
Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны   
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,   

үнэлгээ хийх нийтлэг журмын 5 дугаар хавсралт 
 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

/Жилийн эцэс/ 
2012 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр                                Улаанбаатар хот 
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(хүчингүй 
болсон, 

хяналтаас 
хасуулах тухай 

санал) 

Тасарсан 
болон 

удааширч 
байгаа 

шалтгаан 
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2021.12.30 
№208  

Тогтоолд 
өөрчлөлт 

оруулах тухай 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 
"Төмрийн үйлдвэрийг нүүлгэн 
шилжүүлзх тухай” 100 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг “Налайхын барилгын 
материалын үйлдвэрлэл, технологийн 
парк" ОНӨААТҮГ-ын маргаан, 
цахилгаан хангамжийн асуудлыг 
шийдвэрлэгдэх хүртэлх хугацаагаар 
хойшлуулсугай. 

Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хүрээнд тус 
төмрийн үйлдвэртэй удаа дараа уулзалт 
зохион байгуулан тогтоолын хэрэгжилтийг 
хангах, паркийн зүгээс хамтран ажиллах 
талаар санал солилцсон.  
Паркийн үндсэн цахилгаан хангамжийн 
хөрөнгө оруулалт бүрэн хийгдэхгүй байгаа 
тул бүтээн байгуулалтын гүйцтгэл 38,4 % 
байна. 
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2022.06.09 
Хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангах зарим 

арга хэмжээний 
тухай  

НЗД-ын захирмт 
№А/789 

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 6 
дугаар зүйлийн 6.5-д зааснаас бусад 
байгууллагын албан хэрэгцээнд 
ашиглаж байгаа, нийслэлийн өмчид 
бүртгэлтэй уудлын авто машины 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт 
хүргүүлэх. 

Тус парк нь Улаанбаатар хотоос 35 км, 
Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт тус дүүргээс 10 км зайд байршин 
үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 
Нийслэлийн Засаг даргын А/789 тоот 
захирамжийн 3, 5 дугаар зүйл, заалтын 
дагуу өдөрт 40 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр, 
дуудлагын автомашин ашиглах эдийн 
засгийн болоод техникийн боломжгүй 
талаар мэдээлэл хүргүүлсэн. 
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2022.08.15 
Журам 

шинэчлэн 
батлах тухай 

НЗД-ын 
захирамж 

А/1049 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хуулийг Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны бүх шатны 
байгууллагуудад хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах. 

Журмын хэрэгжилтийг хангаж өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ тайланг 
улирал бүр НЗДТГ-ын Нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлж 
байна.  
Өргөдөл, гомдлыг шуурхай хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэж зөрчилгүй 
ажиллаж байна. 
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2022.10.07 
Иргэдээс 

Нийслэлийн 
нутгийн 

захиргааны 
байгууллага, 

албан 
тушаалтанд 

гаргасан 
өргөдөл, 
гомдлын 

шийдвэрлэлтийг 
хэлэлцэх тухай 

 Иргэдээс нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
хууль зүйн үндэслэлтэй, шуурхай, нэг 
мөр эцэслэн шийдвэрлэх, хариуг албан 
бичгээр өгч хэвшихийг нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудад. 

 Өргөдөл, гомдлын хугацаа, 
зөрчлийн үзүүлэлтийг бууруулах, 
шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр 
тусгай төлөвлөгөө боловсруулан, 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудад.  

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын 
тайлан мэдээг улирал бүр хүргүүлж, 
хуулийн үндэслэлтэй шуурхай нэг мөр 
шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллаж байна. 
Тус газарт иргэдээс ирж буй өргөдөл нь 
ажилд орох тухай сасуудлаар ирүүлдэг 
бөгөөд судалж үзэн даргын тушаалаар 
шийдвэрлэж байна. 

  

Нийт дундаж: 100 хувь 

 

 


