
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР ӨРГӨДӨЛ, 
ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

/2021 оны 4-р улирлын байдлаар/ 
 
2021.12.25                                                                                                        Улаанбаатар хот 

 
2021 оны 4-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем 

https://erp.ulaanbaatar.mn–д 30  хүсэлт бүртгэгдэн шийдвэрлэгдсэн байна. 
 
Иргэн Э.Баяржаргал миний бие СБД-ийн 20-р хороонд байдаг өөрийн эзэмшил газартаа 

160 кв.м талбайтай өвлийн хүлэмж байрьсан бөгөөд ашиглалтын тог, цахилгааны хөнгөлөх 
чөлөөлөх нөхцөлд хамруулж өгнө үү. /Өргөдлийг хавсаргав. 8 хуудас/ 

Тайлбар: Мэдээллийн санд бүртгэн авч, цахилгааны хөнгөлөлтөнд орох жагсаалтанд оруулж 
ХХААХҮЯ-ны хүлэмжийн аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэнд уламжлав. 

 

н.Цэдэнбал БЗД-ийн 20 дугаар хороонд 1987 оноос хойш мал аж ахуй, 
газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Иймд ХАА-н дэмжих сангийн шугамаар 
техник авах хүсэлтэй байна. /Өргөдлийг хавсаргав, 1 хуудас/ 

Тайлбар: хүсэлтийг хүлээн авлаа. Бүртгэлд авч, хаа-г дэмжих санд дэмжих бичиг хүргүүлнэ. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар танаа: 

Манайх БЗД-ийн Улиастайн Бурхант хошуу гэдэг газар малтай олон жил амьдарч байна. 
Нийслэлийн Хөдөө, аж ахуйн газраас Улаанбаатар хотын мал аж ахуй эрхэлж байгаа 
айлуудаараа тойрч ажил, амьдралтай танилцахгүй, тусалж дэмжихгүй байна. Хөдөө орон 
нутгийн малчдад аймаг орон нутгаас нь тусламж дэмжлэгээр өвс, тэжээл өгч дэмжиж байх юм. 
Гэтэл бид нарт тийм дэмжлэг байхгүй байна. Нийслэлийг сүү цагаан идээгээр хангаж байхад 
зээл тусламжаар дэмжих арга байна уу? Шинэ нийгмийн бүтээн байгуулахад талаар надад хэд 
хэдэн санал байдаг юм. Малчны хотонд та бүхэн манайд ирж саналыг маань сонсохыг хүсэж 
байна. 

Тайлбар: Иргэн Л. Батбаатарын өргөдөлтэй танилцаж холбогдох дүүргийн мэргэжилтэнд үүрэг 
чиглэл өгч ажиллав. 

 
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГА Д.БАЯНБАТ ТАНАА: 

2021.10.18 Гомдол гаргах нь Иргэн Жаргалсайхан овогтой Түвшинзаяа би Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс болон Нийслэлийн Хөдөө аж 
ахуйн газартай 2010 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр “Иргэдэд төмс, хүнсний ногоо тариалах 
зориулалтаар газар ашиглуулах тухай” №04/10-132 тоот гэрээ байгуулсан. Миний хувьд уг 
газартаа модон шон, төмөр тор бүхий хашаа хийж, газраа хагалан зохих ёсоор ашигласан 
бөгөөд газрын төлбөрөө зохих ёсоор жил бүр төлж байсан болно. Гэрээний 7 дугаар зүйлд газар 
ашиглагчид газар эзэмших эрхийг шилжүүлж өгөх талаар заасан боловч танай байгууллага 
иргэн надад газар эзэмших эрхийг шилжүүлж өгөхгүй, энэ талаар амаар болон бичгээр олон 
удаа хүсэлт гаргадаг боловч ямар ч хариу өгөхгүй байдалтай олон жил болж байгаа болно. Энэ 
байдлыг миний хувьд танай байгууллагын албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхол, иргэдийн эд 
хөрөнгийг өөрт авах ашиг сонирхолтой холбон ойлгож байгаа болно. Хамгийн сүүлийн жишээ 
гэхэд иргэн миний танай байгууллагад хандан 2021 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр гаргасан 
өргөдлийг бүртгэлд огт хамруулаагүй, албан ёсоор бүртгэлжүүлээгүй байх бөгөөд ер нь өмнө нь 
дандаа иймэрхүү жишгээр асуудлыг дарагдуулж, хийдүүлж байсан гэж ойлгогдож байна. Иймд 
дээрх асуудлыг шийдвэрлэн 2010 оны 09 дугаар сарын 28-ны өдрийн №04/10-132 тоот гэрээний 
дагуу Сонгино хайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Тайширын хөндийд байрлах 20,000 мкв 
газрын эзэмших эрхийг иргэн Ж.Түвшинзаяа надад шилжүүлэн өгөх асуудлыг шийдвэрлэж өгнө 
үү. Шаардлагатай бол миний бие дээд шатанд хандан гомдол гаргахаас гадна хууль хяналтын 
байгууллагад хандан танай байгууллагыг шалгуулах болно. Хавсралт: №04/10-132 тоот гэрээ, 
газрын төлбөр төлсөн баримтуудын хуулбар хавсаргав. ИРГЭН Ж.ТҮВШИНЗАЯА, Утас: 
99969977, Хаяг: Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 25-36 тоот 

Тайлбар: Өргөдөл гаргагч иргэн Ж. Түвшинзаяа /99969977/-тай холбогдож мэдээлэл өгөв. ЗАА-
ны хариуцсан мэргэжилтэнд өргөдлийг танилцуулав. 
 

C210804021 дугаартай өргөдлийг иргэн өөрийн хүсэлтээр хаахыг хүсэв. 
Тайлбар: Иргэний өөрийн хүсэлтийн дагуу өргөдлийг шийдвэрлэв. 

 



2021 оны 07 дугаар сарын 30 өдөр 18001200 дугаарт холбогдож "ХУД-ийн 12 дугаар 
хороо Био комбинатаас Шувуун фабрик хүртэл үнээний фермерүүд байдаг юм. 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 өгөхөд 2021 оны 08 дугаар 
сарын 03 өдөр ХУД-ийн ЗДТГ-аас "Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 21/06 
дугаар тогтоолоор дүүргийн 12,13,14 дүгээр хороонд эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэхийг 
зөвшөөрсөн. Дээрх хорооны малтай өрхүүдэд малын хашааг цэвэрлэж, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийх талаар дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/188 дугаар захирамжийг 
хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна." гэсэн хариу өгсөн ч бодит байдалд дээр 
ямар ч ажиллагаа хийгдээгүй, ямар ч албан хаагч ирж үзээгүй байгаа тул бодит арга хэмжээ авч 
орчны өмхий үнэрийг арилгаж өгнө үү. Хувийг: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт, ХУД-
ийн Засаг даргын Тамгын газарт, нийслэлийн Байгаль орчны газарт. 

Тайлбар: 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. 

 
СБД-ийн 9-р хороонд байрлах манай хашааны үзүүрт жил бүр ТҮЦ байршуулдаг. Үүнээс 

шалтгаалан манай хашааны ойролцоо хүмүүс хог хаяж, тав тух алдагдуулж байна. Тус ТҮЦ-ийн 
цонхонд нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан тушаалтан н.Чадраабалаас олгосон 
зөвшөөрлийн дагуу байршуулсан байна. Тус газар зөвшөөрөл олгож ТҮЦ байршуулсан 
шийдвэрт гомдол гаргаж байна. Энэхүү асуудлыг холбогдох байгууллагад нь уламжлан 
шийдвэрлэж өгнө үү. 

Тайлбар: Өргөдөл гаргагч иргэн О. Бямбасүрэн /96969559/-тэй холбогдож төслийн болон газрын 
байршлын зөвшөөрлийн талаар мэдээлэл өгөв. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт:Н.Батдорж миний бие хувиараа газар тариалан 
эрхэлдэг тул зохих журмын дагуу хөнгөлөлттэй зээлд хамруулж өгнө үү./ Өргөдлийг хавсаргав 
2 хуудас./  

Тайлбар: Иргэний өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэн албан бичгээр ХХААХҮЯ-ны ГТБХЗГ-т 
хүргүүлсэн. Техникийн мэдээллийг утсаар нь холбогдож өгсөн. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар танаа: 

БЗД-ийн 11-р хороо Туулын 6-77 тоот оршин суугч байна. 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. 

Тайлбар: Иргэний гомдлын мөрөөр 88402750 дугаарлуу 2021 оны 06 дугаар сарын 24 ний өдөр 2 
удаа залгасан утсаа аваагүй мөн сарын 28 өдрийн 08:18 минутад холбогдоход энэ утсан дээр М. 
Отгонмягмар гэдэг хүн байхгүй тийм гомдол гаргасан зүйл байхгүй, заасан хаяг дээр байдаггүй гэсэн 
хариулт өглөө. 

 

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. 

Тайлбар: СХД-ийн 21 дүгээр хороо Жаргалант тосгон мухрын ам гэдэг газарт амьдардаг С. 
Цэрэндолгортой 80206381 дугаарт холбогдож тухайн асуудлаар санал солилцож Нийслэл дүүргээс хийж 
буй ажил цаашид хийх арга хэмжээний талаар ярилцаж тодорхой ойлголцолд хүрсэн болно. 

 

Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн хэлтэст хүсэлт гаргах 
нь:Иргэн З.Алтанхуяг миний бие СХД-ийн 42-р хорооны Хайрханы 15-67 тоотод 8 жил хүнсний 
ногоо тариалж байгаа бөгөөд тоног төхөөрөмжийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй байгааг 
шийдвэрлэж өгнө үү. /Өргөдлийг хавсаргав. 1 хуудас/ 



Тайлбар: Иргэн З. Алтанхуяг таны өргөдөл хүсэлттэй танилцаж, бүртгэж авлаа. Таны хүссэн 
техник одоогоор ХАА-г Дэмжих Сангийн агуулахад байхгүй байна. Энэ төрлийн техник, тоног төхөөрөмж 
ирэхээр эргэн холбогдож мэдээлэл өгнө. ЖИЧ: Утсаар холбогдож мэдээлэл өгсөн болно. 

 

Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж, ахуйн газарт: Миний бие Ж.Наранцэцэг нь СБД-и йн 16 
дугаар хорооны Бэлхийн 29-633 тоотод 30 гаруй жил амьдарч байна. Үүнээс 25 жилд нь хөрс 
болон ил талбайд 40 гаруй төрлийн нарийн ногоо тариалж, зах зээлд борлуулж байна. Иймд: 
120 мкв талбайд хүлэмжний плёнкХүлэмжний өргөст хэмх 300 ширхэг Хүлэмжний улаан лооль 
500 ширхэг Броклы үр зэргийг хямдралтай үнээр олгож туслалцаа үзүүлнэ үү. /Өргөдлийг 
хавсаргав, 1 хуудас/ 

Тайлбар: Хүсэлтийн дагуу улаан лооль, чинжүү, өргөст хэмх, шар манжин, хүрэн манжин, 
луувангийн үр олгосон. 

 
Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт: Миний бие нь ХУД-ийн 12-р хороо малчин 1-

27 тоотод оршин суугч иргэн ( дүү С.Энхтөвшингийн хамт) 0,7га, Төв аймгийн Багануур сумын 
нутагт 4,19га ногооны газартай тул дээрх газарт тариалах хэмжээний төрөл бүрийн ногооны 
үрийг 2 өрхийн хэрэгцээгээр бодож олгож өгнө үү. /Хавсралт, 2хуудас / 

Тайлбар: ХУД-ийн 12 дугаар хорооны иргэн С.Санжхүүгийн өргөдлийн дагуу төл сонгино, шар 
лууван, шар манжин, хүрэн манжин, урт сонгино, тарвас, бууцай, чинжүүний үр олгосон. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Баянбат: Миний бие нь ХУД-ийн 14-р 
хороо Өлзийтийн 9-р гудамж 197 тоотод оршин суудаг. Миний бие хүнсний ногоо тариалалт 
эрхэлдэг бөгөөд хүнсний ногооны үрний тусламж хүсэж байна. Шар манжин, сонгино, 
луувангийн үр авах хүсэлтэй байна. Миний хүсэлтийг хүлээн авч үрний тусламж үзүүлнэ үү. 
/Хавсралт, 1хуудас/ 

Тайлбар: ХУД-ийн 14 дүгээр хорооны иргэн Соронзонболдын өргөдлийн дагуу төл сонгино, шар 
лууван, шар манжин, хүрэн манжин, урт сонгино, тарвас, бууцай, чинжүүний үр олгосон. 

 
Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт: ХУД-ийн 14 хороо Уяачдын 1-67 тоот оршин 

суугч Ч.Пүрэвсүрэн миний бие газар тариалан эрхлээд 13 жил болж байна. Иймд хөнгөлөлттэй 
төл сонгино 10 кг, сармис 2 кг үрийг авах хүсэлтэй байна. /Өргөдлийг хавсаргав, 1 хуудас./ 

Тайлбар: ХУД-ийн 14 дүгээр хорооны иргэн Ч.Пүрэвсүрэнгийн өргөдлийн дагуу 10кг төл сонгины 
үр олгосон. 

 
Нийслэлийн Хүнс Хөдөө аж ахуйн газарт: А. Дамдиндорж миний бие БЗД-ийн 20 дугаар 

хороо 19/20 тоотод оршин суугч. 0.4 сот газарт сонгино тариалах үр сонгиныг дэмжлэг үзүүлж 
өгнө үү. / Өргөдлийг хавсаргав 2 хуудас/ 

Тайлбар: БЗД-ийн 20 дугаар хорооны иргэн А. Дамдиндоржийн өргөдлийн дагуу төл сонгино, 
шар лууван, шар манжин, хүрэн манжингийн үр олгосон. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт: Д.Нямдаваа миний бие Сонгино хайрхан 
дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт, өрхийн хэрэгцээнд зориулан 0,2 га газарт сонгино 
тариалах гэж байгаа тул төл сонгинын үрийн дэмжлэг үзүүлнэ үү. 

Тайлбар: СХД-ийн 21 дүгээр хорооны иргэн Д.Нямдаваагийн өргөдлийн дагуу төл сонгины үр 
олгосон. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт өргөдөл гаргах нь: Миний бие Ж.Төвхөн нь БЗД-
ийн 12 дугаар хороонд амьдардаг. 2013 онд Гачууртын "Могойтын дэнж" гэдэг газар хашаа 
худалдан авч мод болон хүлэмждээ хүнсний нарийн ногоо тарьж өөрийн хэрэгцээг хангахаас 
гадна илүү гарсныг нь худалдан борлуулдаг. 6х10 хэмжээтэй 2 хүлэмжийн гялгар хальс нь 
муудаж урагдсан тул Засгийн газраас тариаланчдыг дэмжих үйл ажиллагаанд хамруулж, 
хүлэмжийн гялгар хальсыг хямдралтай үнээр өгөхийг хүсэж байна. /Өргөдлийг хавсаргав, 
хуудас-2/ 

Тайлбар: 6х10 харьцаатай хүлэмжийн гялгар 2021 онд ирээгүй бөгөөд 2022 оны захиалганд 
оруулж мэдээллийн санд бүртгэж авав. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Баянбат: Миний бие нь ХУД-ийн 14-р 
хороо Өлзийтийн 9-р гудамж 197 тоотод оршин суудаг. Миний бие хүнсний ногоо тариалалт 
эрхэлдэг бөгөөд хүнсний ногооны үрний тусламж хүсэж байна. Шар манжин, сонгино, 
луувангийн үр авах хүсэлтэй байна. Миний хүсэлтийг хүлээн авч үрний тусламж үзүүлнэ үү. 
/Хавсралт, 1хуудас/ 

Тайлбар: ХУД-ийн 10 дугаар хорооны иргэн Ш.Алтанцэцэгийн өргөдлийн дагуу төл сонгино, шар 
лууван, шар манжин, хүрэн манжин, урт сонгины үр олгосон. 



 
СБД-ийн 20-р хороо, Сэлх зуслангийн 6-р буудлын дэд талд /жижиг ам/ 2-3 азрага адуу 

байнга байдаг. Энэ нь байгаль сүйтгээд байна. Түрүүчийн долоо хоногт энэ талаар хэлсэн. 
Байгаль хамгаалагч гээд хүн залгаад "Би арга хэмжээ авч чадахгүй, наадхаа мал эмнэлгийн 
газарт хэлэхгүй юу" гэх юм. Холбогдох албан тушаалтанд нь яаралтай дамжуулж өгөөч. Ногоон 
бүсээ хамгаалж өгөөч. Үнээтэй алийг нь хөөгөөд гаргасан шүү дээ. Яаралтай арга хэмжээ авна 
уу? 

Тайлбар: СБД-ийн 20 дугаар хорооны иргэн н.Чимгээгийн 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. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт: Миний бие М.Нямдаваа нь Нийслэлийн 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах өөрийн эзэмшлийн нэгж 
талбарын 18614327829541 дугаар бүхий хадлангийн зориулалттай 150,000м2 газрыг эзэмшиж, 
газар тариалан эрхэлдэг болно. Иймд Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт тариалан 
эрхлэгчээр бүртгүүлэх хүсэлтэй байгаа тул зохих журмын дагуу бүртгэж өгнө үү. /Өргөдлийг 
хавсаргав, 3 хуудас/ 

Тайлбар: Иргэн М.Нямдаваагийн өргөдлийг хүлээн авч бүртгэж танилцаж тариаланч иргэнээр 
бүртгэн ажиллаж 2021.05.14-ны өдрийн 05/73 тоот албан бичигээр Хөдөө аж ахуйг дэмжих санд дэмжих 
тодорхойлолт гаргаж өгсөн. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт: Миний бие Баянгол дүүргийн 22 дугаар хороо 
Зүүннаран 17-32 тоотод оршин суудаг. Эрүүл мэндийн шаардлага болон "Коронавируст 
халдвар"-ын нөхцөл байдлаас шалтгаалан Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо Мойлтын тохойн 
зусланд агаарт байдаг бөгөөд хүлэмж барьж өрхийн хэрэгцээндээ ногоо тариалах хүсэлтэй 
байгаа тул дэмжлэг үзүүлж өгнө үү. /Өргөдлийг хавсаргав, 2 хуудас/ 

Тайлбар: Хүсэлт гаргасан иргэдтэй утсаар холбогдож 8х4 хэмжээтэй хүлэмж ирээгүй бөгөөд 
ХААДС-д цахимаар хүсэлт гаргах боломжтойг мэдэгдэж мэдээллийн санд бүртгэлжүүлж авав.88038998, 
89038779 дугаарт холбогдон шийдвэрлэлтийн талаар хариу өгөв. 

 

Нийслэлийн Хүнс хөдөө, аж ахуй газарт:Миний бие Б.Бямбацогт ХУД-ийн 6-р хороо 4 
гудамж 3-2 тоотод оршин суудаг. Сүүлийн 10 орчим жил хадлан тариалангийн аж ахуй эрхэлж 
байна. Иймд техник хэрэгслээ сайжруулах шаардлагатай байгаа тул миний хэрэгцээнд зориулж 
иж бүрэн трактор /хадуур, пресс, газар хагалагч, бутлагч/ газар тариалангийн хэрэгсэл 
шийдвэрлэж өгнө үү. /Өргөдлийг хавсаргав, 2 хуудас/ 

Тайлбар: Бүртгэлд авлаа. Техник ирхэд иргэнд мэдэгдэх болно. 
 

Нийслэлийн Хүнс хөдөө, аж ахуй газарт:Миний бие Н.Батдорж нь БЗД-ийн 1 дүгээр 
хороонд оршин суудаг. Сүүлийн 8 жилийн хугацаанд хадлан тэжээлийн аж ахуй эрхэлж байна. 
Энэ хугацаанд техник технологи муудсан тул шинэчлэх хүсэлтэй байна. Миний хэрэгцээнд 
зориулж 100 орчим морины хүчин чадалтай техник хэрэгслийг журмын дагуу олгож өгнө үү. 
/Өргөдлийг хавсаргав, 2 хуудас/ 

Тайлбар: Бүртгэлд авлаа. Техник ирхэд иргэнд мэдэгдэх болно. 
 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт: Н.Энхтүвшин миний бие нь СХД-ийн 21 дүгээр 
хороо Бороожийн аманд 10 га газарт мод үржүүлэг, хүнсний ногоо, хүлэмжийн аж ахуй эрхэлдэг 
юм. Энэхүү үйл ажиллагаанд зориулж модны үр, үрсэлгээ, хүнсний ногооны үрийн хаврын 
тариалалт дэмжлэг үзүүлнэ үү. /Өргөдлийг хавсаргав, 1 хуудас/ 

Тайлбар: Иргэн Н.Энхтүвшингийн өргөдлийг хүлээн авч бүртгэж танилцлаа ХХААХҮЯ-аас 
хүнсний ногооны үр, үрсэлгээний олголт хийгдвэл хуваарийн дагуу дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар: Миний бие үрийн фермер, төмс хүнсний ногоо 
мөн малын тэжээл, тариалалтын хосолсон аж ахуйг эрхэлж байна. Иймд малын тэжээл, ногоо 
тариалахад техник, тоног төхөөрөмжийн хүндрэлтэй асуудал тулгарч байгаа тул тоног 
төхөөрөмж зээлээр авахад дэмжлэг үзүүлнэ үү. 

Тайлбар: Таны хүсэлийг хүлээн авч танилцан, бүртгэж авлаа. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 
техник, тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэлгүй байна. ХХААХҮЯ-наас Беларусын техник худалдан авах 
гэрээний саналыг Беларусын талд хүргүүлсэн байгаа.Техник тоног төхөөрөмж орж ирэхээр танд 
техникийн мэдээллийг хүргэж, ХХААХҮЯ- руу дэмжих бичиг хүргүүлнэ. Хүсэлт илгээсэн иргэн Г. 
Ганбаярын 86611008 дугаарт холбондон дээрхи мэдээллийг өгсөн болно. 

 

Нийслэлийн Хүнс Хөдөө аж ахуйн газарт хүсэлт гаргах нь: Миний бие Х.Бака нь Баянзүрх 
дүүргийн 13 дугаар хороонд оршин суудаг. Манайх гэр бүлээрээ өрхийн ашиг орлогоо 



дээшлүүлэх зорилгоор хадлан хадах, тариа тарих, үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Цаашид манай 
үйл ажиллагаанд техник хэрэгсэл зайлшгүй хэрэгтэй болж байна. Иймд 100 орчим морины хүчин 
чадалтай трактор техник хэрэгсэл шаардлагатай байгаа тул миний хүсэлтийг хүлээн авч, 
шийдвэрлэж өгнө үү. / Өргөдлийг хавсаргав, 2 хуудас/ 

 Таны хүсэлийг хүлээн авч танилцан, бүртгэж авлаа. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд техник, 
тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэлгүй байна. ХХААХҮЯ-наас Беларусын техник худалдан авах гэрээний 
саналыг Беларусын талд хүргүүлсэн байгаа.Техник тоног төхөөрөмж орж ирэхээр танд техникийн 
мэдээллийг хүргэж, ХХААХҮЯ- руу дэмжих бичиг хүргүүлнэ. Хүсэлт илгээсэн иргэн Х.Бакагийн 99198475 
дугаарт холбондон дээрхи мэдээллийг өгсөн болно. 

 

Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт хүсэлт гаргах нь: Миний бие Г.Пүрэвдорж нь 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд хүнсний ногоо фермерийн аж ахуй эрхэлдэг. Манайх 
дээрх үйл ажиллагааг эрхлээд 4 жил болж байгаа. Цаашид хадлан тэжээл, газар тариаланд 
ашиглах техник хэрэгсэл зайлшгүй хэрэгтэй болж байна. Иймд 100 орчим морины хүчин 
чадалтай трактор техник хэрэгсэл шаардлагатай байгаа тул миний хүсэлтийг хүлээн авч зохих 
журмын дагуу шийдвэрлэж өгнө үү. / Өргөдлийг хавсаргав, 2 хуудас/ 

Тайлбар: Таны хүсэлийг хүлээн авч танилцан, бүртгэж авлаа. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 
техник, тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэлгүй байна. ХХААХҮЯ-наас Беларусын техник худалдан авах 
гэрээний саналыг Беларусын талд хүргүүлсэн байгаа.Техник тоног төхөөрөмж орж ирэхээр танд 
техникийн мэдээллийг хүргэж, ХХААХҮЯ- руу дэмжих бичиг хүргүүлнэ. Хүсэлт илгээсэн иргэн Г. 
Пүрэвдоржийн 99198545 дугаарт холбогдон дээрхи мэдээллийг өгсөн болно. 

 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт: Нарийн ногооны үр болон үрсэлгээ олгоно уу. 
/Өргөдлийг хавсаргав, 2 хуудас/ 

Тайлбар: ХХААХҮЯ-наас үрийн захиалга хүргүүлсэн бөгөөд 5 дугаар сарын эхээр хүнсний 
ногооны үр ирнэ. Хүнсний ногооны үрнүүдийг Дүүргүүдэд ХАА-н тасгуудаар дамжуулж тараах тул 
оршин суугаа хаягийн дагуу хүсэлт гарган авах боломжтойг утсаар мэдэгдэв. 

 
Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт: Миний бие Г.Саранмижид нь Баянзүрх 

дүүргийн 2 дугаар хороо, 1 дүгээр хэсэг, 39б тоот хаягт байрлах газар дээрээ ногоо тарих 
хүсэлтэй байгаа тул хөнгөлөлттэй үнээр хүлэмж, олгож туслалцаа үзүүлнэ үү. /Өргөдлийг 
хавсаргав, 1 хуудастай./ 

Тайлбар: ХААДС-ийн хүлэмж авах иргэдийн судалгаанд хамруулж, бүртгэлд оруулав. 
Өнөөдрийн байдлаар хүлэмж олгож эхлээгүй байна. 

 

Өргөдөл гомдлын түүвэрчилсэн хяналт шинжилгээг 1 удаа хийж мэдээллийн цагаар 
нийт албан хаагчдад танилцуулж ажиллаа.  

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 14 хоног 16 цаг 41 минут байна.  
Цаашид алдаа, зөрчил гаргалгүй ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 
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