
 

 

 Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн 

авах 70353511 төвийн 14 

хоногийн мэдээлэл 

Орхон аймгийн  ЗДТГазар ХМОНХА  

  2014.11.24-12.05 өдөр 
 



НИЙТ 164 ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ИРСЭН: 

• Хугацаандаа шийдвэрлэсэн 109 

• Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 0 
Шийдвэрлэж хариу 

өгсөн 109 

• Хугацаандаа байгаа 55 

• Хугацаа хэтэрсэн 0 
Шийдвэрлэх 

шатандаа байгаа 55 



Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төвийн 70353511 төвд 

өнгөрсөн долоо хоногт: 

 
Соёл спорт, аялал 

жуулчлалын газрын дарга 

Ж.Лхагвасүрэн 

 

Эрдэнэт Булганы цахилгаан 
түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн 
ашиглалтын инженер Д.Мөнх-
Эрдэнэ 
 



Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төвийн 70353511 төвд 

өнгөрсөн долоо хоногт: 

  

Хот байгуулалт барилга 
захиалагчийн албаны дарга 
С.Даваасүрэн 

Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн 

газрын дарга Т.Отгон 



ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ АГУУЛГЫН ХУВЬД: 

№ 
Өргөдөл, гомдлын  

агуулга 
Нийт 

Үүнээс 

Т
а

л
а
р

х
а

л
 

С
а
н

а
л

 

Х
ү
с
эл

т
 

Г
о
м

д
о
л

 

1 Барилга байгууламж, өргөтгөл 1 0 0 1 0 

2 Газрын харилцаа 5 0 0 5 0 

3 

Хот тохижилт, ногоон байгууламж  8 0 1 7 0 

Орон сууцын засвар үйлчилгээ  7 0 0 6 1 

Халаалт, цэвэр бохир ус, шугам 

хоолой  
57 0 0 57 0 

Цахилгаан, шугам сүлжээ 7 0 0 7 0 

Гэрэлтүүлэг  4 0 0 4 0 

4 
Нийтийн тээврийн үйлчилгээ, 

маршрут  
10 0 0 10 0 

5 
Авто зам, гүүр, ус зайлуулах  

шугам 
2 0 0 2 0 



№ 
Өргөдөл, гомдлын  

агуулга 
Нийт 

Үүнээс 

Т
а
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р

х
а

л
 

С
а
н

а
л

 

Х
ү
с
эл

т
 

Г
о
м

д
о
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6 Худалдаа үйлчилгээ  18 0 0 17 1 

7 

Хууль, хяналт  4 0 1 3 0 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ  5 1 0 4 0 

Боловсрол 13 2 0 11 0 

Төрийн албан хаагч 10 4 0 6 0 

8 СӨХ-ны удирдлага үйл ажиллагаа 4 0 0 4 0 

9 Төсөв, санхүү 5 0 0 5 0 

10 Бусад 4 0 1 3 0 

НИЙТ 164 7 3 152 2 



ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ БАЙГУУЛЛАГЫН  ХУВЬД: 

№ Байгууллага Нийт 

Шийдвэр-лэх 

шатандаа 

байгаа 

Шийдвэр-

лэж хариу 

өгсөн 

1 Эрдэнэт-Ус 54 17 37 

2 Боловсролын газар 15 5 10 

3 Тээвэр, авто замын газар 13 2 11 

4 Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв 12 5 7 

5 Мэргэжлийн хяналтын газар 11 7 4 

6 Баян-Өндөр сум ЗДТГ 8 4 4 

7 СӨХ-ийн Орхон аймаг дахь салбар зөвлөл 8 1 7 

8 
Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ 

ТӨХК 7 1 6 

9 АЗДТГ Хууль зүйн хэлтэс 
5 1 4 

10 Цагдаагийн газар 
5 5 0 



№ Байгууллага Нийт 

Шийдвэрлэх 

шатандаа 

байгаа 

Шийдвэр-

лэж хариу 

өгсөн 

11 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв 4 0 4 

12 Хотын захирагчийн алба 4 3 1 

13 
Газрын харилцаа барилга хот 

байгуулалтын газар 4 4 0 

14 АЗДТГ Хөгжлийн бодлогын хэлтэс 3 0 3 

15 Эрүүл мэндийн газар 3 0 3 

16 Хот тохижуулах газар 2 0 2 

17 
Хот байгуулалт  барилга захиалагчийн 

алба ОНӨҮГ 2 0 2 

18 Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 1 0 1 

19 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс 1 0 1 

20 Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар 1 0 1 

21 Жаргалант сум ЗДТГ 1 0 1 

НИЙТ 164 55 109 



ОНЦЛОХ МЭДЭЭЛЭЛ: 

•Ирэх 2015 оныг Залуучуудын дэмжих жил болгоно гэж Залуучуудын 

холбооноос санаачилсан байна. Үүнийг Орхон аймгаас дэмжих хэрэгтэй 

байна. 

 

•Архины зөвшөөрөлтэй дэлгүүрүүдийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд 

дуусгавар болох дахин сунгахгүй байх Засаг даргын захирамжийг 

дэмжиж байна. 

 

•Халаалт бүлээн байна. Гадаа хүйтэн байгаа болохоор гэрт маш хүйтэн 

байна. Үүнийг анхааралдаа авч халаалт өгөх хэмжээнд өгнө үү? 



ОНЦЛОХ МЭДЭЭЛЭЛ: 

•Цайны газрууд, ресторануудад Мэргэжлийн хяналтын газраас шалгалт 

хиймээр байна. Одоо шинэ жил болох гээд асуудал их гарч хүмүүс 

хордох тохиолдол гарах магадлал өндөр байгаа учир нэг шалгалт хийх 

цаг болсон. Ихэнх газрууд их заваан байна. 

 

•1 дүгээр 10 жилийн Болорчимэг гэдэг багштай 7б ангид Саруул , Шинээ 

гэдэг 2 охин байна. Энэ 2 охин энэ ангид шилжиж ирээд ангийнхаа 

хүүхдүүдийг дарамталж мөнгө төгрөг нэхээд хэцүү байна. Сургуулийн 

нийгмийн ажилтанд удаа дараалан гомдол гаргасан эцэг эхчүүд . Гэтэл 

одоог хүртэл энэ багш нийгмийн ажилтан нь арга хэмжээ авахгүй байна. 

Ийм аймар зүйл байж болохгүй биз дээ. Энэ хүүхдүүдэд яаралтай арга 

хэмжээ авч өг. Бас арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа энэ багш нарт 

хариуцлага тооцох хэрэгтэй.  



 

 

ТАЛАРХАЛ ИРСЭН: 

 

 

 

 

1. 15 дугаар цэцэрлэг дунд бүлэг Оюунбилэг гэдэг багшийн ангид 

манай хүүхэд явдаг юм. Энэ багшийн хүүхдүүдэд хандаж байгаа 

хандлага, зааварчилгаа, хүүхдүүдийн төлөө хийж байгаа бүх 

зүйлд эцэг эхчүүд бид баярлаж талархаж байна. Цаашдын ажилд 

нь амжилт хүсье. 

 

2.    Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төв 70353511-ийн хамт олонд 

маш их талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Иргэдийн санал 

хүсэлтийг цаг алдалгүй хүлээж авч шийдвэрлэн хариу мэдэгдэж 

байгаа явдалд талархаж байна. Мөн аймгийн Засаг дарга, Тамгын 

дарга нартаа баярлалаа. Ийм сайхан иргэдийг хүлээж авдаг төв 

шинээр бий болгож иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсож ажил хэрэг 

болгож байгаа. Та бүхэнд цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.  

 

 



 

 

ТАЛАРХАЛ ИРСЭН: 
 

 

 

 

3.        15 дугаар цэцэрлэгийн дунд бүлгийн Оюунбилэг багштай танай 

хамт олонд баярлан талархаж байна. Ажлын өндөр амжилт хүсье. 

Хүүхдийг хөгжүүлэх арга барил сайтай, хүүхдийн хөгжилд маш 

сайн анхаарч ажилладаг, хөдөлмөрч бүтээлч хамт олон юм. 

Удахгүй болох шинэ ондоо амжилт бүтээлээр дүүрэн байхыг хүсэн 

ерөөе.  

 

 

4.      БОЭТ хүүхдийн тасгийн эмч Баасанжав, арга зүйч Оюунчимэг 

нарт болон нийт хүүхдийн тасгийн алт шиг гартай хамт олонд 

алтан гадас одод шиг гялалзаж яваарай  

 

 



 

 

ТАЛАРХАЛ ИРСЭН: 
 

 

 

 

5. Нийгмийн халамжийн хэлтсийн ажилтан Баярсайхан ард иргэдэд 

хурдан шуурхай үйлчилдэг, ажилсаг хүн байна. Нийт ард иргэдийн 

өмнөөс баярласан талархсанаа илэрхийлж байна.  

 

6. Хүрэнбулаг багийн 4-18 дугаар байранд байрладаг өрхийн 

эмнэлэгийн нийт хамт олонд баярласан талархсанаа илэрхиийлж 

байна. Маш сайхан үйлчилгээ сайтай. Ажлын өндөр амжилт хүсье.  

 

7. 70353511 Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төвд баярлаж 

талархсанаа илэрхийлж байна. Хурдан шуурхай ажилладаг хамт олон 

байна.  



Д/д Байгууллагыннэр Мэдээнийтоо 

1 Үйл явдлын мэдээ 654 

2 Худалдан авах ажиллагааны алба 285 

3 Хэвлэл мэдээлэл олоннийттэй харилцах алба 174 

4 Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс 104 

5 Мэргэжлийн хяналтын газар 67 

6 Хууль зүйн хэлтэс 67 

7 Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс 66 

8 Хөгжлийн бодлогын хэлтэс 55 

9 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 49 

10 Газрын харилцаа барилга захиалагчийн алба 47 
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11 Эрүүл мэндийн газар 46 

12 Тээвэр авто замын газар 44 

13 Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 38 

14 Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар 36 

15 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ 30 

16 Хүүхэд гэрбүл хөгжлийн хэлтэс 29 

17 Онцгой байдлын газар 27 

18 Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс 26 

19 Хөдөлмөр зуучлал мэдээллийн төв 26 

20 Хоттохижуулахг азар 26 

21 Хөдөлмөрийн хэлтэс 23 

22 Байгальорчны газар 22 

23 Бизнес ширээ 21 

24 Жаргалант сум 21 

25 Хяналт шалгалт үнэлгээний тасаг 20 

26 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 19 

27 Боловсролын газар 19 



28 Статистикийн хэлтэс 18 

29 Өмчийн харилцааны газар 18 

30 Номын төв 16 

31 Хотын захирагчийн алба 14 

32 Аймгийн музей 14 

33 Соёл спорт аялалжуучлалы нгазар 10 

34 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 9 

35 Цэргийн штаб 7 

36 Архивын тасаг 5 

37 Хүний эрхийн үндэсний комисс 5 

38 Аудит 3 

39 Хүүхэд залуучуудын театр 2 

40 Татварын хэлтэс 1 

Нийт: 2163 мэдээ нийтлэгдсэн байна 

Аймгийн засаг даргын тамгын газар-Хэвлэл мэдээлэл 

олон нийттэй харилцах алба: 

Утас: 7035-4454, 9009-2040 



Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ /2014.12.01-05/ 

“Эрдэнэт –Хивс” ХХК-ны чанар шалгах технологийн хяналтын лабораториос 

шинжилгээний аргын  баталгаажуулалтыг хийж, 

байгууллагын       стандарт  боловсруулахаар арга зүйн заавар зөвлөгөө авах хүсэлтийн 

дагуу холбогдох стандартыг танилцуулж, мэргэжил арга зүйгээр хангалаа. 

      “Хүний эрх – Хариуцлага” сэдэвт кампанит ажлын хүрээнд байгууллагын ажиллагсдад 

Хөдөлмөрийн хуулийн холбогдох заалтууд болон бүтээмжийн талаар сургалт сурталчилгаа 

явуулж, “Ажлын байрны соёл-5С“ хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр боллоо. 

      Засгийн газрын болон Засаг даргын 2012-2016 онд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Засгийн газрын шийдвэр, Засаг даргын захирамж, Үндэсний хөтөлбөр, Мянганы 

хөгжлийн зорилтод суурилсан  

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй "Арвиншар зам хоршоо"-ны үйл  ажиллагаанд 

ажлын хэсэг үнэлгээ хийж, зарим шаардлагатай заалтыг дахин үзлээ. Монгема ХХК-ийн 

үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнд тохирлын үнэлгээ хийж баталгаажуулав. 
 



Эрүүл мэндийн газрын долоо хоногийн мэдээ /2014.11.28-12.05/ 

№ Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ 

1 Нутгийн захиргааны 

байгууллагаас иргэдэд 

үзүүлэх төрийн 

үйлчилгээг түргэн 

шуурхай болгох талаар 

авч хэрэгжүүлж буй 

шинэлэг ажлууд  

ЭМБ-уудын 2014 оны 11 сарын статистик мэдээг авч, нэгтгэн 

дүгнэлт хийж , холбогдох дээд шатны байгууллагуудад мэдээг 

хугацаанд нь хүргүүлэв.  

2014 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргаж , 

холбогдох газруудад хүргэгдсэн.  

“Өмч хамгаалах салбар зөвлөл” хуралдаж, байгууллагын эд 

хөрөнгийн тооллого хийх бэлтгэл ажлыг ханган тооллого 

явуулах тушаал гарсан. 12 сарын 5-наас 12 сарын 15 хүртэл  

тооллого  хийгдэнэ. 

2 Сум багийн түвшинд 

шинээр хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлууд  

Амьжиргаа дэмжих сангийн хуралд сууж, үнэлгээний багт орж, 

9 багийн амьжиргаа дэмжих  зөвлөлийн үйл ажиллагаанд 

хяналт  хийлээ Мал тооллогын үеэр малчдад үзлэг хийх 

ӨЭМТ,БОЭТ-н 6 эмчийн нэрсийг БӨСЗДТГазарт өгсөн 

2014 онд  тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан 4,хугацаа сунгуулсан 

2 ЭМБайгууллагад  багаар хяналт хийсэн 

  

3 Төрийн болон, төрийн 

бус байгууллагуудын 

санаачилж хэрэгжүүлсэн 

шинэлэг ажлууд 

.ЭМГ-аас 2014 онд гүйцэтгэлийн болон хамтын ажиллагааны 

гэрээ хийсэн ӨЭМТ, СЭМТ, ХХ-ортой эмнэлэг, Эм ханган 

нийлүүлэх байгуулагуудын нийт 30 тайлан тавигдлаа.  

  


