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(ОНХС-ийн 
сайтад 

гүйцэтгэл 
шивэх талаар 
мэдээлэл авах 
гэж 70009828, 

260663, 266156 
утсуудаар 
холбогдо 

гэхээр утсаа 
авахгүй юм. 

энэ веб сайтад 
ашиглах гарын 
авлага ч алга 
яах ёстой вэ) 

2021.06.06 enhee_enhee81@yahoo.com ТХН-ээс 

Сайн байна уу? Та УМС-д 
мэдээлэл оруулах гэж 
байгаа юм байна гэж 
ойлголоо. Та өөрийн 

нэвтрэх нэрээрээ нэвтэрч 
орсны дараа системийг 
хэрхэн ашиглах заавар 

гарын авлага байгаа. Мөн 
Орон нутгийн хөгжлийн 

сан гэсэн Yotube 
хуудаснаас зааврыг видео 

хэлбэрээр үзэх 
боломжтой. Бүр болохгүй 

бол 99951195 систем 
хариуцсан хүнээс утсаар 

лавлаарай.  
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(Сайн байна уу 
Солонгос улсад 

Төрийн 
удирдлагын 
магистрын 
хөтөлбөрт 

Sungkyunkwan 
их сургуульд 

суралцаж 
байгаа оюутан 

Ц.Анхболд 
миний бие 

танай төслийн 
бага хамт 
олонд энэ 

өдрийн 
мэндийг 

хүргэж байна. 
Би өөрийн 
мастерийн 
судалгааны 

ажлаа Монгол 
улсын ОНХС-ын 

талаар 
судалгаа 

явуулхаар 
ажиллаж 

байгаа бөгөөд 
төслийн баг 
хамт олноос 

ОНХС-ын 
төлөвлөлт 
гүйцэтгэл 

хэрэгжилтийг 

2021.09.17 ankhbold.ub@gmail.com ТХН-ээс 

Сайн байна уу? Та 
мэдээлэл авах боломжтой. 

Ямар мэдээллийг хэрхэн 
авах хүсэлтэй байгаагаа 
хариу хэлэхийг хүсье!  

mailto:enhee_enhee81@yahoo.com
mailto:ankhbold.ub@gmail.com


дэмжих 
төслийн талаар 

мэдээлэл тэр 
дундаа орон 

нутгийн 
хөгжлийн 
сангийн 

төлөвлөлтөд 
иргэдийн 

оролцооны 
тодруулж 

болох болов 
уу. Үү) 
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№ 
Санал, хүсэлт, 

асуулт 
Хэзээ Хэнээс 

Хариу 

өгсөн 

байгууллаг

а 

Хариулт 

1 

ОНХС-ийн 
хөрөнгө 
оруулалтаар 

сургалт, мод бут 
гэх мэт хөрөнгө 
болохгүй зардал 
санхүүжүүлж 
болох уу 

2021.07.19 

 

 

 Эгэл 
нэгэн  @Mr_Tsegt

s 

ТХН-ээс 

Сайн байна уу? 
Сургалт, ногоон 

байгууламж зэргийг 
иргэдээсээ санал авч, 
ИНХ-аар дэмжигдсэн 
бол санхүүжүүлж 
боломжтой. Сургалтын 
хувьд 2021 оны 5 
сараас мөрдөж эхэлж 

буй шинэ журмаар 
зөвшөөрөгддөг болж 
байгаа тул 2021 онд 
иргэдээсээ санал авсан 
бол 2022 жил 
санхүүжүүлэх 
боломжтой. Мэдээж 

хууль тогтоомжоор 
хориглосон бусад чиг 
үүргийг санхүүжүүлэх 
боломжгүй. 

 

Фэйсбүүк хуудсаар ирсэн санал хүсэлт, асуулт 

№ Санал, хүсэлт, асуулт Хэзээ Хэнээс 

Хариу 

өгсөн 

байгуу

ллага 

Хариулт 

https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
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Сайн байна уу 
ОНХС хяналт хийх журам 

байна уу 
Baterdene Sengee 

Эсвэл хяналт хийх удирдамиж 
ч юмуу 

2021.
07.16 

Bat-
Erdene 
Sengee 

ТХН-
ээс 

Сайн байна уу? Та ямар 
субьектээс хийх хяналтын 
талаар ярьж байгаа бол? 

"Тогтвортой амьжиргаа-3" 

төслөөс гаргасан ОНХС-ийн 
гарын авлага байдаг. Энэ гарын 

авлагын 4 дүгээр бүлэг нь 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
бүлэг байгаа. Эндээс үзнэ үү. 

http://tusuv-
oronnutag.mof.gov.mn/?p=3862, 

мөн 3 сумын хяналт хийж 

байсан сайн жишээг эндээс 
үзээрэй. 

https://www.youtube.com/watch?v
=aUlOAVWN2iE&t=182s, 

ОНХС-ийн журам шинэчлэгдсэн 
байгаа. Журамтайгаа танилцаж 

амсан болов уу? 

https://www.legalinfo.mn/annex/d
etails/11951?lawid=16615 

2 
Сайн байна уу. Мэдээллээ өгч 

тавиулж болох уу 

2021.

07.16 

Tseden-
Ish 

Lkhamsur
en 

ТХН-

ээс 

Сайн байна уу? Та ямар 
мэдээллийн талаар ярьж байгаа 

юм бол? 
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СБД-ийн 19-р хороо Санзайн 
Бага баян амралтаас хойш 
баригдаж байгаа авто зам 

удаашрилтайгаас гадна 1, 2 айл 
замаа чөлөөлж өгөхгүй хэт 
нарийхан 2 машин зөрөхөд 

хүндрэлтэй зам болох нь! Зам 
тавих болонгуут эзэмшиж 
байгаа газраасаа хашаагаа 

сунгаж нийтийн зам руу татсан! 

Зам анх төлөвлөсөн 
тооцооллын дагуу тавигдах 
ёстой! Анхааралдаа авна уу! 
нийтийн эрх ашгийн эсрэг 
Хашаагаа сунгаж зам руу 
барьсан айлууд болдоо, 
цэцэгмаа нарын газрыг 

чөлөөлүүлж замыг стандарт, 

төлөвлөгөөнд хүргэж тавина  
уу 

2021.

07.16 
Их Эрдэм 

ТХН-

ээс 

Сайн байна уу? Энэ асуудал нь 
тухайн дүүргийн хариуцах 

асуудал тул та СБД-ийн ЗДТГ-т 

хандаж гомдлоо гаргана уу. Мөн 
ЗГ-ын 11-11 төвд залгаж гомдол 

гаргах боломжтой. 

5 
Sain bna uu ene onii hynalt 
hediigeer yawah bol 

2021.
07.26 

Battsetseg 
Davaasure

n 
 

ТХН-
ээс 

8 сарын 1-нд эхэлж байна. 

6 
сайн байна уу сумдын хуваарь 

гарсануу .хуваарь груп дээр 
тавьж болохуу 

2021.
07.26 

Uuriintuya 
Byambasu

ren 
 

ТХН-
ээс 

 Сайн байна уу? Та аймагтаа 
байдаг "Тогтвортой амьжиргаа-
3" төслийн ажилтнаас тодруулж 

авна уу. 

https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
https://twitter.com/Mr_Tsegts
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ОНХС-аар хийгдэж байгаа 
бүтээн байгуулалтууд, ажлууд 
орон нутагт үнэхээр чанартай 

хийгдэж, шаардлага хангаж 
байна уу?, хяналт шалгалт ямар 

түвшинд байна сайн хянах 
хэрэгтэй бхаа. хийсэн болоод 
хаясан юмнууд өчнөөн бна 

2021.
07.26 

Ө. 
Эрдэнэту

нгалаг 

ТХН-
ээс 

Сайн байна уу? Иргэн танд 
хяналт тавих боломж эрх зүйн 

хувьд байдаг шүү. Мөн ИТХ-ын 
хяналтын хороо, ЗДТГ-ын 

дотоод аудит хариуцсан албатай 
хамтран, эсвэл дангаараа, 

иргэний нийгмийн 
байгууллагатай хамтраад гэх мэт 

төрөл бүрийн аргаар хяналт 
тавих боломжтой. 
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Сүүлийн 2 жил баг хорооны 
ИНХ болоогүй тул Хурлын 
тогтоол, тэмдэглэл байхгүй 

шүү дээ, мөн бүлгийн 
хэлэлцүүлэг мөн адил, үүнийг 

дүгнэхдээ хэрхэн юм бол, 

2021.
08.03 

Ардын 
жиргээч 

@ArdiinJi
rgeech 

ТХН-
ээс 

Сайн байна уу? Өнгөрсөн жил 
болон энэ жил ИНХ хуралдаагүй 

тул энэ үзүүлэлтээр үнэлэхгүй 
байгаа. Харин "Бүлгийн 

ярилцлага" нь санал авах 3 
хэлбэрийн нэг бөгөөд иргэд 

өөрсдөө сайн дураараа хийдэг 
учир үнэлгээнд нөлөөлөхгүй. 
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10.3.3.ОНХС-ийн хуваарилалт, 
төлөвлөлт болон өмнөх оны 
хэрэгжилт, тайлан, хяналтын 

талаарх мэдээллийг ОНХС-ийн 
УМС-д зохих журмын дагуу 

оруулаагүй бол тухайн 
зөрчлийг арилгах хүртэл 

ОНХНС, аймаг, нийслэлийн 
ОНХС-аас орлогын шилжүүлэг 

олгохгүй; гэсэн заалт яг 

хэрэгждэг юм болов уу?  

2021.
08.12 

 
Монгол 
Бүсгүй  

@Mongol
Woman 

ТХН-
ээс 

УМС-г 2020 онд хөгжүүлж 
ашиглалтад оруулсан ба 2018 
онд журам боловсруулахдаа 

систем хөгжүүлэлтийг угтан тус 
заалтыг оруулсан. 2 жилийн 

хугацаанд системд мэдээллийг 
оруулж, хөгжүүлэн ашиглаж 

бна. Нэгэнт хөгжүүлэлт болон 
дата оруулаад дуусчихвал 

цаашид журмын энэ заалт бүрэн 

хэрэгжээд явна. 
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Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын 

ХШҮДАХ нь аймаг, 

нийслэлийн, сум/дүүргийн 
ЗДТГ нь сум, дүүргийн ОНХС-

ийн төлөвлөлт, санхүүжилт, 
зарцуулалт, гүйцэтгэл, 

тайлагналт, бүртгэл, аудит, 
хяналт шалгалтын тайлан, 

бусад мэдээллийг мэдээллийн 
хэрэгслээр хагас, бүтэн жилээр 

мэдээлнэ. гэсэн жиргээний 
доор: Эхний мэдээлэл хэзээ 

гарах вэ? 

2021.
08.16 

MT 
@munkht

ogtokhmt 

ТХН-
ээс 

Сайн байна уу? Хэрэв аудитын 
багууллага болон иргэд, ИНБ 
ХШҮ хийвэл тайлан болон 

мэдээллийг ЗДТГ нь хариуцаж 
иргэдэд нээлттэй мэдээлнэ. 

 


