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ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙНТАЙЛАН 

/2017 он/ 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1.       Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, 
зохион байгуулалтын бүтцийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, 
Шилэн дансны тухай хууль, ГХЯ-ны Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу үйл 
ажиллагаа, хүний нөөц, санхүү, худалдан авалтын журам, 
заавар, төлөвлөгөө, тайлан болон бусад  мэдээ, 
мэдээллүүдийг ГХЯ-ны цахим хуудас /www.mfa.gov.mn/-нд 
нээлттэй байрлуулж, ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. 

100 

2.       Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал 
хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн 
авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

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

100 

3.       Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг 
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Иргэдэд үзүүлэх консулын үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн 
талаарх мэдээлэл, www.consuls.mn сайтад тодорхой 
оруулсан. 
 

100 

4.       Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенци, Мэдээллийн ил тод байдал 
ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Шилэн дансны тухай хууль, 
“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах журам батлах тухай” УИХ-ын Байнгын хорооны 2012 

100 

http://www.consuls.mn/


оны 05 дугаар тогтоол, уг тогтоолын хавсралтад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах болон хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 
УИХ-ын Байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоол, Монгол 
Улсын авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 
авлигын ерөнхий нөхцөл байдлын тухай талаарх зэрэг АТГ-
аас ирүүлсэн мэдээлэл, зөвлөмж, сургалтын материал, 
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан 
тушаалтан нарт зориулсан Гарын авлага /Шинэчилсэн 5 дахь 
хэвлэл/ зэргийг яамны цахим хуудсанд байршуулсан. 

5.       Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг 
цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, 
холбогдох төрийн ба төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, 
эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, 
үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд 
тусгах; 

 Монгол Улсын гадаад харилцааны тухай хуулийн төсөл, Олон 
улсын гэрээний тухай хуулийн төсөл зэргийг цахим хуудаснаа 
байршуулсан тухай бүр байршуулсан.  
2017 онд захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон акт гаргаагүй 
болно. 

100 

6.       Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх; 

Тус яамнаас иргэдэд хамгийн түгээмэл үзүүлдэг үйлчилгээ 
буюу консулын үйлчилгээний зохион байгуулал, үйлчилгээний 
танхимын тав тухтай орчныг бүрдүүлэх ажлыг шат 
дараатайгаар гүйцэтгэж байна. Дээрх ажлын хүрээнд 
Консулын газрын үйлчилгээний танхимыг тохижилтод 24.9 сая 
төгрөгийг зарцуулав. Мөн тус яамнаас цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх боломжтой үйл ажиллагаа, үйлчилгээний 
жагсаалтыг гаргасан бөгөөд эхний ээлжинд хилийн чанадад 
оршин суугаа монгол иргэдийн цахим бүртгэлийн системийн 
програмыг Үндэсний статистикийн хороо, Оюуны өмч, улсын 
бүртгэлийн ерөнхий газартай хамтран хөгжүүлж, холбогдох 
туршилтыг Консулын газраас хийж байна. 

100 

7.       Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу төрийн байгууллагын 

 Төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлдэг чиг үүрэг байхгүй 
болно. 

Үнэлэх 
боломжгүй 

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


гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд 
тухайн төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, 
цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл 
ажиллагааны чиглэлийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлэх; 

8.       Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж 
ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол 
тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар 
болох хугацааг цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Тус байгууллагаас тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа 
эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодоггүй 
болно. 

Үнэлэх 
боломжгүй 

9.       Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд 2016 оны санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайланд 
хийсэн  аудитын дүгнэлт,  төсвийн гүйцэтгэл, улсын төсөвт 
төвлөрүүлсэн орлогын гүйцэтгэл, худалдан авах ажиллагааны 
тайлан, 2017 оны төсвийн төлөвлөгөө, улсын төсөвт 
төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 
цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий 20429.3 сая төгрөгийн 28 орлогын гүйлгээ, 223.8 сая 
төгрөгийн 38 зарлагын гүйлгээ тус бүрийг холбогдох баримтын 
хамтаар “Шилэн данс”-ны цахим хуудсанд байршуулав.  

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал; 

1.       Сул орон тооны зарыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр зарлах; 

 2017 онд сул орон тоо зарлагдаагүй. 

Үнэлэх 
боломжгүй 



2.       Албан хаагчийн ѐс зүйн дүрмийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн захиргааны албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм”, Засгийн 
газрын 2010 оны 293 дугаар тогтоолоор баталсан “Дипломат 
ажилтны сахилгын тусгай дүрэм”-ийг яамны цахим хуудсанд 
байршуулсан.  

100 

3.       Хүний нөөцийн стратеги, түүний 
хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Гадаад хэргийн сайдын 2015 оны А/63 тоот тушаалын 
хавсралтаар баталсан “Дипломат албаны хүний нөөцийн 
бодлого”-ийг яамны цахим хуудсанд байршуулсан.  
Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад харилцааны яамны 
дэргэдэх салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан, 
төлөвлөгөө зэргийг яамны цахим хуудсанд байршуулав.  

100 

4.       Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 
байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээний талаар цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан мэдээлж байх; 

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад харилцааны яамны 
дэргэдэх салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны 
тайлан, төлөвлөгөө зэргийг яамны цахим хуудсанд 
байршуулав.  
Түүнчлэн Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Дипломат албаны төрийн тусгай албанд 
анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”, Гадаад 
хэргийн сайдын 2015 оны А/46 дугаар тушаалаар баталсан 
“Нэр дэвшигчдэд тавигдах болзол шалгуур, түвшин тогтоох 
журам“-ыг яамны цахим хуудсан байршуулсан. 

100 

5.       Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга 
болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх; 

Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2017 оны А/10 дугаар тушаалаар баталсан  үр дүнгийн гэрээ, 
үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх шинэчилсэн загварыг 
яамны цахим хуудсанд байршуулав. 

70 

Хэсгийн дундаж хувь: 92.5 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 96.3 

 


