
НЭГ.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 198 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг 

даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/1086, 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны 

өдрийн А/1212, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 

А/13 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах 

албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмолжуулж, үр дүнг тооцох, хяналт 

тавих тогтолцоог бий болгож, нээлттэй засаглалын бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

А. Энэхүү чиглэлийг Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний бодлогын 

баримт бичигт нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын 

иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмолжуулж, үр дүнг тооцох, хяналт тавих тогтолцоог бий 

болгож, нээлттэй засаглалын бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гүйцэтгэлийн зорилт 

болгон тусгасан.  

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын иргэдтэй хийсэн уулзалтын талаарх арга хэмжээний 

хүрээнд: 

2021 оны 01 дүгээр сараас 12 дугаар сарын 25-ны өдрийг дуустал иргэдээс дүүргийн 

Засаг даргатай уулзах хүсэлт гаргасан 46 иргэний хүсэлтийг бүртгэж 4 удаагийн уулзалтыг 

зохион байгуулж ажилласан. Үүнд:  

⎯ Газрын асуудлаар гаргасан өргөдөл-23 

⎯ Тамхины зөвшөөрөл хүссэн-2 

⎯ Эмчилгээний зардал хүссэн-1 

⎯ Хамтран ажиллах санал гаргасан-2 

⎯ Талархал, санал дэвшүүлсэн-4 

⎯ Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх-7 

⎯ Төлөвлөлт, дэд бүтцийн асуудлаар хандсан-5 

⎯ Албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой гомдол-1 

⎯ Орон сууцны 1 давхарт үйлчилгээ эрхэлж буй газрын асуудлаар-1  

№ огноо Овог нэр 
Хэлэлцсэн 

асуудал 
Шийдвэрлэсэн 
байдал /огноо 

1 2021.11.02 Адъяа 

Оюут сайхан уул 
ХХК-ийн газрын 

гэрчилгээ 
цуцлагдсан 
асуудлаар 

Газар цуцалсан 

үндэслэл нь газрын 

төлбөр төлж 

байгаагүй, газраа 

зориулалтын дагуу 

2 жил ашиглаагүй, 

газрын тухай 

хуулийн 40.-ийн 40.1 

.6 дахь заалтыг 

зөрчсөн учраас 

хүчингүй болгосон 

байна. 2022 оны 

төлөвлөгөөнд 

тусгасан. 

2 2021.11.02 А.Ганболд 

2015 онд 
гэрчилгээний 

хугацаа дууссан 
газрыг сунгаж 
өгөхгүй байгаа 

талаар 

Дүүргийн Засаг 
даргын 2021.12.10 

А/664 тоот 
захирамжаар 

хугацааг сунгасан. 

2 2021.11.02 Т.Жайнагүл 

Сансар хотхоны 85 
айлаас илүү хүнд 

нөхцөлд байгаа 61 
айлын асуудлын 

талаар 

Судлагдаж байгаа 



3 2021.11.02 С.Төмөрбаатар 
Тамхины 

зөвшөөрөл хүсэх 
тухай 

Судлагдаж байгаа 

4 2021.11.04 Б.Ариунжаргал 
Эмчилгээний 

зардал хүсэх тухай 

БЗД-ийн Засаг 
даргын 2021 оны 11 
сарын 25-ны өдрийн 

А/623 дугаар 
захирамжаар 

шийдвэрлэсэн. 

5 2021.11.09 С.Бямбасүрэн 
Талархал 

илэрхийлэх тухай 

2021.11.16-ны 
иргэдтэй уулзах 
уулзалтад Засаг 
дарга хүлээн авч 

талархал, саналыг 
сонссон. 

6 2021.11.10 Д.Мэндсайхан 

Газрын гэрчилгээ 
олон жил 

хөөцөлдөөд авч 
чадахгүй байгаа 

асуудлаар 

2022 оны газар 
зохион 

байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд 

тусгасан. 

7 2021.11.12 Б.Баясгалан 

Түймэрт өртсөн 
нийтийн байрны 

засварын 
асуудлаар 

Тус иргэн засвар 
хийх хүнд гачууртад 

10 айлын газрын 
асуудлаар хандсан 
бөгөөд газар олголт 
хийгдэх боломжгүй 

талаар хариу хэлсэн 

8 2021.11.03 Ц.Өлзийцэнд Газар хүсэх тухай 

2022 оны газар 
зохион 

байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд 

тусгасан. 

9 2021.11.02 Т.Гэрэлбадрах Газар хүсэх тухай 

2022 оны газар 
зохион 

байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд 

тусгасан. 

10 2021.11.03 Ч.Долгорсүрэн 

Газрын 
гэрчилгээнд мкв-

ийг буруу 
гаргаснаас болж 
хохирсон талаар 

2022 оны газар 
зохион 

байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд 

тусгасан. 

11 2021.11.09 Б.Норжмаа 

Богд хан уулын 
аманд суурьшсан 

90-ээд өрхийн 
газрын асуудал 

Хохирсон иргэдийн 
асуудал 
хэлэлцэгдээд явж 
байгаа.Тодорхой 
шийдвэр гарангуут 
иргэдэд 
мэдэгдэхээр 
болсон. Тэр болтол 
хүлээх 
шаардлагатай. 

12 2021.11.11 О.Наранцэцэг 

2 жил амьдарч 
байгаа газрын 

гэрчилгээг 
гаргуулахыг хүсэж 

байгаа 

2022 оны газар 
зохион 

байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд 

тусгасан. 

13 2021.11.02 Ч.Цэцэгмаа 

Ажлаас 
үндэслэлгүй халах 

болсон талаар 
гомдол гаргаж энэ 

оноо дуустал 
ажиллах саналаа 

гаргасан 

Тус хэсгийн 
ахлагчийг өөрийнх 
нь хүсэлтээр энэ он 

дуустал 
ажиллуулахаар 

болсон. 

14 2021.11.05 Н.Мөнхжаргал 
Ажилд орох хүсэлт 

гаргасан талаар 

Тус иргэн нь 5-р 
хороонд амьдардаг 

бөгөөд өөрт ойр 
байрлах хороонд 

ажиллахыг хүссэн. 



Гэвч ажлын сул 
орон тоо байхгүй 

бөгөөд сул орон тоо 
гармагц ажилд 

томилох талаар 
хэлж нөөцөд 

бүртгэсэн. 

15 2021.11.09 Б.Байгалмаа 
Цэцэрлэгийн 

асуудлаар санал 
хүргүүлэх тухай 

Тус иргэнтэй Засаг 
дарга 11.06-нд 
уулзсан бөгөөд 

холбогдох саналыг 
хүлээн авч 
ажилласан. 

16 2021.11.09 Д.Данзанням 

Хашаагаа зальт 
этгээдэд алдаж 

шүүхээр 
шийдвэрлэсэн 

арга хэмжээ авч 
өгөхгүй удаасан 

асуудлаар 

2022 оны газар 
зохион 

байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд 

тусгасан. 

17 2021.11.10 Т.Ариунболд 

Таравлин буддын 
хийдийн газрын 

маргааны 
асуудлаар 

Газрын хилийг 
зөрчиж хашаа 

сунгасан иргэнд 
сануулах арга 

хэмжээ авсан. 2022 
оны газар зохион 

байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд 

тусгаж 
шийдвэрлэхээр 

болсон. 

18 2021.11.16 
Л.Наранцэцэг 
Г.Цэцэгмаа 

0,7 га газартай 
болох хүсэлт 

2022 оны газар 
зохион 

байгуулалтын 
төлөвлөгөөний 

саналд тусгахаар 
болсон талаар  
13/4104 тоот 

бичгээр хүргүүлсэн. 

19 2021.11.17 О.Баярсайхан 
Газрын маргааны 

асуудлаар хандсан 
хүсэлт 

13/3398 тоот албан 
бичгээр хариу 

хүргүүлсэн. 

20 2021.11.17 Ж.Бүдээхүү 

Амгалан захын 
хажуугийн 3 

давхар байрны 
төлөвлөлтийн 

асуудлаар хандсан 
өргөдөл 

2022 оны 
төлөвлөгөөнд 

тусгаж Засаг дарга 
өөрийн биеэр очиж 

явцтай танилцахаар 
болсон. 

21 2021.11.12 Н.Пүрэвцэрэн 

4-р хороонд 
хувийн цэцэрлэг 

ажиллуулдаг.Хуви
йн шалтгааны 

улмаас цэцэрлэгээ 
цаашид 

ажиллуулах 
боломжгүй болсон 
бөгөөд улсад иж 

бүрэн тохижилттой 
нь худалдах 

саналтай байгаа 

Тус иргэний саналыг 
Засаг дарга хүлээн 

авч оны дараа 
дахин уулзахаар 

болсон 



22 2021.11.18 М.Пүрэвжаргал 

69-р сургуулийн 
сургалтын 

менежер бөгөөд 
түр орлон 
гүйцэтгэгч 

Бүрэнмэндийн ёс 
зүйгүй харилцааны 

талаар гаргасан 
гомдол 

Тус иргэний 
гомдлыг 

Боловсролын 
хэлтсийн дарга 

Ганбат танилцсан 
бөгөөд иргэний 

гомдлын дагуу ёс 
зүйн хариуцлага 

тооцохоор болсон. 
Шийдвэрлэгдэх 
шатандаа явж 

байгаа. 

23 2021.11.19 А.Оюунцэцэг 

Байрны 1 давхарт 
үсчин ажилж 

байгаатай 
холбоотой гомдол 

Тус иргэний 
гомдлын дагуу 

мэргэжилтэн нар 
газар дээр нь очиж 

шалгалт хийсэн. 
Одоогоор тус 
үсчний газрын 

асуудал шалгагдаж 
байгаа. 

 

Бусад 23 иргэн 12 дугаар сарын 14-нд дүүргийн удирдлагуудтай уулзсан бөгөөд тус 

гаргасан өргөдлүүд судлагдаж шийдвэрлэгдэх шатандаа явж байгаа бөгөөд холбогдох 

мэргэжилтнүүд хариуцан ажиллаж байна. Мөн 2021 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

байдлаар Нийслэлийн Засаг даргад хандсан 4 иргэний уулзалтад тухай бүрт нь санал өгч 

ажиллалаа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


