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Хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааны тайлан 2020 он 

Нийслэлийн байгаль орчны газрын 2020 оны хэрэглэгчийн  
үнэлгээний судалгааны тайлан 

 

Нийслэлийн Байгаль орчны газраас 2020 онд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийг үнэлэн тодорхойлох, цаашид үйлчилгээнд анхаарах зүйлс, чиг 

хандлагыг тодорхойлох зорилготой хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааны санал асуулгыг 

2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл байгууллагын 

мэдээллийн самбарт байрлуулсан саналын хайрцгаар болон цахим хуудсаар авч дүнг 

нэгтгэв. 

Судалгаанд биечлэн ирж төрийн үйлчилгээ авч буй 300 иргэнийг санамсаргүй 

байдлаар сонгож цахим хэлбэрээр 128 иргэн, саналын хайрцгаар 172 иргэнийг 

хамруулав. 

Байгууллагаас үзүүлдэг мэргэжлийн байгууллага /Ой, ус, ургамал, амьтан/-ын эрх 

олгох, сунгах дүгнэлт гаргах, Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

гаргах, Ус ашиглах зөвшөөрөл, дүгнэлт олгох, цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл 

олгох, Хурын ус хуримтлуулж хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах, 

элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл 

олгох, ТТАМ-ын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл хүлээн авах зэрэг төрийн 

үйлчилгээний чанар хүртээмжийг энэхүү судалгаагаар үнэлж тодорхойлсон ба тус 

үйлчилгээг үзүүлж буй төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ур чадварыг давхар үнэлэх боломж 

бүрдсэн юм. 

Тус судалгаагаар үйлчилгээ үзүүлж буй төрийн албан хаагчийн ур чадвар, 

харилцааны соёл, ёс зүйг үнэлэх 1 асуулт, Үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний чанар, 

хүртээмж, тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох 1 асуулт, байгууллагын үйл 

ажиллагааг оноогоор үнэлэх 1 асуулт бүхий хялбаршуулсан асуулгын хуудсаар 

мэдээлэл цуглуулж, нэгтгэн дүгнэв. 

 

1 Байгууллагаас 
жилдээ хэдэн 
удаагийн үйлчилгээ 
авдаг талаар 

Асуулгад оролцогчдын 34% нь жилд нэг удаа, 15% нь өдөр 
тутам, 29% нь улирлын шинжтэй, 22% нь сард нэг удаа 
гэсэн үнэлгээ өгсөн. 

2 Байгууллагад ямар 
асуудлаар хандаж 
байсан талаар 

11% -мэргэжлийн байгууллагын эрх авах /ой, ус, нөхөн 
сэргээлт, ургамал, амьтан/, 
28% -байгаль орчны хууль бус үйл ажиллагааны талаар 
мэдээлэл өгөх, 
25% -цооног, худаг өрөмдөх зөвшөөрөл, 8% -түлшний мод 
бэлтгэх зөвшөөрөл, 
5% - түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын асуудлаар, 10% 
- ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах, гэрээ байгуулах, 
7% амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах асуудлаар, 
8% -бусад асуудлаар хандсан байна. 
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3 Байгууллагад 
хандсан асуудал нь 
хуулийн хугацаандаа 
шийдвэрлэгдсэн 
талаар 

77% нь тийм, 
19% нь үгүй, 
4% нь бусад шалтгаанаар буюу иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
материал бүрдүүлэлт дутуу байгаатай холбоотой гэж үзсэн. 

4 Байгууллагын 
ажилтан, албан 
хаагчдын ур чадвар, 
ёс зүй, харилцааны 
соёлыг үнэлэх 
асуулга 

72% нь маш сайн, 22% нь хангалттай, 
6% хангалтгүй гэж үнэлсэн. 
/Цаашид тус үнэлгээг сайжруулах талаар анхаарч 
байгууллагын ажилтан, албан хаагч тус бүрээр нарийвчлан 
үнэлэх аргачлалыг судлан нэвтрүүлэх, хангалтгүй 
үнэлэгдсэн албан хаагчийн үйл 
ажиллагааг сайжруулахад анхаарах, 
шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлох шаардлагатай гэж үзэв./ 

5 Газрын үйл 
ажиллагааны 
талаарх мэдээ, 
мэдээллийг хаанаас 
авдаг талаар  

-Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 20%, 
-байгууллагын www.environment.ub.gov.mn цахим хуудсаар 
27%, 
-нийтийн сүлжээгээр 25%, 
-Биечлэн 8%, 
-Утсаар 5%, 
-ажилтнуудаас 8%, 
-бусад гэсэн нь 7% -тай мэдээлэл авч байна. 
/Иргэд олон нийт мэдээ мэдээллийгдээрх сувгуудаар авч 
байгаа боловч байгууллагын цахим сайт, олон нийтийн 
сүлжээг хослуулан 
ашиглах нь зүйтэй гэж үзэв./ 

6 Мэдээ, мэдээллийг 12% -утсаар, 

 ямар хэлбэрээр 28%- www.environment.ub.gov.mn 

 авахыг хүсч байгаа 43% -нийгмийн сүлжээний /facebook, twitter/ хуудсаар, 

 талаар  6% -биечлэн, 

   8% -олон нийтийн сүлжээ 

   3% -бусдаар дамжуулан авах нь үр дүнтэй. 

   Цаашид 
байгууллагын 

цаг үеийн 
холбогдолтой 

мэдээ, 

   мэдээллийг цахимаар хүргэх нь илүү хүртээмжтэй гэж 
дүгнэв. 

 

Үйлчлүүлэгчдийн зарцуулах цаг 

хугацааг хэмнэх үүднээс хамгийн 

хялбар оролцооны арга болох 

“Дүрсээр үнэлэх” арга буюу 

“инээмсэглэсэн-аз жаргалтай”, 

“уурласан-бухимдалтай”, “хэвийн 

байдалтай - төвийг сахисан” дүрс бүхий 3 үзүүлэлтээр төрийн үйлчилгээ авч буй иргэн 

сэтгэл ханамжаа илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлэн үнэлгээг саналын хайрцагт 

хөндлөнгийн оролцоогүйгээр цуглуулан авсан. Тус судалгаанд 159 иргэн өөрийн үнэлгээг 

өгч, сэтгэл ханамжаа илэрхийлсэн байна. Үүнд: 

Үнэлгээний нэгдсэн дүнгээр байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийн байдалд иргэд, аж ахуйн нэгж “Хангалттай” гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. 

 

http://www.environment.ub.gov.mn/
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