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Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн  

шийдвэрлэлттэй  холбоотой мэдээлэл 

 

Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр 2022 

оны байдлаар нийт 5924 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч,  5738 

өргөдлийг хуулийн хугацаанд  шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  130 өргөдөл,   

хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 55 өргөдөл гомдол байна.   

Засаг даргын Тамгын газар 1206 өргөдөл гомдол ирснээс 1172 өргөдөл гомдлыг 

хуулийн хугацаанд нь, 4 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэж, шийдвэрлэх 

шатандаа 29 өргөдөл, гомдол байна.  

Засаг даргын Тамгын газрын 2021-2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 
мэдээг өмнөх онтой харьцуулсан байдал: 

 

 
 

Графикаас харахад өргөдөл, гомдлын зөрчил 2021 оноос өссөн байгаа нь 2022 

оны нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо нэмэгдсэн, шийдвэрлэлтийн хувьд өмнөх оноос 

51.2%-р иргэдийг өргөдлийг шуурхай шийдвэрлэж хариу өгсөн байна. 

Зөрчлийн тоо нэмэгдэх шалтгаан нь хүний нөөцийн тогтворгүй байдал, ERP 

программын өргөдөл, гомдол системийг ашиглах болон байгууллага, албан 

тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын талаарх ойлголт 

мэдлэг дутмаг байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. 
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Засаг даргын дэргэдэх байгууллага хэлтсийн 2021-2022 оны өргөдөл, гомдол 

шийдвэрлэлтийг харьцуулсан байдал 

 

2021 он 2022 он 

Нийт өргөдөл 3055 Нийт өргөдөл 5924 

Шийдвэрлэсэн 2839 Шийдвэрлэсэн 5738 

Хугацаандаа байгаа 199 Хугацаандаа байгаа 130 

Хугацаа хэтэрсэн 17 Хугацаа хэтэрсэн 55 

Зөрчил 1253 Зөрчил 2880 

 

2022 оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг төрлөөр харуулбал: 

№ Байгууллага Хүсэлт Гомдол Талархал Санал Мэдэгдэл Нийт 

1. 
Дүүргийн харьяа 

хэлтэс, 

байгууллагууд 

3044 1356 267 37 14 4718 

2. 
Засаг даргын 

Тамгын газар 
379 773 16 37 1 1206 

Сонгинохайрхан дүүрэг нийт өргөдөл гомдол 5924 

 

Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан хэлбэр: 

№ Байгууллага 

Бүртгэсэн 
өргөдөл 

гомдлын нийт 
тоо 

СХД-ийн 
ЗДТГ 

Засаг 
даргын 

дэргэдэх 
хэлтэс, 
тасаг 

Хувь 

1 
Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагууд 
бүртгэсэн 

3159 237 2922 53,33% 

2 
Засгийн газрын 11-11 
төвөөс ирсэн 

1944 615 1329 32,82% 

3 
1800-1200 дугаарын 
оператороор 

441 290 151 7,44% 

4 НМХГ-ын тусгай дугаар 208 - 208 3,50% 

5 Е-Service 55 28 27 0,93% 

6 Хороо бүртгэсэн 55 12 43 0,93% 

7 
Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төв 

47 13 34 0,79% 

8 Гар утасны аппликейшнээр 14 11 3 0,24% 

9 Мессежээр ирсэн 1 - 1 0,02% 

Нийт 5924 1206 4718 100% 



 

 

2021 онд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад 1948 өргөдөл, гомдол 

бүртгэгдэж, 1800-1200 дугаарт 364, Засгийн газрын 11-11 төвд 278, Нийслэлийн 

Мэргэжлийн хяналтын тусгай дугаарт 199, хороод бүртгэсэн 138 өргөдөл гомдол 

байсан бол 2022 оны байдлаар Өргөдөл, гомдол бүртгэсэн 3159 буюу 53,33% нь 

Нутгийн захиргааны байгууллага, 1944 буюу  32,82% нь Засгийн газрын 11-11 төв, 441 

буюу 7,44% нь 1800-1200 дугаарт, 208 буюу 3,51% нь Нийслэлийн мэргэжлийн 

хяналтын газрын тусгай дугаарт тус тус бүртгэгдсэн байна. Үүнээс харахад өргөдөл, 

гомдол бүртгэж хүлээн авах тусгай дугаар болон Засгийн газрын 11-11 төвийн тусгай 

дугаарын талаар иргэд мэдээлэл сайтай болсон нь харагдаж байна. 

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛД ШИЙДВЭРЛЭЖ ХАРИУ ӨГСӨН БАЙДАЛ 

/Засаг даргын Тамгын газар, дэргэдэх хэлтэс, тасгийн хэмжээнд/ 

 

  

 

  

Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандан хамгийн их 

өргөдөл, гомдол гаргасан иргэний тэргүүлэх хандалтыг авч үзвэл:  

-Иргэн Тэрбишийн Баттөмөр 21 удаа хандсан бөгөөд 1 дүгээр хорооллын арын 

гудамж, зам талбайн тохижилт, хог цэвэрлэгээ, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн 

болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, үйлчилгээ,  газар чөлөөлүүлэх асуудлаар   

            -Иргэн К.Гансүх 16 удаа, Б.Лхам 10, О.Шинэбаяр 10, Д.Цэцэгсүрэн 9, С.Мишгээ 

8, Н.Наранцэцэг 8, Ц.Ока 7 удаа өргөдөл, гомдол гаргаж газрын маргаантай асуудал, 

нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн тохижилт, хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт, хороодын 

үйл ажиллагааны тухай шийдвэрлүүлэх талаар хандсан байна. 

        Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандсан өргөдөл, 

гомдлын тэргүүлэх хандалтыг авч үзвэл:  

Хамгийн их өргөдөл, гомдол ирсэн байгууллага, хэлтэс 

№ Дүүргийн дэргэдэх хэлтэс, тасаг Тоо 
Засаг даргын Тамгын газрын 

хэлтэс, тасаг 
Тоо 

1 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 1644 
Тохижилт нийтийн аж ахуйн 

хэлтэс 
360 

2 Эмнэлэгийн байгууллага 511 
Агаарын бохирдолтой тэмцэх 

тасаг 
342 

3 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс  363 
Төрийн Захирагааны 

Удирдлагын хэлтэс 
169 

4 Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 355 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс  133 

Утсаар хариу өгсөн -1961 

Мессежээр  хариу өгсөн -2682 

Албан бичгээр хариу өгсөн-962 

Биеэр уулзаж хариу өгсөн -189 

Иргэний талд 
шийдвэрлэсэн

Боломжгүй 
тухай хариу 
өгсөн

Тодорхойгүй 
байдлаар 
шийдвэрлэсэн

4438 буюу 77%

400 буюу 7%

947 буюу 16%



 

 

5 Ерөнхий боловсролын сургууль 330 
Хүнс худалдаа үйлчилгээний 

хэлтэс 
72 

6 Газар зохион байгуулалтын 2-р алба 328 Хууль, эрх зүйн хэлтэс 64 

7 Газар зохион байгуулалтын 1-р алба 284 Хөдөө аж ахуйн тасаг 27 

8 Боловсролын хэлтэс 273 
Төлөвлөлт гүйцэтгэл 

удирдлагын хэлтэс 
16 

9 Цагдаагийн газар 198 Аж ахуйн тасаг  9 

10 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 79 
Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний 

хэлтэс 
4 

 

    Иргэдийн хамгийн их хандсан өргөдөл, гомдлын хэлбэр: 

 

 

 

 

 

 

 

            Дүүргийн хэмжээнд өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх явцад нийт 2880 зөрчил 
бүртгэгдсэнээс зөрчлийн тэргүүлэх агуулга болон өмнөх 2021-2022 онтой харьцуулж  
үзвэл: 

№ 
Дэргэдэх 

байгууллага хэлтэс 

Өдөрт нь 
багтаан 
хүлээн 
аваагүй 

Өдөрт нь 
багтаан 

шилжүүлэ
эгүй 

Явцын 
тэмдэглэл 
хөтлөөгүй 

Буцаалты
г 3 хоногт 

багтаан 
хийгээгүй 

Буса
д 

2022 
он  

2021 
он 

1 
Ерөнхий боловсролын 
Сургууль 

585 6 12 1 3 607 
  - 

2 Хороод 382 3 3 17 - 405 14 

3 
Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

188 12 184 - - 384 214 

4 
Засаг даргын Тамгын 
газар 

261 32 75 - - 368 204 

5 Цагдаагийн газар 201 - 6 2 1 210 86 

6 
Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал 

158 41 8 - - 207 22 

7 Эмнэлэгийн салбар 91 15 2 4 - 112 223 

8 Татварын хэлтэс 77 - - - - 77 39 

9 
Цагдаагийн 1 дүгээр 
хэлтэс 

74 - - - - 74 1 

10 
Цагдаагийн 3 дугаар 
хэлтэс 

66 - - - - 66 - 

11 
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс 

56 1 27 - - 84 74 

12 
Улсын бүртгэлийн 
хэлтэс 

68 2 3 1 - 74 26 

13 
Албан бус-Насан 
туршийн боловсролын 
төв 

6 66 1 - - 73 4 

1. Нийгмийн даатгалын салбарын үйл ажиллагааны тухай-1523 буюу 26,33% 

2. Хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлтийн тухай -259 буюу 4,48% 

3. Ажилд орох тухай -228 буюу 3,94% 

4. Өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай – 179 буюу 3,09% 

5. Хоёр дугаар шатлалын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааны тухай – 164 буюу 2,85% 

6. Ерөнхий боловсролын үйлчилгээний тухай – 157 буюу 2,71% 

7. Мөнгөн тусламж хүсэх тухай – 153 буюу 2,64% 

8. Газрын гэрчилгээ, лавлагаа мэдээлэл хүсэх тухай – 149 буюу 2,58% 

9. Эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааны тухай -136 буюу 2,35% 

10. Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай -133 буюу 2,30% 



 

 

14 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтэс 

21 10 - - - 31 18 

15 
Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс 

19 0 6 - - 25 16 

16 Боловсролын хэлтэс 32 0 5 -  37 3 

17 СӨБ-ын цэцэрлэг 16 - - -  16 0 

18 
Захиалагчийн ажлын 
алба 

3 - 13 2  18 7 

19 
Усан спорт сургалтын 
төв 

7 - 1 -  8 0 

20 Дотоод аудитын алба - - 4 -  4 1 

Нийт 2311 188 350 27 4 2880 770 

            

            Дээрх хүснэгтээс харахад Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 2311 буюу  80,24%  
нь ажлын 8 цагт багтааж хүлээж аваагүйгээс хэлтэс, тасгийн удирдлагууд дотоод 
удирдлагын “UB ERP” системд өдөрт 2-3 удаа орж өргөдөл гомдол ирсэн эсэхийг 
шалгаж, хянахгүй байна. Тиймээс өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй зөрчил давхар 
бүртгэгдэж байна. Явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй зөрчил буюу 350 буюу 12,15% нь 
хуанлийн 10 хоногт багтаан өргөдлийг хянаагүй, явцын талаар тэмдэглэл хийхгүй 
байгаа нь өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх журмын талаарх мэдлэг дутмаг, хугацаа 
дөхүүлж, тодорхой бусаар шийдвэрлэж байгаа эсэх асуудал их гарч байна. Иймд  
дүүрэг, хэлтсийн албан хаагчдыг өдөр бүр өргөдөл гомдол системийг орж шалгах үүрэг 
чиглэл тогтмол өгч ажиллаж байна. 

        Өргөдөл, гомдлын зөрчилийг бууруулж, цаг хугацаанд нь                                        
шийдвэрлэсэн мэргэжилтэн  

 
      2022 ОНД ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 

           2022 оны хагас жил, жилийн эцсийн өргөдөл, гомдлын зөрчлийн тоо мэдээг 

харьцуулж үзэхэд Тамгын газарт хамгийн их өргөдөл, гомдол шилжин ирсэн хэлтэс, 

тасаг болох ТНАХХ, АБТТ, НХХ, ТЗУХ, ХЭЗХ –ийн дээрх мэргэжилтнүүд  зөрчлийг 

бууруулж, өргөдөл, гомдлыг системийг тогтмол ашиглаж, иргэдийн өргөдлийг  шуурхай 

шийдвэрлэсэн байна. Үүнд: 2022 оны байдлаар Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэст 

нийт 360 өргөдөл, гомдол ирснээс 157 буюу 43,6%-ийг Ч.Цэрэнпилжээ мэргэжилтэн 

шуурхай шийдвэрлэсэн байна. Дээрх 4 албан хаагч өргөдөл, гомдлын системд  зөрчил 

гаргахгүй ажилласан нь сайшаалтай байна.  

157 

191 

61 

50 

27 

ТНААХ-ийн мэргэжилтэн 
Ч.Цэрэнпилжээ 

АБТТ-ийн мэргэжилтэн Д.Гантуул 

НХХ-ийн мэргэжилтэн А.Даваасүрэн 

ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Б.Батжаргал 

ХЭЗХ-ийн мэрэгжилтэн Ц.Азжаргал  



 

 

               2022 оны хагас жилийн байдлаар Өргөдөл, гомдлын зөрчил их гаргасан 

байгууллагуудад Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр дараах 

арга хэмжээг авч ажилласан. 

              Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 187 

дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, тухайн байгууллагын цахим хуудсанд сар бүр мэдээлж, 

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг ханган ажиллах, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар Дүүргийн нутгийн 

захиргааны байгууллагууд болон 43 хороодод 2022.06.08-ны өдрийн 03/1358 тоот 

албан бичгээр чиглэл зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 

             Дүүргийн хэлтэс, тасгийн  7 удаагийн шуурхай хуралдаанд өргөдөл, гомдлын 

зөрчлийг бууруулах үүрэг өгч, Тамгын газрын даргын  3 удаагийн чиглэл, заавар, арга 

зүйн зөвлөмжийг харьяа байгууллагад хүргэж, 7 хоног бүр өргөдөл, гомдлыг мэдээг 

удирдлагуудад танилцуулсан. 

            “Иргэдээс Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд 

гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг албан хаагч нарт сурталчлан 

таниулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар 04-ТЗ-1929 дүгээр албан бичгийг 126 

байгууллагад хүргүүлсэн. 

             Засаг даргын зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу “Өргөдөл, гомдол 

шийдвэрлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газрын даргын 03/2099 дүгээр албан бичгийн дагуу өргөдөл, гомдлын зөрчил 

их гаргасан, сайжруулах шаардлагатай 22 байгууллагад зөрчлийн дэлгэрэнгүй мэдээг 

хавсаргаж хүргүүлсэн. 

             Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар өргөдөл, гомдлын мэдээг танилцуулж, хяналт 

шинжилгээ хийж дотооддоо 10 дээш зөрчил гаргасан 6 албан хаагчдад хариуцлага 

тооцон, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажилласан. 

        Нутгийн захиргааны байгууллагад шинээр томилогдсон хороодын 6 зохион 

байгуулагч, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 3 албан хаагч, СӨБ-ны 2 албан хаагчдыг 

хүлээн авч өргөдөл, гомдол системд ажиллах,  өргөдлийг бүртгэх, холбогдох хууль, 

тогтоомжийн талаар заавар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, арга зүйгээр хангаж ажилласан. 

              

      

  



 

 

         2022 оны 10 сарын 26-ны өдөр Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 

Нутгийн удирдлагын хөгжлийн хорооны чиг үүргийн хүрээнд өргөдөл, гомдлын тайланг  

танилцуулж, ДИТХ-ын дарга болон холбогдох хэлтсийн дарга нар оролцож, ирц 68,75% 

ирцтэйгээр хуралдаж, гарсан шийдвэрийг  мөрдөж ажиллаж байна. 

 

    
 

           Засаг даргын дэргэдэх харьяа байгууллага хэлтэс, тасаг өргөдөл, гомдол 

сайжруулах үүрэг чиглэлийн дагуу жилийн эцсээр зөрчил нэмж гаргаагүй, сайжруулж 

ажилласан дараах байгууллагууд байна. Үүнд: Ерөнхий боловсролын сургууль, 

цэцэрлэг, Хороод, Татварын хэлтэс, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс, 

Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс байна.  

           Цаашид өргөдөл, гомдол системийг ашиглалтыг сайжруулах, шуурхай 

шийдвэрлэхэд анхаарах шаардлагатай дараах байгууллагууд байна. Үүнд: Эрүүл 

мэндийн байгууллага, Боловсролын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Нийгмийн 

даатгалын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Албан бус насан туршийн боловсролын 

төв, Цагдаагийн газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс байна. 

          Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн өргөдлийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 

хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын тоо 40 хувиар өссөн нь нийт 

ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлын тоо 50 хувиар өссөн, Засгийн газрын 11-11 төв Монгол 

Улсын Засгийн газрын шууд харьяанд очсонтой холбоотой гомдол мэдээллийн тоо 

дахин нэмэгдсэн зэргээс шалтгаалж байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг 

шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 20 цаг 29 минут байна.  

            Засаг даргын Тамгын газраас өргөдөл гомдолд зөрчил үүсгэсэн хэлтэс тасгийн 

талаар мэдээллийг 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр Тамгын газрын даргад танилцуулж, 

хэлтэс, тасгийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулж удирдлагад мэдээ мэдээллийг 

шуурхай өгч ажилласан. Сүүлийн 1 сарын хугацаанд зөрчлийн тоон үзүүлэлт Тамгын 

газрын хэмжээнд 50 хувь буурсан байна. Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан албан 

хаагч нарт өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн хугацаа, зөрчлийн хэлбэр, зөрчил үүсэх 

хоног хугацаа, файл хавсаргах, шийдвэрлэлтийг хариуг албан бичгээр өгч хэвших, үнэн 

бодит, иргэнд заавал мэдэгдэх утсаар мэдэгдэх талаар зөвлөмж өгч,  хяналт тавьж 

ажилласан. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дүүргийн Засаг дарга болон удирдлагууд иргэдтэй 

хийсэн уулзалтын талаар: 

          Нийслэлийн Засаг дарга, удирдлагуудтай уулзах, уулзалтын 8 өргөдөл гомдлыг 

хуулийн дагуу судлан санал өгч ажилласан. Дүүргийн Засаг дарга болон удирдлагууд 

14 хоног бүрийн 4 дэх өдөр иргэдийг хүлээн авч уулзах уулзалтын хуваарийг шинэчлэн 

баталж, хуваарийн дагуу тогтмолжуулан, уулзалтын тэмдэглэл илтгэх хуудсыг тухай 

бүрд нь  удирдлагуудад танилцуулан хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 

 

 

 

 

 

2022 оны байдлаар дүүргийн удирдлагууд иргэдтэй 15 удаагийн уулзалтаар 134 

иргэний өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч уулзсан. Асуудлыг хуулийн дагуу 

холбогдох хэлтэс,тасгаар шийдвэрлүүлсэн. 

          Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газрын хамтаар 

“Иргэн таныг сонсъё” уулзалтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 10 дугаар 

сарын 23-ны өдрийн хугацаанд зохион байгуулсан. Уулзалтад 15 мянган орчим иргэд 

оролцож, иргэдээс гарсан 1200 гаруй саналыг 8 бүлэгт ангилан, нэгтгэж дээд шатны 

байгууллагуудад хүргүүлсэн. 2022 оны 2-р сараас эхлэн өргөдөл гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн албан ажлын өрөөгөө удирдлага иргэдтэй уулзах уулзалтын өрөө болгон 

тохижуулсан. Уулзалтыг хуваарийн дагуу тогтмол зохион байгуулж, тавьсан санал 

хүсэлтийн ярилцлагын тэмдэглэлийг хөтлөн, тухайн даргаар баталгаажуулан “shd.mn” 

сайтад шийдвэрлэлтийн мэдээг улирал бүр тавьж, олон нийтэд мэдээлэл хүргэж 

байна. 

 

 

Дүүргийн удирдлагууд иргэдтэй уулзсан байдал 
 

    

Иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлт 

Иргэнийг хүлээн авч уулзсан

Байгууллагын саналаар шийдвэрлэсэн

Холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэсэн

134 

46 

88 

134 

Нийслэлийн Засаг даргын 
2018 оны А/1212 дугаар 

захирамжаар батлагдсан 
“Нутгийн захиргааны 

байгууллагын удирдах 
албан тушаалтнуудын 

иргэдтэй хийх уулзалтыг 
зохион байгуулах журам”-
ын дагуу 14 хоног дутамд 
иргэдтэй хийх уулзалтыг 

тогтмолжуулсан. 



 

 

    
ДҮГНЭЛТ 

 

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг бүрэн барагдуулж шийдвэрлээгүй байгууллага, хэлтэст 

дараах нийтлэг зөрчил, дутагдал гаргаж байна. Үүнд: Судалгаанд бүртгэж авлаа, 

Төсөв батлагдсаны дараа шийдвэрлэх боломжтой, холбогдох байгууллагад албан 

бичгээр уламжилсан, иргэнд хариуг утсаар өгсөн гэх мэт дахин хянагдахаар, 

тодорхойгүй шийдвэрлэж байгаа нь иргэн төрийн байгууллагад дахин хандах 

нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 

Иймд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа багасгах 5-7 хоногт 

багтаан шийдвэрлэх, хуанлийн 10 хоногт багтаан явцын тэмдэглэл хөтлөх шаардлагыг 

тогтмол хүргэж анхааруулах,  шийдвэрлэлтийг тодорхой бичих, файл хавсаргасан 

байх, зөвлөмжийг тогтмол хүргэх, шийдвэрлэлтийн мэдээг 7 хоног бүр гаргаж, 

удирдлагууд танилцуулах ажлыг цаашид хэрэгжүүлэн сайжруулах шаардлагатай 

байна. 

Өргөдөл, гомдлын зөрчлийг бууруулах чиглэлээр холбогдох байгууллага, 

хэлтэс, тасаг тогтмол зөвлөмж, мэдэгдэл хүргэх, хяналт шалгалт хийх, сургалт арга 

зүйгээр хангах ажлыг зохион байгуулан, тусгай төлөвлөгөө гаргаж ажиллана. 
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