Төслийн/ОНХС-ийн цахим хуудсанд ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал.
№ Огноо

Хэрэглэгчийн
нэр

Санал/хүсэлт/гомдол

1

1/27/2
021

Д.Алтанг
эрэл
(altanger
el.dorjkh
uu@mail
.com)

Сайн байна уу. 2021 онд
"ТОГТВОРТОЙ
АМЬЖИРГАА-3" ТӨСӨЛийн хүрээнд ямар ямар
төсөл хөтөлбөр
хэрэгжиж вэ. Газар
тариалан хөдөө аж
ахуйтай холбоотой
төсөлд хөтөлбөрд
холбогдож болох уу.

2

1/29/2
021

Баянсүх
(bayansukh@ya
hoo.com)

Хөдөө орон нутагт
Тодорхой хэмжээнд мод
тарьж буй иргэдэд
гүний худаг улсаас
гаргуулж өгөх. Цөлжилтөөс хамгаалах
үр дүнтэй арга -мод
тарих хүсэлтэй иргэд
олон бий

Шийдвэр
лэсэн
хугацаа
4/16/2021

Шийдвэр
лэсэн
байдал
ТХН-ээс
хариу
өгөв

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Шийдвэрлэсэн хариулт

Сайн байна уу Алтангэрэл? Манай төсөл нь "Орон нутгийн
хөгжлийн сан"-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдийг
мэдээ мэдээллээр хангах, төрийн албан хаагчдыг
чадавхжуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай
төсөл хувь хүн, аж ахуй нэгжид хөрөнгө оруулалт хийдэггүй
болно. Та харин нутгийн иргэдтэйгээ хамтраад "Орон
нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтийг нийтийн эрх
ашигт нийцсэн хөрөнгө оруулалтад зарцуулах боломжийг
хайж, судалж үзвэл боломжтой гэж зөвлөх байна. Багийн
Засаг дарга болон сумын ЗДТГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэл
авах эсвэл "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл
ажиллагааны журам"-тай танилцаж үзнэ үү. Асуулт
ирүүлсэнд баярлалаа! "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл
хэрэгжүүлэх нэгж.Утас: 70009828
Сайн байна уу Баянсүх? Та "Хөдөө орон нутагт Тодорхой
хэмжээнд мод тарьж буй иргэдэд гүний худаг улсаас
гаргуулж өгөх. -Цөлжилтөөс хамгаалах үр дүнтэй арга -мод
тарих хүсэлтэй иргэд олон бий- гэсэн саналыг ОНХС-ийн
цахим хуудсанд ирүүлсэн байна. "Орон нутгийн хөгжлийн
сан"-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд
саналаа өгөхийг хүсвэл багийн Засаг даргадаа хандаж
саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сумын ЗДТГ-аас
цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон нутагтаа саналаа
гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа
дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ.
Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа! Хүндэтгэсэн, "Тогтвортой
амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Утас: 70009828
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2/8/20
21

Ууганхүү
Батжаргал
(uukuuluu.1001
@gmail.com)

Иргэний засаглал ТББ
2018 оноос хойш иргэд
хуулийн хүрээнд дэх
эрхээ бүрэн эдлэж сурах,
эрхээ эдлэхийн тулд дуу
хоолойгоо илэрхийлэх,
оролцож сурах, үүрэг
хариуцлагаа ухамсарлаж
сурах чиглэлд
нөлөөлийн ажлуудыг
хийсээр ирлээ. Цаашид
хамтран ажиллахад
хэзээд бэлэн байх болно
гэдгийг уламжлахыг хүсч
байна. Та бүхний ажилд
амжилт хүсье.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Ууганхүү Батжаргал? Хамтран ажиллах санал
ирүүлсэнд баярлалаа! Та манай цахим хуудас http://tusuvoronnutag.mof.gov.mn/ болон https://www.facebook.com/SLP
roject3 хуудсыг дагаж, хамтын ажиллагааны
урилгын мэдээлэл авч байгаарай. Мөн тухайн цаг үед
хамтран ажиллах зарыг өдөр тутмын "Өнөөдөр" сонинд
нийтэлдэг болно. Хүндэтгэсэн, "Тогтвортой амьжиргаа-3"
төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Утас: 70009828
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2/17/2
021

Х.Отгонжаргал
(otgonjargal.khai
dav@gmail.com)

ОНХС-ийн хөрөнгө 2021
онд Өмнөговь аймгийн
Ханбогд суманд хэт бага
хуваарилагдсан байна.
Жнь: тус аймгийн Ноён
сумтай харьцуулахад хүн
амын тоо, татварын
идэвхи санаачлага,
олборлосон АМНАТ,
нөөцийн төлбөрийн
үзүүлэлт зэргийг
тооцохгүй хуваарилаж
байгаа нь Ханбогд сумын
8000-аад иргэдийн эрх
ашгийг зөрчсөн гэж
үзэхээр байна. Энэ
асуудлыг анхаарч хянаж
өгнө үү.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу өгч,
Сангийн
яаманд
уламжлав

Сайн байна уу? Отгонжаргал!
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "ОНХС-ийн хөрөнгө 2021 онд
Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд хэт бага хуваарилагдсан
байна. Жнь: тус аймгийн Ноён сумтай харьцуулахад хүн
амын тоо, татварын идэвхи санаачлага, олборлосон АМНАТ,
нөөцийн төлбөрийн үзүүлэлт зэргийг тооцохгүй хуваарилаж
байгаа нь Ханбогд сумын 8000-аад иргэдийн эрх ашгийг
зөрчсөн гэж үзэхээр байна. Энэ асуудлыг анхаарч хянаж
өгнө үү" гэсэн санал хүсэлт ирүүлсэн байна.
Төсвийн тухайх уулийн 59.2.2.энэ зүйлийн 59.2.1-д зааснаас
бусад хэсгийн 30-аас доошгүй хувийг хүн амын тоо, алслалт,
нутаг дэвсгэрийн хэмжээг харгалзан хуваарилах гэж заасан,
мөн Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас аймаг,
нийслэлийн ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлгийг Монгол
Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Орон нутгийн хөгжлийн
нэгдсэн сан болон Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох
орлогын шилжүүлгийг тооцох аргачлал батлах тухай” 230
дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Орон нутгийн
хөгжлийн нэгдсэн сан болон Орон нутгийн хөгжлийн сангаас
олгох орлогын шилжүүлгийг тооцох аргачлал”, Сангийн
сайдын 2016 оны “Аргачлал батлах тухай” тушаалын
хавсралтаар батлагдсан “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны
төлбөр, ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн
орлогоос Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлэг
тооцох аргачлал”-ын дагуу бодож хуваарилах ёстой. Та
эдгээр эрх зүйн актуудыг судалж үзээд, аймаг зөв бодож
хуваарилсан эсэхэд хяналтаа тавих боломжтой.
Мөн түүнчлэн бид таны санал, хүсэлтийг Сангийн яамны
ОНХС хариуцсан нэгжид хүргүүлсэн ба тухайн хэлтэс шалгаж
үзээд танд эргэн хариу өгнө гэж найдаж байна.

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
Утас: 70009828
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3/2/20
21

3/2/20
21

Батзаяа
(ya.batuk@gmail
.com)

Орон нутгийн хөгжлийн
сангаар хийгдэх ажлын
жагсаалтад Сэлбэ
голыг тохижуулах
ажлыг оруулах
боломжгүй байна.
Хариултууд хэтэрхий
хайрцаглагдмал байна.

Уранчимэг
БГД 17-р хороо 34-р
(uranchimeg_mu байрны гадаа хүүхдийн
@yahoo.com)
тоглоомын талбай
болон саад хугарч
гэмтссэн аюулгүй орчин
бүрдээгүй

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу? Батзаяа!
"Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын жагсаалтад
Сэлбэ голыг тохижуулах ажлыг оруулах боломжгүй байна.
Хариултууд хэтэрхий хайрцаглагдмал байна." гэсэн асуулт
ирүүлсэн байна. УБ хотын хувьд цахимаар санал авах
аппликэйшнийг "Хотын засаглалыг сайжруулах" төсөлтэй
НЗДТГ хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Бид аппликэйшнийг
татаж авч саналаа өгч үзэхэд санал болгосон ажлуудаас
гадна өөрөө нэмэлтээр саналаа шивж оруулдаг хэсэг байсан.
Хэрэв танд дахин асуудал тулгарч байгаа бол та "Хотын
засаглалыг сайжруулах" төсөлтэй
https://www.facebook.com/oronnutgiinhugjliinsan холбогдож
үзнэ үү.
Хүндэтгэсэн, "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх
нэгж, Утас: 70009828
Сайн байна уу Уранчимэг?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "БГД 17-р хороо 34-р байрны
гадаа хүүхдийн тоглоомын талбай болон саад хугарч
гэмтссэн аюулгүй орчин бүрдээгүй" гэсэн санал ирүүлсэн
байна.
"Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа 5 дугаар сарын 31-ээс өмнө хандаж
саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн ЗДТГ-аас
цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон нутагтаа саналаа
гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа
дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ.
Нийслэл хотын хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авах
ажлыг "Хотын засаглалыг бэхжүүлэх" төсөлтэй хамтран авч

байгаа болно.
Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828

7

3/3/20
21

asdasd
utasaar zalgaad
(alzakbiska@tem batalgaajuulah kod oo
pinbox.com)
heleed og geed baihiin helj
ogoh ystoi ymu?

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "utasaar zalgaad batalgaajuulah
kod oo heleed og geed baihiin helj ogoh ystoi ymu?- гэсэн
асуултыг ирүүлсэн байна.
Нийслэлийн хувьд "Хотын зсаглалыг бэхжүүлэх" төсөл
НЗДТГ-тай хамтран Smart UB аппликэйшнээр санал авсан.
Энэ аппликэйшнээр санал авах ажлыг хороо хариуцан
хийдэг. Санал асуулгыг идэвхжүүлэх үүднээс болон өөрсдөө
саналаа өгөх боломжгүй иргэдэд туслах, мөн Ковидын
нөхцөл байдлын улмаас алсын зайнаас зохион байгуулж,
иргэдтэй утсаар холбогдож саналыг нь авах байдлаар
зохион байгуулсан гэсэн хариултыг өглөө. Та утсаар хүмүүст
кодоо өгөхгүйгээр өөрөө гар устандаа дээрх аппликэйшнийг
суулгаад өөрийн санаачилгаар хороондоо ямар хөрөнгө
оруулалт хийлгэх саналтай байгаагаа өгөх эрхтэй юм шүү. Та
жил бүр санал авах үйл явцад өөрийн санаачилгаар
идэвхтэй оролцож байхыг хүсье.

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
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3/3/20
21

Батзул
(tbatzul91@gma
il.com)

Танай зүгээс санал
хураалтанд ор гэж
утсаар ярьсан. гэвч
танай апп ямар ч
хэрэггүй юм.
сайжруулалт хийнэ үү

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Батзул?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Танай зүгээс санал
хураалтанд ор гэж утсаар ярьсан. гэвч танай апп ямар ч
хэрэггүй юм. сайжруулалт хийнэ үү" гэсэн саналыг ирүүлсэн
байна.
Одоогоор хэрэглэгдэж буй энэхүү аппликэйшн нь НЗДТГ
болон "Хотын засаглалыг сайжруулах" төсөл хамтран
сүүлийн 3 жил ОНХС-ийн санал авах ажлыг зохион
байгуулсан.
Сангийн яамны хэрэгжүүлдэг "Тогтвортой амьжиргаа-3"
төсөл нь 330 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулахад
чиглэн ажилладаг. Бидний хувьд улс орон даяар цахимаар
санал авч болдог болгохоор аппликэйшн хөгжүүлж байна.
Хоёр төслийн хувьд цаашид аппликэйшнийг сайжруулах тал
дээр анхаарч, хамтран ажиллаж байна.
Санал хүсэлтээ ирүүлсэнд баярлалаа!

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
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3/4/20
21

Б.Мянган
(myangaa0625@
gmail.com)

Улаанбаатар хот. Баянгол 4/16/2021 ТХН-ээс
дүүрэг. 5-р хороо.
хариу
Эрэлийн 46-р 2-р орц.
өгөв
Манайх 6 давхарт
амьдардаг. Дээврээс цас
хайлах үеэр бас зун
борооноор ус алдаад
байна. Олон жил засвар
хийгээгүй. Дээврийг
янзлах хэрэгтэй байна
яаралтай. Өнгөрсөн онд
дүүргээс засах тухай СӨХд хэлсэн боловч дүүрэг
ажлаа хийсэнгүй.

Сайн байна уу Мянган?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "1лаанбаатар хот. Баянгол
дүүрэг. 5-р хороо. Эрэлийн 46-р 2-р орц. Манайх 6 давхарт
амьдардаг. Дээврээс цас хайлах үеэр бас зун борооноор ус
алдаад байна. Олон жил засвар хийгээгүй. Дээврийг янзлах
хэрэгтэй байна яаралтай. Өнгөрсөн онд дүүргээс засах тухай
СӨХ-д хэлсэн боловч дүүрэг ажлаа хийсэнгүй." гэсэн санал
ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон

нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828

1
0

3/9/20
21

Дэлгэрмаа
(degi_ch@yahoo
.com)

Сая манай хорооноос
утасдаад таны утсан
дээр код ирсэн байгаа,
тэр кодыг хэлээд өг гэж
байна. Хэрэв ээ танай
сан санал асуулга авч
байгаа бол энэ сайтын
хаяг дээрээ өрхүүд нь
өөрсдөө саналаа ороод
өгч болдоггүй юм уу,
ямар сонин хэлбэрээр
санал аваад байна аа.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Дэлгэрмаа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Сая манай хорооноос
утасдаад таны утсан дээр код ирсэн байгаа, тэр кодыг хэлээд
өг гэж байна. Хэрэв ээ танай сан санал асуулга авч байгаа
бол энэ сайтын хаяг дээрээ өрхүүд нь өөрсдөө саналаа
ороод өгч болдоггүй юм уу, ямар сонин хэлбэрээр санал
аваад байна аа" гэсэн асуултыг ирүүлсэн байна.
Нийслэлийн хувьд "Хотын зсаглалыг бэхжүүлэх" төсөл
НЗДТГ-тай хамтран Smart UB аппликэйшнээр санал авсан.
Энэ аппликэйшнээр санал авах ажлыг хороо хариуцан
хийдэг. Санал асуулгыг идэвхжүүлэх үүднээс болон өөрсдөө
саналаа өгөх боломжгүй иргэдэд туслах, мөн Ковидын
нөхцөл байдлын улмаас алсын зайнаас зохион байгуулж,
иргэдтэй утсаар холбогдож саналыг нь авах байдлаар
зохион байгуулсан гэсэн хариултыг өглөө. Та утсаар хүмүүст
кодоо өгөхгүйгээр өөрөө гар устандаа дээрх аппликэйшнийг

суулгаад өөрийн санаачилгаар хороондоо ямар хөрөнгө
оруулалт хийлгэх саналтай байгаагаа өгөх эрхтэй юм шүү. Та
жил бүр санал авах үйл явцад өөрийн санаачилгаар
идэвхтэй оролцож байхыг хүсье.
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

1
1

3/9/20
21

олзон
нарантуяа
(www.narantuya
_33@yahoo.com
)

33-р сургуулийн хойт
талын машины
зогсоолыг зөвшөөрлийг
цуцалж сурагчдын амрах
чөлөөт талбай болгож
өгнө үү

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Олзон Нарантуяа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "33-р сургуулийн хойт талын
машины зогсоолыг зөвшөөрлийг цуцалж сурагчдын амрах
чөлөөт талбай болгож өгнө үү" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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21

олзон
нарантуяа
(www.narantuya
_33@yahoo.com
)

Алтан жолоо
үйлчилгээний төвөөс
уруудлаг замд хурд
сааруулагч хийж явган
хүний замыг бариултай
хашлагатай болгож өгнө
үү

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Олзон Нарантуяа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Алтан жолоо үйлчилгээний
төвөөс уруудлаг замд хурд сааруулагч хийж явган хүний
замыг бариултай хашлагатай болгож өгнө үү" гэсэн санал
ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд

баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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battsetseg
(battsetseghurel
baatar@gmail.c
om)

sanal asuulga awch bgaa
ajilchid chin irgedees
batalgaajuulah codi-iig
utsaar awaad uursduu
bugluud bna

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу өгч,
Хотын
засаглалы
г
бэхжүүлэ
х төсөлд
уламжлав

Сайн байна уу Батцэцэг?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "sanal asuulga awch bgaa
ajilchid chin irgedees batalgaajuulah codi-iig utsaar awaad
uursduu bugluud bna" гэсэн асуултыг ирүүлсэн байна.
Нийслэлийн хувьд "Хотын зсаглалыг бэхжүүлэх" төсөл
НЗДТГ-тай хамтран Smart UB аппликэйшнээр санал авсан.
Энэ аппликэйшнээр санал авах ажлыг хороо хариуцан
хийдэг. Санал асуулгыг идэвхжүүлэх үүднээс болон өөрсдөө
гар утсандаа аппликэйшн суулгаж саналаа өгөх боломжгүй
иргэдэд туслах, мөн Ковидын нөхцөл байдлын улмаас
алсын зайнаас зохион байгуулж, иргэдтэй утсаар холбогдож
саналыг нь авах байдлаар зохион байгуулсан гэсэн
хариултыг өглөө. Та утсаар кодоо өгөхгүйгээр өөрөө гар
устандаа дээрх аппликэйшнийг суулгаад өөрийн
санаачилгаар хороондоо ямар хөрөнгө оруулалт хийлгэх

саналтай байгаагаа өгөх эрхтэй. Жил бүр санал авах үйл
явцад өөрийн санаачилгаар идэвхтэй оролцож байхыг хүсье.
Санал хүсэлтээ ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
Утас: 70009828
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Б.Өсөхбаяр
(b.osohoo1992
@gmail.com)

Хэсгийн ахлагч нар
утасны дугаар авч утсанд
ирсэн кодоо хэл гэж
өөрсдөө ирэгдэд дутуу
хагс мэдээлэл өгч санал
асуулгыг өөрсдөө бөглөж
байна. Иргэд бид нар
санал асуулганд
хамрагдах эрхтэй биздээ.
Хэлхээр цаанаас нь тэгж
ав гэсэн гээд байх юм.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Өсөхбаяр?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Хэсгийн ахлагч нар утасны
дугаар авч утсанд ирсэн кодоо хэл гэж өөрсдөө ирэгдэд
дутуу хагс мэдээлэл өгч санал асуулгыг өөрсдөө бөглөж
байна. Иргэд бид нар санал асуулганд хамрагдах эрхтэй
биздээ. Хэлхээр цаанаас нь тэгж ав гэсэн гээд байх юм."
гэсэн асуултыг ирүүлсэн байна.
Нийслэлийн хувьд "Хотын зсаглалыг бэхжүүлэх" төсөл
НЗДТГ-тай хамтран Smart UB аппликэйшнээр санал авсан.
Энэ аппликэйшнээр санал авах ажлыг хороо хариуцан
хийдэг. Санал асуулгыг идэвхжүүлэх үүднээс болон өөрсдөө
гар утсандаа аппликэйшн суулгаж саналаа өгөх боломжгүй
иргэдэд туслах, мөн Ковидын нөхцөл байдлын улмаас
алсын зайнаас зохион байгуулж, иргэдтэй утсаар холбогдож
саналыг нь авах байдлаар зохион байгуулсан гэсэн

хариултыг өглөө. Та утсаар кодоо өгөхгүйгээр өөрөө гар
устандаа дээрх аппликэйшнийг суулгаад өөрийн
санаачилгаар хороондоо ямар хөрөнгө оруулалт хийлгэх
саналтай байгаагаа өгөх эрхтэй. Жил бүр санал авах үйл
явцад өөрийн санаачилгаар идэвхтэй оролцож байхыг хүсье.
Санал хүсэлтээ ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
Утас: 70009828
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Мөрөнгоо
(mngooe@gmail
.com)

Амжиргааны түвшин
доогуур байдаг айлуудыг
анхааралдаа авах, авто
зам засвар, гэрэлтүүлэг
дэд бүтэц

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Мөрөнгоо?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Амжиргааны түвшин доогуур
байдаг айлуудыг анхааралдаа авах, авто зам засвар,
гэрэлтүүлэг дэд бүтэц" гэсэн санал ирүүлсэн байна. ОНХСийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах
зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Мягмарцэрэн
(myagmartseren
.o@gmail.com)

120-н автобусны буудао
дээрх түц-г нүүлгэх 120-н
4 замын уулзвар дахт
замд ус зайлуулах
хоолой хийх

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Мягмарцэрэн?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "120-н автобусны буудао дээрх
түц-г нүүлгэх 120-н 4 замын уулзвар дахт замд ус зайлуулах
хоолой хийх" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд

баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Отгонболд
(myagmartseren
.o@gmail.com)

1.120-н автобусны
буудал дээрх түц үүдийг
нүүлгэх 2. 120-н 4 замын
уулзвартай замын ус
зайлуулах хоолой хийх 3.
Цэцэрлэг, сургууль нэмж
байгуулах)

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Отгонболд?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "120-н автобусны буудао дээрх
түц-г нүүлгэх 120-н 4 замын уулзвар дахт замд ус зайлуулах
хоолой хийх" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны

санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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H.aligermaa
(namjil.aligerma
a@yahoo.com)

Замын далан янзалж
үерийн усны хоолой
хиймэр байна замын ус
урсах гордилгоо хийх
хэрэгтэй байна энэ урд
зам одоохон нухаж
цөмөрч ундаа шүү

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Алигэрмаа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Амжиргааны түвшин доогуур
байдаг айлуудыг анхааралдаа авах, авто зам засвар,
гэрэлтүүлэг дэд бүтэц" гэсэн санал ирүүлсэн байна. ОНХСийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах
зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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доржсүрэн
(dotjsuren8998
@gmail.com)

Жил болгон санал хүсэлт
өгдөг боловч
хэрэгжүүлсэн ажил
алга.Наран хотхоны
фасадыг хэзээ засаж өгөх
вэ.4-н жил хүсэлтээ
гаргасан.2005 онд
ашиглалтанд орсон.12
давхараас нь 2ч удаа
нурж унасан

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Доржсүрэн?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Жил болгон санал хүсэлт
өгдөг боловч хэрэгжүүлсэн ажил алга.Наран хотхоны
фасадыг хэзээ засаж өгөх вэ.4-н жил хүсэлтээ гаргасан.2005
онд ашиглалтанд орсон.12 давхараас нь 2ч удаа нурж
унасан" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ.
ОНХС нь нийтийн эрх ашигт нийцсэн, олонхын санал авсан
ажлуудыг санхүүжүүлдэг тул та жил бүр саналаа өгдөг
байсан ч тухайн санал дээр өгсөн иргэдийн саналын тоог
хорооны насанд хүрсэн иргэдийн тоотой харьцуулж гаргаад
саналуудыг эрэмбэлдэг шүү. Нийтийн эрх ашигт нийцсэн
буюу олонхын санал авсан саналууд эрэмбээрээ дээгүүрт
орж хэрэгждэг гэдгийг анхаарна уу. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Мягмарцэцэг
(jokesil270@dxe
cig.com)

Би Хэнтий аймагт
байдаг хүн юм. Хааяа их
салхи шуураг болж
ногоон байгууламж их
дутдаг. Тийм ч учрааа
би Аймгийнхаа зэлүүд
нуга тал хээрээр цэцэг
навч ой мод тарих
санал хүсэлтэй байна.
Энэ Асуудлыг авч
хэлэлцэж ядаж 10 мод ч
болов тариарай
Баярлалаа. Ер нь голцуу
ногоон байгууламжийг
нэмэхийг уриалж байна.
Заавал нэмээрэй за юу.
Энд тэнд мод бут байх
сайхан цаг үеийг би
хармаар л байна шүү

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Мягмарцэцэг?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Амжиргааны түвшин доогуур
байдаг айлуудыг анхааралдаа авах, авто зам засвар,
гэрэлтүүлэг дэд бүтэц" гэсэн санал ирүүлсэн байна. ОНХСийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах
зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Эрдэнэжав
(jawaa0702@ya
hoo.com)

Баянгол дүүрэг 12хороо
12р байрны урд талын
хүүхдийн тоглоомын
талбайг хэзээ сэргээн
засварлах вэ

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Эрдэнэжав?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Баянгол дүүрэг 12хороо 12р
байрны урд талын хүүхдийн тоглоомын талбайг хэзээ
сэргээн засварлах вэ" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ.
Нийслэл хотын хувьд ОНХС-ийн саналыг Smart UB
аппликэшнээр авдаг ба та тухайн аппликэйшнийг гар
утсандаа суулгаад саналаа өгөх боломжтой. Саналаа
ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Эрдэнэтуяа
(erka_0116@ya
hoo.com)

А,Ковид цар цахилтай
үнэхээр тэмцэнэ гэж
байгаа бол эхлээд
Улаанбаатар хотоо
ариутган цэвэрлэх
хэргтэй байх гэж бодож
байна,Хотын гудамжаар
яваад үздээ,Дүүрэн
тамхины иш,архиы лонх,
хаясан нэг удаагийн
маскнууд үмхий
үнэртэнэ,Энэ үмхий үнэр
хаанаас гараад байна
вэ,нөгөө урт цагааны
хогноос үнэртээд байна
уу,Үүнийгээ одоо болтол
арилгаагүй байгаа юм
байхдааХотын дарга
машинаар яваад байлгүй
хотын төвөөрөө яваад
үзээч,Ганган
хувцалсан,гоё,гоё
залуучууд амандаа
янжуур зуун хотын
төвөөр алхалж

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Эрдэнэтуяа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд " А,Ковид цар цахилтай
үнэхээр тэмцэнэ гэж байгаа бол эхлээд Улаанбаатар хотоо
ариутган цэвэрлэх хэргтэй байх гэж бодож байна,Хотын
гудамжаар яваад үздээ,Дүүрэн тамхины иш,архиы лонх,
хаясан нэг удаагийн маскнууд үмхий үнэртэнэ,Энэ үмхий
үнэр хаанаас гараад байна вэ,нөгөө урт цагааны хогноос
үнэртээд байна уу,Үүнийгээ одоо болтол арилгаагүй байгаа
юм байхдааХотын дарга машинаар яваад байлгүй хотын
төвөөрөө яваад үзээч,Ганган хувцалсан,гоё,гоё залуучууд
амандаа янжуур зуун хотын төвөөр алхалж " гэсэн санал
ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ.
Нийслэл хотын хувьд ОНХС-ийн саналыг Smart UB
аппликэшнээр авдаг ба та тухайн аппликэйшнийг гар
утсандаа суулгаад саналаа өгөх боломжтой. Саналаа
ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,

"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Г.Тэмүүжин
(temuujingeke54
@gmail.com)

BayanZurhDuureg-iin 25-r
horoond selbe gol daguu
goliin tohijilt hiij guur barij
ugnu uu

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Тэмүүжин?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "BayanZurhDuureg-iin 25-r
horoond selbe gol daguu goliin tohijilt hiij guur barij ugnu uu"
гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ.
Нийслэл хотын хувьд ОНХС-ийн саналыг Smart UB
аппликэшнээр авдаг ба та тухайн аппликэйшнийг гар
утсандаа суулгаад саналаа өгөх боломжтой. Саналаа
ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Д. Энхцэцэг
(d.endgeeplc@g
mail.com)

Аливаа нэг намын
ноёрхолгүй, эх орон, улс
орноо гэсэн чадварлаг
боловсон хүчинтэй
хамтарч ажиллах
хэрэгтэй байна.
Боловсролыг улс төрөөс
ангид байлгамаар байна.
Дөрвөн жил тасралтгүй
орон нутаг хөгжих
төлөвлөгөөтэй түүний
дагуу тууштай ажиллах
шаардлагатай. Үргүй
зардал бага гаргая.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Энхцэцэг?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Аливаа нэг намын
ноёрхолгүй, эх орон, улс орноо гэсэн чадварлаг боловсон
хүчинтэй хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. Боловсролыг улс
төрөөс ангид байлгамаар байна. Дөрвөн жил тасралтгүй
орон нутаг хөгжих төлөвлөгөөтэй түүний дагуу тууштай
ажиллах шаардлагатай. Үргүй зардал бага гаргая" гэсэн
санал ирүүлсэн байна. Таны саналыг хүлээн авлаа. Бидэнд
хандсанд баярлалаа!
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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ЦЭРЭНХҮҮГИЙН
ОЮУНГЭРЭЛ
(tserenhuuoyun
gerel@gmail.co
m)

Altantuul
(aalt_86@yahoo
.com)

Би схд- ийн 14- р
хорооны 1- р хэсгийн
ахлагч билээ Би орон
нутгийн хөгжлийн
сангийн хөрөнгөөр хийх
ажлын санал асуулга
иргэдээс авч бн гэтэл
миний эрхийг яаралтай
баталгаажуулж өгнө үү

Сэлбэ гол дагуу гүүр
болон цэцэрлэг
байгуулах. Сайн
хийгээрэй амжилт

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Оюунгэрэл?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Би схд- ийн 14- р хорооны 1- р
хэсгийн ахлагч билээ Би орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр хийх ажлын санал асуулга иргэдээс авч бн гэтэл
миний эрхийг яаралтай баталгаажуулж өгнө үү" гэсэн санал
ирүүлсэн байна.
Нийслэлийн санал хураалтын хувьд Нийслэлийн ЗДТГ болон
"Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл" хариуцдаг тул та дээрх
байгууллагуудад хандана уу. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
Сайн байна уу Алтантуул?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Сэлбэ гол дагуу гүүр болон
цэцэрлэг байгуулах. Сайн хийгээрэй амжилт" гэсэн санал
ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд

баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Д.Эрхэмбаяр
(erkhem.chelsea
@gmail.com)

Сэлбэ гол дагуу
цэцэрлэгт хүрээлэн,
гүүр, явган хүний зам
хийж, тохижуулах.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Эрхэмбаяр?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Сэлбэ гол дагуу цэцэрлэгт
хүрээлэн, гүүр, явган хүний зам хийж, тохижуулах" гэсэн
санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны

санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Г. Ариунцэцэг
(ariun.0602@gm
ail.com)

Сэлбэ голын дагууу
уцэцэрдэг гүүр барих

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Ариунцэцэг?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Сэлбэ голын дагууу уцэцэрдэг
гүүр барих" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны

санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Дэнсмаа
(deegii0103maa
gaa@gmail.com)

Сэлбийн гүүрийн ойр
орчмыг
цэвэрлэж,цэцэрлэгт
хүрээлэн маягийн
болгох,гүүр барьж өгөх.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Дэнсмаа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Сэлбэ голын дагууу уцэцэрдэг
гүүр барих" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Нарантуяа
(narntuya@gmai
l.com)

Замын ус зайлуулах
шугамтай болох.
Борооны үед явах
газаргүй болдог

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Нарантуяа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Сайн байна уу Нарантуяа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Замын ус зайлуулах шугамтай
болох. Борооны үед явах газаргүй болдог" гэсэн санал
ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих

магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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доржбурам
(burmaa_btb@y
ahoo.com)

Сэлбэ голын дагуу
цэцэрлэг гүүр барих

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Доржбурам?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Сэлбэ голын дагууу уцэцэрдэг
гүүр барих" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны

санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Ундрам
(undraaa_g@ya
hoo.com)

9р байрны ар талын
тоглоомын талбайг
тохижуулах, явган хүний
замыг сайжруулах,11
байр ны зүүн талын
машины зогсоол
тохижуулах

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Ундрам?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "9р байрны ар талын
тоглоомын талбайг тохижуулах, явган хүний замыг
сайжруулах,11 байр ны зүүн талын машины зогсоол
тохижуулах" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны

санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828

3
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Сүхбаатар
(p_sukhbaatar@
yahoo.com)

БТ 49 Байрны күүн
талын зогсоолыг
хаалтай болгох.
Тэгээгүйгээс архичид
шөнө цуглаж архи уух,
хог хаях ойр орчинд н
хулгайхийх зэрэг
зөрчилууд гарч байна.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Сүхбаатар?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "БТ 49 Байрны күүн талын
зогсоолыг хаалтай болгох. Тэгээгүйгээс архичид шөнө
цуглаж архи уух, хог хаях ойр орчинд н хулгайхийх зэрэг
зөрчилууд гарч байна" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих

магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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altantsetseg
(g.altantsetseg1
987@gmail.com)

Selbe goliin daguu
tsetserleg gvvr barih

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Алтанцэцэг?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Сэлбэ голын дагууу уцэцэрдэг
гүүр барих" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд

баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828

3
5

3/24/2
021

М.Баттогоо
(togiishde@gmai
l.com)

ОНХСангийн хөрөнгөөр
2022 онд хийгдэх
иргэдийн саналыг ямар
зарчмаар яаж авах
талаар мэдээлэл өгөөч.
Мөн COVID-19 цар
тахалын үед саналыг
хэнхэн авах шийдвэрлэх
арга замын талаар
мэдээлэл авах хэрэгтэй
байна

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Баттогоо?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "ОНХСангийн хөрөнгөөр 2022
онд хийгдэх иргэдийн саналыг ямар зарчмаар яаж авах
талаар мэдээлэл өгөөч. Мөн COVID-19 цар тахалын үед
саналыг хэнхэн авах шийдвэрлэх арга замын талаар
мэдээлэл авах хэрэгтэй байна" гэсэн асуулт ирүүлсэн байна.
"ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журам"-д заасны дагуу санал
асууулгаа авах боломжууд нээлттэй байна. ОНХС-ийн санал
асуулга авах үйл явцын зохион байгуулалтаа хийх эрх нь
тухайн орон нутагт олгогдсон байдаг тул Сангийн яам болон
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс тусгайлсан чиг үүргийг
өгөөгүй болно. Иймд цаг үеийн нөхцөл байдал, хууль,
журам, тухайн орон нутгийн шийдвэртэйгээ "ОНХС-ийн үйл
ажиллагааны журам"-аа нийцүүлэн зохион байгуулж
ажиллана уу.

Туршлага судлахыг хүсвэл ОНХС-ийн ажилтнуудын байдаг
https://www.facebook.com/groups/625435408310502
Фэйсбүүк группэд нэгдэж бусад орон нутгийн албан
хаагчдаас туршлага судлах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
боломжтой.
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
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Отгонбаатар
Налайх дүүрэгт 42-47
(Otgomsm@gma байруудын бохирын
il.com)
шугам солих

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Отгонбаатар?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Налайх дүүрэгт 42-47
байруудын бохирын шугам солих" гэсэн санал ирүүлсэн
байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих

магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Ариунаа
(Ariunaabataa03
15@gmail.com)

Байрны дээврийн засвөр

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Ариунаа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Байрны дээврийн засвар"
гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,

"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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202103-24

Халиун
(khak_173@yah
oo.com)

Хүүхдийн аюулгүй орчин,
мөн хүүхэд хөгжлийн
дугуйлан секцнүүдийг
олон болгох

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Халиун?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Хүүхдийн аюулгүй орчин, мөн
хүүхэд хөгжлийн дугуйлан секцнүүдийг олон болгох" гэсэн
санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Д.Эрдэнэбаатар
(ebaatar56@yah
oo.com)

Чингэтэй.19хороо.Майхан толгой-2
зуслан. Зуслангийн гүүр
нураад 21 жил болж
байна. Зуслангийн
айлууд автомашинаараа
гол туулж байгаагаас
байгаль орчин ихээр
бохирдож байна. Энэ
талаар үе үеийн засаг
дарга, байгаль орчин
мэргэжлийн хяналтын
байгууллагуудад удаа
дараа санал тавьж 200
гаруй хүний гарын
үсэгтэй хүсэлт өгсөн
боловч ямарч арга
хэмжээ авахгүй байна.
Иймд гүүр барих
асуудлыг 2021 оны
төлөвлөгөөнд тусгаж
зохих арга хэмжээ авч
өгнө үү.

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Эрдэнэбаатар?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Чингэтэй.19-хороо.Майхан
толгой-2 зуслан. Зуслангийн гүүр нураад 21 жил болж байна.
Зуслангийн айлууд автомашинаараа гол туулж байгаагаас
байгаль орчин ихээр бохирдож байна. Энэ талаар үе үеийн
засаг дарга, байгаль орчин мэргэжлийн хяналтын
байгууллагуудад удаа дараа санал тавьж 200 гаруй хүний
гарын үсэгтэй хүсэлт өгсөн боловч ямарч арга хэмжээ
авахгүй байна. Иймд гүүр барих асуудлыг 2021 оны
төлөвлөгөөнд тусгаж зохих арга хэмжээ авч өгнө үү." гэсэн
санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ.
Тухайлбал нийслэл хотын хувьд ОНХС-ийн саналыг Smart UB
аппликэшнээр авдаг ба та тухайн аппликэйшнийг гар
утсандаа суулгаад саналаа өгөх боломжтой. Энэ жилийн
хувьд 3.1-4.1-ий хугацаанд цахим санал авах ажлыг зохион
байгуулсан.
Гэвч та "ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журам"-д заасны дагуу
бүлгийн ярилцлага хийх, эсвэл санал асуулгын хуудас бөглөх

байдлаар 5 дугаар сараас өмнө хорооны Засаг даргадаа
хандах боломж бий. Та журамтай нэг бүрчлэн танилцаад
боломжоо олж хараарай. Журмын линк:
https://www.legalinfo.mn/annex/details/8716?lawid=13685
Мөн түүнчлэн дараа онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын
саналыг өмнөх онд нь авдаг учир энэ жил өгсөн санал
хамгийн олон санал авч чадаад жагсаалтад орж батлагдвал
2022 онд хэрэгждэг гэсэн үг юм шүү.
Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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202103-25

Батням
(nbatnyam29@g
mail.com)

БГД-ийн 24- р хороо
Алтай хотхонд
хүүхдийн сургууль,
цэцэрлэг, тоглоомийн
талбай байгуулагдах
газар орон сууц барьж
байгаа асуудал

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Батням?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "БГД-ийн 24- р хороо Алтай
хотхонд хүүхдийн сургууль, цэцэрлэг, тоглоомийн талбай
байгуулагдах газар орон сууц барьж байгаа асуудал" гэсэн
санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Баярсайхан
(Bayaraa7082@
gmail.com)

Чингэлтэй дүүрэг - 18-р
хороо - Яргайтын гудамж
(Сургуулийн буудал)
Жалга дээгүүр гүүр
барих. Яргайт-29р
гудамжны хүмүүс
худгаас ус авахад өвөл
хальтарч унах эрсдэлтэй,
зун шавар шалбаагтай
байдаг зэрэг асуудалтай.
Иймд жалга дээгүүр
гүүрэн гарц бариулах
саналтай байна!

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Баярсайхан?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Чингэлтэй дүүрэг - 18-р хороо
- Яргайтын гудамж (Сургуулийн буудал) Жалга дээгүүр гүүр
барих. Яргайт-29р гудамжны хүмүүс худгаас ус авахад өвөл
хальтарч унах эрсдэлтэй, зун шавар шалбаагтай байдаг зэрэг
асуудалтай. Иймд жалга дээгүүр гүүрэн гарц бариулах
саналтай байна!" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Уянга
(uyngaxxi@gmai
l.com)

ЧД- 18-р хороо Яргайтын гудамж Сургуулийн буудал
Сургуулийн буудлаас
өгсөх автобусны буудал
хогоо дийлэхээ байсан.
Хичээл сургууль орж
байх үед хүүхдүүд ихээр
цугладаг тул хог маш их
хаягдаж байгаа. Иймд
автобусны буудал дээр,
цаашлаад ЧД 18-р
хороонд хогийн сав
хангалттай байрлуулж
өгнө үү!!!!!!!!

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Уянга?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "ЧД- 18-р хороо - Яргайтын
гудамж - Сургуулийн буудал Сургуулийн буудлаас өгсөх
автобусны буудал хогоо дийлэхээ байсан. Хичээл сургууль
орж байх үед хүүхдүүд ихээр цугладаг тул хог маш их
хаягдаж байгаа. Иймд автобусны буудал дээр, цаашлаад ЧД
18-р хороонд хогийн сав хангалттай байрлуулж өгнө
үү!!!!!!!!" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Ундармаа
(undrm39@gmai
l.com)

ЧД - 18р хороо Яргайтын гудамж
(Сургуулийн буудал)
Сургуулийн буудлын, 18р хорооны иргэдийн усаа
авдаг худаг одоо хүртэл
картгүй /ухаалаг биш/
байгаа тул, яаралтай
карттай болгож өгнө
үү!!!!!!

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Ундармаа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "ЧД - 18р хороо - Яргайтын
гудамж (Сургуулийн буудал) Сургуулийн буудлын, 18-р
хорооны иргэдийн усаа авдаг худаг одоо хүртэл картгүй
/ухаалаг биш/ байгаа тул, яаралтай карттай болгож өгнө
үү!!!!!!" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Мөнхтуяа
(munkhtuya_chu
ka@yahoo.com)

Гэрийн хороололд оо
асуудалтай байгаа учир
соруулдаг оо гэрийн
хорооллын айл бүрт
хийвэл зүгээр юмаа

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Мөнхтуяа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Гэрийн хороололд оо
асуудалтай байгаа учир соруулдаг оо гэрийн хорооллын айл
бүрт хийвэл зүгээр юмаа" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Ариунтуул
(ariuntuul04@g
mail.com)

Байрны дээвэр болон
гаднах камер ажилд
оруулах.9.г/44/байр
оршин суугч нараас

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Ариунтуул?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Байрны дээвэр болон гаднах
камер ажилд оруулах.9.г/44/байр оршин суугч нараас" гэсэн
санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828

4
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202103-31

Цогзолмаа
(tsogzii2000@g
mail.com)

56р сургуулийн арын
замыг янзалж өгөөч

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Цогзолмаа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "56р сургуулийн арын замыг
янзалж өгөөч" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Болормаа
(boogii539399@
gmail.com)

Хороодуудын үйл
ажиллагааг түргэн
шуурхай болгоё

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Болормаа?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Хороодуудын үйл ажиллагааг
түргэн шуурхай болгоё" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно. Таны
ирүүлсэн саналыг харахад та тухайн хороондоо өргөдөл,
гомдол гаргах, цаашлаад харьяа дүүргийн ЗДТГ-т, мөн ЗГ-ын
11-11 төвд утасдаж санал хүсэлтээ гаргах боломжтой.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна (Тухайлбал,
Нийслэлийн хувьд Smart UB аппликэйшнээр санал авдаг).
Мөн иргэдийнхээ олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны
санал хэрэгжих магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд
баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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мандахзул
(g99.mandaa@y
ahoo.com)

БГДийн 8р хорооний 16р 4/16/2021 ТХН-ээс
байрны эргэн тойрныг
хариу
камержуулмаар байна
өгөв
СӨХийн цэвэрлэгээ
үйлчилгээ муу байна.
Гадаад талбай
тохижолтоос гадна ариун
цэвэр муу байна

Сайн байна уу Мандахзул?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "БГДийн 8р хорооний 16р
байрны эргэн тойрныг камержуулмаар байна СӨХийн
цэвэрлэгээ үйлчилгээ муу байна. Гадаад талбай тохижолтоос
гадна ариун цэвэр муу байна" гэсэн санал ирүүлсэн байна.
Юун түрүүнд энэхүү ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн
үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг
авдаг болно.
Та СӨХ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал гомдлоо
өөрийн хариуцдаг харьяа СӨХ-дөө гаргахыг зөвлөж байна.
Энэ нь тусгайлсан хуулиар зохицуулагддаг, оршин
суугчдынхаа дундаас сонгогдож, байгуулагддаг тул СӨХ-той
холбоотой асуудлыг Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн
байдал, нийтийн зориулалттй орон сууцны байшингийн
дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай зэрэг хууль
тогтоомжийг судалж үзнэ үү.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ. Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828
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Ш.Алтан
(nominnomin03
9@gmail.com)

Схдүүрэг 2р хороо орбит
5-79тоот. Дахин
төлөвлөлтийн талаар:
Манай 2-р хорооны
эхний буюу 1-10р
гудамж 2016 онд дахин
төлөвлөлтөнд орж
гурван талын гэрээ
хэлэлцээр хийж үл
хөдлөхийн бүх бичиг
баримтаа өгч орон
сууцанд орох гэсэн
билээ. Шинэ Толгойт
Хороолол гэсэн нэртэй
хоёр есөн давхар байр
барьж 6,7-р гудамжны
айлуудыг оруулж
үлдсэнг зарсан. Үлдсэн
айлууд нь тал
гудамжтай байрны
айлуудын хог шороо,
байрны уурын зуухны
нүүрс, овоолсон шороон
дунд амьдарч байна. Үл
хөдлөхийнхөө бичиг
баримтыг бү

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Баярсайхан?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд "Схдүүрэг 2р хороо орбит 579тоот. Дахин төлөвлөлтийн талаар: Манай 2-р хорооны
эхний буюу 1-10р гудамж 2016 онд дахин төлөвлөлтөнд орж
гурван талын гэрээ хэлэлцээр хийж үл хөдлөхийн бүх бичиг
баримтаа өгч орон сууцанд орох гэсэн билээ. Шинэ Толгойт
Хороолол гэсэн нэртэй хоёр есөн давхар байр барьж 6,7-р
гудамжны айлуудыг оруулж үлдсэнг зарсан. Үлдсэн айлууд
нь тал гудамжтай байрны айлуудын хог шороо, байрны
уурын зуухны нүүрс, овоолсон шороон дунд амьдарч байна.
Үл хөдлөхийнхөө бичиг баримтыг бү" гэсэн санал ирүүлсэн
байна.
ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг авдаг болно.
Таны ирүүлсэн саналыг үзэхэд та хорооныхоо Засаг даргад
хандаж шийдвэрлэбэл зохилтой бололтой.
Харин "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
амьдрах орчноо сайжруулахад чиглэгдсэн хөрөнгө
оруулалтыг хийлгэхэд саналаа өгөх боломжтой. Та саналаа
өгөхийг хүсвэл баг, хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5
дугаар сараас өмнө хандаж саналаа өгнө үү. Зарим
тохиолдолд сум, дүүргийн ЗДТГ-аас цахимаар санал авч
байгаа тул харьяа орон нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж
байна (Тухайлбал, Нийслэлийн хувьд Smart UB
аппликэйшнээр санал авдаг). Мөн иргэдийнхээ олонхоор
саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих магадал
нэмэгдэнэ.
Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!

Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828

5
0

4/1/20
21

Ганбат
(ganbat8888@g
mail.com)

Би СХД-ийн 29-р хороо,
Драгон төвийн хойно
байрлах 23в байрны
оршин суугч байна.
Манай орчинд архидан
согтуурал их, орон
нутгаас ирэх болон
гарах зорчих хөдөлгөөн
их байдгаас орчны
бохирдол ихээр үүсдэг
газар л даа. Иймээс
хамгийн эхэнд сул
шороон хэсгүүдийг
битүү явган замын
хавтангаар хучих. Учир
нь сул шороон хэсгүүдэд
архидан согтуурсан
иргэд бие засах, хог
хаяхаас эхлэн асар их
бохирдуулдаг. 2. Явган
замын хавтангаар
хучдаг нь тус шороон
хэсэгт А.
Автомашинууд
байрлуулах боломжтой
болго

4/16/2021 ТХН-ээс
хариу
өгөв

Сайн байна уу Ганбат?
Та ОНХС-ийн цахим хуудсанд " Би СХД-ийн 29-р хороо,
Драгон төвийн хойно байрлах 23в байрны оршин суугч
байна. Манай орчинд архидан согтуурал их, орон нутгаас
ирэх болон гарах зорчих хөдөлгөөн их байдгаас орчны
бохирдол ихээр үүсдэг газар л даа. Иймээс хамгийн эхэнд
сул шороон хэсгүүдийг битүү явган замын хавтангаар хучих.
Учир нь сул шороон хэсгүүдэд архидан согтуурсан иргэд бие
засах, хог хаяхаас эхлэн асар их бохирдуулдаг. 2. Явган
замын хавтангаар хучдаг нь тус шороон хэсэгт А.
Автомашинууд байрлуулах боломжтой болго" гэсэн санал
ирүүлсэн байна.
Юун түрүүнд энэхүү ОНХС-ийн цахим хуудас нь ОНХС-ийн
үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой санал хүсэлтийг
авдаг болно.
Харин та "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн санхүүжилтээр
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөлд саналаа өгөхийг хүсвэл баг,
хорооны Засаг даргадаа жил бүр 5 дугаар сараас өмнө
хандаж саналаа өгнө үү. Зарим тохиолдолд сум, дүүргийн
ЗДТГ-аас цахимаар санал авч байгаа тул харьяа орон
нутагтаа саналаа гаргахыг зөвлөж байна. Мөн иргэдийнхээ
олонхоор саналаа дэмжүүлж чадвал таны санал хэрэгжих
магадал нэмэгдэнэ.
Нийслэл хотын хувьд "Хотын засаглалыг бэхжүүлэх" төсөл,
Нийслэлийн ЗДТГ-тай хамтран 3-р сарын 1-эээс 4 дүгээр
сарын 1-ийг дуустал Smart UB аппликэйшнээр санал авч
дууссан тул та аппликэйшнийг гар утсандаа суулгаад дараа
жил саналаа өгөх боломжтой.

Гэхдээ та ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу
5 дугаар сарын 31-ээс өмнө хорооныхоо Засаг даргад санал
асуулгын хуудсаар саналаа гаргах боломж эрх зүйн хувьд
нээлттэй байгаа шүү.
Саналаа ирүүлсэн танд баярлалаа!
Хүндэтгэсэн,
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,
Утас: 70009828

ОНХС болон төслийн фэйсбүүк хуудсанд ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал
№ Огноо

Хэрэглэгч
ийн нэр

Санал/хүсэлт/гомдол

Шийдвэрл
эсэн
хугацаа

Шийдвэрл
эсэн
байдал

Шийдвэрлэсэн хариулт

1

2021.01
.05

Чинбат
Лхүндэв

2

2021.01
.07

Nasanjarg
al Lodoi

3

2021.02
.03

Tuwshenja
rgal
Sharawsen
ge

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
Sain bainu ym lawlaj asuuj bolhy. Bi
sum hogjvvlhiin talaar ym asuuh gsn
ymaa bolhuu. Tanaihtai hamaaraltai
yu

4

2021.02
.05

Urantsetse
g Ch

медеелел авья Дорноговь орон
нутгийн хегжилийн сан

2021.02.05

5

2021.02
.16

Otan
Mirzakhan

Баян Өлгийн ОНХС-нд яаж орох
талаар мэдээлэл огооч

2021.02.16

6

2021.02
.17

Батсайхан
ы
Нямбаяр

Сайн байна уу зөвлөгөө мэдээлэл
авах гэсэн юмаа. Би орон нутгийн
хөгжлийн сангаас хийгдсэн
ажилуудыг яаж харах вэ өөрийн
нутгийнхаа заавал нэвтэрч орох уу.
20 оныхыг Дархан уул аймгийнх.

2021.02.17

2021.01.07

Төсөл
хэрэгжүүлэ
х нэгжээс
хариу
өгсөн

Ойлголоо. Системийг хөгжүүлж байгаа ажилтнууддаа
дамжуулж өгье. Баярлалаа танд.

2021.02.03

Төсөл
хэрэгжүүлэ
х нэгжээс
хариу
өгсөн
Төсөл
хэрэгжүүлэ
х нэгжээс
хариу
өгсөн
Төсөл
хэрэгжүүлэ
х нэгжээс
хариу
өгсөн
Төсөл
хэрэгжүүлэ
х нэгжээс
хариу
өгсөн

Сум хөгжүүлэх сан бол зээл олгодог сан юм. ОНХС
бол өөр юм шүү. Та сум хөгжүүлэх сангаас зээлийг
тодруулаарай.

Сайн байна уу? Та ямар мэдээлэл авахыг хүсэж байна
вэ? Аймгийнхаа үйл ажиллагаатай холбоотой
мэдээллийг onhs.mof.gov.mn хаягаар үзнэ үү. Хэрэв
хүссэн мэдээлэл тань олдохгүй бол аймгийнхаа ЗДТГаас лавлаж мэдээллээ авна уу.
Сайн байна уу? Та багийн Засаг даргадаа хандаж
саналаа гаргана аа.

Сайн байна уу? Та юуны талаар лавлах гэсэн юм бол?
Onhs.mof.gov.mn гэд он болон сумаа сонгоод
үзээрэй.

Утасаар тантай холбогдож болохуу
? Зөвлөгөө авч
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М.Батцэцэ Сайн байна уу. ОНХСангийн 2014
2021.03.04
г
оны 43-р заавар хүчинтэй мөрдөж
байна уу. ОНХСангийн хөрөнгө
оруулалтаар ямар ямар ажил
хийх ямар хууль байна 43т заасан
шиг. За ойлголоо ажлын амжилт
хүсье
Hyuna
Сайн Байна уу Хэнтий Аймгийг
Хэзээ Бүрэн Камержуулж Өгөх Вэ ?
Шөнө Орой Өглөөний Сэрүүнд
явахад харанхуй Нохой Шувуу
барьж идчих Гээд Согтуу Хөлчүү
хүмүүс Хүүхэд Айлгаад Байх Юм.
Ер нь Аймгуудад Эргүүл Маягийн
Зүйлийг 24цагаар Хийж Болдоггүй
Юм уу Тэртээ Тэргүй Урсах Ёстой
Бензин Хийх Ёстой Үүрэг нь Шүүдээ
Тэгвэл Ядаж Хулгай Зэлгий Хүн
Амины Хэрэг Багасана Шүүдээ
Энэхүү Санал Хүсэлтийг Минь
Хурдан Шийдэж Өгөөрэй
Баярлалаа. Амжилт Танай Хамт
Олонд
Odgerel
Санал яаж өгөх вэ
2021.03.08
Solongo

Төсөл
хэрэгжүүлэ
х нэгжээс
хариу
өгсөн

Сайн байна уу? Хүчингүй болсон. Одоо Орон нутгийн
хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам
мөрдөгдөж байгаа. Төсвийн тухай хууль болон ОНХСийн журмыг үзээрэй та. Журмаа уншвал Төсвийн
тухай хуулийн заалтууд байгаа
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х нэгжээс
хариу
өгсөн

Сайн байна уу? Та хаанаас холбогдож байна вэ?
Нийслэл үү, орон нутаг уу?
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Оюунаа
Адъяа
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Arild
Alimaa
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Багш
Бямбажав

Сайн байна уу. Хэсгийн ахлагч
болгонд 10000₮ нэгж өгч байгаад
баярлалаа.гэхдээ миний дугаарт
олгогдох боломжгүй гэсэн
байна.энэ ямар учиртайг
тайлбарлаж өгнө үү?адилхан нэгж
дата зарцуулж санал авч байхад
бидэнд нэгж дата тун их хэрэгтэй
байгаа тул энэ асуудлыг шийдэж
өгнө үү?баярлалаа
Бүлгийн уулзалт хийж болох уу
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Сайн байна уу? Нийслэлийн санал авах ажлыг Хотын
засаглалыг сайжруулах төсөл хариуцдаг тул та тийшээ
холбогдоно уу. 99056303
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Төсөл
хэрэгжүүлэ
х нэгжээс
хариу
өгсөн

Sain baitsgaanauu Bayntald hiliin
2021.03.20
haygtai bolgmoor baina sumiin
urhvvd vzemjtei hashaa
gereltvvlegtei haygtai baih nen
shaardlagatai baina. Ene asuudaliig
jil bolgon helj baina biylegdehgvi
ymaa odoo bi asuudliig dahin
shaardah bolno. Irgedteigee hural
hiideggvigiih baih gej bodoj baina
irged saihan orchind amidrahiig
hvleejl baigaa baih daa
kod yachvaa. Бгд 5 хороо гудамжны 2021.03.23
гэрэлтүүлгийг сайжруулах хорооны
гаднах тохилтыг өнгө үзэмж сайтай
болгох санал өгсөн код хэрэгтэй.
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Сайн байна уу? Энэ жилийн хувьд ковидын хууль
хэрэгжиж байгаа, мөн тухайн засаг захиргааны
нэгжийн гаргаж буй шийдвэр, захирамжийн дагуу
халдвар хамгааллын дэглэм, цуглах байдал зэргийг
харгалзан үзэх учраас тэр бүгдийг та судалж үзээрэй.
Тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ ЗДТГ-ын шийдвэрийг
асууж танилцана уу. Баярлалаа танд.
Сайн байна уу? Та.саналаа багийн Засаг даргадаа
хандаж өгөөрэй. Тэр хүн хүлээж аваад таны саналыг
Иргэдийн нийтийн хурлаараа иргэдэрээ хэлэлцүүлээд
батлах ёстой байдаг. Аан за. Тэгвэл танай иргэд
дэмжихгүй байна уу? Олонхоороо...

Төсөл
хэрэгжүүлэ
х нэгжээс
хариу
өгсөн

Сайн байна уу? Код яасан юм бол? Та асуултаа
ойлгомжтой явуулахыг хүсье! Сайн байна уу? Та
асуултаа 99056303 дугаараас холбогдож тодруулна
уу. Таны асуултыг сайн ойлгодоггүй ээ. Та энэ саналаа
аппликэйшнээ орж өгнө үү. Баярлалаа.
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Хайдавын
Отгонжар
гал

Сайн байна уу? ОНХС-н
хуваарилалт дээр хаанаас хяналт
тавьдаг вэ? Суманд шууд
хуваарилагдах уу? Эсвэл аймаг нь
сумддаа хуваарилах уу? Би
жирийн иргэний хувьд манай
суманд харьцангуй бага мөнгө
ирсэн гэж үзээд tusuvoronnutag.mpg.gov.mn -д санал
хүсэлт хүргүүлсэн боловч хариу
ирээгүй байна.
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Наранчул
уун
Сайнбилэг

Сайнуу орон нутгийн иргэд
цахимаар яаж саналаа өгөх вэ.
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Batbuyn
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Вассив
Балжинсү
рэн

Сайн байна уу. ОНХС-ийн талаар
мэдээлэл, ярилцлага авч болохуу.
Өнөөдөр сонины Улс төрийн
албаны сэтгүүлч байна. Холбогдох
дугаар өгөх боломжтой юу.
Сайн байна уу нэг зүйл тодруулж
өгч хариу өгнүү ОНХ сангийн зээл
авчихаад төрийн албан хаагч болж
болох юмуу
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2021.03.25

Сайн байна уу? Энэ санхүүжилт нь тусгай журмын
дагуу итгэлцүүрээр хуваарилагддаг хөрөнгө байдаг.
Тэрхүү итгэлцүүрээр бодогдоод улсын төсөвт суугаад
тухайн орон нутаг руу хуваарилагддаг. Гүйцэтгэлд
аудитын байгууллага хяналт тавина. Мөн иргэд
хяналт тавих эрхтэй. Аймгийн ОНХС-д хуваарилаад
аймаг түүнийхээ 30-аас доошгүй хувийг сумддаа
хуваарилдаг. Тухайн аймгийн хүн амын тоо, алслалт
гэх мэт хэд хэдэн үзүүлэлтээс шалтгаалж аймаг,
нийслэлийн ОНХС-д мөнгө шилжүүлдэг. Түүний 30аас доошгүй хувийг аймаг сумддаа шилжүүлэх
эрхтэй. Өөрөөр хэлбэл доод тал нь 30 хувийг сумддаа
өгөх ёстой байдаг. Таны гомдлыг үзээд хариу өгөх
болно оо.
Сайн байна уу? Тухайн орон нутаг нь журамд заасны
дагуу цахимаар саналаа ах ажлыг зохион байгуулж
байгаа авч байгаа. Та багийн даргадаа хандаж
тодруулна уу. Сангийн яам, Тогтвортой амьжиргаа
төсөл энэ жил орон нутгийн иргэд цахимаар санал
авдаг болохоор аппликэшн хийж байна. Ирэх жил
аппликэшн ашиглалтад орно. Одоогоор нийслэлд
аппликэйшнээр санал авч байна.
Сайн байна уу? 88098020, 99178846 Одсүрэн. ХМ
хариуцсан хүн.

Сайн байна уу? ОНХС зээл өгдөг сан биш шүү. Та Сум
хөгжүүлэх сантай андуурч байх шиг байна. ОНХС нь
Та өөрийн багийн Засаг даргадаа саналаа гаргаад
иргэдийн олонхын саналаар батлагдсан хөрөнгө
оруулалтыг хийдэг сан юм.
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Otgonbayr

Сайн байна уу? Надад нэг санал
байна. Миний ОНХС-гийн хөрөнгө
оруулалтын ажлыг ерөнхийд нь
хариуцдаг хөдөө сумын төвийн
албан хаагч байна. 2021 онд
шинээр томилогдсон. Одоогоор
тендерүүдээ зарлаад заримыг нь
баримт бичгийг нь боловсруулаад
явж байна. Ажлын явцад яг
хариуцаж ажиллаж байгаа хүний
хувьд асууж тодруулах, мэдэхгүй,
эргэлзээтэй, тодорхойгүй зүйлс
маш их гарах юм. Цахимд ОНХСийн ажилтнууд гээд групп байх
боловч яг бидэнд чиглэсэн
сургалтын шинжтэй мэдээлэл хомс
байна. Та бүхэн энэ чиглэлээр
мэдээлэл бэлтгэж оруулж байвал
сайн байна. мэдэхгүй, чадахгүй
зүйлсээ хэлэлцүүлэг маягаар
өрнүүлээд явчихдаг бие биенээсээ
туршлага судалдаг орчиныг бий
болгох тал дээр анхаарч өгнө үү
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Сайн байна уу? Та ОНХС-ийн үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх гарын авлагыг энэхүү линкээр татаж
үзээрэй. http://tusuv-oronnutag.mof.gov.mn/?p=3862
Түүнээс гадна мэдээ мэдээллүүдийг үзэх боломжтой.
Мөн та
https://www.youtube.com/channel/UC5et5UTfEGoNs5K
03YbGcQA/videos сувгаас видеонууд үзэх боломжтой.
Бид ОНХС-ийн үйл ажиллагааны онлайн сургалтын
сайтыг хөгжүүлж байна. Тун удахгүй ашиглалтад
ороход мэдээллийн энэхүү сувгуудаараа дамжуулан
мэдээлэх болно. Мөн та хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
хүсэлтэй байвал ОНХС-ийн ажилтнууд бүлэг дотроо
асуулт маягаар бичиж өрнүүлэх бүрэн боломжтой.
Тодруулах шаардлагатай зүйл гарвал манай төслийн
70009828 дугаарт холбогдох, эсвэл тухайн
аймгийнхаа хариуцсан манай ажилтантай холбогдож
асууж байна уу. Аль аймаг сум гэдгээ хэлчихвэл
холбогдох хүний утасны дугаарыг өгч болно. Тухайн
аймгийн ажилтнууд мөн цахимаар ойрын хугацаанд
сургалт хийх төлөвлөгөөтэй байгаа.

