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2021 оны 2-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем 

https://erp.ulaanbaatar.mn–д 22 хүсэлт бүртгэгдсэн.  Газар тариалангийн хэлтэст Хүнсний 

ногооны үр хүссэн 16 хүсэлт ирж ногооны үрийг 100% олгосон, трактор, техник тоног 

төхөөрөмж  хүссэн 3  иргэнтэй холбогдож одоогоор ХАА-г Дэмжих Сангийн агуулахад 

байхгүй, энэ төрлийн техник, тоног төхөөрөмж ирэхээр эргэн холбогдож мэдээлэл өгөх 

тухай хэлсэн.  Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст 3 хүсэлт ирсэн үүнд, СБД-ийн 20-р 

хорооны иргэн Чимгээгээс Сэлх зуслангийн 6-р буудлын дээд талд /жижиг ам/ 2-3 азрага 

адууг гаргаж өгнө үү хэмээн гаргасан гомдлыг шийдвэрлүүлэхээр СБД-ийн хөдөө аж ахуй 

хариуцсан мэргэжилтэн болон 20 дугаар хорооны удирдлагад чиглэл өгч Сэлхэд орж 

ирсэн адууг гаргах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн 1. БЗД-ийн 11-р хороо Туулын 6-77 тоот 

оршин суугчдаас: Тус хорооны зарим иргэд мал аж ахуй эрхэлдэг юм. Дүүргийн холбогдох 

албан хаагчид одоогийн амьдарч байгаа газраас хөөгөөд байгаад гомдолтой байна. 

Ковид-19 гарсантай холбогдуулж, цаг үе гайгүй болсон үед заасан тус газар-луу нүүх 

хүсэлтэй байгаа бөгөөд тухайн газар нь дэд бүтэц нь шийдэгдээгүй байгаа юм. Хорооны 

мал аж ахуй эрхэлдэг иргэдийг түр хугацаанд хөөхгүй байхыг хүсэж байна. 2. СХД-ийн 21 

дүгээр хороо Жаргалант тосгон мухрын ам гэдэг газарт амьдардаг юм. Хагас эрчимжсэн 

мал аж ахуйн бэлчээр нутаг гэж анх зааж энэ газар нутгалсан юм. Гэтэл адуу, хонь ихтэй 

газар болж байна, бэлчээрийн эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутаг гэдэг нь худлаа болж 

байна. Айл болгон саалийн үхрийн фермертэй ажилладаг юм. Өвөл нь үхрээ нам 

зогсоогоод хавар гаргадаг юм. Энэ жил адуу их орж ирж байна. Адуу үхэр хоёрын 

бэлчээрийг зааглаж өгнө үү гэсэн саналтай байна гэсэн 2 өргөдөл явцын шатандаа байна. 

Өргөдөл гомдлын түүвэрчилсэн хяналт шинжилгээг 1 удаа хийж мэдээллийн 

цагаар  нийт албан хаагчдад танилцуулж ажиллаа. Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 50, 

явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 4 зөрчил бүртгэгдсэн. 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 16 хоног 05 цаг 28 минут байна.  

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


