
  

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан 

/2017 оны  2 улирлын байдлаар/ 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 тоот захирамжаар батлагдсан 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 

гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмын дагуу иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг 

хүлээн авч, бүртгэж, хянан шийдвэрлэж байна.  

1-р улиралд газарт цахим системээр 1 хүсэлт ирснийг бүртгэн авч, журмын дагуу 

шийдвэрлэж, 2017 оны 03 сарын 31-ний өдрийн 01/115 тоот албан бичгээр тайланг 

Нийслэлийн ЗДТГ-ын үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлсэн. 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлыг ангилж үзвэл Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс гомдол 

1, санал 2, хүсэлт 3, газар тариалангийн хэлтэс хүсэлт 1, санал 1  тус тус ирснийг 

хугацаанд нь шийдвэрлүүллээ. 

/Өргөдөл гомдлыг хүлээн авсан эх үүсвэр 1800-1200 утсаар 3, Засгийн газрын 11-11 төвд 

1, Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний төвд 1, нутгийн захиргааны байгууллагад 2 тус тус 

ирүүлсэн/ 

1. 2017.01.04-ний өдөр иргэн Д.Жаргалангаас СХД-ийн 22-р хорооны нутаг дэвсгэрээс 

мал бүхий айл өрхийг гаргаж өгнө үү гэсэн  гомдол ирснийг ЭМААХэлтсийн мэргэжилтэн 

Б.Гантулга хүлээн авч, судлан 2017.01.04-ний өдөр одоогийн байдлаар шийдвэрлэх 

боломжгүй гэсэн хариуг утсаар мэдэгдсэн. 

2. 2017.05.12-ны өдөр иргэн Чинбатаас Сүүний чиглэлийн үнээний ферм эрхэлдэг 

хүмүүсийн дунд тэжээлийн ургамал тарих, техник үйлчилгээний бааз байгуулж өгнө үү 

гэсэн санал ирүүлснийг газар тариалангийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн У.Өнөржаргал 

хүлээн авч энэ чиглэлээр нийслэлд хийгдэж байгаа ажлын талаар мэдээллийг өглөө 

тухайлбал “Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж”, ОНӨҮГ нь хадлангийн тоног төхөөрөмж 

бүхий иж бүрэн цогцолбор байгуулж байгаа талаар мэдээллийг 05 сарын 19-нд утсаар 

холбогдон өгсөн.  

3. 2017.05.22-ны өдөр иргэн Цэрэнхүүгээс СБДүүргийн Архустайн зуслангийн задгай 

гэх газар 2 малчин айл фермер хашаа барьж, малын бууцаа уулын толгой дээр буулгасан. 

Мөн 1 айл модон дотор хашаа барьж малаа өвөлжүүлсэн. Энэ асуудлыг анхааралдаа авч 

шийдэж өгнө үү гэсэн хүсэлт ирүүлснийг Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа хүлээн авч Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85-р 

тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хориглосон бүсээс малыг гаргаж 

зөвшөөрсөн бүсэд шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа бөгөөд зохих 

арга хэмжээ авна гэсэн хариуг 2017,05,25-ны өдөр утсаар мэдэгдсэн. 

 

4. 2017.05.15-ны өдөр иргэн М.Ганхуягаас ирүүлсэн СХД-ийн 21-р хороо, Оорцгийн 

хөндийд 1 га газарт саалийн үнээний фермийн аж ахуй эрхэлж байна. Шинээр байгуулж 

байгаа фермийн аж ахуйг дэмжиж ажиллана уу гэсэн хүсэлтийг эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтсийн дарга Д.Баярсайхан хүлээн авч судлан саналыг тусган ажиллах талаар санал 

солилцож хариуг 2017,05,28-нд утсаар мэдэгдсэн. 

 

5. Иргэн М.Ганхуягийн өргөдөл програмд дахин ирсэн. /Дээрхтэй утга ижил/ 



 

6. 2017.05.15-ны өдөр иргэн М.Даваанямаас Налайх дүүргийн 1-р хорооны нутаг 

дэвсгэрт байрлах, хуучин зам ангийн зориулалтаар ашиглагдаж байгаад нөхөн сэргээлт 

хийгдэлгүйгээр орхигдсон газрыг манай Дэглий цагаан трейд ХХК-д олгож бидний үйл 

ажиллагааг дэмжиж өгнө үү гэсэн хүсэлт ирүүлснийг газар тариалангийн хэлтсийн 

мэргэжилтэн Б.Шатарбал хүлээн авч, Налайх дүүргийн газрын албаны дарга 

М.Даваанямтай биечлэн уулзаж, улмаар Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 

2017.05.25-ны өдрийн 04/191 тоот албан бичгээр Налайх дүүргийн Засаг дарга 

Ч.Раднаабазарт дэмжих бичгийг хүргүүлсэн тухай эргэн мэдэгдсэн. 

 

7. 2017.06.08-ны өдөр иргэн Г.Цэцэгдэлгэрээс Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо 

Шадивланд мод үржүүлгийн газарт мал орж ирээд хүлэмжинд тарьсан мод, хүлэмжүүдийг 

маань эвдээд байна гэсэн гомдол ирүүлснийг Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн 

мэргэжилтэн Б.Гантулга хүлээн авч 06 сарын 07-ны өдөр Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Чингэлтэй дүүргээс хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаж 

тухайн иргэдэд албан мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гомдлын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн ажлын 

талаар иргэн Г.Цэцэгдэлгэрт утсаар мэдэгдсэн. 

 

8. 2017.05.26-ны өдөр иргэн М.Ганхуягаас Фермийг дэмжиж Нийслэлийн иргэдийг 

эрүүл хүнсээр хангах ээлтэй орчныг бүрдүүлэх талаар төр Нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа 

бодлого арга хэмжээнд бодитой хувь нэмэр, оруулна уу гэсэн санал ирүүлснийг 

ЭМААХэлтсийн дарга Д.Баярсайхан хүлээн авч иргэн М.Ганхуягтай утсаар холбогдсны 

дагуу байгууллага дээр өөрийн биеэр ирж уулзан, өргөдлийн талаар дэлгэрэнгүй санал 

солилцож, тодорхой ойлголцолд хүрсэн болно. 

 

 

              ХЯНАСАН: 
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                   ДАРГА               Д.МЯГМАРСҮРЭН 

 

         ТАЙЛАН БИЧСЭН:  
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                   МЭРГЭЖИЛТЭН     А.БАЯНЖАРГАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 
ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 

 
2017 оны 06 дугаар сарын 22 
 

Нийслэлийн Засаг даргын А/69 дугаар захирамжаар баталсан “Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагуудын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалт /Шилэн 

уулзалт/-д ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам”-ын дагуу манай 

байгууллага дараах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  

- Уулзалтын хуваарь гаргаж, газрын даргаар батлуулж, байгууллагын вэб сайт дээр 

байршуулсан 

- Хэлтэс бүрийн уулзалтын дэвтрийг шинэчилсэн 

- Уулзалтын хэсэг үүсгэсэн 

Манай байгууллага нь 26 албан хаагчтай ба Хангарди ордны 401, 402 тоотод 

байрладаг. Манай байгууллагын зүгээс тусгай тоноглосон шилэн уулзалтын өрөөг гаргах 

боломжгүй учир 402 тоот өрөөнд ширээ сандал байршуулж, уулзалт хийх тусгай хэсэг 

үүсгэсэн.  

Нэгдүгээр улирлын байдлаар манай байгууллага нийт 65 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 

төлөөлөлтэй уулзаж, тэдгээр хүмүүст мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

№ Хэлтэс Уулзалтын тоо 

1 Газрын дарга /Захиргааны хэлтэс/                7 

2 Үйлдвэрлэлийн хэлтэс                9 

3 Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс               21 

4 Газар тариалангийн хэлтэс               28 

                                          Нийт                65 

 

Иргэн, аж ахуй нэгжийн төлөөлөлтэй дараах асуудлаар уулзсан. 

1.Газрын дарга /Захиргааны хэлтэс/ 

№ Уулзалтын төрөл Уулзалтын тоо 

1 Хамтарч ажиллах саналын талаар               2 

2 Зээл тусламжид хамрагдах хүсэлтийн талаар               1 

3 Газар тариалангийн чиглэлээр               1 

4 Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх талаар               2 

5 Малын бэлчээрийн асуудлаар               1 

                                  Нийт                7 

 

2. Үйлдвэрлэлийн хэлтэс 

№ Уулзалтын төрөл Уулзалтын тоо 

 Үйлдвэрүүдийг хотоос нүүлгэх асуудлаар              1 

 Үйлдвэрлэл технологийн паркийн асуудлаар              5 

 Хамтын тариалалтын оролцооны мөнгийг буцааж авах тухай              1 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын талаар              2 

                                  Нийт              9 

 



 

3. Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 

№ Уулзалтын төрөл Уулзалтын тоо 

1 Зээлд хамрагдах, хөрөнгө мөнгөний туслалцаа дэмжлэг 
хүссэн 

         14 

2 Зөвшөөрөгдсөн бүсэд газар хүссэн           2 

3 Сургалтын болон мал аж ахуйн талаар мэдээлэл авахыг 
хүссэн 

          5 

                                Нийт           21 

 

4. Газар тариалангийн хэлтэс 

№ Уулзалтын төрөл Уулзалтын тоо 

1 “Чацаргана” хөтөлбөр сургалтад хамрагдах           8 

2 Хүлэмж хүссэн болон хөнгөлөлттэй зээлээр авахыг хүссэн           6 

3 Өрхийн ногооны тариалалт, үр авах, сургалтад хамрагдах           7 

4 Газрын гэрээ, эрх шилжүүлэхийг хүссэн           2 

5 Хамтран ажиллах хүсэлтэй           3 

6 Худаг гаргуулах хүсэлтэй           2 

                              Нийт           28 

 

Иргэн, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй уулзахдаа уулзалтыг тэмдэглэж 1-2 гэрчтэй 

уулзалтыг хийж байна. Цаашид журмын дагуу ажиллана. 
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