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Нийт 

1

"Төсөв ба иргэдийн 

оролцоо" сэдэвт 

хэлэлцүүлэг 

37 10 44 3 94 22

"Төсвийн мэдээллийн 

нээлттэй ил тод байдлыг 

хангах журам"-ын төсөлд 

оролцогчдын саналыг тусгав. 

Төсвийн мэдээллийн нээлттэй ил 

тод байдлыг хангах журмын төслийг 

бэлтгэж байна.  

2

"Боловсролын салбарт 

хийх шинэчлэл" сэдэвт 

хэлэлцүүлэг 

95 6 15 4 120 45

2013 онд Боловсролын 

салбарт хийх үйл 

ажиллагааны нэгдсэн 

төлөвлөгөөнд иргэдээс гарсан 

саналын 58.3 хувийг тусган 

хэрэгжүүлсэн.

Үлдсэн саналуудыг 2014 онд үе 

шаттай хэрэгжүүлэхээр аймгийн 

ЗДТГ-ын НХХэлтэс төлөвлөн 

ажиллаж байна. 

3

"Авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд санал 

авах нь" сэдэвт 

хэлэлцүүлэг

11 5 13 6 35 13

Авлигын эсрэг төлөвлөгөөнд 

иргэдийн гарсан саналыг тусган 

хэрэгжүүлсэн. 

Иргэдээс гарсан саналын дагуу Төр-

иргэн хамтран ажиллах журмын 

төслийг боловсруулж байна.

4

"Èðãýäýý ñîíñú¸-
øèéäьå" сэдэвт 
хэлэлцүүлэг 

50 10 18 1 79 20 -

Иргэдээс гарсан саналыг ИТХ-ын 

Иргэний Танхим хэрэгжүүлэхээр 

2014 онд төлөвлөн ажиллаж байна. 

5
"Óñíû ¿íý öýíý" сэдэвт 
хэлэлцүүлэг 

21 5 7 1 35 24

Аймгийн усны ашиглалт 

хамгаалалт, Дэлхийн усны 

өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөнд иргэдийн 

саналыг тусгав.

Аймгийн усны ашиглалт хамгаалалт, 

Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 

иргэдийн гарсан саналыг тусган 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Иргэний Танхимын 2013 онд зохион 

байгуулсан хэлэлцүүлгийн үр дүнгийн талаарх мэдээ 

Хэлэлцүүлгийн сэдэв №
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Иргэдийн гаргасан 

саналын дагуу ГАРСАН 

ТОГТООЛ  ШИЙДВЭР

Иргэдийн гаргасан саналын 

дагуу ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АРГА 

ХЭМЖЭЭ 

Оролцсон хүмүүсийн тоо 



6

"Ýð¿¿ë ìýíäèéí 

ñàëáàðûí ¿éë÷èëãýýã 
øèíý÷ëýõ íü" сэдэвт 
хэлэлцүүлэг 

1389 26 557 6 1978 76

Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2013.06.12-ны 

өдрийн 53 дугаар тогтоолоор 

Аймгийн Эрүүл мэдийн 

шинэчлэл хөтөлбөр 

батлагдан хэрэгжиж байна.  

 Аймгийн Эрүүл мэдийн шинэчлэл 

хөтөлбөрийн 2013 оны төлөвлөгөө 

хэрэгжив. 

7

"Õîòûí ä¿ðýì" 
áîëîâñðóóëàõàä ñàíàë 
àâàõ íü"  сэдэвт 
хэлэлцүүлэг 

45 3 30 2 80 17

Дүрэм боловсруулах 

бүрэлдэхүүнд мэргэжил 

бүрийн хүмүүс хамруулан 

боловсруулах санал гаргасны 

дагуу шийдэгдсэн.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд 

мэргэжил бүрийн хүмүүс хамруулан 

дахин уг дүрмийг өргөн хүрээтэй 

боловсруулах санал гаргасны дагуу 

2014 онд боловсруулахаар ажлын 

хэсэг ажиллаж байна.

8

"Газар өмчлөлèéн 
өнөөгèéн баéäал 
цааøäын төлөвлөлт" 

сэдэвт хэлэлцүүлэг 

32 11 15 2 60 45

Аймгийн ИТХ-ын хуралдааны 

3/7 тоот тогтоолоор "Газар 

өмчлүүлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө"-нд иргэдийн 

саналыг тусган батлуулав.

2013 онд "Газар өмчлүүлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөө" 81 

хувьтай хэрэгжсэн. 

9

"Хүүхэä залуучууäын 
хүмүүжлèéг 
төлөвøүүлэх арга зам" 
сэдэвт хэлэлцүүлэг 

1076 9 35 2 1150 33

Иргэдийн гаргасан саналыг 

тусгасан Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2013.10.24-ний 

өдрийн 109 тоот "Хүүхэд 

залуучуудын хүмүүжил 

төлөвшлийг сайжруулах 

талаар авах арга хэмжээний 

тухай" 7 заалт бүхий тогтоол 

гарч хэрэгжиж байна.  

Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг 2014 

оны эхний хагас жилд багтаан ИТХ-

ын Тэргүүлэгчдэд тайлагнах үүрэг 

хүлээсэн байна. 



10

"Õ¿íñ, õîîë òýæýýëèéí 
÷àíàð, àþóëã¿é áàéäàë 
ба бараа бүтээгäэхүүнèé 
үнèéг бууруулах 

боломж" сэдэвт 
хэлэлцүүлэг 

33 16 5 1 55 18

"Хүнсний бүтээгдэхүүний 

чанар,  аюулгүй байдлыг 

бүрэн ханган ажиллаж байгаа 

байгууллага, аж ахуй нэгжийг 

шалгаруулан дэмжих журам" 

гаргах болон стандартын 

шаардлага хангасан мах 

нядалгааны цех байгуулах 

аймгийн ИТХТ-ийн 2013.10.24-

ний 110, 111 тоот Тогтоолууд 

гарлаа.   

Тус журмын төслийг боловсруулж 

2014 оны нэгдүгээр улиралд аймгийн 

ИТХ-д танилцуулахаар төлөвлөн 

ажиллаж байна.

11

"Ìîíãîë õ¿íèé ¿íý öýíý 
ба ажлын баéр 
нэмэгäүүлэх,ажèлгүéäл
èéг бууруулах нь"  
сэдэвт хэлэлцүүлэг 

19 4 4 1 28 10

Иргэдээс гарсан саналыг 

хэрэгжүүлж ажиллахыг ИТХ-аас 

аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст  

Чиглэл  хүргүүлсэн тогтоол 

батлав. 

Гарсан тогтоолын дагуу хэрэгжүүлж 

ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж 

байна. 

12

"Áàéãàëü îð÷íû íºõºí 
ñэргээлт түүнä хяналт 
тавèх нь" сэдэвт 
хэлэлцүүлэг  

384 16 86 4 490 90

2014 оны аймгийн эдийн 

засаг, нийгмийн үндсэн 

чиглэлд иргэдээс гарсан 

саналыг хэрэгжүүлэхээр 

холбогдох төсөв нь сууж 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 

байна. 

Аймгийн ИТХ, Байгаль орчны газар 

иргэдээс гарсан саналын 26 

тодорхой саналыг хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөн ажиллаж байна.  

13

"Төрèéн үéлчèлгээнèé 
èл тоä баéäал, 
харèуцлагыг 

ñаéжруулах нь" сэдэвт 
хэлэлцүүлэг 

521 16 45 4 586 195

Иргэдээс гарсан саналыг 

хэрэгжүүлж ажиллахыг ИТХ-аас 

аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газарт 4 заалт бүхий Чиглэл  

хүргүүлсэн тогтоол батлав. 

2014 оны 3 дугаар улиралд 

хэрэгжилтийг тооцон аймгийн ИТХ-

ын Тэргүүлэгчдэд тайлагнах 

үүрэгтэй хэрэгжүүлж байна. 

14

"Төмөр замын төслийн 

нийгмийн болон 

байгаль орчны 

судалгааны дүнд санал 

авах нь" нь сэдэвт 

нээлттэй хэлэлцүүлэг 

21 - 11 2 34 26

Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдээс ажлын хэсэг 

байгуулагдан ажиллаж 

тайлангаа гаргасан. 

Төмөр замын трассыг өөрчлөх санал 

гарган холбогдох газарт саналыг 

хүргүүлсэн. 
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Нийт 

1

"Авлигын эсрэг 2014 

оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд санал 

авах нь" сэдэвт 

хэлэлцүүлэг 

78 39 88 2 207 96

Авлигын эсрэг 2014 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

батлагдан хэрэгжиж байна. 

Авлигын эсрэг төлөвлөгөөнд 

иргэдийн гаргасан саналыг тусган 

батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна. 

2

"Өнөөгийн нийгэм дэх 

боловсролын асуудал" 

сэдэвт 3 үе шаттай 

хэлэлцүүлэг 

69 19 115 4 209 110

Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 56 

тоот "Чиглэл өгөх тухай" 

тогтоол батлагдан гарч 

хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж 

байна.

Иргэдээс гаргасан саналыг тусган 

аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн 

хөгжлийн хэлтэст чиглэл хүргүүлж, 

тус хэлтэс холбогдох газарт 

уламжлах иргэдийн саналыг БШУ-ны 

яаманд хүргүүлээд байна. 

3

"Том төрөөс ухаалаг төр 

лүү-Ухаалаг төрийн 

зарчмыг хэрэгжүүлэх 

нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг 

1217 45 245 6 1513 559

Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 

86,87,88 тоот "Чиглэл өгөх 

тухай"  4 төрлийн тогтоол 

батлагдан гарч хэрэгжилтийг 

тооцон ажиллаж байна.

Хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос 

гаргасан саналуудыг холбогдох 

газарт хэрэгжүүлж ажиллах тухай 

чиглэл өгөх тогтоол гарган 

тогтоолын хэрэгжилтийг тооцон 

ажиллаж байна. мөн УИХ-ын Тамгын 

газарт ИТХ-ын тогтоолоор холбогдох 

саналуудыг  уламжилсан болно.  

4

"Тендер, түүний ил тод 

байдал ба бүтээн 

байгуулалт барилгын 

чанар" сэдэвт 

хэлэлцүүлэг 

69 7 32 2 110 78

Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 89 

тоот "Чиглэл өгөх тухай" 

тогтоол батлагдан гарч  

хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж 

байна.

Хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос 

гаргасан саналуудыг аймгийн 

Худалдан авах ажиллагааны алба 

хэрэгжүүлж ажиллах тухай чиглэл 

өгөх тогтоол гарган тогтоолын 

хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж 

байна.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Иргэний Танхимын 2014 онд зохион 

байгуулсан хэлэлцүүлгийн үр дүн, танхимд зохион байгуулагдсан үйл ажиллагааны 

талаарх мэдээ 

№ Хэлэлцүүлгийн сэдэв 

Оролцсон хүмүүсийн тоо 
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 Иргэдийн гаргасан 

саналын дагуу ГАРСАН 

ТОГТООЛ  ШИЙДВЭР

Иргэдийн гаргасан саналын 

дагуу ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АРГА 

ХЭМЖЭЭ 



5

"Даланзадгад хотын 

зарим хэсгийг дахин 

төлөвлөлтөд оруулах ба 

эрүүл хот болоход 

иргэн бүрийн оролцоо" 

сэдэвт хэлэлцүүлэг 

205 21 56 2 284 210

Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2014 оны  58 

тоот "Чиглэл өгөх тухай" 

тогтоол батлагдан гарч  

хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж 

байна. Мөн "Эрүүл хот" 

хөтөлбөр батлагдан хэрэгжиж 

байна. 

Иргэдээс гаргасан саналыг тусган 

аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн 

бодлогын хэлтэст чиглэл хүргүүлж, 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс  "Эрүүл 

хот" аймгийн хөтөлбөртөө  иргэдийн 

саналыг тусган хэрэгжүүлж байна. 

6

"Иргэний танхим-

Иргэдийн оролцоо" 

сэдэвт сургалт 

- 45 25 - 84 - -

Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн 

хөдөлгөөн Австралийн засгийн газрын 

шууд туслалцаагаар иргэний нийгмийн 

байгууллагын тэргүүн гишүүдэд болон 

төрийн байгууллагын холбогдох 

ажилтанг сургалтанд хамруулж бодитой 

үр дүнд хүрсэн. 

7
"Татварын зөвлөх 

бэлтгэх" сургалт семинар 
- - 45 - 45 -

2014.09.17-2014.09.20-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. 

Оролцогчид шалгалт өгч эрхээ 

авсан. 

8

"Төсвийн төслийг 

боловсруулахад 

иргэдийн оролцоог 

хангах нь" сэдэвт 

хэлэлцүүлэг 

678 17 132 1 1106 189

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

14 дүгээр хуралд хэлэлцүүлгийн 

тайланг танилцуулж 2014 оны  134 

тоот "Чиглэл өгөх тухай" тогтоол 

батлагдан гарч  хэрэгжилтийг 

тооцон ажиллаж байна. 

-

9

Газрын харилцааны 

мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн 

сургалт 

- - 22 - 22 -
2014.10.07-2014.10.08-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. 
-

khural.mn цахим сургалт - - 15 - 15 -
2014.10.14-2014.10.15-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. 
-

10
Мэргэшсэн нягтлан 

бодогчийн сургалт  
- - 55 - 55 -

2014.10.23-2014.10.28-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. 

Оролцогчид шалгалт өгч эрхээ 

авсан. 

11

"Даатгалын тухай хуулийн 

танилцуулга ярилцлага" 

сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөн 

26 4 15 2 47
2014.11.05-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-

ын СТСХ-ээс зохион байгуулав. 
-

12 Хэлэлцүүлэг 
2014.11.21-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-

ын НХХ-ээс зохион байгуулав. 



13 "........." Статистик сургалт 

2014.11.27,28-ны өдөр аймгийн 

Статистикийн хэлтсээс зохион 

байгуулав. 

14
"Эмэгтэйчүүд манлайлал" 

сургалт 

2014.11.29,30-ны өдөр аймгийн 

ЗДТГ-ын НХХ-ээс зохион 

байгуулав. 

15 "Хүний эрх" сургалт 
2014.12.09-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-

ын .... зохион байгуулав. 

"Залуучуудын ТББ-ын 

чадавхийг бэхжүүлэх" 

сургалт 

2014.12.10-ны өдөр Иргэний 

боловсролын төв ТББ, НҮБХАС-ын 

Залуучуудын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэгч байгууллагаас  

зохион байгуулав. 

16 "Ардчилал" уулзалт 
2014.12.11-13-ны өдөр аймгийн 

ЗДТГ-ын .... зохион байгуулав. 

17
2014.12.15-18-ны өдөр аймгийн 

ЗДТГ-ын .... зохион байгуулав. 

              Аймгийн Иргэний танхим 2014 онд  тодорхой асуудлаар хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахдаа иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх үүднээс  төлөвлөсөн хэлэлцүүлгүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулж нийт 6 төрлийн сэдвээр тус бүр 2-3 үе 

шаттайгаар буюу нийт 13 удаагийн нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, 

иргэд, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл болох 3429 хүнийг хамруулж, 1242 санал санаачлага гарсныг нэгтгэн  аймгийн ИТХ-

ын Тэргүүлэгчдэд танилцуулан нийт саналын 750 гаруй санал буюу 60 хувийг тодорхой шийдвэрүүдэд тусган хэрэгжилтийг ханган 

ажиллаж байна. Иргэний танхимд тодорхой чиглэлээр 20-иод төрлийн сургалт зохион байгуулагдлаа.   


