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2019 оны 3-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем 
https://erp.ulaanbaatar.mn–д 92 хүсэлт бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 83, 
эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст-3, захиргааны хэлтэст-5, хүнсний үйлдвэрлэлийн 
хэлтэст-1 өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд ирсэн хүсэлтүүдийг ангилж үзвэл: Ар гэрт нь 
гачигдал гарч цалинтай чөлөө хүссэн 3 албан хаагч, жирэмсний амралтын хугацаа дуусч 
ажилдаа орохыг хүссэн 1, тэтгэмж хүссэн 1 албан хаагчийн хүсэлт, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн хэлтэст тодорхойлолт хүссэн 1, газар тариалангийн хэлтэст хөнгөлөлттэй 
зээлийн хүлэмж, техник хэрэгсэл хүссэн 39, Хүнсний ногооны үр хүссэн 40, газар 
тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд талархал илэрхийлсэн 1, БНХАУ-д хүлэмжийн 
аж ахуйн чиглэлээр гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэхийн эсрэг саналтай байна, үүнийг 
холбогдох байгууллагад нь уламжилж өгнө үү гэсэн 1 хүсэлт,  худаг гаргуулах хүсэлт-2,  
тус тус ирсэн байна.  

Хүнсний, үйлдвэрлэлийн хэлтсээс иргэн Ц.Чойжилжавын хүсэлтийн дагуу манай 
газраас зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдаж байсан тухай тодорхойлолтыг Баянзүрх 
дүүргийн Засаг даргад уламжилсан, хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж 26, мотоблок хүссэн 13 
хүсэлтийг Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд албан бичгээр уламжилж шийдвэрлүүлсэн  
бол хүнсний ногооны болон жимс, жимсгэний үр хүссэн 40 хүсэлт ирүүлсэн иргэдтэй 
утсаар холбогдон үрийг 100% олгосон, мөн хүнсний ногооны худалдааны борлуулалт 
нэмэгдүүлэх талаар 2 хүсэлт ирснийг холбогдох дүүргүүдэд нь уламжилж өгсөн, 
эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст ирүүлсэн Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Хархошуунд 
худаг гаргуулах хүсэлт нь улсын төсөв болон нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 
инженерийн хийцтэй худаг гаргах боломжгүйг утсаар мэдэгдсэн, мөн Баянзүрх дүүргийн 
Гүнжийн аманд байрлах худгийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гаргасан тул иргэнд 
эзэмшүүлэх боломжгүйг утсаар мэдэгдсэн, мөн Баянгол дүүргийн иргэн Г.Намсрайжаваас 
газар олгохыг хүссэн 1 өргөдөл ирсэнийг манай байгууллагын шийдвэрлэх асуудал биш 
учир утсаар мэдэгдэж уг өргөдөлийг хаасан, ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг авч 
үзвэл иргэний талд шийдвэрлэсэн-59, боломжгүй-5, бусад 27 байна. Хүсэлтийг өдөрт нь 
багтаан хүлээн аваагүй 19 зөрчил, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 4, буцаалтыг 3 хоногт 
багтаан хийгээгүй 2 зөрчил бүртгэгдэж зөрчлийн тоо 25, зөрчлийн тоо өндөр 1 албан 
хаагчид газрын даргын 2019 оны Б/20-р тушаалаар сануулах арга хэмжээ авч, бусад 
албан хаагчдад анхааруулсан.  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 
оны №03/1749 тоот албан бичиг, Засаг даргын Зөвлөлийн 2019 оны №08-р тэмдэглэл, 
өргөдөл гомдлын түүвэрчилсэн хяналт шинжилгээг 4 удаа хийж мэдээллийн цагаар  нийт 
албан хаагчдад танилцуулж ажиллаа. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 
4 хоног 17 цаг 50 минут байна.  

Цаашид алдаа, зөрчил гаргалгүй ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 
 


