ОНХС-ИЙН FACEBOOK ХУУДАС

Нийт дагагчийн тоо/2020.12.31-ий байдлаар/: 4524
Үүнээс дагагчдыг нас болон хүйсийн байдлаар авч үзвэл:

Дагагчид тухайн хуудсанд реакш буюу лайк дарах гэх мэт хариу үйлдэл үзүүлсэн, мэдээллийг
шэйрлэсэн, коммент бичсэн гэх мэт ямар нэгэн байдлаар engagement хийснээр нь нас болон
хүйсээр нь авч үзвэл:

Дагагчдыг газар зүйн байршлаар нь ангилбал:

ОНХС-ИЙН FACEBOOK ХУУДСАН ИРСЭН САНАЛ ХҮСЭЛТ, АСУУЛТУУД:
ОНХС-ийн хуудсанд 2020.06.01-2020.12.31-ий байдлаар нийт 57 санал, хүсэлт, асуултууд ирсэн.

№

1

2

3

Огноо

Хэрэглэгчийн нэр

2020.06.03 Онон

2020.07.13 Khain Agzamkhan

2020.07.21

Одбаяр
Эрдэнэчулуун

Санал/хүсэлт/гомдол

Шийдвэрлэсэн
хугацаа

Хэнтий аймгийн Норовлин сумаас
мэдээлэл
байршуулах
гэсэн 2020.06.03
болохгүй байна.
Сайн байна уу? Баян-Өлгий
аймгийн Өлгий сумын орон нутгийн
хөгжлийн санд нэг санал оруулах
гэсэн юмаа. Тирлик захын урд
болон хойд талын замд бороо
орохоор ус тогтож явган хүн явах 2020.07.13
байтугай машин явах боломжгүй
болчихдог, замын элс хайрга
дэвсэж, янзалж ард түмний нүдэнд
харагдхуйц бүтээн байгуулалтын
ажил хийгээсэй гэж хүсэж байна.
2020 оны 06-р сард ОНХС-аас
сумын төвд сургуулийн дотуур
байрны
хашаажуулалт,
камержуулах
төсөл
авч
хэрэгжүүлсэн. Одоо хийж дуусаад
үлдэгдэл мөнгөө авах гэсэн чинь 2020.07.21
мөнгө байхгүй гээд өгөхгүй байна.
Ямар учиртай юм бол, ийм юм гэж
байдаг болов уу. Уул нь гэрээ юм
чинь үлдэгдэл мөнгө нь дансанд
баймаар юм даа.

Шийдвэрлэсэн
байдал

Хариулт

Төсөл
хэрэгжүүлэх
нэгжээс хариу
өгсөн

Төсөл
хэрэгжүүлэх
нэгжээс хариу
өгсөн

Та
энэ
асуудлыг
Сангийн
яамнаас
Төсөл
тодруулаарай.
Энэ
хэрэгжүүлэх
пэйж
хуудсыг
нэгжээс хариу "Тогтвортой
өгсөн
амьжиргаа-3"
төсөл
хариуцан ажиллуулж
байна.

4

Баян-Өлгий
аймгийн
болон
Ногооннуур
сумын
ОНХС-ийн
тайлан байгаа юу. Үзэж болох уу.
Баян-Өлгий аймаг тэр нь дотороо
Ногооннуур
сумыг
шалгаад
өгөөрөй. Жирийн иргэдээс энэ
төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан нэг ч
хүн байхгүй лав сүүлийн 4жилд.
Хэдэн итх-ын төлөөлөгч нар зүгээр
хувааж
авдаг
хийсэн
ажил
байхгүй.Засаг дарга нь хурлын
тэргүүлэгч нар өөрсдөө шийдвэрээ
2020.08.17 Азат Абай Ахтай
2020.08.17
гаргаж ажил хүлээн авах комисс
өөрсдөө. Тэгээд л хийэгдсэн нэг юм
байдаггүй
ш
дээ.
Нүдэнд
харагдахаар.
Тэгээд
өөрсдөө
байшин барьж бизнесээ хийж
машин тэрэг унаа авч хувьдаа
зарцуулдаг.4жилд багийн нийтийн
хурал гэх юм манай суманд нэг ч
болоогүй. Жирийн нэг ч иргэн энэ
төсөлд хамрагдаагүй. Иргэд маш их
гомдолтой байгаа энэ асуудалаар
хаана хэнд хандахаа ч мэддэггүй.

Сайн байна уу? Орон
нутгийн хөгжлийн сан
нь иргэдэд зээл олгох,
төсөлд
хамруулах
зэрэг үйл ажиллагаа
явуулдаггүй
гэдгийг
юуны өмнө танд хэлэх
нь зүйтэй болов уу.
Зарим
иргэд
"Сум
хөгжүүлэх сан", "Жижиг
дунд
үйлдвэрлэлийг
дэмжих сан" зэрэг зээл
өгдөг сантай эндүүрч
ойлгох
тохиолдол
байдаг. Таныг тэгээгүй
гэдэгт найдаж байна.
Төсөл
Орон нутгийн хөгжлийн
хэрэгжүүлэх
сан нь 1-5-р сард
нэгжээс хариу
иргэдээсээ саналыг нь
өгсөн
авч, гарсан саналыг
хамгийн олон иргэн
санал
гаргаснаар
эрэмбэлж
төсөвтөө
тусган ИТХ нь баталдаг
сан юм. Хэрэв та
саналаа өгч байгаагүй
бол
багийн
Засаг
даргадаа
хандан
саналаа
гаргаад,
Иргэдийн
нийтийн
хурал хэзээ болох
товыг
нь
асууж
байгаад/жил бүр 1-5
дугаар сард/ очиж сууж
оролцох эрхтэй. Харин

гомдол гаргахыг хүсэж
байгаа бол аль ч
шатанд бичгээр гаргах
боломжтой.
Сумын
Засаг
дарга,
ИТХ,
аймгийн Засаг дарга,
ИТХ, цаашлаад ЗГ-ын
11-11 төв рүү залгаж
болно. Мөн Сангийн
яаманд
бичгээр
гомдлоо
гаргах
боломжтой юм шүү.
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2020.10.05 Dyva Yerbol

ОНХС гэж тухайн орон нутгийн
ИТХ-ын олонхыг бүрдүүлсэн намын
2020.10.15
төлөөлөгчдийн хувааж завшдаг
мөнгөн хөрөнгө болж хувирсан.

6

2020.10.19 Б.Мөнхтулга

Сантай холбоотой зээлийн талаар
мэдээлэл өгөөч. Хэрэв боломжтой
бол Орхон, Дархан-Уул, Завхан,
Дорнод,
Дорноговь,
Ховд, 2020.10.19
Баянхонгор, Сэлэнгэ аймгийн орон
нутаг хөгжүүлэх сан зээл өгсөн
талаар баримт, линк өгч болох уу
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2020.10.21 М.Анхбаатар

ЖГҮ дүн яаж харах вэ? Төв аймаг

2020.10.21

ОНХС нь зээл олгодог
сан биш юм шүү. Жил
бүр 1-5 дугаар сард
иргэдээсээ санал авч
тухайн орон нутагт
ямар хөрөнгө оруулалт
хийхийг
шийдээд,
түүнийг
нь
хэрэгжүүлдэг сан юм.
Та сум хөгжүүлэх сан,
ЖДҮ-г дэмжих сан
Төсөл
зэргийр судалж үзвэл
хэрэгжүүлэх
болох байх аа. ОНХС
нэгжээс хариу
бол
орон
нутгийн
өгсөн
хөгжлийг
дэмжих
зорилготой сан юм.
Аль болох олон хүн үр
ашгийг
нь
хүртэх
боломжтой төслүүдээ
иргэд өөрсдөө санал
гаргаж шийддэг Орон
нутгийн
төсвийн
бүрэлдэхүүн юм. Та
Сум хөгжүүлэх сантай
андуурсан бололлой
Сайн
байна
уу?
Одоогийн
байдлаар
зөвхөн
урамшуулал
Төсөл
авсан
сумдын
хэрэгжүүлэх
мэдээллийг Орон нутаг
нэгжээс хариу
дахь
төслийн
өгсөн
ажилтнуудад
хүргүүлээд
байна.
Үнэлгээний
дүнг

нэгдсэн
байдлаар
удахгүй хүргүүлнэ.
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2020.11.02 Э.Цэцэглэн

9

2020.12.17 Л.Ачмаа

11 2021.01.05 Чинбат Лхүндэв

12 2021.01.07

Nasanjargal
Lodoi

Сайн байна уу? Орон нутгийн
хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлж буй
төсөл арга хэмжээний нэгдсэн
тайланг хаанаас авч болох вэ?
Хэнтэй уулзах вэ? 2016-2020
онуудын
Сайн байна уу? Сумаас орон
нутгийн
хөгжлийн
сангийн
хөрөнгөөс хийгддэг ажил явцын
болон хянал үнэлгээг иргэдин
оролцоотой
хийдэг.
Үүнийг
сайжруулахын тулд үнэлгээ хийж
байгаа иргэдийг чадавхижуулах нв
чухал юм байна лээ.
ОНХС-д сумын Соёлын төв төсөл
бичиж
иргэдээр
дэмжигдэн
батлагдсан боловч Соёлын төвд
өгч болдоггүй хуультай гээд өгөхгүй
юм. Энэ талаар ямар хуулийн
заалттай байдаг вэ.
Говьсүмбэр аймаг ганцхан Баянтал
гэдэг сумтай болчихсон юм уу.
Сүмбэр,
Шивээговь
2
дээр
дарахаар Баянтал гэж гарч ирээд,
тэгсэн мөртөө мэдээлэл олдсонгүй
гээд байх юм аа

2020.11.02

Төсөл
хэрэгжүүлэх
нэгжээс хариу
өгсөн

2020.11.02

2020.01.05

2020.01.07

Ойлголоо. Системийг
Төсөл
хөгжүүлж
байгаа
хэрэгжүүлэх
ажилтнууддаа
нэгжээс хариу
дамжуулж
өгье.
өгсөн
Баярлалаа танд.

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСЛИЙН FACEBOOK ХУУДАС

Нийт дагагчдын тоо: 1151
Үүнээс дагагчдыг нас болон хүйсийн байдлаар авч үзвэл:

Дагагчид тухайн хуудсанд реакш буюу лайк дарах гэх мэт хариу үйлдэл үзүүлсэн, мэдээллийг
шэйрлэсэн, коммент бичсэн гэх зэрэг ямар нэгэн байдлаар engagement хийснээр нь нас болон
хүйсээр нь авч үзвэл:

Дагагчдыг газар зүйн байршлаар авч үзвэл:

ОНХС-ИЙН TWITTER ХУУДАС

Нийт дагагчийн тоо: 139

Жиргээ:
№ Огноо

1

Нэр

Tweet and Retwieet

@ZMongoldoo

сум орон нутагт хамгийн их
хэрэгтэй эд дээ.

2020.11.23

Шийдвэрлэсэн Огноо
байдал

Хариу

ТХН-ээс
хариулт өгөв

2020.11.23

Сайн байна уу? Сангийн сайдын 2018
оны 228-р тушаалын хавсралт "Орон
нутгийн хөгжлийн сангийн үйл
ажиллагааны журам"-аар зохицуулдаг.

ТХН-ээс
хариулт өгөв

2020.12.17

ОНХС бол иргэдэд төсөв зарцуулах эрх
мэдэл өгч, саналыг нь сонсож байгаа
ганц хэрэгсэл юм. Гол агуулга нь
иргэдийн хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэх,
саналыг нь сонсох. ОНХС-ийн шинэ
журам батлагдаад 2 жил хэрэгжлээ.
Малын тоо толгойн татвар болон бусад
үндэслэлүүдээр нэмэлт, өөрчлөлт орохоор
иргэдээр санал хэлэлцүүлж байна.
https://mof.gov.mn цахим хуудасны нүүрэнд
байрлах "Хуулийн төслүүд" хэсэгт байршсан
журмын нэмэлт өөрлөлтийн төсөлтэй
танилцаад саналаа өгөх боломжтой. ОНХСийн хөрөнгөө юунд зарцуулах саналаа

Зөвхөн монголдоо
2

2020.11.23

@Mongolia97602
Төвийг сахигч

3

2020.12.17

@Battulga_munkh
Мөнх-Эрдэнэ
Баттулга

Иргэдээс ОНХС-ын
төлөвлөлтөд санал авах
журамыг Орон нутаг өөрөө
баталж хэрэгжүүлдэг үү, эсхүл
Яамнаас баталсан журмаар
явж байгаа юу?
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын
журамд иргэдээр эрэмбэ
тогтоолгох нь нэг талдаа учир
дутагдалтай байна. Сумын төсөв
багуудын сандал ширээ, соёлын
төвийн тоног төхөөрөмж болоод
дууслаа. Сумын давсан орлогоос
эмнэлэгтээ нярайн халаагч орны
мөнгийг арай л гэж суулгалаа.

Алслагдсан багуудаас 1 ээр
эрэмбэлэгдсэн ажлыг шууд
санхүүжүүлнэ гэсэн балай юмаа
болиоч

Тэгээд л тэндээс чинь
багуудад сандал ширээ авах
санал гараад байгаа

"Бүлгийн ярилцлага" хэлбэрийг сонгож,
бүлгээрээ ярилцаж, шийдэлд хүрэх
боломж нь бүрэн байдаг. Тиймээс та
санаачилга гарган энэ хэлбэрийг сонгож,
зөв зүйтэй гэж үзсэн саналаа бүлгээрээ
шийдээд, ИНХ-аараа хэлэлцүүлэх бүрэн
боломжтой. Та "Бүлгийн ярилцлага" хийх
болон бусад холбогдолтой видеог
ОНХС-ийн youtube хуудаснаас үзэж
танилцаарай. Бүлгийн ярилцлагын
нэвтрүүлгийг энэхүү холбоосоор үзээрэй.
Сумын төвийн иргэд олонхоороо
саналуудын эрэмбийг тэргүүлэх
магадлал өндөр учраас төвлөрлийг
сааруулах гэдэг утгаараа дор хаяж сумын
төвийн биш ядаж нэг багт хөрөнгө
оруулалт хийгдэх учиртай гэж үзэн энэ
заалт орсон байдаг. Алслагдсан баг гэдэг
нь төвийн багаас бусад багийг хэлнэ. Та
Сангийн яамны цахим хаягаар орж
журмын нэмэлт, өөрчлөлтөд саналаа
албажуулан хүргүүлэх боломжтой юм
шүү.
Та хурлын төлөөлөгч бололтой.
Дэвшүүлж буй хөрөнгө оруулалтынхаа
ач холбогдлыг иргэддээ ойлгуулах
нөлөөллийг хийхэд хамтарч ажиллана
гэж найдаж байна. Хууль, журмын
хүрээнд зөвшөөрөгдсөн ямар ч хөрөнгө

Одоо байгаа журмаар бол
ажлын байр нэмэгдүүлэх
хөрөнгө оруулалт хийх
боломжгүй юм билээ.
Ерөнхийдөө ашиглалт багатай
баахан тоног төхөөрөмж
засвар гэрэлтүүлэг гэх мэтийн
үр дүнгүй хөрөнгө оруулалт
болж байна.

оруулалтыг хийх боломж нь байдаг.
Сангийн яам, "Тогтвортой амьжиргаа3"төсөл аймаг, сумын ЗДТГ, ИТХ ажлын
албадууд хамтраад ОНХС-ийн ү.а-г
сайжруулах, иргэдийн оролцоо,
мэдлэгийг сайжруулах олон талт үйл
ажиллагааг зохион б.гуулдаг. Гол нь
тухайн орон нутагтаа байгаа мэдлэгтэй,
ойлголттой хүмүүс нь нэг ч гэсэн хүнд
зөв ойлголт өгч байх нь чухал байна.
Хууль, тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн чиг
үүргийн хүрээнд томоохон далайцтай
хөрөнгө оруулалтууд хийх боломжтой
гэдгийг иргэддээ ойлгуулахад хамтран
ажиллахыг хүсье! Журмын нэмэлт
өөрчлөлтийн төсөлд мөн ажлын байрыг
бий болгох, өрхийн орлогыг дэмжих
чиглэлээр нэмэлт заалт орж байгаа. Та
төсөлтэй танилцаад саналаа
хүргүүлээрэй.
Тухайн хөрөнгө оруулалтууд тухайн цаг
үедээ хэрэгтэй байсан уу гэдгийг яривал
бас нэг өөр асуудал. Тухайлбал, сумдад
очиход гудамжны гэрэлтүүлгийн дийлэнх
нь ОНХС-ийн санхүүжилтээр хийгдсэн
байдаг. Одоо харин тэр хэрэгцээ
шаардлага тод.хэмжээнд хангагдаж
байгаа учраас журмыг хэрхэн яаж
сайжруулах уу гэдэгт та бүхнээс санал

@gtomorchuluun

Баттулгаа журмаа сум, багийн
түвшинд сайтар ойлгуулах
хэрэгтэй.

Г.Төмөрчулуун

@Battulga_munkh

авч байгаа юм. Тиймээс та журмын заалт
бүртэй танилцаад тодорхой саналаа
хүргүүлбэл таны гаргасан санал албан
ёсоор яамандаа хүрэх болно оо.
Тийм ээ. Сангийн яамны хэрэгжүүлдэг
ТА-3 төсөл ОНХС-ийн ү.а-г сайжруулах
тал дээр орон нутгийн удирдлагуудтай
хамтран ажиллаж, иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх дэд төслүүд хэрэгжүүлж, ТВ,
нийгмийн сүлжээ, ТАХ-чдаар дамжуулан
нөлөөллийн ажлыг хийсээр байна.
Цаашид улам анхаарна аа.

Баттулгаа сангийн сайдын 228
журмаа сайн унш судал. энэ
сан чинь иргэдийг эрүүл
аюулгүй орчин нөхцөлд ая
тухтай амьдрах нөхцөлийг
бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн. энэ
сангийн мөнгөөр тусгай
шилжүүлгийн байгуулга
санхүүжүүлэхгүй гээд заасан
байгаа.
Төмөрчулуунаа Давсан
орлогоос болно сайн унш

Баттулга
@gbld9

Баттулгаа Ойлгуулж
сэнхрүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгтэй
хэрэггүй юмаа ялгаж сурах

ОНХС-ийн санхүүжүүлэх хөрөнгө
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ
нь журмын 6.4.2-т заасны дагуу "Сум,

@Battulga_munkh
Баттулга

биз. Мөнгө нь иргэдийн л
мөнгө. Сум өөрийн сайтар
боловсруулсан дунд
хугацааны хөгжлийн
төлөвлөгөөтэй байх нь чухал.
Түүнд тусгасан арга хэмжээг
ОНХС-р дамжуулж
санхүүжүүлэх, иргэдийн
саналыг тийш нь чиглүүлэх
хэрэгтэй. Чиглүүлэлт маш
чухал. Өнөөдрийн өөхнөөс
юу чухал билээ?
Багийн даргуудад их учир
байнаа. Тэднийхээ үгээр их
санал өгдөг юм шиг байна.

ОНХС-ийн шинэчлэгдсэн
@Sarahb63940774 журам дээр жаахан
тодорхойгүй заалт байгаа
шүү. Өмнөх журмаас
шаардлага шалгуур нь илүү
болсон ч чиг үүрэг нь
хоёрдмол агуулга ихтэй,
Төсвийн тухай хуулийн 58
дугаар зүйлийн зааг ялгааг
нарийвчлан тусгаагүй,
ерөнхийлсөн

дүүргийн хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх
чиглэл болон газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөтэй уялдсан" байх ёстой
байдаг.

1. Багийн Засаг дарга санал авдаг /Энэ
саналын хуудсан дээр сумын ЗДТГ-аас
хөрөнгө оруулалт санал болгох
боломжтой байдаг/ 2. Иргэдийн
нийтийн хурлаар хэлэлцдэг 3. Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцдэг
Энэ цаг мөчид бид журамд нэмэлт өөрчлөлт
оруулахаар ажиллаж байна. Та
https://mof.gov.mn цахим хуудасны нүүрэнд
байрлах "Хуулийн төслүүд" хэсэгт байршсан
журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтэй
танилцаад саналаа өгөх боломжтой. Журмын
төсөлд чиг үүргийг илүү тодорхойлж зааж
өгсөн.

@gtomorchuluun
Г.Төмөрчулуун

@Munkhtulga_O

@Battulga_munkh
Баттулга
@Munkhtulga_O

Баттулгаа, Орон нутгийн
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх ажлуудыг хэрхэн
эрэмбэлж, санал авах талаарх
мэдээллийг иргэдэд хүргэх, юу
чухал вэ гэдгийг сайтар
ойлгуулах нь БИНХ, БЗД,
тухайн багаас СИТХ-д
сонгогдсон Төлөөлөгчдийн
үүрэг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй.
Баттулгаа, Иргэдээр
эрэмбэлүүлээд түүн дээр
бодлогын боловсруулалт хийх
эрх нь тамгын газар, ИТХ-д
бүрэн бий.
Мөнхтулгаа, Хөдөөгийн
багуудаас 1 ээр гарсан
саналыг шууд санхүүжүүлэх
журамтай
Баттулгаа, тэгэхээр бодлого
жаахан алдагдаад бдаг талтай.
Иргэн бүр хашаандаа
худагтай, үүдэндээ, авто, явган
зам, ногоон байгууламж,
автобусны буудалтай,
дэргэдээ сургууль,
цэцэрлэгтэй болох гээд санал
гаргаад байдаг.

@Tuul_71
Tuul

4

2020.01.04
@shinebaatar

Баттулгаа, одоо цэцэрлэг
сургуулийн тоног төхөөрөмж,
урсгал засварын мөнгийг
орон нутаг буюу үүсгэн
байгуулагч нь хариуцах
хуулийн өөрчлөлт орохоор
байгууллагууд хэн давуу
хүнтэй байгаагаараа хөрөнгө
олж авах хандлагатай байдаг.
харин энэ орон нутагт нэн
шаардлагатай юу байгаа
дээрээ иргэд талцалгүй санал
нэгдэж хэзээ сурах бол л гэж
боддог шүү
Энэ сан бол сумын
намчирхлын үндэс. Ялсан
намын гишүүдийн шагнал...

Фб-р санал авсан болоод таг.
Энэ жил бүр корона гээд
сайхан байна... Танай фб
дээрх мэдээллийг хардаг.
Элгийн элгийн юманд
зарцуулдаг шүү тэ. Хийсэн

ТХН-ээс
хариу өгөв

2020.01.04 Иргэн энэ сангийн үйл ажиллагаанд
хяналт тавих эрх нь байдаг. Та иргэн
хүний хувьд саналаа гаргаж, санал
эрэмбэлж батлах Иргэдийн нийтийн
хуралдаа оролцож байсан уу? Иргэд
эрхээ мэддэг, оролцдог байвал сангийн
үйл ажиллагаа хардалт сэрдэлтгүй,
журмын дагуу хэрэгжинэ.
Бид сайжруулахаар олон талт үйл
ажиллагаа хийсээр байна. Сангийн
ү.ажиллагаа журмын дагуу хэрэгжихэд
иргэний хяналт, мэдээлэлтэй байх,
оролцоо чухал байна. Журмын дагуу
сумын ЗДТГ таны саналыг эргэн мэдээлэх

ажил төсөв хоёрын уялдаад
харахаар ичмээр.

үүрэгтэй. Ихэвчлэн ИНХ дээрээ
мэдээлдэг туршлага ажиглагддаг.

ИНХ нь бараг нууц шатанд
очсон. Ялсан намын хурал
шахуу

Тэр тусам нь ИНХ-ын дарга, Засаг
даргаасаа хурлын товыг асууж байгаад
заавал оролцож байгаарай та. Хэрэв
оролцуулахгүй бол бүх шатанд гомдол
гаргах бүрэн эрх нь хуулиар олгогдсон
байдаг. Яг тан шиг мэдээлэлтэй иргэдийн
оролцоо маш чухал юм.

Цахим хуудсаар ирсэн санал:
№ Огноо

Хэрэглэгчийн нэр

Санал/хүсэлт/гомдол

Манай СӨХ нь 2018 оны 10 сараас
БЗД-ийн 1-р хороо, Токиогийн
гудамжинд байрлах 27 28-р байрыг
хариуцан үйл ажиллагаа явуулж
байна. Бидний хариуцан үйл
ажиллагаа явуулдаг хоёр байр нь 1965
онд ашиглалтанд орсон угсармал 5
С.Ууганбаатар
давхар барилга бөгөөд дулааны
1 2020.12.20
(soyombo2728@gmail.com) алдагдал өндөртэй хуучны орон сууц
юм. Анх СӨХ-ны үйл ажиллагаа
хариуцан ажиллаж эхлэхэд хоёр
байрны хувьд хэд хэдэн ноцтой
асуудал тулгарч байв. Үүнд : 1. 1965
онд ашиглалтанд орсоноос хойш
дээврийн засвар үйлчилгээ ганцхан
буюу 2000, 2001 онуудад

Шийдвэрлэсэн Шийдвэрлэсэн
хугацаа
байдал
Хариулт

2 2020.12.24

Гаукар
/gaukar.erbol@gmail.com /

Миний бие Ербол овогтой Гакуар
Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн
газарт мэргэжилтнээр 2 дахь жилдээ
ажиллаж байна. 2020 он гарснаас
хойш Монгол Улсын Засгийн газрын
225 дугаар тогтоолын хавсралтад
заасан халдварт өвчнүүдээс
урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээнүүдийг хариуцан ажиллаж
байна. Тус тогтоолын 2 дугаар
хавсралтад каасан орон нутгийн
санхүүжилтээр санхүүжүүлэх 5
төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээнд аймгийн
Засаг даргын 2020 оны А/163 тоот
захирамжийн нэгд.

