БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМАНД 2016 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР
ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ТАЙЛАН
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Батлан хамгаалах яам иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх,
хариу өгөх ажиллагааг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”, “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2005 оны 67
дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2007 оны 190 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам, Засгийн газрын 2005 оны 10,
2007 оны 08 дугаар албан даалгавар болон удирдлагын бусад эрхийн актуудыг үйл
ажиллагаандаа мөрдөг болгон ажиллаж байна.
Нэг. Зохион байгуулалтын талаар:
Яамны нээлттэй байдлыг хангах зорилтын чухал хэсэг болсон гаднаас
ирэгчдийг чөлөөтэй, саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа бөгөөд
энэ ажлын хүрээнд Батлан хамгаалах яам, ЗХЖШ-ын шалган нэвтрүүлэх байраар
бүртгэгдэн 12546 цэргийн алба хаагч, иргэдийг нэвтрүүлж албан ажлыг нь шийдүүлэх,
хувийн санал, хүсэлтийг нь хүлээн авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллав.
Хоёр. Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг нь шийдвэрлэсэн байдлын талаар:
2016 оны 3-р улирлын байдлаар Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний
Жанжин штабт нийт бичгээр хүлээн авсан 538 өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд үүний
104 /19.3%/ нь Батлан хамгаалахын сайдад, 160 /29.7%/ нь Төрийн нарийн бичгийн
даргад, 41 /7.6%/ нь Төрийн захиргааны удирдлагын газарт, 11 /2.2%/ нь бусад газар
хэлтэс, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дарга, нэгжүүдэд 222 /41.2%/ тус тус
хаяглагдан иржээ.
Эдгээр өргөдөл, гомдлыг ангилахад 569 /89.6%/ нь өргөдөл, 39 /6.2%/ нь
гомдол, 27 /4.2%/ нь санал, хүсэлт байна. Хувийн эрэлт хэрэгцээгээ хангуулахтай
холбогдсон өргөдөл хүсэлт, асуулт лавлагааны зүйл байгаагийн 384 /60.5%/-ийг
яамны газар, хэлтэс, ЗХЖШ өөрийн эрх хэмжээнд зохих шийдвэр гаргаж хариу өгсөн,
48 /7.6%/-ыг хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэхээр харьяаллын дагуу
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлсэн, шийдвэрлэх хугацаа
болоогүй буюу шийдвэрлэх шатандаа хүлээгдэж буй 203 /31.9%/ байна.
Засгийн газрын иргэдын санал, хүсэлт хүлээн авах “11-11” төвөөс хуваарилан
ирүүлсэн асуудлуудын ихэнх нь асуулт, тодруулгын шинжтэй зүйл байсан бөгөөд
Батлан хамгаалах яамтай холбоотой 74 саналыг шилжүүлсэн, хэрэгжилт 100 хувьтай,
үүнээс 32 санал хүсэлт, 37 гомдол, 1 талархал, 4 шүүмжлэлийн чанартай, мөн
Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын холбогдолтой 23 саналыг шилжүүлсэн бөгөөд
хэрэгжилт 100 хувьтай, үүнээс 15 санал хүсэлт, 7 гомдол байсныг цаг тухай бүрт нь
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанаас тодотгон шаардагдах арга хэмжээ авч
шийдвэрлэн хариуг хүргүүлэн ажилласан.

Өргөдөл, хүсэлтүүдэд тавигдсан асуудлын дийлэнх нь гэр, орон сууц олгуулах,
хувьчлуулах, дайн-байлдаанд оролцсон ахмад дайчинд тооцож, үнэмлэх олгуулах,
ахмад дайчдад үзүүлэх хөнгөлөлт, үйлчилгээ, тэтгэмж болон орон сууцны дэмжлэгт
хамруулахтай холбогдсон асуудал, тэтгэмж тусламж, нөхөн төлбөр олгуулах болон
бусад дэмжлэг туслалцаа хүссэн, төрөл бүрийн сургууль, дамжаанд суралцах зэрэг
тус яамны эрхлэх ажлын чиглэлээр гарсан 11 төрлийн асуудал байсныг хянан үзэж,
холбогдох хууль тогтоомж, нөхцөл боломжийн хүрээнд зохих шийдвэр гаргаж хариу
өгсөн болно.
Дүгнэлт: Тус яамны 2016 онд тавигдсан зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаандаа иргэдээс ирүүлсэн ажил хэрэгч санал, хүсэлтийг судлан тусгах,
Засгийн газраас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй байлгах
зорилтыг хэрэгжүүлж, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, зохих шийдвэр гаргаж хариу
өгөх арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагын түвшинд зохион
байгуулсан гэж дүгнэж байна.
ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

АХМАДЫН БОДЛОГО, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Ю.БАЯРЧИМЭГ

2016 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМАНД ХАНДАН
ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
10 дугаар сарын 03-нд
/хүснэгт 1/
№
1.

Байгууллагын нэр
Батлан хамгаалах
яам
Дүн

Нийт ирсэн өргөдөл
гомдлын тоо

Шийдвэрлэж
хариу өгсөн

635

384

635

384

Шийдвэрлэлт
Бусад
Хугацаа
байгууллагад
хэтрүүлж
шилжүүлсэн шийдвэрлэсэн
48
48

-

Хугацаа
болоогүй

Шийдвэрлэлт
/%/

203

68%

203

68%

/хүснэгт 2/
№
1.

Байгууллагын нэр
Батлан хамгаалах
яам
Дүн

Нийт ирсэн
өргөдөл гомдлын
тоо
635

Бичгээр
538

11-11
төвөөр
97

635

538

97

Үүнээс
Цахим
Утсаар
хэлбэрээр
-

-

Биечлэн
уулзсан
518

Бусад
-

518

-

/хүснэгт 3/
№

Байгууллагын нэр

Ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо
Нийт: 816

1.

Батлан хамгаалах
яам

Өргөдөл
Санал, хүсэлт
Гомдол

569
27
39

Зонхилж байгаа асуудал
/тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

89.6%
4.2%
6.2%

Орон сууц хүссэн өргөдөл
Сургууль, дамжаанд суралцах хүсэлт
Тэтгэвэр, тэтгэмж, нөхөн олговор,
мөнгөн тусламжийн хүсэлт

165

25.9%

58

9.1%

37

5.82%

УТАС: 458929

