
Аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн 

хурлын дэргэдэх

“Иргэний Танхим”-

ын танилцуулга





 Орон нутгийн шийдвэр 

 Хууль, дүрэм журмын           төсөлд 

Иргэдийг оролцуулах явдал 

энэхүү танхимын зорилго 

юм. 



1
• Танхимын бүх үйл ажиллагаа олон 

нийтэд нээлттэй.

2

• Тодорхой Шийдвэр, баримт 
бичгийн төслийг үндэслэн шийдвэр 
гаргахын өмнөх шатанд явагдана.

3
• Нэг асуудлаар хэдэн ч удаа 

хэлэлцүүлэг хйиж болно.

4

• Хэлэлцүүлэгт оролцогчдод 
урьдчилсан болзол тавихгүй байх 
зарчим үйлчилнэ. 



Үйл ажиллагааны үндсэн 
хэлбэр, бүрэлдэхүүн

Нээлттэй хэлэлцүүлгийн бүрэлдэхүүн нь:

 Оролцогч тал: /Энд орон нутгийн иргэн,

ААН, байгууллага байна/

Асуудал оруулагч тал: /Энд ИТХ-ын

дарга, ЗД-ын шийдвэрээр байгуулагдсан

ажлын хэсэг байна/

Зохион байгуулагч: /Энд ИТХТ-ийн

ажлын алба байна/

Үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр 

нь нээлттэй хэлэлцүүлэг байна.



Төр, иргэний амьд холбоог

үүсгэн төлөвшүүлэх гүүр юм.

Иргэдийн оролцоотой аливаа 

шийдвэр гаргах явдал.

“Иргэн” төвтэй төрийг 

төлөвшүүлэхэд 

Иргэн Таны оролцоо юу юунаас илүү

үнэтэй байх болно.



МАНАЙ “ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ЫН 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ

ИРГЭН ТА ХЭРХЭН ОРОЛЦОХ ВЭ? 

Иргэн Та хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр тухайн нээлттэй хэлэлцүүлэг 
зарлагдмагц дараах хэлбэрээр санал бодол, 
байр сууриа илэрхийлж болно. 



“ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ААР 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮДИЙН ҮР ДҮН
Аймгийн “Иргэний Танхим” байгуулагдсанаас хойш иргэд рүү

чиглэсэн сургалт, нээлттэй хэлэлцүүлгийг тогтмол зохион байгуулж
байна.

Аймгийн Иргэний танхимд 2014 оны II дугаар улирлын
байдлаар иргэд, олон нийтийн байгууллага, төрийн байгууллагын
төлөөлөл болох нийт 7557 иргэн оролцон 1835 тодорхой санал,
санаачлагыг гаргаж, улмаар аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын
Тэргүүлэгчдийн 50 гаруй шийдвэрт иргэдийн гаргасан санал тусч
хэрэгжиж байна. Эдгээрээс дурьдвал:

“Боловсролын салбарт хийх шинэчлэл” 
сэдэвт хэлэлцүүлэгт 96 иргэн оролцон 400 
гаруй санал гарсныг эрэмбэлж нэгтгэн тус 
салбарт тодорхой шинэчлэлийг 2013, 2014 
онуудад үе шаттайгаар хийж хэрэгжүүлж 
байна.

“Авлигын эсрэг тэмцэхэд санал авах нь” 
сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэгт 43 иргэн
оролцон төрийн байгууллагууд авлигын 
эсрэг тэмцэхэд хэрэгжүүлэх  жил бүрийн 
төлөвлөгөөтэй болж байна. 

“Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээг 
шинэчлэх нь” сэдэвт анх удаагийн 
хэлэлцүүлэгт 76 иргэн оролцон санал гарган 
аймгийн хэмжээнд 2013-2016 онд хэрэгжих 
“Эрүүл мэндийн шинэчлэл” хөтөлбөр 
батлагдан хэрэгжиж эхэлсэн байна. 



“ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ААР 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮДИЙН ҮР ДҮН

“Том төрөөс ухаалаг төр лүү-
Ухаалаг төрийн зарчмыг 
хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлэгт 1500  гаруй иргэн 
оролцон 600 гаруй санал 
гарсныг аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хуралд 
танилцуулж холбогдох 
асуудлаар шийдвэр 
гаргуулахаар бэлтгэн ажиллаж 

байна. 

“Тендер түүний ил тод байдал 
ба  бүтээн байгуулалт барилгын 
чанар” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлэгт 108 иргэн оролцон 
50 гаруй санал гарсныг аймгийн 
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд 
танилцуулж холбогдох 
асуудлаар шийдвэр 
гаргуулахаар бэлтгэн ажиллаж 
байна. 



“ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ААР 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮДИЙН ҮР ДҮН

“Газар өмчлөлийн өнөөгийн байдал, цаашдын 
төлөвлөлт”  сэдэвт анх удаагийн хэлэлцүүлэгт 75 
иргэн оролцон газар өмчлөлийн талаарх саналаа 
илэрхийлж. 2013 онд газар өмчлүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх төлөвлөгөөнд иргэдийн санал тусч 
ИТХТ-ийн хурлаар батлуулагдан хэрэгжиж байна.  

“Даланзадгад хотын дүрэм боловсруулахад санал 
авах нь” сэдэвт анх удаагийн хэлэлцүүлэгт 51 
иргэн оролцон гол санал нь “..ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд мэргэжил бүрийн хүмүүс оруулж 
дахин уг дүрмийг боловсруулахаар ажиллах..” 
тухай санал гаргасны дагуу аймгийн ИТХТ-ийн 
хуралд танилцуулж дахин ажлын хэсэг байгуулж 
ажиллахаар шийдвэрлэгдсэн. 

“Хүүхэд залуучуудын хүмүүжлийг төлөвшүүлэх 
арга зам” сэдэвт хэлэлцүүлэгт 96 иргэн оролцон 
иргэдээс гарсан саналын дагуу Хүүхдийн төлөө
зөвлөлийн дарга болон холбогдох 
байгууллагуудад ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс  үүрэг 
болгосон тухай тогтоол гарч хэрэгжилтийг 2014 
оны эхний хагас жилд тооцохоор шийдвэрлэсэн. 



“ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ААР 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮДИЙН ҮР ДҮН

“Даланзадгад хотын дахин 
төлөвлөлт ба эрүүл хот 
болоход иргэн бүрийн 
оролцоо” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлэгт 126 иргэн 
оролцон 90 гаруй санал гарч 
аймгийн ИТХТ-ийн 3 тогтоол 
гарч 2014 онд хэрэгжиж байна.

“Өнөөгийн нийгэм дэх 
боловсролын  асуудал” сэдэвт 
сүүлийн 2 жил хэлэлцүүлж буй 
хэлэлцүүлэгт 180 гаруй иргэн 
оролцон 100-аад санал 
санаачлага гарч улмаар 
аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2 тогтоол гарч 
хэрэгжиж байна. 



“ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮДИЙН ҮР ДҮН

Хүнс, хоол тэжээлийн чанар, аюулгүй бйдал ба бараа 
бүтээгдэхүүний үнийг бууруулах боломж” сэдэвт 
хэлэлцүүлэгт 55 иргэн оролцон 18 оновчтой санал 
санаачлага гаргаж, хүнсний аюулгүй байдлыг ханган 
ажиллаж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжийг урамшуулах 
журам гарган хэрэгжүүлэх, экологийн цэвэр 
бүтээгдэхүн хэрэглэхийг ард иргэдэд уриалах, 
стандартын шаардлага хангасан мах нядалгааны цех 
байгуулах тухай ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол гарч 
2014 оны эхний улиралд хэрэгжилтийг тооцохоор 
шийдвэрлэсэн. 

“Монгол хүний үнэ цэнэ ба ажлын байр нэмэгдүүлэх, 
ажилгүйдлийг бууруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлэгт 31
иргэн оролцон 10 оновчтой санал санаачлага гарч 
аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс “Эмэгтэйчүүдийн 
хөдөлмөрийг дэмжих” хөтөлбөр, бусад асуудалтай 
хобоотой Чиглэл болгосон шийдвэрүүд гаран хэрэгжиж 
байна. 

“Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, түүнд тавих 
хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлэгт 93 иргэн оролцон, 90 санал гарсны 
23 оновчтой санал нь аймгийн байгаль орчны 
газрын 2014 оны үндсэн чиглэлд тусган 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн хэрэгжиж байна. Мөн 
ИТХ-аас холбогдох газарт чиглэл хүргүүлж, 
тогтоолын хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж 
байна. 



“Төсөв ба иргэдийн оролцоо” сэдэвт жил 
бүр зохион байгуулагдах нээлттэй 
хэлэлцүүлэгт 120 иргэн оролцон төсвийн 
хуваарилалтад иргэд саналаа тусган 
хэрэгжиж байна.

“Иргэдээ сонсъё - шийдье” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлэгт 79 иргэн оролцон төрийн 
байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангаж эхэлж байна.Тухайлбал, байгууллага 
бүр иргэдэд зориулсан мэдээллийн 
самбартай болох, авлигын эсрэг 
төлөвлөгөөтэй болж эхэлсэн.  

“Усны үнэ цэнэ” сэдэвт жил бүр 
хэлэлцүүлдэг уламжлал болсон хэлэлцүүлэгт 
29 иргэн оролцон тодорхой санал 
санаачлага гарган улмаар усны талаар авч 
хэрэгжүүлэх 2013 оны 10 сая төгрөгийг 
хэрхэн зарцуулахад иргэдийн саналыг 
тусгасан төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжиж 
байна. 

“ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ААР 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮДИЙН ҮР ДҮН


