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2021 оны 3-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем 

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

ногооны үр хүссэн 18 хүсэлт ирж ногооны үрийг 100% олгосон, өрхийн тариалан эрхлэх зээл 

хүссэн иргэний хүсэлтийг ХХААХҮЯ-нд уламжилсан, мөн 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.  

Алтаннамар үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах талбайтай холбоотой  иргэн О. 

Бямбасүрэнгээс /96969559/ ирсэн гомдлын дагуу холбогдож төслийн болон газрын 

байршлын зөвшөөрлийн талаар мэдээлэл өгөв. Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст 7 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. 

3. 2021 оны 07 дугаар сарын 30 өдөр 18001200 дугаарт холбогдож "ХУД-ийн 12 дугаар 

хороо Био комбинатаас Шувуун фабрик хүртэл үнээний фермерүүд байдаг эдгээр 

фермерүүд нь ойр орчмын газар хөрсийг бохирдуулж малын бууцаа цэвэрлэхгүй маш их 

бохир үнэр гарч байна. Яаралтай арга хэмжээ авч өгнө үү." гэх өргөдөл ирсэнийг тухайн 12 

хорооны Засаг даргатай холбогдож гарсан зөрчил дутагдлыг арилгуулах үүрэг өгсөн тус 

хорооны засаг дарга Долгор, хэсгийн ахлагч Борхүү нартай дахин холбогдоход Дээрх 

хорооны малтай өрхүүдэд малын хашааг цэвэрлэж, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж 

тогтсон усыг носасоор шавхаж шороо дүүргэж тэгшилсэн зөрчлийг арилгуулсан гэсэн 

хариуг өгсөн. Тус хороо нь "Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 85, 2019 

оны 21/06 дугаар тогтоолоор дүүргийн 12,13,14 дүгээр хороонд эрчимжсэн мал аж ахуй 

эрхлэхийг зөвшөөрсөн хороод юм. 

Өргөдөл гомдлын түүвэрчилсэн хяналт шинжилгээг 1 удаа хийж мэдээллийн цагаар  

нийт албан хаагчдад танилцуулж ажиллаа. Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 59, явцын 

тэмдэглэл хөтлөөгүй 4 зөрчил бүртгэгдсэн. 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 15 хоног 11 цаг 04 минут байна.  

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

 

 

 


