
 
 
 
 

Хавсралт №8 
Санал асуулгын судалгаанд 

хамрагдсан мэргэжилтнүүдийн 
хариулт  

 
 
 

 
 
 



Байгууллага №1: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар  

Албан тушаал: Хууль зүй, мониторингийн хэлстийн мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Агентлаг 27 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Эдгээрээс байцаалтын акттай холбоотой гомдол, 

санал дийлэнх нь байдаг. Тэр дундаа хүнсгий 
салбартай холбоотой нь дийлэнх. 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

Олон захирамж, тушаал гардаг. Гарсан зөрчил, 
гомдолтой холбогдуулж тухай бүртээ дүгнэлт, 

шийдвэр гардаг. Тухайлбал : МХЕГ-ын чиг үүрэгт үл 
хамаарах асуудлын жагсаалтуудыг гаргасан. 

3 

Танай байгууллагаас захиргааны 
акт гаргахдаа иргэдийг 
оролцуулдаг уу? санал авдаг 
уу? хэрэв авдаг бол яаж, ямар 
төрлөөр авдаг вэ?  

Ямар ч шийдвэрт ородцуулахыг эрмэлздэг.Website 
дээр үйл ажиллагааны талаарх судалгаа авагддаг. 

Хүсэлт бичих хэсэг ч байдаг. Мөн гараар бичээл 
холбогдох хүнд илгээх, биечилж өгөх эрх нь ч 

нээлттэй. 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Website дээр холбоотой бүх мэдээлэл байршиж 
байдаг. Тухайлсан тусгай зөвшөөрөл хасах ч юмуу 

үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр тухайн үедээ 
гараад явдаг. Түүнийгээ холбогдох хүмүүст нь 

мэдээллэдэг. 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг бол 
нэрлэнэ үү? 

Ер нь их гардаг. Гэхдээ ихэнх нь үйл ажиллагаагаа 
эргэж сэргээлгэх гэсэн үйлдвэрлэгч, худалдаалагчийн 

гомдол мөн хэрэглэгчийн гомдол эзэлнэ. 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Ерөнхийдөө бүх зүйлс цахим системд шилжиснээрээ 
их нээллттэй болж байгаа. Харин иргэдийн идэвхи, 

оролцоо сул. 

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Санал асуулга зарим үед явулдаг байх нь оновчтой. 
Гэхлээ эцсийн дүндээ иргэд өөрсдөө идэвхитэй 

саналаа гаргадаг байх хэрэгтэй. 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Мэдээж иргэдийн санал, санаачилган дээр 
тулгуурласан шийдвэр, тогтоол, журам илүү холыг 

харсан, бодитой зөв шийдвэр гарна. 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар?  

 

 

 

 

 

 



Байгууллага №2: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

Албан тушаал: Хяналт шалгалт, үнэлгээний газрын мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Өндөр насны тэтгэвэр, тэтгэмжтэй холбоотой 
чиглэлээр их ирдэг. Энэ нь судалгаагаар ч харагддаг. 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

Олон гардаг. НДШ-тэй холбоотой. НДШ-ыг 1%-аар 
нэмэгдүүлэх талаар. 

3 

Танай байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг уу? 
санал авдаг уу? хэрэв авдаг 
бол яаж, ямар төрлөөр авдаг 
вэ?  

Санал хүсэлтийн хайрцаг байнга нээллтэй байдаг. 
Гэхдээ сүүлийн үед онлайнаар санал их авдаг 

болсноор саналууд их орч ирж байгаа.  

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Бүх баримт бичиг нээллтэй байршдаг. Хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр ч тогтмол гарч байдаг.  

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг 
бол нэрлэнэ үү? 

Их гардаг. Шалгалтаарбайцаагчид  явж байх үед их 
гардаг. 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Иргэдийн оролцоо их бага. Өөрсдөө төдийлөн 
танилцуулдаггүй, авдаггүй. 

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Иргэд өөрсдөө маш идэвхитэй оролцож саналаа өгөх, 
мөн тэдгээрийг зар сурталчилгаагаар мэдээллэх. 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Маш бодитой, зөв шийдвэр гарна. 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар? 

Чиглэл, чиглэлээр санал авбал сайн байна.Дийлэнх 
тохиолдолд тухайн богино хугацааны явуулж буй үйл 

ажиллагаатай холбоотой. 
 

 

 

 

 

 



Байгууллага №3: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 

Албан тушаал: Тогтоол гүйцэтгэх газрын мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Байгуулагын дотроос ч гаднаас ч санал гомдол их 
гардаг. Байгууллагын дотоод ажилтнуудтай 

холбоотой санал, гомдол байдаг. Гарсан захирамж, 
салбарын хууль эрх зүйн хэрэгжилттэй холбоотой 

гомдол их гардаг. Мөн ялтны ар гэрээс хорих 
ангитай холбоотой гомдлууд ихэсч байна. 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

Зөвхөн салбартай холбоотой гэвэл хамгийн сүүлд 
Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль гарсан. Мөн 

хорих ангийн дотоод журам,ШШГБ-ын албан 
хаагчийн биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг 

хэрэглэх жура гэх мэтчилэн үргэлжид шинэ журмууд 
гарч шинэчилэгдэж байдаг. 

3 

Танай байгууллагаас захиргааны 
акт гаргахдаа иргэдийг 
оролцуулдаг уу? санал авдаг 
уу? хэрэв авдаг бол яаж, ямар 
төрлөөр авдаг вэ?  

Санал хүсэлтийн цахим шуудан байнга нээлттэй 
байлаг, санал хүсэлт, өргөдөл гаргах гээд тус 

тусдаа хоёр сонголт бүхийн цонх ШШГЕГ-ын албан 
сайтруу ороход гарч ирнэ. Үүгээр санал авдаг. Үүгээр 

дамжиж санал их ирдэг. 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Салбарын үйл ажиллагаанд хамааралтай гарсан 
хуулиуд, эрх зүйн актуудыг хорих ангиудаар 

дамжуулж иргэдэд болоод ял эдлэгсдэд хүргэдэг. 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг бол 
нэрлэнэ үү? 

Ер нь бол гардаг. Гэхдээ ний санал гомдлын дийлэнх 
нь буюу 84 хувь нь өргөдөл байдаг бол үлдсэн хувийг 
санал болон гомдол эзэлдэг. Хорих ял эдлүүлэхтэй 
холбоотой өргөдөл гомдол, шийдвэр гүйцэтгэх үйл 

ажиллагаатай ер нь дийлэнхийг эзэлж өссөн 
үзүүлэлттэй байдаг. 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Төрийн байгууллагууд иргэдийн оролцоог хангахыг их 
эрмэлздэг болсон. Ялангуяа санал, гомдол, өргөдлийг 

авахдаа биечлэн,  цаасаар, цахимаар гээд их олон 
төрлөөр авдаг болсон учраас харьцангуй иргэдтэй 

ойртож байгаа. 

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Одоо барьж яваа хэлбэрүүдээ алдахгүй байхад болно. 
Нийгмийн сүлэжжний ихээхэн үсрэнгүй хөгжил, 

хэрэглэгчдийн өсөлтөд тулгуурласан шинэлэг арга 
замыг хайж олох нь чухал байна. 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Маш бодитой. Бид иргэдээс ирсэн санал, гомдлыг 
тухай бүрт нь шийдвэрлэж, үйл ажиллагаандаа 

заримыг нь тусгаж байгаа нь иргэдийн сайшаалыг их 
хүртэж байгаа. 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар? 

Байхгүй. Шаардлага тавих нь хүний эрхийг зөрчөн 
хэрэг болно. 

 

 

 

 



Байгууллага №4: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

Албан тушаал: Хяналт, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Нийгмийн хамгаалалын чиглэлээр. Нийгмийн 
хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг газрын хүрээнд 
зохицуулах. Нийгмийн даатгал, нийгмийн халажийн 

чиглэлээр иргэд ханддаг. 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

266413 

3 

Танай байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг уу? 
санал авдаг уу? хэрэв авдаг 
бол яаж, ямар төрлөөр авдаг 
вэ?  

Оролцуулдаг. Хурал хэлэлцүүлэг хийдэг. Санал 
бодлыг нь сонсож хуулийн хүрээнд тусгах талаар 

анхаардаг 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Өгч байсан. ЭМНДЕГ, ХХҮЕГ-т чиглэл өгч 
дүүргүүдээр дамжуулан иргэдэд мэдээлэл, зөвлөгөө 

өгдөг. 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг 
бол нэрлэнэ үү? 

Гардаг. Өргөдөл, гомдол багагүй ирдэг. Нийгмийн 
даатгалын тухай хуулийн дагуу өндөр насны 

тэтгэвэрийг шинэчлэн тогтоох, итгэлцүүрээр 
өсгөхтэй холбоотой гомдол ирдэг. 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Хангадаг. Санал авдаг. 

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Биечлэн уулзаж санал авах, хурал зөвлөгөөн хийх, 
санал авах хуудсаар дамжуулан санал авах. 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

  

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар?   

 

 

 

 

 

 

 



Байгууллага №5: Чингэлтэй дүүрэг 

Албан тушаал: Дотоод хяналт, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Хорооны үйл ажиллагаа, газрын харилцаа, 
ажилгүйдэл, төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбоотой гээд 

олон төрлийн маргаантай холбоотой санал 
гаргахаар ханддаг. 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

Олон захирамж, тушаал гарсан. Илүү цогц гэвэл 
2016-2020 онд ЧД-ийн засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр. Тухайлбал эрүүл мэндийн хөтөлбөр, 
залуучуудад зориулж хөгжлийн төв байгуулах төсөл 

хөтөлбөр, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг 
батлах тухай захирамж гэх мэт. 

3 

Танай байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг уу? санал 
авдаг уу? хэрэв авдаг бол яаж, 
ямар төрлөөр авдаг вэ?  

Үргэлж нээлттэй байдаг. Цахимаар болон биечлэн 
ирж буй хүмүүстэй уулзаж байдаг. Иргэдийн 

оролцооны хэлтэстэй. 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Иргэдийн оролцооны хэлтэс болоод иргэдийн 
хуралтай хамтарч цөөнгүй дүрэм, журам зэрэг олон 
акттай холбоотой зөвөлгөө, мэдээлэл өгч байсан. 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг бол 
нэрлэнэ үү? 

ЗДТГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол 
харьцангуй бага байдаг. Харин газрын асуудал, 

хорооны ажилчид, дэд бүтэц, орчны бохирдолтой 
холбоотой санал, гомдол ихээхэн гардаг. Мөн манай 
байгууллагад үл хамаарах саналууд цөөнгүй ирдэг. 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Сайн хангадаг. Тиймдээ ч засаг даргын 2016-2020 
хөтөлбөрт иргэдтэй илүү ойр байж, хамтарч 

ажиллах заалтууд цөөнгүй тусгагдсан. 

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Цахим оролцоог илүү боловсронгуй болгож хангах. 
Гэхдээ нийгмийн сүлжээ шиг сэтгэгдэл байдлаар 

биш. Мөн иргэд өөрсдөө чухал асуудлуудыг өөрсдийн 
биеэр ирж уулзвал шийдэгдэх боломж илүү нэмэгдэнэ. 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Сайн тусгагдаж байж оновчтой шийдвэр гарна. 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар? 

Шаардлагагүй. Янз бүрийн хүмүүсээс олон талын 
санал гардаг учир хязгаарлах, хайрцаглах боломж 

байхгүй. 
 

 

 

 



Байгууллага 6: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

Албан тушаал: Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Байгаль орчин хамгаалал, тусгай зөвшөөрөл, 
хамтран ажиллах талаар 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

1196 акт гаргасан. Байгууллагын дотоод мэдээллийг 
өгөхгүй. Ажлын хэсэгт гаргасан акт гэх мэтчилэн. 

Манай мэдээллийг сайтаар авах боломжтой. Нийтэд 
чиглэсэнг.  

3 

Танай байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг уу? санал 
авдаг уу? хэрэв авдаг бол яаж, 
ямар төрлөөр авдаг вэ?  

Яамны сайтаар иргэдээс санал асуулга авдаг. Мөн 
нөхөрлөлүүд, мэргэжилтнүүд, багш доктор, ШУ - ны 

байгууллагуудаас авдаг. Жишээлбэл ан амвтан, 
ургамал гэх мэтчилэн тухайн чиглэлийн 

мэргэжилтнийг илүүтэй сонсдог. 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Иргэд үйлчилгээ авах үед тухайн чиглэлийн 
мэргэжилтнийг холбож өгөхөөс гадна зөвлөгөө өгдөг 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг бол 
нэрлэнэ үү? 

Тусгай хамгаалалттай газар, газар олгосон болон 
хууль бусаар олголоо. Сайдын тушаалыг хүчингүй 

болгохийг хүссэн гомдол ирдэг. Тухайн иргэдэд хариу 
илгээсний дараа зарим нь хүлээн зөвшөөрөхгүй бол 

шүүхэд ханддаг. 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Иргэдийг их сонсдог, иргэдийн ирүүлсэн санал, 
гомдлыг нэгтгэн анхаарч ажилладаг. Шийдвэрийг 

иргэдийн саналаар гаргадаг. 261966 утсаар 
тогтмол мэдээлэл иргэдэд олгодог. Мөн сайт, нэг 

цэгийн үйлчилгээгээр байнгын зөвлөгөө өгдөг. 
Харъяа байгууллагуудаас санал авдаг. 

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Хуулиараа эрх нь нээлттэй, бичгээр өгсөн өргөдөлд 
хариу өгдөг. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулан иргэдийг 

сонсдог. Утсаар санал авна. Чиг үүргийн дагуу 
заавал хэлэлцүүлэг зохион байгуулладаг. 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Нийцэх саналыг тусгадаг 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар? 

Маш ойлгомжтой, хуульд нийцсэн байх ёстой. 
Харъяаллын асуудал байх ёстой, манай салбарын чиг 

үүрэгт нийцсэн. Мөн асуудлыг давтан ирүүлэхгүй 
байх,  

 



Байгууллага 7: Татварын ерөнхий газар 

Албан тушаал: Хяналт, дотоод аудытын ахлах мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Татвартай холбоотой хууль зүйн асуудлаар 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

Манайх хэм хэмжээ тогтоох биш хэрэгжүүлэгч 
байгууллага, Татварын хэм хэмжээг тогтоохтой 
холбоотой актууд гаргасан. Татвар төлөгчийн 

нууцтай холбоотой тул гадагш гаргаж болохгүй. 

3 

Танай байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг уу? санал 
авдаг уу? хэрэв авдаг бол яаж, 
ямар төрлөөр авдаг вэ?  

Манай байгууллага иргэдээс санал авдаггүй.  
Сангийн яам санал авдаг. Бид сангийн яаманд санал 

гаргадаг. 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Тогтмол олгодог. Татварын албаар 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг бол 
нэрлэнэ үү? 

Татварын улсын байцаагчын акт, орон тооны бус 
зөвлөлийн акттай холбоотой гомдол ирдэг. 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Хангаж ажилладаг. Санал асуулга явуулан иргэдийг 
сонсдог.  

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Доороос ирэх санал болон иргэдийн саналыг 
уламжлах нь. 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Иргэдийн амьдралд ойрхон, хэрэгжүүлэх боломжтой 
нь бас байдаг. Боломжгүй санал нь иргэд өөрсдийн 

ойлголтоор болон гадаадын туршлагыг буулгах гэх 
мэтчилэн байдаг. 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар? 

Саналд шаардлага байхгүй 

 

 

 

 

 

 



Байгууллага 8: Гадаад хэргийн яам 

Албан тушаал: Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Консулын чиглэлээр үйлчилгээ авахаар, итгэмжлэл, 
паспорт гаргуулах, орчуулга хийлгэх,  

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

Захирамжилсан шинжтэй захиргааны акт гаргасан. 

3 

Танай байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг уу? санал 
авдаг уу? хэрэв авдаг бол яаж, 
ямар төрлөөр авдаг вэ?  

Захирамжилсан шинжтэй акт нь ажилаас 
түтгэлзүүлэх, авах тушаал байдаг. Иргэдийг сонсох 

үйлчилгээ явуулна. 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Зөвлөгөө өгч байгаагүй. Иргэдэд чиглэсэн акт 
гаргаж байгаагүй 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг бол 
нэрлэнэ үү? 

Ихэнх гомдлууд харъяаллын бус шинжтэй байдаг. Тэр 
бүрт хариу өгөн зөвлөгөө өгдөг. Хаана хандах ёстой 

гэх мэтчилэн 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Захирамжилсан акт гаргадаг тул хангадаггүй.  

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Сонирхогч бүлгээ зөв тодорхойлон цахим хэлбэрээр 
авах 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Захирамжилсан шинжтэй тул боложмгүй 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар? 

Чөлөөт нийгэм хуулийн хүрээнд юу ч хэлж болно. 
Тэрийг шийдвэр гаргах байгууллага анхаарах 

 

 

 

 

 

 

 



Байгууллага 9: Зам тээврийн яам 

Албан тушаал: Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Хөнгөлөлт, тусламж, дэмжлэг хүсэн ханддаг. 
Ажиллаж байсан салбараас хамааран онгоцоор нисэх 

гэх мэт 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

Олон акт гаргасан тэр бүрийг дурьдах боломжгүй. 
Хууль зүйн яаманд бүртгэлтэй байгаа 

3 

Танай байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг уу? санал 
авдаг уу? хэрэв авдаг бол яаж, 
ямар төрлөөр авдаг вэ?  

Бичгээр эрх ашиг нь зөрчигдсөн хүмүүсээс санал 
авдаг. 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Зөвлөгөө нээлттэй, нэг цэгийн үйлчилгээ 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг бол 
нэрлэнэ үү? 

Хөдөлмөрийн маргаан, захиргааны акттай 
холбоотой гомдол ирдэг. Ажилаас түтгэлзсэн гэх 

мэт 

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Захирамжын шинжтэй акт нь ажилд томилсон, 
ажилаас түтгэлзүүлсэн байдаг. Хуульд заасны дагуу 

шаардлага хангадаг. 

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Иргэдийг цуглуулан ярилцлага хэлэлцүүлэг өрнүүлвэл 
илүү үр дүнтэй боловч иргэд цугладаггүй. Санал 
асуулга явуулж болох боловч төсөв байдаггүй. 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Үндэслэл тоо баримттай бол шууд авна. 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар? 

Үндэслэл тоо баримтанд тусгагдсан, судалгаанд 
суурилсан байх ёстой.  

 

 

 

 

 

 

 



Байгууллага 10: Татварын ерөнхий газар 

Албан тушаал: Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

№ Асуулт Хариулт 

1 

Иргэд ихэнхдээ танай 
байгууллагаар үйлүүлэхдээ 
ямар чиглэлээр хандаж байна 
вэ? 

Хот хооронд, улс хооронд зорчигч тээвэр, тээврийн 
хэрэгслийн оношилгоо 

2 

Сүүлийн жил (2017 он)-д танай 
байгууллагаас ямар төрлийн 
захиргааны акт гаргасан бэ?  
(Цаасаар авах) 

11 нэр төрлийн журам батлагдсан. Шаардлагатайг 
шинэчилдэг, өөрчилдөг, хасдаг. 

3 

Танай байгууллагаас 
захиргааны акт гаргахдаа 
иргэдийг оролцуулдаг уу? санал 
авдаг уу? хэрэв авдаг бол яаж, 
ямар төрлөөр авдаг вэ?  

Ажлын явцад шийдвэрлэвэл зохих асуудлууд гарч 
ирдэг тул тэрний дагуу ажилладаг. 

4 
Захиргааны акттай холбоотой 
баримт бичиг, зөвлөгөөг 
иргэдэд өгч байсан уу?  

Чиглэл, журмын дагуу үйлчилгээ өгч болно, болохгүй 
тухай мэдээллэдэг 

5 

Захиргааны актын талаар 
гомдол танай байгууллагад хэр 
их гардаг вэ? хэрэв гаргадаг бол 
нэрлэнэ үү? 

Гомдол байхгүй.  

6 

Таны бодлоор төрийн 
байгууллагууд акт гаргахдаа 
иргэдийн оролцоог хэр зэрэг 
хангадаг вэ? 

Ямар үйлчилгээг түргэн шуурхай, үнэн зөв гаргах 
тал дээр анхаарч ажилладаг. Үйлчилгээ үзүүлэх 
явцад ямар төрлийн гомдол ирж байна. Түүнийг 

засаж шинэчлэх, өөрчлөх, нэмэх, хасах гэх мэтчилэн 
ажилладаг.  

7 

Ер нь төрийн байгууллага 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн ороцоог яаж хангах, 
яаж оролцуулах нь илүү үр 
дүнтэй вэ? 

Бичгээр авах гомдлыг 

8 

Оролцооны үр дүнд ирүүлсэн 
болон авсан саналыг тусгах нь 
хэр бодитой байдаг вэ? 
(боломжтой)  

Ирсэн гомдлыг тухай бүрт дүрэм журамдаа нэмээд 
явдаг. 

9 Саналд тодорхой шаардлага 
байх ёстой юу? Тийм бол ямар? 

Тодорхой, бодитой, баримт нотолгоо, үндэслэлтэй 
байх ёстой. 

 

 


