БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛД
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
2015.10.15
1.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго
Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газарт 2009- 2015 оны
эхний хагас жил хүртэл иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэсэн байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх замаар гүйцэтгэлийн үр
дүнг тогтоох, тус газрын удирдлагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар
тогтоолоор баталсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
нийтлэг журам”-ыг баримталж хяналт-шинжилгээ хийлээ.
3. Хяналт-шинжилгээний ажлын мэдээлэл
Тус газарт 2009-2015 оны эхний хагас жил хүртэл иргэд, байгууллагаас нийт
286 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хүлээн авахгүй татгалзаж буцаасан тохиолдол
байхгүй, гаргасан өргөдөл, гомдлын хариуг хуульд заасан хугацаанд хариу
мэдэгдсэн, шийдвэрлэлт нь 100% байна.
Хүснэгт 1
МТШХХГ-ын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Хүлээн авсан
огноо

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 эхний
хагас жил
НИЙТ

Хүлээн
авсан
өргөдөл,
гомдол

Хариу
өгсөн

Бусад
байгууллагад
шилжүүлсэн

Хугацаа
хэтэрсэн

Хугацаа
болоогүй

27
13
42
57
55
70
22

27
13
42
57
55
70
22

-

-

-

286

286

Шийдвэрлэлтийн байдал
Шийдвэрлэл
-тийн хувь

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газарт 2014 онд ирүүлсэн
өргөдөл, гомдлыг шинжлэхэд ерөнхийдөө гурван чиглэлийн асуудлууд байна. /Х.2/

Хүснэгт 2
2014 оны өргөдөл, гомдлын судалгаа
№

Тоо

Эзлэх
хувь /%/

Хүний нөөцтэй холбоотой асуудал

50

62,9

1.

Ажилд орох тухай

21

30

2.

Хүүхэд асрах чөлөө болон түр чөлөө хүсэх тухай

13

18.6

3.

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

10

14.3

4.

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын ахмадын
хороонд бүртгүүлэх тухай хүсэлт

1

1.4

5.

Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан тухай

2

2.9

6.

Өндөр насны тэтгэвэрт гарах, буцалтгүй тусламж хүсэх
тухай

1

1.4

7.

Удирдлагадаа хариуцлага тооцуулах, өөрчлүүлэх тухай

2

2.9

8.

Удирдлагыг нь ажлаас чөлөөлснийг эргэн харах тухай

1

1.4

Үйлчилгээтэй холбогдох асуудал

6

8,6

Үүрэн холбооны сүлжээг сайжруулах тухай хүсэлт

1

1.4

1

1.4

3

4.4

1

1.4

13

18,6

1

1.4

1

1.4

2

2.9

I

II
9.
10.
11.

12.

Өргөдөл гомдлын агуулга

Амьдарч буй хашааных нь дэргэд үүрэн холбооны
антенн, тоног төхөөрөмж суурилуулсныг буулган
шилжүүлж өгөх тухай хүсэлт
Эзэмшиж байсан дугаарыг өөрчилсөнд гомдолтой байгаа
тухай /50*** дугаарыг 96*** болгосонд/
Суурин утасны үйлчилгээний операторууд IP технологид
суурилсан үйлчилгээний эрхийн тусгай зөвшөөрлийг шууд
олгох, техник технологийн шинэчлэл хийх зэрэг бодлогын
цогц арга хэмжээг яаралтай авахыг хүсэх тухай

III Бусад
13.

Зохиогчийн эрхийг зөрчиж буй тухай

14.

Өмч хувьчлалын эрхийн бичиг болон тодорхой хугацааны
хүүг нөхөн авах тухай
Нууцаар мөрийтэй тоглоомын үйл ажиллагаа явуулдаг
газруудыг хаалгах тухай хүсэлт

15.
16.

Иргэний эрүүл мэндтэй холбогдох хүсэлт

2

2.9

17.

Бусад /орон сууц , тодорхойлолт, мэдээлэл хүсэх г.мэт /

7

10

70

100

НИЙТ

Нийт өргөдөл гомдлын зонхилох буюу 62,9 хувийг хүний нөөцийн асуудал
эзэлж, голцуу ажилд орох, ажлаас чөлөөлөгдөх, хүүхэд асрах болон түр чөлөө
хүссэн зэрэг хүний нөөцийн шилжилт, хөдөлгөөний асуудлууд байна.
Өргөдөл, гомдлыг он оноор нь харьцуулж үзэхэд жилээс жилд өргөдөл,
гомдлын тоо өссөний зэрэгцээ 2012 оноос бүртгэл, хяналт нь харьцангуй
жигдэрчээ.
2014-2015 онд түр чөлөө, түүнд дотроо цалинтай болон цалингүй чөлөө
хүссэн өргөдлийн тоо нэлээд өсөх хандлагатай харагдлаа.
Агентлагийн 2004-2009 он хүртэлх өргөдөл, гомдол архивлагдаагүй, ямар
нэгэн бүртгэл, материалгүй байна.

Танилцсан:
СХШХ-ийн дарга

Б.Мөнхтулга

Боловсруулсан:
СХШХ-ийн мэргэжилтэн

З.Болормаа

СХШХ-ийн ахалах мэргэжилтэн

Б.Цэцэг

ХАВСРАЛТ

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ГАЗРЫН
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Хамрах хугацаа: 2009-2015 оны эхний хагас жил
№

Өргөдөл, гомдлын
агуулга

Огноо

Шийдвэрлэлт

Тайлбар

2009 он
1

Ахмадын хороонд
бүртгүүлж, нийгмийн
халамжид үйлчилгээнд
хамрагдах тухай

2009.02.16

2

Албан тушаалын зэрэг
дэвийн нэмэгдэл хүсэх
тухай
Хувийн хэрэгцээнд
зориулж 1ш компьютер
зохих үнээр нь олгоно уу
Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Шуудангийн 40-р салбарыг
хуучин байршилд нь
ойртуулахыг хүсэх тухай

2009.02.17

Захиалсан хэвлэлээ зохих
хугацаандаа авч чадахгүй
байгааг шийдвэрлэж өгөх

3

4

5

6

7

МХХ-ны салбарын ахмадын нэгдсэн
хорооны дүрмийн дагуу тус
байгууллагад бүртгэж авах
боломжгүй ба оршин суугаа хорооны
харъяалалгүй ахмадыг бүртгүүлэх
талаар албан бичгээр хариу өгөв
Цалингийн асуудлыг шийдвэрлэв

2009.04.10

Компьютер ирэхээр утасдаж
мэдэгдэхээр болов

2009.08.28

Зохих журмын дагуу шийдвэрлэх

2009.08.31

Зээлэнд хамруулах талаар ажиллах

2009.09.23

Монгол Шуудан ТӨХК-иас албан
хариу авч уг иргэнд танилцуулав.

2009.09.23

Монгол шуудан ТӨХК-иас зохих
хариуг авч шийдвэрлэсэн болно.

Сахилгын зөрчил давтан гаргаж
байсан. Мөн мэргэжлийн
шалгалт дадлагын ажлаар
хангалтгүй дүн авсан тул 1985
онд ажлаас халагдаж байсан
учраас
Ар гэрийн гачигдалыг харгалзан
олгосон

Аль болох хуучин байршилд нь
ойртуулахаар анхаарч ажиллаж
байна гэсэн хариуг МШ ТӨК
өгсөн байна.
Хохирлыг барагдуулж,
хариуцсан шууданчид
анхааруулж шаардлагыг

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

тухай
Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулан тэтгэмж хүсэх
тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай

өндөржүүлэн ажиллаж байна.
2009.10.08

Нэгтгэж дээш тавих материалд
хавсаргах

2009.10.08

Өргөдлүүдэд нэгтгэх

2009.10.08

Газрын даргын 2009 оны 142 дугаар
тушаалаар тусламж олгов.

2009.10.12

Газрын даргын 2009 оны 129 дүгээр
тушаалаар ажлаас чөлөөлөв.
Хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх
боломжтой бүх арга хэмжээг авах

Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулан тэтгэмж хүсэх
тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулан тэтгэмж хүсэх
тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулан тэтгэмж хүсэх
тухай
Чөлөө хүсэх тухай

2009.10.12

Хөнгөлөлттэй зээлээр
олгох орон сууц авахад
дэмжлэг хүсэх тухай
Нэг удаагийн буцалтгүй
тусламж хүсэх тухай

2009.11.19

2009.10.13

Хөөцөлдөж шийдвэрлүүлэх

2009.10.21

Судалж шийдвэрлэх

2009.10.26

Судалж шийдвэрлэх

2009.11.03

Газрын даргын 2009 оны 142 дугаар
тушаалаар 250000 төг олгов

2009.11.09

Газрын даргын 2009 оны 142 дугаар
тушаалаар 250000 төгрөгийн
тусламж олгов
Газрын даргын 2009 оны 142 дугаар
тушаалаар 250000 төгрөгийн
тусламж олгов
Газрын даргын 2009 оны 140 дүгээр
тушаалаар цалинтай чөлөө олгов
Судалж шийдвэрлэх

2009.11.12

2009.11.12

2009.11.27

2010 оны санхүүжилт орохоор
150000 төг олгох

Ар гэрийн гачигдал гарсан
учраас

2009.11.12

23

Ажилд шилжин ажиллах
тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай

24

Чөлөө хүсэх тухай

2009.12.11

25

Компьютер хүсэх тухай

2009.12.14

26

Тэтгэмж хүсэх тухай

2009.12.21

27

Орон сууцтай болоход
дэмжлэг хүсэх тухай

2009.12.22

22

2009.12.11

Хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн
болно.
Газрын даргын 2009 оны 153 дугаар
тушаалаар чөлөөлөв
Цалинтай чөлөө олгов
Хараагүй хүнд зориулсан компьютер
байхгүй тул олгох боломжгүй гэдгийг
ойлгуулж хэлсэн.
Боломжгүй гэж үзэв

Томуугийн H1N1 вирус
тархсантай холбоотойгоор
жирэмсэн тул чөлөө хүссэн

Гадаадад суралцахад зориулж
тэтгэмж хүссэн.

Судалгаанд хамруулж шийдвэрлэх
талаар бодолцох
2010 он

28

29

30
31
32
33
34

Өндөр хүчин чадлын
компьютерын үйлчилгээ
бий болгох арга хэмжээ
авахыг хүсэх тухай
Монгол шуудан ТӨХК-ний
хамт олныг төлөөллөөс тус
компаний гүйцэтгэх
захирал О.Шаалууг ажлаас
чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх
хүсэлт гаргах тухай
Ажилд томилуулах хүсэлт
гаргах тухай
Маркын сэдвийн сонголтод
санал нэмэрлэх тухай
Чөлөө хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдсөн
тушаалын огноог үнэн зөв
гаргуулах тухай

2010.01.12

МТҮП-тай хамтарсан уулзалт зохион
байгуулж үр дүнг танилцууллаа.

2010.01.13

Уулзалт зохион байгуулж асуудлыг
шийдвэрлүүлэх

2010.01.13

Газрын даргын 2010 оны 6 дугаар
тушаалаар чөлөөлөв.
Хариуг өгөв

2010.01.21
2010.03.12
2010.03.22
2010.04.20

Монгол шуудан ТӨХК-д албан
бичгээр хүргүүлэв.
Цалинтай чөлөө олгов
Тушаалыг шинэчилж гаргаж өгөх
боломжгүй

Хэрхэн шийдвэрлэсэн нь
тодорхойгүй.

Ямар хариу өгсөн нь
тодорхойгүй байна.
Ар гэрийн гачигдал
Тушаал дээр гарын үсэг 4
сарын 7-нд зурагдсан боловч
огноо 3 сарын 26-ныхаар
гарсан учраас ажилгүйдлийн
тэтгэмж авч чадахгүй байгааг
шийдвэрлэж өгөх хүсэлт
гаргажээ. Өргөдлөө 3 сарын 26-

нд гаргасан байна.
35

Шагнуулах тухай

2010.05.17

36

Ажлаас чөлөөлүүлэх
хүсэлт гаргах тухай

2010.09.21

37

Ажлаас чөлөөлүүлэх
хүсэлт гаргах тухай
Хэлтэс хооронд шилжин
ажиллах хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх
хүсэлт гаргах тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх
хүсэлт гаргах тухай

2010.09.22

38

39
40

2010.10.08

2010.10.15
2010.10.19

Газрын даргын 2010 оны 101 дүгээр
тушаалаар шагнасан.
Газрын даргын 2010 оны 126/164
дүгээр тушаалаар ажлаас
чөлөөлсөн.
Газрын даргын 2010 оны 129 дүгээр
тушаалаар ажлаас чөлөөлсөн.
Ажлаас чөлөөлсөн

Хэрхэн шийдвэрлэсэн нь
тодорхойгүй байна

2010 оны 150 дугаар тушаалаар
чөлөөлөв
2010 оны 150 дугаар тушаалаар
чөлөөлөв
2011 он

41

Сургалтанд хамрагдах
хүсэлт гаргах тухай

2011.02.09

Сургалтанд хамрагдахыг
зөвшөөрсөн

42

Төрийн албанаас
чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргах
тухай
Ажил орох хүсэлт гаргах
тухай
Өндөр насны тэтгэвэрт
гарах болсон тул хуульд
заасан тэтгэмж авах тухай
Илгээмжээр гадаадаас
авсан ачаанаас алдагдсан
асуудлыг шийдвэрлүүлэх
тухай
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай
хүсэлт
Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай
хүсэлт
Чөлөө хүсэх тухай

2011.02.17

2011 оны 34 дүгээр тушаалаар
чөлөөлсөн

2011.02.07

2011 оны 37 дугаар тушаалаар
жолоочоор томилсон.
2011 оны 70 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлж, зохих тэтгэмжийг
олгов
Гомдол гаргасан иргэнтэй холбогдох
утас байхгүй, хаяг буруу тул хаав.
Албан бичгээр ХХЗХ-нд хүргүүлэв.

43
44

45

46
47
48
49

2011.03.07

2011.03.29

2011.04.21
2011.04.19
2011.05.09
2011.05.12

2011 оны 73 дугаар тушаалаар
цалинтай чөлөө олгов.
2011 оны 72 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлсөн
2011 оны 85 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2011 оны 85 тушаалаар чөлөө олгов

Австрали улсын ЗГ-ын
тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
сургалтанд хамрагдах

2011.05.13

51

Ажил орох хүсэлт гаргах
тухай
МХС ТӨК-ний удирдлагын
ёс зүйн талаар гомдол
гаргах тухай

52

Тэтгэмж хүсэх тухай

2011.06.27

53

Санал хүсэлт гаргах тухай

2011.05.25

54

Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай

2011.06.24

55

Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай

2011.06.08

56

Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай

2011.06.22

57

2011.07.06

60

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай

61

Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай

2011.08.30

62

Орон сууцны квотоо
буцаах тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх тухай

2011

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас үндэслэлгүйгээр
халагдсан тухай гомдол

2011

50

58
59

63
64
65
66

2011.05.16

2011.07.06
2011.08.08
2011.08.19

2011.08.25
2011.09.19

2011.10.06

2011 оны 84 дүгээр тушаалаар
тооцооны ня-бо-гоор ажилд томилов
Гомдолд дурьдсан тендер зохион
байгуулахтай холбогдсон ажлыг
хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион
байгуулж ажиллахыг анхааруулав
ХҮД-н ТҮК-д зохих тэтгэмжийг
олгохыг хүссэн албан бичиг
хүргүүлэв
Саналыг хүлээн авсан талаар өөрт
нь утсаар хариу өгөв
2011 оны 105 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2011 оны 103/107 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2011 оны 104/106 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2011 оны 126 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2011 оны 124/133 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2011 оны 209 дүгээр тушаалаар
чөлөө олгов
2011 оны 130 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2011 оны 128/139 дүгээр тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
ОССК-д албан бичгээр хүргүүлэв
2011 оны 140 дүгээр тушаалаар
томилов
2011 оны 150 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2011 оны 177 дугаар тушаалаар нябо-гоор томилов
Шүүхэд хандах талаар хариу өгөв

Тендер удаа дараа шударга бус
явагдсан тухай гомдол
гаргасан.

Соронзон цахилгаан цэнэг
хэтэрхий ихссэн нь эрүүл
мэндэд сөргөөр нөлөөлж байна
гэсэн агуулга бүхий

67
68
69

70
71

72

73

74
75
76

77

78
79

80
81
82

Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Ажлаас чөлөөлүүлэх,
тэтгэмж хүсэх тухай
Орон сууцны зээлд
хамрагдах хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Гадаадад суралцах
хугацаан дахь цалин,
даатгал гэх мэт зардлыг
гаргуулах тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулж мөнгөн тусламж
хүсэх тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулж мөнгөн тусламж
хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2011

Уулзаж шийдвэрлэх

2011.10.12

2011 оны 176 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
Бүртгэлд авах

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Орон сууцны хөнгөлөлттэй
зээлэнд хамрагдах хүсэлт
гаргах тухай
Орон сууцны хөнгөлөлттэй
зээлэнд хамрагдах хүсэлт
гаргах тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2011.11.01

Орон сууцны хөнгөлөлттэй
зээлэнд хамрагдах хүсэлт
гаргах тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Орон сууцны дэмжлэг
хүсэх тухай
Орон сууцны дэмжлэг
хүсэх тухай

2011.12.13

2011.10.19

2011.10.28
2011.10.10

2011 оны 199/209 дүгээр тушаалаар
ажилд томилов
Шийдвэрлэх боломжгүй

2011.10.28

2011 оны 173 дугаар тушаалаар
мөнгөн тусламж олгов

2011.10.28

2011 оны 173 дугаар тушаалаар
мөнгөн тусламж олгов

2011.11.01

2011.11.01

2011 оны 174 дүгээр тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2011 оны 186 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
Бүртгэлд авав

2011.11.08

Бүртгэлд авав

2011.11.10

ТАЗ-д хандах талаар өөрт нь хариу
өгч, материалыг нь ТАЗ-д хүргүүлэв
Бүртгэлд авав

2011.09.02

2012 оны 27 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
Бүртгэлд авав

2011.12.30

Бүртгэлд авав

2011.11.28

2012 он
Орон сууцны дэмжлэг
хүсэх тухай
Ажилд эргэн орох тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Тусгай зөвшөөрөл бүхий
компаниудын тухай

2012.01.05

Жагсаалтанд оруулъя

2012.01.12
2012.01.23

МТҮП-д шилжүүлэв
Нөөцөд авав

2012.01.31

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Орон сууцны дэмжлэг
хүсэх тухай
Буцалтгүй тусламж хүсэх
тухай

2012.02.14

2012 оны 26 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
Холбогдох асуудлыг тодруулан
хяналт шалгалт хийсний үндсэн дээр
дүгнэлт гарган цаашид авах арга
хэмжээг тодорхойлж удирдлагад
танилцуулав. Мөн холбогдох
байгууллагуудад хариуг албан
тоотоор хүргүүлэв.
2012 оны 35 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
Жагсаалтанд оруулъя

91

Тендерийг шалгуулах
тухай

2012.03.07

92

Орон сууцны хөнгөлөлттэй
зээлд хамруулах хүсэлт
гаргах тухай
Чөлөө хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.03.09

Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Буцалтгүй тусламж хүсэх
тухай

2012.04.09

83
84
85
86
87

88
89
90

93
94
95
96

2012.01.26

2012.02.27
2012.03.05

2012.03.30
2012.04.02

2012.04.20

2012 оны 60 дугаар тушаалаар 1
сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний
тэтгэмж олгов
Холбогдох асуудлыг тодруулан
хяналт шалгалт хийсний үндсэн дээр
дүгнэлт гарган цаашид авах арга
хэмжээг тодорхойлж удирдлагад
танилцуулав. Мөн холбогдох
байгууллагуудад хариуг албан
тоотоор хүргүүлэв.
Жагсаалтанд оруулъя
Чөлөө олгов
2012 оны 64 дүгээр тушаалаар
чөлөөлөв
2012 оны 71 дүгээр тушаалаар
цалинтай чөлөө олгов
2012 оны 81 дүгээр тушаалаар 1
сарын цалинтай тэнцэх буцалтгүй

97

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.05.10

98

Чөлөө хүсэх тухай

2012.06.29

99

Гомдол гаргах тухай

2012.07.03

100

Чөлөө хүсэх тухай

2012.07.19

101

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.08.01

102

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.08.09

103

2012.08.20

104

Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

105

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.09.04

106

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.09.06

107

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.09.06

108

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.09.24

109

2012.10.05

110

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

111

Тэтгэмж хүсэх тухай

2012.10.08

112

Тэтгэмж хүсэх тухай

2012.10.15

113

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах

2012.10.19

114
115

2012.08.23

2012

2012.10.10
2012.10.10

тусламж олгов
2012 оны 92 дугаар тушаалаар
чөлөөлөв
2012 оны 135/157 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
Албан бичгээр хариу өгөв

Захиалагч тал тендерийн
түншлэлээс татгалзсан нь
үндэслэлгүй байна

2012 оны 140 дүгээр тушаалаар 1
сарын цалинтай чөлөө олгов
2012 оны 129/153 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 136 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 142/162 дугаар тушаалаар
хүүхэд асрах чөлөө олгов
2012 оны 138/163 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 145 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 145 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 145 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 145 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
МЦХ ХК-д албан бичгээр уламжлав
2012 оны 145 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 3 дугаар тушаалаар 6
сарын тэтгэмж олгов
2012 оны 28 дугаар тушаалаар 6
сарын тэтгэмж олгов
2012 оны 65 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2012 оны 50 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2012 оны 21 дугаар тушаалаар

Суралцах
Орон тооны цомхтголоор
ажлаас чөлөөлөгдсөн.
Орон тооны цомхтголоор
ажлаас чөлөөлөгдсөн.

116
117
118
119
120
121
122
123
124

тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх,
ажилд орох тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012
2012
2012
2012.10.16
2012.10.18
2012.10.17
2012.10.22
2012.10.11
2012.10.31

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.11.02

2012.11.06

130

Ээлжийн амралтаа биеэр
эдлэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

131

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.11.09

132

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012.11.15

133
134

Чөлөө хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2012
2012

135

Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулж буцалтгүй

2012

125
126
127
128
129

2012.11.02
2012.11.02
2012.11.05

2012

ажилд томилов
2012 оны 19/217 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2012 оны 50 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
ҮДТ УТҮГ-т шилжүүлэв
2012 оны 65 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2012 оны 47 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2012 оны 31/223 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
ХХДТАА-аас чөлөөлөв
2012 оны 12 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2012 оны 36 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 65 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2012 оны 65 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
МХС ТӨК-д албан бичгээр хүргүүлэв
2012 оны 87 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
Амралтыг эдлүүлэв
2012 оны 88 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 52 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 60 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
10 хоногийн чөлөө олгов
2012 оны 70 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2012 оны 94 дүгээр тушаалаар олгов

Шилжин ажиллах

Өөр ажилд шилжин ажиллах
болсон
Суралцах
Шилжин ажиллах болсон
Шилжин ажиллах болсон
Шилжин ажиллах болсон

136

137

138

139

тусламж хүсэх тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулж буцалтгүй
тусламж хүсэх тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулж буцалтгүй
тусламж хүсэх тухай
Өвлийн бэлтгэлээ хангахад
зориулж буцалтгүй
тусламж хүсэх тухай
Өндөр настны бүртгэлд
оруулахыг хүсэх тухай

2012

2012 оны 94 дүгээр тушаалаар олгов

2012

2012 оны 94 дүгээр тушаалаар олгов

2012

2012 оны 94 дүгээр тушаалаар олгов

2012

МЦХ ХК-д албан бичгээр хүргүүлэв
2013 он

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Цалингүй чөлөө хүсэх
тухай
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Салбарын шагналын
журамд өөрчлөлт оруулах
санал
Ажлаас чөлөөлөгдөх
хүсэлт
ZTE компани ажил
гүйцэтгүүлсэний төлбөрөө
өгөхгүй байгаа тухай
гомдол
Мэдэгдэл хүсэлт хүргүүлэх
тухай

2013.01.03

Нөөцөд авав

2013.01.04

Ажлын 6 хоногийн цалингүй чөлөө
олгов
Цалингүй чөлөө олгов

147
148
149
150

Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2013.02.18
2013.02.18
2013.02.18
2013.02.15

Тус газар ХХЗХ-той хамтран
2013.11.15-17 өдрүүдэд Мишээл
экспо төвд Монголын сайтуудын
нэгдсэн чуулганыг амжилттай зохион
байгуулсан.
Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв
Ажлаас чөлөөлөв

151

Орон сууц хүсэх тухай

2013.02.19

Жагсаалтанд бүртгэв

140
141
142
143

144
145

146

2013.01.08
2013.01.04

Журмын төсөлд саналыг тусгаж
хариуг өгөв

2013.01.15

2013 оны 39 дүгээр тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2013 оны 2/201 тоот албан бичгээр
хариуг өгөв

2013.02.15

2013.02.07

Урт хугацаагаар эмчилгээ
хийлгэх

152
153
154
155
156
157
158

Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2013.02.19
2013.02.19
2013.02.19
2013.02.19
2013.02.19
2013.02.19
2013.02.20

159

Ажилд орон тухай

2013.02.28

160

Орон сууц хүсэх тухай,
суурин утасны үйлчилгээг
нэмэгдүүлэх талаар санал
хүргүүлэх тухай
Өргөх бичиг

2013.02.26

Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Гомдол гаргах тухай

2013.03.14
2013.03.14
2013.03.14

Зөвлөхөөр ажиллах хүсэлт
гаргах тухай
Цалингүй чөлөө хүсэх
тухай
Чөлөө хүсэх тухай
Чөлөө хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Орон сууц хүсэх тухай

2013.05.22

161

162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173

2013.03.06

2013.04.01
2013.04.02
2013.04.05

2013.05.22
2013.06.05
2013.05.29
2013.05.29
2013.06.10

Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв
2013 оны 22 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2013 оны 70 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
Орон сууц хүсэгчдийн жагсаалтанд
бүртгэв, саналыг МЦХ ХК-д
шилжүүлэв
МЦХ ХК-д асуудлыг судалж
шийдвэрлэхийг албан бичгээр
мэдэгдэв
Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв
ХХЗХ-той хамтарсан тушаалаар
томилов
ХХЗХ-той хамтарсан тушаалаар
томилов
ХХЗХ-той хамтарсан тушаалаар
томилов
2013 оны 117/109 дүгээр тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв

Сансарын зөвлөлд оруулахаар
хүсэлт гаргав
2013 оны 143/139 дүгээр тушаалаар
24 хоногийн чөлөө олгов
Чөлөө олгов
Чөлөө олгов
Жагсаалтанд бүртгэв
Жагсаалтанд бүртгэв

Орхон аймгийн холбооны
салбарын удирдлагыг
шалгуулах талаар

Үндэслэлгүйгээр албан тушаал
бууруулсанд гомдолтой байгаа
тул албан тушаалдаа эргэн
томилогдох, эсвэл 6 сарын
цалинтай тэнцэх тэтгэмж аваад
ажлаас чөлөөлөгдөх

Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2013.06.11

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2013.07.16

Ажилд орох хүсэлт гаргах
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх,
тэтгэмж авах тухай
Орон сууц хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2013.08.28

2013.10.21

186

Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Чөлөө хүсэх тухай

187

Ажилд орох тухай

2013.09.23

188

Ажилд орох тухай

2013.09.23

189

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2013.12.19

190

Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Улс хоорондын
шуудангаар хүлээн авч

2013.11.06

174
175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185

191
192

2013.06.12
2013.07.05
2013.07.15

2013.05.27
2013.08.28

2013.09.09
2013.09.23
2013.10.18

2013.10.23

2013.11.12
2013.11.13

2013 оны 166/173 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
2013 оны 195 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2013 оны 168 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2013 оны 181 дүгээр тушаалаар
чөлөөлөв

2013 оны 173 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
Жагсаалтанд бүртгэв
2013 оны 202 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2013 оны 195 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
Ажлаас чөлөөлөв
Жагсаалтанд бүртгэв
2013 оны 249 дүгээр тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2013 оны 254 дүгээр тушаалаар
чөлөө олгов
2013 оны 258/265 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
2013 оны 238 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2013 оны 238 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2013 оны 295 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
Чөлөө олгов
2013 оны 270 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
Монгол Шуудан ТӨК-д албан бичгээр
хүргүүлэв

Гадаадад урт хугацаагаар
суралцах болсон. Өргөдөл нэг
сарын цалинтай тэнцэх
хэмжээний тэтгэмж хүссэнийг
хэрхэн шийдвэрлэсэн нь
тодорхой бус байна

Тэтгэмж олгосон эсэх
тодорхойгүй

Ар гэрийн шалтгаан

Суралцах

Эмчилгээний зардал олгосон
эсэх нь тодорхойгүй
Гаальтай холбоотой асуудлыг
шийдвэрлэх зорилгоор

байгаа бараанд хууль бус
татвар ноогдуулж байгаа
тухай
Цалинтай чөлөө олгох
тухай
Цалинтай чөлөө олгох
тухай

2013.11.25

Чөлөөг олгов

2013.11.25

195

Ажилд орох тухай

2014.01.02

196

Чөлөө хүсэх тухай

2014.01.02

197

Ажилд орох тухай

2014.01.02

198

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2014.01.06

199

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2014.01.06

200

Мобиком компаний
антенныг буулган
шилжүүлэх тухай
Ахмадын хороонд
бүртгүүлэх хүсэлт
Ажлаас үндэслэлгүй
халагдсан тухай гомдол
Зохиогчийн эрхийг зөрчиж
буй тухай гомдол
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Өндөр насны тэтгэвэрт
гарах, буцалтгүй тусламж
хүсэх тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2014.01.06

2014.01.17

2013 оны 292 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
2014 он
2014 оны 1 дүгээр тушаалаар ажилд
томилов
2014 оны 6 дугаар тушаалаар
цалингүй чөлөө олгов
2014 оны 1/Б/01 дүгээр тушаалаар
ажилд томилов
2014 оны 8 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2014 оны 11 дүгээр тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
Холбогдох байгууллагуудад албан
бичиг хүргүүлэн ажиллаж, хариуг
иргэнд албан бичгээр хүргүүлэв
МЦХ ХК-д албан бичгээр хүргүүлэв

2014.01.21

РТС УТҮГ-т албан бичгээр хүргүүлэв.

2014.02.04

Оюуны өмчийн газарт хандах

2014.02.10

2014 оны 41 дүгээр тушаалаар
цалинтай чөлөө олгов
2014 оны 42 дугаар тушаал

Ар гэрийн гачигдал

Өөр ажилд шилжсэн

Ажлаас чөлөөлөгдөх,
холбогдох тэтгэмж хүсэх
тухай
Ажилд орох тухай

2014.02.13

2014 оны 52/Б/08 тушаалаар
чөлөөлөв
2014 оны 57 дугаар тушаалаар
чөлөөлөв

193
194

201
202
203
204
205

206
207

208

2014.02.11

2014.02.11

2014.02.13

2014 оны 65 дугаар тушаалаар
томилов

ажиллаж байгаа ажлын хэсгээс
тайлбар авах нь зүйтэй гэж МШ
ТӨК хариу өгсөн
Эхнэр хүүхдээ асрах
Эмчилгээ хийлгэсэн

Эмчилгээ хийлгэх

Амьдарч буй хашааных нь
дэргэд антенн тоног төхөөрөмж
суурилуулсан тухай
Хэрхэн шийдвэрлэсэн нь
тодорхой бус
Хэрхэн шийдвэрлэсэн нь
тодорхой бус

Тэтгэмж олгосон эсэх
тодорхойгүй

Ажилд орох тухай
Ажилд орох тухай
Хүүхэд асрах чөлөө
дууссан тул ажилд орох
тухай
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
ХХЗХ болон Скайтел ХХКны талаар гомдол

2014.02.20
2014.02.15
2014.03.03

Томилсон
Томилсон
2014 оны 79 дүгээр тушаалаар
томилов

2014.03.12

2014 оны 101 дүгээр тушаалаар 3
сарын цалинтай чөлөө олгов
Албан бичгээр хариу өгсөн

2014.03.14

215

Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
РТС УТҮГ-ын даргад
хариуцлага тооцуулах
тухай

216

Хүсэлт гаргах тухай

2014.04.08

217

Хүүхэд асрах хугацаа
дууссан тул ажилдаа эргэж
орох тухай
Суралцахад дэмжлэг хүсэх
тухай
Удирдлагаа өөрчлүүлэх
тухай хүсэлт /Хөвсгөл/
Хууль бус тушаалыг
хүчингүй болгуулах тухай

2014.04.14

221

Хүсэлт гаргах тухай

2014.04.22

Тэмдэгний зохих хураамжийг төлөөд
авах боломжтой гэсэн хариу өгөв

222

ХХЗХ, Скайтел ХХК-ний
талаар МУ-ын Ерөнхий
сайдад өргөдөл гаргах нь
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2014.04.08

Албан бичгээр хариу өгөв

2014.05.23

Чөлөөлсөн

МТҮП-ийн удирдлагыг
ажлаас чөлөөлсөн

2014.05.22

Хүсэлтийг буцаав

209
210
211

212
213

214

218
219
220

223
224

2014.03.17

2014.02.19

2014 оны 88 дугаар тушаалаар 3
сарын цалинтай чөлөө олгов
Биеэр уулзаж асуудлыг хуулийн
дагуу шийдвэрлэсэн
Утсаар холбогдож холбогдох
байгууллагад хандахыг зөвлөсөн
Батлагдсан орон тоо гүйцсэн тул
боломжгүй гэсэн хариу өгөх

2014.04.16

Холбогдох мэдээллийг өгөв

2014.04.22

2014 оны 163 дугаар тушаалаар
ажлаас чөлөөлсөн.
Албан бичгээр хариу өгөв

2014.07.28

Эрүүл мэндийн улмаас
Эзэмшиж байсан дугаарыг
өөрчилсөнд гомдолтой байгаа
тухай
Сургалтанд хамрагдах
Ёс зүйгүй үйлдэл гаргаж ажлаас
гарахд хүргэсэн гэжээ. Хуулийн
дагуу хэрхэн шийдвэрлэсэн нь
тодорхой бус
Туршилтанд ороод байгаа
тухай

Хөвсгөл аймгийн РТС-ын
удирдлага хууль бусаар ажлаас
халагдсан тухай гомдол
гаргасан. Хэрхэн шийдвэрлэсэн
нь тодорхойгүй
МХХ-ны салбарын тэргүүний
тэмдэгээ гээгдүүлсэн тул дахин
олгож өгөх тухай
Ямар хариу өгсөн нь тодорхой
бус
Өөр ажилд шилжин ажиллах
болсон

тушаалаа эргэн харах
тухай хүсэлт
Хүсэлт гаргах тухай

2014.04.08

ЭМЯ-нд шилжүүлж, иргэнд мэдэгдэв

2014.06.02

МТШХХГ-ын даргатай уулзуулсан

2014.06.11

Ажилд томилов

2014.06.09

6 сарын турш холбогдож чадаагүй

ШБТГ-ын мэргэжилтэн
Ц.Одхүүд цохсон

2014.06.13

230

Ерөнхий сайдтай биечлэн
уулзах хүсэлт гаргах тухай
Хүүхэд асрах хугацаа
дууссан тул ажилд эргэн
орох тухай
Өмч хувьчлалын эрхийн
бичиг болон тодорхой
хугацааны хүүг нөхөн
олгуулах тухай
Цалингүй чөлөө хүсэх
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

Төслийн нэгжид түр
хугацаагаар ажиллах болсон
Суралцах

231

Ажилд орох тухай

2014.05.28

232

2014.06.28

236

Чөлөө хүсэх тухай

2014.07.21

237

Ажилд орох тухай

2014.07.29

238

Ажилд орох тухай

2014.07.24

239

2014.08.01

240

Ажлаас чөлөөлөгдөх,
буцалтгүй тусламж хүсэх
тухай
Ажилд орох тухай

Өргөдөл буцаагдав
Мобиком, Скайтел, Юнител ХХК-д
тус тус албан бичгээр хүргүүлсэн
2014 оны 230 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2014 оны 192 дугаар тушаалаар
шийдвэрлэв
2014 оны 204 дүгээр тушаалаар
ажилд томилов
2014 оны 193 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
2014 оны 186 дугаар тушаалаар
чөлөөлөв

1 сарын чөлөө олгосон

235

Тушаалын хувийг авах
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай
Үүрэн холбооны сүлжээг
сайжруулах тухай хүсэлт
Ажилд орох тухай

2014 оны 161 дүгээр тушаалаар 3
сарын цалингүй чөлөө олгов
2014 оны 173 дугаар тушаалаар
чөлөөлөв
2014 оны 162 тушаалаар ажилд
томилов
Тушаалын эх хувийг хүлээлгэн өгөв

241
242

Чөлөө хүсэх тухай
Хүсэлт гаргах тухай

2014.08.15
2014.08.18

225
226
227

228

229

233
234

2014.06.23

2014.07.01
2014.06.25
2014.07.24

2014.08.12

2014 оны 191 дүгээр тушаалаар
ажилд томилов
Ажлын 5 хоногийн чөлөө олгов
Хариу өгөх утасны дугаар байхгүй
тул буцаав

Туршилтанд ороод байгаа
тухай

Суралцах

Буцалтгүй тусламж олгосон
эсэх тодорхойгүй

Эмчилгээ хийлгэх
Автомашины зогсоолын талаар

243

Ажилд орох тухай

2014.08.18

244

Скайтел ХХК дугаар
сольсонд гомдолтой
байгаа тухай

2014.08.21

2014 оны 190 дүгээр тушаалаар
ажилд томилов
ХХЗХ-нд албан бичиг хүргүүлж
хариуг гомдол гаргасан иргэнд
хүргүүлэв

245

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2014.09.05

2014 оны 213 дугаар тушаал

246

Хүүхэд асрах чөлөөгөө
сунгах тухай
Ажилд орох тухай

2014.09.05

2014.09.12

249

Нууцаар мөрийтэй
тоглоомын үйл ажиллагаа
явуулдаг газруудыг
хаалгах тухай хүсэлт
1111 төвд гаргасан хүсэлт

2014 оны 222 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
2014 оны 263 дугаар тушаалаар
ажилд томилов
Хариуг уг иргэнд хүргүүлэв

2014.09.08

2014.09.22-нд зохих журмын дагуу
хариу өгөх

250
251

Ажилд орох тухай
Чөлөө хүсэх тухай

2014.09.24
2014.10.06

252

Ажилд орох тухай

2014.10.03

253

Ажилд орох тухай

2014.10.02

254

Чөлөө хүсэх тухай

2014.10.10

255

Ажилд орох тухай

2014.10.15

256

Нууцаар мөрийтэй
тоглоомын үйл ажиллагаа
явуулдаг газруудыг
хаалгах тухай хүсэлт

2014.10.15

Өөрийн биеэр ирж уулзав
2014 оны 247 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
2014 оны 243 дугаар тушаалаар
томилов
Төрийн албаны шалгалт өгөөгүй тул
боломжгүй гэсэн хариуг амаар өгөв
2014 оны 254 дүгээр тушаалаар
чөлөө олгов
2014 оны 271/Б75 дугаар тушаалаар
томилов
Албан бичгээр хариу өгөв

247
248

2014.09.15

50**** дугаарыг 96**** болгож
өөрчилсөнд гомдолтой байгаа
тухай. Яг яаж шийдсэн нь
тодорхойгүй
Хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай
тэмдэглээгүй

Суурин утасны үйлчилгээний
операторууд IP технологид
суурилсан үйлчилгээний эрхийн
тусгай зөвшөөрлийг шууд
олгох, техник технологийн
шинэчлэл хийх зэрэг бодлогын
цогц арга хэмжээг яаралтай
авахыг хүссэн. Хэрхэн
шийдвэрлэсэн тодорхойгүй
Шийдвэр тодорхой бус
Хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан

Тэмцээний бэлтгэл хийх

2014.10.22

258

Арга хэмжээ авахгүй байх
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

259
260

Ажилд орох тухай
Чөлөө хүсэх тухай

2014.11.17
2014.11.24

261

2014.11.24

262

Ээлжийн амралт авах
тухай
Чөлөө хүсэх тухай

263

Хүсэлт гаргах тухай

2014.12.12

2014 оны 312 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
Ажиллах нөхцлөөр хангах

264

МХХ-ны салбарын
тэргүүний тэмдэгээ
гээгдүүлсэн тул дахин авах
тухай

2014.12.22

Олгов

257

2014.10.27

2014.12.11

Хүсэлт гаргасан иргэнтэй холбогдож
хариуг өгөв
2014 оны 271/Б 75 тушаалаар
чөлөөлөв
Орон тоо байхгүй
2014 оны 293 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
Амралтыг олгов

Эрүүл мэндийн шалтгаан
Хүүхдээ үргэлжлүүлэн асрах

Хүүхдээ үргэлжлүүлэн асрах
Төрийн сангийн зээлээр
гадаадад сурахдаа орон
байраа барьцаалсан тул
тодорхой хугацаанд ажиллах
боломжоор хангаж өгөхийг
хүссэн

2015 он
265
266
267
268
269
270
271
272

273

Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Цалингүй чөлөө хүсэх
тухай
Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Хүсэлт гаргах тухай
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Ажлаас халагдсаны
тэтгэмж хүсэх тухай

2015.01.07

Тодорхойлолт хүсэх тухай

2015.02.10

2015.01.08
2015.01.08
2015.01.20
2015.01.29
2015.02.02
2015.02.03
2015.02.04

Чөлөөний хуудсаар ажлын 3
хоногийн чөлөө олгов
2015 оны 6 дугаар тушаалаар 10
хоногийн цалингүй чөлөө олгов
2015 оны 5 дугаар тушаалаар чөлөө
олгов
2015 оны 26 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
Хариу албан тоот явуулав
2015 оны 25 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
2015 оны 24 дүгээр тушаалаар чөлөө
олгов
2015 оны 42 дугаар тушаалаар 3
сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж
олгосон
2015 оны 02 сарын 10-ны өдрийн

Ар гэрийн гачигдал
Эрүүл мэнд

Хагалгааны дараах дэглэм
сахих шаардлагатай учир
Ойр дотны хүнээ асрах

Ээлжийн амралт авах
тухай
Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Чөлөө хүсэх тухай

2015.02.12

байдлаар цахим гарын үсэг
олгогдоогүй байгаа тухай
тодорхойлолт хийж өгөв
Чөлөө олгов

2015.02.18

14 хоногийн цалинтай чөлөө олгов

Нөхрөө гадаадад эмчлүүлэх

2015.02.24

Чөлөө олгов

Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Чөлөө хүсэх тухай
Ашиг сонирхолын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
үүднээс ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнээс гарах
тухай
Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх
тухай
Гомдол гаргах тухай

2015.03.06

2015 оны 54 дүгээр тушаалаар чөлөө
олгов
Чөлөө олгов
2015 оны 96 дугаар тушаалаар
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнээс хасав

АНУ-д ЭШХ-д оролцож илтгэл
тавих
Ойр дотны хүнээ асрах

283

Судалгааны мэдээлэл
хүсэх тухай

2015.04.17

284

2015.04.23

285

Цалинтай чөлөө хүсэх
тухай
Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

286

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

2015.06.02

274
275
276
277
278
279

280
281
282

2015.03.13
2015.04.09

2015.04.23
2015.04.23
2015.01.15

2015.05.07

2015 оны 89 дүгээр тушаалаар чөлөө
олгов
2015 оны 93 дугаар тушаалаар
чөлөө олгов
Хамтын хэлэлцээрийн гэрээг
батлагдтал хариуг утсаар өгч МХС
ТӨК-д мэдэгдэл хүргүүлсэн болно.
Хуулбарыг иргэнд хүргүүлсэн.
Холбогдох албанд танилцуулж,
хариуцах мэргэжилтэнтэй холбож
өгөв
2015 оны 99 дүгээр тушаалаар
цалинтай чөлөө олгов
2015 оны 104 дүгээр тушаалаар
ажлаас чөлөөлөв
2015 оны 109 дүгээр тушаалаар
чөлөөлөв

Суралцах

Ажлын хүнд нөхцөлд
ажилладаг хэрнээ цалин
бууруулсан тухай

Ойр дотны хүнээ эмчилгээнд
авч явах

