөс 

мэдээллийг авч байна. Үйл ажиллагааны талаарх мэдээ мэдээллийг 

хэрэглэгчийн насны онцлогтой уялдуулан түгээх нь илүү үр дүнтэй юм.  
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                                                                   "Эс Ай Си Эй" ХХК                                                                                                                                                                    
Судалгаа зөвлөх үйлчилгээний Монгол Улсын 

ЭС АЙ СИ ЭЙ ХХК
Гадаад Харилцааны яам 

№

Судалгаа авсан байршил:

№

Зөвшөөрсөн 1

Татгалзсан 2 Судалгааг дуусгах 

№

Эрэгтэй 1

Эмэгтэй 2

Баянгол 1

Баянзүрх 2

Сонгинохайрхан 3

Сүхбаатар 4

Хан-Уул 5

Чингэлтэй 6

Боловсролгүй 1

Бага болон суурь 2

Бүрэн бус дунд 3

Бүрэн дунд 4

ТМС  болон бусад 5

Дээд 6

Төрийн байгууллага 1

Олон улсын байгууллага 2

Төрийн бус байгууллага 3

Хувийн байгууллага 4

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 5

Тэтгэвэрт 6

Оюутан 7

Эрхэлсэн ажилгүй 8

A

Итгэмжлэл илгээсэн B

Итгэмжлэл хүлээн авсан C

Апостиль гэрчилгээ авсан D

Консулын баталгаажуулалт хийлгэсэн E

Иргэдэд туслах санд хандсан F

Дипломат болон албан пасспорт мэдүүлсэн G

Бичнэ үү.

Тийм 1

Үгүй 2

Дараалал хүлээж хугацаа алдсан A

Хариу хүлээж хугацаа алдсан B

И-мэйл хугацаандаа ирээгүй C

Бүрдүүлэх баримт бичиг хэт олон байсан D

Цахим хуудсан дахь мэдээлэл дутмаг байсан E

Хэт их нотариатын баталгаа шаарддаг F

Хураамжийн хэмжээ их G

Хураамж төлөх үйл явц нь хүндрэлтэй H

Бусад (бичих) I

Та ГХЯ-ны Консулын газраас авсан 

үйлчилгээний талаар санал бодлоо 

хуваалцана уу.

Асуулт Хариулт Тайлбар/ Алхам

Ярилцлага авагчийн дугаар:

Асуулгын дугаар:
Судлаачийн мэдээлэл:

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГЫН ХУУДАС

ШАЛГУУР АСУУЛТ

Асуулт Хариулт Тайлбар/ Алхам

2

СУДЛААЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ

Асуулт Хариулт Тайлбар/ Алхам

5

8

Нэг хариултыг сонгоно уу. 

9

4 Таны нас:

6

11

12-руу шилжинэ үү.

1

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ КОНСУЛЫН ГАЗРААР ҮЙЛЧЛҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН

Бүлэг 1. СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний "Эс Ай Си Эй" ХХК нь ГХЯ-ны захиалгаар энэхүү судалгааг гүйцэтгэж 

байна. Энэхүү судалгааны зорилго нь ГХЯ-ны Консулын газраас иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг тодорхойлох юм. Та манай 

судалгаанд хамрагдсанаар тус байгууллагын хэрэглэгчиддээ хүргэж буй үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд өөрийн саналаа оруулах боломжтой 

болох юм. Бид энэхүү судалгаагаар авсан мэдээллийн нууцыг Монгол Улсын "Хувь хүний тухай хууль" болон "Статистикийн тухай" хуулийн дагуу 

чандлан хадгалж, зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зорилгоор ашиглах болно.

3 Судалгаанд оролцогчийн хүйс:

Таны боловсролын түвшин:

Таны амьдардаг дүүрэг:

Бүлэг 2. КОНСУЛЫН ГАЗАРТАЙ ХОЛБОГДСОН БАЙДАЛ 

Гадаадын иргэнийг урих урилга илгээсэн /бизнес чиглэл виз/

Та Консулын газраас ямар үйлчилгээ 

авсан бэ?
Олон сонголттой

Таны ажил эрхлэлтийн байдал?7

10
Дээрх үйлчилгээг авахад таньд ямар 

нэгэн хүндрэл бэрхшээл тохиолдсон уу?

Таньд ямар бэрхшээл тохиолдож байсан 

бэ?

Нэг хариултыг сонгоно уу. 

Нэг хариултыг сонгоно уу. 

Та хамгийн сүүлд дээрх 

үйлчилгээнүүдээс алийг нь авсан бэ?

Олон сонголттой

ХАВСРАЛТ  
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Хавсралт 1. Хэрэглэгчийн үнэлгээний тоон судалгааны асуулга 
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Үйлчилгээ авахад шаардагдах хугацаа 

Консулын газрын мэдүүлэх маягт

Татвар, санхүүтэй холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлт

Боловсролын байгууллагтай холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлт 

Иргэний бүртгэлтэй холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлт 

Эд хөрөнгөтэй холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлт 

Үйлчилгээний төлбөр төлөх нөхцөл 

Төлбөрийн хэмжээ

Санал хүсэлт, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх механизм

Үйлчилгээ үзүүлж буй ажилтны хүртээмж 

Үйлчилгээ үзүүлэх цагийн хуваарь 

Лавлах үйлчилгээ 

Зан харилцаа,боловсон байдал/Үйлчилгээний соѐл/

Хурдан шуурхай байдал /Үйлчилгээний хурд/

Шийдвэрлүүлэх асуудалд хандах хандлага, 
шийдвэрлэх байдал 

Дотоод хаягжуулалт, заалны доторх зааварчилгаа 

Танхимын гэрэлтүүлэг 

Танхимын агааржуулалт, халаалт 

Хүлээх танхимын сандал, орчин 

Ариун цэврийн өрөө 

Мэдээллийн самбар,танилцуулга,брошурын хүртээмж

Маягт бөглөх нөхцөл боломж 

Анхны тусламжийн хэрэгсэл 

Гадна хаягжилт, орц гарц

Зогсоолын хүртээмж, зохион байгуулалт

Үйлчилгээний цагийн хуваарь 

Тийм 1

Үгүй 2

Цахимаар хүлээж авах байдал 

Биечлэн хүлээж авах байдал 

Цаасан хэлбэрээр хүлээж авах байдал 

Санал хүсэлтийн хайрцагаар хүлээж авах байдал 

Хариу өгсөн, Шийдвэрлэсэн 1

Хариу өгсөн, Шийдвэрлээгүй 2

Хариу өгөөгүй 3

Бусад (бичих)

Брошур, танилцуулга (Тараах материал) A

Консулын газрын  ажилтан B

Байгууллагын цахим хуудас C

Байгууллагын лавлах төв D

Мэдээллийн самбар E

Мэдээний сайтууд F

Найз нөхөд, хамтран ажиллагсад G

Нийгмийн сүлжээ (Twitter, Facebook г.м) H

Сонин хэвлэл, сэтгүүл I

Телевиз, радио, FM J

Бусад (Бичих) K

18 Таны хүсэлтэд хариу өгсөн үү? 
Нэг хариултыг сонгоно 

уу. 

4

Энд:                                                                 

5-Маш их сэтгэл 

ханамжтай                      

4-Сэтгэл ханамжтай                                  

3-Дунд зэрэг                                                             

2-Сэтгэл ханамжгүй                                      

1-Огт сэтгэл ханамжгүй                         

9-Мэдэхгүй                                                              

15

3.5. Санал хүсэлт, гомдол хүлээн авах үйл явцын үнэлгээ 

17

Энд:                                                                 

5-Маш их сэтгэл 

ханамжтай                      

4-Сэтгэл ханамжтай                                  

3-Дунд зэрэг                                                             

2-Сэтгэл ханамжгүй                                      

1-Огт сэтгэл ханамжгүй                         

9-Мэдэхгүй     

Та тус байгууллагад  санал хүсэлт, 

гомдол гаргаж байсан уу? 

Энд:                                                                 

5-Маш их сэтгэл 

ханамжтай                      

4-Сэтгэл ханамжтай                                  

3-Дунд зэрэг                                                             

2-Сэтгэл ханамжгүй                                      

1-Огт сэтгэл ханамжгүй                         

9-Мэдэхгүй

3.2. Консулын газрын албан хаагчтай холбоотой үнэлгээ 

Та консулын газрын албан хаагчтай  

холбоотой дараах хүчин зүйлсэд хэр 

сэтгэл ханамжтай байна вэ?

13

Энд:                                                                 

5-Маш их сэтгэл 

ханамжтай                      

4-Сэтгэл ханамжтай                                  

3-Дунд зэрэг                                                             

2-Сэтгэл ханамжгүй                                      

1-Огт сэтгэл ханамжгүй                         

9-Мэдэхгүй

3.4. Гадаад орчны үнэлгээ

Ажилтны мэдлэг, ур чадвар, ажлаа мэдэх байдал

Зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх байдал

3.3.  Дотоод орчны үнэлгээ

3.1. Үйлчилгээтэй холбоотой хүчин зүйлсийн үнэлгээ 

12

Бүлэг 3. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ

МАНАЙ СУДАЛГААНД ОРОЛЦСОН ТАНД БАЯРЛАЛАА

Бүлэг 3. МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР 

Таны бодлоор Консулын газрын 

цаашдын үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай, анхаарвал 

зохих асуудал юу байна вэ?

20

Энд:                                                                 

5-Маш их сэтгэл 

ханамжтай                      

4-Сэтгэл ханамжтай                                  

3-Дунд зэрэг                                                             

2-Сэтгэл ханамжгүй                                      

1-Огт сэтгэл ханамжгүй                         

9-Мэдэхгүй

14

16

Та үйлчилгээтэй холбоотой дараах хүчин 

зүйлсэд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?

Та тус байгууллагын дотоод орчны хүчин 

зүйлтэй холбоотой дараах 

үзүүлэлтүүдэд хэр сэтгэл ханамжтай 

байна вэ?

19-рүү шилжинэ үү. 

Та Консулын газрын үйл ажиллагаатай 

холбоотой мэдээ, мэдээллийг ямар эх 

сурвалжаас авдаг вэ? 

19 Олон сонголттой

Та тус байгууллагын гадаад  орчны хүчин 

зүйлтэй холбоотой дараах 

үзүүлэлтүүдэд хэр сэтгэл ханамжтай 

байна вэ?

Та санал хүсэлт, гомдол хүлээж авах, 

шийдвэрлэх байдалд хэр сэтгэл 

ханамжтай байна вэ? 
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Хавсралт 2. Хэрэглэгчийн үнэлгээний чанарын судалгааны 

асуулга 

ГАНЦААРЧИЛСАН ЯРИЛЦЛАГЫН ЧИГЛҮҮЛЭХ АСУУЛТУУД 

1. Консулын газартай холбогдсон байдал   

- Та Консулын газраас ямар үйлчилгээ авч байсан туршлагаасаа 

хуваалцана уу? (Хамгийн сүүлд ямар зорилгоор тус байгууллагад хандсан 

бэ, хэдэн удаа тус байгууллагаар үйлчлүүлж байсан бэ?) 

- Танд Консулын газраас үйлчилгээ авахад ямар нэгэн хүндрэл  бэрхшээл 

тохиолдсон уу? (Хэрэв тохиолдож байсан бол ямар асуудал тулгамдаж 

байсан бэ, үйлчилгээ авахад аль үе шатанд хүндрэл гарсан бэ)  

2. Сэтгэл ханамж   

- Та Консулын газрын үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? (1-5 

оноогоор үнэлнэ үү. 1- сэтгэл ханамжгүй, 5- маш их сэтгэл ханамжтай.) 

Яагаад ийм оноогоор үнэлж байна вэ? 

- Таны сэтгэл ханамжид үйлчилгээний ажилтнуудын зан харилцаа, 

үйлчилгээний соѐл хэрхэн нөлөөлдөг вэ?   

- Та Консулын газраас үйлчилгээ авахад шаардагдах баримт бичиг 

бүрдүүлэлтэд хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? (1-5 оноогоор үнэлнэ үү. 1- 

сэтгэл ханамжгүй, 5- маш их сэтгэл ханамжтай.) 

- Та Консулын газрын гадаад, дотоод орчинд хэр сэтгэл ханамжтай байдаг 

вэ? (1-5 оноогоор үнэлнэ үү. 1- сэтгэл ханамжгүй, 5- маш их сэтгэл 

ханамжтай.) Яагаад ийм оноогоор үнэлж байна вэ? 

- Та Консулын газрын санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээж авах үйл явцад 

хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээж авах 

үйл явц иргэнд тодорхой байж чадаж байна уу?  

3. Цаашдын хэрэгцээ, шаардлага, хүсэлт  

- Цаашид консулын газар иргэдэд үзүүлж буй ажил үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг сайжруулахад таны зүгээс оруулах санал бий юу? 

- Цаашид үйлчилгээний аль үе шатанд анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж 

үзэж байна вэ?  

МАНАЙ СУДАЛГААНД ОРОЛЦСОН ТАНД БАЯРЛАЛАА 
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