
Анхны хэлэлцүүлэг: 2011 он 
  
 Огноо: 2011.04.25-04.29 – ны өдрүүдэд 

 Сэдэв: “Цөлжилтөөс сэргийлэх, 
мод тарьж ургуулах, 
урамшууллын тогтолцоог өөрчлөх 
нь”  сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион 

байгуулсан.   
 Оролцогчдын тоо: 68 
 Иргэдээс гарсан саналын тоо: 39 

Гарсан шийдвэр: “Мод тарьж 

ургуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагад урамшуулал олгох 

журам”-ыг 2011 оны 51 дүгээр 

тогтоолоор батлан гаргасан нь                             /Аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун 

өдгөө амжилттай хэрэгжиж байна.                      хэлэлцүүлгийг нээж үг хэлж байгаа нь../                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                    /Хэлэлцүүлэгт оролцогчид буюу төрийн байгууллага,   

                                                   иргэд, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын  

                                                                                                                                                         төлөөллүүд.../     

  

 



Тав дахь удаагийн 

хэлэлцүүлэг: 2012 он  

 Огноо: 2012.03.14-ний өдөр 
 Сэдэв: “Усны нөөцийн ашиглалт, 

хамгаалалт”    
 Оролцогчдын тоо: 50 
 Иргэдээс гарсан саналын тоо: 29 

 Гарсан шийдвэр:   
 
 
 
 
                                                               /Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч А.Жаргалсайхан, 

                                                                                     ИТХТ-ийн ажлын албаны дарга Д.Мядагсүрэн нар  

                                                                                              хэлэлцүүлгийг удирдан явуулж байгаа нь.../ 

 
                                                                /Хэлэлцүүлэгт оролцогчид буюу төрийн байгууллага,   

                                                           иргэд, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 

                                                                                                                                      төлөөллүүд.../  

  
                                                                                                                                                                          



 

17 дахь удаагийн хэлэлцүүлэг: 

2013 он  

 Огноо: 2013.06.28-ны өдөр 

 Сэдэв: “Ãàçàð ºì÷ëºëèéí ºíººãèéí 
áàéäàë áà öààøäûí òºëºâëºëò” 

 Оролцогчдын тоо: 60 
 Иргэдээс гарсан саналын тоо: 45 

 Гарсан шийдвэр:  Аймгийн ИТХ-ын 

хуралдааны 3/7 тоот тогтоолоор "Газар 
өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө"-нд   
иргэдийн саналыг тусган батлуулав. 

                                                                         /Аймгийн ГХБХБГ-ын дарга, мэргэжилтнээс   

                                                                                              бүрдсэн АИТХ-ын тогтоолоор байгуулагдсан           

                                                                                             ажлын хэсэг иргэдэд сэдэвтэй холбоотой товч  

                                                                                                                             мэдээлэл хийж байгаа нь.../ 

 
                                                                                 /Хэлэлцүүлэгт оролцогчид буюу төрийн байгууллага,   

                                                                            иргэд, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 

                                                                                                                                                      төлөөллүүд.../ 

                                                                                                                                                  
 



22 дахь удаагийн хэлэлцүүлэг: 
2013 он  
 Огноо: 2013.12.18-ны өдөр 

 Сэдэв: “Төрийн үйлчилгээний ил тод 

байдал, хариуцлагыг сайжруулах нь” 
 Оролцогчдын тоо: 76 
 Иргэдээс гарсан саналын тоо: 200 

 Гарсан шийдвэр:  Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

2014 оны 05 тоот "Чиглэл өгөх тухай" тогтоолд 

иргэдийн саналыг тусган батлуулав. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                     
                                                                                     /Аймгийн ЗДТГ-ын ХЗХ-ын  дарга, 

                                                                                                                  иргэдэд сэдэвтэй холбоотой товч  

                                                                                                                             мэдээлэл хийж байгаа нь.../ 

 

 
                                                                                 /Хэлэлцүүлэгт оролцогчид буюу төрийн байгууллага,   

                                                                            иргэд, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 

                                                                                                                                                      төлөөллүүд.../ 

 
                                                                                                                                                  



23 дахь удаагийн хэлэлцүүлэг: 2014 
он  
 Огноо: 2014.03.1-ны өдөр 

 Сэдэв: “Өнөөгийн нийгэм дэх боловсролын 

асуудал”  
 Оролцогчдын тоо: 180 
 Иргэдээс гарсан саналын тоо: 110 

 Гарсан шийдвэр:  Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

2014 оны 56 тоот "Чиглэл өгөх тухай" тогтоолд 

иргэдийн саналыг тусган батлуулав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                  /Аймгийн Боловсролын газрын дарга, 

                                                                                                                  иргэдэд сэдэвтэй холбоотой товч  

                                                                                                                             мэдээлэл хийж байгаа нь.../ 

 

 
                                                                                 /Хэлэлцүүлэгт оролцогчид буюу ахмад багш, сурган  

                                                                          хүмүүжүүлэгч багш нар, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 

                                                                                                                                                      төлөөллүүд.../ 

   


