
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС  

 

Санал асуулгын нэгтгэсэн дүн:   

 

Алтанбулаг, Сайхан,  Ерөө, Орхонтуул, Орхон, Сант, Хушаат, Цагааннуур, 

Баруунбүрэн, Зүүнбүрэн, Мандал, Баянгол, Жавхлант, Хүдэр, Шаамар зэрэг 15 

сумын 449 иргэд, хэрэглэгчдээс тухайн сумын ЗДТГ-тай хамтран хэлтсийн үйл 

ажиллагааны талаарх иргэд, хэрэглэгчдийн санал, хүсэлтийг тодруулж, санал 

асуулга авч, үр дүнг нэгтгэсэн. Үүнд:  

 

№ Асуулт Хариултын сонголтууд 
Үнэлгээ 

/тоон 
дүнгээр/ 

Үнэлгээ 
/хувиар/ 

 

Ажиллаж буй салбар  Төрийн албанд  59 26,6 

Хувийн хэвшил, ААН-д  93 42,0 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэч, иргэннн 70 31,4 

1 СХЗХ-ээс үзүүлж буй 
үйлчилгээнд хэр сэтгэл 
ханамжтай байдаг вэ 

Маш сайн  60 14,0 

Сайн  229 53,8 

Дунд 102 23,8 

Муу  35 8,0 

мэдэхгүй 2 0,4 

Нийт 428 100 

2 Тохирлын үнэлгээ 
баталгаажуулалтын 
үйлчилгээний талаарх 
мэдээлэл хэр хүртээмжтэй 
байдаг вэ  

Хангалттай сайн  63 15.4 

Сайн  173 41.6 

Дунд  129 31.0 

Муу  
51 12.0 

Нийт 416 100 

3 Ямар салбар, үйлчилгээнд 
ашиглагдаж байгаа хэмжүүр 
хэрэглэгчдийн сэтгэл 
ханамжид нийцэхгүй байна 
вэ.  

Хүнсний зах  104 21.2 

ШТС  99 20.2 

Цахилгаан шугам сүлжээ  226 46,2 

Эмнэлэг  30 6,2 

Бусад  30 6,2 

Нийт 489 100 

4 Стандарт, гэж юу вэ? Зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг  209 48,5 

Чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
суурь баримт бичиг  

153 35,5 

Чухал шаардлагатай баримт бичиг  32 7.4 

Мэдэхгүй  37 8,6 

Нийт 431 100 

5 Стандартыг авч 
хэрэгжүүлэхэд ямар бэрхшээл 
байна вэ? 

Баталгаажуулалт очиж хийлгэхэд хол, хүндрэлтэй, үнэ өртгийн 
хувьд үнэтэй - 2 

ШТС шатахуун дутуу шахдаг, чанаргүй шатахуун зардаг  

Сонголт байхгүй хэт их хол агуулга, заалттай, зарим нь хэлбэр 
төдий  

Хяналт сул  

Сумдын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах, сурталчлах 

Стандарт маш хэрэгтэй гэтэл энэ талаар мэдлэг муу 

Стандарт нь сум, тосгодод зориулж, тусдаа байвал зүгээр  

Зарим заалтыг биелүүлэхэд төвөгтэй , өндөр шаардлагатай 

Шинжилгээний чанарт хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх  

Дэлгүүр, ШТС, хэмжүүр ашиглалт сайн санагддаг 

Жин хэмжүүр ашиглах талаар гарын авлага мэдээлэл хэрэгтэй 

Үнэн зөв стандартыг дэлхийн хэмжээнд баталгаатай байлгах, 



цахилгааны тоолуурыг баталгаажуулах  

Ерөнхий мэдээллийг иргэдэд хүргэх  

Цахилгааны тоолуурын бичилтэд хяналт тавих  

Сайн хянаж шалгах хэрэгтэй. 

Жилд 1 удаа ирдэг нь хүндрэлтэй байна.  

Галын аюулгүй байдалтай холбоотой дүрэм, журамтай болгох  

Гадуур зарагдаж  байгаа төрөл бүрийн маханд стандартын 
бичиг баримт хэмжүүрийн талаар хийгдэж байгаа ажил огт 
байхгүй байна. Гадуур гудамж талбайд зарагдаж байгаа маханд 
стандартын ямар шаардлага тавих ѐстой вэ.  

Хол учраас замын зардлын хүндрэл гардаг.  

Хүмүүсийн сэтгэл дутмаг -2 

Мэдээлэл бага 

Бэрхшээл байхгүй гэж -390 хүн санал өгсөн байна.  

6 СХЗХ-ийн доорх 
нэгжүүдийн үйл 
ажиллагааг хэрхэн 
үнэлэх вэ?  

Баталгаажуулалт Маш сайн  64 19,0 

Сайн  177 51,7 

Дунд  62 18,0 

Хангалтгүй  25 7,3 

Муу  14 4,0 

Нийт  342 100 

Хэмжил зүйн 
лаборатори 

Маш сайн  39 10,4 

Сайн  169 45,0 

Дунд  118 31,4 

Хангалтгүй  29 7.7 

Муу  21 5,5 

Нийт  376 100 

Стандарт, салбар 
сан  

Маш сайн  45 14.6 

Сайн  153 50,0 

Дунд  60 19,5 

Хангалтгүй  37 12,0 

Муу  13 4,1 

Нийт  308 100 

7 СХЗХ-ийн дараах үйл 
ажиллагаанд үзүүлэлт 
тус бүрээр үнэлгээ өгнө 
үү.  

Мэдээллийн 
хүртээмж  

90-100 87 32,0 

80-89 75 27,4 

70-79 39 14,2 

60-69 34 12.2 

59-с доош 39 14,2 

Нийт  274 100 

Зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээ  

90-100 87 29,2 

80-89 81 27,2 

70-79 41 14,0 

60-69 44 14,6 

59-с доош 45 15,0 

Нийт  298 100 

Үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 

90-100 90 32,3 

80-89 72 25,8 

70-79 51 18,3 

60-69 34 12,2 

59-с доош 31 11,1 

Нийт  278 100 

Санал, өргөдөл 
гомдлын 
шийдвэрлэлт  

90-100 75 31,3 

80-89 58 24,2 

70-79 38 15,8 

60-69 31 12,9 

59-с доош 37 15,4 

Нийт  239 100 



Үйлчилгээний ил 
тод нээлттэй 
байдал 
 

90-100 87 32,1 

80-89 79 29,2 

70-79 38 14,0 

60-69 30 11,0 

59-с доош 36 13,2 

Нийт  270 100 

Шударга байдлын 
үнэлгээ 

90-100 94 34,0 

80-89 77 27,6 

70-79 33 12,0 

60-69 32 11,5 

59-с доош 42 14,0 

Нийт  278 100 

8 СХЗХ-ийн ажилтнуудын харилцаа, хандлагад 
үнэлгээ өгнө үү.  

100 68 21,4 

90 61 19,2 

80 53 17,0 

70 36 11,3 

60 33 10,0 

50 39 12,0 

40 10 3,1 

30 7 2,2 

20 2 0,6 

10 1 0,3 

0 2 0,6 

Бөглөөгүй  7 2,2 

Нийт  319 100 

9 Үйлчилгээтэй холбоотой 
санал, хүсэлт  

Орон нутаг сумдад жилд 1-ээс доошгүй удаа явж, стандарт, 
хэмжил хийх нийтийг хамарсан өргөн хүрээтэй арга хэмжээ 
зохион байгуулах  

Орон нутагт /суманд/ мэргэжилтэнтэй болох өрх бүрт хүрч 
ажиллах  

Баталгаажуулалтыг найдвартай шударга хийх, үнэ өртгийн 
хувьд уян хатан байх, тухайн орон нутгийн онцлогт тохируулах  

Мэдээллээр хангах байгууллагын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх  

Цахилгааны тоолуур, ШТС-ын хэмжих хэрэгслийг шалгах  

ШТС-ууд дутуу шахдаг  

Цахилгаан тоолуур маш харьцангуй гардаг, цахилгааны 
тоолуур юм залгаагүй байхад их гардаг. 

Тохирлын гэрчилгээг газар дээр нь ирж бичиж, сунгалт хийж 
байвал сайн  

Үйлчилгээ хурдан шуурхай, хамт олон сайхан харилцаатай 

Мэдээлэл сайн байх  

Ченжийн хил хэмжүүрт тогтмол хяналт тавьж байх 

Хөдөө орон нутгийн жижиг дэлгүүр, мухлагын жин хэмжүүрт 
хяналт тавьж байх 

Байгууллагын ажил үйлчилгээ болон стандартын ач 
холбогдлын талаар мэдээлэл муу байна. 

Иргэдийн дунд сургалт, сурталчилгаа түлхүү зохион байгуулах  

ШТС, ЦШС, тоолуурын баталгаажуулалт учир дутагдалтай.  

Байхгүй - 384 

 

Тайлбар: 
Судалгаанд оролцсон иргэд, хэрэглэгчид зарим асуултад давхар хариулт өгч, зарим 

асуултад хариулт өгөөгүй учир судалгааны дүнгийн хувьд өөр өөр байгаа болно.  

Дүгнэлт:  



 

             Сэлэнгэ аймгийн 15 сумын 449 иргэд, хэрэглэгчдээс авсан санал асуулгын 

дүнгийн нэгтгэлээс харахад: 

 

1. Нийт санал асуулгад хамрагдсан иргэдийн 26.6 хувь төрийн албан хаагчид, 

73.4 хувь нь иргэд, хувийн хэвшлийн байгууллагад ажиллагсад байлаа. 

2. Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн үзүүлж буй үйлчилгээг 289 иргэн буюу 67.8 

хувь нь “маш сайн” буюу “сайн” гэж үнэлсэн байна. 

3. Тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалтын үйлчилгээний талаарх мэдээллийн 

хүртээмжийг 57 хувь буюу 236 иргэн “хангалттай сайн” буюу “сайн”  гэж 

дүгнэсэн байна. 

4. Ямар салбар, үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа хэмжүүр хэрэглэгчдийн 

сэтгэл ханамжид нийцэхгүй байна вэ? гэсэн асуултад 46.2 хувь нь цахилгаан 

шугам сүлжээний, 21.2 хувь нь хүнсний захын, 20.2 хувь нь шатахуун түгээх 

станцын   хэмжих  хэрэгсэл нийцэхгүй байга гэж хариулт өгсөн байна. 

5. СХЗХ-ийн доорх нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хэрхэн үнэлэх вэ?  гэсэн 

асуултад баталгаажуулалт 70.5 хувь нь “маш сайн” буюу “сайн”, хэмжил 

зүйн лабораторийн хувьд 56,0 хувь “маш сайн” буюу “сайн”, стандартын 

салбар сангийн хувьд 64.3 хувь нь “маш сайн” буюу “сайн” гэж үнэлсэн 

байна.  

6. “СХЗХ-ийн дараах үйл ажиллагаанд үзүүлэлт тус бүрээр үнэлгээ өгнө үү.” 

гэсэн асуултад 73.4 хувь мэдээллийн хүртээмж сайн, 70.2 хувь нь зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээ сайн, 76.6 хувь нь үйлчилгээний чанар хүртээмж сайн, 55.0 

хувь санал өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт сайн, 75.5 хувь нь үйлчилгээний 

нээлттэй ил тод байдал сайн, 73.4 хувь нь шударга байдал сайн гэж үнэлгээ 

өгсөн байна. 

7. СХЗХ-ийн ажилтнуудын харилцаа, хандлагад үнэлгээ өгнө үү гэсэн асуултад 

нийт судалгаанд оролцогчдын 70 хувь нь хэлтсийн ажилтнууд харилцаа 

хандлага сайтай гэж үнэлгээ дүгнэлт гаргасан байна. 

 

          Санал асуулгын нэгдсэн дүнгээс харахад цаашид хэлтсийн үйл ажиллагаанд 

дараах асуудлыг анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэж үзлээ. Үүнд: 

 

1. Цахилгаан хэмжих хэрэгсэл цахилгаан тоолуурын баталгаажуулалтын үнэн 

зөв байдлын талаарх мэдээллийг иргэд, хэрэглэгчдэд сайтар сурталчлах, 

“ДСЦТС” ХХК-тай хамтран цахилгааны тоолуурын баталгаажуулалт, 

бичилтийн талаарх үйл ажиллагааг сурталчилсан арга хэмжээг зохион 

байгуулах  

 

2. Стандарт, хэмжил зүйн үйл ажиллагаа, стандартын ач холбогдлын талаарх 

сургалт, мэдээллийг сумдын иргэд, хэрэглэгчдэд түлхүү хүргэхэд анхааран 

ажиллах. Жилд 1-2 сумдад арга хэмжээ зохион байгуулж хэлтсийн үйл 

ажиллагааг сурталчлан ажиллаж байсан бол цаашид энэхүү арга хэмжээний 

хүрээг өргөжүүлэх 



3. Шатахуун түгээгүүрийн хэмжих хэрэгслийг шалган батлагаажуулах эталон 

тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх, жин хэмжих хэрэгслийн 

баталгаажуулалтын үнэн зөв байдалд хяналт тавих, иргэд хэрэглэгчдийн 

баталгаажуулалтанд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох 

байгууллагад санал уламжилж шийдвэрлүүлэх  

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС 

 


