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УДИРТГАЛ 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор “Яам болон 

аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд 

хяналт шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”-ыг баталж, дээрх 

байгууллагуудаас тухайн жилд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны биелэлт, үр 

нөлөөний талаар хэрэглэгчдийн үнэлгээг жил бүр хийж, түүний үр дүнг үйл 

ажиллагаандаа тусган ажиллаж байхаар заажээ. 

Хэрэглэгчийн үнэлгээ нь төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн аль ч 

байгууллагын хувьд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар бодит 

мэдээлэл авах үндсэн эх сурвалж болдог. Нөгөө талаар хэрэглэгчдийн тухайн 

салбарын үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаарх үнэлэлт дүгнэлт, тэдний сэтгэл 

ханамжийн түвшин ямар байгааг тодорхойлсноор төрийн үйлчилгээг илүү 

сайжруулах үндэс болдог.  

Хэрэглэгчдийн үнэлгээг хөндлөнгийн судалгааны байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх нь хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын нийтлэг туршлага бөгөөд 

үл хараат байдлаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээ, мэдээлэл цуглуулан 

дүн шинжилгээ хийх үйл явц төрийн үйлчилгээнд тэгш шударга, ил тод байдлыг 

хэвшүүлэх нэгэн жишиг болж байна.  

Төрийн байгууллагын хувьд үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж ямар байгааг 

мэдэхийн тулд төрийн үйлчилгээний чанарыг хэмжих, чанар хүртээмжийг 

тогтоох хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээний ажлыг жил бүр, тогтмол 

явуулж байх нь ихээхэн чухал болно. Энэ нь иргэд, байгууллага, аж ахуйн 

нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэг төвшинд байлгаж, 

тогтвортой байдлыг хадгалах, улмаар үйлчилгээг урт хугацаанд сайжруулах 

зорилгод нийцэж байдаг билээ. 

ГХЯ, Консулын газрын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг хэрэглэгч-иргэн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрхэн үнэлж байгааг тогтоох буюу хэрэглэгчийн 

сэтгэл ханамжийн байдалд үнэлгээ хийх нь салбарын байгууллагын үйл 

ажиллагааг иргэдэд нээлттэй, хүртээмжтэй, ил тод байлгах, төрийн үйл 

ажиллагааны тэгш, хүртээмжтэй, чанартай, хүний эрхийг хүндэтгэсэн, хүнд 

сурталгүй, хариуцлагатай, шуурхай байдлыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач 

холбогдолтой.  
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Өмнө өгүүлсэн МУЗГ-ын тогтоолыг үндэслэн “Хөгжлийн Академи” төрийн 

бус байгууллагын судлаач, мэргэжилтнүүд Монгол Улсын Гадаад хэргийн 

сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Консулын Газрын үйл 

ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажлыг 2018 оны 03 дугаар сарын 10-ны 

өдрөөс 2016 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэсэн. 
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ, АРГАЧЛАЛ 

1.1. Хэрэглэгчийн үнэлгээний зорилго, зорилт 

  Гадаад хэргийн яамны Консулын газрын 2017 онд хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагаа, тус байгууллагын үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл цуглуулан, дүн 

шинжилгээ хийж, хэрэглэгчийн зүгээс үйлчилгээний чанар хүртээмжийг үнэлж, 

сэтгэл ханамж болон үйлчилгээний талаарх санал, хүсэлтийг илрүүлэхэд 

чиглэсэн. 

Үнэлгээний зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж шийдвэрлэсэн  

болно. Үүнд: 

§ ГХЯ-ны Консулын газраар 2017 онд үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийг 

тодорхойлж, баримт бичгийн шинжилгээ хийх 

§ Хэрэглэгчдийн үнэлгээний асуумж бэлтгэх, судалгаа хийх 

§ Мэдээлэлд дүн шинжилгээ, боловсруулалт хийх 

§ Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаар 

нэгтгэн дүгнэсэн тайлан, санал зөвлөмж бичих зэрэг зорилтууд багтсан 

болно. 

1.2. Үнэлгээнд хэрэглэсэн судалгааны арга, аргачлал 

Мэдээлэл цуглуулсан үндсэн аргууд  

Энэхүү үнэлгээнд тоон болон чанарын судалгааны аргуудыг хослуулан 

ашигласан. Судалгааны мэдээллийг консулын газраар үйлчлүүлэгч буюу иргэд, 

байгууллага болон бүртгэлийн байгууллагын ажилтнаас ганцаарчилсан 

сурвалжлага, санал асуулгаар, холбогдох байгууллага, иргэдээс телефон 

асуумж авч, баримт бичгийн судалгааны арга, стандарт ажиглалтаар ажлын 

байрны зураг авалтыг тус тус хийв. 

§ Баримт бичгийн судалгаа  

Тухайн салбарын үйл ажиллагааг үнэлэхийн тулд тухайн салбарын хууль 

тогтоомжийг судлахаас гадна судалгаа явагдсан талбараас холбогдох баримт 

бичгүүд, үйлчлүүлэгч иргэдийн хавтас, баримт бичигтэй консулын албанаас 

өгсөн зөвшөөрлийн дагуу танилцаж, мэдээлэл цуглуулахад ашигласан. 
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§ Асуулга/анкет  

Асуулгыг хэрэглэгчийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн байдлыг 

тодорхойлох, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар мэдээлэл цуглуулах, 

шалгах, харьцуулах судлах зорилгоор явуулсан. Ингэхдээ бүртгэлийн 

байгууллага дээр оролцогчдод ямар зорилгоор хаанаас судалгаа явуулж 

байгааг тайлбарлан зөвшөөрөл авч, тухайн бүртгэлийн байгууллагуудаас зохих 

зөвшөөрлийн дагуу албан ёсоор авсан мэдээлэлд үндэслэн санал асуулгын 

мэдээллийг цуглуулсан. 

Судалгааны асуулга үйлчилгээний чанар, хүртээмж, найдвартай байдал, 

төрийн албаны ур чадвар зэрэг үзүүлэлтийг үнэлэх шалгуурыг багтаасан ба 

хэлбэрийн хувьд нийгэм хүн ам зүйн мэдээлэл болон үндсэн асуултын хүрээнд 

бэлтгэгдсэн. Санал асуулгыг ашиглан мэдээлэл цуглуулахдаа шууд санал 

асуулга /face to face interview/ болон телефон асуумж/ telephone based interview/, 

цахим санал асуулга/online survey/ зэргийг хослуулж хэрэглэсэн. 

§ Ганцаарчилсан сурвалжлага 

Ганцаарчилсан сурвалжлагаар тоон судалгаа ашиглан судлахад 

бэрхшээлтэй эрх зүйн туслалцаатай холбоотой асуудлыг илрүүлэн гаргаж 

ирэхийг зорьсон. Тухайн байгууллагаар үйлчлүүлж, эрх зүйн туслалцаа авсан 

хүмүүстэй холбогдож, ганцаарчилсан сурвалжлагыг авсан бөгөөд мэдээллийн 

нууцлалыг хувь хүний нууцын тухай хуулийн дагуу мэдээлэл, санал гомдлыг нэр 

дурдахгүйгээр тайланд оруулсан болно. 

Мэдээллийн дүн шинжилгээ  

  Тоон судалгааны шинжилгээ  

Санал асуулгын мэдээллийг MS EXCEL программд кодлолын дагуу шивж 

оруулан механик болон логик алдааг шалгаж чанарын шаардлагад нийцүүлсний 

дараа нийгмийн судалгааны SPSS.23.0 программ ашиглан мэдээллийн 

шинжилгээ боловсруулалт хийлээ. Тоон судалгаанд тоо хувиар илэрхийлэх дан 

тоололтын зэрэгцээ шинж тэмдгээр ангилах, дунджийг тооцох, хүчин зүйлсээр 

эрэмбэлэх, бүлэглэх зэргээр харьцуулсан шинжилгээ хийсэн.  
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 Чанарын судалгааны шинжилгээ 

Чанарын судалгаанд ярилцлага, ажиглалт, баримт бичиг судлах аргыг 

ашиглаж, ганцаарчилсан болон бүтцийн ярилцлагын мэдээлэлд чанарын дүн 

шинжилгээ хийсэн. Тухайн асуудлын бодит дүр зургийг харуулах, нотлох 

зорилгоор зарим ярилцлагын мэдээлэл, тохиолдлыг шигтгээ хэлбэрээр оруулав.  

 
1.3. Түүвэрлэлт хийсэн аргачлал, түүврийн хэмжээ 

Хүснэгт  1. 2017 онд үйлчилгээ авсан хүмүүс, албан байгууллагын мэдээлэл 

 Үйлчлүүлэгчийн тоо 
Виз олголт буюу гадаадын иргэнийг урих 62563 иргэн/15522 байгууллага 
Баримт бичгийн баталгаажуулалт хийх 33764 
Дипломат болон албан паспорт олгох 3269 
Иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх 687 
НИЙТ 100283 
 
 
Хэрэглэгчийн үнэлгээний хамрах хүрээ ба түүвэр 
 
Хүснэгт  2. Судалгааны мэдээллийн төрөл 

№ Төрөл Хамрагдах объект Тоо 
1 Санал асуулга Үйлчлүүлэгч 850 
2 Ганцаарчилсан сурвалжлага Үйлчлүүлэгч 8 
 Нийт  858 

3 Ажиглалт Ажлын байрны зураг авалт --- 
  4 Баримт бичгийн судалгаа Албан баримт, тайлан --- 

    
 

Нийт 870 иргэд, байгууллагаас асуулгын судалгаа мэдээллийг цэвэрлэн 

850 санал асуулгад дүн шинжилгээ хийсэн. Сурвалжлагын аргаар мэргэжилтэн 

болон долоон иргэдээс, мөн ажиглалтын аргаар байгууллагын дотоод болон 

гадаад нөхцлийг тодорхойлох, ажлын байрны зураг авалт хийж үнэлгээг 

бодитой явуулах зорилгоор мэдээлэл авсан. 

 
1.4 Судалгаанд тохиолдсон зарим бэрхшээл ба шийдвэрлэсэн байдал 

Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийхдээ урьдчилан тооцсон түүврийн тоо хэмжээг 

бүрдүүлэх, тухайн түүвэрлэлтийн дагуу 2017 онд үйлчлүүлсэн хэрэглэгчийг 

тодорхойлон судлах явдал хүндрэлтэй байв. Иймд судалгааны баг ГХЯ-ны 

Консулын газрын зөвшөөрлийн дагуу үйлчлүүлсэн иргэдтэй холбогдон 

судалгааг явуулсан нь хэрэглэгчийн үнэлгээний мэдээлэл цуглуулах ажлыг 

харьцангуй хөнгөвчилсөн болно.Судалгаа цаг хугацааны хувьд хязгаарлагдмал 
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байсан учир цахим хаяг, олон нийтийн сүлжээгээр гадаад улсад байгаа 

үйлчлүүлэгчид хэрэглэгчийн үнэлгээний картыг түүнийг нөхөх зааврын хамт 

илгээж, мэдээлэл цуглуулсан. 

1.5 Судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн хугацаа 

Судалгааны ажлыг төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 03 дугаар сарын 09-ны өдрөөс 

03 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл нийт 18 өдөрт хийж гүйцэтгэв.  
График 1. 7 хоног 

    
Бэлтгэл ажил 5 хоног    
Хэрэглэгдэхүүн 
бэлтгэх, турших, 
судлаачдыг сургах  

Мэдээлэл 
цуглуулалт 

 
 
 
2 хоног 

 

 Консулын газар, 
үйлчлүүлэгч  
байгууллагууд 

Өгөгдөл оруулах, 
хянах, дахин шалгах, 
тайлан бичих 

 
 
 3 хоног 

  N=850, 8 Мэдээллийн санг 
үүсгэж, тайланг 
хүлээлгэн өгөх 

 
2016 оны 3-р сар 09 өдөр                                                  2016 оны 03-р сар 26 
өдөр 
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1.6 Үнэлгээнд оролцсон хүмүүсийн нийгэм, хүн ам зүйн байдал 

Хүснэгт  3. Нийгэм, хүн ам зүйн байдал 

№  Утга Тоо Хувь  
          Хүйсийн байдал 
1 Эрэгтэй 357 42% 
2 Эмэгтэй 493 58% 

         Насны байдал 
1 25 хүртэлх настай 85 10.0% 
2 26-35 настай 278 32.7% 
3 36-45 настай 248 29.2% 
4 46-54 настай 145 17.1% 
5 55-60 настай 64 7.5% 

 6 60-с дээш настай 30 3.5% 
 НИЙТ 850 100.0% 
 

ГХЯ-ны Консулын газраас үйлчилгээ авч байсан, хэрэглэгчийн үнэлгээнд 

хамрагдсан 850 иргэдийн 58 хувь эмэгтэй бол 42 хувь нь эрэгтэй байна. 

Судалгааны үр дүнгээс эрэгтэй хүмүүсээс илүүтэй эмэгтэй хүмүүс Консулын 

газраар үйлчлүүлж байна хэмээн үзэж болно. Мөн иргэдийн  10.0 хувь 25 

хүртэлх, 32.7 хувь нь 26-35 настай, 29.2 хувь нь 36-45 настай, 17.1 хувь нь 46-54 

настай, 10 гаруй хувь нь 55-аас дээш настай хүмүүс байна.  Өөрөөр хэлбэл 

залуу болон дунд насны хүмүүс Консулын газраар илүүтэй үйлчлүүлдэг байна. 

Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн боловсролын байдлыг авч үзэхэд 90.4 

хувь нь дээд, 2.4 хувь нь тусгай дунд,  6.0 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой 

хүмүүс байлаа.  
Хүснэгт  4. Боловсролын түвшин 

1 Бага, боловсролгүй 6 0.7% 
2 Бүрэн бус дунд боловсролтой 5 0.6% 
3 Бүрэн дунд боловсролтой 51 6.0% 
4 Тусгай дунд боловсролтой 20 2.4% 
5 Дээд боловсролтой 768 90.4% 
 Нийт 850 100.0% 

 
Хэрэглэгчийн үнэлгээнд харгалзсан нийгэм, хүн ам зүйн нэгэн чухал хүчин 

зүйл бол ажил эрхлэлтийн байдал болно. Тус судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 

хамгийн их буюу 34.8 хувь нь иргэн буюу хувиараа үйлчлүүлэгч бол 16,3 хувь нь 

төрийн байгууллага, 20,2 хувь нь төр, төсвийн байгууллагад ажилладаг байхад, 

27.5 хувь нь бизнесийн салбар, хувийн хэвшилд, 14.9 хувь нь хувиараа 

хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс байна. Бусад төрлийн ажил эрхэлдэг хүмүүс 

харьцангуй цөөн 10 хүрэхгүй хувьтай байгааг хүснэгтээс харж болно. 
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Хүснэгт  5. Ажил эрхлэлтийн байдал 

1 Төр, төсвийн байгууллагад 296 34.8% 
2 Бизнесийн салбар, хувийн хэвшилд 234 27.5% 
3 Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 127 14.9% 
4 Төрийн бус байгууллагад 46 5.4% 
5 Тэтгэвэрт 33 3.9% 
6 Оюутан/сурагч 56 6.6%% 
7 Ажилгүй 33 3.9% 
8 Бусад ажил 25 2.9% 
 Нийт 850 100.0% 

 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн оршин суугаа газрыг авч үзэхэд дараах 

онцлог ажиглагдаж байна. Нийт судалгаанд хамрагдсан хэрэглэгчдийн 81.0 хувь 

нь нийслэл Улаанбаатарт,  Дархан Уул аймагт 5.1 хувь, Орхон аймагт 3.8 хувь, 
Гадаад улс оронд 8.6 хувь нь тус тус оршин сууж байна. 

График 2. Судалгаанд хамрагдсан хэрэглэгчдийн оршин суугаа газар  

  

Телефон асуумжид бусад аймагт тухайлбал Хөвсгөл, Говь-Алтай, Дундговь 

зэрэг аймгаас үйлчилгээ авсан цөөнгүй иргэд хамрагдсан байна. 
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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 

ГХЯ-ны Консулын газрын хэрэглэгчдийн үнэлгээг хийхийн тулд тус 

байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэд, байгууллага чухам ямар үйлчилгээнд 

хамрагдсан талаар юуны өмнө тодруулсан болно. Учир нь Консулын газраар 

үйлчлүүлж байсан байгууллага, иргэд хэдэн жилийн өмнө үйлчлүүлж байсан 

туршлагадаа тулгуурлан үйлчилгээний одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлэх нь 

үнэлгээ цаг үеэ олсон байх шалгуурт нийцэхгүй болно. Иймд бид сүүлийн жилд 

буюу 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хойш  консулын газраас үйлчилгээ 

авсан иргэд, байгууллагатай холбогдож үйлчилгээний талаар үнэлгээ авсан 

болно. 

Консулын газар дараах 4 төрлийн үндсэн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг 

байна. Эдгээр нь, 

§ Визийн зөвшөөрөл 

§ Паспорт олголт 

§ Баримт бичиг баталгаажуулалт  

§ Иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх зэрэг болно.  

Консулын газраас иргэд, байгууллагад үзүүлж буй  үндсэн үйл ажиллагааг 

дараах байдлаар нарийвчлан авч үзсэн бөгөөд тухайлбал, 1. Визийн зөвшөөрөл 

олголт, үйлчилгээ, дипломат болон албан зэрэглэлийн виз олголт, нисэх 

буудалд виз олгох зөвшөөрөл 2. Цахим ба энгийн дипломат болон албан 

паспорт олгох, 3. Баримт бичиг баталгаажуулах үйлчилгээ, 4. Иргэдэд эрх зүйн 

туслалцаа үзүүлэх/гадаад улс оронд эрх нь зөрчигдсөн, гэмт хэрэгт холбогдсон 

төрөл төрөгсдөдөө төлөөлж уулзах гм/ зэрэг хэрэглэгчдийн авч буй 4 үндсэн 

үйлчилгээг статистик бүртгэлд тулгуурлан авч үзсэн.  
График 3. 2017 оны байдлаар Консулын газрын үйлчилгээнд хамрагдаж буй төрөл 
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Тус графикаас үзэхэд 2017 оны байдлаар иргэдийн зонхилох хэсэг буюу 

62.4 хувь нь визийн зөвшөөрөл авсан бол 33.7 хувь нь албан болон дипломат 

паспортын үйлчилгээ авсан байна. Харьцангуй цөөн буюу 3.3 хувийг баримт 

бичиг баталгаажуулалт болон апостиль гэрчилгээ, баталгаа зэрэг үйлчилгээ 

эзэлж байгаа бөгөөд иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ 1 хүрэхгүй 

хувийг (687 иргэн) эзэлж байна.  

Үйлчилгээ авсан давтамж, тоо: Судалгаанд оролцсон хэрэглэгчдээс 2017 онд 

Консулын газраас хэдэн удаа үйлчилгээ авч байсан талаар асуухад 41.3 хувь 

буюу 330 иргэн нэг удаа үйлчилгээ авсан бол, 42.1 хувь нь 2-4 удаа үйлчилгээ 

авсан байна. харин 5-с дээш удаа үйлчилгээ авсан иргэд харьцангуй цөөхөн 

байна. 
График 4. Консулын газраас үйлчилгээ авсан давтамж, хувь 

 
Мэдээллийн эх үүсвэр: ГХЯ-ны Консулын газраас үзүүлж буй үйлчилгээг 

хүртэгч иргэдийн хувьд чухам ямар эх сурвалжаас голчлон мэдээлэл авдаг 

талаар асуухад дараах хариултыг өгсөн байна.  
Хүснэгт  6. Консулын газрын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл авах суваг 

  Хариултын тоо 
Хариултын 

хувь 
Цахим хуудас/www.consul.mn/ 462 42.2% 
Хөрш, найз нөхөд, хамт ажилладаг 
хүмүүсээс 159 14.5% 

Консулын албаны ажилтнаас 142 13.0% 
Сонин хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 135 12.3% 
Facebook 124 11.3% 
Ном товхимол, гарын авлага, танилцуулах 
хуудас 15 1.4% 

Twitter 11 1.0% 
Бусад эх сурвалжаас 46 4.2% 
 Нийт 1094 100.0% 

Тайлбар: Давхардсан хариултаас тооцсон тул n=850-тай тэнцэхгүй. 
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Төрийн байгууллагууд хэрэглэгчдэд үйлчилгээний талаарх мэдээллийг 

хурдан шуурхай, системтэй, хүртээмжтэй, орон зайнаас үл хамааран үр ашигтай 

хүргэх зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд Консулын газрын цахим хуудас иргэдийн 

мэдээлэл авах гол эх сурвалж болж байна. Нийт судалгаанд хамрагдсан 

иргэдийн харьцангуй олонх буюу 42.2 хувь нь цахим хуудаснаас өөрт 

шаардлагатай мэдээ, мэдээллээ авдаг байна. Эндээс үзэхэд нэг талаас орон 

зайнаас үл хамаарч, нөгөө талаас үйлчилгээний онцлогтой холбоотойгоор 

цахим үйлчилгээ зүүлэх, цахим хэлбэрээр мэдээллээр хангах нь консулын 

албаны хувьд чухал үйл ажиллагааны нэг байх  болно.  

Сайн засаглалын шинж чанаруудыг тодорхойлогч үндсэн зарчмын нэг бол 

ил тод байдал гэж томьёолдог ба үүнийг илтгэх хүчин зүйл нь мэдээллийн 

нээлттэй байдал мөн. Мэдээллийн нээлттэй байдалд тухайн байгууллагын 

мэдээлэл нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч, сонирхогч бүх хүнд нээлттэй, ойлгомжтой, 

шаардлагатай мэдээллээр хангагдсан байх ёстой. Ихэнх төрийн болоод бусад 

хэвшлийн байгууллагын хувьд өөрийн байгууллага, үйл ажиллагааныхаа 

мэдээллийг иргэдэд нээлттэй мэдээлж байх зорилгоор албан ёсны цахим 

хуудастай байх жишгийн дагуу ГХЯ-ны Консулын газрын цахим хуудас ажиллаж 

байна.  

График 5. ГХЯ-ны Консулын газрын www.consul.mn сайтын нүүр хуудас 

 
Татаж авсан хугацаа: 2018.03.23-ны өдөр, 15 цаг, 30 минут 

Консулын газрын цахим хуудасны үйлчилгээ цэс нь дотроо  

§ Гадаадын иргэнийг урих 

§ Баталгаажуулалт, апостиль 

§ Дипломат, албан паспорт 

§ Иргэдэд туслах сан 



15	
	

§ Консулын хууль, дүрэм журам  

гэсэн хэсгүүдийг агуулсан бөгөөд хэсэг тус бүр нь шаардлагатай мэдээлэл, 

бусад бүртгэл мэдээллийн хуудас руу дамжуулах линк, бүрдүүлэх 

материалын жагсаалт зэргийг татах хувилбарыг оруулж сайжруулсан байна. 

Цахим хуудасны загвар нь энгийн, хэрэглэхэд ойлгомжтой байгаагаараа 
давуу талтай байна.  

График 6. Цахим урилгын хуудас: http://www.consul.mn/08urilga.php 

 

Энэхүү хуудсаар дамжуулан цахим урилга илгээх, мөн бүртгэлээ 

баталгаажуулан байнгын урилга илгээх боломжтой болох юм. Энэ хуудаснаас 1. 

Албан хэргээр урих урилга, 2.Жуулчдыг  урих, 3. Төлбөр хураамжийн 
мэдээллийг, цагийн хуваарийн мэдээллийн хамт оруулсан байна.  

Энэхүү цахим хуудасны үйлчилгээ хэрэглэгчдийн цагийг хэмнэсэн 

оновчтой шийдэл бүхий сайн туршлага болж чадсан хэмээн 2017 онд үйлчилгээ 

хүртсэн иргэд дүгнэсэн байна. Цахим хуудсанд байршуулсан гадаадад 

зорчихтой холбоотой танилцуулга мэдээллийг 35980 гаруй иргэд, 

үйлчлүүлэгчид үзэж сонирхсон байна. Консулын газрын ажлын байранд 

ажиглалт хийхэд үйлчлүүлэгчид зориулсан мэдээллийн самбар байрлуулж, 
шаардлагатай мэдээллийг байршуулсан байв. 

Хэрэглэгчдийн үзсэнээр тэдний мэдээллийн дараагийн эх сурвалжийг 

хөрш, найз нөхөд, хамт ажилладаг хүмүүс гэж 14.5 хувь нь үзсэн байна. Харин 

консулын газрын ажилтнаас гэж 13.0 хувь нь, сонин, хэвлэл мэдээллээс 12.3, 

ГХЯ, консулын газрын facebook хуудаснаас 11.3 хувь нь тус тус мэдээлэл 

авдгаа илэрхийлсэн байна. Цаашид цахим үйлчилгээг хэрэглэн мэдээ мэдээлэл 

авах, мөн үйлчилгээ авахаар хандах иргэдийн тоо тасралтгүй өсөн нэмэгдэх 
төлөв ажиглагдаж байна.  
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2.1 Консулын газрын үндсэн үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж 
 
Консулын газраар үйлчлүүлж буй байгууллага, иргэдийн үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг дор дурдсан таван үндсэн чиглэлээр харьцуулан, 1-5 хүртэлх 

онооны дундаж үзүүлэлт болон ерөнхий үнэлгээг 100 хүртэл хувьд шилжүүлэн 

тооцсон.   

§ Хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж буй шат дамжлага, шуурхай, найдвартай 

байдал 

§ Үйлчилгээний талаарх мэдээллийн хүртээмжтэй байдал 

§ Ажилтан, албан хаагчдын зан харилцаа, мэдлэг ур чадварын үнэлгээ 

§ Үйлчилгээний орчин, нөхцлийн талаарх үнэлгээ 

§ Санал, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэж буй байдал 

 
2.1.1 Хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж буй шат дамжлага, шуурхай байдал 

ГХЯ-ны Консулын газрын үйлчилгээний шат дамжлага, шуурхай, 

найдвартай  байдлыг үнэлэхдээ консулын газрын үйлчилгээний гол онцлог, 

шаардлага болох үйлчилгээний хурдан шуурхай байдал болон үйлчилгээ 

чирэгдэлгүй үзүүлж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийсэн юм. Энэ хүрээнд 

үйлчилгээний шуурхай, найдвартай байдалд шууд нөлөө үзүүлэх хүчин зүйлс 

болох нэг удаагийн хандалтаар асуудлаа бүрэн шийдвэрлүүлсэн эсэх, 

үйлчилгээ авахад хүндрэлгүй, хурдан шуурхай байсан эсэх, тогтсон цаг хугацаа 

болон цагийн хуваарь, ажилтны зүгээс үйлчлүүлэгчид тулгамдаж буй асуудлыг 

чин сэтгэлээсээ шийдвэрлэх хүсэл сонирхол, ажилтны зан үйл, итгэл 

төрүүлэхүйц байдал зэргийг хэрэглэгчдээр нарийвчлан үнэлүүлсэн болно. 
Хүснэгт  7.  Үйлчилгээний шуурхай, найдвартай байдлын үнэлгээний дундаж, хувь 

 N Доод утга Дээд 
утга Дундаж Хувь 

Нэг удаагийн ирэлтээр бүх асуудлаа 
бүрэн шийдвэрлүүлсэн 807 1 5 3.75 74.9 

Хурдан шуурхай чирэгдэлгүй 
үйлчилгээ үзүүлсэн 793 1 5 3.76 75.3 

Тогтсон цаг хугацаандаа бичиг 
баримтаа авсан 796 1 5 3.92 78.4 

Үйлчилгээ үзүүлэхдээ алдаа 
гаргаагүй 784 1 5 3.97 79.4 

Үйлчилгээг цагийн хуваарийн дагуу 
үзүүлсэн 793 1 5 4.00 80.1 

Үйлчлүүлэгчид тулгамдсан асуудлыг 
чин сэтгэлээсээ шийдвэрлэх 
сонирхолтой байсан 

775 1 5 3.69 73.8 

Ажилтны зан үйл итгэл төрүүлэхүйц 
байсан 788 1 5 3.75 74.9 

Үнэлгээний дундаж    3.83 76.7 
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Иргэдийн үнэлгээнд тулгуурлан авч үзэхэд үйлчилгээг цагийн хуваарийн 

дагуу үзүүлдэг гэсэн үнэлгээ хамгийн өндөр байна. Консулын газрын ажилтан 

хэрэв тухайн үйлчлүүлэгч материал бүрдүүлэлтээ заавар, чиглэлийн дагуу үнэн 

зөв хийж, бэлэн болгосон бол үйлчилгээ үзүүлэхэд төдийлөн асуудал, бэрхшээл 

гардаггүй талаар дурдаж байсан. Гэсэн хэдий ч цагийн хуваарийн хувьд 

харьцангуй богино байдаг нь үйлчилгээ авахад хүндрэлтэй байдаг талаар 

үйлчлүүлэгчид зарим нэг санал гаргаж байсан. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд 

ажилтны зан харилцаатай холбоотой асуудлууд тухайлбал, үйлчлүүлэгчид 

тулгамдсан асуудлыг чин сэтгэлээсээ шийдвэрлэх хүсэл эрмэлзэл(73.8) 

ажилтны үйл итгэл төрүүлэхүйц байсан(74.9) зэрэг нь харьцангуй бага оноо 

авсан байна.  

Виз олгох үйлчилгээг авсан нийт 90 орчим оролцогчид хариулт өгсөн 

бөгөөд үүнээс давхардсан тоогоор 30 гаруй хувь нь иргэдэд үйлчилж буй 

үйлчилгээний цагийг уртасгах шаардлагатай гэсэн саналыг өгсөн байна. 

Тухайлбал, Улаанбаатар хотод амьдарч, хувийн хэвшилд ажилладаг 26-35 
насны эрэгтэй: 

“Үйлчилгээний цагийн хуваарь бага байгаа нь үйлчилгээ 

авахад хүндрэл учруулж буй үндсэн шалтгаан болж байна. 

Иймд үйлчилгээний цагийн хуваарийг уртасгах 

шаардлагатай” гэжээ.  

Цагтаа л амжиж ирвэл консулын газар дараалал гээд байх зүйл нэг их 

байдаггүй. Харин төлбөр төлөхтэй холбоотой банкин дээр оочерлох, улмаар 

цагтаа бүрдүүлсэн материалаа өгч амжихгүй цаг алдах үе байдаг талаар 

судалгаанд хамрагдсан иргэд дурдаж байлаа. 

Консулын газраар үйлчлүүлэх хугацааны зөрүүтэй байдал нь 

үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээний хурд, материал бүрдүүлэлт, 

үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн төвшин зэрэг хүчин зүйлсээс тус тус шалтгаалж 

байна.  

Үйлчилгээний түргэн шуурхай байдлыг үнэлэхдээ хурдан шуурхай 

чирэгдэлгүй үйлчилгээ үзүүлсэн хэмээн судалгаанд оролцогчдын 75.3 хувь нь 

саналаа илэрхийлсэн боловч бүлгүүдийн хувьд ялгаатай үнэлэлт дүгнэлт өгөх 

нь ажиглагдаж байна.  

Төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс зааврын дагуу бүрдүүлэх 

материалуудыг бүрдүүлж, материал хүлээн авах ажилтанд өгөөд 
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хариуцуулчихдаг учраас одоогоор хүндрэл бэрхшээлтэй асуудал байхгүй, 

хурдан шуурхай үйлчилдэг гэсэн үнэлгээ хандлага давамгайлж байхад хувийн 

хэвшилд ажиллагсад харилцааны соёл тааруу, ялгаварлаж харьцдаг, 

үйлчилгээндээ  илүү олон  албан хаагчдыг ажиллуулах хэрэгтэй гэсэн санал 

гаргасан байна. 

КГ-аас үйлчилгээ авсан иргэд тогтсон цаг хугацаанд үйлчилгээ авсан 

гэсэн хариулт өндөр хувьтай (78.3%) байгаа юм. 
График 7. Үйлчилгээний түргэн шуурхай байдал 

 
Үйлчлүүлэгчид консулын газрын үйлчилгээний хурд 52.3 хувь нь 

хангалттай сайн, 22.1 хувь нь дунд зэрэг, 8.8 хувь нь тааруу буюу хангалтгүй гэж 

үнэлсэн бол 6.7 хувь нь тодорхой хариулт өгөөгүй байна.   

Гэвч иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний түргэн шуурхай байдал нь 

үйлчилгээний төрөл тус бүрээс шалтгаалан харилцан адилгүй үнэлгээ авсан 

байна. Визийн зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ, албан болон дипломат паспорт 

олгох, бичиг баримт баталгаажуулах зэрэг үйлчилгээ 74-өөс дээш хувиар 

(График 2.4) хангалттай сайн үнэлэгдсэн байна.  
График 8. Үйлчилгээний түргэн шуурхай байдал, үйлчилгээний төрөл тус бүрээр 
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Үйлчилгээний шат дамжлага, шуурхай байдлын талаарх үнэлгээний 

дундаж оноо болон хувь хэмжээ өндөр байгаа ч санал асуулгын нээлттэй 

асуултад хариулсан байдал, сурвалжлагын чанарын мэдээлэлд дурдагдсан 

анхаарвал зохих зарим жишээ, кейсүүдийг дурдах нь зүйтэй. 

Жишээ 2.1.1 

Ажиллах цаг нь маш бага байна. өглөө 9-11.30 хүртэл, үдээс хойш 14.30-16.30. Үүнийг 

уртасгах хэрэгтэй.Консулын газрын материал хүлээж авах цаг нь бага учраас маш их 

хүн ирж чадалгүй хойшилдог. Эндээ цаг нь бага, төлбөр төлөх гэхлээр банкны 

дараалал их байна . 

Эх сурвалж: Улаанбаатар хотын иргэнтэй хийсэн ярилцлага 

Жишээ 2.1.2 

Гадаад хэргийн яамны Консулын газар нь түргэн шуурхай үйлчилгээг нэвтрүүлэхийн 

тулд лавлах утастай байх шаардлагатай байна. Визтэй холбоотой асуудал өөрөөр 

хэлбэл бүрдүүлэх материалтай холбогдолтой асуудлыг лавлах гэхээр утсаа авдаггүй, 

заавал Консулын газар биечлэн очиж, консулын ажилтнаас асуух шаардлага бий 

болдог нь хэрэглэгчдэд хүндрэл учруулж байгаа чухал шалтгаан. 

Эх сурвалж: Улаанбаатар хотод амьдардаг, ТББ-д ажилладаг эмэгтэй 

Жишээ 2.1.3  

Паспорт олгох үйлчилгээнд нэг цэгийн үйлчилгээг төвлөрүүлэх шаардлагатай. Өөрөөр 

хэлбэл банк нь нэг дороо байх хэрэгтэй. Мөн бичиг баримт бүрдүүлэх үйл ажиллагааг 

хялбарчлах шаардлагатай.     

 Эх сурвалж: Үйлчлүүлэгч иргэнтэй хийсэн ярилцлага 

Дээрх ярилцлагад дурдагдсан зүйлс консулын газраар үйлчлүүлэгч 

энгийн иргэдтэй хийсэн ярилцлага бөгөөд төрийн байгууллаас албаны 

шугамаар үйлчлүүлэх тохиолдолд олон дахин ирэх, хугацаа алдах зэрэг 

чирэгдэл харьцангуй бага үүсдэг тухай консулын газраар үйлчлүүлсэн төрийн 

байгууллагын ажилтнууд байр сууриа илэрхийлж байсан. Иймд консулын 

газраар үйлчлүүлж буй жирийн иргэд болон албаны шугамаар үйлчлүүлэхэд 

гардаг шат дамжлага, шуурхай байдлын ялгааг арилгах, банкны үйлчилгээг 

иргэдэд илүү шуурхай хялбар авах асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэх 

шаардлагатай. 

КГ-аас үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах тал дээр анхааран 

ажиллаж байгаа ба тус байгууллагын зүгээс мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, 

цахим хэлбэрээр мэдээлэх, ашиглах боломжийг нэмэгдүүлсэн нь үйлчлүүлэгчид 

нэг баримт бичиг бүрдүүлэхийн тулд олон хүнтэй уулзаж хүндрэл чирэгдэл 
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болохгүй, цаг хугацааны хувьд ч түргэн шуурхай болоход зохих нөлөө үзүүлсэн 

байна. 

 
2.1.2 Үйлчилгээний талаарх мэдээллийн хүртээмжтэй байдал 

 
Хэрэглэгчийн үнэлгээний хүрээнд судалсан дараагийн бүлэг үнэлгээ бол 

мэдээллийн хүртээмжтэй байдал юм. Мэдээллийн хүртээмжтэй байдлын 

үнэлгээний хүрээнд дараах шалгуур үзүүлэлтүүд тухайлбал, мэдээллийн 

нээлттэй хүртээмжтэй  байдал, консулын ажилчдын тооны хүртээмж, иргэдэд 

эрх тэгш, шударга үйлчилж буй байдал, иргэдэд үйлчилж буй цагийн хуваарь 

болон зохион байгуулалт, энгийн хялбар байдал, нэвтрүүлж, хэрэгжүүлж буй 

цахим хялбар үйлчилгээ зэргийг үнэлсэн болно. 

 
Хүснэгт  8. Үйлчилгээний талаарх мэдээллийн хүртээмжтэй байдал 

 N Доод 
утга 

Дээд 
утга Дундаж Хувиар 

Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц олон шат дамжлагагүй 
энгийн хялбар байсан 739 1 5 3.79 75.8 

Консулын газар иргэдэд эрх тэгш, шударгаар 
үйлчилдэг 733 1 5 3.75 75.0 

Мэдээлэл, нээлттэй хүртээмжтэй байсан 762 1 5 3.72 74.3 
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц, уялдаа холбоо 
сайтай, нарийн нягт зохион байгуулалттай 738 1 5 3.70 74.0 

Зорилтот бүлэгт тохирсон оновчтой, олон 
сонголттой аргаар үйлчилгээ үзүүлсэн 721 1 5 3.61 72.1 

Цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, үйлчилгээ үзүүлж 
буй байдал 726 1 5 3.59 71.8 

Консулын ажилчдын тоо хүртээмжтэй байсан 746 1 5 3.57 71.3 

Иргэдэд шуудангийн найдвартай, шуурхай, хямд 
үйлчилгээ үзүүлдэг 724 1 5 3.56 71.3 

Консулын газрын иргэдэд үйлчлэх ажлын цагийн 
хуваарь тохиромжтой 747 1 5 3.35 66.9 

Үнэлгээний дундаж     3.63 72.5 
 

Үйлчилгээний талаарх мэдээллийн хүртээмжийг харуулсан хүснэгтэн 

мэдээллээс үзэхэд ГХЯ-ны Консулын газрын хамгийн өндөр үнэлгээг үйлчилгээ 

үзүүлэх үйл явц олон шат дамжлагагүй, энгийн хялбар байсан(3.79) гэсэн 

үзүүлэлт тэргүүлж байна. Энэхүү үнэлгээг төр, төсвийн байгууллагад ажиллаж 

буй хүмүүс болон жирийн иргэд, хүмүүсийн аль алин нь санал нэгтэй адилхан 

хариулт өгсөн.  

Тэрчлэн консулын газар иргэдэд тэгш, шударга үйлчилдэг  байдалд өндөр 

үнэлгээ (3.75) өгснийг харж болох юм. Судалгааны хариултаас үзэхэд маш сайн 

14.4%, сайн гэсэн үнэлгээг 43.8% нь тус тус өгсөн бөгөөд 21.5% нь дунд гэсэн 
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үнэлгээ өгсөн байна. Харин муу болон маш муу гэсэн үнэлгээг 6.6% нь өгсөн 

байв. 

Дараагийн өндөр үнэлгээ авсан үзүүлэлт бол мэдээллийн нээлттэй, 
хүртээмжтэй байдал бөгөөд 3.72 оноо буюу 74.3 хувьтай байна. 

Иргэдийн хувьд Консулын газрын иргэдэд үйлчлэх ажлын цагийн хуваарь (3.35) 

болон Иргэдэд шуудангийн найдвартай, шуурхай, хямд үйлчилгээ үзүүлдэг 

(3.56), консулын ажилчдын тооны хүртээмж (3.57) зэрэг үзүүлэлтэд харьцангуй 

бага үнэлгээ өгсөн байна. Дээрх үзүүлэлтийг маш сайн, сайн, дунд, тааруу, маш 
муу гэсэн үзүүлэлтээр үнэлсэн нарийчвлалыг дараах хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт  9. Консулын газрын үйлчилгээний хүртээмж, үйл явцын үнэлгээ 

Үйлчилгээний хүртээмж Маш 
сайн Сайн Дунд Муу Маш 

муу 
мэдэхгүй 

1. Мэдээлэл нээлттэй, хүртээмжтэй байсан 10.4 44.2 22.5 6.0 2.0 10.4 
2. Консулын ажилчдын тоо хүртээмжтэй 

байсан 9.3 41.2 29.1 6.5 1.8 
12.2 

3. Консулын газар иргэдэд эрх тэгш, 
шударгаар үйлчилдэг 

14.4 43.8 21.5 5.5 1.1 
13.8 

4. Консулын газрын иргэдэд үйлчлэх ажлын 
цагийн хуваарь тохиромжтой 

12.6 31.4 22.9 15.8 5.2 12.1 

5. Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц уялдаа холбоо 
сайтай, нарийн нягт зохион байгуулалттай 
байсан 

15.1 40.1 24.6 4.8 2.2 
13.2 

6. Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц олон шат 
дамжлагагүй энгийн  хялбар байсан 

17.5 40.9 22.7 4.1 1.6 13.1 

7. Зорилтот бүлэг бүрт тохирсон оновчтой, 
олон сонголттой аргаар үйлчилгээ 
үзүүлсэн 

12.5 37.1 27.1 5.9 2.4 15.2 

8. Иргэдэд шуудангийн найдвартай, 
шуурхай, хямд үйлчилгээгээр үйлчилдэг 

12.8 34.2 28.7 6.9 2.5 14.8 

9. Цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, үйлчилгээ 
үзүүлж буй байдал 

13.9 34.5 27.9 6.6 2.6 14.6 

 

Тухайн хүснэгтээс үзэхэд сайн, маш сайн гэсэн үнэлгээний нийлбэр 50-с 

дээш хувьтай үнэлгээг олон шат дамжлагагүй, мэдээлэл нээлттэй хүртээмжтэй, 

консулын газар иргэдэд эрх тэгш, шударга үйлчилдэг ажилчдын тоо 

хүртээмжтэй, цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа байдал 

зэрэг үзүүлэлтэд өгсөн байна. Харин муу болон маш муу гэж 10-с дээш 20 

хүртэлх хувиар үнэлсэн үзүүлэлтэд иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх консулын газрын 

ажлын цагийн хуваарь, шуудангийн найдвартай шуурхай хямд үйлчилгээ  

үзүүлэх байдал бусад үзүүлэлтээс харьцангуй тааруу үнэлгээ өгсөн байна. 

Тухайн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний дунджийг тооцоход сайн гэсэн 
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үнэлгээ дунджаар 51.8 хувьтай, дунд гэж үнэлсэн үнэлгээ дунджаар 25.2 

хувьтай, муу гэж үнэлсэн үнэлгээ дунджаар 9.3 хувьтай байна.  

Иргэдээс авсан санал асуулгын нээлттэй хариултыг бүлэглэн үзэхэд, 

мэдээлэл авах боломж, цахим үйлчилгээ нэвтрүүлэх саналыг 20 орчим хувь нь 

гаргасан байна. Тухайлбал, баримт бичгийн баталгаажуулалттай холбоотой 

мэдээлэл сошиал орчинд тун бага байдаг, хүмүүст мэдээлэл өгөхөд хойрго 

хандаж байгаа тул эдгээр асуудалд анхаарал хандуулах шаардлагатай гэсэн 

байна. Жишээлбэл, Улаанбаатар хотод амьдардаг, хувийн хэвшилд ажилладаг, 
апостиль гэрчилгээний үйлчилгээ авсан  26-35 насны эрэгтэй:  

“Интернет орчинд мэдээ мэдээллээ улам их хүртээмжтэй 

тогтмол цацдаг байгаасай гэж хүсэж байна. Хүмүүс очиж 

мэдээлэл авчхаад бичиг баримтаа бүрдүүлдэг биш бүх шат 

дамжлага, шаардлагатай бичиг баримтаа ,төлбөрөө төлчхөөд 

зөвхөн нэг очилтоор ажлаа бүтээчихдэг байх нөхцөлийг 

бүрдүүлэхийг зорин ажиллах хэрэгтэй” гэсэн саналыг 

дэвшүүлжээ.  

Гадаадад урт болон богино хугацаагаар зорих иргэдийн тоо улам 

нэмэгдэж буй энэ үед иргэд гадаадад очоод төрөл бүрийн хүнд, хөнгөн гэмт 

хэрэгт холбогдох, бичиг баримтын зөрчилтэй холбоотой асуудал үүсэх зэргээр 

тус газарт хандах иргэдийн тоо өссөөр байгаа юм. Энэ нөхцөлд архив бичиг 

баримтыг нэгтгэж цэгцлэх, бичиг хэргийн ажилтан шинээр нэмж авах, ажилчдын 

орон тоог улирлын ачааллаас хамааруулан нэмэгдүүлэх шаардлагатай.  

Мөн цаашид иргэдийн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд 

цахим хуудсаар мэдээлэх, баримт бичиг бүрдүүлэлтийг улам бүр хялбар болгох, 

бүрдүүлэх шаардлагатай материалын тухай мэдээллийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ нь хэрэглэгчдийн захиалга үйлчилгээ хурдан 

шуурхай явагдах суурь нөхцлүүдийн нэг болох юм. 

 
2.1.3 Ажилтан, албан хаагчдын зан харилцаа, мэдлэг ур чадварын үнэлгээ 
 
Байгууллагын хэрэглэгчийн үнэлгээг хийхдээ ажилтан, албан хаагчдын зан 

харилцаа, мэдлэг ур чадварыг 1-5 хүртэлх оноогоор үнэлүүлж, харьцуулан 

судалсан. ГХЯ-ны КГ-ын ажилтан, албан хаагчдын зан харилцааг мэдлэг, ур 

чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх, харилцааны соёл, мэргэжлийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг мөрдөх , зөвлөгөө туслалцаа өгөх зэрэг 8 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлсэн. 
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Хүснэгт  10. Ажилтан, албан хаагчдын зан харилцаа, мэдлэг ур чадварын байдал 

 N Доод 
утга 

Дээд 
утга Дундаж Хувь 

Мэдлэг, ур чадвар 787 1 5 4.00 80.0 
Мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх 766 1 5 3.84 76.9 
Харилцан ойлголцох, анхааралтай сонсох 778 1 5 3.83 76.6 
Асуудлыг шийдвэрлэх байдал 776 1 5 3.83 76.5 
Харилцааны соёл 788 1 5 3.81 76.3 
Үйлчилгээ авч буй хүмүүст адил тэгш 
үйлчлэх 771 1 5 3.79 75.8 

Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг хүндэтгэлтэй 
харилцах 779 1 5 3.78 75.7 

Зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх 782 1 5 3.78 75.5 
Үнэлгээний дундаж     3.83 76.7 

 
Дундаж үнэлгээнд тулгуурлан тооцооллоос харахад хамгийн өндөр 

үнэлгээг мэдлэг, ур чадварын байдал (4.0), мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг 

мөрдөх (3.84), харилцан ойлголцох, анхааралтай сонсох (3.83) зэрэг хүчин зүйлс 

эзэлж байна. Консулын Газраар үйлчлүүлэгч иргэд, байгууллагын төлөөлөл тус 

байгууллагын ажилтнуудын мэргэжлийн чиг үүргийн хүрээнд өгч буй 

үйлчилгээний явц дахь ёс зүй, зан харилцаа, үйлчилгээ авч буй хүмүүст адил 

тэгш үйлчлэх байдлыг дараах байдлаар үнэлжээ. 
Хүснэгт  11. Ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар, зан харилцааны үнэлгээ 

Ур чадвар Маш 
сайн Сайн Дунд Муу Маш 

муу 
Мэдэхгүй  

1. Мэдлэг, ур чадвар 20.9 53.9 14.9 2.1 0.7 7.4 
2. Харилцан ойлголцох, анхааралтай 

сонсох 
20.2 44.0 20.2 5.6 1.4 8.5 

3. Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг хүндэтгэлтэй 
харилцах 

20.4 41.6 21.9 5.1 2.7 8.4 

4. Асуудлыг шийдвэрлэх байдал 21.1 42.4 21.4 3.9 2.6 8.7 
5. Харилцааны соёл 21.2 42.9 21.3 4.8 2.5 7.3 
6. Мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг 

мөрдөх 
19.7 44.6 20.4 3.2 2.4 9.8 

7. Зөвлөгөө өгөх, тусалцаа үзүүлэх  21.2 40.4 21.9 5.9 2.7 8.0 
8. Үйлчилгээ авч буй хүмүүст адил тэгш 

үйлчлэх 20.2 42.1 20.9 4.1 3.2 9.4 

 
КГ-ын ажилтнуудын үйлчилгээг хэрэглэгчдийн зүгээс мэдлэг ур чадвар, 

харилцааны соёл, харилцан ойлголцох байдал, эелдэг харилцаа, үйлчилгээний 

энгийн ойлгомжтой байдал, асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн санал гомдлыг 

шийдвэрлэж буй байдал, зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх байдал зэрэг шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үйлчлүүлэгчдээр үнэлүүлэхэд сайн гэж үнэлсэн үнэлгээ 

дунджаар 64.5 хувьтай, дунд гэж үнэлсэн үнэлгээ дунджаар 20.3 хувьтай, муу 
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гэж үнэлсэн үнэлгээ дунджаар 6.6 хувьтай байгаа бол мэдэхгүй гэсэн хариулт 

8.4 хувийг эзэлж байна.  

Хэрэглэгчийн үнэлгээний дүнгээс үзэхэд мэдлэг ур чадвар сайн гэж 74.8 

хувь, мэргэжлийн ёс зүйг мөрдөх 64.3 хувь, харилцан ойлголцох, анхааралтай 

сонсох 64.2 хувь, харилцааны соёл 64.1 хувь, асуудлыг шийдвэрлэх байдал 63.5 

хувь, үйлчилгээ авч буй иргэдэд адил тэгш үйлчлэх байдал сайн гэж 62.3 хувь 

нь, зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх 61.5 хувь тус үнэлсэн нь бусад КГ-ын 

ажилтнуудын ёс зүй, ур чадварыг тодорхойлсон бусад үзүүлэлттэй 

харьцуулахад хамгийн өндөр хувийн жинг эзэлж байна.  

Судалгаанд оролцсон хэрэглэгч 3 хүн тутмын 2 нь нэг талаас КГ-ын 

газрын ажилтан үйлчилгээ үзүүлэхдээ түргэн шуурхай, соёлч боловсон сайхан 

харьцдаг хэмээн үзсэн байхад нөгөө талаас таван хэрэглэгч тутмын нэг нь  

ажилтнуудын ёс зүй, харилцааны соёл, ажил үүргээ биелүүлж буй байдал дунд 

зэрэг гэж үзсэн.  Хэрэглэгчдийн 7 орчим хувь нь КГ-ын мэргэжилтний ур чадвар, 

ёсзүй, зан харилцаа тааруу гэсэн үнэлгээг өгсөн байна.  

Хэрэглэгчдийн зүгээс цаашид КГ-ын зүгээс үзүүлж буй үйлчилгээг илүү 

ойлгомжтой болгон сайжруулах, ажилтнуудын зүгээс илүү түргэн шуурхай 

үйлчлэх, цаашлаад үйлчлүүлэгчид шаардлагатай мэдээлэл зөвлөлгөө өгөх, 

үйлчлүүлэгчид хүндрэлгүйгээр асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, ажиллах тал дээр 

анхаарал хандуулан үүргээ гүйцэтгэх нь чухал гэдгийг онцолсон байна. 

Албан хаагчийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар. Мэргэжилтнүүдийн мэдлэг 

ур чадварын үнэлгээ, асуудлыг шийдвэрлэх байдал, үйлчлүүлэгчид 

шаардлагатай мэдээлэл зөвлөгөө өгч, туслалцаа үзүүлэх зэрэгт харьцангуй 

өндөр үнэлгээ өгсөн байна. Ялангуяа КГ-ын албан хаагчийн мэргэжлийн ур 

чадварын үнэлгээг 74.8 хувьтай өндөр үнэлсэн байна.   
График 9. Ажилтан, албан хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар 
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Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар өндөр боловч ёс зүйг сахих, зан харилцаа, 

харилцааны соёлын хувьд анхаарч ажиллах хэрэгцээ шаардлага байгааг 

үйлчлүүлэгчид онцлон дурьдаж байсан.  

Албан хаагчдын ёсзүйн байдлын үнэлгээ. Судалгааны хүрээнд КГ-аас 

аливаа нэг үйлчилгээ авсан иргэд болон байгууллагын ажилчдын төлөөллөөс 

КГ-ын ажилчдын харилцааны соёл, ёс зүйн талаарх асуултыг санал асуулгад 

тусган, ярилцлага хийсэн. Чанарын судалгааны үр дүнгээс харахад харилцагч 

байгууллагын мэргэжилтнүүдийн зүгээс албан хаагчдын харилцааны соёл, 

үйлчилгээний ёс зүйг үйлчлүүлэхэд ямар нэг үл ойлголцох асуудал гараад 

байдаггүй гэж нийтлэг үнэлсэн хэдий ч мэр сэр тохиолдол гардаг байна. 

Энд анхаарал хандуулсан гол зүйл бол ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, 

харьцааны соёл, хариуцлага, хүртээмжийг сайжруулах шаардлагатай хэмээн 

нээлттэй асуултад хариулсан оролцогчдын 19 орчим хувь үзсэн бөгөөд 

эдгээрээс дурдвал, үйлчлүүлэгчидтэй ялгаварлаж харьцдагийг болиулах, 

ажилтны тоог нэмэгдүүлж оочер дарааллыг бууруулах, шинэ ажилчдын мэдлэг 

ур чадварыг сайжруулах, харьцааны ур чадварыг дээшлүүлж  үйлчилгээний 

соёлд сургах зэрэг ажилчидтай холбоотой олон асуудлыг анхаарах 

шаардлагатай хэмээн санал болгосон байна. Жишээ болгоход, Улаанбаатар 

хотод амьдарч, хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 36-45 насны эмэгтэй: 

“Ажилчдын хэлний мэдлэгийг сайжруулж, ажлын ур 

чадварт нь түлхүү анхаарах шаардлагатай байна. 

Түүнчлэн үйлчлүүлэгчийг ялгаварлан, дээрэлхүү харьцдаг 

байдлыг арилгаж үйлчилгээний өндөр соёл нэвтрүүлэх 

хэрэгтэй” хэмээжээ.  

Дээрх чанарын мэдээлэлд тулгуурлан үйлчилгээ үзүүлж буй ажилтан 

албан хаагчдын зан харилцаа, мэдлэг ур чадварын талаар санал хүсэлт, нөгөө 

талаас бодит байдлыг үнэлэх нэгэн хүчин зүйл болно. Дипломат ажилтны 

сахилгын дүрмийн 2.1-т Дипломат ажилтан сахилгын дараахь үндсэн зарчмыг 

баримталдаг байна 

2.1. шударга ёс, тэгш байдлыг хангаж, хууль дээдлэх; 

2.1.2. хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх; 

2.1.3. үндэсний аюулгүй байдал, байгууллагын эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавих; 

2.1.4. төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах; 
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2.1.5. удирдах албан тушаалтны хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан 

шийдвэрийг ёсчлон биелүүлэх хэмээн заасныг эш үндэс болговол,  КГ-ын 

мэргэжилтнүүд нь үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн ёс 

зүйн дүрмийг баримталж байна гэж дүгнэж болохоор байна. Хэрэглэгчдийн 

зүгээс үнэлэхдээ тус байгууллагын мэргэжилтнүүд үйлчлүүлэгчид адил тэгш 

үйлчлэх байдал (62.3%) болон үйлчлүүлэгчийн эрх, мэргэжлийн ёсзүйн дүрэм 

журмыг сахих (64.3%) сайн гэж үнэлсэн. 

Түүнчлэн иргэдийн зүгээс ажилчид, албан хаагчдын харилцаа, ёс зүйтэй 

холбоотой хүндрэл бэрхшээл харьцангуй цөөн тохиолддог болохыг илэрхийлж 

байсан.  Үйлчилгээ авах үед байгууллагын ажлын цагийн хуваарь, төлбөр мөнгө 

төлөх үйл явц зэрэг иргэдэд үзүүлэх үйл ажиллагааны дотоод дүрэм, журамтай 

холбоотой хүндрэл бэрхшээл ихэнхи тохиолдолд давамгайлдаг байна.   

Цаашид КГ-ын ажилтан, мэргэжилтнүүдийн зүгээс үйлчлүүлэгчтэй адил 

тэгш харилцах, хуулиар олгогдсон чиг үүргийнхээ дагуу хүндэтгэлтэй, зөв 

боловсон харилцах тал дээр анхааран ажиллах шаардлагатай болохыг чанарын 

судалгааны үр дүнд тулгуурлан тэмдэглэж байна. 

 

2.1.4 Үйлчилгээний орчин, нөхцлийн талаарх үнэлгээ 
 

Үйлчлүүлэгчид зориулан тав тухтай, цэвэрхэн орчинг бүрдүүлэх нь төрийн 

үйлчилгээний байгууллагын нэгэн чухал үзүүлэлт болно. Энэхүү хэсэгт КГ-аас 

хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж буй орчин нөхцөлийг холбогдох асуумж, 

ярилцлага, ажиглалт зэрэг судалгааны үр дүнд тулгуурлан харьцуулсан.  
Хүснэгт  12. Үйлчилгээний орчин нөхцлийн талаарх хэрэглэгчийн үнэлгээ 

Үнэлсэн шалгуур N Доод 
утга 

Дээд 
утга 

Дундаж 
утга Хувь 

Ажилтнууд ажил хэрэгч, цэвэр цэмцгэр 
хувцаслалттай 718 1 5 3.87 77.4 

Орчин үеийн тоног төхөөрөмж нэвтрүүлсэн 677 1 5 3.71 74.2 
Иргэдэд үйлчлэх танхим цэвэр, саруул 781 1 5 3.64 72.9 
Ариун цэврийн өрөө цэвэрхэн, хүртээмжтэй 551 1 5 3.58 71.5 
Мэдээллийн самбарын мэдээ, мэдээлэл танилцуулга, 
гарын авлага ойлгомжтой 692 1 5 3.53 70.6 

Хүлээлгийн сандал ширээ хүрэлцээтэй 769 1 5 3.47 69.4 
Гадна ба дотно хаягжилт ойлгомжтой 771 1 5 3.36 67.2 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчилгээ авах 
нөхцлөөр хангагдсан 537 1 5 3.24 64.7 

Автомашины зогсоол хүрэлцээтэй 747 1 5 2.27 45.5 
 Үнэлгээний дундаж       3.41 68.2 
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КГ-ын үйлчлүүлэгч иргэд болон байгууллагын төлөөллөөр тухайн 

байгууллагын үйлчилгээний орчинг үнэлүүлсэн ба энэ хэсгийн гол зорилго нь 

иргэдийн үйлчилгээ авч байгаа орчин нөхцөлийг тодорхойлохыг зорьсон.  
Хүснэгт  13. Үйлчилгээний орчны талаарх үнэлгээ 

Орчин Маш 
сайн Сайн Дунд Муу 

Маш 
муу 

Мэдэхгүй 

Автомашины зогсоол хүрэлцээтэй 2.5 12.2 20.4 24.6 28.4 12.0 
Гадна ба дотор хаягжилт нь ойлгомжтой, 
харагдахуйц  

7.4 38.2 28.8 12.2 4.1 9.1 

Иргэдэд үйлчлэх танхим цэвэр, саруул 14.4 40.7 28.5 6.4 2.1 8.0 
Хүлээлгийн сандал, ширээ хүрэлцээтэй 11.4 36.5 29.3 9.6 3.6 9.5 
Орчин үеийн тоног төхөөрөмж нэвтрүүлсэн 14.5 35.5 23.4 4.7 1.5 20.4 
Ариун цэврийн өрөө цэвэрхэн, хүртээмжтэй 9.1 28.9 19.5 4.9 2.4 35.2 
Мэдээллийн самбарын мэдээ, мэдээлэл, 
танилцуулга, гарын авлага шинэлэг 
ойлгомжтой  

11.1 32.9 28.0 6.9 2.5 18.6 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчилгээ 
авах нөхцлөөр хангагдсан  6.1 20.8 22.6 9.2 4.5 36.8 

Ажилтнууд ажил хэрэгч, цэвэр цэмцгэр 
хувцаслалттай  

19.1 43.1 16.5 3.9 2.0 15.6 

 
Хэрэглэгчид байгууллагын үйлчилгээний орчинтой холбогдох 9 шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээг хийхэд сайн гэж үнэлсэн үнэлгээний дундаж 

үзүүлэлт 42.7 хувьтай, дунд гэсэн үнэлгээний дундаж үзүүлэлт 24.1 хувьтай, муу 

гэж үнэлсэн үнэлгээний дундаж үзүүлэлт 14.9 хувьтай, мэдэхгүй гэсэн 

хариултын дундаж 18.4 хувьтай байна. Хэдийгээр орчны үзүүлэлтүүд өмнөх оны 

нөхцөл байдлаас олон талаар сайжирсан боловч хэрэглэгчийн үнэлгээний  

бүлэг хүчин зүйлд хамгийн доогуур үнэлгээ авсан болно. 

Тухайн үзүүлэлтээс харьцангуй өндөр үнэлгээ авсан үзүүлэлтийг харвал 

ажилтнуудын ажил хэрэгч, цэвэр цэмцгэр хувцаслалт сайн гэж судалгаанд 

оролцогчдын 62.2 хувь нь, дунд гэж 16.5 хувь нь, муу гэж 5.9 хувь нь, иргэдэд 

үйлчлэх танхим цэвэр, саруул гэж 51.1 хувь нь сайн, 28.5 хувь нь дунд, 8.5 хувь 

нь муу гэж үнэлсэн бол орчин үеийн тоног төхөөрөмж нэвтрүүлсэн байдлыг 50 

хувь нь сайн, 23.4 хувь нь дунд, 6.2 хувь нь тааруу буюу муу хэмээн  тус тус 

үнэлсэн байна.  

Дээрх үзүүлэлтийн зэрэгцээ автомашины зогсоол, гадна ба доторх 

хаягжилт, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчилгээ  авах нөхцөл зэрэгт иргэд 

тааруу буюу муу үнэлгээ өгсөн болно. 

Тодруулбал машины зогсоолын хүрэлцээ муу гэсэн үзүүлэлт хамгийн 

өндөр буюу 53.0 хувь, гадна ба дотор хаягжилт ойлгомжтой харагдахуйц биш 
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41.0 хувь, хүлээлтийн сандал ширээний хүрэлцээ муу гэсэн үзүүлэлт 38.6 

хувьтай байна. Иймд дээрх үзүүлэлтэд анхаарч ажилласнаар үйлчилгээний 

орчин нөхцлийг сайжруулах нэгэн хүчин зүйл болно.   
График 10. Үйлчилгээний орчны талаарх үнэлгээ  

 
 

Дээрх үнэлгээний үзүүлэлтээс КГ-ын үйлчилгээний орчинг судалгаанд 

оролцсон хэрэглэгчид ерөнхийдөө “дундаас дээгүүр” (68.2) гэж үнэлэх хандлага 

ажиглагдаж байна. 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний хүрээнд байгууллагын үйлчилгээ үзүүлж буй 

орчин нөхцлийг гадаад болон дотоод орчин нөхцөл гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт 

хуваан судалсан болно. Тухайн байгууллагын гадна хаяг, мэдээллийн самбар, 

хаяг хаягжилт, орц гарцнаас эхлүүлээд угтан авах үйлчилгээ, ариун цэвэр, 

гэрэлтүүлэг, тохь тух, хүлээлгийн танхим, харилцах цонх зэрэг нь үйлчилгээнд 

шууд болон дам утгаар нөлөөлж байдаг. 

 
Дотоод орчин нөхцлийн үнэлгээ 
 
Консулын газрын дотоод орчин нөхцлийг угтан авах үйлчилгээ, мэдээллийн 

самбар, хүлээлгийн танхим ба дотоод гэрэлтүүлэг, ариун цэврийн өрөө зэрэг 

орчны хүчин зүйлсийг оруулан үнэлгээг хийсэн. 
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Угтан авах үйлчилгээ. КГ-ын хувьд иргэдийг угтан авдаг мэдээллийн ажилтан 

байхгүй байсан ба төрийн тусгай хамгаалалтын ажилтнаас иргэд чиглүүлэг аван 

үйлчлүүлж байна. Гэтэл төрийн тусгай хамгаалалтын ажилтны үндсэн чиг үүрэг 

нь тухайн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахад чиглэдэг.  

Хэрэглэгчдийн хувьд тухайн авах гэж буй үйлчилгээний талаар мэдээлэл 

хангалтгүй байдаг нь санал асуулгын үр дүн болон ажиглалтын судалгаанаас 

харагдаж байсан төдийгүй төрийн тусгай албаны ажилтнаас ямар материал 

хэрхэн бүрдүүлэх, хэнтэй уулзах, үйлчилгээний үнэ тариф гээд шаардлагатай 

мэдээллийг асууж лавлаж байсан. Энэ тохиолдолд төрийн хамгаалалтын 

албаны ажилтан үйлчлүүлэгчдийг мэдээллээр хангах, хүлээлгийн танхим дахь 

үйлчлүүлэгчдийг эмх замбараатай дэс дараалалтай үйлчилгээ авах үйл 

ажиллагааг зохион байгуулах ажлыг өөрийн үүрэгт ажлын хэмжээнд өдөр 

тутамдаа гүйцэтгэж байна. 

Өмнө дурдсанчлан хүний нөөцийн хүчин чадалтай холбоотой асуудал 

мөн адил хөндөгдөж байгаа ба ачаалал их үед мэдээлэл авахыг хүссэн 

иргэдийн дараалал бий болж, 

үйлчлүүлэгчдийн зүгээс хангалттай 

мэдээлэлгүйн улмаас бухимдах, 

эсэргүүцэл илэрхийлэх хандлага 

ажиглагддаг талаар судалгаанд 

оролцогчид дурдаж байв. Иймд КГ-ын 

хувьд үйлчилгээний түргэн шуурхай 

байдлыг сайжруулах, ажилтан үйлчлүүлэгчийн дунд бий болдог үл ойлголцол, 

харилцааны асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд  үйлчилгээний ажилчдын орон тоог 

нэмэгдүүлэх, мөн утас болон цахим хэлбэрээр иргэдэд мэдээлэл, заавар, 

зөвлөгөө өгөх буюу мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах шаардлагатай юм. 

Ийнхүү үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллээр иргэд урьдчилан хангагдсанаар 

үйлчилгээ авах үйл явц илүү хурдтай болж ажилчдын хувьд ч ачаалал багасах, 

цаашлаад үйлчлүүлэгч болон ажилчдын хооронд үүсдэг өдөр тутмын харилцаан 

дахь мэдээллийн зөрүүтэй байдал багасах эерэг үр дүнтэй.  

Байгууллагын доторх мэдээллийн самбар: Тухайн байгууллагын хувьд 

үйлчилгээний талаар мэдээлэх ханын самбартай маягт зааварчилгаа зэргийг 

тусгайлан байршуулсан бөгөөд шинэлэг мэдээ мэдээллийг постер хэлбэрээр 

мэдээллийн самбарт өлгөсөн нь хэрэглэгчдийн хувьд дипломат алба, консул, 

гадаад улс оронд амьдарч буй Монгол иргэдийн статистик мэдээллийг авах 
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мэдээллийн нэгэн эх үүсвэр, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг танилцуулах 

нэгэн хэлбэр болж байна. Гэвч хүлээлгийн өрөөнд байхдаа бусад өрөөний 

хаягжилтыг мэдэх боломжгүй байгааг анхаарах нь чухал байна. 

 
Хүлээлгийн танхим ба ширээ сандлын хүрэлцээ: Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 

хүлээлгийн ширээ, сандал хангалттай байх нь зөвхөн үйлчлүүлэгч ихтэй 

байгууллагад хэрэгтэй бус аль ч байгууллагад үйлчилгээний тав тухтай нөхцөл 

байдлыг хангах суурь хэрэгцээт зүйлс юм. КГ-ын хувьд хүлээлгийн сандал 

ширээний хүрэлцээ хангалтгүй, эмх цэгц муутай байна. Судалгаа хийх явцад 

улирлын хувьд ачаалал харьцангуй багатай үе таарсан. Хэрэглэгчдийн хувьд 

үйлчилгээ авах оргил цаг 9.00-11.30  минутын хооронд байдаг бөгөөд ачаалал 

нэмэгдэхэд танхимд хүмүүс хоорондоо зөрөхөд хүртэл хүндрэлтэй байдаг тухай 

зарим үйлчилгээ авсан иргэд дурдаж байв. Энэ нь ачаалал ихтэй зун болон 

намрын улиралд хүлээлгийн танхимын хүрэлцээ хангалтгүй болохыг бэлхэнээ 

харуулж байна.  

Хүлээлгийн танхимаар дамжин нэгэн зэрэг 20 хүн үйлчлүүлэхэд танхимын 

сандал ширээ хүрэлцэхгүйгээр үл барам, зогсож үйлчлүүлэх орон зайн хүрэлцээ 

багадах нөхцөл үүсч болохоор байна. Иргэдээс тус байгууллагын орчин 

нөхцлийг сайжруулахад юуг анхаарах талаар санал асуухад Мөн маягт 

зааварчилгаа зэрэг материалыг тусгайлан байрлуулсан хэдий ч олон хүн зэрэг 

үйлчилгээ авах тохиолдолд энэ нь хангалтгүй байгаа төдийгүй үйлчилгээний үнэ 

тарифтай холбоотой бусад нэмэлт мэдээлэл хүлээлгийн танхимд хүрэлцээ 

муутай байна. Иймээс харилцагчийн үйлчилгээний цэгт үйлчилгээ, үйл 

ажиллагаатай холбоотой нэмэлт мэдээ, мэдээллийг хэвлэж, хувилах, 

байршуулах, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тэрчлэн боломжтой  

тохиолдолд өргөтгөл хийх, үйлчилгээ үзүүлэх танхимын тоог нэмэх 

шаардлагатай байна.  

Ариун цэврийн өрөө: Судлаачид КГ дээр ажлын зураг авалт хийх ажиглалт 

хийхдээ тухайн нөхцөл байдлыг оролцсон ажиглалтын аргаар судалсан болно. 

Тухайн ажиглалтын хуудасны дүнг асуулгын хуудастай харьцуулан харахад тус 

байгууллагын хувьд харилцагчийн үйлчилгээний цэгийн гэрэлтүүлэг сайн мөн 

дотоод ариун цэврийн өрөө боломжийн бөгөөд цэвэр гэсэн үнэлгээ гарсан.  
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Гадаад орчин нөхцөлийн үнэлгээ 
 
Байршил, хаягжилт: Судалгааны явцад тусгайлан бэлтгэсэн ажиглалтын 

хуудсаар байгууллагын гадаад орчин нөхцлийг үнэлсэн. Үүний хүрээнд КГ-ын 

байршил, хаягжуулалт ойлгомжтой эсэх, машины зогсоолын хүрэлцээтэй 

байдал зэргийг ажиглалт болон үнэлгээний аргаар судалж тус байгууллага дээр 

ажлын зураг авалтын судалгаа хийх хүрээнд хоёр өдөр ажиглалт хийн 

тэмдэглэл хөтөлсөн.  

КГ нь гадна хаягжилт тааруу, байршлын хувьд хотын төвд, ГХЯ-ны дэргэд 

байрладаг тул үйлчлүүлэгчдийн хувьд олоход харьцангуй амар буюу тус яам, 

Сонгдо эмнэлэг, АШУИС-иар баримжаалан ирдэг бөгөөд ямар нэгэн хүндрэл 

бэрхшээл байдаггүй гэж үнэлсэн.  Гэсэн хэдий ч  анх үйлчлүүлж буй иргэдийн 

хувьд олоход төвөгтэй байдаг ба үйлчилгээ авахдаа хаалга андуурах, төөрч 

будилах тохиолдол  гардаг байна.  

 
Автомашины зогсоол: Санал асуулгын үр дүн болон ажиглалтын мэдээллээс 

үзэхэд КГ нь гаднаа автомашины зогсоол хангалтгүй байдаг нь нэгэн бэрхшээл 

болж байна.Үйлчилгээ авахаар ирсэн машинтай хэрэглэгчдийн хувьд 

байгууллагын ойролцоо машинаа байршуулахад дунджаар 20 орчим минут 

зарцуулдаг байна. Мөн үйлчлүүлэгчид үнэлгээний явцад машины зогсоол 

хүрэлцээтэй эсэхийг сайн гэж 14.9 хувь, дунд гэж 20.4 хувь, муу гэж 53.0 хувь, 

мэдэхгүй гэж 12.0 хувь нь үнэлсэн. Үнэлгээний үр дүнд тус байгууллагын 

автомашины зогсоолын хүрэлцээ “муу”гэсэн  хийгдэж байна. Үйлчлүүлэгчид 

ихэвчлэн ойролцоо байгууллагын авто, зогсоол болон бусад төлбөртэй авто 

зогсоолуудад машинаа байршуулах замаар автомашины зогсоолтой холбоотой 

асуудлаа шийдвэрлэж байна.  

 
Орц, гарц: КГ-ын орох хаалганы шат хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тусгайлан 

зориулсан налуу орц, гарцтай. Гэвч судалгаанд хамрагдсан иргэдийн багагүй 

хэсэг, 1/3-ээс илүү нь (36.8%) мэдэхгүй гэсэн хариултыг өгч байв. ХБИ-д 

зориулсан зориулалтын орц, гарц, налуу шат хийснээр тухайн үйлчлүүлэгчид 

бусдаас тусламж авах шаардлагагүйгээр үйлчилгээ авах, орж гарах нөхцөл 

боломж бүрдсэн байна. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд адил тэгш хүргэхэд 

үйлчилгээний байгууллагын эрхэм зорилго оршдог. Иймд эдгээр иргэдийн тав 

тухтай үйлчлүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх нь байгууллагын зүгээс анхаарах 
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чухал асуудлын нэг маргаангүй мөн бөгөөд байгууллагын хаяг, гадна дотно 

орчны талаарх мэдээ мэдээллийг зорилтот бүлэгт цахим хэлбэрээр, цахим 

танилцуулга/онлайн брошюр/ хэлбэрээр хүргэх нь чухал байна.  

 
2.1.5 Санал, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэж буй байдал 
 

Тус үнэлгээний хүрээнд иргэдийн санал, өргөдөл гомдлын нөхцөл 

байдлыг санал хүсэлт авах боломж, санал гомдол хүлээн авах суваг, иргэдийн 

өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх байдал, эргэх холбоо  зэрэг үзүүлэлтээр 

дамжуулан судалсан болно. Ингэхдээ юуны өмнө тухайн байгууллагын 

үйлчилгээний талаар өргөдөл гомдол гаргасан иргэдийн санал бодолд 

тулгуурлан авч үзлээ. 
График 11. Өргөдөл, санал гомдол гаргаж байсан эсэх  

 
Судалгаанд хамрагдсан, үйлчилгээ хүртсэн иргэдийн 82 хувь нь ямар 

нэгэн өргөдөл гомдол гаргаж байгаагүй бол 12 хувь нь өргөдөл гомдол гаргаж 

байсан гэжээ. Үйлчилгээтэй холбоотой дээр дурдсан өргөдөл гомдлыг 

шийдвэрлэсэн эсэх, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар авч үзэхэд нийт өргөдөл 

гомдлын 4.4 хувь нь заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн бол, мөн тэр хэмжээний 

хүмүүс шийдвэрлэсэн эсэхийг нь мэдэхгүй өнгөрсөн байна. 
Хүснэгт  14. Өргөдөл, санал гомдлын шийдвэрлэгдсэн байдал  

Өргөдөл гомдол гаргасан-
12% 

То
о 

Хув
ь Өргөдөл гомдол гаргаагүй-82% Тоо 

Хув
ь 

Заасан хугацаанд 
шийдвэрлэсэн 37 4.4 

Санал гомдол гаргах шаардлага 
гараагүй 488 57.4 

Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 
21 2.5 

Хаана хэнд хандаж санал гомдол 
гаргахаа мэддэггүй 36 4.2 

Шийдвэрлэсэн үгүйг мэдэхгүй 
37 4.4 

Санал гомдлын мөрөөр арга 
хэмжээ авахгүй гэж боддог 82 9.6 

Хариулаагүй 755 88.8 Хариулаагүй 244 28.7 
 

Үйлчилгээний талаар санал гомдлоо илэрхийлсэн судалгаанд оролцсон 

иргэдийн 2.5 хувийг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн болох нь судалгааны үр 
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дүнгээс харагдаж байна. Тэрчлэн үйлчилгээний талаар өргөдөл, санал гомдлоо 

хаана хэнд хандаж гаргахаа мэдэхгүй (4.2%) хэсэг байхад 10 хүн тутмын нэг нь 

санал гомдлын мөрөөр ямар нэг арга хэмжээ авахгүй (9.6%) гэсэн хүлээлт, 

итгэл үнэмшлээр асуудалд хандсан нь ч байна. Үйлчилгээний байгууллагын 

хувьд өргөдөл гомдлын механизм, шийдвэрлэх байдал, эргэх холбоог сайтар 

хангах нь хэрэглэгчийн итгэлийг хүлээх, улмаар үйлчилгээгээ сайжруулах 

үндсэн арга хэрэгсэл мөн. 
Хүснэгт  15. Өргөдөл, санал гомдлыг шийдвэрлэх байдал  

 N Доод 
утга 

Дээд 
утга Дундаж Хувь 

Санал хүсэлт авах хайрцаг, дэвтэр ил харагдахуйц 217 1 5 3.43 68.6 
Үйлчилгээнд сэтгэл дундуур байвал иргэд гомдол 
санал гаргах боломжоор бүрэн хангагдсан 211 1 5 3.36 67.1 

Гомдол санал хүлээн авах сувгууд/бичгээр, утсаар, 
онлайн/ нээлттэй ажилладаг 212 1 5 3.35 67.0 

Иргэдийн өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэснээ тухай 
бүрт нь мэдээлдэг 212 1 5 3.26 65.3 

Утас, интернэтээр эргэх холбоо үүсгэн шуурхай 
үйлчилгээ үзүүлдэг 213 1 5 3.23 64.6 

Үнэлгээний дундаж    3.32 66.5 
 

ГХЯ-ны КГ-ын үйлчилгээнд иргэд санал гомдлоо гаргах боломжоор 

хангагдсан байдал, эргэх холбоо чухам ямар байдаг талаар маш муугаас маш 

сайн хүртэл 1-5 оноогоор үнэлүүлэхэд үйлчилгээ авсан иргэд 66.5 буюу “дунд” 

гэсэн үнэлгээ өгчээ.  

Тус үнэлгээнээс харахад иргэдийн зүгээс гаргасан өргөдөл, гомдолд утас, 

интернэтээр эргэх холбоо үүсгэн түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, иргэдийн 

өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэснээ тухай бүрт нь мэдээлэх байдал дунджаас 

доогуур буюу тааруу үнэлгээтэй гарсан байна. Харин санал хүсэлт авах 

хайрцаг, дэвтэр ил харагдахуйц байрладаг, үйлчилгээнд сэтгэл дундуур байвал 

иргэд санал гомдол гаргах боломжоор хангагдсан зэрэг үнэлгээ дунджаас өндөр 

үнэлгээтэй байна.  

Үнэлгээний судалгааны хүрээнд иргэдийн зүгээс чухамхүү аль сувгуудаар 

дамжуулж өргөдөл гомдол гаргах нь илүү ойр болох талаар  асууж лавлахад 

дараах хариултыг өгсөн байна. Үүнд: 
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Хүснэгт  16. Өргөдөл, санал гомдол илэрхийлэх боломжит сувгууд  

   Тоо Хувь 
1 Утсаар 439 31.1% 
2 Биечлэн 315 22.3% 
3 Цахим хаягаар 244 17.3% 
4 Веб хуудсаар/facebook, twitter/ 196 13.9% 
5 Нийгмийн сүлжээний хэрэгслээр 87 6.2% 
6 Мессежээр 84 5.9% 
7 Төрийн үйлчилгээний цахим машинаар 48 3.4% 
  НИЙТ 1413 100.0% 

 
Хэрэглэгчдийн дунд утас, харилцаагаар дамжуулж өргөдөл санал гаргах 

хүсэл сонирхол өндөр байна. Нийт 31.1 хувь нь утсаар дамжуулж өргөдөл 

гомдлоо илэрхийлэхэд тохиромжтой хэмээн үзжээ. Хэрэглэгчдийн 5 хүн тутмын 

нэг нь (22.3%) өргөдөл гомдлыг биечлэн гаргах нь зүйтэй хэмээн үзсэн. 

Түүнчлэн мэдээллийн сүлжээ, цахим хаяг, харилцааг ашиглан өргөдөл гомдол 

гаргах нэг хувилбар байж болох талаар дурдсан байна. Иргэдийн зүгээс цахим 

хаяг, веб хуудас, нийгмийн сүлжээний хэрэгслийг өргөдөл гомдол гаргахад 

ашиглаж болно гэж үзсэн бөгөөд дээрх гурван хариултын нийлбэр нь нийт 

хэрэглэгчдийн 37.1 хувийг бүрдүүлж байна. Тэрчлэн хэрэглэгчид утасны мессэж 

болон ТҮЦ машин ашиглах боломжтой гэж үзэх нь ч байна. 

 
2.1.6 Консулын газраар үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийн үнэлгээний дундаж 
 

Дээр дурдсан таван бүлэг хүчин зүйлсийн үнэлгээний дунджийг нэгтгэн ГХЯ-

ны Консулын газраар 2017 онд үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийн үнэлгээний дундаж 

үзүүлэлтийг тооцсон болно.  
Хүснэгт  17. Хэрэглэгчдийн дундаж үнэлгээ 

Үзүүлэлт Дундаж 
оноо 

Үнэлгээ Тайлбар 

Хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж буй 
шат дамжлага, шуурхай, 
найдвартай байдал 

3.83 76.7% Хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж буй 
шат дамжлага, шуурхай байдлын 
түвшинг хурдан шуурхай чирэгдэлгүй, 
үйлчилгээ, нэг удаагийн ирэлт, 
үйлчилгээний шат дамжлага, цагийн 
хуваарь зэрэг 7 үзүүлэлтээр 
үнэлүүлж дундаж үнэлгээг гаргавал  
76.7 хувьтай байна. 

Үйлчилгээний талаарх мэдээллийн 
хүртээмжтэй байдал 

3.63 72.5% Үйлчилгээний талаарх мэдээллийн 
хүртээмжтэй байдлыг мэдээллийн 
нээлттэй байдал ажилчдын тоо, 
мэдээлэл авах суваг, байгууллагын 
цахим хуудас, мэдээллийн хүртээмж 
зэрэг 9 үзүүлэлтээр үнэлэхэд 72.5 
хувьтай байна. 
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Ажилтан, албан хаагчдын зан 
харилцаа, мэдлэг ур чадварын 
үнэлгээ 

3.83 76.7% Ажилтан, албан хаагчдын ур чадвар, 
зан харилцаа, ёс зүйн талаарх 
үнэлгээг нийт 8 шалгуур үзүүлэлтээр 
тооцоход 76.7 хувьтай байна. 

Үйлчилгээний орчин, нөхцлийн 
талаарх үнэлгээ 

 

3.41 68.2% 1. Үйлчилгээний орчны талаарх үнэлгээг 
байгууллагын гадна болон дотоод 
орчин нөхцөлтэй холбоотой 9 
шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж дундаж 
үнэлгээг тооцоход 68.2 хувьтай 
байна. 

Санал, өргөдөл гомдлыг 
шийдвэрлэж буй байдал 

3.32 63.5% Консулын газарт ирсэн иргэдийн 
санал гомдлыг санал хүсэлт гаргах, 
эргэж мэдээлэх, шийдвэрлэх зэрэг 5 
үндсэн үзүүлэлтээр үнэлэхэд 63.5 
хувьтай байна 

Маш муу Муу Дунд Сайн Маш сайн 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Ерөнхий үнэлгээ-3.6  
Нийт 5 бүлэг үзүүлэлтийн 

үнэлгээний дундаж 72 хувьтай, 
хангалттай түвшинд байна 

 
 

2.1.7 Консулын газрын үйлчилгээний чанар хүртээмжийн өсөлт, түвшин 
 

ГХЯ-ны Консулын газрын 2017 оны үйл ажиллагаа өмнөх онуудаас 

сайжирсан эсэх талаар хэрэглэгчдийн үнэлгээг тодруулахад үйлчилгээ авсан 

хэрэглэгчдийн 26.2 хувь нь өмнөхөөс сайжирсан гэсэн үнэлгээ өгсөн байгаа нь 

муудсан гэж үнэлгээнээс 23.4 хувиар илүү байна. Хэрэглэгчдийн 28 хувь нь КГ-

ын үйлчилгээ хэвэндээ байгаа, харин  42.9 хувь нь хэлж мэдэхгүй гэсэн хариулт 

өгчээ. Ингэж хариулсан хэрэглэгчид зөвхөн 2017 онд үйлчилгээ авсан 

хэрэглэгчид  тул өмнөх онтой  харьцуулан үнэлж мэдэхгүй байж болох юм. 
График 12. 2017 оны үйл ажиллагааны байдалд өгсөн үнэлгээ 

 
 

Юутай ч хэрэглэгчдийн үнэлгээнээс харахад өмнөх онуудаас сайжирч 

байгаа гэсэн үнэлгээ хэрэглэгчдийн дунд илүү байна. Хэрэглэгчдийн хувьд ГХЯ-

ны Консулын газрын үйлчилгээг харьцуулан чухал ба чухал бишээр эрэмбэлэн 
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үнэлүүлэв. Мэдээж үнэлгээнд оруулсан тухайн үйлчилгээний төрлүүд бүгд чухал 

бөгөөд өөр хоорондоо уялдаатай, хэрэглэгчийн зүгээс заавал анхаарч, үнэлэх 

ёстой хүчин зүйлс болно. Хэрэглэгчдийн өгсөн хариултад үндэслэн Консулын 

албаны үйлчилгээг чухлаас чухал биш хүртэл эрэмбэлэн үйлчилгээний хүчин 

зүйлсийг хүснэгтэд харуулав. 
Хүснэгт  18. Консулын газрын үйлчилгээг эрэмбэлсэн байдал 

Эрэмбэлсэн үзүүлэлт Чухал Чухал биш Мэдэхгүй 
1.Хүртээмж, үйл явц 195 22.9 591 69.5 64 7.5 
2.Консулын албаны үйлчилгээний орчин 193 22.7 596 70.1 61 7.2 
3.Санал, гомдол 190 22.4 593 69.8 67 7.9 
4.Үйлчилгээний найдвартай байдал 175 20.6 617 72.6 58 6.8 
5.Үйлчилгээний чанар, хүртээмж  173 20.4 624 73.4 53 6.2 
6.Ажилтнуудын ур чадвар, хариуцлагатай 
байдал 

170 20.0 623 73.3 57 6.7 

7.Иргэнд мэдээлэл өгөх байдал 154 18.1 641 75.4 55 6.5 
 

Хүснэгтээс харахад хэрэглэгчдийн харьцангуй олонх нь хүртээмж, үйл 

явц, консулын албаны үйлчилгээний орчин, өргөдөл санал гомдол гаргах 

боломжийг чухал хэмээн үзсэн нь өмнөх бүлгийн хэрэглэгчийн үнэлгээнд 

дурдагдсан асуудал бэрхшээл болон үнэлсэн хүчин зүйлстэй уялдаатай байна. 

Харин эдгээр үйлчилгээний төрлийн дараагаар үйлчилгээний найдвартай 

байдал, чанар хүртээмж, ажилтны ур чадвар зэргийг дурдсан нь үнэлгээгээр 

сайн буюу хангалттай гэж үнэлэгдсэн хүчин зүйлс юм. 

Хэрэглэгчдийн хувьд зөвхөн КГ-ын үйлчилгээгээр төрийн үйлчилгээ 

хязгаарлагдахгүй, төрийн бусад үйлчилгээ болох нийгмийн, эрүүл мэндийн, 

халамжийн үйлчилгээг авч байсан туршлага бий. Иймд хэдийгээр хэрэглэгчийн 

үнэлгээтэй шууд хамаарахгүй боловч ГХЯ-ны Консулын газрын үйлчилгээ нь 

төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг бусад байгууллагатай харьцуулахад үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийн хувьд чухам аль түвшинд байгаа талаар сонирхсон.  
Хүснэгт  19. Консулын газрын үйлчилгээг харьцуулсан байдал 

 Үзүүлэлт  Дээгүүр 
түвшинд 

Ижил 
түвшинд 

Доогуур 
түвшинд 

Үнэлж 
мэдэхгүй 

1. Ажилтнуудын мэргэжил, ур чадвар 29.4 57.3 4.7 8.6 
2. Үйлчилгээний түргэн шуурхай байдал 30.1 52.9 10.4 6.6 
3. Үйлчилгээ үзүүлэх шат дамжлага 28.2 55.2 6.7 9.9 
4. Үйлчилгээ үзүүлж байгаа орчин 

нөхцөл 
27.9 56.1 7.5 8.4 

5. Ажилтнуудын үйлчилгээний соёл 27.9 55.6 9.6 6.8 
6. Үнэ тариф 19.9 57.5 7.5 15.0 
7. Онлайн болон утасны үйлчилгээ 

үзүүлэх байдал 
19.8 51.3 13.4 15.5 
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Тухайн харьцуулалтаас харахад КГ-ын  ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг, 

ур чадварын түвшин болон үйлчилгээний түргэн шуурхай байдал бусад 

байгууллагаас дээгүүр буюу ижил түвшинд гэж үзэх хандлага давамгайлж 

байна. Харин онлайн болон утасны үйлчилгээ үзүүлэх байдал, үнэ тарифын 

нөхцөл байдал, ажилтнуудын үйлчилгээний соёлыг бусад төрийн үйлчилгээний 

байгууллагаас доогуур буюу хангалтгүй түвшинд байна хэмээн үзжээ.  Эдгээр 

үйлчилгээний төрлүүд нь цаашид Консулын газраас анхаарч, онлайн болон 

утасны үйлчилгээг сайжруулах, үнэ тарифыг зохистой болгох, ажилтнуудыг 

үйлчилгээний соёлд давтан сургах тэргүүн чиглэлүүд гэж үзэж болно. 

Үйлчилгээ тус бүрээр өгсөн хэрэглэгчийн үнэлгээ 
Энэ хэсэгт хэрэглэгчийн үнэлгээ өгсөн нийтлэг үзүүлэлтийг үйлчилгээ тус 

бүрээр нарийвчлан түргэн шуурхай найдвартай байдал, ажилтнуудын 

мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, үйлчилгээний хүртээмж болон үйлчилгээ авахад 

тулгарч буй бэрхшээл хүндрэл зэрэг үзүүлэлтийг авч үзсэн. Зөвхөн тухайн 

үйлчилгээг авсан хүмүүс/хүснэгт дэх N-д харгалзах утгыг харна уу/  уг 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг үнэлсэн бөгөөд үйлчилгээ тус бүрийг хэрхэн 

үнэлсэн талаар нарийвчлан харж болох юм.  

 
2.2.1 Визийн зөвшөөрөл 
 
Хэрэглэгчийн үнэлгээний хүрээнд визийн зөвшөөрөлтэй холбогдох 

үйлчилгээний доор визийн зөвшөөрөл олголт, дипломат албан зэрэглэлийн виз 

олголт, нисэх буудалд виз олгох зөвшөөрөл зэргийг нарийвчлан судалсан. 

Визийн зөвшөөрөл олгох бүлэг үйлчилгээний чанар 3.7, үйлчилгээний хүртээмж 

3.79 гэсэн дундаж  үнэлгээ авсан болно. 

 Визийн зөвшөөрөл 
Үйлчилгээний чанар-3.7  Үйлчилгээний хүртээмж-

3.79 
N Доод Дээд Дундаж N Доод Дээд Дундаж 

1 Визийн зөвшөөрөл олголт 291 1 5 3.89 67 1 5 3.82 

2 Дипломат, албан 
зэрэглэлийн виз олголт 53 1 5 3.58 81 1 5 3.81 

3 Нисэх буудалд виз олгох 
зөвшөөрөл 72 1 5 3.72 55 1 5 3.75 

 
Хэрэглэгчид визийн зөвшөөрөл олгохтой холбоотой үйлчилгээг дунджаас 

дээгүүр түвшинд байна хэмээн үнэлжээ. Тухайлбал визийн зөвшөөрөл 

олголтын чанар-3.89, хүртээмж 3.82 гэж үнэлсэн нь хамгийн өндөр түвшин болж 

байна. Нисэх буудалд виз олгох зөвшөөрөл тухайн бүлэг үнэлгээн дотор 

дундаж буюу 3.72-.3.75 үнэлгээтэй байна. Харин дипломат албан зэрэглэлийн 
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виз олголтын чанар 3.58, хүртээмж 3.81 хэмээн үнэлсэн нь тухайн 

үйлчилгээнүүд дотроо төдийлөн өндөр биш үнэлгээнд тооцогдоно. 
Хүснэгт  20. Виз олголтын үйлчилгээний найдвартай байдал  

 

Судалгаанд хамрагдсан хэрэглэгчдийн хувьд үйлчилгээний найдвартай 

байдлыг үзүүлэлтийг ангилал тус бүрээр харьцуулан үзвэл визийн зөвшөөрөл 

олголтын үйлчилгээ нь бүх үзүүлэлт дээр нөгөө 2 үйлчилгээтэй харьцуулбал 

илүү өндөр үнэлгээтэй байна. Найдвартай байдлын үзүүлэлтүүдийг хооронд нь 

харьцуулбал үйлчилгээг цагийн хуваарийн дагуу үзүүлэх үзүүлэлт бусад 6 

үзүүлэлттэй харьцуулахад хамгийн өндөр үнэлгээг байна.  
График 13. Визийн зөвшөөрөл олголтын ангилал тус бүрээрх найдвартай байдлын 

дундаж утга  

3.71	

3.42	
3.34	

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Визийн	зөвшөөрөл	олголт	 Дипломат	албан	
зэрэглэлийн	 виз	

Нисэх	буудалд	виз	олгох	
зөвшөөрөл	

Дундаж	утга 	

 

    
Визийн 

зөвшөөрөл 
олголт 

Дипломат 
албан 

зэрэглэлийн 
виз 

Нисэх 
буудалд виз 

олгох 
зөвшөөрөл 

    N Mean N Mean N Mean 

1 Нэг удаагийн ирэлтээр бүх 
асуудлаа бүрэн шийдвэрлүүлсэн 280 3.69 52 3.44 70 3.33 

2 Хурдан шуурхай чирэгдэлгүй 
үйлчилгээ үзүүлсэн 274 3.65 52 3.40 66 3.35 

3 Тогтсон цаг хугацаандаа бичиг 
баримтаа авсан 272 3.77 52 3.50 67 3.34 

4 Үйлчилгээ үзүүлэхдээ алдаа 
гаргаагүй 268 3.79 51 3.51 68 3.41 

5 Үйлчилгээг цагийн хуваарийн 
дагуу үзүүлсэн 269 3.85 50 3.54 68 3.53 

6 
Үйлчлүүлэгчид тулгамдсан 
асуудлыг чин сэтгэлээсээ 
шийдвэрлэх сонирхолтой байсан 

271 3.58 51 3.25 65 3.18 

7 Ажилтны зан үйл итгэл 
төрүүлэхүйц байсан 273 3.66 51 3.31 67 3.27 
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Нэгдсэн дундаж үзүүлэлтээс харвал визийн зөвшөөрөл олголтын үйлчилгээ 

хамгийн өндөр буюу 3.71 гэсэн үнэлгээтэй байгаа бол нисэх бүүдалд виз олгох 

зөвшөөрлийн үйлчилгээ хамгийн бага буюу 3.34 гэсэн үнэлгээтэй байна. Эндээс 

дүгнэвэл найдвартай байдлын хувьд нисэх бүүдалд виз олгох зөвшөөрлийн 

үйлчилгээ бусад 2 үйлчилгээтэй харьцуулбал найдвар багатай гэсэн үнэлгээг 

авчээ. Үүний шалтгаан нь магадгүй Консулын газар болон нисэх буудалд 

байрлах Гадаадын иргэн харъяатын албаны харилцан уялдаа, хамтын 
ажиллагаанаас шалтгаалж болох юм. 

Хүснэгт  21. Виз олголтын үйлчилгээг үзүүлж буй мэргэжилтний ур чадвар  

    Визийн зөвшөөрөл 
олголт 

Дипломат албан 
зэрэглэлийн виз 

Нисэх буудалд 
виз олгох 

зөвшөөрөл 
    N Mean N Mean N Mean 

1 Мэдлэг, ур чадвар 269 3.94 52 3.79 68 3.81 

2 

Харилцан 
ойлголцох, 
анхааралтай 
сонсох 

269 3.77 53 3.66 67 3.49 

3 

Үйлчлүүлэгчидтэй 
эелдэг 
хүндэтгэлтэй 
харилцах 

268 3.71 52 3.56 67 3.49 

4 Асуудлыг 
шийдвэрлэх байдал 267 3.73 53 3.58 66 3.32 

5 Харилцааны соёл 271 3.71 53 3.62 68 3.47 

6 
Мэргэжлийн ёс зүйн 
хэм хэмжээг 
мөрдөх 

266 3.77 52 3.71 64 3.48 

7 Зөвлөгөө өгөх, 
туслалцаа үзүүлэх 268 3.76 52 3.60 66 3.52 

8 
Үйлчилгээ авч буй 
хүмүүст адил тэгш 
үйлчлэх 

263 3.73 51 3.49 65 3.40 

 

2017 онд визийн зөвшөөрлийн үйлчилгээ авсан хэрэглэгчдийн хувьд 

мэргэжилтний ур чадварын 8 үзүүлэлтүүдэд өгсөн үнэлгээг үйлчилгээний 

ангилал тус бүрээр харьцуулбал визийн зөвшөөрөл олголтын үйлчилгээ нь бүх 

үзүүлэлт дээр нөгөө 2 ангилалтай харьцуулбал илүү өндөр үнэлгээтэй байна. 

Эсрэгээрээ нисэх буудалд виз олгох зөвшөөрлийн үйлчилгээ хамгийн бага 

үнэлгээтэй байна. Мэргэжилтний ур чадварын үзүүлэлтүүдийг хооронд нь 

харьцуулбал ур чадварын үзүүлэлт бусад 7 үзүүлэлттэй харьцуулахад хамгийн 

өндөр үнэлгээтэй байна. Гэвч ангилал дотроо дипломат албан зэрэглэлийн 
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визийн үйлчилгээ бусад 2 ангилалаасаа хамгийн бага үнэлгээг авчээ. Нэгдсэн 
дундаж утгыг графикт үзүүлбэл дараах байдалтай байна. 

График 14. Визийн зөвшөөрөл олголтын ангилал тус бүрээрх мэргэжилтний ур 
чадварын дундаж утга  

 

Нэгдсэн дундаж үзүүлэлтээс харвал мэргэжилтний ур чадварын хувьд 

визийн зөвшөөрөл олголтын үйлчилгээ хамгийн их буюу 3.77 гэсэн үнэлгээтэй 

байгаа бол нисэх бүүдалд виз олгох зөвшөөрлийн үйлчилгээ хамгийн бага буюу 

3.5 гэсэн үнэлгээтэй байна. Эндээс дүгнэвэл мэргэжилтний ур чадварын хувьд 

мэргэжилтэн нисэх бүүдалд виз олгох зөвшөөрлийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ 

бусад 2 ангилалын үйлчилгээтэй харьцуулбал бага мэргэшсэн хэмээн дүгнэж 
болохоор байна.  

Хүснэгт  22. Виз олголтын үйлчилгээний хүртээмж  

    
Визийн 

зөвшөөрөл 
олголт 

Дипломат албан 
зэрэглэлийн виз 

Нисэх буудалд 
виз олгох 

зөвшөөрөл 

    N Mean N Mean N Mean 

1 
Мэдээлэл, нээлттэй 
хүртээмжтэй байсан 263 3.69 51 3.39 66 3.44 

2 
Консулын ажилчдын тоо 
хүртээмжтэй байсан 255 3.59 51 3.45 66 3.36 

3 
Консулын газар иргэдэд эрх 
тэгш, шударгаар үйлчилдэг 253 3.67 49 3.55 63 3.30 

4 
Консулын газрын иргэдэд 
үйлчлэх ажлын цагийн 
хуваарь тохиромжтой 

257 3.31 50 3.26 64 3.27 

5 
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц, 
уялдаа холбоо сайтай, 
нарийн нягт зохион 

257 3.66 49 3.41 62 3.39 
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байгуулалттай 

6 
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц 
олон шат дамжлагагүй 
энгийн хялбар байсан 

253 3.68 48 3.29 65 3.38 

7 
Зорилтот бүлэгт тохирсон 
оновчтой, олон сонголттой 
аргаар үйлчилгээ үзүүлсэн 

251 3.49 49 3.35 61 3.41 

8 
Иргэдэд шуудангийн 
найдвартай, шуурхай, хямд 
үйлчилгээ үзүүлдэг 

250 3.48 48 3.19 61 3.31 

9 
Цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, 
үйлчилгээ үзүүлж буй 
байдал 

249 3.55 49 3.27 64 3.36 

 

Судалгаанд хамрагдсан хэрэглэгчдийн үйлчилгээний хүртээмжийн 9 

үзүүлэлт тус бүрт өгсөн үнэлгээг үйлчилгээний ангилал тус бүрээр харьцуулбал 

визийн зөвшөөрөл олголтын үйлчилгээ нь бүх үзүүлэлт дээр нөгөө 2 

үйлчилгээний ангилалтай харьцуулбал өндөр үнэлгээтэй байна. Харин 

үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц, уялдаа холбоо сайтай, нарийн нягт зохион 

байгуулалттай, консулын газар иргэдэд эрх тэгш, шударгаар үйлчилдэг, 

консулын ажилчдын тоо хүртээмжтэй байсан зэрэг үзүүлэлтүүдийн хувьд 

дипломат албан зэрэглэлийн визийн үйлчилгээ нь нисэх буудалд виз олгох 

зөвшөөрлийн үйлчилгээнээс илүү үнэлгээ авсан бол бусад үзүүлэлт дээр бага 

үнэлгээ авчээ. Нэгдсэн дундаж утгыг графикт үзүүлбэл дараах байдалтай 

байна. 
График 15. Визийн зөвшөөрөл олголтын ангилал тус бүр дэх үйлчилгээний 

хүртээмжийн дундаж утга  
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Нэгдсэн дундаж үзүүлэлтээс харвал үйлчилгээний хүртээмжийн хувьд визийн 

зөвшөөрөл олголтын үйлчилгээ хамгийн өндөр буюу 3.57 гэсэн дундаж 

үнэлгээтэй байгаа бол дипломат албан зэрэглэлийн виз олгох зөвшөөрлийн 

үйлчилгээ хамгийн бага буюу 3.35 гэсэн үнэлгээг авчээ. Эндээс дүгнэвэл 

дипломат албан зэрэглэлийн виз олгох зөвшөөрлийн үйлчилгээний хүртээмж 

доогуур байна. Учир нь энэ үйлчилгээг ихэвчлэн төрийн байгууллагууд авдаг тул 

үйлчилгээний хүртээмж доогуур байх боломжтой.  

2.2.2 Паспорт олголт 
 

Паспорт олголт дэд сэдвийн хүрээнд цахим дипломат паспорт, энгийн 

дипломат паспорт, цахим албан паспорт, энгийн албан паспорт зэргийн чанар, 

хүртээмжийн үнэлгээг тодруулан судалсан. Паспорт олголт гэсэн бүлэг 

үйлчилгээний чанар 3.89, хүртээмж 3.76 гэсэн дундаж үнэлгээ авсан болно. 
Хүснэгт  23. Паспорт олголтын үйлчилгээний чанар, хүртээмж 

 Паспорт олголт 
Үйлчилгээний чанар- 3.89 Үйлчилгээний хүртээмж-

3.76 
N Доод Дээд Дундаж N Доод Дээд Дундаж 

1 Цахим дипломат паспорт 142 1 5 3.67 245 1 5 4.20 
2 Энгийн дипломат паспорт 75 1 5 3.87 36 1 5 3.33 
3 Цахим албан паспорт 57 1 5 4.07 282 1 5 3.91 
4 Энгийн албан паспорт 56 1 5 3.95 39 1 5 3.62 

 
Хэрэглэгчид паспорт олгохтой холбоотой үйлчилгээг дунджаас дээгүүр, 

сайн түвшинд байна хэмээн үнэлжээ. Тухайлбал, цахим албан паспорт 
олголтын чанар-4.07, хүртээмж 3.91 гэж үнэлсэн нь хамгийн өндөр түвшин болж 

байна. Энгийн албан паспорт олголт тухайн бүлэг үнэлгээнд дундаж буюу 

чанар 3.95, хүртээмж-3.62 үнэлгээтэй байна. Харин энгийн дипломат паспорт 
олголтын чанар 3.87, хүртээмж 3.33 хэмээн үнэлсэн нь тухайн үйлчилгээнүүд 

дотроо төдийлөн өндөр биш үнэлгээнд тооцогдоно. Мөн цахим дипломат 
паспорт олголтын хүртээмж харьцангуй өндөр 4.20 үнэлгээ авсан боловч 

чанар 3.67 буюу харьцангуй бага үнэлгээ авсан байна. 

Паспорт олголтын үйлчилгээг цахим дипломат паспорт, энгийн дипломат 

паспорт, цахим албан паспорт, энгийн албан паспорт гэсэн үйлчилгээний 

дөрвөн үндсэн төрлөөр үйлчилгээний чанарыг харьцуулсан.   
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Хүснэгт  24. Үйлчилгээний найдвартай байдал /үйлчилгээний төрлөөр/ 

  
  

  
  

Цахим 
дипломат 
паспорт 

Энгийн 
дипломат 
паспорт 

Цахим албан 
паспорт 

Энгийн албан 
паспорт 

N Mean N Mean N Mean N Mean 

1 
Нэг удаагийн ирэлтээр бүх 
асуудлаа бүрэн 
шийдвэрлүүлсэн 

136 3.35 74 3.85 54 3.56 55 3.78 

2 
Хурдан шуурхай чирэгдэлгүй 
үйлчилгээ үзүүлсэн 135 3.36 74 3.74 53 3.51 55 3.85 

3 
Тогтсон цаг хугацаандаа бичиг 
баримтаа авсан 136 3.46 74 3.84 54 3.61 54 3.78 

4 
Үйлчилгээ үзүүлэхдээ алдаа 
гаргаагүй 134 3.54 74 3.73 55 3.65 54 3.80 

5 
Үйлчилгээг цагийн хуваарийн 
дагуу үзүүлсэн 137 3.58 75 3.83 55 3.75 54 3.76 

6 

Үйлчлүүлэгчид тулгамдсан 
асуудлыг чин сэтгэлээсээ 
шийдвэрлэх сонирхолтой 
байсан 

134 3.20 74 3.53 54 3.39 54 3.74 

7 
Ажилтны зан үйл итгэл 
төрүүлэхүйц байсан 135 3.26 74 3.65 54 3.50 55 3.78 

  
  

  3.4   3.7   3.6   3.8 

 
Тухайн харьцуулалтаас үзэхэд үйлчилгээг цагийн хуваарийн дагуу 

үзүүлсэн гэсэн үнэлгээний дундаж үзүүлэлт жигд өндөр хувьтай(3.58-3.83) 

байна. Паспорт олгох  үйлчилгээнээс энгийн албан паспорт, энгийн дипломат 

паспортын үйлчилгээ харьцангуй өндөр үнэлгээтэй байна. Хэрэглэгчид тухайн 

үйлчилгээг үзүүлэхдээ КГ-нэг удаагийн ирэлтээр бүх асуудлаа шийдвэрлүүлсэн 

хэмээн үзсэн. Харин паспортын үйлчилгээний хувьд үйлчлүүлэгчид тулгарсан 

асуудлыг чин сэтгэлээсээ шийдвэрлэх сонирхолыг харьцангуй  доогуур үнэлсэн 

байна. Судалгааны явцад ажиглагдсан нэг онцлог бол үйлчилгээг цагийн 
хуваарийн дагуу үзүүлсэн гэсэн үнэлгээ бусад үзүүлэлтээс мөн өндөр байлаа.  

2017 онд үзүүлсэн  үйлчилгээ тус бүрийн үнэлгээний дунджийг 

харьцуулан үзэхэд дундаж үнэлгээний хувьд энгийн албан паспортын 

үйлчилгээний дундаж үнэлгээ өндөр 3.8, энгийн дипломат паспорт 3.7 
үнэлгээтэй байна.  
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График 16. Үйлчилгээний найдвартай байдлын үнэлгээг үйлчилгээний төрлөөр 
харьцуулсан байдал 

 
 

Графикт дурдсанаар, энгийн албан паспорт, энгийн албан паспортын 

үйлчилгээний үнэлгээ өндөр байхад, цахим дипломат паспорт олголтын 

үйлчилгээний үнэлгээ тааруу-3.4 дундаж үнэлгээ авсан байна. Энгийн албан 

паспортын үйлчилгээ авсан хэрэглэгчид КГ ямар нэг чирэгдэлгүй, хурдан 

шуурхай үйлчилгээ үзүүлсэн гэж үзжээ.  

Консулын газрын ажилтан, албан хаагчдын ур чадварын үзүүлэлтийг 

үйлчилгээний төрөл тус бүрээр харьцуулан дундаж үзүүлэлтийг тооцон 

хүснэгтэд харьцуулсан. Хэрэглэгчийн үндсэн үзүүлэлт, ур чадварын үнэлгээг 

харьцуулж үзэхэд энгийн дипломат паспортын үйлчилгээ харьцангуй өндөр 

үнэлгээ авсан байна. Түүнчлэн хүснэгтийн баганы дагуу дундаж үнэлгээг 

харьцуулахад мөн л энгийн дипломат паспортын үйлчилгээ өндөр үнэлгээ авсан 

байна. 
Хүснэгт  25. Ур чадварын үнэлгээний харьцуулалт/үйлчилгээний төрлөөр 

    
Цахим 
дипломат 
паспорт 

Энгийн 
дипломат 
паспорт 

Цахим 
албан 
паспорт 

Энгийн 
албан 
паспорт 

    N Mean N Mean N Mean N Mean 

1 Мэдлэг, ур чадвар 133 3.67 72 4.03 52 3.96 54 4.00 

2 Харилцан ойлголцох, анхааралтай 
сонсох 134 3.44 73 3.90 54 3.78 54 3.96 

3 Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг хүндэтгэлтэй 
харилцах 135 3.39 75 3.77 55 3.71 54 3.93 

4 Асуудлыг шийдвэрлэх байдал 135 3.37 73 3.84 55 3.78 53 3.92 
5 Харилцааны соёл 132 3.41 74 3.74 56 3.63 53 3.92 

6 Мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
мөрдөх 130 3.48 71 3.97 55 3.75 52 4.00 

7 Зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх 133 3.41 74 3.89 54 3.74 52 4.06 

8 Үйлчилгээ авч буй хүмүүст адил тэгш 
үйлчлэх 133 3.42 72 3.75 55 3.69 52 3.98 
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КГ-ын ажилтан, албан хаагчдын ур чадварыг харуулсан тухайн 

харьцуулалтаас үзэхэд мэдлэг, ур чадварын үнэлгээний дундаж үзүүлэлт цахим 

дипломат паспортын үйлчилгээг эс тооцвол жигд өндөр хувьтай(3.96-4.03) 

байна. Паспортын үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний хувьд ч гэсэн өмнөх бүлэгт 

дурдсан ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг ур чадварын түвшин өндөр түвшинд 

байдаг гэсэн үнэлгээ харагдаж байна. Цахим дипломат паспортын үйлчилгээ 

бусад үнэлгээнээс тааруу байгааг харьцуулан үзэхэд асуудлыг шийдвэрлэх 

байдал, үйлчлүүлэгчидтэй эерэг хүндэтгэлтэй хандах зэрэг үзүүлэлтэд тааруу 

үнэлгээ өгсөн байна.  
График 17. КГ-ын ажилтан, албан хаагчдын ур чадварын үнэлгээ/үйлчилгээний төрөл 

 
 

Хэрэглэгчийн судалгааны хүрээнд үйлчилгээний хүртээмжийг 

тодорхойлох үзүүлэлтийг паспорт олгох үйлчилгээний төрөлтэй харьцуулсан 

болно.  

Хүснэгтэд КГ-ын үйлчилгээний хүртээмжийг харьцуулж үзэхэд энгийн 

албан паспорт олгох үйлчилгээ мөн л харьцангуй өндөр үнэлгээ авсан байна. 

Түүнчлэн хүснэгтийн мөрийн дагуу дундаж үнэлгээг харьцуулахад a). мэдээлэл 

нээлттэй хүртээмжтэй байсан гэсэн үзүүлэлт бусдаас өндөр үнэлгээ авсан 

байна. 
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Хүснэгт  26. КГ-ын үйлчилгээний хүртээмж, үйл явцын үнэлгээ/үйлчилгээний төрлөөр 

  
  

  
  

Цахим 
дипломат 
паспорт 

Энгийн 
дипломат 
паспорт 

Цахим 
албан 
паспорт 

Энгийн 
албан 
паспорт 

N Mean N Mean N Mean N Mean 

1 
Мэдээлэл, нээлттэй хүртээмжтэй 
байсан 130 3.45 70 3.91 54 3.74 51 3.71 

2 
Консулын ажилчдын тоо хүртээмжтэй 
байсан 128 3.48 71 3.62 54 3.52 51 3.59 

3 
Консулын газар иргэдэд эрх тэгш, 
шударгаар үйлчилдэг 124 3.48 71 3.69 53 3.58 50 3.82 

4 
Консулын газрын иргэдэд үйлчлэх 
ажлын цагийн хуваарь тохиромжтой 130 3.10 70 3.63 54 3.63 49 3.53 

5 
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц, уялдаа 
холбоо сайтай, нарийн нягт зохион 
байгуулалттай 

126 3.29 70 3.66 53 3.64 51 3.65 

6 
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц олон шат 
дамжлагагүй энгийн хялбар байсан 128 3.41 70 3.81 54 3.72 50 3.78 

7 
Зорилтот бүлэгт тохирсон оновчтой, 
олон сонголттой аргаар үйлчилгээ 
үзүүлсэн 

125 3.30 68 3.63 53 3.60 50 3.72 

8 
Иргэдэд шуудангийн найдвартай, 
шуурхай, хямд үйлчилгээ үзүүлдэг 123 3.27 70 3.60 52 3.62 51 3.63 

9 
Цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, үйлчилгээ 
үзүүлж буй байдал 127 3.16 71 3.82 53 3.53 50 3.52 

 
КГ-ын үйлчилгээний хүртээмж, үйл явцыг харуулсан тухайн 

харьцуулалтаас үзэхэд цахим дипломат паспортын үйлчилгээ харьцангуй 

доогуур (3.10-3.27) байна. Тус үнэлгээнээс үзэхэд Консулын газрын иргэдэд 

үйлчлэх цагийн хуваарь тохиромжтой, цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, үйлчилгээ 

үзүүлж буй байдал гэсэн үзүүлэлт паспорт олгох дөрвөн төрлийн үйлчилгээнд 

аль алинд нь доогуур үнэлгээтэй гарсан байна.  

Баримт бичиг баталгаажуулах үйлчилгээнээс энгийн дипломат паспортын 

үйлчилгээ (3.71) бусад үзүүлэлтээс харьцангуй өндөр үнэлгээтэй гарсан байна.  
График 18. КГ-ын үйлчилгээний хүртээмж, үйл явцын үнэлгээ /үйлчилгээний төрлөөр/ 
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КГ-аас паспортын үйлчилгээ авахад хэрэглэгчид чухам ямар бэрхшээл 

тулгардаг талаар доорх хүснэгтэд харьцуулан авч үзсэн.  
Хүснэгт  27. Паспорт олголтын төрөл ба бэрхшээлүүд 

  
  

 
  

 Цахим 
дипломат 
паспорт 

Энгийн 
дипломат 
паспорт  

Цахим албан 
паспорт 

Энгийн албан 
паспорт  

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

 1 Хүнд сурталтай 19 16.80% 10 21.70% 29 12.80% 7 17.10% 

 2 Танил талаараа дамжуулж 
үйлчилдэг 11 9.70% 6 13.00% 24 10.60% 5 12.20% 

 3 Үйлчлүүлэгчдийг ялгаварлаж 
харьцдаг 6 5.30% 6 13.00% 27 11.90% 4 9.80% 

 4 Төлбөр хийхэд хүндрэлтэй 9 8.00% 3 6.50% 30 13.30% 6 14.60% 

 5 Баримт бичиг хугацаандаа 
гардаггүй 7 6.20% 4 8.70% 15 6.60% 5 12.20% 

 6 Явдал чирэгдэл ихтэй 28 24.80% 11 23.90% 44 19.50% 10 24.40% 
 7 Үйлчилгээний орчин муу 2 1.80% 0 0 7 3.10% 1 2.40% 

 8 Үйлчилгээний цагийн хуваарь хэт 
бага 25 22.10% 6 13.00% 40 17.70% 3 7.30% 

 9 Үнэ тариф өндөр 6 5.30% 0 0 10 4.40% 0 0 
   Нийт хариултын тоо 113 100% 46 100%  226 100%  41 100%  

 
Хэрэглэгчдэд паспортын үйлчилгээ авахад тулгамдаж буй нийтлэг 

бэрхшээл бол чирэгдэл болно. Паспорт олголтын үйлчилгээ авах бүхий л 

төрлүүдэд чирэгдэл 20-25 хувийг эзэлж байна. Дараагийн тулгамдаж буй 

бэрхшээл бол хүнд суртал(энгийн дипломат паспорт-21.7%, энгийн албан 

паспорт-17.1%, цахим дипломат паспорт-16.8%) болно.  

Паспорт олгох үйлчилгээ тус бүрт тулгамдаж буй дараагийн бэрхшээл 

бол  үйлчилгээний цагийн хуваарь хэт бага(цахим дипломат паспорт-22.1%, 

цахим албан паспорт-17.7%, энгийн дипломат паспорт-13%) байгаагаас үүсдэг 

гэж үзсэн байна.  

2.2.3 Бичиг баримт баталгаажуулах үйлчилгээ 
Баримт бичиг баталгаажуулах үйлчилгээ бол КГ-ын үндсэн үйлчилгээний 

нэг бөгөөд апостиль гэрчилгээ, консулын баталгаа, ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэл, 

ирүүлсэн итгэмжлэл зэргийг харьцуулан судалсан болно. Тухайн бүлэг 

үзүүлэлтийн чанар, хүртээмж адилхан өндөр 3.8 үнэлгээ авсан байна.  
Хүснэгт  28. Үйлчилгээний чанар, хүртээмж/үйлчилгээний төрлөөр 

 Баримт бичиг баталгаажуулалт 
Үйлчилгээний чанар- 

3.8  
Үйлчилгээний хүртээмж-

3.8 
N Доод Дээд Дундаж N Доод Дээд Дундаж 

1 Апостиль гэрчилгээ 61 1 5 3.8 59 1 5 3.51 
2 Консулын баталгаа 43 1 5 4.0 130 1 5 3.68 
3 ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэл 226 1 5 4.14 57 1 5 3.88 
4 ДТГ-аас ирүүлсэн итгэмжлэл 22 1 5 3.27 41 1 5 3.98 
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Хэрэглэгчид баримт бичиг баталгаажуулахтай холбоотой үйлчилгээг дунджаас 

дээгүүр, сайн түвшинд байна хэмээн үнэлжээ. Тухайлбал ДТГ-т илгээсэн 
итгэмжлэл үйлчилгээ чанар-4.14, хүртээмж 3.88 гэж үнэлсэн нь хамгийн өндөр 

түвшин болж байна. Консулын баталгаа тухайн үйлчилгээний талаарх 

үнэлгээнд чанар 4.0, хүртээмж-3.68 үнэлгээтэй байна. Харин апостиль 
гэрчилгээний үйлчилгээний чанар 3.80, хүртээмж 3.51 хэмээн үнэлсэн нь 

тухайн үйлчилгээнүүд дотроо төдийлөн өндөр биш үнэлгээнд тооцогдоно. Мөн 

ДТГ-аас ирүүлсэн итгэмжлэл хүртээмж харьцангуй өндөр 3.98 үнэлгээ авсан 

боловч чанар 3.27 гэсэн харьцангуй бага үнэлгээтэй байна. 

Баримт бичиг баталгаажуулалтыг апостиль гэрчилгээ, консулын баталгаа, 

ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэл, ДТГ-аас ирүүлсэн итгэмжлэл гэсэн үйлчилгээний 

дөрвөн үндсэн төрлөөр үйлчилгээний чанарыг харьцуулсан.   
Хүснэгт  29. Үйлчилгээний найдвартай байдал /үйлчилгээний төрлөөр/ 

  

Апостиль 
гэрчилгээ 

Консулын 
баталгаа 

ДТГ-т 
илгээсэн 

итгэмжлэл 

ДТГ-аас 
ирүүлсэн 

итгэмжлэл 

N Mea
n N Mean N Mea

n N Mean 

1 Нэг удаагийн ирэлтээр бүх асуудлаа 
бүрэн шийдвэрлүүлсэн 61 3.54 43 3.49 224 3.89 22 3.18 

2 Хурдан шуурхай чирэгдэлгүй 
үйлчилгээ үзүүлсэн 60 3.45 40 3.55 223 3.95 21 3.14 

3 Тогтсон цаг хугацаандаа бичиг 
баримтаа авсан 61 3.67 42 3.71 223 4.21 22 3.23 

4 Үйлчилгээ үзүүлэхдээ алдаа гаргаагүй 60 3.50 41 3.56 220 4.25 21 2.95 

5 Үйлчилгээг цагийн хуваарийн дагуу 
үзүүлсэн 61 3.64 42 3.64 221 4.23 22 3.32 

6 
Үйлчлүүлэгчид тулгамдсан асуудлыг 
чин сэтгэлээсээ шийдвэрлэх 
сонирхолтой байсан 

58 3.41 40 3.28 214 3.89 22 3.05 

7 Ажилтны зан үйл итгэл төрүүлэхүйц 
байсан 59 3.49 41 3.44 220 3.96 22 3.09 

 
Тухайн харьцуулалтаас үзэхэд тогтсон цаг хугацаандаа бичиг баримтаа авсан 

гэсэн үнэлгээний дундаж үзүүлэлт жигд өндөр хувьтай (3.67-4.21) байна. Баримт 

бичиг баталгаажуулах үйлчилгээнээс ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэлийн үйлчилгээ 

(4.25) харьцангуй өндөр үнэлгээтэй байна. Хэрэглэгчид тухайн үйлчилгээг 

үзүүлэхдээ КГ-ын мэргэжилтнүүд ямар нэгэн алдаа гаргадаггүй гэж үзжээ. Харин 

ДТГ-аас ирүүлсэн итгэмжлэлийн хувьд бусад үйлчилгээнээс харьцангуй  

доогуур үнэлгээ авсан байна. Судалгаа хийх явцад аэрэглэгчдийн зүгээс ДТГ-ын 

итгэмжлэлийн талаар зарим нэг санал дэвшүүлж байв.  
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“Би Швед улсад суугаа элчин сайдын яамаар үйлчлүүлж байсан. 

Төлбөр төлөх нөхцөл огт таалагдаагүй. Заавал бэлэн мөнгөөр 

төлөх ёстой байсан. Одоо үед биедээ бэлэн мөнгөтэй явах хүн 

тун ховор ялангуяа швед шиг картын хэрэглээ өндөр хөгжсөн 

улсад. Тэгээд бэлэн мөнгө авах гээд АТМ яваад ирэх зай нь 

багагүй хол, мөнгөө аваад буцаад ирэхэд цайны цаг болсон гээд 

хаалгаа цоожилчихсон дотроо хоолоо идээд л сууж байсан. 

Маш хол гэртэй учраас тэнд нэг өдрийг барсан даa. Иймд 

төлбөрийн олон хувилбарыг нэвтрүүлбэл зүгээр байна” гэжээ.  

Швед улсад сурдаг итгэмжлэлийн үйлчилгээ авсан эмэгтэй оюутан 

Харин төлбөрийн хэмжээний талаар баталгаажуулалтын төлбөр өндөр байна 

гэсэн саналууд цөөнгүй ирдэг байна. 2017 онд үзүүлсэн  үйлчилгээ тус бүрийн 

үнэлгээний дунджийг харьцуулан үзэхэд дундаж үнэлгээний хувьд ДТГ-т 

илгээсэн итгэмжлэлийн үйлчилгээний дундаж үнэлгээ 4.1 өндөр байна.  

График 19. Үйлчилгээний найдвартай байдлын үнэлгээг үйлчилгээний төрлөөр 
харьцуулсан байдал 

 
 

Графикт харуулсанаар, ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэлийн үнэлгээ өндөр 

байхад, эсрэгээрээ ДТГ-аас ирүүлсэн итгэмжлэлийн үнэлгээ тааруу, харин 

апостиль болон консулын баталгаа гаргах үйлчилгээ 3.5 буюу дундаж үнэлгээ 

авсан байна. Баримт бичиг баталгаажуулах үйлчилгээнээс ДТГ-т илгээсэн 

итгэмжлэлийн үйлчилгээ (4.25) харьцангуй өндөр үнэлгээтэй байна. Хэрэглэгчид 

тухайн үйлчилгээг үзүүлэхдээ КГ-ын мэргэжилтнүүд ямар нэгэн алдаа 

гаргадаггүй гэж үзжээ.  
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Консулын газрын ажилтан, албан хаагчдын ур чадварыг үйлчилгээний 

төрөл тус бүрээр харьцуулан дундаж үзүүлэлтийг тооцон доорх хүснэгтэд 

тусгасан. Хэрэглэгчийн чанарын үзүүлэлт болох ур чадварын үнэлгээг 

харьцуулж үзэхэд ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэлийн үйлчилгээ харьцангуй өндөр 

үнэлгээ авсан байна. Түүнчлэн хүснэгтийн баганы дагуу дундаж үнэлгээг 

харьцуулахад мөн л ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэлийн үйлчилгээ өндөр үнэлгээ 

авсан байна. 
Хүснэгт  30. Ур чадварын үнэлгээний харьцуулалт /үйлчилгээний төрлөөр/ 

    Апостиль 
гэрчилгээ 

Консулын 
баталгаа 

ДТГ-т 
илгээсэн 

итгэмжлэл 

ДТГ-аас 
ирүүлсэн 

итгэмжлэл 

    N Mean N Mean N Mean N Mean 
1 Мэдлэг, ур чадвар 58 3.83 43 3.93 219 4.11 22 3.59 

2 Харилцан ойлголцох, 
анхааралтай сонсох 57 3.63 41 3.68 215 4.04 21 3.62 

3 Үйлчлүүлэгчидтэй эелдэг 
хүндэтгэлтэй харилцах 56 3.52 42 3.55 216 4.00 22 3.27 

4 Асуудлыг шийдвэрлэх 
байдал 56 3.46 41 3.59 216 4.09 21 3.19 

5 Харилцааны соёл 58 3.53 41 3.56 222 4.03 21 3.38 

6 Мэргэжлийн ёс зүйн хэм 
хэмжээг мөрдөх 53 3.49 40 3.68 213 4.06 20 3.45 

7 Зөвлөгөө өгөх, туслалцаа 
үзүүлэх 56 3.54 41 3.80 218 3.97 23 3.26 

8 Үйлчилгээ авч буй хүмүүст 
адил тэгш үйлчлэх 54 3.54 40 3.58 216 3.99 21 3.33 

 
КГ-ын ажилтан, албан хаагчдын ур чадварыг харуулсан тухайн 

харьцуулалтаас үзэхэд мэдлэг, ур чадварын үнэлгээний дундаж үзүүлэлт ДТГ-

аас ирүүлсэн итгэмжлэлийг эс тооцвол жигд өндөр хувьтай (3.89-4.11) байна. 

Өөрөөр хэлбэл, өмнөх бүлэгт дурдсан ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг ур 

чадварын түвшин өндөр түвшинд байдаг гэсэн үнэлгээ давхар нотлогдож байгаа 

болно. Баримт бичиг баталгаажуулах үйлчилгээнээс ДТГ-т илгээсэн 

итгэмжлэлийн үйлчилгээ (4.0) харьцангуй өндөр үнэлгээтэй байна. Хэрэглэгчид 

тухайн үйлчилгээг үзүүлэхэд КГ-ын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар 

ихээхэн нөлөөтэй гэж үзжээ. 
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График 20. КГ-ын ажилтан, албан хаагчдын ур чадварын үнэлгээ /үйлчилгээний төрөл/ 

 
 

Хэрэглэгчийн судалгааны хүрээнд үйлчилгээний хүртээмжийг 

тодорхойлох үзүүлэлтийг баримт бичиг баталгаажуулах үйлчилгээний төрөлтэй 

харьцуулсан болно. Хүснэгтэд КГ-ын үйлчилгээний хүртээмжийг харьцуулж 

үзэхэд ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэлийн үйлчилгээ мөн л харьцангуй өндөр үнэлгээ 

авсан байна. Түүнчлэн хүснэгтийн мөрийн дагуу дундаж үнэлгээг харьцуулахад 

a). КГ-ын иргэдэд тэгш, шударга үйлчилдэг, б). үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц, 

уялдаа холбоо сайн, нарийн нягт зохион байгуулалттай зэрэг үзүүлэлтүүд өндөр 

үнэлгээ авсан байна. 
Хүснэгт  31. КГ-ын үйлчилгээний хүртээмж, үйл явцын үнэлгээ /үйлчилгээний төрлөөр/ 

    Апостиль 
гэрчилгээ 

Консулын 
баталгаа 

ДТГ-т 
илгээсэн 

итгэмжлэл 

ДТГ-аас 
ирүүлсэн 

итгэмжлэл 
    N Mean N Mean N Mean N Mean 

1 Мэдээлэл, нээлттэй хүртээмжтэй 
байсан 55 3.45 39 3.69 213 3.79 21 3.38 

2 Консулын ажилчдын тоо 
хүртээмжтэй байсан 54 3.39 39 3.54 214 3.50 19 3.47 

3 Консулын газар иргэдэд эрх тэгш, 
шударгаар үйлчилдэг 54 3.44 39 3.46 212 3.91 19 3.47 

4 
Консулын газрын иргэдэд үйлчлэх 
ажлын цагийн хуваарь 
тохиромжтой 

55 3.13 38 3.45 211 3.44 20 3.60 

5 
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц, уялдаа 
холбоо сайтай, нарийн нягт зохион 
байгуулалттай 

53 3.45 39 3.62 211 3.85 19 3.63 

6 
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл явц олон 
шат дамжлагагүй энгийн хялбар 
байсан 

54 3.50 39 3.59 210 3.85 19 3.58 

7 
Зорилтот бүлэгт тохирсон 
оновчтой, олон сонголттой аргаар 
үйлчилгээ үзүүлсэн 

52 3.35 38 3.45 204 3.82 17 3.59 

8 Иргэдэд шуудангийн найдвартай, 
шуурхай, хямд үйлчилгээ үзүүлдэг 54 3.48 38 3.55 206 3.71 20 3.30 

9 Цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, 
үйлчилгээ үзүүлж буй байдал 53 3.42 39 3.41 205 3.74 20 3.30 
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КГ-ын үйлчилгээний хүртээмж, үйл явцыг харуулсан тухайн 

харьцуулалтаас үзэхэд Апостиль үйлчилгээний дундаж үнэлгээ ихээхэн доогуур 

үзүүлэлттэй гарсан (3.13-3.44) байна. Тус үнэлгээнээс үзэхэд Консулын газрын 

иргэдэд үйлчлэх цагийн хуваарь тохиромжтой гэсэн үзүүлэлт баримт бичиг 

баталгаажуулах дөрвөн төрлийн үйлчилгээнд аль алинд нь доогуур үнэлгээтэй 

гарсан байна. 

Баримт бичиг баталгаажуулах үйлчилгээнээс ДТГ-т илгээсэн 

итгэмжлэлийн үйлчилгээ (3.7) бусад үзүүлэлтээс харьцангуй өндөр үнэлгээтэй 

гарсан байна.  
График 21. КГ-ын үйлчилгээний хүртээмж, үйл явцын үнэлгээ /үйлчилгээний төрлөөр/ 

 
КГ-аас үйлчилгээ авахад тулгардаг бэрхшээлийг баримт бичиг 

баталгаажуулах үйлчилгээний төрлүүдээр харьцуулж үзсэн. Тухайн 

үйлчилгээний төрлүүдээр харьцуулахад апостиль үйлчилгээний хувьд явдал 

чирэгдэл ихтэй (26.8%), хүнд сурталтай (14.3%), үйлчлүүлэгчийг ялгаварлаж 

харьцдаг (12.5%) зэрэг үзүүлэлт харьцангуй өндөр хувьтай байна.  
График 22. Үйлчилгээний төрөл ба бэрхшээл 
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Консулын баталгаа гаргах үйлчилгээний хувьд явдал чирэгдэл ихтэй 

(24.6%), үйлчилгээний цагийн хуваарь хэт бага (17.2%), төлбөр хийхэд 

хүндрэлтэй (14.8%) зэрэг үзүүлэлт харьцангуй өндөр хувьтай байна. 

ДТГ-т илгээсэн итгэмжлэлийн хувьд хувьд явдал чирэгдэл ихтэй (24.8%), 

үйлчилгээний цагийн хуваарь хэт бага (21.9%), хүнд сурталтай (15.2%) зэрэг 

үзүүлэлт харьцангуй өндөр хувьтай байна. 

Харин ДТГ-аас ирүүлсэн итгэмжлэлийн хувьд танил талаараа дамжуулж 

үйлчилдэг (18.9%), хүнд суртал, баримт бичиг хугацаандаа гардаггүй, явдал 

чирэгдэл ихтэй зэрэг хариултууд 16.2 хувьтай байна.  

 
2.2.4 Иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ 
 

Судалгааг ГХЯ-ны Консулын газраас өгсөн холбоо барих мэдээлэлд 

үндэслэн (Хүснэгт 1) Консулын газрын төлөөлөл, үйлчилгээ хүртэгчдийн дунд 

сэдэвчилсэн, чанарын сурвалжлагын аргаар хийсэн. Өөрөөр хэлбэл шууд 

ярилцах (face to face) хэлбэрээр, эсвэл авсан үйлчилгээний онцлогоос 

шалтгаалж үйлчилгээ хүртэгчийн хүсэлтээр утсаар ярилцаж судлаач 
ярилцлагыг удирдаж, тэмдэглэл хөтлөн явууллаа. 

Хүснэгт  32. Түүврийн тоо хэмжээ 

Субьект Ярилцлагад хамрагдсан хүмүүс Тоо 

Удирдлага 
Иргэдэд туслах сангийн эрүүгийн асуудал хариуцсан дарга Бат-

Орших 1 

Үйлчлүүлэгч 
Иргэн П (хүүхэд нь гадаадад эмчилгээ хийлгэх явцдаа нас барж 

оршуулгын болон бусад үйлчилгээний туслалцаа авсан) 1 

 
Иргэн Ц (хүүхэд нь БНСУ-д яаралтай хагалгаанд орох болсон 

учир Нот бичиг авсан) 1 

Үйлчлүүлэгч 
Иргэн М (ээж нь Канад улсад гэнэт бие нь муудаж эмчилгээний 

төлбөрийн туслалцаа авсан) 1 

Үйлчлүүлэгч 
Иргэн П (Хүүхдээ яаралтай БНСУ руу эмчилгээнд авч явахын 

тулд Нот бичиг авсан) 1 
Үйлчлүүлэгч Иргэн О (Япон улсаас хүүхдээ авчруулах үйлчилгээ авсан) 1 

Үйлчлүүлэгч 
Иргэн Б (Ялтан шилжүүлэх солилцоогоор охиноо БНХАУ-аас 

авчруулсан) 1 

Үйлчлүүлэгч 
Иргэн З (хүүхэд нь БНСУ-д яаралтай хагалгаанд орох болсон 

учир Нот бичиг авсан) 1 
НИЙТ  8 

 
Монгол Улсын иргэд сүүлийн жилүүдэд гадаад улсад амьдрах, сурах, 

ажиллаж амьдрах нь ихэссэнтэй холбоотойгоор тухайн улсдаа гэмт хэрэгт 

холбогдох, гэмт хэргийн хохирогч болох, нас барах, пасспорт, визний зөрчилтэй 

болох нь дагаад өсчээ. Дээрх хэрэг, зөрчил тухай бүрт тусламж, дэмжлэг 

шаардлагатай болсон иргэддээ консулын албанаас үйлчилгээ үзүүлж байгаа 
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бөгөөд эдгээр үйлчилгээг 2008 онд Засгийн газрын 110 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан”-гийн 

хөрөнгөөр үзүүлж байна.  

Судалгааны явцад Консулын газраас өгсөн холбоо барих мэдээлэлд 

үндэслэн Нот бичиг явуулах үйлчилгээ авсан 3, хилийн чанадад нас барсан 

хүүхдийн асуудлаар туслалцаа авсан 1, ялтан солилцох гэрээгээр шилжүүлж 

хүүхдээ эх оронд нь авчруулах үйлчилгээ авсан 1, гадаад улсад эмнэлгийн 

туслалцаа үйлчилгээ хүртсэн 1, гадаад улсад байгаа бие муутай хүүхдээ 

авчруулсан үйлчилгээ авсан 1, Консулын удирдах ажилтантай 1, нийт 8 хүнтэй 
чанарын ярилцлагын судалгаа хийлээ.  

1. Байгууллагын төлөөлөлтэй ярилцсан талаар 

Засгийн газрын 2008 оны 110 дугаар тогтоолоор “Хилийн чанадад байгаа 

Монгол Улсын иргэдэд туслах сан” байгуулсан бөгөөд тус сангийн хөрөнгөөс 
дараах тохиолдолд тусламж олгохоос дүрэмд тусгажээ. Үүнд: 

1. хилийн чанадад нас барсан иргэний гэр бүл нь түүний шарилыг эх оронд 

нь буцаах зардалгүй, эсхүл гэр бүл, төрөл садан нь тогтоогдоогүй 

тохиолдолд түүний шарилыг хадгалах, чандарлах, шарил болон чандрыг 

эх оронд нь буцаах буюу тухайн улсад нь нутаглуулах; 

2. хилийн чанадад байгалийн онц аюултай гамшиг, алан хядах ажиллагаа, 

зэвсэгт мөргөлдөөнд өртсөн, эсхүл осол, гэмт хэргийн улмаас хүнд гэмтэл 

авсан, сэтгэцийн өвчтэй болсон, амь насанд нь аюул учирсан иргэнд 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, эх оронд нь буцаах; 

3. хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаад, эсхүл албадан саатуулагдаж 

байгаад суллагдсан иргэнийг эх оронд нь буцаах; 

4. гэмт хэргийн улмаас хохирсон буюу эд хөрөнгөө хаяж гээгдүүлсний 

улмаас төлбөрийн чадваргүй болсон иргэнийг эх оронд нь буцаах; 

5. дээр дурдсан тусламж шаардлагатай иргэний үндэсний гадаад паспортын 

хугацааг сунгах, буцах үнэмлэх олгох, эх оронд нь буцаахтай холбогдсон 

бусад үйлчилгээ үзүүлэх; 

6. хилийн чанадад гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэнтэй холбоотой 

асуудлыг тухайн улсын холбогдох хууль хяналтын байгууллагаар 

хянуулах, эрх ашгийг нь хамгаалахад шаардагдах өмгөөлөгч, 

орчуулагчийг хөлслөх; 
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7. хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаа иргэнийг дипломат төлөөлөгчийн 
газраас эргэх. 

Энэхүү сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй зарим 

бэрхшээлийг Консулын газрын төлөөлөгчтэй ярилцлага хийж байхад дурдагдаж 

байлаа. Тухайлбал, Монгол улсын иргэн гадаадад гэмт хэрэгт холбогдвол 

Венийн конвенцийн дагуу  тухайн улсын цагдаагийн байгууллага манай улсын 

элчин сайдын яаманд мэдэгддэг. Гэвч европын зарим улсууд болон солонгос 

гэх мэт азийн улсуудад хувь хүний нууцыг хадгалах хуультай байдаг. Өөрөөр 

хэлбэл иргэн өөрийн холбогдсон гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг бусдад 

тараахыг хүсээгүй нөхцөлд тухайн гэмт хэрэгт холбогдсон хүнтэй холбоотой 

мэдээлэл жишээлбэл ямар гэмт хэрэг хийсэн, хэдий хэмжээний хохирол 

учирсан, ямар ял авсан гэх мэт мэдээллүүд Гадаад Харилцааны Яаман дээр 

ирдэггүй. Зөвхөн ар гэрийнхэнд нь мэдэгдэх хүсэлт ирдэг. Гэвч ар гэрийнхэнд нь 

гэмт хэрэгт холбогдсон талаарх мэдээлэл өгөхөд ихэнх тохиолдолд дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл авахыг хүсдэг. Харин манайд уг хүний талаарх мэдээлэл байхгүй 

тохиолдолд “Та нар юу ч хийхгүй байна. Миний хүүхэд тийм зүйл хийх хүн биш. 

Улсынхаа иргэний талаар хөөцөлдөхгүй байна. Бүхэл бүтэн Монгол улсын 

төлөөлж буй яам боловч ганц хүний мэдээлэл олж авч чадахгүй байна” гэх 

зэргээр гомдол гаргах нь түгээмэл байна. Түүнчлэн тухайн улсын нутаг дэвсгэрт 

гарсан хэрэгт холбогдсон бол тухайн улсын хуулиар асуудал шийдвэрлэгдэх 

ёстой байдгийг ойлгохгүй янз бүрээр гомдол, санал гаргах асуудал байнга 
тулгардаг ажээ. 

Түүнчлэн, консулын газраас хилийн чанадад байгаа иргэдээ гэмт хэрэгт 

өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаанууд явуулж байна. 

Тухайлбал, БНХАУ-тай хамтран Монгол улсын иргэдийг БНХАУ-д байх 

хугацаандаа гэмт хэрэгт холбогдох, гэмт хэргийн хохирогч болох зэргээс 

урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг өгөх ажлуудыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулж байна. Харамсалтай нь зөвхөн хулгай хийх 

зорилгоор гадаад улсыг зорьж байгаа иргэд цөөнгүй байгаа бөгөөд эдгээрт 

хяналт тавих бараг боломжгүй юм. 

Ерөнхийдөө, Гадаад Харилцааны Яамны Консулын газраас нот бичгийг 

зөвхөн яаралтай хагалгаа, нас барсан хүмүүсийн ар гэрт шарилыг авчруулах 

үүднээс хүмүүнлэгийн зорилгоор олгодог. Харин иргэдээс гадаад улс руу 
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ялангуяа БНСУ-д зорчих визийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр гаргуулахын тулд янз 

бүрийн арга ашиглан өргөдөл гаргаж Нот бичиг хүсэж байна. Эдгээр хүмүүсийн 

материалыг шалгаж үзээд нот бичиг өгөх боломжгүй гэсэн хариуг өгдөг. Энд 

шалгах хугацаа ордог тул хүмүүс уддаг, хүнд сурталтай гэх зэргээр консулын 

ажлыг үнэлэх нь түгээмэл байна. Харин бодит байдал дээр нас барсан хүний ар 

гэрийнхэнд нот бичиг өгмөгц ойрын төрлийн буюу төрсөн эцэг эх, ах дүү, үр 

хүүхдүүд, хань ижлээс бусад хүмүүс дагалдан явах нэрийн дор хамт нот бичиг 

авах хүсэлт өгдөг бөгөөд эдгээр дагалдан явах хүмүүс очоод визний хугацаа 

хэтрүүлэх зөрчлүүд нилээд байдаг ажээ.  Энэ нь Нот бичгийн ач холбогдлын үнэ 

цэнийг бууруулж байгаа тул Нот бичиг өгөх шалгуурыг өндөрсгөж өгсөн нь зөв 

шийдвэр гэж үзэж байна.  

Визийн хөнгөлөлтөөс гадна зорчиж байгаа улсынхаа хэлийг мэдэхгүйгээс 

нилээдгүй бэрхшээлтэй тулгарч байгаа Монгол Улсын иргэддээ консулын 

ажилтан зарим тохиолдолд хэлмэрчлэх үйлчилгээ үзүүлж байна. Гэвч байнга 

дагаад яваад байх боломжгүй тул орчуулагч тодорхой үнэ хөлстэйгээр гаргаж 

өгч үйлчилгээ давхар үзүүлдэг ажээ. Ялтан шилжүүлэх ажлыг мөн консулын 

алба хариуцдаг байна. Энэ чиглэлээр эрх зүйн туслалцааны 28 төрлийн гэрээг 
өнгөрсөн хугацаанд 20 улстай хийсэн.  

2. Үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчтэй ярилцсан талаар 

 

2.1  Хилийн чанадад яаралтай эмчилгээ сувилгааны тусламж үйлчилгээ 

авсан иргэн үйлчилгээний талаар мэдэхгүйгээсээ болж Эрүүл мэндийн 

яаманд бичиг бичиж нилээдгүй хугацаа алдсан талаар дурдсан. Сүүлдээ 

энэ талаарх мэдээллийг танилын журмаар олж мэдэн хүсэлт гаргаж 

үйлчилгээ авсан байна. Энэхүү үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байгаагаа 

илэрхийлсэн.  

2.2  Гадаад улсад хүндээр өвдсөн хүүхдээ авчруулахад Консулын газраас 

үйлчилгээ авсан иргэний хувьд сэтгэл ханамж өндөр байгаа бөгөөд 

хүүхдийг нь 7 хоногийн дотор эх оронд нь авчирч, аливаа чирэгдэл 

учруулаагүй, мэргэжлийн өндөр түвшинд үйлчилсэн талаар дурдлаа.  

 

2.3  Хилийн чанадад нас барсан иргэдэд үйлчилгээ үзүүлсэн талаар 

ярилцлага авахад Консулаас иргэддээ ямар үйлчилгээ үзүүлдэг, ямар 

үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй талаарх мэдээлэлгүй байсан гэж дурдлаа. 
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Иймд тухайн иргэний авсан үйлчилгээ нь албан журмаар үзүүлж байгаа 

эсвэл хувийн журмаар үзүүлж байгаа нь тодорхойгүй байсан байна. Дээрх 

иргэн нас барсан хүүхдийнхээ эмчилгээнд төлсөн төлбөрийг гаргуулахаар 

Нот бичиг авах, чандарлах үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага олох, элчин 

сайдын байранд цагаалга хийх, хэлмэрчлүүлэх, машин унааны үйлчилгээ 

тус тус авсан байна.  

 

Түүнчлэн гадаад улсад байгаа иргэд Монгол Улсын элчин сайдын яамтай 

ойрхон байх нь ховор бөгөөд маш холоос, эсвэл өөр хотоос элчин сайдын 

яамыг зорьж олон цаг явж очиход үйлчилгээ үзүүлэх хүн байхгүй байх 

тохиолдол элбэг байна. Иймд хилийн чанадад байгаа иргэддээ үзүүлэх 

үйлчилгээг олон нийтэд тодорхой болгох, тухайн улсыг зорьж байгаа 

иргэдэд энэ талаарх мэдээллийг хүргэх,  тухайн улсад тусламж, дэмжлэг 

шаардлагатай иргэдийг хүлээн авах эрх бүхий албан тушаалтны ажлын 

цагийн хуваарийг цахимаар тодорхой болгох, заавал очиж уулзахгүйгээр 

и-мэйлээр болон яаралтай тохиолдолд чатаар харилцах боломжийг 

бүрдүүлэх шаардлагатай байна.   

 
2.4  Эрх зүйн туслалцааны гэрээний дагуу ялтан шилжүүлэх гэрээгээр 

хүүхдээ авчруулсан иргэний хувьд асуудал нь ээдрээтэй тул их удсаныг 

дурдаж Консулын ажилтнуудын ур чадвар, зан харилцаанд сэтгэл 

ханамжтай байгаагаа хэлсэн.  

 

2.5  Нот бичиг авсан иргэдийн үйлчилгээ авсан хугацаа харилцан адилгүй 

байна. Зарим тохиолдолд 1-2 хоног, нөгөө нь 2-3 хоног, эсвэл 4 хоног 

хүлээж Нот бичгээ авсан байна.  

 
Ярилцлагад орсон бүх иргэд Нот бичиг авах талаар албан ёсны мэдээлэл 

цахим хуудас болон Консулын үйлчилгээ үзүүлж байгаа танхимд байхгүй, бүгд 

танил талаараа эсвэл визний үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагаар дамжуулж Нот 

бичиг авдаг талаар мэдээлэл авчээ. Нэг үйлчлүүлэгч хагалгаанд бус эмчилгээнд 

танил талаараа дамжуулж нот бичиг авснаа үнэнээр нь өгүүлсэн байна. 

Түүнчлэн Нот бичгийн талаар утсаар асуухад энэ талаар ирж асуух 

шаардлагатай гэж хариулсан бөгөөд зөвхөн мэдээлэл авахын тулд урт 

дугаарлалд зогсох шаардлагатай гэжээ.  Нот бичиг гарсан талаарх мэдээлэл 
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хэрхэн авахыг Консулын ажилчид тайлбарладаггүй, бүрхэг байдгаас Нот бичиг 

авах үйлчлүүлэгчид өдөр бүр ирж асуух, ингэхдээ дугаарлан зогсдог, өдөржин 

хүлээдэг талаар ярилцлагын үед хэд хэдэн удаа дурдагдлаа.  

 

Иймд үйлчилгээний талаарх мэдээлэл ил тод бус, зөвхөн биечлэн очсон 

иргэдэд мэдээлэл өгөх, эсвэл энэ талаар мэддэг хүмүүст зөвхөн уг үйлчилгээг 

үзүүлдэг байж болохоор  байна. Нот бичиг авах үйлчилгээг нэг удаагийн 

очилтоор үзүүлэх боломжийг эрэлхийлэх, ингэхдээ цахимаар материал 

бүрдүүлэх, уг үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, шалгуурыг олон нийтэд ил 

болгох, Нот бичиг авах шаардлага хангасан эсэх, бичиг гарсан эсэх талаарх 

мэдээллийг иргэд заавах очиж асуух шаардлагагүйгээр амар хялбараар 
мэдээлдэг болох шаардлагатай гэж дүгнэлээ.  
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ДҮГНЭЛТ 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааны тухай товчхон 

Консулын газар нь 1) Визийн зөвшөөрөл олгох болон гадаад иргэнийг 

урих, 2) Цахим болон энгийн дипломат, албан паспорт гаргах, 3) 

Баталгаажуулалт болон апостиль, 4) иргэдэд туслах сан, эрх зүйн туслалцаа 

үзүүлэх болон бусад төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Энэ удаагийн 

хэрэглэгчийн үнэлгээний санал асуулгад 870 үйлчлүүлэгчийг хамруулан 

судалсан ба 850 асуулгыг хүчинтэйд тооцож боловсруулалт хийсэн.  Мөн ажлын 

байрны зураг авалт, баримт бичиг судлал, ажиглалтын зэрэгцээ тусгайлан 

бэлдсэн асуулт бүхий сурвалжлагаар 8 хүнээс судалгаа авсан. 

 

Үндсэн үр дүн 
§ Консулын газрын эрхэлж буй үндсэн үйл ажиллагааны чанар, 

хүртээмжийг а)Хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж буй шат дамжлага, 

шуурхай, найдвартай байдал-3.83 (76.7), б)Үйлчилгээний талаарх 

мэдээллийн хүртээмжтэй байдал-3.63 (72.5), в) Ажилтан, албан хаагчдын 

зан харилцаа, мэдлэг ур чадварын үнэлгээ-3.83 (76.7), г) Үйлчилгээний 

орчин, нөхцлийн талаарх үнэлгээ-3.41 (68.2), д) Санал, өргөдөл гомдлыг 

шийдвэрлэж буй байдал-3.32 (63.5)  гэсэн таван бүлэг үзүүлэлтийн дагуу 

үнэлсэн болно. Консулын газрын үндсэн үйл ажиллагаа,  үйлчилгээнд 

өгсөн хэрэглэгчийн үнэлгээний –ерөнхий үнэлгээ-3.75 оноо буюу 72 

хувьтай, “сайн” гэж үнэлсэн байна.  

§ Консулын газрын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 3.8 буюу 76-с дээш 

хувьтай байна гэж сайн гэж үнэлсэн. Үйлчилгээний төрлүүдээс 

Үйлчилгээний түргэн шуурхай байдал, ажилтнуудын мэргэжлийн ур 

чадвар, мэдээлэл нээлттэй хүртээмжтэй байдлын үнэлгээ харьцангуй 

өндөр үнэлгээ авсан бол цагийн хуваарийн тохиромжтой байдал, орчин 

нөхцөл, хямд үйлчилгээ, санал өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх байдал 

зэрэг үзүүлэлтээр харьцангуй доогуур үнэлгээ авсан байна.  

 

§ Хэрэглэгчдийн зүгээс үйлчилгээ авах үед тулгарч буй бэрхшээлийг 

нэгтгэн үзвэл, Мэдээлэл хангалтгүй байдаг, маш бага цагаар 

ажилладаг, зарим үед үйлчилгээнд дараалал их үүсдэг, хэт олон бичиг 

баримт бүрдүүлдэг, утсаар мэдээлэл авах боломжгүй, холбогдож 
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чаддаггүй, зарим үйлчилгээнд хүнд сурталтай, олон дахин ирэх, хандах 

шаардлага гардаг гэсэн хариулт, санал бодол давамгайлж байна. 

Консулын газрын үйлчилгээний шуурхай, найдвартай байдлын тухайд 

§ Үйлчилгээний түргэн шуурхай байдлыг үнэлэхдээ хурдан шуурхай 

чирэгдэлгүй үйлчилгээ үзүүлсэн хэмээн судалгаанд оролцогчдын 75.3 

хувь нь үзсэн. саналаа илэрхийлсэн боловч бүлгүүдийн хувьд ялгаатай 

үнэлэлт дүгнэлт өгсөн. Үйлчилгээний хураамж төлөхдөө банкинд 

дугаарлаж маш их цаг зарцуулдаг нь консулын газраас хамаарахгүйгээр 

үйлчилгээний түргэн шуурхай байдалд нөлөөлөх гол хүчин зүйл болж 

байна. 
 

Санал зөвлөмж 

§ Үйлчилгээг цахимжуулах ажлыг эрчимжүүлэх, цаашид төлбөр тооцоо, 

бичиг баримт баталгаажуулах нотариатын болон бусад үйлчилгээг  

боловсруулан хэрэгжүүлэх. 

§ Консулын газрын ажилтнуудын үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх 

байдал, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар зэрэг үзүүлэлтийн хувьд 

хэрэглэгчдээс өндөр үнэлгээ авсан боловч ажилтнуудын харилцааны 

соёл,  хандлагыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт хөгжлийн ажил орхигдож 

байгаа нь тоон ба чанарын судалгааны үр дүнгээр илэрснийг анхаарч 

ажиллах. 

Үйлчилгээний талаарх мэдээллийн хүртээмжтэй байдлын тухайд 

 Консулын газрын үйлчилгээний мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг авч 

үзэхэд үйлчилгээ олон шат дамжлагагүй, энгийн хялбар  байсан, иргэдэд 

тэгш шударга үйлчилж байгааг иргэд онцолж үзсэн байна.  

§ Мөн үйлчилгээ авч буй хэрэглэгчид цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, 

хэрэгжүүлж буй байдалд талархалтай хандахын зэрэгцээ консулын 

газрын мэдээлэл, нээлттэй хүртээмжтэй байдгийг онцолсон байна. 

Судалгаанаас үзэхэд цахим үйлчилгээ хэрэглэгчдийн тоо өсөн нэмэгдэж 

байна. Зөвхөн 2017 онд гэхэд 42.2 хувь нь www.consul.mn цахим 

хуудаснаас,  11.3 хувь нь facebook, 1 хувь нь twitter гм, нийт хэрэглэгчдийн 
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54.4 хувь мэдээллийн сувгаар Консулын газрын үйл ажиллагааны талаар 

мэдээллээ авсан байна. 

§ Иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг илүү түргэн шуурхай, хүндрэл чирэгдэлгүй 

хүргэхийн тулд шаардлагатай алба хэлтсүүдэд ажилчдын орон тоог 

улирлаас хамааралтай хэт ачааллыг харгалзан үзэж нэмэгдүүлэх 

Санал зөвлөмж 

§ Интернет болон цахим үйлчилгээ хэрэглэдэггүй үйлчлүүлэгчдийн хувьд 

мэдээлэл авах боломж нөхцөл хязгаарлагдмал байна. Иймд мэдээлэл 

түгээх сувгийг олшруулах шаардлагатай. 

§ Консулын газрын мэдээллийн самбарыг тогтмол шинэчлэж ажиллуулах 

шаардлагатай. Үүнд: үндсэн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг тогтмол 

шинэчилж байх, тодорхой ажилтанд хариуцуулах, үйлчилгээний төрөл тус 

бүрээр бүрдүүлэх материал, дүрэм журмыг тодорхой тусгах зэргээр 

консулын газрын үйлчилгээтэй холбоотой интернетээс авч болох бүх 

мэдээллийг хэвлэмэл байдлаар байршуулах зэрэгт анхаарах. 

 

Ажилтан, албан хаагчдын зан харилцаа, мэдлэг ур чадварын тухайд 

§ Үнэлгээнд оролцсон нийт иргэд байгууллагын 75 орчим хувь нь КГ-ын 

мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадвар хангалттай сайн гэсэн үнэлгээг өгсөн 

болно. КГ-ын ажилтнуудын үйлчилгээг хэрэглэгчдийн зүгээс мэдлэг ур 

чадвар, харилцааны соёл, харилцан ойлголцох байдал, эелдэг харилцаа, 

үйлчилгээний энгийн ойлгомжтой байдал, асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн 

санал гомдлыг шийдвэрлэж буй байдал, зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх 

байдал зэрэг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үйлчлүүлэгчдээр үнэлүүлэхэд 

сайн гэж үнэлсэн үнэлгээ дунджаар 64.5 хувьтай, дунд гэж үнэлсэн үнэлгээ 

дунджаар 20.3 хувьтай, муу гэж үнэлсэн үнэлгээ дунджаар 6.6 хувьтай 

байгаа бол мэдэхгүй гэсэн хариулт 8.4 хувийг эзэлж байна  

§ Хэрэглэгчийн үнэлгээний дүнгээс үзэхэд КГ-ын газрын ажилтан 

мэргэжилтнүүдэд үйлчилгээ үзүүлэхдээ түргэн шуурхай, соёлч боловсон 

сайхан харьцдаг хэмээн үзсэн байхад нөгөө талаас таван хэрэглэгч тутмын 

нэг нь  ажилтнуудын ёс зүй, харилцааны соёл, ажил үүргээ биелүүлж буй 

байдал дунд зэрэг гэж үзсэн.  Үйлчлүүлэгчид эелдэг хүндэтгэлтэй хандах, 

зөвлөгөө өгөх туслалцаа үзүүлэх  зэрэг үзүүлэлтийн хувьд тааруу 
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үнэлэгдсэн нь үйлчилгээ авах үйл явц дахь шат дамжлага, мэдээллийн 

дутмаг байдал, үйлчилгээний цагийн хуваар, хүний нөөцийн хүчин чадал 

зэргээс хамааралтай. 

 

Санал зөвлөмж  
§ Хэрэглэгчдийн зүгээс цаашид КГ-ын зүгээс үзүүлж буй үйлчилгээг илүү 

ойлгомжтой болгон сайжруулах, ажилтнуудын зүгээс илүү түргэн шуурхай 

үйлчлэх, цаашлаад үйлчлүүлэгчид шаардлагатай мэдээлэл зөвлөлгөө 

өгөх, үйлчлүүлэгчид хүндрэлгүйгээр асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, 

ажиллах тал дээр анхаарал хандуулан үүргээ гүйцэтгэх нь чухал гэдгийг 

дурдсан. КГ-аас виз, паспорт, бичиг баримт баталгаажуулалтын 

үйлчилгээ авахаар ирсэн иргэдэд угтах үйлчилгээ үзүүлж, ямар 

үйлчилгээг авахад хэнтэй уулзах, ямар материалыг хэрхэн бүрдүүлэх 

талаар мэдээлэл өгч чиглүүлэх ажилтны орон тоог бий болгох 

шаардлагатай 

§ КГ-аар үйлчлүүлж буй иргэдэд зориулан үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай 

холбоотой мэдээлэл агуулсан сурталчилгааны хуудас тараадаг болох 

 

Үйлчилгээний орчин нөхцлийн тухайд 

§ Хэрэглэгчид байгууллагын үйлчилгээний орчинтой холбогдох 9 шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээг хийхэд сайн гэж үнэлсэн үнэлгээний дундаж 

үзүүлэлт 42.7 хувьтай, дунд гэсэн үнэлгээний дундаж үзүүлэлт 24.1 

хувьтай, муу гэж үнэлсэн үнэлгээний дундаж үзүүлэлт 14.9 хувьтай, 

мэдэхгүй гэсэн хариултын дундаж 18.4 хувьтай байна. Хэдийгээр орчны 

үзүүлэлтүүд өмнөх оны нөхцөл байдлаас олон талаар сайжирсан боловч 

хэрэглэгчийн үнэлгээний  бүлэг хүчин зүйлд хамгийн доогуур үнэлгээ 

авсан болно. 

§ Хэрэглэгчдийн зүгээс автомашины зогсоол, гадна ба доторх хаягжилт, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчилгээ  авах нөхцөл зэрэгт иргэд тааруу 

буюу муу үнэлгээ өгсөн болно. 

Санал зөвлөмж  
§ Иргэдийн тав тухтай үйлчлүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх нь 

байгууллагын зүгээс анхаарах чухал асуудлын нэг маргаангүй мөн бөгөөд 
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байгууллагын хаяг, гадна дотно орчны талаарх мэдээ мэдээллийг 

зорилтот бүлэгт цахим хэлбэрээр, цахим танилцуулга/онлайн брошюр/ 

хэлбэрээр хүргэх нь чухал байна.  

§ Иргэдэд КГ-ын үйлчилгээг хүндрэл, чирэгдэлгүй түргэн шуурхай хүргэхэд 

үйлчилгээний танхимын хүрэлцээ, хүлээлгийн сандал, ширээний 

хүрэлцээ тав тухтай байдал болон бал, цавуу, үдээс, хайч зэрэг туслах 

материалын хүрэлцээг хангалттай сайн болгох тал дээр цаашид 

анхааран ажиллах  

 

Иргэдийн санал, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх байдлын тухайд 

§ Үйлчилгээний байгууллагын хувьд өргөдөл гомдлын механизм, 

шийдвэрлэх байдал, эргэх холбоог сайтар хангах нь хэрэглэгчийн 

итгэлийг хүлээх, улмаар үйлчилгээгээ сайжруулах үндсэн арга хэрэгсэл 

юм. Хэрэглэгчдийн үнэлгээнээс харахад иргэдийн зүгээс гаргасан 

өргөдөл, гомдолд утас, интернэтээр эргэх холбоо үүсгэн түргэн шуурхай 

үйлчилгээ үзүүлэх, иргэдийн өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэснээ тухай бүрт 

нь мэдээлэх байдал дунджаас доогуур буюу тааруу үнэлгээтэй гарсан 

байна  
§ Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх 

талаар Консулын газраас багагүй ажил хийж үр дүнд хүрч байна. 
Консулын газраас хилийн чанадад байгаа иргэдээ гэмт хэрэгт өртөхөөс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаанууд явуулж байна. 

Тухайлбал, БНХАУ-тай хамтран Монгол улсын иргэдийг БНХАУ-д байх 

хугацаандаа гэмт хэрэгт холбогдох, гэмт хэргийн хохирогч болох зэргээс 

урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг өгөх ажлуудыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулж байна. Түүнчлэн “Хилийн чанадад байгаа 

Монгол Улсын иргэдэд туслах сан”-гийн хүрээнд гадаад улсад нас 

барсан, гэмт хэрэгт өртсөн, хохирогч болсон, эмчилгээ сувилгаанд 

яаралтай орох болсон иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, ялтан 

солилцооны журмаар эх оронд нь авчрах, шарил чандарлах зэргээр олон 

төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.  

§ Консулын зарим үйлчилгээний талаарх иргэдийн мэдлэг бага байна. 
Консулын үйлчилгээний талаарх мэдээлэл ил тод бус, зарим тохиолдолд 

ялангуяа Нот бичиг авахад зөвхөн биечлэн очсон иргэдэд мэдээлэл өгөх, 
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эсвэл энэ талаар мэддэг хүмүүст зөвхөн уг үйлчилгээг үзүүлдэг байж 
болохоор  байна.  

§ Иргэдийн мэдээлэл авах арга зам, төсөв санхүүгийн нээлттэй, ил 
тод байдал хязгаарлагдмал байна. Иргэдийн хүссэн үйлчилгээг 

үзүүлэхэд төсөв санхүүгийн ямар боломж байгаа нь тодорхойгүй байгаа 

нь тухайн албан тушаалтан өөрийн үзэмжээр Сангийн хөрөнгийг захиран 
зарцуулах боломжийг олгож байгааг иргэд үгүйсгэхгүй байна.  

Санал зөвлөмж 

§ Хилийн чанадад байгаа иргэддээ үзүүлэх үйлчилгээг олон нийтэд 

тодорхой болгох, тухайн улсыг зорьж байгаа иргэдэд энэ талаарх 

мэдээллийг хүргэх,  тухайн улсад тусламж, дэмжлэг шаардлагатай 

иргэдийг хүлээн авах эрх бүхий албан тушаалтны ажлын цагийн 

хуваарийг цахимаар тодорхой болгох, заавал очиж уулзахгүйгээр и-

мэйлээр болон яаралтай тохиолдолд чатаар харилцах боломжийг 

бүрдүүлэх шаардлагатай.   

§ Хэрэглэгчдийн дунд утас, харилцаагаар дамжуулж өргөдөл санал гаргах 

хүсэл сонирхол өндөр байгааг харгалзаж өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх 
үйлчилгээг чиглүүлэх 

§ Нот бичиг авах үйлчилгээг зөвхөн нэг удаагийн очилтоор үйлчилгээгээ 

авах боломжийг эрэлхийлэх ингэхдээ цахимаар материал бүрдүүлэх, уг 

үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, шалгуурыг олон нийтэд ил болгох, Нот 

бичиг авах шаардлага хангасан эсэх, бичиг гарсан эсэх талаарх 

мэдээллийг иргэд заавах очиж асуух шаардлагагүйгээр амар хялбараар 
мэдээлдэг болох шаардлагатай байна.  

§ Сангийн төсвийн зарцуулалтыг олон нийтэд нээлттэй болгох, хяналтыг 
сайжруулах шаардлагатай. 

 


