
   БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
   ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

НЭГДСЭН ТӨВИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
 

2021 оны 12 дугаар сарын 10                                                                        Номгон                                           

Монгол Улсын Засгийн Газрын 141 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг даргын 

339-р захирамжаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн үйлчилгээний 

нэгдсэн төв” байгуулагдаж, 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 

операторын хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлдэг “Үйлчилгээний нэгдсэн төв” болж 

өөрчлөн зохион байгуулагдсан. Мөн 19 сумдад “Үйлчилгээний нэгдсэн төв” 

байгуулж иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр 

үзүүлэхийг аймаг, сумын Засаг дарга нарт үүрэг болгон хавсран гүйцэтгэж буй 

албан хаагчийн цалингийн нэмэгдлийг дотооддоо зохион байгуулж ажиллахыг 

дээрхи тогтоолд заасныг хэрэгжүүлэхээр ажилласан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Үйлчилгээний нэгдсэн төвд Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын баг 

хариуцсан мэргэжилтэнгүүд, Баянхонгор сумын баг хариуцсан газрын даамлууд, 

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч, Хууль зүйн 

туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгч, E-Mongolia операторын үйлчилгээг 

хариуцсан мэргэжилтэн зэрэг  5 байгууллагын 10 мэргэжилтэн ажиллаж, 172 

төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэдэд тасралтгүй үзүүлж    байна. 

Тус төвийн  үйл ажиллагааг хэвийн явуулах хүрээнд алба хаагчдын цагийн 

бүртгэлийг хөтөлж,  интернет сүлжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр шилэн 

кабелд холбуулж,   доголдсон тохиолдолд яаралтай засварлуулах, үйлчлүүлэхээр 

ирсэн иргэдэд хөтөч, чиглүүлэгчийн үйлчилгээ үзүүлж, сэтгэл ханамжийг 

дээшлүүлэн ая тухтай байдлыг  хангах зэргээр зохион байгуулалтын ажил арга 

хэмжээг  хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 

Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлттэй утас 70440001 дугаарт: 

2021 оны 1 дүгээр сараас өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд Үйлчилгээний 

нэгдсэн төвийн нээлттэй утас 70440001 дугаарт  312 дуудлага хүлээн авсан байна. 

Үүнд: 

 

 - Онцгой комисстой холбоотой 265 



- Байгууллагын үйл ажиллагаа буюу албан хаагчдын утасны дугаар, mail 

хаягтай холбоотой 35 

 - Иргэдийн  санал хүсэлт 12 тус бүр  ирүүлснийг холбогдох албан 

тушаалтанд шилжүүлэн ажилласан. 

Засгийн газрын 1111 төвд: 

Тайлангийн хугацаанд нийт 12 санал, гомдол ирүүлснийг холбогдох албан 

тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, иргэнд хариуг утсаар мэдэгдэж 

ажиллалаа.  Хүлээгдэж байгаа 2 гомдол байна. 

 

    Иргэд хүлээн авах төв: 

Тус төвөөр дамжуулан Аймгийн Засаг даргын  иргэдтэй уулзах уулзалтыг  

10 удаа  зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд 316 иргэн өөрсдийн санал , хүсэлт, 

тулгамдаж байгаа асуудлаа ярилцсан. 

Уулзалтад ирсэн иргэдийн асуудлыг агуулгаар нь ангилан авч үзвэл: 

№ Иргэдийн   Хүсэлт Нийт 

1  Ажил хүссэн  17 

2 Гэр хүссэн  8 

3 Тусламж хүссэн 25 

4 Газар хүссэн  45 

5 Төсөлтэй холбоотой  15 

6 Хүнсний талонд  11 

7 Нийт 316 

Ковид 19 цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас халдварын тархалтаас 

сэргийлж “Аймгийн Засаг даргын иргэд хүлээн авах өдөр”-ийн зохион 

байгуулалтад өөрчлөлт орж, цөөн тооны иргэдийг биечлэн хүлээн авах   

уулзалтын цагийг  өгч  бүртгэлжүүлэв. Түүнчлэн тухайн уулзалтын үеэр Аймгийн 

Засаг даргаас иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх хүрээнд өгсөн үүрэг 



даалгаврыг цаг алдалгүй шийдвэрлэж ажилласан.

 

  E- Mongolia  операторын үйлчилгээ:  

Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төрийн үйлчилгээг 

цахимжуулж, иргэдэд түргэн шуурхай хүндрэлгүй хүргэх зорилго бүхий  E- Mongolia 

төслийн  Операторын  ажлын хүрээнд Баянхонгор аймагт иргэдэд хүргэж буй  54 

төрлийн үйлчилгээнээс 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 

3682 иргэнд лавлагаа мэдээлэл гарган өгч үйлчилсэн.  

Д/д 
 

Үйлчилгээний тоо Хамгийн их үзүүлсэн 10 үйлчилгээ 

Нийт Төлбөртэй Төлбөргүй Нэр Тоо 

1 

 

1000 - Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа 1223 

2 5000  Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа 530 

3 1000 - 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл 

төлөлтийн талаарх 

тодорхойлолт 

438 

4 -  
Жолоочийн лавлагаа, 

мэдээлэл 
279 

5 -  Вакцины гэрчилгээ  248 

6 500  
Оршин суугаа хаягийн 

лавлагаа 
217 

7 500  

Иргэний эрүүгийн хариуцлага 
хүлээж байсан эсэх тухай 
тодорхойлолт 

168 

8 1000  Төрсний бүртгэлийн лавлагаа 154 

9 2000  

Шүүхийн шийдвэрээр бусдад 
төлбөргүй эсэх тодорхойлолт 

(Иргэн) 
147 

10 1000  
Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх 
лавлагаа 126 

 



Мөн Е Mongolia цахим  үйлчилгээгээр дамжуулж, иргэний үнэмлэхээ 

гээгдүүлсэн   5 иргэнд дахин захиалах үйлчилгээ, 3 иргэний Энгийн гадаад паспорт 

захиалах үйлчилгээ, 65 иргэний Жолооны үнэмлэх сунгах, дахин захиалах 

(Торгууль.мн сайтаас иргэдийн  торгуулийн  мэдээллийг шалгаж өгч, төлбөрийг  

цахим банкаар төлөх) үйлчилгээг тус тус хүргэснээр тухайн иргэд 7-14 хоногийн 

дотор захиалсан бичиг баримтаа түргэн шуурхай хүлээн авсан.  

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн Е системийг нэвтрүллэх, аймгийн хэмжээн 

дэх ашиглалтыг сайжруулах хүрээнд 19 сумдын  үйлчилгээний төвийн 

операторийн нэгдсэн судалгааг гаргаж, байнга холбоотой ажиллаж арга зүйн 

зөвлөгөө тусламж үзүүллсэн.  

Үзүүлж буй үйлчилгээг иргэд олон нийтэд сурталчлан мэдээлэх 

хүрээнд:  

1.Е-hutuch.mn  цахим хуудасны талаар  200 брошур бэлтгэж, үйлчлүүлсэн 

иргэдэд тараав. Мөн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн зааланд байрлах Е-hutuch 

киоск машинаас 15 иргэнд хуулийн мэдээллийг нь татан хэвлэж өгсөн. 

2.www.e-mongolia.mn цахим хуудасны мэдээлэлээс үзүүлж буй 54 төрлийн 

ажил үйлчилгээтэй холбоотой заавар, зөвлөмж бүхий постер, видео шторк, бусад 

мэдээллийг фейсбүүк  дэх аймгийн зарын грүпп, Пейж хуудас болон орон нутгийн 

мэдээ мэдээллийн хэрэгслээр түгээсэн       

3. Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс ирүүлсэн 

чиглэлийн дагуу Баянхонгор аймгийн “Орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгө”-өөр 2021 

онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд иргэдээс авах саналыг “Үйлчилгээний 

нэгдсэн төв”-д үйлчлүүлсэн 500 иргэнээс авч хүргүүлсэн. 

4.Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс төрийн алба хаагчдын харьцаа 

хандлага үйл ажиллагаатай холбоотой 145 иргэнээс судалгаа авсан судалгааны 

дүнг графикаар харуулав. 

5. Төрийн архивын тасгийн Сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын 2016 оны баримт 01 хөмрөгийн дугаартай, 07 дансны 

дугаартай байнга хадгалах 202 хадгаламжийн нэгж буюу 8077 хуудас баримтын  

захирамж, тушаалын шивэлт, холболтыг  гүйцэтгэж, хяналтын тооллогод тулгалт 

хийсэн. Мөн тус оны 202 хадгаламжийн нэгжийн 8077 хуудсанд агуулга 2342 хүний 

нэр 6957 байгууллагын нэр 4244 газар зүйн нэр 1574 нийт 14760 өгөгдөл тулгаж 

ажиллаж мэдээг гарган хүлээлцлээ. Байнга хадгалах баримтуудыг цахим 

программд тулгах ажлыг хийж гүйцэтгэхэд ямар нэгэн байдлаар хүндрэл, алдаа 



дутагдал гараагүй, архив бичиг хэргийн ажилтантай хамтран амжилттай хийж 

гүйцэтгэсэн. 

1.Та нэг цэгийн үйлчилгээнээс хамгийн сүүлд ямар чиглэлийн үйлчилгээг 

авсан бэ? 

Нийт судалгаанд ороолцгчдын дийлэнх 

хувь нь Газрын харилцаа барилга хот 

байгуулалтын газраар үйлчлүүлсэн бол 

22 хувь нь Е-mongolia оператороос 

үйлчилгээ авсан байна. 

 

 

 

2.Та тус үйлчилгээг авахын тулд хэдэн удаа ирсэн бэ? 

 Үйлчлүүлсэн иргэдийн 51 хувь нэг нэг 

удаагийн үйлчилгээгээр өөрийн хүссэн 

үйлчилгээгээ бүрэн гүйцэт авч чадсан 

бол 49 хувь нь 2-оос дээш удаагийн 

эрэлтээр үйлчилгээ авсан байна. 

 

 

3.Та авахыг хүссэн үйлчилгээгээ бүрэн авч чадсан уу? 

Асуултад хариулсан байдлыг харахад 

үйлчлүүлсэн иргэдийн 76 хувь нь өөрийн хүссэн 

үйлчилгээгээ бүрэн авч чадсан гэсэн хариултыг 

өгсөн бол 24 хувь нь хүссэн үйлчилгээгээ бүрэн 

авч чадаагүй гэсэн хариулыг өгсөн байна. 

 

1.Чадаагүй бол яагаад: гэсэн асуултад дараах байдлаар хариулсан байна. 

 № Хариултын хувилбар 
Хариулт 
тоогоор 

Хариулт 
хувиар 

1 Мэргэжилтэн нь эзэнгүй байсан 6 23.2% 

2 Очер дараалал их байсан 11 47.8% 

3 
Бичиг баримтаа дутуу 

бүрдүүлсэн байсан 
3 13% 

4 
Миний авах гэсэн үйлчилгээ 

байгаагүй 
3 13% 



1. Танд үйлчилсэн Төрийн албан хаагчийн харилцаа хандлагыг үнэлнэ үү 

Дээрх асуултад 53 хувь үйлчлүүлсэн 

төрийн албан хаагчийн харилцаа 

хандлага сайн гэж дүгнэсэн бол 47 хувь 

нь харилцаа хандлага дундаас догуур 

гэж үнэлсэн байна. 

         

 

    

Үйлчилгээний нэгдсэн төв дэх байгууллагуудаас иргэдэд хүргэсэн 

үйлчилгээний талаар: 

Тайлангийн хугацаанд Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн баг 

хариуцсан мэргэжилтэнгүүд 10254 иргэнд, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд 

хөрөнгийн  улсын бүртгэгч 3254 иргэнд, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч  3599 

иргэнд, Баянхонгор сумын баг хариуцсан газрын газрын даамлууд 8728 иргэнд , 

Хууль зүйн туслалцааны төв нь 38 хэргийн 36 хүнд өмгөөллийн үйлчилгээг үзүүлж 

268 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэн нийт  304 иргэнд үйлчилсэн 

байна. Үйлчилгээний нэгдсэн төв нь жилийн  эцсийн байдлаар  иргэн аж ахуйн нэгж 

байгууллагад төрийн үйлчилгээг давхардсан тоогоор 25835 иргэнд нэг цэгээс 

түргэн шуурхай, нээлттэй үзүүлсэн байна. 
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