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ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ 

2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН 

2022 оны 3 дугаар сарын 14      Улаанбаатар хот 

 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 9.1 дэх заалтын 

дагуу Гадаад харилцааны яам /ГХЯ/-ны 2021 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг яамны удирдлагад танилцуулан Засгийн газрын 

Хэрэг эрхлэх газар /ЗГХЭГ/-т хүргүүлж байна. 

Тайланд Гадаад харилцааны салбарт холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн 2021 оны жилийн эцсийн биелэлт, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд 

гадаад бодлого, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны талаар тусгагдсан зорилт, 

арга хэмжээний 2021 оны хэрэгжилт, ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

биелэлт, Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 

хангах хөтөлбөрийн биелэлт, Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээний тайлан, 

Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ, Гадаад харилцааны яамны эдийн засаг, 

нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, шударга байдлын үнэлгээ зэрэг журамд заасан 

үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтийг дүгнэж биелэлтийн хувь, үнэлгээг тусгав. 

Дээр дурдсан журмын 9.1.1-д заасны дагуу ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний биелэлт /Хавсралт-1/, Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах 

нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт /Хавсралт-2/, 

Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээний тайлан /Хавсралт-3/, Шилэн дансны 

хөтлөлтийн үнэлгээ /Хавсралт-4/, Гадаад харилцааны яамны эдийн засаг, нийгмийн 

хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ /Хавсралт-5/, Шударга байдлын үнэлгээ /Хавсралт-6/ 

тус тус гарган хүргүүлж байна. 

Нэг. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 

1.1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон Захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Гадаад 
харилцааны салбарт холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд 
2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, Засгийн 
газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем 
(www.unelgee.gov.mn)-д Гадаад харилцааны яам /ГХЯ/-ны чиг үүрэгт хамаарах 
Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурал /УИХ/-ын тогтоол, УИХ-ын байнгын хорооны 
тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл /ҮАБЗ/-ийн 
зөвлөмж, ҮАБЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий 
сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Засгийн газрын албан 
даалгавар зэрэг хяналтад авсан нийт 10 төрлийн 138 хууль тогтоомж, тогтоол 
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шийдвэрийн 218 зүйл, заалт оруулж, баталгаажуулан, тогтоосон хугацаанд ЗГХЭГ-
т хүргүүлсэн. 

Гадаад харилцааны салбарт холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж тайлагнахад ЗГХЭГ-аас 85.97 хувийн үнэлгээ тавьсан бөгөөд холбогдох 
тайлан, мэдээг яамны газар, нэгж, Монгол Улсаас хилийн чанадад суугаа Дипломат 
төлөөлөгчдийн газруудад хүргүүлж, үнэлгээ нь буурсан заалтуудын хэрэгжилтийг 
сайжруулах, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрээр өгсөн үүрэг, даалгаврыг 
чанаржуулах чиглэл өгч ажилласны үр дүнд газар, нэгжүүдээс хууль тогтоомжийн 
биелэлт гаргах ажлын чанар сайжирч байна. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 138 хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
нийт 218 зүйл, заалтаас 141 заалт 100.0, 62 заалт 70.0, 8 заалт 30.0 хувийн 
гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж 7 заалтын хэрэгжих хугацаа болоогүй, үнэлэх боломжгүй 
байна.  

Гадаад харилцааны салбарт холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
2021 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт дунджаар 88.53 хувийн өөрийн үнэлгээтэй 
гарав.  

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар гадаад харилцаанд холбогдох хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 138 хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 218 зүйл, 
заалтаас бүрэн хэрэгжсэн, нэг удаагийн буюу цаг үеийн шинжтэй, тус яамны үндсэн 
чиг үүрэгт хамаарахгүй зэрэг 6 заалтыг хяналтаас хасуулах саналыг Засгийн газрын 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем (www.unelgee.gov.mn)-д 
оруулав. 

Гадаад харилцааны салбарын хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар гарган хүснэгтээр үзүүлбэл: 

№ 
Хууль тогтоомж, 

тогтоол шийдвэрийн 
нэр 

Шийдвэр 
тоо 

Зүйл, 
заалтын 

тоо 

Биелэлт хувиар хугацаа 
болоогүй 

Дундаж  
хувь 100 70 30  0 

1. Хууль  10 25 22 1 1  1 95.83 

2. 
Улсын Их хурлын 
тогтоол 

7 11 8 3    91.82 

3. 
УИХ-ын байнгын 
хорооны тогтоол 

15 30 22 5   3 94.44 

4. Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2 2 2     100.00 

5. ҮАБЗ-ийн зөвлөмж 4 5 3 1   1 92.50 

6. 
ҮАБЗ-ийн хуралдааны 
тэмдэглэл 

14 14 7 7    85.00 

7. Засгийн газрын тогтоол 25 32 24 8    92.50 

8. 
Ерөнхий сайдын 
захирамж 

6 6 3 3    85.00 

9. 
Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэл 

52 79 42 29 6  2 83.25 

10. 
Засгийн газрын албан 
даалгавар 

3 14 8 5 1   84.29 

Нийт 138 218 141 62 8 - 7 88.53 

 

Тайлангийн хугацаанд хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн жагсаалтад 
орсон Дээд, өндөр түвшний болон Засгийн газрын гишүүдийн айлчлалын мөрөөр 
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хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 2021 оны 1 дүгээр улирлын 
байдлаар, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэлийн хэрэгжилтэд 2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар, мөн 
Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийв. 

Түүнчлэн 2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар гадаад харилцаанд холбогдох 
хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 188 хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 285 
зүйл, заалтаас бүрэн хэрэгжсэн, нэг удаагийн буюу цаг үеийн шинжтэй, тус яамны 
үндсэн чиг үүрэгт хамаарахгүй зэрэг 133 заалтыг хяналтаас хасуулах саналыг 
Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем 
(www.unelgee.gov.mn)-д оруулав. 

Гадаад харилцааны сайдын зөвлөлийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийн хуралдаанд гадаад харилцааны салбарт холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн 2021 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийг танилцуулсны дагуу дараах 
зөвлөмжийг яамны газар, нэгж, ДТГ-уудад хүргүүлээд байна. Үүнд:  

1.Засгийн газрын 2021 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 4.4 дэх заалт, Гадаад 
харилцааны сайдын 2021 оны А/13 тушаалын дагуу Гадаад харилцааны салбарт 
холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг Төрийн захиргааны 
удирдлагын газар нэгтгэн тайлагнах болсонтой холбогдуулан газар, нэгжүүд хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг ЗГХЭГ-т хүргүүлэх хугацаанаас 1 
сарын өмнө ТЗУГ-т, ТЗУГ-аас 2 долоо хоногийн өмнө биелэлтийг нэгтгэн ХШҮДАГ-
т хүргүүлэх;  

2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нь Засгийн газрын 
unelgee.mn-д хагас жилээр болон бүтэн жилээр оруулсан Гадаад харилцааны 
салбарт холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн жагсаалтыг биелэлт гаргах 
хугацаанаас (жил бүрийн 1 дүгээр сарын 15, 7 дугаар сарын 1) 1 сараас доошгүй 
хугацааны өмнө ТЗУГ-т хүргүүлэн, нэгдсэн биелэлтийг гаргуулан авч хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж Сайдын Зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж байх;  

3. Гадаад харилцааны салбарт холбогдох шинээр батлагдсан хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүдийг ТЗУГ-аас тухай бүр холбогдох газар, нэгжид 
хүргүүлэн, заасан хугацаанд биелэлт гаргуулах, хэрэгжилтэд явцын хяналт тавьж 
байх. 

4. Гадаад харилцааны салбарын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилт бусад байгууллагаас хамааран хангалтгүй байгаа заалтуудын 
биелэлтийг сайжруулахад газар, нэгжүүд онцгой анхаарч ажиллах. 

1.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолын 

нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд 

тусгагдсан Гадаад харилцааны яамны хариуцан хэрэгжүүлэх зорилт, арга 

хэмжээний 2021 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2020 оны 206 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, Засгийн газрын хяналт-
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шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем (www.unelgee.gov.mn)-д оруулж 

баталгаажуулсан. 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус яам үндсэн 

хэрэгжүүлэх 53 арга хэмжээ, хамтран хэрэгжүүлэх 21 арга хэмжээ, оролцон 

хэрэгжүүлэх 4 арга хэмжээ, нийт 78 арга хэмжээ тусгагдсан. 

Гадаад харилцааны яам үндсэн хэрэгжүүлэгчээр тусгагдсан 17 зорилтын 53 

арга хэмжээний 2021 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт 88.11 хувьтай байна.  

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн нэгтгэлийг дор хүснэгтэд харуулав. 

 № Үнэлгээ Хувь Арга хэмжээний тоо 

1.  Үр дүнтэй 100 31 

2.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн 90 7 

70 12 

3.  Эрчимжүүлэх шаардлагатай 50 2 

30 -  

4.  Үр дүнгүй 0 1 

Хэрэгжилт гаргах нийт арга хэмжээний тоо 
/үндсэн хэрэгжүүлэгч/ 

53 

Хэрэгжилтийн дундаж /хувь/ 88.11 

 

Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолын 

хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин”-нд тусгагдсан Гадаад 

харилцааны яамны хариуцан 6 шалгуур үзүүлэлтээс 3 нь 2021 оны зорилтот 

түвшинд бүрэн хүрсэн байна.  

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлтийн 2021 оны жилийн эцсийн хүрсэн түвшинг дор хүснэгтэд харуулав. 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 
/2019/ 

Хүрсэн 
түвшин 
/2020/ 

Зорилтот 
түвшин 
/2021/ 

Хүрсэн 
түвшин 
/2021/ 

1 Дээд, өндөр түвшний айлчлал, арга 
хэмжээ 

тоо 20 6 30 28 

2 НҮБ, түүний системийн 
байгууллагууд, олон улсын болон 
бүс нутгийн түвшинд оролцсон арга 
хэмжээ, хэрэгжүүлсэн айлчлал 

тоо 4 4 7 15 

3 Хоёр талт олон улсын гэрээ  тоо 47 17 7 11 

4 Салбар хоорондын хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх, ЗГ 
хоорондын комиссын хуралдаан, 
ГХЯ хоорондын зөвлөлдөх 
уулзалтын тоо 

тоо 36 20 34 27 

5 Гадаад улстай хэрэгжүүлэх 
хамтарсан төсөл хөтөлбөрийн тоо тоо 60 105 41 93 

6 Хилийн чанадаас хуулбарлан 
буцаан авсан эд өлгийн зүйлс, 
соёлын өв 

тоо 5 8 40 23 

 

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас 2021 онд төлөвлөөд байсан 

зарим дээд, өндөр түвшний айлчлал, Засгийн газар хоорондын комиссын 

хуралдаан, ГХЯ-д хоорондын зөвлөлдөх уулзалтын хэрэгжих боломжгүй болж, 

уулзалт, арга хэмжээ багассан. Хэдийн тийм боловч холбогдох ажил, арга хэмжээг 

http://www.unelgee.gov.mn)-д
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эрчимжүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг цахимаар зохион байгуулах зэргээр идэвхтэй 

ажилласан болно. 

Тайлант хугацаанд 31 арга хэмжээг “Үр дүнтэй”, 19 арга хэмжээг “Тодорхой 

үр дүнд хүрсэн”, 2 арга хэмжээг “Эрчимжүүлэх шаардлагатай”, 1 арга хэмжээг “Үр 

дүнгүй” гэж үнэлэв.  

“Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан Гадаад харилцааны яамны 

хариуцан хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээний 2021 оны жилийн эцсийн 

хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг Гадаад харилцааны 

сайдын зөвлөлийн 2022 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдаанд 

танилцуулсны дагуу дараах зөвлөмжийг яамны газар, нэгжүүдэд хүргүүлээд байна. 

Үүнд:  

1. Тус яамны чиг үүрэгт хамаарахгүй зарим ажил, арга хэмжээний “үндсэн 

хэрэгжүүлэгч байгууллага” гэснийг “хамтран хэрэгжүүлэгч” болгон өөрчлөх саналыг 

боловсруулж, үндэслэл, тайлбарын хамт ЗГХЭГ-т хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх. Үүнд: 

1.1. Монголын говьд шинжлэх ухаан, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх МАRS-V төслийг хэрэгжүүлэх /3.4.6.4/ 

1.2. Үйлдвэрлэл-худалдаа-хөрөнгө оруулалтын цогц бодлогыг дэмжихэд 

чиглэсэн "Төрөөс гадаад худалдааны талаар баримтлах бодлого"-ын 

баримт бичиг боловсруулж, батлуулах /4.5.2.1/ 

1.3. АНУ-ын МСК-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын ус 

хангамжийн баруун эх үүсвэрийг барьж, ашиглалтад оруулах /6.1.10.1/ 

2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2021.10.13-ны өдрийн 55 дугаар 

тэмдэглэлээр “Монгол Экспорт” хөтөлбөр хүчингүй болсонтой холбогдуулан 

төлөвлөгөөний 4.5.2.2 дахь1 арга хэмжээг шинэчлэн боловсруулж, саналыг ЗГХЭГ-

т хүргүүлэх, холбогдох зардлын төсвийн төслийг СЯ-нд хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх; 

3. “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 4.5.5.6 дахь зорилт, арга хэмжээний 2021-2024 оны 

зорилтот түвшин техникийн алдааны улмаас “#REF!” гэж орсон байгаа тул арга 

хэмжээний зорилтот түвшинг ЗГХЭГ-т албан бичгээр хүргүүлэх зэрэг болно. 

1.3. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

хэрэгжилт 

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол 

Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл” болон “Монгол Улсын 

2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн гадаад харилцааны яамны чиг 

үүрэгт хамаарах зорилт, арга хэмжээний 2021 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд 

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-

                                            
1 4.5.2.2-т “Монгол экспорт" арга хэмжээг /2019-2022/ хэрэгжүүлж дуусгана. Экспортыг дэмжих, 
төрөлжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний 
экспортын судалгаа, маркетингийг төрөөс дэмжинэ. 
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шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 

Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем 

(www.unelgee.gov.mn)-д оруулж баталгаажуулан, Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд 

хүргүүлэв. 

1.3.1. Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл 

Таван жилийн үндсэн чиглэлд гадаад харилцааны яамнаас хэрэгжилтийг 

тайлагнах 4 арга хэмжээ тусгагдсанаас 2021 оны жилийн эцсийн биелэлт 100 хувийн 

өөрийн үнэлгээтэй гарсан.  

Арга хэмжээний биелэлтийн үнэлгээг дор хүснэгтэд үзүүлэв: 

№ Арга хэмжээ Д/д Үнэлгээ 

1.  Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 
хоорондын эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлж, гадаад худалдааны 
эргэлтийг нэмэгдүүлнэ 

4.4.1. 100% 

2.  Гуравдагч хөрш орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлнэ 4.4.2. 100% 

3.  Монгол Улс бүс нутгийн эдийн засаг, худалдааны интеграцад нэгдэх 
бэлтгэл ажлыг хангаж, худалдааг хөнгөвчилнө  

4.4.3. 
100% 

4.  Хилийн чанадад байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, улс төрийн болон 
бусад эрхээ хэрэгжүүлэх, монгол хүүхэд эх хэлээрээ сурч боловсрох 
боломжийг бий болгосон эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байх 

5.5.3. 
100% 

Хэрэгжилт /хувиар/  100 % 

 

Зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд улсын төсвөөс нийт 1039.9 сая төгрөг 

зарцуулахаар төсөвлөснөөс Монгол Улсын цахим визийн систем нэвтрүүлэхэд 682 

сая төгрөг зарцуулсан байна.  

1.3.2. Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 

ГХЯ-ны хөрөнгө оруулалтын төслийн биелэлт хэрэгжээгүй буюу “үр дүнгүй” 

гэсэн үнэлгээтэй байна.  

Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд 

шаардагдах хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төсөв, санхүүгийн тооцоо, эх 

үүсвэртэй нь уялдуулан нарийвчлан төлөвлөсөн энэхүү хавсралт баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “Токио дахь ЭСЯ-ны барилга барих” гэсэн 1 зорилт 

дэвшүүлсэн. Төслийг хэрэгжүүлэхэд улсын төсвөөс 70.5 тэрбум төгрөг 

зарцуулахаар төлөвлөсөн боловч төсвийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлын улмаас 

төсөв батлагдаагүй тул хэрэгжилт байхгүй байна. 

Токио дахь ЭСЯ-ны барилга нь 1971 онд баригдсан, 40 орчим жил их 

засваргүй ашигласан, барилгын хана туурга, олон жилийн газар хөдлөлтөд ан цав 

их гарсан, инженерийн шугам сүлжээ хуучирч засвар үйлчилгээ хийлгэхэд өндөр 

өртөгтэй болсон. 2018 оны үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлын хэсгийн 

дүгнэлтэд барилгын хананд ан цав үүссэн, өнгөлгөөний хавтан ховхорч унах 

магадлалтай, дээврийн усны хамгаалалт хуучирч муудсан, цас, борооны ус нэвчих, 

улмаар гал аюулын эрсдэлтэй гэсэн байна.  

Токио дахь ЭСЯ-ны барилга барих ажил хэрэгжихгүй байгаа нь гадаад хүчин 

зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалсан дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын 

улмаас улсын төсвөөс санхүүжих боломжгүй болсон.  

http://www.unelgee.gov.mn)-д
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“Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл” болон 

“Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн гадаад 

харилцааны яамны чиг үүрэгт хамаарах зорилт, арга хэмжээний 2021 оны жилийн 

эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг Гадаад харилцааны 

сайдын зөвлөлийн 2022 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдаанд 

танилцуулсан. 

1.4. Гадаад харилцааны яамны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

“Яамдын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн 

газрын 2018 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 55 дугаар тогтоолыг ЗГХЭГ-аас 

шинэчлэн батлуулах гэж буйтай холбогдуулан “Гадаад харилцааны яамны 2021-

2024 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”-д тусгах саналыг боловсруулж, 

ЗГХЭГ-т 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/5647 дугаар албан бичгээр 

хүргүүлсэн. 

“Яамдын 2021-2024 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”-ийг 

Засгийн газрын тогтоолоор батлаагүй байгаа тул тус яамнаас хүргүүлсэн саналын 

дагуу “Гадаад харилцааны яамны 2021-2024 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 

үзүүлэлт”-ийн биелэлтийг гаргаж, Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор 

баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6.2 дахь заалтад 

дурдсан аргачлалын дагуу дүгнэхэд 99.5 хувийн үнэлгээтэй гарч байна. 

/Хавсралт-5/ 

Гадаад харилцааны яамны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн нийт 16 

үзүүлэлтээс 15 нь 100, 1 нь 92.5 хувийн үнэлгээтэй байна. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар “Визгүй зорчих болон виз хөнгөвчлөх” 

гэсэн 12 дахь заалтын дагуу 2 улстай хэлэлцээр байгуулсан. 2021 оны жилийн 

эцсийн байдлаар Монгол Улсын иргэд 25 улсад визгүй зорчиж, 65 улсад 

хөнгөвчилсөн нөхцөлөөр зорчиж байна. 

Хоёр. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

2.1. Гадаад харилцааны яамны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

биелэлт 

Гадаад харилцааны яамны 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан /гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний биелэлт/-д Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг үндэслэн хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийж, Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн 

систем (www.unelgee.gov.mn)-д оруулж, баталгаажуулан, тогтоосон хугацаанд 

ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 

ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 55 зорилтын нийт 237 ажил, 

арга хэмжээ тусгагдсан. Төлөвлөгөөний дундаж биелэлт 86.2 хувийн дүнтэй гарав. 

/Хавсралт-1/ 

http://www.unelgee.gov.mn)-д
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Төлөвлөгөөнд туссан 55 зорилтын хэрэгжилтийн хувийг үзүүлэв.  

№ 
Зорилтын биелэлтийг хувиар 

/Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар 
тогтоолын журмын аргачлалаар/ 

Зорилтын тоо 

1. 100 хувь 12 

2. 90 хувь 25 

3. 70 хувь 17 

4. 50 хувь 1 

5. 30 хувь - 

6. 0 хувь  - 

Нийт зорилтын тоо 55 зорилт 

Биелэлтийн дундаж хувь 85.2 хувь 

 

 Төлөвлөгөөнд туссан 237 ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь. Үүнд: 

№ 
Ажил, арга хэмжээний биелэлтийг хувиар 

/Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 
журмын аргачлалаар/ 

Зорилтын 
тоо 

1. 100 хувь 97 

2. 90 хувь 64 

3. 70 хувь 61 

4. 50 хувь 15 

5. 30 хувь - 

6. 0 хувь  - 

Нийт ажил, арга хэмжээний тоо 237 ажил 

Ажил,арга хэмжээний биелэлтийн дундаж хувь 86.4 хувь 

  

Төрийн албаны тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2, Засгийн газрын 2020 

оны 216, 217, 218 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан журам, Засгийн газрын 

Хэрэг эрхлэх газрын даргын 100 дугаар тушаалын дагуу тухайн байгууллага ажлын 

зорилт, арга хэмжээний суурь түвшин, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, ажил, арга 

хэмжээний санхүүжилтийг зөв бодитой төлөвлөх нь хэрэгжилт чанартай, бодит үр 

дүнд хүрэх боломжийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байна.  

ГХЯ-ны 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан /гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө/-гийн 

биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дараах зөвлөмжийг яамны газар, нэгж, 

ДТГ-уудад хүргүүлэв. Үүнд: 

1. Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан 

журмын дагуу гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалан гүйцэтгэл тасарсан, хойшилсон 

аливаа ажил, арга хэмжээг 0, 30, 50 хувиар үнэлэх шийдвэр гарсан тул цаашид цар 

тахал зэрэг гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад нөхцөл байдалд 

нийцүүлэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга хэмжээний зорилтыг хангах 

чиглэлээр шинэ арга зам, боломжийг эрэлхийлэх, ялангуяа цахим хэлбэрийг бүрэн 

ашиглаж, ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах;  

2. Газар, нэгжүүд жил бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа 

ГХЯ-ны 2020-2024 оны Стратеги төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулж төлөвлөх, 

хэрэгжилтэд анхаарах; 
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3. Мөн жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусгах ажил, арга хэмжээний санхүүжилтийг 

ТЗУГ-ын СЭЗХ-тэй хамтран шаардагдах хөрөнгийг бодитой төсөвлөж, хэрэгжилтийг 

хангахад анхаарах. 

2.2. Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 

хангах хөтөлбөрийн биелэлт 

“Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Засгийн газрын 2020 оны 75 дугаар тогтоолоор тус яамны 

төрийн жинхэнэ албан хаагчдын цалин хөлс 50 хувиар нэмэгдэж, албан хаагчид 

олгох хоол, унааны зардалд 244.8 сая төгрөг олгосон. 

Дэлхий дахинд тархаад буй Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх 

ажлын хүрээнд ажлын байран дахь ариутгал аюулгүй байдал, албан хаагчдыг 

маскаар хангах, байгууллагын цэвэрлэгээ үйлчилгээг заавар, зөвлөмжийн дагуу 

сайтар ханган ажилласан.  

ГХЯ, Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар болон ЮНЕСКО-гийн 

Монгол Үндэсний Комиссын ажлын албаны нийт 309 албан хаагчийн 57.9 хувь буюу 

179 албан хаагчийг албан хаагчдыг Коронавирусийн эсрэг вакцин (нэг, хоёр, 

гуравдугаар тун)-д хамруулж, холбогдох сэрэмжлүүлгийг тухай бүр хүргүүлж, УОК, 

НОК-оос гарсан тогтоол, шийдвэрийг мөрдөн ажиллаж байна. “Ковид-19” цар 

тахлаас урьдчилан сэргийлэх асуудлын хүрээнд гадаад улс орнуудаас өгсөн 

хандив, тусламжийг татан авах ажлыг УОК, ОБЕГ, ЭМЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж, 

Монгол-Хятадын хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аж, ахуйн нэгж, байгууллага болон 

иргэдээс эд материалын хандив ирүүлснийг холбогдох байгууллагуудад нь 

хүлээлгэж өгөв.  

УИХ-ын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Дипломат албанд сахилга, 

хариуцлагыг эрс нэмэгдүүлэх” зорилт дэвшүүлсний дагуу гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх асуудалд онцгой анхаарал хандуулж, “Дипломат албан 

тушаал эрхлэх болзол”-ыг шинэчлэн боловсруулж, Сайдын 2020 оны 1 дүгээр сарын 

09-ний өдрийн А/03 дугаар тушаалаар батлуулан мөрдөж байна. Хилийн чанад дахь 

ДТГ-т томилогдон ажиллах албан хаагчдад тавигдах шалгуурыг өндөрсгөх, 

хяналтыг сайжруулах зорилгоор “ДТГ-т томилогдон ажиллах албан хаагчдын 

бэлтгэл ажлын удирдамж”-ийг Гадаад харилцааны сайдын 2019 оны А/63 дугаар 

тушаалаар шинэчлэн баталж, албан хаагч бүр “эрүүл мэндийн багц шинжилгээ”, тэр 

дундаа мансууруулах бодисын шинжилгээ хийлгэх” заалт оруулж, шинжилгээний 

хариу гарсны дараа томилох асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх зохицуулалтыг шинээр 

нэвтрүүлэн мөрдөж байна.  

Салбарын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 

холбогдох хууль, тогтоомжид үндэслэн тус яамны газар, нэгжийн албан хаагчдыг 

2021 оны I-IV улирлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ажилласан хугацаанд тулгуурлан 

мөнгөн урамшууллыг олгов. Түүнчлэн, “Улаанбаатар Сонгдо” эмнэлэгт яамны төв 

аппаратын 147 албан хаагчдыг үнэ төлбөргүй, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийг 

хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт дахин 

хамруулав.  
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Яамны албан хаагчдыг хамруулсан “Засгийн газрын цомын төлөө” 4 төрөлт 

нөхөрсөг тэмцээн, яамны дэргэдэх Ахмадын хорооны гишүүдэд Цагаан сарын 

баярыг тохиолдуулан, олон улсын эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 

тохиолдуулан яамны удирдлагаас баяр хүргэж, мэндчилгээ дэвшүүлэх зэрэг арга 

хэмжээг тус тус зохион байгуулав. 

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 158.6 сая төгрөг, албан хаагчдын амралт, 

чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх зорилгоор соёл, 

спортын арга хэмжээ зохион байгуулахад 4.8 сая, Хичээл үйлдвэрлэлийн сургалт 

7.2 сая, Эрүүл мэндийн багц шинжилгээнд 8.01 сая төгрөгийг зарцуулаад байна.  

Яамны 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөнд туссан 15 сургалтад давхардсан 

тоогоор 200 албан хаагчийг хамруулсан. Үүнээс “Хилийн чанад дахь ДТГ-т ажиллаж 

буй албан хаагчдын үүрэг, хариуцлага” сэдэвт сургалтад 2021 оны 06 дугаар сард 

ДТГ-т ажиллахаар томилогдсон нийт 63 албан хаагчийг, “Хилийн чанад дахь ДТГ-

уудад ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтад 

2021 оны 08 дугаар сард шинээр томилогдсон 23 Элчин сайд нарыг, “Дипломат 

ёслол, Жендэрийн мэдрэмж, сайн туршлага” сэдэвт сургалтад 2021 оны 10 дугаар 

сард ГХЯ-ны гүйцэтгэх албан тушаалтнуудыг тус тус хамруулав.  

Тайлант хугацаанд магистрын сургалтад 3, дипломатын сургалтад 3, ГХЯ-ны 

нэр дээр бакалаврын сургалтад 10, төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх багц 

сургалтад 10, төрийн бусад байгууллагаас зохион байгуулсан дотоодын сургалтад 

давхардсан тоогоор нийт 120 ажилтныг тус тус хамруулав. Түүнчлэн, Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүй, харилцаа, хандлагын өөрчлөлт, бүтээмжийг дэмжих зорилгоор 

Төрийн албаны зөвлөлөөс 2021 оны 01 дүгээр сараас эхлэн долоо хоног бүрийн 

Пүрэв гараг бүр зохион байгуулсан цахим сургалтад тус яамны хүний нөөцийн 

ажилтан хамрагдав.  

Хилийн чанад дахь ДТГ-т ажиллахаар томилогдсон албан хаагчид болон ДТГ-

т ажиллах томилолтын хугацаа дуусч буцаж ирэх албан хаагчдын хариуцаж байсан 

ажил үүргийг Засгийн газрын 2019 оны 212 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Дипломат ажилтны сахилгын дүрэм”-ийн 3.4.7-д заасны дагуу хүлээлцүүлж, 

тэмдэглэл үйлдэж, ирүүлэхийг яамны газар, нэгжийн удирдлагууд, ДТГ-ын тэргүүн 

нарт чиглэл болгон хэрэгжүүлэв.  

“Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Засгийн газрын 2020 оны 75 дугаар тогтоолоор тус яамны 

төрийн жинхэнэ албан хаагчдын цалин хөлс 50 хувь нэмэгдсэн. 2021 онд албан 

хаагчид олгох хоол, унааны зардалд өөрчлөлт ороогүй болно. Мөн зарим албан 

хаагчдад 7.1 сая төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, албан хаагчдын үйл 

ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан яам, ДТГ-ын 21 албан 

хаагчийг Жуух бичиг, 1 албан хаагчийг Засгийн газрын хүндэт өргөмжлөлөөр 

шагнуулж, 56 албан хаагчийн дипломат цолыг ахиулж, 2 албан хаагчийг салбарын 
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тэргүүний ажилтан, 19 албан хаагчийг албан тушаал ахиулж, 4 албан хаагчид ур 

чадварын нэмэгдэл олгосон байна.  

Гадаад харилцааны яамны Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, 

нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг нийт 7 төрлийн 26 шалгуур 

үзүүлэлтээр дүгнэхэд дундаж үнэлгээ 97.14 хувь байна. /Хавсралт-2/ 

Гурав. Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ 

3.1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ  

Консулын үйлчилгээг цахимжуулах, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

сайжруулахад анхаарч ажиллаж байна. Үүнд: 

1. Монгол Улсын цахим визийн системийг 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний 

өдрөөс нэвтрүүлэв. Гадаадын 36 улсын иргэнд 3 төрлийн визийг 20-72 цагийн дотор 

цахимаар олгож эхэлсэн. 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар тус 

системээр гадаадын 94 иргэн цахим виз мэдүүлснээс 88 иргэнд зохих журмын дагуу 

виз олгов.  

2. Xилийн чанадад ажиллаж байгаа ДТГ-уудад “Цахим нотариат” системийг 

нэвтрүүлэх гэрээг 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр МНТанхимтай байгуулж, 

программын хөгжүүлэлтийг хийж байна. Ингэснээр хилийн чанадад суугаа 47 ДТГ-т 

баталгаажуулж буй итгэмжлэл, баримт бичгийг иргэд ГХЯ-наас бус өөрт ойр 

байрлах нотариатчаас хүлээн авах боломж бүрдэнэ.  

3. Төрийн үйлчилгээний “E-Mongoliа” платформд “Гадаадад буй иргэд” цэсийг 

шинээр нээж, иргэдийн хамгийн түгээмэл авдаг 41 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолт 

авах үйлчилгээг нэвтрүүлэв.  

4. ГХЯ-наас консулын үйлчилгээ авч буй иргэдийн төлбөрийг "Гэрэгэ" 

киоскоор дамжуулан авч, ”Монгол шуудан”, “KGB tegbe” шуудан хүргэлтийн 

үйлчилгээг нэвтрүүлж, иргэдийн ачаалал, бөөгнөрлийг бууруулан цар тахлын 

халдвараас сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэв. 

Консулын үйлчилгээний нэр төрөл, шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг 

www.consul.mn цахим хуудасны “Консулын үйлчилгээ” цэсэнд ГХЯ-ны хэмжээнд 

үзүүлэх 7 төрлийн, хилийн чанадад байгаа ДТГ-т үзүүлэх 8 төрлийн үйлчилгээний 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зааврыг байршуулсан болно. Мөн иргэд хүлээн авч үйлчлэх 

Консулын газрын гадна хаалга, үйлчилгээний танхимуудад байршуулсан 

мэдээллийн самбарт иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрээр мэдээ, зөвлөмжийг түгээж 

байна. 

Мөн тус яамны Консулын газрын мэдээллийн шилэн 2 самбар, автомат 

мэдээллийн 2 самбар тогтмол ажиллуулж байгаа ба мэдээллийн төрлөөр тогтмол 

шинэчилж, үйлчилгээний төрөл тус бүрийн бүрдүүлэх материал, хууль дүрэм 

журмыг тогтмол байршуулж байна. Консулын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой бүх 

төрлийн мэдээлэл, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, үйлчилгээний төрөл, 

хариуцах ажилтны холбоо барих мэдээлэл зэргийг ГХЯ-ны үндсэн цахим хуудас 

болон Консулын газрын www.consul.mn цахим хуудаст ил тод байрлуулсан. 2021 

оны байдлаар тус цахим хуудсанд 282.800.000 удаа хандсан байна. 

http://www.consul.mn/
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Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээг 14 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 

тайлагнахад 97.5 хувь байна. /Хавсралт-3/ 

3.2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ 

ГХЯ-ны ХШҮДАГ нь 2021 онд “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн 8 дугаар 

зүйлийн 8.22 хэсэг, Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 3.2.3.63, Засгийн газрын 2016 

оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах 

мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-ын 8.24-д заасныг тус 

тус үндэслэн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагын “Шилэн 

дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийн явц болон нэгдсэн цахим хуудсанд үнэн зөв, 

цаг хугацаанд нь байршуулсан эсэхэд тухай бүр хяналт тавьж, үнэлгээ өгч, зөвлөмж 

хүргүүлэн эрсдэлийн удирдлагаар ханган ажиллав.  

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн 

хэрэгжилт 2021 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 98.98 хувийн гүйцэтгэлтэй, 

мэдээллийг цаг хугацаанд нь байршуулсан чанарын үзүүлэлт 96.39 хувь буюу 

“бүрэн хэрэгжсэн” үнэлгээтэй гарав. /Хавсралт-4/ 

Тайлангийн хугацаанд давхардсан тоогоор нийт 16 төрлийн 7431 мэдээлэл 

цахим хуудсанд байршуулах ёстойгоос хуулийн хугацаанд 7163 мэдээлэл 

байршуулж, хэрэгжилт нь 96.39 хувьтай байгаа бол хугацаа хоцроож байршуулсан 

мэдээлэл 192 ширхэг буюу 2.58 хувь, огт байршуулаагүй мэдээлэл 76 мэдээ буюу 

1.03 хувийг эзэлж байна.  

   

 “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг 2021 оны эцсээр хуулийн 

хугацаанд байршуулсан байдлаар нь дүгнэхэд “А“ буюу “үр дүнтэй” 51 байгууллага, 

“В” буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн” 2 байгууллага тус тус байна.  

                                            
2 Энэ хуулийн 3.1.1-д заасан төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг 
Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч хэрэгжүүлнэ. 
3 шилэн дансны хөтлөлт. 
4 Дотоод аудитын алба нь улирлын нэгдсэн тайланг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 
дараа сарын 25-ны дотор хүргүүлнэ. 

7163

192

76

Мэдээллийн тоо

Хугацаандаа

Хугацаа хоцорч

Мэдээлээгүй
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Харин хуулийн хэрэгжилтийг чанарын үзүүлэлтээр нь дүгнэхэд “А“ буюу “үр 

дүнтэй” 48, “В” буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн” 2, “хэрэгжээгүй” буюу 0 хувь 

үнэлгээтэй 3 байгууллага ( шинээр нээгдсэн 3 ДТГ) байна гэсэн дүгнэлт гарч байна. 

Дүгнэлт: 

2021 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн 

хэрэгжилтийн байдал өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3.69 хувиар өсч, 

хугацаа хоцорч байршуулсан мэдээлэл 4,52 хувиар тус тус буурсан сайн 

үзүүлэлттэй боловч байршуулаагүй мэдээлэл 0.83 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

 Байршуулаагүй мэдээллийн тоо өссөн нь чанарын үзүүлэлтэд сөргөөр 

нөлөөлж байна. Энэ нь 7-9 дүгээр саруудад ДТГ-ын ажилтнуудын томилолтын 

хугацаа дуусч нутаг буцах, шинээр ажилтан ирэх гэсэн завсарын үе таарч байгаатай 

холбоотойгоор шилэн дансны мэдээллийг цаг хугацаанд нь байршуулахгүй байх, 

нөхөж дараа нь байршуулах гэх мэт асуудал байгаа нь хуулийн хэрэгжилтийн 

үнэлгээнд муугаар нөлөөлж байна.  

Салбарын хэмжээнд “Шилэн дансны тухай хууль” болон бусад холбогдох 

хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилт “бүрэн хэрэгжсэн” байна.  

Зөвлөмж:  

1. ДТГ-уудад ТНБД-ын 2021 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 13/01 дүгээр 

зааварлах захидлын 3 дугаар бүлгийн 3.4 дахь заалт, “Шилэн дансны тухай хууль”-

ийн 6 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг тус тус бүрэн байршуулж байх, хуулийн 

хэрэгжилтийг чанд хангаж ажиллах, мэдээллийг нэгдсэн цахим хуудсанд 

байршуулах хугацааны графикийг байнга мөрдөж ажиллах; 

2. ГХЯ-ны СЭЗХ-ээс ДТГ-уудад шинээр томилогдон ажиллах, ажил хүлээлцэх 

үеэр мэргэжлийн бус нягтлан бодогч нарыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, 

сургахад анхаарах; 

3. Үндэсний аудитын газраас “Шилэн дансны хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, 

мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, тогтоосон хугацаанд тогтмол шуурхай 

мэдээлэх, зөрчлийг арилгах” талаар өгсөн 4 албан шаардлагыг бүрэн хэрэгжүүлж 

ажиллах; 

4. “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг чанаржуулах үүднээс 5-6 

ДТГ-ын цахим хуудсаны 16 төрлийн мэдээлэл байршуулалтыг нарийвчлан шалгах; 

3.3. Шударга байдлын тувшний үнэлгээ 

“Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө”-нд ГХЯ-ны чиглэлээр 16 зорилтын 24 ажил, арга хэмжээ тусгагдсан ба 

ажил, арга хэмжээний биелэлтэд Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журам”-ын үнэлгээний аргачлалын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 

Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн.  
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Авилгатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд ГХЯ-ны чиглэлээр 

тусгагдсан 24 ажил, арга хэмжээний 16 ажил, арга хэмжээ 100 хувийн, 6 ажил, арга 

хэмжээ 90 хувийн, 2 ажил, арга хэмжээ 70 хувийн хэрэгжилттэй байв. 

Төлөвлөгөөний ажил, арга хэмжээний дундаж биелэлт 95 хувьтай буюу 

“тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэсэн үнэлгээтэй гарч байна. /Хавсралт-6/ 

Авлигатай тэмцэх газар нь “Авлигын эсрэг хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 

18.1.3-т заасны дагуу “авлигын хэлбэр, цар хүрээ, шалтгааныг 2 жилд нэгээс 

доошгүй удаа судлан авлигын индексийг гаргаж олон нийтэд мэдээлэх"; мөн 

хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д заасны дагуу “төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, 

байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга байдлын 

түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх" чиг үүргийг тус тус 

хэрэгжүүлдэг. Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээг АТГ-аас 

2021 онд тус тайланг гараагүй болно.  

АТГ-аас Авлигын эсрэг хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Мэдээллийн ил тод 

байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиудад заасан дагуу 2020 онд яамдын 

цахим хуудаст ил тод байдалд дүн шинжилгээ хийсэнд ГХЯ 54 хувьтай буюу цахим 

хуудас дахь мэдээллүүд хангалттай иргэдэд ойлгомжтой дүн аваагүй тул ГХЯ цахим 

хуудсаа бүрмөсөн шинэчлэх ажлыг эхлүүлээд 2021 оны 3 дугаар сард шинээр 

ашиглалтад оруулав.  

Дөрөв. Дүгнэлт 

Гадаад харилцааны яамны 2021 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнг нэгтгэхэд дараах байдлаар үнэлгээ гарч байна. 

Үүнд: 

Үзүүлэлт Хувь Жин Оноо 

1 2 3 4 5 

Бодлогын баримт 
бичгийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ 

1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилт 

88.53 

0.6 

4.7 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

88.11 

3. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт 

100 

4. Салбарын хөгжлийн үзүүлэлтийн 
үнэлгээ 

99.5 

Байгууллагын чиг 
үүргийн 
үзүүлэлтийн 
үнэлгээ 

1. Байгууллагын тухайн жилийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 

86.2 

0.2 2. Төрийн албан хаагчийн сургалт, 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөрийн биелэлт 

97.14 

Байгууллагын 
нээлттэй байдлын 
үнэлгээ 

1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ 97.5 

0.2 
2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ 98.98 

3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээ 95.0 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ - 

Ерөнхий үнэлгээ: 1.0 

 


