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Нийслэлийн Байгаль орчны газраас 2017 онд үйлчилгээний чанар хүртээмж 
тодорхойлох санал асуулга, судалгааг 5 болон 8 дугаар сард тус тус хийж 
гүйцэтгэн, дүнг нэгтгэв.  

Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслан бүхий дараах газар нутаг Чингэлтэй 
дүүргийн 19-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20-р хороонд оршин суугч 5862 
өрхөөс /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 410 өрх /иргэн/ буюу хүн амын 7%-ийг 
хамруулсан үйлчилгээний чанар хүртээмж тодорхойлох сонголттой 6 асуулт, 
хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох нээлттэй 1 асуулга бүхий судалгааг 05 дугаар 
сарын 08-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 19-ны өдөр хүртэлх хугацаанд авсан.  

Судалгааг дараах үндсэн 4 үзүүлэлтээр зуслан бүхий 17 газар нутаг/ам/-ийг 
хамруулан авсан ба хамрагдсан нийт өрхийн 52,2% нь гүний худгийн ус ашигладаг 
бол 35,85% нь зөөврийн усаар хангагддаг, 12% нь бусад эх үүсвэрээр ундны цэвэр 
ус хэрэглэдэг байна. Ногоон бүсийн зусланд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар 
хүртээмжид өгсөн үнэлгээг нэгтгэвэл:  

 

 

Судалгаанд хамрагдсан нийт өрхийн 99% нийтийн ба хувийн бие засах 
газартай ба 1% нь бие засах газаргүй байна. Мөн 63,9% нь нийтийн бие засах 
газартай байх чиглэлийг дэмжиж байгаа бол 16,59% нь уг чиглэлийг татгалзсан 
байна, 18,5% мэдэхгүй буюу ямар нэгэн шийдвэр гаргаагүй байна. 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс дараах санал хүсэлтүүд ирснийг газар 
нутаг тус бүрээр ихээс бага руу эрэмбэлэн үзвэл:  
1. Хамгийн их тулгамдсан асуудал ихтэй газар нутаг бол Чингэлтэйн зуслан 

байгаа ба нийт оролцогчдын 45% нь зам засах,сайжруулах шаардлагатай, 20% 
нь гэрэлтүүлэгтэй болох, 20% нь тухайн амьдарч буй газрыг иргэдэд 
хариуцуулж өгөх саналтай, 15% нь автобусыг эцсийн буудал хүртэл явуулах, 
ойн захад хогийн сав байрлуулах, хаягжилт сайжруулах, авто зогсоол барих, 
хог хаягдал цэвэрлэх гэх санал хүсэлт, хэрэгцээ шаардлага байгааг дурдсан 
байна. 

2. Бага баянгийн иргэдийн 50% нь хог тээвэрлэлтийн үйлчилгээг сайжруулах 
/сард 2-3 удаа/, 45% нь цэвэр усны хангамжийг сайжруулах, 20% нь бие засах 
газар шийдэх, 12% нь ойжуулалт нөхөн сэргээлт хийх, 10% нь ойн санд газар 
олгохгүй байх, нийтийн тээвэр сайжруулах, ойд орц гарц хааж хашаа 
бариулахгүй байх гэсэн саналууд ирсэн байна. 

3. Майхан толгой иргэдийн 15% нь торлог устгаж байна гэж үзсэн ба торлогтой 
газар нэмж олгохгүй, байшин бариулахгүй байх, 15% нь нөхөн сэргээлт хийх, 
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15% нь мод тарих, 12% нь ойн цэвэрлэгээ хийх, ойжуулалт хийх, хортон устгах, 
нийтийн бие засах газар ариутгал хийх, хог цэвэрлэгээ хийх, хэсгийн ахлагчийн 
ажлыг сайжруулах, шинээр зам тавих гэсэн хэрэгцээ шаардлага, санал 
хүсэлтийг ирүүлсэн байна. 

4. Гоодойн зуслангийн иргэдийн 33% мод тарих, 10% нь ундны ус цайвар 
тунадастай шинжлүүлэх, зусланд сар бүр мэдээлэл хийж байх, тарвагатайн 
амыг хамгаалах, зуслангийн бүс утаатай болж байна гэсэн байна. 

5. Гүнт зуслангийн иргэдийн 50% нь хориотой бүсэд мал их байна, 10% нь газар 
олголт замбараагүй, нийтийн тээвэр автобус байхгүй, хог хаягдал их, золбин  
нохой нэмэгдэж байна, өвс ургамал их түүж зарж байна, хаягжилт, байгаль 
орчны сургалт сурталчилгаа хэрэгтэй байна гэсэн саналуудыг ирүүлсэн байна. 

6. Санзайн зуслангийн 10% нь хуулийн сургалт, сурталчилгаа хийх хэрэгтэй, голд 
машин угааж байна, 15% нь газар олголт замбараагүй явагдаж байна, хусны 
шүүс их авч байна, ойд хяналт хэрэгтэй, мал их байна, замын дагуу мод тарих 
хэрэгтэй гэж үзсэн байна. 

7. Шадивлан зуслангийн иргэд цахилгааны хүчдэл, усны чанар, хог цэвэрлэгээ 
муу, мод тарих, нөхөн сэргээлт хэрэгтэй, хогийн сав байрлуулах гэсэн саналууд 
гаргасан байна. 

8. Хандгайт зуслангийн иргэдийн 20% нь нэмж газар олгохгүй байх, үйлчилгээний 
байгууллага нэмэх гэсэн саналуудтай байна. 

9. Хуурай мухар зуслангаас оролцогчдын 10% нь иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 
ундны усны чанар хангадаггүй, хог хаягдлыг цэвэрлэх гэсэн саналууд ирүүлсэн 
байна. 

10. Жигжидийн зусланд хус модны шүүс их авч байна, газар олголт орц гарц хааж 
байна, голын ай сав, ойн санд газар олголт их байна, мал ихтэй, нөхөн сэргээлт 
хийх хэрэгтэй гэсэн саналуудыг ирүүлсэн. 

Судалгаанд хамрагдсан газар нутгуудаас тулгамдсан асуудал багатай, 
төрийн үйлчилгээ хамгийн сайн хүрч байгаа газар нутгаар Хандгайт болон Шарга 
морьтын зуслангууд гэж дүгнэж болохоор байна. 

 
Нийслэлийн ногоон бүсийн Шадивлан, Яргайт, Яргайтын богино, Жигжид, 

Гүнт, Шаргаморьт, Хуурай мухар, Баянбулаг, Гоодой, Бэлх, Сэлх зуслангийн 823 
өрхөөс 9 асуулт бүхий судалгааг  2017 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 08 
дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэв.  

Тус судалгаанд зуслангийн ногоон бүсэд амьдарч буй Чингэлтэй дүүргийн 
19 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хороонд оршин суугч 5862 
өрхөөс 823 өрх буюу 13,92%-ийг хамруулсан.  

Судалгаагаар: а)Ногоон бүсийн зусланд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар 
хүртээмж (1-4 дүгээр асуулга), б)Одоогийн нөхцөл байдал, шаардлага (5-8 дугаар 
асуулга), в)Тулгамдсан асуудал, санал хүсэлт (9 дүгээр нээлттэй асуулт) гэсэн 
үндсэн 3 хэсэгт хуваан судалгааг нэгтгэн дүгнэв.  
 

а. Үйлчилгээний чанар хүртээмж 
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б. Одоогийн  нөхцөл байдал, шаардлага 

 
 

б/5.Хаягжилт. Судалгааны дүнгээс харахад нийт санал өгсөн иргэдийн 68,3% нь 
зуслангийн бүсийн хаягжилт байхгүй, хаягжуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа 
бол 8,5% нь хаяг байгаа ч шаардлага хангаагүй, сайжруулах хэрэгтэй гэж үзсэн 
байна. Харин 19,35% нь хаягжилт хэвийн байгаа гэжээ. 
б/6. Орц, гарц. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 75,6% нь зуслангийн орц гарцын 
хувьд хүндрэл бэрхшээл үүсэж байгаа тул асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай 
гэж үзсэн бол 10,8% нь орц гарц хэвийн байна гэж үзсэн. 
б/7. Зуслангийн зөвлөл. Судалгаанд оролцогчдын 81,6% нь зуслангийн зөвлөл 
байгуулах шаардлагатай гэсэн бол 4,17% нь шаардлагагүй гэж үзэж дэмжээгүй 
байна.  
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б/8. Зуслангийн үйлчилгээний төв. Оролцогчдын 75,6% нь Зуслангийн 
үйлчилгээний төв /зуслангийн бүсэд эмийн сан, дэлгүүр, цэцэрлэг, сургууль гэх 
мэт/-ийн хэрэгцээ шаардлага байна гэж санал өгсөн байна.  
в/9. Бусад. Зуслангийн бүсийн дараах хэсгүүдэд амьдарч буй иргэдээс доор 
дурдсан санал хүсэлтүүд ирсэн. Ирж буй санал хүсэлт, тулгамдсан асуудлыг 
эрэмблэн үзвэл:  

 

 
Сэлбэ, Бэлх, Сэлх орчмын судалгаанд оролцогч 209 иргэний 37% нь автобусны 
буудлын тохижилт хамгийн чухал гэж үзсэн байна. 
 

 
Судалгаанд оролцогч 180 иргэний 10% нь хог хаягдалтай холбоотой асуудал буюу 
хог цэвэрлэгээ, хогийн цэгийн битүүмжлэлтэй болох шаардлага хэрэгцээ хамгийн 
чухал гэж үзсэн. Мөн эмийн сангийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг илэрхийлсэн 
байна. 
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Яргайт, Гүнт, Хандгайт орчмын судалгаанд оролцогч 120 иргэний 24% нь авто 
замын гарц хурд сааруулагчтай болох шаардлага хэрэгцээ хамгийн чухал гэж үзсэн 
байна. Мөн 14% нь бохир ус, бие засах газрын асуудал, цагаан эрвээхэйн тархалт 
их байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг хүссэн. 
 

 
Жигжид өвөр Гүнт орчмын судалгаанд оролцогч 111 иргэний 16% нь нүхэн жорлон, 
бие засах газрын асуудал, 13% нь хог хаягдалтай холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэхийг хүссэн байна. 
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Шадивлан Гоодой орчимд  судалгаанд оролцогч 98 иргэний 44% нь ой уруу орох 
боломжгүй, орц гарц байхгүй хүндрэлтэй, 18% нь хурд сааруулагчтай болох 
асуудлыг шийдвэрлэхийг хүссэн байна. 

 
Дүгнэлт  
Цаашид зуслангийн бүсийн нийтлэг үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

сайжруулах үүднээс үзүүлэлт тус бүрээр хамгийн бага үнэлгээ өгсөн газар нутаг 
/зуслан бүхий ам/-т чиглэсэн арга хэмжээ авах, төрийн үйлчилгээг чанартай жигд  
хүртээх, сайжруулахад анхааран ажиллах болно. 

Газар нутаг тус бүрийн онцлог, одоо байгаа нөхцөл байдал, тулгамдсан 
асуудал өөр өөр байгааг энэхүү судалгаагаар харж болно. Иймд дээр дурдсан 
газруудад нийтлэг тохиолдох асуудлаас гадна хамгийн их тулгамдсан асуудал, 
санал хүсэлтэй, судалгаанд оролцогчдын дийлэнх хувь нь тухайн асуудалд санал 
нэгтэй байгаа газар нутгийг онцгойлон анхаарч, түрүүлж сонгож түлхүү анхаарах 
нь зүйтэй. 

Дараагийн судалгааг илүү өргөн цар хүрээтэйгээр тулгамдаж буй асуудлыг 
дахин нарийвчлан судлах, асуулгыг оновчтой боловсруулах болно. 
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№ 

Асуулга 
Өрх/ 
иргэд 

Нийтийн тээвэр Цахилгаан хангамж Ундны усан хангамж Ус түгээлт 

 
Бие засах газрын хэлбэр, чиглэл 

дэмжих эсэх 
 

Хог хаягдал 

Үнэлгээ сайн дунд муу сайн дунд муу гүний зөөвөр бусад сайн дунд муу тийм үгүй 
мэдэх-

гүй 
б/гүй сайн дунд муу 

1 Чингэлтэй 40 5 21 14 11 18 11 11 21 8 5 23 12 38   2   22 13 3 

2 Хадат 12   10 2 1 10 1 2 9 1 1 9 2     12     10 2 

3 Сэлбэ 10   7 3   8 2 4 5 1   9 1 6   4     9 1 

4 Бэлх 5   5     5     5     5   2 1 2     5   

5 Сэлх 57 6 50 1 2 54 1 12 44 1 2 54 1 52 4 1   2 54 1 

6 Шаргаморьт 23 16 4 3 8 12 3 11 9 3 11 8 4 10 6 7   9 11 3 

7 Гоодой 12 8 3 1 8 3 1 8 4   4 4 4 5 5 2   9 2 1 

8 Яргайт 12 3 3 6 3 5 4 9 2 1 4 1 7 6 4 2   2 5 5 

9 Шадивлан 21 9 7 5 9 10 2 18 2 1 6 10 5 11 7 3   11 9 1 

10 Майхантолгой 40 16 18 6 34 6   24 11 5 13 8 19 31 3 6   14 17 9 

11 Хандгайт 32 31 1   32     32     14 1 17 28   4   32     

12 Баянбулаг 8 8     8     8     5   3 7   1   8     

13 Хуураймухар 19 9 5 5 5 12 2 8 7 4 3 15 1 8 5 5 1 8 7 4 

14 Санзай 40 31 8 1 29 10 1 34 5 1 24 7 7 23 13 1 3 32 5 1 

15 Багабаян 40 8 19 13 5 18 17 11 11 18 5 20 15 6 13 21   7 15 18 

16 Гүнт 22 7 8 7 7 9 6 15 5 2 4 8 10 18 1 3   14 8   

17 Жигжид 17 10 4 3 3 7 7 7 7 3 2 7 8 11 6     9 7 1 

    410 167 173 70 165 187 58 214 147 49 103 189 116 262 68 76 4 179 177 50 

 

5 дугаар сарын судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээ. 

 

 


