2016 ОНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2017.01.06
Нийт 18613 өргөдөл ирснээс:
1. Ажилд оруулж өгөхийг хүссэн- 5429 29.16%
2. Газар болон газрын маргаантай холбоотой асуудлаар-2889 15.5%
3. Тэтгэвэр тэтгэмж хүссэн тухай-3113 16.72%
4. Эд материал, мөнгөн тусламж хүссэн тухай-2439 13.1%
5. Хүсэлт тавих тухай-360 1.93%
6. Гомдол гаргах тухай-345 1.85%
7. Иргэний бичиг баримттай холбоотой-735 4%
8. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлд хамрагдах тухай-97 0,52%
9. Орон байр, эсгий гэр хүссэн тухай-30 0,16%
10. Чөлөө хүссэн тухай-98 0,52%
11. Эмчилгээний зардал хүссэн тухай-97 0,52%
12. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн тухай-18 0,1%
13. ОУ-ын уралдаан тэмцээнд оролцох замын зардал хүссэн тухай-17 0,09%
14. Цэргийн албанаас чөлөөлүүлэх хүсэлт-140 0,75%
15. Цахилгааны шугам татуулах тухай хүсэлт-10 0,05%
Баян-Өлгий
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16. Харьяатаа сэргээлгэхийг хүссэн тухай-13 0,07%
17. Санал хүргүүлэх тухай-4 0,02%
18. Хүүхдийн мөнгө хүссэн тухай-1350 7,25%
19. Бусад асуудлаар ирүүлсэн өргөдлүүд-1429 7,67%
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 21 агентлаг, 14 сум болон аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын удирдлагуудад ард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн жилийн эцсийн тайланг
нэгтгэж хүргүүлсэн ба нийт 18613 өргөдөл ирүүлснээс ажилгүйдэл их байгаатай холбоотойгоор ажил хүссэн өргөдөл
их ирж байгаа ба энэ нь нийт өргөдлийн 16.72%, тэтгэвэр тэтгэмж хүссэн өргөдөл 16.72%, газар хүссэн өргөдөл
15.5%-тай байна. Мөн энэ оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр болсон хүчтэй борооны улмаас орон гэрээ үерт алдсан
иргэдэд Samsung бренд болон бусад төрлийн тусламж үзүүлсэн ба эдгээр тусламжийг авах хүсэлтэй иргэдийн
өргөдөл 13.1% эзэлсэн ба түүнчлэн иргэдийн амьжиргааны түвшингөөс хамаарч хүүхдийн мөнгийг өгөх болсонтой
холбогдуулан иргэд Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох судалгаанд дахин хамрагдаж хүүхдийн мөнгө авах
хүсэлтэй иргэдийн өргөдөл 7,25%-ийг эзэлж байна.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг ажлын өдрүүдэд бичгээр, 7042-4042
тусгай дугаарын утсаар, 134242 тусгай дугаарын мессежээр, www.bayan-olgii.gov.mn цахим хаягаар, харин
биечлэн уулзах хүсэлтэй иргэдийг аймгийн удирдлагууд Баасан гаригийн 14.00-17.00 цагуудад хүлээн авч уулзаж
байна. Харин аймгийн хэмжээнд 2016 оны байдлаар нийт 18613 өргөдөл ирснээс 13873 өргөдлийг бичгээр, цахим
хаягаар 2, тусгай дугаарын утсаар 337, мессежеер 19, биечлэн 4250 иргэний өргөдлийг тус тус хүлээн авч
шийдвэрлэсэн болно.
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