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ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙГ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 
2018 оны байдлаар өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем www.smartcity.mn –д 

51 хүсэлт бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 45, захиргааны хэлтэст 4, 
хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэст 0, эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст 2 өргөдөл, 
гомдол ирсэн бөгөөд хүсэлтүүдийг ангилж үзвэл Хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж 
хүссэн 19, Хүнсний ногооны үр хүссэн 11, хөнгөлөлттэй тоног төхөөрөмж хүссэн 
15, цалинтай чөлөө хүссэн 4, Газар олгохыг хүссэн 1, Тариалан эрхэлж байсан 
газар үер болсон талаар 1 хүсэлт ирсэн байна. Хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж 
хүссэн 19 хүсэлт, Хөнгөлөлттэй тоног төхөөрөмж хүссэн 15 хүсэлтийг Тариалан 
эрхлэлтийг дэмжих санд албан бичгээр уламжилсан бол Үр хүссэн 11 хүсэлтийг 
ирүүлсэн иргэдтэй утсаар холбогдон үрийг өгсөн. Хүсэлтийг өдөрт нь багтаан 
шилжүүлээгүй 27, өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 13, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 
1, нийт 41 зөрчил гарсанаас бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь багтаан хариуг 
утсаар болон албан бичгээр өгч ажилласан. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 7 хоног 23 цаг 50 минут байна. 

Цаашид алдаа, зөрчил гаргалгүй ажиллах тал дээр анхаарч “Төрийн албан 
хаагчдын чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга хариуцлагыг сайжруулах” хугацаат аяныг 
2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөр 
тасалбар болгон дүгнэсэн. Аяныг хэрэгжүүлж эхэлсэнээс хойш өргөдөл гомдлын 
нэгдсэн системд ямар нэгэн зөрчил гараагүй болно. 
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НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 
НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН 

ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН  

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 тоот захирамжаар батлагдсан 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын дагуу гомдлыг хүлээн авч, 
хянан шийдвэрлэж байна.  2018 оны байдлаар www.smartcity.mn өргөдөл гомдлын 
нэгдсэн программд 51 өргөдөл бүртгэгдсэн.  

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан, Өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан, Ирсэн өргөдөл гомдлын бүртгэлийн тайланг 
тус тус хавсаргав. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smartcity.mn/


НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 
АЛБАН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙГ ЗОХИОН  

БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

2018 оны байдлаар нийт 547 бичиг ирсэнээс 538 бичгийг /98.3%/ 
шийдвэрлэн хариутай бичгийг хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. Мөн нийт 428 
бичиг явуулсанаас АХХ-ийн www.edoc.ub.gov.mn сайтыг ашигладаг 
байгууллагуудад 272 бичиг, систем ашигладаггүй байгууллагуудад 156 бичгийг 
явуулсан байна. Газрын хэмжээнд нийт 20 зөрчил илэрсэнээс стандартын зөрчил 
2, шийдвэрлэх хугацааны зөрчил 15, албан бичгийн шийдвэрлэлтийн зөрчил 1, 
систем ашиглалтын зөрчил 2 гарсан байна. Цаашид ямар нэгэн зөрчил гаргахгүй 
ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 

Цаашид ямар нэгэн зөрчил гаргахгүй ажиллах тал дээр анхаарч “Төрийн 
албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга хариуцлагыг сайжруулах” хугацаат 
аяныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс хэрэгжүүлэн ажиллаж 2018 оны 12 
дугаар сарын 14-ний өдөр дүгнэсэн. Аяныг хэрэгжүүлж эхэлсэнээс хойш Албан 
хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 1 зөрчил гарсан. 
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