
 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ                           
ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН  
 
2021 оны 01 дүгээр сарын 13           Улаанбаатар хот  

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад харилцааны яамны дэргэдэх салбар зөвлөл 
/цаашид “Салбар зөвлөл” гэх/ нь шударга, ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг 
бэхжүүлэх, ард түмэнд үйлчлэх, мэргэшсэн, тогтвортой байх,  чадахуйн зарчмыг 
баримтлах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, захирах, захирагдах ёсыг 
баримтлах зэрэг төрийн албаны үндсэн зарчмуудын хэрэгжилтийг хангах, төрийн 
албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах зорилт дэвшүүлж, Төрийн 
албаны тухай хууль тогтоомж, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 59  дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах 
журам”-д заасан чиг үүргийн дагуу дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллав. 
Үүнд:  

Нэг. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ: 
 

Тайлант хугацаанд Салбар зөвлөлийн 10 удаагийн хуралдааныг зохион 
байгуулж, Салбар зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах, ажил, 
албан тушаалд томилох, ДТГ-т ажиллах томилолтын хугацаа нь дууссан ажилтныг 
эгүүлэн татах, томилох, албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, дэвшүүлэн томилох 
зэрэг яам, ДТГ-ын 144 ажилтан /давхардсан тоогоор/-д холбогдох асуудлыг 
шийдвэрлэж, салбарын нийт албан хаагчдад цахим хэлбэрээр дотоод мэдээ болгон 
хүргүүлж, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажиллав. Салбар зөвлөлийн 
2020 оны хуралдааны дүгнэлтийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 73 тушаалаар, 
Гадаад харилцааны сайдын 15 тушаалаар тус тус албажуулаад байна. 

Салбар зөвлөлийн хуралдааны дүгнэлтээр 2020 онд ДТГ-т ажиллах 
томилолтын хугацаа нь дуусч буй 21 дипломат болон үйлчилгээ техникийн 
ажилтныг эгүүлэн дуудаж, ДТГ-ын тэргүүн, ажилтнуудын хүсэлт, ажлын хэрэгцээ 
шаардлага, үндсэн байгууллагын саналыг харгалзан 4 албан хаагчийг сэлгэн 
ажиллуулж, ДТГ-ын тэргүүний саналыг харгалзан 21 ажилтныг албан тушаал 
дэвшүүлж, ДТГ-т ажиллуулахаар 31 дипломат, 4 үйлчилгээ, техникийн ажилтныг 
томилж, 1 ажилтны томилгоог цуцалж, 8 албан хаагчид хүүхэд асрах чөлөө олгов. 
Түүнчлэн томилолтын хугацаа нь 2020 онд дуусгавар болж буй Монгол Улсаас 
гадаад улсад суугаа 3 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, Монгол Улсаас гадаад улсад 
суух 6 Элчин сайд, 6 Ерөнхий консул, 2 Консулыг тус тус томилох асуудлыг эрх 
бүхий дээд шатны байгууллагаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлэв.  

Хилийн чанадад суугаа ДТГ-уудын үндсэн чиг үүрэг, ажлын ачаалал,  тухайн 
улстай харилцах улс төрийн харилцааны түвшин, худалдааны эргэлт, хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ, харилцан адил байх зарчмын дагуу манай улсад дипломат 
төлөөлөгчийн газартай эсэх, иргэдийн зорчих хөдөлгөөн зэргийг харгалзан дараахь 
газарт ДТГ нээх, зэрэглэлийг дээшлүүлэх санал боловсруулж, шийдвэрлүүлсэн. 
Үүнд: 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.6.1, 5.6.2, 5.6.9 
дэх зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд УИХ-ын 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 
79 дүгээр тогтоолоор Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын нийслэл Минск хотод 
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Монгол Улсын Элчин сайдын яам байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу 2020 оны 6 
дугаар сарын 15-ны өдрөөс ЭСЯ-ыг нээж үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. 

АНУ-ын Чикаго хотод Консулын газар нээх асуудлыг Засгийн газар, УИХ-ын 
АБГББХ-ны хуралдаанаар хэлэлцүүлж дэмжсэн шийдвэр гаргуулж, айлын талаас 
нээх зөвшөөрөл авсан бөгөөд 2021 онд нээх асуудлыг эцэслэн шийдвэрлүүлнэ.   

 
 

Хоёр. ҮНДСЭН ХЭСЭГ: 
 

2.1. Төрийн албаны тухай хуулийн 74.1.1. “Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалт болон төрийн албан 
хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн маргааныг хянан 
шийдвэрлэсэн дүн” 
 

Салбарын үйл ажиллагаанд хамаарах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох хүрээнд Төрийн албаны тухай (шинэчилсэн найруулга) хууль 2019 оноос 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан УИХ, Засгийн газар, Төрийн 
албаны зөвлөлөөс шинэчлэн баталсан эрх зүйн актуудын талаарх мэдээллийг 
яамны нийт албан хаагчдад тухай бүр хүргүүлж ажиллав.  

2020 онд улс орны хэмжээнд онцгой нөхцөл байдал үүсч Засгийн газрын 
шийдвэрээр коронавируст цар тахлын хорио цээрийн дэглэмийг тогтоон 
өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна. 
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед дипломат албаны тасралтгүй, хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах үүднээс “Коронавируст халдвар цар тахлаас  урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай” 
хуулийн 3.2 дахь хэсэг, “Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай” Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01 дүгээр зөвлөмжийн 
2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн тус яаманд нэн шаардлагатай хятад, орос, чех, 
вьетнам, солонгос, япон, араб, испани, франц зэрэг хэл эзэмшсэн 16 хүнтэй 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, түр горимоор авч ажиллуулж байгаа бөгөөд эдгээр 
албан хаагчид Төрийн албаны зөвлөлөөс 2019 оны 12 дугаар сард зохион 
байгуулсан төрийн албаны ерөнхий шалгалтад тэнцэж, төрийн жинхэнэ албаны 
нөөцөд бүртгэгдээд байна. Тусгай шалгалт буюу дипломат албаны мэргэшлийн 
шалгалтыг 2021 онд зохион байгуулна. 

Тайлант хугацаанд төрийн албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн эрх 
зөрчигдсөн маргаан салбарын хэмжээнд гараагүй болно. 

 
2.2. Төрийн албаны тухай хуулийн 74.1.2. “Төрийн албан хаагчийн ёс 

зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилт, зөрчлийн талаархи дүгнэлт, цаашид авах 
арга хэмжээний санал” 

 
Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор 

баталсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, 
2019 оны 272 дугаар тогтоолоор баталсан “Дипломат ажилтны сахилгын тусгай 
дүрэм”-ийн дагуу Гадаад харилцааны сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны 
өдрийн А/101 дүгээр тушаалаар ГХЯ-ны Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулж, 2020 оны 08 
дугаар сарын 13-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалаар бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
баталсан.  



3 

 
 

Ёс зүйн зөвлөл нь 2020 онд дипломат ажилтны ёс зүйтэй холбоотой нийт 7 
гомдол хүлээн авч, шалган шийдвэрлэв. Гомдол, мэдээллийг агуулгаар ангилбал:  

 

Д/д Хэнээс Ирсэн гомдол, 
мэдээллийн тоо 

Гомдол, мэдээллийн агуулга 

1. Иргэн  4 
/ДТГ-ын ажилтантай 

холбоотой/ 

Ёс зүйгүй, бүдүүлэг харилцсан, 
хүнд суртал гаргасан 

2. 1 
/Төв аппаратын 

ажилтантай холбоотой/ 

Иргэний өргөдлийг шуурхай 
шийдвэрлэх арга хэмжээ 
аваагүй 

3. Яамны 
удирдлага, 
дотоод 
хяналтын 
мэдээллээр 

2 
/ДТГ-ын албан 

тушаалтантай холбоотой/ 

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид 
байх ёс зүйн хэм хэмжээ 
зөрчсөн, удирдах албан 
тушаалтны үүрэг даалгаврыг 
биелүүлээгүй 

 Нийт 7 

 
Эдгээр гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэсэн байдлыг харуулбал:  
 

 Үндэслэлгүй- 2 

 Ёс зүйн шийтгэл оногдуулсан- 2 (уучлалт гуйх, сануулах) 

 Явцдаа- 3 байна. 
 

Ёс зүйн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга зөвлөлийн шуурхай утсыг 
ажиллуулж иргэдээс хүсэлт, мэдээллийг шуурхай шийдвэрлэн ажилласан. Гомдол, 
мэдээлэл хүлээж авах утасны шугамаар ДТГ-ын консулын үйлчилгээ, консулын 
ажилтнуудтай холбоотой дуудлага нэлээд ирж байсны дийлэнхи нь тодорхой нэг 
ажилтантай холбоотой бус, ерөнхий шинжтэй, эсхүл үйл ажиллагааны зохион 
байгуулалттай холбоотой (тухайлбал, ДТГ утсаа авахгүй байна, тусгай үүргийн 
нислэгийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөхгүй байна, итгэмжлэл зэрэг баримт бичиг 
хугацаа хоцорч байна гэх мэт) байв. Цар тахлын нөхцөл байдал, тэр дундаа 
гадаадаас монгол иргэдийг тусгай үүргийн нислэгээр татан авах үйл ажиллагаатай 
холбоотойгоор иргэдийн бухимдал ихээхэн өндөр байсан нь гомдол, мэдээлэл 
гаргах суурь шалтгаан нөхцөл болж байгаа нь ажиглагдаж байв.  

Түүнчлэн, Ёс зүйн зөвлөл нь нэр бүхий ажилтнууд ажлаас тодорхой 
давтамжтайгаар хоцорсон асуудлыг хянан хэлэлцэж, ажилтнуудын хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, ирцэд сайтар хяналт тавих, ажлын цагийг чанд баримталж, дүрэмд 
заасан ёс зүйн зөрчил гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах зөвлөмжийг газар, 
нэгжийн удирдлага, нийт албан хаагчид хүргүүлсэн. 

ДТГ-уудын ажилтнуудад төрийн болон дипломат ажилтны ёс зүйн асуудлаар 
мэдээ, мэдээлэл өгч ажилласнаас гадна Бээжин дэх Элчин сайдын яамны 
ажилтнуудад төрийн болон дипломат ажилтны ёс зүйн асуудлаар зайны сургалт 
зохион байгууллаа. Сургалтыг 2021 онд үргэлжлүүлэн хийнэ.    

Иргэдээс дипломат ажилтнуудын талаар гаргаж буй гомдол, мэдээлэл 
харьцангуй бага байгаа боловч цаг үеийн амаргүй нөхцөл байдалтай холбоотойгоор 
ГХЯ болон ДТГ-аас үзүүлж буй консулын үйлчилгээний талаар ерөнхий санал, 
гомдол, шүүмжлэл үргэлжлэн гарах төлөвтэй байна. Иймд дараахь арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх саналтай байна. Үүнд: 
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- Дипломат ажилтнуудын сахилгын болон ёс зүйн хэмжээний талаарх 
ойлголт, хууль тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт семинарыг тогтмол 
хийх; 

- Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ДТГ-ын ажилтнуудад зориулж ажлын 
байрны стрессийг бууруулах сургалт, семинар, зөвлөгөө өгөх арга хэмжээ зохион 
байгуулах зэрэг болно. 

 
2.3. Төрийн албаны тухай хуулийн 74.1.3. “Төрийн албаны тухай хууль 

тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал” 
 

 “Гадаад харилцааны яам, хилийн чанадад ажиллаж буй Дипломат 
төлөөлөгчийн газрын хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг Төрийн албаны тухай хууль 
(шинэчилсэн найруулга)-ийг дагалдан батлагдсан дүрэм, журмуудад нийцүүлэн 
шинэчилж, Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 03 
дугаар сарын 26-ны өдрийн А/34 дүгээр тушаалаар батлан мөрдөж байна. 
“Дипломат албан тушаал эрхлэх болзол”-ыг мөн төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн Гадаад харилцааны сайдын 2020 оны А/03 дугаар 
тушаалаар шинэчилэн баталсан.  

Гадаад харилцааны сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар “Албан 
хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг  шинэчлэн батлан хэрэгжүүлж 
байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хилийн чанад дахь ДТГ-т ажиллаж байхдаа  хүүхэд 
төрүүлсэн албан  хаагчдад  жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг албан 
тушаалын цалингийн зөрүүгээр олгох зохицуулалтыг шинээр тусган мөрдөж байна.  

 
Бэлэг, дурсгалын зүйл гардуулах, хүлээн авах, тайлагнах, зарцуулах журмыг 

шинэчлэн боловсруулж Гадаад харилцааны сайдын 2020 оны А/46 дугаар 
тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлж байна.  
 

Мөн Дипломат албаны жендэрийн бодлого боловсруулах зорилгоор 
оролцоонд суурилсан жендэрийн үнэлгээний тайланг бие даасан Эмэгтэйчүүдийн 
дипломат клубын зарим гишүүд болон жендэрийн  шинжээчдийн багийн арга зүйн 
дэмжлэгтэйгээр хийж гүйцэтгэлээ. 

 
Үнэлгээний тайланг яам, Дипломат төлөөлөгчдийн газрын нийт бие 

бүрэлдэхүүнд цахимаар хүргүүлэн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, бодлогын баримт 
бичгийн төслийг боловсруулан Гадаад харилцааны сайдын 2020 оны А/41 дүгээр 
тушаалаар батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна.  Мөн  нийт бие бүрэлдэхүүнийн 
хүйсийн  тэнцвэртэй, зохистой  харьцааг хангах, ажлын байрыг жендэрийн 
мэдрэмжтэй төлөвлөх зорилт тавьж ажиллав. Ингэснээр хүйсийн тэнцвэрт харьцаа 
яамны албан хаагчдын хүйсийн тэнцвэрт харьцаа 53:47/ (эрэгтэй, эмэгтэй) болоод 
байна.  

 
2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар тус яамны 13 газрын захирал, дэд 

захирал,  хэлтсийн даргын албан тушаалын 30 хувьд нь эмэгтэй дипломатч 
томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд шийдвэр гаргах түвшний эмэгтэйчүүдийн эзэлж 
буй хувь өмнөх оноос өссөн  байна. 

 
Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны албан 

тушаалын ангилал, зэрэглэл, түүнд хамаарах албан тушаалын жагсаалт”-ыг 
шинэчлэн баталсантай холбогдуулан “Төрийн захиргааны төв байгууллагын төрийн 
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захиргааны албан тушаалын болон төрийн тусгай дипломат албан тушаалын 
ангилал, зэрэглэлийг дүйцүүлэх жагсаалт”-ыг шинэчлэн батлах шаардлагатай 
байгаа тул Гадаад харилцааны сайдын тушаалын төсөл боловсруулж, Дипломат 
албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3-т заасны дагуу зөвшилцөх зорилгоор 
Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.  
 

2.4. Төрийн албаны тухай хуулийн 74.1.4. “Мэдлэг, ур чадвар, 
туршлагад суурилсан, улс төрөөс хараат бус, шударга, ил тод, 
хариуцлагатай төрийн албыг бэхжүүлэх, төрийн албан хаагчийн ажиллах 
нөхцөл, баталгааны талаар цаашид авах арга хэмжээний санал” 

 
Албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлд онцгойлон 

анхаарч, УИХ-ын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 2019 оны 6 
дугаар сарын 12-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 
хариуцлага алдсан болон хилийн чанад дахь ДТГ-т ажиллах хугацаандаа тамхи, 
мансууруулах бодис, хууль бус найманд нэр холбогдсон болон холбогдож байсан 1 
албан хаагчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэв.   

Тайлант онд ЗГХЭГ-ын харьяа Удирдлагын академиас зохион байгуулсан 
мэргэшүүлэх багц сургалтад 37 албан хаагчийг амжилттай хамруулав. Үүнд: 
эрхэлсэн түшмэл - 29, ахлах түшмэл - 1, дунд хугацааны сургалтад - 3, төрийн 
албанд анх орсон - 4 албан хаагч байна. Төрийн албан хаагчдын монгол хэл, 
бичгийн мэдлэг, чадварыг үе шаттайгаар дээшлүүлэх зорилгоор үндэсний бичгийн 
анхан болон ахисан шатны 30 цагийн хичээл зохион байгуулав.  
 

Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах “Чадахуйн зарчим-Хүний 
нөөцийн аудит” сэдэвт улсын нэгдсэн сургалтад салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 
дарга, 2 гишүүний хамт хамрагдсан.  

 
Салбар зөвлөлөөс эрх хэмжээний хүрээнд ил тод, хариуцлагатай төрийн 

албыг бэхжүүлэх зорилгоор ГХЯ, ДТГ-уудыг арга зүйн удирдлагаар ханган, зөвлөгөө 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.  
  

Төрийн албаны тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.2-т заасан “албан 
тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ажиллах нөхцөлөөр хангуулах” 
баталгааг хэрэгжүүлэх зорилгоор яамны байранд шаардлагатай засвар, 
тохижилтын ажил хийж гүйцэтгэхэд 115,3 сая төгрөг, албан хаагчдын амралт, 
чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх зорилгоор соёл, 
спортын арга хэмжээ зохион байгуулахад 4,2 сая төгрөг зарцуулж, Төрийн албаны 
тухай хуулийн 55.3-д заасны дагуу яамны 6 албан хаагчид 19,3 сая төгрөгийн 
дэмжлэг олгосон байна. 

 
2.5. Салбар зөвлөлийн ажиллах журамд заасан бусад үйл ажиллагаа 
 

Салбарын албан хаагчдын хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог 
боловсронгуй болгох зорилгоор 2017 онд ашиглалтад оруулсан “Хүний нөөцийн 
удирдлагын програм"-д хүний нөөцийн тушаалын мэдээлэл, лавлагаа, эрэлт хайлт, 
тайлан боловсруулах зэрэг хөгжүүлэлтийг дотоод судалгаандаа тулгуурлан 
зохиолгож, 2016 оноос хойших Гадаад харилцааны сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргын боловсон хүчин, хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөнд хамаарах 
тушаалуудын цахим ашиглалтын санг бүрдүүлэв. Түүнчлэн, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2019 оны 17 дугаар тогтоолын дагуу төрийн албан хаагчийн улсын 
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нэгдсэн тоо бүртгэлийг хөтлөх, мэдээлэл авах нэгдсэн системд ГХЯ, ДТГ-уудын 
нийт албан хаагчдын мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн оруулж байна. Дээрх 
системийг Сангийн яамны Төрийн албан хаагчийн цалингийн нэгдсэн системтэй 
холбож байгаатай холбогдуулан тус яамны төв аппаратын албан хаагч бүрийн 
цалингийн мэдээллийг нягтлан 2020 оны нэгдүгээр улиралд мэдээллийн системд 
бүрэн оруулсан болно. 

Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрээр ГХЯ-ны ТНБД бөгөөд ТАСЗ-ийн 
даргаар Н.Анхбаярыг томилж, тус яамны Хөрш орнуудын газар, Төрийн захиргааны 
удирдлагын газар, Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газар, Гадаад худалдаа, эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирлын сул орон тоонд сонгон 
шалгаруулалт зарлаж, зохион байгуулах хүсэлтийг Төрийн албаны зөвлөлд 
хүргүүлсний дагуу тус зөвлөлөөс сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, хамгийн 
өндөр оноо авсан 4 албан хаагчийг сул орон тоонд томилох дүгнэлт ирүүлснийг 
үндэслэн газрын захирлуудыг ТНБД-ын тушаалаар албан тушаалд томилов.  

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 165 дугаар тогтоолоор ГХЯ-ны газрын 
захирал, хэлтсийн даргын, 2020 оны 35 дугаар тогтоолоор дэд захирлаас атташе 
хүртэлх албан тушаалын тодорхойлолтыг батлах зөвшөөрлийг өгсний дагуу ГХЯ-
ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны А/381, 2020 оны А/24 дугаар 
тушаалаар ГХЯ, ДТГ-ын нийт дипломат ажилтны албан тушаалын тодорхойлолтыг 
баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.  

Түүнчлэн, батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолттой уялдуулж яам, ДТГ-
ын албан хаагчдын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах чиглэл, заавар, зөвлөмжийг хүргүүлж, салбарын нийт дипломат 
болон төрийн захиргааны албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, 
холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа болно.  

Тайлангийн хугацаанд Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, холбогдох 
журмын хэрэгжилтийг хангах асуудлын хүрээнд нууцтай танилцах эрх бүхий 22 
албан тушаалтныг аюулгүй байдлын шалгалтад оруулж, холбогдох зөвшөөрлийг 
авав.  

Тус яамны 2020 оны 15 заалт бүхий дотоод сургалтын төлөвлөгөөг ТНБД-аар 
батлуулж, хэрэгжилтийг хангахаар ажиллаж байсан боловч коронавируст халдвар 
/COVID-19/ цар тахлын дэгдэлтийн улмаас Улсын онцгой комиссоос хорио цээрийн 
дэглэм тогтоож, зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласантай холбогдуулж гадаад, 
дотоодын сургалтад албан хаагчдыг хамруулах, албан хаагчдад чиглэсэн сургалт 
зохион байгуулах боломжгүй болсон. Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, шилжилт 
хөдөлгөөн хэвийн байдалд ормогц, дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд туссан 
сургалтуудыг зохион байгуулна.    

Гадаад харилцааны салбарт хамаарах 162 хууль тогтоомжийн 336 зүйл, 
заалтын 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаарх хэрэгжилт, дээд, өндөр түвшний 
болон Гадаад харилцааны сайдын 2015-2019 оны 63 гаруй айлчлалын 1087 гаруй 
заалт бүхий төлөвлөгөө, ГХЯ-ны шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, 
13 газар, нэгжийн долоо хоногийн ажлын тойм мэдээ, мөн  2020 онд яамны газар, 
нэгжид хүргүүлсэн Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын 94 үүрэг, даалгаврын 
биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгч ажилласан болно.  

Засгийн газрын 2019 оны 443 дугаар тогтоолын дагуу ДТГ-т ажиллаж  буй 
төвийн томилолттой албан хаагчдын цалингийн нэгжийг 10 хувиар нэмэгдүүлэх,   
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2019 оны 472 дугаар тогтоол, 2020 оны 75 дугаар тогтоолын дагуу яамны төв 
аппаратын албан хаагчдын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох, ДТГ-ын 
албан хаагчдын адилтгах албан тушаалын цалинг шинэчлэх шийдвэрүүдийг тус тус 
Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар албажуулж, хууль тогтоомжоор 
зөвшөөрсөн нэмэгдлүүдийг олгож эхлэв. 

 
 

Гурав. БУСАД ХЭСЭГ: 
 

УИХ-ын   2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т “Дипломат албанд сахилга, 
хариуцлагыг эрс нэмэгдүүлэх” зорилт дэвшүүлсний дагуу гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх асуудалд онцгой анхаарал хандуулж, хар тамхи тээвэрлэх 
болон хууль бус бусад аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хилийн 
чанадад ажиллаж буй 11 ДТГ-ын 46 тээврийн хэрэгсэлд автомашины байршил 
тогтоогч хяналтын систем суурилуулсан. 

 
ГХЯ-ны албан ёсны цахим хуудас /mfa.gov.mn/-д 2020 оны турш нийт 385 

хэвлэлийн мэдээг нийтэлж, яамны албан ёсны Facebook, Twitter хуудсанд тус бүр 
400 гаруй пост оруулав. Тайлангийн хугацаанд яамны Facebook хуудсанд орсон 
мэдээ мэдээлэл давхардсан тоогоор 3,505,145 хүнд хүрч, 32,994 хүн шинээр 
дагасан үзүүлэлттэй байна.  

  
Гадаадад ажиллаж амьдарч буй иргэдтэй холбоотой буюу консулын 

харилцаатай холбоотой мэдээлэл яамны цахим хуудасны консулын мэдээлэл 
цэсээр дамжин консулын цахим хуудсанд байршиж мэдээг байнга шинэчлэн 
баяжуулж, гадаад улсад амьдарч буй иргэдэд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг 
түгээж ажиллав.  
 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын дагуу 2020 оны 2 дугаар сарын 15-ны 
байдлаар ГХЯ-ны төв аппарат болон ДТГ-ын нийт 318 албан хаагчийн ХАСХОМ-ыг 
хүлээн авч баталгаажуулж, ХАСХОМ-той холбоотой 2 төрлийн тайланг АТГ-т 
хүргүүлсэн. 2020 онд тус яамны хэмжээнд ХАСХОМ-ээ буруу бөглөсөн нэг албан 
хаагчид 3 сарын цалинг 30 хүртэлх хувиар бууруулж сахилгын шийтгэл ноогдуулсан, 
4 албан хаагчид НДШ-ийг давхар төлсөнтэй холбогдуулан мөн адил арга хэмжээ 
авсан болно. 

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2020 оны нийт 10 
удаагийн хуралдааны санал, дүгнэлтийн дагуу тус яамны зарим албан тушаалд 
томилогдохоор нэр дэвшсэн болон тус яамнаас хилийн чанад дахь Дипломат 
төлөөлөгчийн газарт томилогдон ажиллахаар нэр дэвшсэн 71 албан хаагчийн 
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулж, мөн тэдэнтэй холбоотой 
хүний нөөцийн тушаал шийдвэрийг боловсруулж, албажуулсан болно.   

Гадаад харилцааны яам, Дипломат төлөөлөгчийн газруудын ажлын уялдаа 
холбоог дээшлүүлэх, ДТГ-уудын дотоод үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, арга 
зүйгээр хангах зорилтын хүрээнд дотоод ажлын тайлангийн хариу, ДТГ-ын 
дипломат албан хаагчдын Албан тушаалын тодорхойлолт, ДТГ-уудын болон албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах, COVID-19 цар тахлын 
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үед ажиллах зааварчилгаа, зөвлөмж болон бусад холбогдох асуудлуудаар 
давхардсан тоогоор 43 чиглэл бүхий цахим шуудан, албан бичгийг нийт ДТГ-уудад 
хүргүүлсэн.  

 
2020 онд яамны шуурхай зөвлөгөөнийг 44 удаа зохион байгуулж, үйл 

ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, арга зүйгээр хангах талаар нийт 320  заалт бүхий 
үүрэг даалгаврыг яамны газар, нэгж болон ДТГ-уудад хүргүүлж, хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 
 
 
 

Дөрөв. ДҮГНЭЛТ 
 

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад харилцааны яамны дэргэдэх Салбар 
зөвлөл нь 2020 онд системийн хэмжээнд төрийн захиргааны удирдлагын 
манлайллыг хангах, хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт, ил тод байдлыг хангах, 
зохион байгуулах чиг үүргээ зохих түвшинд нь буюу хангалттай сайн биелүүлсэн 
хэмээн үзэж байна.  

 
2020 онд улс орны хэмжээнд онцгой нөхцөл байдал үүсч Засгийн газрын 

шийдвэрээр коронавируст цар тахлын хорио цээрийн дэглэмийг тогтоон 
өндөржүүлсэн бэлэн байдал, бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж 
байна. Салбар зөвлөл нь энэхүү онцгой үед дипломат албаны тасралтгүй үйл 
ажиллагааг хангах, боловсон хүчний хангалтыг нэмэгдүүлэх, Салбар зөвлөлийн 
хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх чиглэлээр нөөц бололцоог дайчлан 
идэвхитэй ажиллав.  

 
Онцлон тэмдэглэхэд 2020 оны 1 дүгээр сард ГХЯ-ны ТНБД-ын тушаалаар 

Шуурхай ажлын хэсгийг байгуулж, УОК, холбогдох яамд, агентлагийг шуурхай 
мэдээллээр хангах, гадаад улсаас Монгол Улсад суугаа ДТГ, ОУБ-тай харилцах, 
хилийн чанадад суугаа ДТГ-уудыг удирдлагаар хангах, эх орондоо буцах хүсэлт 
гаргасан иргэдийг татан авах ажиллагааг зохион байгуулж ажиллав. Ингэхдээ нийт 
27729 иргэнийг дэлхийн 93 улсаас тусгай үүргийн 111 удаагийн нислэг, автозам, 
төмөр замын боомтоор 74 удаагийн татан авах ажиллагаагаар ирүүлээд байна.  
Энэхүү ажиллагаанд УОК, ГХЯ, Шуурхай штабын удирдлага дор хилийн чанадад 
суугаа нийт 46 ДТГ-ын 140 гаруй дипломат болон үйлчилгээ, техникийн ажилтан 
дайчлагдан эрсдэлтэй нөхцөлд ажилласан болно.    

 
Салбар зөвлөл нь 2020 онд дэвшүүлсэн салбарын хэмжээнд сахилга 

хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг 2021 онд үргэлжлүүлэн, удирдлагын 
манлайллыг хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангах, Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль, түүнийг дагалдаж 
гарсан эрх зүйн актуудад нийцүүлэн салбарын хэмжээнд мөрдөгддөг дүрэм, 
журмуудыг шинэчлэх, дотоод зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зорилтыг 
үргэлжлүүлэн, албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг нөөц бололцоондоо тулгуурлан 
шат дараатайгаар шийдвэрлэх, ДТГ-уудын үйл ажиллагааг улам сайжруулах 
зорилтуудыг тавин ажиллана.  
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Тав. САНАЛ 
 

Цаашид хууль тогтоомж, Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулахтай 
холбоотой дараах саналыг уламжилж байна. Үүнд:    
 

Төрийн албаны тухай хуулийг дагалдан батлагдсан Төрийн албаны ерөнхий 

шалгалт өгөх болзол, журам, Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам, 

Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам, Төрийн жинхэнэ албаны нөөц 

бүрдүүлэх журам, “Төрийн жинэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, 

сэлгэн ажиллуулах журам”-ыг дипломат албаны онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэх 

хүрээнд: 

1. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүрэлдэхүүнд аль нэг түгээмэл гадаад 
хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох сорилын шалгалт нэмэх; 

2. Төрийн албаны тусгай шалгалтын бүрэлдэхүүнд албан тушаалын 
тодорхойлолтод заасан мэргэжлийн мэдлэгийн шалгалт, албан тушаалын 
тодорхойлолтод заасан гадаад хэлний мэдлэгийн шалгалтыг нэмэх, төрийн 
захиргааны төв байгууллагын зарим удирдах албан тушаал (яамны газрын дэд 
дарга, хэлтсийн дарга, тасгийн дарга) болон гүйцэтгэх албан тушаалд тухайн 
байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчдаас сонгон шалгаруулж, шатлан 
дэвшүүлэх асуудлыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн захиргааны албаны гүйцэтгэх албан тушаал, түүнтэй адилтгах 
гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага”,  тухайн албан тушаалын 
тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага болон чадахуйн зарчмыг гол шалгуур 
болгон харьяалах Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх 
зохицуулалтыг бий болгох; 

3. ЗГХЭГ-т шилжүүлэн болон сэлгэн ажиллуулах албан хаагчдын мэдээллийн 
сантай болох талаар “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд 

шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам”-д нэмж тусгах” зэрэг болно.  

 
 
 

Зургаа. ХАВСРАЛТ 
 
 

Төрийн албаны зөвлөлийн ГХЯ-ны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2020 оны үйл 
ажиллагааны тайланд дараах судалгаа, мэдээг хавсарган хүргүүллээ. Үүнд:  

 
 

 
№ 

 
Тайлан, судалгаа, мэдээний утга 

 
Хуудасны 

тоо 
 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол шийдвэр, УИХ-ын 
холбогдох байнгын хорооноос өгсөн үүргийн биелэлт 

10 

2 Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн нөлөөллийн талаар 
гаргасан санал 

2 

3 Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр 
зарцуулсан зардлын нэгдсэн судалгаа 

1 

4 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээ 2 
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5 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2 

6 Төрийн байгууллагын албан хаагчдын 2020 онд сургалтад 
хамрагдсан судалгааны нэгтгэл 

1 

7 ЗГ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хөрөнгөөр 2016 оноос хойш 
гадаад орнуудад сурсан болон сурч байгаа төрийн албан 
хаагчид, тэдгээрийн ажил эрхлэлтийн байдлын талаарх 
судалгаа 

3 

8 Тайлан хэлэлцүүлсэн тухай салбар зөвлөлийн хуралдааны 
тэмдэглэл 

1 

 
 

Жич: ТАЗ-өөс ирүүлсэн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг тайлагнах 
зөвлөмжид заасан Тайлангийн 2, 3, 4, 6,10,11,13 дугаар хавсралтад дурдагдсан үйл 
ажиллагаа Салбар зөвлөлийн хэмжээнд хийгдээгүй учир хавсралтад оруулаагүй 
болно. 
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