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ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 

2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 
 

Монгол Улсын 1995 оны “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 

өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 2005 оны 67 дугаар тогтоол, “Ил 

тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” 2009 оны 143 дугаар тогтоол, 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 

гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 

дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01 

дүгээр хурлын тэмдэглэл, Газрын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны “Албан хэрэг 

хөтлөлтийн журам батлах тухай” А/22 дугаар тушаалыг мөрдөж ажиллаж байна. 

 

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ: 

2021 онд Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулж Байгууллагын Баримт 

бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн баталж, Нийслэлийн Архивын газар 

хянагдаж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 246 дугаар тогтоолын дагуу Байгууллага дээр 

гардаг нийтлэг алдааг арилгах зорилгоор WWW.ERP.ULAANBAATAR.MN –Edoc 

системээр баримт боловсруулахад мөрдөх зөвлөмж боловсруулж Захиргааны 

зөвлөлийн хурлаар оруулж Хэлтсийн дарга нарт тарааж ажиллав. 

 

Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www. 

https://erp.ulaanbaatar.mn дээр ирсэн нийт 620 өргөдөл, гомдлын бүрдлийг шалган, 

сканердаж https://erp.ulaanbaatar.mn/ програмд бүртгэн, шилжүүлж холбогдох нэгжүүдийн 

шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллаа. 

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц: 

Нийт      620 

  Хугацаандаа байгаа    33 

  Шийдвэрлэсэн    585 

 Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн   2 

Шийдвэрлэлтийн явц    94% 

Дундаж хугацаа     9 хоног 6 цаг байна.  

 

Өргөдөл, гомдол хүлээн авсан хэлбэр: 

Хүлээн авсан хэлбэр 

2021 оны 

эхний 

хагас жил 

1200 тусгай дугаарын утас 68 

11-11төв 44 

Нийслэлийн Үйлчилгээний 

нэгдсэн төв 
268 

Нийслэлийн Нутгийн 

захиргааны байгууллага 
154 

Гар утасны аппликейшн 48 

E-Service 34 

11%

7%

43%

25%

8%
5%

1%

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

1200 тусгай дугаарын утас
11-11 төв
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв
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Фейсбүүк 4 

Нийт 620 

 

Өргөдөл гомдлын хариу өгсөн хэлбэрийн тайланг үзвэл: 

1. Мессежээр хариу өгсөн – 77 

2. Утсаар хариу өгсөн – 212 

3. Албан бичгээр хариу өгсөн – 298 

Төрлөөр ангилбал хүсэлт-115, гомдол-38, талархал-0, санал-3, мэдэгдэл-2 байна. 

 

Зөрчлийн мэдээлэл:  

Д/д Зөрчлийн төрөл Зөрчлийн тоо 

1 Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй зөрчил 65 

2 Өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй зөрчил 2 

3 Явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй зөрчлийн тоо 35 

4 Буцаалтыг 3 хоногт багтаан хийгээгүй зөрчил 35 

 

Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан /Эхний  гол үзүүлэлтээр авч үзвэл/ 

№ Асуудал Хандалт 

1 Барилгын лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай  64 

2 Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх тухай 83 

3 Барилга, байгууламжийн ажлыг зогсоох тухай 68 

4 Барилга, байгууламжийг маргаантай эсэхийг шалгуулах тухай 84 

5 Газрын гэрчилгээ, лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 21 

6 Барилгын салбарын үйл ажиллагааны тухай 31 

7 Барилга, байгууламжийг зөвшөөрөлтэй эсэхийг шалгуулах тухай 28 

8 Барилга, байгууламжийн зориулалтыг хянах тухай 22 

9 Барилга, байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлын тухай 21 

10 
Хот байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний тухай 
17 

11 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн тохижилтын тухай 17 

12 Барилгажилтын норм, дүрэм, шаардлага хангаж байгаа тухай 13 

13 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн тухай 11 

        

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр : 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, 

албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” 

А/1086 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны 

өдрийн 01 дүгээр хурлын тэмдэглэлийг хэрэгжүүлэхэд гардаг нийтлэг зөрчил, 

алдааны  талаар албан хаагчдад тогтмол танилцуулан ажиллаж байна. 
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- Байгууллагын дотоод сүлжээгээр өдөр бүр албан хаагчдад өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийн хугацааг сануулж, явцын талаар тогтмол мэдээлж, ажиллаж байна. 

- Захиргааны зөвлөлийн хурлаар 14 хоног тутам өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 

хугацаа болон зөрчлийн мэдээг хэлтэс, албан хаагчаар гарган танилцуулан ажиллаж 

байна. 

- Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, зөрчил гаргасан тохиолдолд 

сануулж, мэдэгдэн зөрчлийг багасгаж ажиллав. 

 

 

 

 

ТАНИЛЦСАН: ХЭЛТСИЙН ДАРГА     Ч.БАДАМХАНД  

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                       Г.МӨНГӨНЗУЛ  
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