Увс аймгийн ИТХурал , Тэргүүлэгчдээс
2013 онû эхний хагас жилд хийсэн хийсэн ажлûн тайлан
Нэг. Зохион байгуулсан ажил , үйл ажиллагаанû үр дүн

Аймгийн ÈÒÕ-ûí стратеги төлөвлөгөө, 2013-2016 îíû á¿ðýí ýðõèéí õóãàöààíû үйл
ажиллагааны чиглэлүүдэд тусгагдсан бодлогын зорилтуудыг хэрэгæ¿¿ëэх, 2013 оны àéìãèéí
нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх áîëîí НӨУБайгууллагуудын
болгох талаарх

үйл ажиллагааг боловсронгуй

дэвшүүлсэн зорилтуудыг биелүүлж тайлагнах, àймгийн ИТХ-ын 2-4-р

хуралдаанаар хэлэлцээд хурлын хорооäоос өгсөн санал дүгнэлт, төлөөлөгчдөөс гаргасан санал
шүүмжлэлд тусгагдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, хэрэгжилтийг хангахад àймгийн ÈÒÕ-ûí 2013
îíû

àæëûí òºëºâëºãººíèé дагуу îнû ýõíèé õàãàñ жилийн хугацаанд аймгийн ИТХурал,

тэргүүлэгчдээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, гаргасан шийдвэрүүд нь чиглэж ирлээ.
Аймгийн ИТХ-ын ажлын төлөвлөгөөнд 2013 онä нийтдээ 125 ажил, арга хэмжээг зохион
байгуулж хийхээр төлөвлөсний нь 67 бүрэн, 33 нь бүрэн бус буюу хагас, 29 àæèë ýõëýëèéí
øàòàíä ÿâæ

төлөвлөгөө 53.6%-èар áèåëсэн, харин цаг үеийн шаардлагаар тэргүүлэгчдийн

хурлаар 13 асуудлыг нэмж хэлэлцэн шийдвэрлэсний дээр 12 ажил арга хэмжээг нэмж хийлээ.
Аймгийн ИТХурал, ажлын алба 2013 онд 10 орон тоотойгоор 219.7 сая төгрөгийн төсөвтэй үйл
ажиллагаагаа явуулж áàéãàà бөгөөд нийт төсвийн 52.9% нь цалин урамшуулал, ÍÄØ-д, 5.2% нь
дотоод, гадаад томилолтонд, 5.7% нь тээвэр шатахууны зардалд, 2.6% нь бичиг хэрэгт, 2% нь
шуудан холбоонд, 9.7% хуралдааны зардалд, 8.5% нь намын суудалд, 1.4% нь мэдээлэл
сурталчилгааны ажилд, 2.1% íü нэг удаагийн зардалд, 3.1% нь ГХУСАЗөвлөлийн, 1.6% нь
цагаатгалын комиссын ажилд, 2.8% нь ном хэвлэл, эд хогшил худалдан авах, 3% гаруй нь
төлбөр хураамж

бусад зориулалтаар тус тус зарцуулагдаж, төсөв хүрэлцэхгүйгээс давсан

орлогоîс нэмэлт санхүүжилт авч, томоохон ажил арга хэмжээг

бусад гадны эх үүсвэрийн

дэмжлэгээр зохион байгуулж áàéíà.
Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны бүтцийг тогтоох тухай Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð хэлэлцээд
удирдах,

бодлого

боловсруулах,

хэрэгжилтийг

зохион

байгуулах

гэсэн

3

шатлалтай

ажиллахаар шинэчлэн тогòоож, тэдгээрийн ажлын байрны зорилгыг батлаñíû äàãóó àæлын
байрны тодорхойлолтыг шинэчлэí, àæëûí àëáàíû äàðãà, õууль, эрх зүй дотоод ажил эрхэлсэн
ахлах мэргэжилтэн, ýдийн засаг, өмчийн харилцаа эрхэлсэн ахлах мэргэжилтэн, îлон талт
хамтын ажиллагаа, маркетингийн мэргэжилтэн, НӨУБ-ын харилцаа хамтын ажиллагааны
мэргэжилтэн, õарилцаа хамтын ажиллагаа, түншлэл, мэдээллийн мэргэжилтэн,äотоод ажил,
архив бүртгэлийн мэргэжилтэн, ñанхүү, нябо бүртгэлийн мэргэжилтэн, íярав, жолооч ãýñýí îðîí
òîîãîîð àæèëëàæ áàéíà.
Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí àжлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн áîëîâñðóóëæ,
õýëýëö¿¿ëýã ÿâóóëæ áàòëàí ìºðäºí àæèëëàæ áàéíà. Аймгийн ИТХ-ын àжлын албаны
ìýðãýæèëòí¿¿д нь ажлын байрны тодорхойлолтынхоо дагуу 2013 онд аймгийн ИТХ-д

нийлүүлэх

бүтээгдэхүүний

төлөвлөгөөтэй,

жагсаалт,

өөрийн

хариуцах

асуудлаар

үйл

ажиллагааны

нэгжийн менежертэй үр дүнгийн гэрээтэй, аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн

нарийн бичгийн дарга нь аймгийн ИТХ-ын даргатай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээтэй ажиллаж
áàéíà. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм, ашиг сонирхолын зөрчилгүй ажиллах гэрээгээр
харилцан үүрэг хүлээж, түүний дүнг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг тооцоõ, үр
дүнгийн гэрээг дүгнэхэд харгалзан үздэг боллоо.
Мөн түүхэн танилцуулгын булан, Хурлын хороод болон төлөөлөгчид àæèëëàõ èíòåðíåòèéí
ñ¿ëæýý á¿õèé танхимûг байгуулав. Õóðëûí äàðãà, ìýðãýæèëòí¿¿äèéí ºðººíä èõ çàñâàðûí
àæèë õèéæ, øèíý÷ëýí òîõèæóóëëàà.
2013 îíû 1-ð ñàðààñ ýõëýí ñумдад иргэний танхим áàéãóóëàõ, ажиллуулах шийдвэр гаргаæ
èргэний танхимын ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулæ, иргэдэд хууль, эрх
зүйн зөвлөн туслах үйлчилгээ, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах чадвар бүхий эрх зүйч мэргэжилтэй
ажилтанг òөрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөөс 6 хүнийг, 13 àæèëòàíã
төрийн албанд нээлттэй сонгон шалгаруулæ, томилон ажилëуулаâ.
Ñумäын ИТХ-ын төсвийн менежерүүдэд санхүүгийн тэмдэг захиалан хийлгэж хүлээлгэн өглөө.
Õуралдаан, семинари сургалтын

бэлтгэл хангах төлөвлөгөө, хөтөлбөр зэрэгт холбогдох

талуудын санал авч боловсруулах, хэлэлцүүлэн батлуулах ажил хийгдëээ.
Ñóìûí ÈÒÕ-ûí íàðèéí áè÷ãèéí

äàðãà, àéìãèéí ÈÒÕ-ûí àæëûí àëáàíû

àæëûí 9 áàéðàíä ñîíãîí øàëãàðóóëàëò

ÿâóóëàõ çàõèàëãûã ÒÀÇ-ä

ºã÷

àæèëòíóóä çýðýã
òýäãýýðèéí àæëûí

áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã øèíý÷ëýâ.
Хурлын хороод 8 хяналт, боловсруулалтын ажил хийхээр төлөвлөснөөс Òэргүүлэгчдийн
áîëîí õóðàëäààíààð хурлаар хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх, õóðàëäààíû áýëòãýë õàíãàõ
àñóóäëààð òóñ á¿ð 4-6 óäàà, ýìýãòýé òºëººëºã÷äèéí á¿ëýã 1óäàà õóðàëäàæ, õÿíàëò øàëãàëò
ÿâóóëàõ, судалгаа хийж ñàíàë ä¿ãíýëò ãàðãàõ, áàðèìò áè÷èã, шийдвэрийн төсөл áîëîâñðóóëàõ
ажил зохион байгуулж энэ àæèëд төлөөлөгчдөө æèãä

татан оролцуулж

Õîðîîã òàñðàëòã¿é

ажиллóóëàõàä àíõààð÷ áàéíà.
Аймгийн ИТХ-ын 41 төлөөлөгчдөд цахим технологи нэвтрүүлэх худалдан авалт
шалгаруулалт явуулж, бүтээгдэхүүнийг

нийлүүлснээр

2-ð хуралдааны төгсгөлд

зарлаж,
IPAD–òàé

болгож мэдээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлснээр төлөөлөгчид е-mail
хаягтай болж зар мэдээ, õóðàëäààíû таíèëöàõ материалыг цахим хэлбэрээр авч, мэдээ
тайлангаа ирүүлдэг болж, ажилдаа цахим мэдээллийг байнга ашиглаж хэвшлээ.
Төрийн хууль тогтоомж, аймгийн ИТХ-ын шийдвэрийг иргэд, байгууллагуудад сурталчлах
зорилгоор íýýëòòýé утас, веб хуудас ажиллуулах, бàãèéí ÈÍÕ-ààð îðîí íóòãèéí õºãæëèéí
ñàíãèéí õºðºíãº îðóóëàëòûí àæëûã õýëýëö¿¿ëýí èðãýäèéí ñàíàëûã àâ÷ ýðýìáýë¿¿ëýõ, сумын
á¿õ òºñâèéí áàéãóóëëàãóóä, зарим төрийн албан хаагчдын ¿éë àæèëëàãààíû òàéëàíã
õýëýëö¿¿ëýí ¿íýëýëò ä¿ãíýëò өгүүлэх, ÈÒÕ-ûí õóðàëäààíû ìàòåðèàëûí íýã õóâèéã àéìãèéí
íîìûí ñàíä òàâüæ îëîí íèéòýä òàíèëöóóëах, “øèíý ìýäýý”-ã ìýäýýëëèéí ñàìáàðò òàâüæ, îðîí

íóòãèéí сонин áîëîí телевизýýð äàìæóóëàí ñóðòàë÷ëàõ, орон нутгийн 2 телевизтэй æèëèéí
ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàæ, мэрэгжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, мэдээллээр хангах зорилгоор
бичмэл сэтгүүлèéã 1 óäàà гаргаж, гарын авлага áîëãîí “ÈÒÕ, Õóðëûí òºëººëºã÷ õýðõýí
àæèëëàõ âý?, Èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí Õóðàë- ò¿¿íòýé õîëáîîòîé çàðèì àñóóäëóóä” çýðýã
íîìóóä, õóóëèóäûã захиалан авч аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид, сумдын ИТХурлууд, багийн
ИНХ-ын дарга нарыг хангаæ áàéíà.
Аймгийн ИТХурал, тэргүүлэгчдээс гаргасан шийдвэрүүдийг аймгийн Засаг дарга, түүний
тамгын газар, харьяа õýëòýñ, ãàçðын удирдлага, сумдын Засаг дарга, Тамгын газруудад тухай
бүрийд нь хүргүүлж, Хóðëын болон тэргүүлэгчдийн хуралдаан дээр Засаг дарга, Тамгын газар,
õýëòýñ, ãàçðóóдын ажилтай холбоотойгоор гарсан áîëîí Óëààíãîì ñóìûí

áàãèéí ÈÍÕ-ûí

ÎÍÕÑ-èéí õýëýëö¿¿ëýãýýð èðãýäèéí ãàðãàñàí 452 ñàíàë ø¿¿ìæëýëèéã 23 àëáàí áàéãóóëëàãà,
õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòàíä 29 àëáàí òîîòîîð õ¿ðã¿¿ëñíýýñ 11 áàéãóóëëàãà õàðèóã èð¿¿ëëýý.
Íèéò 71 ñàíàëûí ìºðººð òîäîðõîé àæèë çîõèîí áàéãóóëàãäàæ, 9 àñóóäëûã ÇÃÕÝÃ, ÿàìàíä
óëàìæèëæ, 167 ñàíàëûã àéìãèéí Çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû ìºðèéí õºòºëáºðò òóñãàæ, 104
àæëûã ñóì, îðîí íóòàã, áàéãóóëëàãóóäàä øèéäâýðë¿¿ëýõýýð øèëæ¿¿ëëýý.
Àëáàí áàéãóóëëàãóóäààñ èð¿¿ëñýí õàðèóã ñàíàë ø¿¿ìæëýë ãàðãàñàí òºëººëºã÷ á¿ðò, ìºí
õîëáîãäîõ Õóðëûí

õîðîîäîä òóõàé á¿ðò öàõèìààð

õ¿ðã¿¿ëýõèéí çýðýãöýý Õóðëûí

òºëººëºã÷äèéí àæëûí ºðººíä òàâüæ òàíèëöóóëæ áàéíà.
Сумдын ИТХ-ын дарга нарт 2, сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт 1, бүх багийн Çàñàã
дарга нарт 1 удаа тус тус ажил төрлийн семинар, захиалгат сургалт зохион байгуулàâ.
Àймгийн ИТХ-аас зохион байгуулж байгаа ажлын явцын ñàð á¿ðèéí мэдээ, цаашид мөрдөж
хэрэгжүүлэх, арга зүйн баримт бичгүүд бусад мэдээллийг агуулсан “Øèíý ìýäýý” сэтгүүлийг ñàð
бүр áýëòãýí õýâëýæ ñóìäûí ÈÒÕ, àéìãèéí òºëººëºã÷äºä õ¿ðã¿¿ëæ áàéíà.
Àéìãèéí ÈÒÕ-ààñ áàòàëñàí óäèðäàìæèéí äàãóó àéìãèéí ÈÒÕ-ûí òºëººëºã÷èä, àæëûí àëáà,
ÇÄÒÃ-òàé õàìòàðñàí 9 àæëûí õýñãèéã òîìèëîí àæèëëóóëæ Õóðàë, èðãýíèé òàíõèìûí áîëîí
ñóìûí àæèëòàé òàíèëöàæ, çºâëºìæ, ÷èãëýë ºã÷, öàã ¿åèéí àæëààð èðãýäòýé
õ¿ñýëòèéã

ñîíñîæ, ñóìäàä àæèëëàñàí

ä¿íã ¿íäýñëýí

óóëçàæ ñàíàë

àéìãèéí ÈÒÕ-ààñ сум, багийн ИНХ,

иргэний танхимын ажлыг улам боловсронгуй болгож сайжруулах тухай аргачилсан çºâëºìæ
ãàðãàæ õ¿ðã¿¿ëýâ.
Àéìãèéí ÈÒÕ-ààñ 2013 онû ýõíèé õàãàñ æèëä 4 óäàà óóëçàëò, ñåìèíàð, ñóðãàëò öóãëàðàëòыг
зохион байгуулахаар òºëºâëºñíººñ нийтдээ 8 удаагийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Үүнд:
Ñумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын 3 өдрийн сургалтыг

аймгийн ЗДТГ-тай хамтран

зохион байгуулав. Áàãèéí Çàñàã äàðãà íàðûí ñåìèíàð õèéæ áàãèéí ÈÍÕ-ä èðãýäèéí îðîëöîîã
íýìýãä¿¿ëýõ, áàãèéí ÈÍÕ-ûí áîëîí Çàñàã äàðãûí хàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ, ãýìò õýðãýýñ
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ñàëáàð çºâëºëèéí àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýõ, ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðýãòýé
òýìöýõ òàëààð ìýäýýëýë, çºâëºìæ ºãëºº. Сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, аймгийн ИТХ-ын
дарга, нарийн бичгийн дарга нар ЗГХЭГ-аас зохион байгуулж буй “Шууд ардчилал, иргэдийн
оролцоотой төсвийн менежмент” үндэсний сургалт, зөвлөгөөн, “Бичил уурхайн
асуудлаар зөвлөлдөх уулзалт”, Орон нутгийн

удирдлагын нэгдсэн

тулгамдсан

сургалтанд хамрагдав.

Ñàíãèéí

ÿàìíààñ çîõèîí áàéãóóëñàí Òºñâèéí

òóõàé õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ “Îðîí

íóòãèéí

òºñâèéí øèíý÷ëýë” ñóðãàëòàíä 19 ñóìûí ÈÒÕ-ûí äàðãà íàðûã îðîëöóóëëàà. Ñóìäûí õóðëûí
íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íàðò Òºñâèéí õóóëèàð ñóðãàëòûã òóñãàé õºòºëáºðèéí äàãóó àéìãèéí
ÈÒÕ-ààñ çîõèîí áàéãóóëëàà.
Мерси Êор олон улсын байгууллага, “Сайн тус” ТББ-тай хамтран сумын иргэний танхимын
ажилòнû арга зүйн сургалт, туршлага солилцох уулзалтыг ÿâóóллаа. Тус арга хэмжээнд 18 сум
хамрагдàæ èргэний танхим ба сумын ИТХ, ЗДТГ-ын хамтын ажиллагаа, иргэдэд үзүүлэх
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар зөвлөмж өгч, сумын иргэний танхимын ажилòíóóä нэгдсэн
ойлголтонд хүрлээ. Сайн засаглал, иргэний оролцооны талаарх Монгол улсын төрөөс
баримталж буй бодлого, îролцоо, түүний ач холбогдол, иргэдийг хэрхэн идэвхижүүлэх, иргэний
танхимын гүйцэтгэх үүрэг, хэлэлцүүлэг чиглүүлэгчийн үүрэг, мэдээлэл түгээх, саналыг оруулан
хэлэлцүүлэх, саналыг эрэмбэлэн дэмжих, ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээ боловсруулах
аргачлал, удирдлагын цогц систем Able программын ашиглалт, çөвлөн туслах үйлчилгээ
үзүүлэх, архив бүртгэл, баримт бичгийн стандартын сургалт семинар зохион байгууллаа.
Áóñäûãàà манлайлан

àæèëëàæ áàéãàà Бөхмөрөн, Давст, Зүүнговь, Цагаанхайрхан сумын

èргэний танхимын ажилтанууд ººðñäèéí туршлагаа танилцуулав.
Ç¿¿íãîâü, Áºõìºðºí,Õîâä ñóìûí ÈÒÕ õóäàëäàí àâàëòàà õèéæ èðãýíèé
òîõèæóóëæ äóóññàí , áóñàä ñóìàíä

òàíõèìàà èæ á¿ðýí

õóäàëäàí àâàëò çàðëàãäñàí, òåõíèê õýðýãñýë, òîíîã

òºõººðºìæ íèéë¿¿ëýõ, çàñâàð òîõèæèëòûí àæèë õèéãäýæ áàéíà.
Àéìãèéí ñîíãóóëèéí õîðîîã á¿ðä¿¿ëæ àæèëëóóëàõ, ñîíãóóëèéí áýëòãýë

õàíãàæ

çîõèîí

áàéãóóëàõàä àéìãèéí ÈÒÕ, õóóëèàð õ¿ëýýñýí ÷èã ¿¿ðãýý á¿ðýí áèåë¿¿ëæ àéìãèéí ÈÒÕ-ûí
íàðèéí áè÷ãèéí äàðãûã ñîíãóóëèéí õîðîîíû äàðãààð, õîðîîíû á¿ðýëäýõ¿¿íä íýã ìýðãýæèëòýíã
òîìèëîí àæèëëóóëàâ. Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí áýëòãýëèéã õàíãàõòàé
õîëáîãäóóëàí 19 ñóìäûí ñîíãóóëèéí õîðîîíû äàðãà, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íàðò 1 ºäðèéí
ñóðãàëò, 88 õýñãèéí õîðîîíû äàðãà, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà, ãèø¿¿äýä ñóìäàä íü î÷èæ ñóðãàëò
çîõèîí áàéãóóëàв. Àéìãèéí төв бүх суманд “Ñîíãîã÷ òàíàà” íýýëòòýé ºäºðëºãèéã çîõèîí
áàéãóóëàâ. Èðãýíèé á¿ðòãýëèéí õýëòñýýñ èðãýíèé á¿ðòãýëèéí èòãýìæëýãäñýí àæèëòíóóäàä 3
ºäðèéí ñóðãàëò ñåìèíàðè, мýäýýëýë òåõíîëîãèéí áàãèéíõàí ñóìäûí òåõíèêèéí äààìëóóäàä 2
ºäðèéí ñóðãàëò тус тус çîõèîí áàéãóóëж, ÂÈÑÀÒ ñàíñðûí àíòåííûã ñ¿ëæýý áàéõã¿é 5 õýñýãò
áàéðëóóëæ, ñàíàë òîîëîõ ISP ìàøèíûã ñóìäàä õ¿ðãýõ, òàòàí àâàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëëàà.
Ñîíãóóëèéí ñàíàë àâàõ ºäºð õºäºëãººíò 5 áàã àæèëëàñàí. ªëãèé, ªìíºãîâü ñóìàíä unitel-èéí
ñ¿ëæýý òàñàðñíààñ áîëîí ÂÈÑÀÒ ñ¿ëæýý Ò¿ðãýí ñóìàíä àæèëëààã¿éãýýñ ìýäýý äàìæóóëàëò
ñààòñíыг шуурхай арга хэмжээ авч хэвийн горимд оруулав.
Àéìãèéí сîнгуулийн õîðîî ñóìäààñ èðñýí ñàíàë õ¿ñýëò, ºðãºäºë ãîìäëûã òóõàé á¿ðò íü
øèéäâýðëýæ õàðèó ìýäýãäýæ àæèëëàñíы дээр аéìãèéí ñîíãóóëèéí õîðîîíû ãèø¿¿ä ñàíàë àâàõ
áýëòãýë àæëûí ÿâöòàé òàíèëöàæ

çààâàð

çºâëºãºº ºã÷, ñàíàëûí õóóäàñ õ¿ðãýх ажлаар бүх

сумдад явж àæèëëàõ çýðýãò íü òåõíèê óíààíû òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëæ àæèëëàâ.

ÑÅÕ-îîñ èð¿¿ëæ áóé ñàíàë õóðààëòûí ä¿íãèéí íýãòãýëòýé õîëáîîòîé ñàíàë õ¿÷èíã¿éä òîîöîõ,
õ¿÷èíã¿é ñàíàëûí õóóäàñ çýðãèéí мэдээний ìàÿãòûã õóóëèíä íèéö¿¿ëýí îéëãîìæòîé áîëãîõ,
аéìàã, ñóìûí ñîíãóóëèéí õîðîîíû á¿òöýä àæèëëàæ áóé òºðèéí àëáàí õààã÷äûí óðàìøóóëëûã
íýìýãä¿¿ëýõ, Èðãýíèé á¿ðòãýëèéí ãàçðààñ èð¿¿ëæ áóé ñîíãîã÷äûí íýðñèéí æàãñààëòûã ÿìàð
íýãýí çºð¿¿ã¿éãýýð ãàðãàæ áàéõ хэрэгтэй. Èðãýíèé á¿ðòãýëèéí èòãýìæëýãäñýí àæèëòíы èõýíõ нь
áàãø íàð àæèëëàсан. Гэтэл Áîëîâñðîë, шинжлэх ухааны ÿàìíû ñóðãàëòûí ãðàôèêèéí äàãóó
öóãëàðàëò çîõèîí áàéãóóëñíààñ ñîíãîã÷äûí øèëæèõ õºäºëãººíийг хийх, íýðñèéí æàãñààëòàíä
á¿ðòãýãäñýí ýñýõýä тулгалт явуулах зэрэг ажлыг тасалдуулахад хүргэж, áýðõøýýë үзүүлж байсан
тухай сумдын ИТХ-аас мэдээлснийг цаашид анхаарах хэрэгтэй áàéíà.
Сонгууль зохион байгуулах бэлтгэл ажил, байр, техник хүний нөөцөөр хангах, удирдлага зохион
байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба үндсэнд нь гүйцэтгэлээ.
ÌÍÓÕ, Ìåðñè Êîð ÎÓÁ-òàé õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áóé “Ñóìûí ìàñòåð òºëºâëºãºº
áîëîâñðóóëàõ” òºñºëä õàìðàãäàõ Çàâõàí, ªëãèé, Ìàë÷èí, ªíäºðõàíãàé, Äàâñò, Óëààíãîì
ñóìóóäûí ºðãºäëèéã õ¿ðã¿¿ëæ, óã òºñºëä õàìðàãäàí “Èðãýäèéí îðîëöîî áà îðîí íóòãèéí
õºãæëèéí òºëºâëºëò” ñóðãàëò ñåìèíàðò àéìãèéí áîëîí äýýðõ ñóìäààñ 10 òºëººëºë îðîëöëîî.
ÈÒÕ-ûí àæèëòàí, ñîíãóóëüòíû ìýðãýæèë àðãà ç¿éí ãàðûí àâëàãà áîëîõ “Íóòãèéí óäèðäëàãà”
ñýòã¿¿ëèéí çàõèàëãûí áàéäàëä õÿíàëò òàâüæ, çàõèàëãàà íýìýãä¿¿ëýõèéã ñóìäûí ÈÒÕ-ä
çºâëºñíèé ä¿íä ñýòã¿¿ëèéí íýìýëò çàõèàëãà 66-ààð íýìýãäýæ,

2-ð óëèðàëä

499 øèðõýãèéã

çàõèàëñàí.
Мэдээлэл технологийн хөгжлийн шинэ нөхцөлд ажиллаж сурах шаардлагыг харгалзан
“Цахим–Увс“ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлýõýä аймгийн ИТХурал манлайлан оролцож аймгийн
НӨУБайгууллагуудын мэдээ мэдээллийн шуурхай байдлыг хангах, цаасгүй мэдээллийг
нэвтрүүлэх
á¿ðèéí

зорилтын хүрээнд

àéìàã, ñóìûí

“Øèíý ìýäýý” -íä òóñãóóëæ

ÈÒÕ-ààñ õèéñýí àæëûí îíöëîõ ìýäýýã ñàð

ñàð á¿ðèéí àæëààð ìýäýýëëèéí ñàí ¿¿ñãýæ áàéíà.

Мэдээллийн шинэ тогтолцоо бүрдүүлэх талаар Аймгийн ИТХ нь албан ёсны вэб сайт
/www.khural.uv.gov.mn/-тай болов.
Мөн Facebook сайтанд групп / www.facebook.com/groups/uvs.ith /
ИТХ-ын нийт төлөөлөгчдөд

хаягтай боллоо. Аймгийн

мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох

техник хангамжийг сайжрууллаа. Төрийн байгууллагуудын íýãäñýí ïðîãðàìì áîëîõ удирдлагын
цогц систем ABLE програмìыг нэвтрүүлж 47 áàéãóóëëàãà 1217 àëáàí õààã÷èä íýâòð¿¿ëæ
àøèãëàí ìýäýýëëýý ò¿ðãýí øóóðõàé ñîëèëöîí àæèëëàæ , төрийн байгууллагын уялдаа холбоог
хангах нөхцлийг бүрдүүлæ

àéìãèéí ÈÒÕ, Òýðã¿¿ëýã÷äèéí

òîãòîîë, øèéäâýðèéã èðãýäýä

ìýäýýëæ áàéíà.
2013 онû ýõíèé õàãàñ æèëä дундàæаар ñóìдын ÈÒÕурлûí õóðàëäààí 24 удаа, Òýðã¿¿ëýã÷äèéí
õóðал 126 удаа, багийн ИНХурал 162 удаа тус тус хуралдаж орон нутгийн цаг үеийн тулгамдсан
асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна. Сумдын ИТХ-ын
асуудал хэлэлцэн 1445 заалт бүхий 578 тогтоол гаргажээ. ¯¿íä:
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Ñóìäûí ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð
õýëýëöñýí àñóóäàë Çºâëºë, àæëûí õýñýã, êîìèññ
áàéãóóëàõ
Ñîíãóóëèéí òºâ, õýñýã
áàéãóóëàõ
Òºëºâëºãºº, õºòºëáºð, æóðàì
áàòëàõ

4.4%

4.4%

13.7%

øàãíàë

21.2 %
16.8%

14.2%
8.8%

4%

12.4%

áàãèéí ÈÍÕ, õóðàëäààí
òîâëîõ
ýäèéí çàñàã, òºñºâ ñàíõ¿¿ãèéí
àñóóäàë
ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí äààòãàë,
áîëîâñðîë, õÿíàëò øàëãàëòûí
àñóóäàë
áàéãàëü îð÷íû àñóóäàë

îðîí íóòãèéí ºì÷èéí àñóóäàë

Öàãààíõàéðõàí ñóìûí ÈÒÕ-аас òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð àñóóäàë îðóóëàã÷èä 5-7 õîíîãèéí ºìíº
ìýäýãäëèéã õ¿ðã¿¿ëæ áýëòã¿¿ëýýä
Òýðã¿¿ëýã÷äýä

õóðàëäààí áîëîõîîñ 3 õîíîãèéí ºìíº

õ¿ðã¿¿ëэн òàíèëöóóëæ, çàðûí ñàìáàðààð

çàðûí õàìò

õóðàëäààí áîëîõ ãàçàð, õóãàöàà,

õýëýëöýõ àñóóäëûã ñóðòàë÷èëæ èðãýäèéí ñàíàëûã àâ÷, øèéäâýðò òóñãàæ áàéãàà, ªíäºðõàíãàé
ñóìûí ÈÒÕ-аас ñóìûí òºâèéí äàõèí òºëºâëºëò, òîõèæèëòûí òàëààð õýëýëö¿¿ëэг хийæ, èðãýäийн
саналыг нь авсан, Äàâñò ñóìûí ÈÒÕ-аас òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëàà ºðãºòãºí õèéæ ñóðãóóëü,
öýöýðëýã, òàìãûí ãàçàð, ýìíýëýã, ñî¸ëûí òºâ, öàãäààãèéí òàéëàíã õýëýëö¿¿ëæ èðãýäýýð ¿íýëýëò
ä¿ãíýëò ºã¿¿ëñýí,

Áàðóóíòóðóóí ñóìûí ÈÒÕ õóðàëäààíûã îðîí íóòãèéí òåëåâèçýýð øóóä

íýâòð¿¿ëýõèéí çýðýãöýý øóóä óòàñ 2-ûã àæèëëóóëæ èðãýäèéí ñàíàëûã ñîíñîæ øèéäâýðò òóñãàí
èðãýäèéí øóóä îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëñýí, Óëààíãîì ñóì ñàð á¿ðèéí ãóðàâäàõü äîëîî õîíîãèéí
15 öàãò тулгамдсан асуудлаар õýëýëö¿¿ëýã õèéдэг áолсон, Áàðóóíòóðóóí, Ç¿¿íãîâü, Ò¿ðãýí ñóìä
ÈÒÕ-ûí òºëººëºã÷äөө ÌÍÓÕ–íû ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõààð áýëòãýë õàíãàí àæèëëàæ áàéгаà,
ªëãèé, Äàâñò, Öàãààíõàéðõàí, Çàâõàí, Ñàãèë, Òýñ, Ìàë÷èí, Áàðóóíòóðóóí, ªíäºðõàíãàé,
Óëààíãîì ñóìд áàãèéí ÈÍÕ-ûí äàðãà íàðò ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëæ, ìýðãýæèë àðãà ç¿éí
çºâëºãºº ºã÷ àæèëëàñàí áàéíà.
Цагаанхайрхан сум: Иргэдийн дунд “Архийг хэдэн цагаас хойш худалдахгүй байх вэ ” гэсэн
санал асуулга утсаар явуулж, иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг Засаг даргад хүргүүлэн 18

цагаас хойш архи худалдахгүй байх захирамж гаргуулан архи худалдаж буй 8 дэлгүүрт хүргэж
ЗЗНДНТУТ хууль, АСТ тухай хууль, ГХУС тухай хуулийн талаар мэдлэг өгсөн.
Ховд сум: 4 багийн иргэдийн нийтийн хурлыг хийж Багийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, ИНХ –ын үндсэн чиглэл, ñургуулийн, эрүүл мэндийн төвийн ажлын
тайлан, ЖДҮ –ийг хөгжүүлэх чиглэл тогтоох санал авах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж холбогдох
шийдвэр гарган ажиллаж байãàà
Зүүнговь: ЖДҮ-ийг дэмжих сангаар санхүүжүүлэх төслийг багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлж, илээр
санал хурааж, òºñëèéã ýðýìáýëæ 8 төсөл шалгаруулсан. Төслүүдийн хэрэгжилт, ¿ð ä¿í сайн
байна. 50458002 äóãààðûí íýýëòòýé óòàñ àæèëëóóëñàí.
Өмнөговь сум: Сумын нутаг дэвсгэр Салхит хэмээх газар хууль бусаар алт олборлосон нийт
50 гаруй нүхийг таглах, нөхөн сэргээх ажлыг 2 өдөр хийсэн.
Баруунтуруун сум :

Модон түлшний хэрэглээг бууруулах замаар түлшийг зөвхөн ахуйн

хэрэгцээнд биш аж ахуйн хэрэгцээгээр илүү ашиглаж болох талаар тогтоол гаргаад иргэддээ
идэвхитэй сурталчилж байна. Сумын ИТХ-ын 70456114 нээлттэй утас ажиллуулж эхэлсэн
Өндөрхангай сум: Сумын ИТХ-ын 1-р улирлын тайланг сонин хэлбэрээр хэвлэж сумын төвийн
бүх өрхүүдэд тарааж өгөв. Хөдөөгийн багуудын аялах хайрцагт хийж мөн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд
өгч багийн иргэдэд тайланг танилцуулж үнэлгээ дүгнэлт өгүүлэх үүрэг даалгавар өглөө. Хан
Хөхийн нурууны УТХГН-ийн захиргаа болон òºñºâò байгууллагóóäтай хамтран

4-ð сард

“Байгаль хамгаалал-Цэвэр орчин” аян зохион байгуулж сумын төвийн 8 орчим км газрыг
цэвэрлэсэн байна. Сумын төвийн дахин төлөвлөлт, тохижилтын талаар иргэдээр хэлэлцүүлж
саналыг авсан нь иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх, идэвхитэй оролцох, өөрсдийн тулгамдаж
байгаа асуудлаа шийдвэрлэх шинэлэг санаачлагатай ажил болсон.
Малчин сум: Сумын ИТХ-аас хөдөөгийн 3 багийн ядуу амьдралтай өрхийн судалгааг явуулж
багийн ИНХ-аас танилцуулан шийдвэр гаргуулан баг тус бүрт 2 өрхийг малжуулах төслийг
иргэдийн оролцоотойгоор амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Энэ төслийн үр дүнд иргэн
Б.Бөхболдод 70, П.Ширнэнд 50, Ж.Отгонхуягд 50, Х.Батболдод 50, Т.Энхтайванд 60, Б.Баточирт 50 нийт 330 толгой малын дэмжлэг үзүүлñэí.
Хяргас сум: Сумын ИТХ-ын зохиосон олон нийттэй харьцах ажлын үр дүнд Тээвэрчдийн
холбоо байгуулагдаж, холбооны тэргүүнийг сонгож, 11 тэргүүлэгчтэйгээр үйл ажиллагаагаа
явуулж эхэлсэн байна.Энэ холбоо амьжиргааны түвшинээс доогуур орлоготой иргэн
Ц.Төмөртогоод хашаа байшин барьж өгөх, авто техникийн улсын үзлэгийн үеэр жолооч бүр 1
машин хайрга ачиж буулгах ажлыг зам тэгшлэхэд зориулж хийхээр болсон.
Давст сум: Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдааныг өргөтгөн хийснээр иргэдийн
тулгамдсан асуудлуудыг нээлттэйгээр хэлэлцүүлж тэдний санал дүгнэлтийг сонсож оролцоог нь
нэмэгдүүлсэн арга хэмжээ болсон ба сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, багийн ИНХ-ын дарга, засаг

дарга нарын сургалт нь тэдний хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх үр дүнгээ өгсөн сургалт
болñоí.
АНУ-ын Азийн сантай хамтран ªìíºãîâü ñóìàíä Áайгалийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах,
хариуцлагатай

ашиглалтыг бий

болгох, түүний өгөөжийг тухайн орон нутгийн тогтвортой

хөгжлийг хангахад чиглүүлэх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахад талуудын идэвхитэй,
бүтээлч оролцоог бий болгох зорилго бүхий íóòãèéí çàõèðãàà, èðãýä, õóâèàðàà àëò îëáîðëîã÷
èðãýäèéí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí òºëººëëèéã îðîëöóóëàí 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Îëîí
òàëò çºâëºë”-èéã áàéãóóëæ, ò¿¿íèé àæèëëàõ æóðàì, 2013 îíû àæëûí òºëºâëºãººã õýëýëöýí
áàòëóóëñàí.
Àçèéí ñàíãààñ îëãîñîí ãîëûí óñíû ÷àíàð, õºðñíèé шинжилгээ хийõ хянах тест, иж бүрэн
багаж хэрэгсэлүүдýýð Өмнөговь сумын Намирын гол, Тариалан сумын Хархираа голä сумдын
ахлах сургуулийн биологийн багш , ñумдын ИТХ-тай хамтàрñан çºâëºë усны чанарт хяналт
хийí, жилийн ажлын төлөвлөгөөíèé äàãóó ажиллаж байãàà çýðýã øèíýëýã ýõëýë ñàíàà÷ëàãóóä
ãàð÷ áàéíà.
Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс баталсан “Àéìãèéí оны

аврага òýðã¿¿íèéг шалгаруулах,

сум, агентлаг, аж ахуйн нэгж байãóóëëàãын ажлыг дүгнэх æóðàì”-ын дагуу 2012 оны ажлаар
сумдаас

Áºõìºðºí,

Ховд,

Наранбулаг

сумдыг,

агентлагуудаас

БСГазàр,

ÝÌÃàçàð,

Ñòàòèñòèêèéí õýëòñèéг òóñ тус шалгаруулан 1-3-р байр эзлүүлэн батламж, мөнгөн шагнал,
дээрх сум, байгууллагуудын удирдлагыг сарын үндсэн цалингийн 50%-èàр, “Ìîíãîë óëñûí ñàéí
ìàë÷èí” öîëîîð Õÿðãàñ ñóìûí Áóãàò áàãèéí ìàë÷èí Öýýñ¿ðýíãèéí Öýíäýý, Ç¿¿íãîâü ñóìûí
ªãºìºð áàãèéí ìàë÷èí Òîãîîíÿìûí Òºãñæàðãàë, Òýñ ñóìûí 1-ð áàãèéí ìàë÷èí Ãîìáîæàâûí
Äîðæ, “Óëñûí òýðã¿¿íèé òàðèàëàí÷” öîë, òýìäãýýð Òàðèàëàí ñóìûí ª.Àãâààíäîðæ íàð øàëãàð÷
øàãíóóëëàà.
Ìөн оны тэргүүний үйлдвэрлэгч байгууллагаар Áàðóóíòóðóóí ñóìûí “ Õºãæèë- Óâñ”ÕÕÊ-ыг,
худалдаа үйлчилгээний байгууллагаар Ç¿¿íãîâü ñóìûí “Íîãîîí õóäàã” õîðøîî, үйлчилгээний
байгууллагаар Óëààíãîì сумын 1-ð öýöýðëýã, Ç¿¿íãîâü сумын ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ, тэргүүний
ТББайгууллагаар àéìãèéí àõìàä áàãø íàðûí õîëáîîã, татвар төлөгч байгууллагаар “Ñàíòåõ
Óвс” ХХК-ыг тус тус шалгаруулж, өргөмжлөл , мөнгөн шагналаар , аймгийн сайн малчинаар сум
бүрээс 1-ээс доошгүй буюу 20 малчныг шалгаруулан энгэрийн тэмдэг, хаяг бүхий цар, мөнгөн
шагналаар, ажил мэргэжлийн болон салбарын тэргүүнийг 18 төрлөөр шалгаруулж энгэрийн
тэмдэг, хаяг бүхий цар, мөнгөн шагналаар тус тус шагнасны дээр мөн аймгийн ИТХ-аас 2012
онд

баяр ёслол тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан

НӨУБайгууллага, нутгийн захиргаа, ТББ-уудын ажилтан сонгуультан нар болон бүх салбарын
төрийн үйлчилгээний албан хаагчид, хувиараа хөдөлмөр, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл болох
6 хүнийг аймгийн ИТХ-ын “Хүндэт өргөмжлөл“, 7 хүнийг “Баярын бичиг”, 1 хүнийг “Талархал“
мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан байна.

Увс аймагт үйл ажиллагаа ÿâóóëæ áàéãàà ñ¿ì õèéä¿¿äèéí ñóäàëãààг шинэчлэн гаргаж, энэ
асуудлаар àéìãèéí ИТХ-аас шинэчилсэн журам батлан гаргаж, түүний

хэрэгжилтэнд үзлэг

явуулж, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг шинэчлэн олгож, çºâøººðëèéã 1 жилийн хугацаатай
ñóíãадаг болж энэ журмын хүрээнд Áàðóóíòóðóóí ñóìûí Æàíðàéñàã äàöàíä ¿éë àæèëëàãààгаа
¿ðãýëæë¿¿ëýõ çºâøººðëèéã îëãîëîî.
2013 îíû ýõíèé õàãàñ æèëä аймгийн ИТХ-аас онцлон анхаарч зохион байгуулсан зарим
онцлог ажил, түүний үр дүнгээс дурьдвал:
Аймгийн НӨУБайгууллагуудын ажлыг өөрчлөн сайжруулах зорилтын хүрээнд иргэдийн
өөрсдөө сонгон байгуулсан байгууллага болох бүх шатны Èргэдийн хурлууд нь бүх ажлынхаа
төвд иргэн хүнийг тавьж тэдэнд чирэгдэлгүй, шуурхай, хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх арга
барилыг нэвтрүүлж, иргэдийнхээ оролцоонд түшиглэж ажиллаж, îрон нутгийн түвшинд төсөл
хөтөлбөрийн шугамаар хийгдэх ажлууд болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт
бүтээн байгуулалтын ажлыг сонгоæ, ач холбогдолоор нь эрэмблэí, багийн иргэдийн нийтийн
хурлûí албан ёсны шийдвэр гарган ИТХ-óудад батлуулàхаар өргөн мэдүүлñýí.
Хийгдэх бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажил, төслийн гүйцэтгэгчийг шалгаруóлах,
хэрэгжиж байгаа ажлын гүйцэтгэл, материалын чанар, стандарт хангалт, төсвийн зарцуулалтын
байдалд нь тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдээс хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэх олон нийтийн
хяналтын зөвлөлийг байгуулан ажиллуулж, уг ажлыг хүлээн авахдаа тэдний санал дүгнэлтийг
гаргуулан авах, харгалзан үздэг болох зэрэг асуудлаар аргачилсан зөвлөмж гарган сумдын
ИТХ-д хүргүүлж хэрэгжүүлсэí.
Судлан боловсруулах, мэдээлэн тайлагнах, сурталчилгааны ажилд ихээхэн ач холбогдол өгч
энэ чиглэлийн ажлыг 2013 îíû ажлын төлөвлөгөөнд тусгай бүлэг болгон тусгаñàí .
Мөн иргэдийн дунд тулгамдаж, яриа шүүмжлэлд ихээр өртөж байгаа асуудал, түүнтэй
холбоотойгоор авч хэлэлцэхээр, шийдвэр гаргахаар төлөвлөж байгаа зарим асуудлаар олон
нийтэд хандсан зарлал мэдээллийг урьдчилан тарааж, тухайн асуудлаар ажилладаг мэргэжлийн
болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, тэдгээрийн удирдлага, мэргýжилтнүүдийг урьж, асуудал
танилцуулах, санал бодлоо илэрхийлэх талуудын байр суурийг дэлгэрэнгүй сонсож хөндөгдсөн
асуудлыг гарах шийдвэр, бодлого зорилтонд хэрхэн тусгах талаар аймгийн ИТХ-ын болон
хурлын хороодын дарга, Засаг дарга, хэлтэс, ãàçðóóäын удирдлага байр суурь, саналаа
харилцан танилцуулах, гарсан асуултанд нь хариу өгөх журмаар нээлттэй хэлэлцүүлгийг
èðãýíèé òàíõèìä аймаг, сумын ИТХ-уудаас зохион байгуулñàí. Аймгийн ИТХ, èргэний танхим,
Улаанãом сумын Засаг даргын тамгын газар хамтран Улаангом хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах
талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулàâ. Õэлэлцүүлэгт нийт 100 гаруй иргэн оролцож 44 орчим
санал гарãàñíûã õèéõ àæëûí òºëºâëºãººíä òóñãàí, õàðèó ºãºõ

àðãà õýìæýý àâàâ.

Ñóìäûí

èðãýíèé òàíõèìààð 28 óäààãèéí õýëýëö¿¿ëýã çîõèîí áàéãóóëæ 1493 èðãýí îðîëöîæ 120 ñàíàë
ãàðñàí áàéíà. 166 èðãýíä ýðõ ç¿éí çºâëºí òóñëàõ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëëýý.

Èðãýíèé òàíõèìûí Õýëýëö¿¿ëãýýð
õýëýëöñýí àñóóäàë
Төрийн үйлчилгээний чанар
хүртээмж
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгийí зарцуулалò

6.6%

5.8%

4.1%
15.7%

16.5%

17.4%

Ногоон байгууламж, áàéãàëü
õàìãààëàõ , õîã, ãàçàð çîõèîí
áàéãóóëàëò
Ãýìò õýðãýýñ óрьдчилан
сэргийлэх
“Гэр бүлийн ¿нэ цэнэ”

10.7%

23.1%í

Сум орон нутагт тулгамдаж буй
асуудал
Нийтийн зар мэдээний çýðýã
журàм

Багийн бүтэц, зохион байгуулалт

Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагааíû тасðалòгүй байдал, бэлтгэл, зохион байгуулалтаар хангах
үүрэгтэй ажлын албаны үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлýхийн тулä

аймгийн ИТХ-ын

жилийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах, аймгийн ИТХ-ын болон тэргүүлэгчдийн
хуралдааныг бэлтгэж зохион байгуулах, түүний бичиг баримт, гаргах шийдвэрүүд, бусад
байгууллагуудтай харилцах, хариу өгөх, харилцан ажилладаг байгууллагуудад хүргүүлэх тайлан
мэдээ зэрэг аймгийн ИТХ-ын өдөр òутмын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулàхын зэрэгцээ хурлын
төлөөлөгчид, сум, багийн Иргэдийн хурлуудад мэрãэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, чиг үүргээ
хэрэгжүүлýхэд шаардагдах 14,0 сая òºãðºãèéí òåõíèê òîíîã òºõººðºìæººð á¿ðýí õàíãàæ, àæëûí
àëáàíû 6 ºðººíä 17,4 сая òºã-èéí èõ çàñâàð, òîõèæèëò õèéæ, Õóðëûí ïàðê øèíý÷èëýí land
cruzer- 200 àâòîìàøèíòàé áîëëîî.
Áагийн ИНХ-ын ажилд ахиц өөрчлөлт гарах үндэс суурь тавигдаж түүнд оролцох иргэдийн
оролцоо ч дээшлэх хандлагатай боллоо. Áàãèéí ÈÍÕ-ûí äàðãà îðîí òîîíû

áóñ àæèëëàæ

áàéãààãààñ øàëòãààëàí Õóðëûí àæèë áàãèéí ò¿âøèíä òºëºâøèí àæèëëàæ ÷àäàõã¿é áàéíà.
Èéìä áàãèéí ÈÍÕ-ûí äàðãûã áàãèéí çàñàã äàðãàòàé àäèëõàí øàëãóóðààð ñîíãîæ îðîí òîîíû
áîëãîæ, öàëèí óðàìøóóëëûã èæèëõýí îëãîõîîð õóóëèíä ººð÷ëºëò îðóóëàõ øààðäëàãàòàé
áàéíà.
Аймгийн ИТХ-аас баталсан журмын дагуу Øèíý ¯íäñýí õóóëü áàòëàãäñàí ºäðèéí øàòðûí
òýìöýýíèéã “Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí íýðýìæèò” àæèë áîëãîí санхүүжүүлж тэмдэглэн өнгөр¿¿ëñýí. 2013
оны 5-р сард Íàðàíáóëàã ñóìûí 3 áàãèéí ÈÍÕ õóðàëäàæ багийн ИНХ-ын дарга, тэргүүлэгчид,

багийн Засаг дарга нарын сонгуулийг зохион байгуулñнààð á¿õ áàãèéí óäèðäëàãûã øèíýýð
ñîíãîæ çîõèîí áàéãóóëàõ àæèë äóóñàâ.
Хоёр. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлûн хуралдаан
2013 онû ýõíèé õàãàñò аймгийн ИТХ-ын хуралдаан 2 удаа хуралдаж 5 асуудлыг хэлэлцэж
33 заалт бүхий 5 тогтоол гаргаж төлөөлөгчид дунджаар 81,7% -ийн ирцтэй оролцож äàâõàðäñàí
òîîãîîð 57 òºëººëºã÷ санал шүүмжлэл гаргаснаас 51 санал хурлын шийдвэрт туссан байна.
Аймгийн ИТХ-ын 6 дахь удаагийн сонгуулийн 3-ð хуралдаан 2013 оны 1-р сард хуралдаæ
аймгийн Ãэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга
хэмжээний тухай аймгийн Ерөнхий прокурîðын

мэдээлэл, аймгийн Засаг даргын мөрийн

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөã дэмжих, аймгийн 2013 оны газар
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тус тус хэлэлцэв.
1-р сарын 28-нд дээрх асуудал тус бүрээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж Хурлын хороод
хамтарсан санал дүгнэлт гарган хуралдаанд оруулав.
Àéìãèéí

ÈÒÕ-ûí

ýýëæèò áóñ

4-ð

õóðàëäààí

5-ð ñàðä

õóðàëäàæ àéìãèéí ÈÒÕ-ûí

òºëººëºã÷ººð ñîíãîãäñîí Ò¿ìýíæàðãàëûí Áîëäûí á¿ðýí ýðõèéã çºâøººðºõ, àéìãèéí 2013 îíû
òºñºâò òîäîòãîë õèéõ àñóóäëûã àâ÷ õýëýëöýæ òºëººëºã÷ Ò.Áîëäûí á¿ðýí ýðõèéã çºâøººð÷
òîãòîîë ãàðãàæ, òºëººëºã÷èéí ¿íýìëýõ, ýíãýðèéí òýìäãèéã ãàðäóóëàâ.
Аймгийн ИТХ-ын төсвийн тодотголыг хэлэлцэн ОНХС-аас улсын төсвийн байгууллагуудын
хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан 433.2 сая
төгрөгийг Улаангом сумын ахлах 1-р сургуулиас Тэнгис үйлчилгээний төвийн урд худаг хүртэл
бохир усны гол шугам татах, эрүүл мэндийн цогц суурь үйлчилгээг хөдөөгийн иргэдэд үзүүлэх,
хөл бөмбөгийн талбай байгуулах, шинэ цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний
холболт, Увс нуурын аялал жуулчлалын баазын чиглэлийн устай жалганд бетон хоолой тавих,
Тэс сумын эрүүл мэндийн төвийн дээврийн засварын ажилд хуваарилав.
Урьд оны төсвийн зарцуулагдаагүй үлдэгдэл 577.2 сая төгрөгийг ХХОАТ-ын буцаан олголт,
Нэгдсэн эмнэлгийн автомашины зогсоолыг өргөтгөх, “Залаахайрхан” үйлчилгээний төвийн өмнөх
талбайд таксины зогсоол байгуулах,боловсролын салбарт үүсээд байгаа цалин, шимтгэлийн
өрийг барагдуулахаар шийдвэрлэж тогтоол гаргалаа.
Áîëîâñðîëûí ñàëáàðò ¿¿ñýýä áàéãàà öàëèíãèéí ºðèéã øèéäâýðëýõ òàëààð Óëààíãîì ñóìûí
3-ð áàãò øèíýýð àøèãëàëòàíä îðîõ öýöýðëýãèéí àøèãëàãäààã¿é õóãàöààíû 1-5 ñàðûí öàëèí,
øèìòãýë 59.8 ñàÿ òºãðºãèéã, ìºí öýöýðëýãèéí

õîîëíû çàðäëààñ 14.1 ñàÿ òºã-èéã í¿¿äëèéí

öýöýðëýãèéí õîîëíû çàðäàëä, ÅÁÑ-èéí õîîë, ¿äèéí öàéíû

õýìíýãäýëýýñ 249,4 ñàÿ,

õóâààðèëàãäààã¿é çàðäëààñ 147.2 ñàÿ òºã-èéã òóñ òóñ öàëèí, øèìòãýëä øèëæ¿¿ëýõ,
õóâààðèëàãäààã¿é áóñàä çàðäëààñ õºäºº îðîí íóòãèéí íýìýãäýë àâ÷ ÷àäààã¿é 5 áàãøèä 11.6
ñàÿ, ºíäºð íàñíû òýòãýâýðò 3 áàãøèéí òýòãýìæèéí çàðäàëä 44.3 ñàÿ, ìîðèí õóóð õºòºëáºðò 100
ñàÿ, íîì õºòºëáºðò 27.1 ñàÿ òºã çàðöóóëàõààð áîëæ õóðàëäààíààñ òîãòîîë ãàðãàëàà.

Хуралдааныг 1 сараас доошгүй хугацааны өмнө товлон зарлаж, хэлэлцэх асуудлыг
тогтсонтой холбоотойгоор хурлын ажлын албанаас түүний бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөг
гаргаж , хуралдаанд оруулах асуудлыг боловсруулж Засаг даргын захирамжаар

ажлын

хэсгүүдийг томилон ажиллуулж, бэлтгэсэн төслүүдийг Засаг даргын зөвлөл , хурлын хороод
болон

тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар урьдчилан хэлэлцэж өгсөн чиглэлийн дагуу нэмэлт

өөрчлөлт оруулан эцсийн хувилбарыг бэлтгэж, хуралдаан болохоос 3-аас доошгүй хоногийн
өмнө хурлын хороод, төлөөлөгчдөд хүргүүлж, улмаар хурлын хороод болон төлөөлөгчдөөс
асуудал оруулагчидтай ярилцлага хийж нэмэлт мэдээлэл, тайлбар өгүүлэх ажлыг зохион
байгуулсны дараа хурлын хороод өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах буюу
хувиарлагдсан асуудлаараа хуралдаанд оруулан танилцуулах санал дүгнэлт, тухайн асуудлаар
гарах шийдвэрийн төсөлд тусгах саналаа бэлтгэн хуралдаанд оруулахаар бэлтгэл ажлыг
зохион байгуулж ирлээ.
Ãазар зохион байгуулалт, хотûí äàõèí төлөвлөлт, áàãèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòûã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ çýðýã àñóóäëóóäûã áàãèéí ÈÍÕ-ààð õýëýëö¿¿ëýõ, хуралдаанаар хэлэлцэж
ирсний дээр хуралдааны өмнө нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулàõ, àñóóäàë эрхэлсэн
хороод, холбогдох ажил мэргэжлийн болон
төлөөллийг

èðãýä, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын

урилгаар оролцуулан санал бодол, байр суурийг нь сонсож, хэлэлцүүлгээр

шийдвэрлэх шаардлагатай

тулгамдсан асуудлуудыг тодруулан түүнийг

аймгийн ИТХ-ын

хуралдааны шийдвэр болон цаашдаа Засаг даргын үйл ажиллагаа шийдвэрүүдэд хэрхэн тусгаж
хэрэгжүүлэх арга замуудыг тодруулан авч үзэх , хэлэлцүүлгийн явц, хуралдааны бусад бэлтгэл
ажил болон хуралдааныг телевизээр шууд нэвтрүүлэн , нээлттэй утас ажиллуулж иргэдийн
санал , хүсэлтийг авах зэргээр хуралдааны аж ахуй , үйлчилгээ, зохион байгуулалт, мэдээлэл
сурталчилгаа, төлөөлөгчдийг мэдээллээр хангах, хуралдааныг ажил хэрэгч, тогтоосон цагт
багтааж үр нөлөөтэй явуулах бүх талын бэлтгэлийг сайтар хангаж хийëээ.
Нийтдээ хороо тус бүр 2-3 удаа хуралдаж, 1-4 удаа санал дүгнэлт гаргаж, 4 хүртэл
асуудлыг боловсруулан шийдвэрлүүлëýý.
Гурав. ИТХ-ûн тэргүүлэгчдийн хуралдаан
Àймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг сонгож төлөвлөхдөө
аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаас баталсан аймгийн ирээдүйн хөгжëийн бодлогын зорилтуудыг
хэрэгжүүлэхэä чиглэсэн дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө, нийгэм эдийн засаг, бүтээн байгуулалтын
ажлуудын хэрэгжилтийг хангахад голлон анхаарч ажиллав.
Àéìãèéí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí хурлын õóðàëäààíûã ñàðä 1-ýýñ äîîøã¿é õóðàëäóóëæ áàéõààð
òºëºâëºñíººñ 8 удаа хуралдуулж òºëºâëºñºíººñ ãàäíà öàã ¿åèéí àæëûí øààðäëàãààð áóñàä
13, á¿ãä 25 асуудлыг хэлэлцэн 52 çààëòòàé 27 тогтоол гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлэн
хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах, үр дүнд нь хяналт шалгалт хийж
ажиллаëàà.

Төрийн дээд шагнал, одон медалиар шагнуулах тухай хэлэлцээд Ñ¿õáààòàðûí îäîíãîîð
øàãíóóëàõààð 1, Àðäûí áàãø öîëîîð

-2, Гавьяат цолоор шагнуулахаар 13,

Байлдааны

гавьяаны улаан тугийн одонгоор 1, Õºäºëìºðèéí ãàâüÿàíû óëààí òóãèéí îäîíãîîð 15, Àëòàí
ãàäàñ îäîíãîîð 92, Õºäºëìºðèéí Õ¿íäýò ìåäàëèàð 41,

Öýðãèéí ãàâüÿàíû îäîíãîîð 1 õ¿í,

“Àëäàðò ýõ” 1-ð çýðãèéí îäîíãîîð 79 ýõ, “Àëäàðò ýõ” 2-ð çýðãèéí îäîíãîîð 353 ýõèéã òóñ òóñ
шагнуулахыг дэмжиж Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлæ óëàìæèëñíààñ Öýðãèéí ãàâüÿàíû îäîíãîîð
3, Õºäºëìºðèéí ãàâüÿàíû óëààí òóãèéí îäîíãîîð 7, Àëòàí ãàäàñ îäîíãîîð 46, Õºäºëìºðèéí
Õ¿íäýò ìåäàëèàð 40 õ¿í, “Àëäàðò ýõ” 1-ð çýðãèéí îäîíãîîð 67 ýõ, “Àëäàðò ýõ” 2-ð çýðãèéí
îäîíãîîð 335 ýõ, Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí Õ¿íäýò ºðãºìæëºëººð 6, áàÿðûí áè÷ãýýð 7 ,“Òàëàðõàë”-ààð
1 õ¿í òóñ òóñ øàãíàãäëàà.
Орон сууцжуулах ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Óëààíãîì ñóìûí
íèéòèéí

îðîí

ñóóöíû

çîðèóëàëòààð

6

áàéðøèëä

5400ì2

3-ð áàãèéí

òàëáàéã

íóòàãò

ýçýìø¿¿ëýõýýð

øèéäâýðëýëýý. Улаангом суманд баригдах 3-р 16 айлын орон сууцнаас боловсролын салбарын
ажилтнуудад 6, эмнэлэгт 4, цагдаагийн газарт 2, аймгийн ЗДТГ-т 4 квот тус тус хуваарилав.
Àймгийн ГХУСАЗЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж ажиллах журмыг Õóðëûí ýíýõ¿¿ á¿ðýí
ýðõèéí õóãàöààíä õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëòûí õ¿ðýýíä íèéö¿¿ëýí ººð÷ëºëò îðóóëàí шинэчиллээ.
Аймгийн ИТХ-ын худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй
байгуулав. Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны ажлын төлөвлөгөөг батлав.
Îрон нутгийн өмчиò õóóëèéí ýòãýýä ¿íäñýí õºðºíãº îëæ àâàõ, á¿ðòãýõ, õóäàëäàõ, øèëæ¿¿ëýõ,
àêòëàõ æóðàìä “¯ë õºäëºõ õºðºíãº, òýýâðèéí õýðýãñýë, ìàøèí ìåõàíèçì 1.5ñàÿ òºãðºãíººñ äîîø
¿íýòýé òîíîã òºõººðºìæººñ áóñàä ýëýãäëèéí õóãàöàà, õýìæýýãýýð àíõíû ¿íýý íºõñºí, ñýðãýýí
çàñâàðëàõ áîëîìæã¿é ýä õºðºíãèéã àêòëàõ òóõàé àñóóäëûã ñóìûí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí
òîãòîîëîîð øèéäâýðëýõýýð ººð÷ëºëò îðóóëàâ.
Аймгийн төв Улаангомыг улсын зэрэглэлтэй

хот болгохыг дэмжèæ,

òîäîòãîë, íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí çºâëºë áàéãóóëàí

àéìãèéí

òºñâèéí

àæèëëàõ æóðàì áàòëàæ, îðîí íóòãèéí

ºì÷èéí àñóóäàë õýëýëöýâ. Нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөлийг 25 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр
байгуулж, зөвлөлийн ажиллах журмыг баталлаа.
Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын танилцуулга, шийдвэрийн төслийг,
төлөвлөгөөний хамт хурал болîхоос 3-аас доошгүй хоногийн өмнө тэргүүлэгчдэд цахим
хэлбэрээр, шаардлагатай үед цаасан хэлбэрээр хүргүүлж, хуралдаан дээр асуудлыг
танилцуулàхад техник хэрэгсэлийг өргөн ашиглаж áàéíà.

Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд

оролцсон, хяналт шалгалт, боловсруулалтын ажил болон хурлын хороодыг удирдаж тодорхой
чиг үүргийг гүйцэтгэсэн байдлыг нь үндэслэн улирлаар тооцож 90000 төгрөгийн урамшуулал
òýðã¿¿ëýã÷äýä олгож, орон нутагт хийх мэдээлэл сурталчилгаа, хяналт шалгалтын ажлуудад
байнга оролцуулж байна. Тухайлбал: аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс сумдын ажилд хяналт
шинжилгээ хийж

үнэлгээ өгөх

9 ажлын хэсýãò

тэргүүлэгчид болон нийт төлөөлөгчид сонгогдсон

оролцож, сумдад явж ажилласны дээр,
сум,

тойргийнхоо ИТХурал багийн ИНХ-

уудад тогтмол оролцож

сонгогчдын санал хүсэлтийг сонсож, хийсэн ажлынхаа тайланг

танилцуулæ áàéíà.
Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны ажлын төлөвлөгөөнд бусад сум байгууллагатай холбоотойгоор
тусгагдсан асуудлыг холбогдох талуудад 1 сараас доошгүй хугацааны өмнө мэдэгдэж бэлтгүүлæ,
Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð õýëýëöýõ “Олон нийтэд түшиглэсэн халамж үйлчилгээний ажлын чанар
хүртээмжийн байдал, цаашдын чиг хандлагà, Увс аймагт хүүхдийн талаар хэрэгжүүлж байгаа
бодлогын зорилтууд, хүүхдэд эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх талаар цаашид авах арга
хэмжээний тухай мэдээллèéã аймгийн ИТХ-ын Èðãýí áîëîí íóòãèéí óäèðäëàãà, áóñàä
áàéãóóëëàãàòàé õàðèëöàõ õàìòûí àæèëëàãààíû àñóóäàë ýðõýëñýí болон Õ¿í àìûí ýð¿¿ë
á¿òýýë÷ õºäºëìºðëºõ îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ, íèéãìèéí õºãæëèéí àñóóäàë ýðõýëñýí õîðîîд, аймгийн
ÈÒÕ-ûí ýìýãòýé òºëººëºã÷äийн бүлгээр тус тус õýëýëö¿¿ëæ, õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãûí
óäèðäëàãóóäàä ¿¿ðýã ÷èãëýë ºã÷, зарим àæëûã íýìæ çîõèîí áàéãóóëàõûã äààëãàæ, ýìýãòýé
òºëººëºã÷äийн хэсэг ãàçàð äýýð íü очиж òàíèëöàõ зэрэг ажлыг àæëûí àëáàíààñ ºãñºí
óäèðäàìæийн дагуу хийлээ.
Дөрөв. Хяналт шалгалтûн ажил
Хяналт шалгалтын ажлыг сайтар зохицуулан, зохион байгуулж, түүний үр нөлөөг
өндөржүүлэх асуудалд зөвхөн аймгийн ИТХурал төдийгүй холбогдох мэргэжлийн болон хууль
хяналтын байгууллагуудыг өргөнөөр татан оролцуулàхад анхаарч áàéíà.
Аймгийн ИТХ-ын хуралдаан дээр гарсан санал шүүмжлэл, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн
хүсэлт мэдээлэл , аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс гаргасан шийдвэрүүдтэй холбоотойгоор жил
бүрийн ажлын төлөвлөгөөнд аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, хурлын хороод, тэргүүлэгчдээс мөн
аудитын газар, мэргэжлийн хяналтын газар бусад эрх бүхий байгууллагуудаар хийлгэх үзлэг
шалгалтуудыг тусгаж, хийсэн үр дүнтэй нь танилцаж, түүний мөрөөр авах арга хэмжээг зохион
байгуулж байна.
Àéìãèéí ÈÒÕ-ààñ Àóäèòûí ãàçðààð àéìãèéí ìóçåé,íîìûí ñàíä íèéöëèéí àóäèò, àéìãèéí
òºâèéí 61 òºñºâò áàéãóóëëàãàä øàòàõ, òîñëîõ ìàòåðèàë, ñýëáýã õýðýãñëèéí õóäàëäàí àâàëò,
çàðöóóëàëò, ¿ð ä¿íä ã¿éöýòãýëèéí àóäèò õèéëãýõ çàõèàëãà ºã÷, òºëºâëºãºº õóâààðü ãàðãóóëàí
õèéëãýæ ýõëýýä áàéíà.
Монгол улсын Åрөнхийлөгчийн эрүүл мэндийн зөвлөх Ж.Цогтсугар манай аймагт Архидан
согтуурлыг бууруулах, архигүй аймаг болоход Төрийн байгууллагуудын удирдлагын сэтгэлгээ
болон Иргэдийг хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор «Сэтгэлгээний шинэчлэл»
сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.
Аймгийн ИТХ-ын хуралдаан дээр гарсан санал шүүмжлэл, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн
хүсэлт мэдээлэл, аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс гаргасан шийдвэрүүдтэй холбоотойгоор 2013
оны ажлын төлөвлөгөөнд 14 багц асуудлаар үзлэг, хяналт шалгалтын ажил хийхээр
төлөвлөсний 8-г нь аймгийн ИТХ-аас, 6-ыг нь аудитын газрын төлөвлөгөөнд нь тусгуулан,

аймгийн ИТХ-ын холбогдох хороод, тэргүүлэгчид, төлөөлөгчид болон ажлын албаны
ìýðãýæèëòí¿¿äèéí оролцоотойгоор зохион байгуулахаар төлөвлөж хэрэгжүүлæ áàéíà.
Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, хурлын хороод, ГХУСАЗсалбар зөвлөл, ОНӨмчийн
албанаас сумдын ИТХ-ын ажлын түвшинд хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх, шаардлагатай
сумд, багийн ИНХ-ын ажилд мэрãэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, НӨУБайгууллагын
ажилтнуудын хууль эрх зүйн мэдлэг, техник хэрэгсэл ашиглах чадвар, боловсролын шаардлага
хангалт, түүнийг илэрхийлсэн бичиг баримтын байдалд үзлэг явуулах, сүм хийдүүдийн үйл
ажиллагаанд хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, байгууллагын үндсэн болон
эргэлтийн хөрөнгийн тооллого бүртгэл, ñум байгууллагуудад орон нутгийн өмчийн ашиглалт
хамгаалалт, зарцуулалт, өмч эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг шалган танилцах, илүүдэлтэй,
ашиглалтгүй байгаа өмч хөрөнгийг шийдвэрлэх, тодорхой хуулийн хэрэгжилтийн байдалтай
танилцах зэрэг асуудлаар нийтдээ àæëûí õýñýã àæèëëàõ ¿åýð үзлэг шалгалт явуулж, түүнд бүх
сумд, холбогдох байгууллагууд хамрагджээ.
ÎÍª-èéí á¿ðòгэл тооллого, ашиглалт хамгаалалтанд тавих хяналтûã сайжðóóëæ, зөвхөн
2013 онд илүүдэлтэй ашиглалтгүй

байгаа орон нутгийн өмчийн барилга байшин, машин

мотоцикë, техник хэрэгсэл, бусад обьектүүдийн талаар ñóìàíä àæèëëàñàí àæëûí õýñã¿¿ä
судалгаа явуулж, тус албанаас боловсруулсан саналыг үндэслэн

тэдгээр өмчийг актлах,

шилжүүлэх, худалдан борлуулах асуудлаар аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр 3 удаа хэлэлцэж,
зохих шийдвэр гаргасны дээр ОНӨ-ийн 26610,0 сая төгрөгийн

хөрөнгийг дуудлагын

худалдаагаар худалдан борлуулахаар íýýëòòýé äóóäëàãà õóäàëäààã çîõèîí áàéãóóëæ 30170,0
ñàÿ òºãðºãèéí îðëîãûã àéìãèéí ÎÍª-èéí ñàíä òºâëºð¿¿ëñýí. Ìºí 108900.7сая төгрөгийн
хөрөнгийг акталж, данс бүртгэлээс хасаж, 660051,9 сая төгрөгийн хөрөнгийг балансаас балансад
шилжүүлñýí.
ªìíºõ îíû 1830.0 ìÿí òºã-èéí àâëàãûã áàðàãäóóëæ, áàéðíû òàëáàéí ò¿ðýýñèéí ãýðýýã
áàéãóóëæ 5214.2 ìÿí òºã-èéí ò¿ðýýñèéí îðëîãî îðóóëñàí. ÎÍªì÷èò òºñºâò áàéãóóëëàãóóäûí
2012 îíû ºì÷ ýçýìø¿¿ëýõ ãýðýýíèé áèåëýëòèéã ä¿ãíýæ, ñóìäûí îðîí íóòãèéí ºì÷èò 112 õóóëèéí
ýòãýýäèéí 2013 îíû ºì÷ ýçýìø¿¿ëýõ ãýðýýã øèíý÷ëýí áàéãóóëñàí.
Хºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí íýãäñýí ñàíãèéí àøèãëàëòûã ñàéæðóóëах, ºì÷ õºðºíãèéí àøèãëàëò,
õàäãàëàëò õàìãààëàëòàíä õÿíàëò òàâèõ,

õºðºíãèéí õºäºëãººí ººð÷ëºëòèéã öàã òóõàé á¿ð

á¿ðòãýí òàéëàãíàх, ялангуяа улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл
хөтөлбөр, хандив, тусламжаар бий болсон хөрөнгийг бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн үнэлгээг
сайæруулахад àéìãèéí ÈÒÕ-ààñ àæëûí õýñýã àæèëëàí

õÿíàëò òàâüæ, öààøèä ÷

õÿíàæ

àæèëëàõûã ñóìûí ÈÒÕ-ä ÷èãëýë ºãñºí.
ªìíºãîâü, Ç¿¿íãîâü, Õîâä, Çàâõàí, Öàãààíõàéðõàí ñóì

õàãàñ, á¿òýí æèëýýð õºðºíãèéí

òîîëëîãî õèéæ, á¿ðòãýëýýð òàâèõ õÿíàëòûã ñàéæðóóëàí õóäàëäàõ, àêòëàõ õºðºíãèéí ñàíàëûã
àéìãèéí ÎÍª-èéí àëáàíä õ¿ðã¿¿ëýí øèéäâýðë¿¿ëæ àæèëëàñàí байна .

ГХУСАЗЗ-ийн хурлыг 2 удаа хуралдуулж аймгийн хуралдаанд тавих ерөнхий прокурорын
мэдээллийг хэлэлцлээ.

Аймаг, сумдын

ИТХ-ын төлөөлөгч, удирдах ажилтан 522 албан

тушаалтны 2012 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг
цахим мэдээллийн санд орууллаа.
ГХУСАЗЗ-ийн 2012 оны ажлын

тайланг Хууль зүйн яаманд, 2012 оны орон нутгийн

сонгуулиар байгуулагдсан аймаг, сумдын ИТХ-ын бүтэц, бүрэлдэхүүний судалгааг 11 маягтын
дагуу гаргаж

ЗГХЭГ-т , Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсэг байгуулсан сумдын

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолын нэгтгэлийг СЕХ-нд тус тус хүргүүллээ.
Аймгийн ИТХ-аас нэгтгэн зохион байгуулж байгаа хяналт шалгалтын ажлын ихээхэн хэсэг
нь аймгийн ГХУСАЗСалбар зөвлөлийн шугамаар зохицуулагдан хийгдэж ирлээ. Үүнд: Àéìãèéí
ГХУСАЗСалбар зөвлөл 2013 онд 6,8 сая төгрөг, сумууд ГХУСАжилд 20 ãàðóé сая төгрөгийн
төсөвтэй ажиллаж áàéãàà áà “Îëîí íèéò-öàãäààãèéí õàìòûí àæèëëàãàà” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä
öàãäààãèéí ãàçðààñ çîõèîí áàéãóóëñàí “Ñóðãóóëü –àþóëã¿é îð÷èí 2” ñàðûí àðãà õýìæýýíèé
óðàëäààíû øàãíàëä 383000 òºã, àéìãèéí ïðîêóðîðûí ãàçðààñ çîõèîí áàéãóóëñàí èðãýäýä õóóëü
ñóðòàë÷ëàõ, 2012 îíä ¿éëäýãäñýí ãýìò õýðãèéí øèéäâýðëýëòèéã òàíèóëàõ, òóõàéí íóòãèéí ãýìò
õýðãèéí

òàëààðõ îìäîë, ìýäýýëýë, ýð¿¿ãèéí õýðýã

øàëãàæ áàéãàà

èðãýäèéí ñàíàë, õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâàõ, ãàçàð äýýð íü øèéäâýðëýõ

àæèëëàãààíû òàëààð
àðãà õýìæýýíä 500000

òºãðºã, àðõèäàí ñîãòóóðàõòàé òýìöýõ ñóðãàëòûí áàãø, Àääèêòîëîãèéí íèéãìèéí àæèëòàí íàðûã
óðüæ èð¿¿ëýõ óíààíû çàðäàëä 500000 òºãðºã çàðöóóëæ õàìòðàí àæèëëàëàà.
Àéìãèéí ÃÕÓÑÀÇÇ-ººñ ñàíàà÷ëàí Увс аймгийн ø¿¿õ, ïðîêóðîð áîëîí õóóëü ñàõèóëàõ
áàéãóóëëàãóóäûí íýãäñýí çºâëºãººí õèéæ õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ, õèëèéí çºð÷ëèéã
áàãàñãàõ, ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ìýäýýýëýë õàðèëöàí ñîëèëöîõ, õîõèðîë
áàðàãäóóëàõ çîðèëãîîð çºâëºìæ ãàðãàñàí. Óã çºâëºìæèéí äàãóó Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ
õóóëèéã ñóìäàä ñóðòàë÷ëàõ, ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ àæèëëàãààíû ÿâöàä ãàðñàí ãîìäîë,
õ¿ñýëòýä õóóëüç¿éí ¿íäýñëýëòýé, äýëãýðýíã¿é õàðèóëò ºãºõ, ãýìò õýðýã çºð÷èëä õîëáîãäñîí
ýòãýýäèéí øèëæèëò õºäºëãººí, ýðýí ñóðâàëæëàõ àæèëëàãààíû òàëààðõ ìýäýýëëèéã øóóðõàé
ñîëèëöîõ, õàìòðàí àæèëëàõ, õºðø ÎÕÓ-ûí Òûâà óëñûí õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäòàé
õèëèéí óóëçàëò çîõèîí áàéãóóëàõ, õýðýã á¿ðòãýëò, ìºðäºí áàéöààõ àæèëëàãààíû ÷àíàð, ¿ð
ä¿íä îíöãîé àíõààð÷ ÝÁØÕ áîëîí ÓÅÏ-ûí áàòàëñàí çààâðûã íýã ìºð õýðýãæ¿¿ëýí àæèëëàõààð
áîëæ ïðîêóðîðûí áàéãóóëëàãà òóñãàé óäèðäàìæèéí äàãóó á¿õ ñóìàíä àæèëëàñíû òýýâýð
øàòàõóóíû çàðäëûí 400000 òºãðºãèéã àéìãèéí ÈÒÕ-ûí ÃÕÓÑÀ-ûí çàðäëààñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëëýý.
Ñóì á¿ð öàãäààãèéí êàáîíòàé áîëñíîîð òýíä àæèëëàæ áóé öàãäààãèéí àëáàí õààã÷äûí òîãòâîð
ñóóðüøèëòàé, òàâ òóõòàé àìüäðàõ íºõöºë ýðñ äýýøèëæ, óíàà, ìàøèíû õàíãàìæ ñàéæèð÷, èäýâõ
ñàíàà÷ëàãàòàé àæèëëàñíû ¿ð ä¿íä ãýìò õýðýã çºð÷ëèéí ãàðàëò 2012 îíû 6-ð ñàðààñ 19 íýãæ
áóþó 11.38 õóâèàð, ¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìòõýðýã 3-ààð áóþó 42.86%, áóñäûã
àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ õýðýã 1–ýýð áóþó 33.33%, ºì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 29-ººð áóþó
34.52%, ¿¿íýýñ áóñäûí ýä õºðºíãº õóëãàéëàõ õýðýã 22-îîð áóþó 30.56%, ìàëûí õóëãàé 23-ààð
áóþó 46.94%, áóñàä õóëãàéí õýðýã 5-ààð áóþó 83.3%, çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ õýðýã 3-ààð áóþó 75%-

èàð, òàíõàéí õýðýã 2-îîð áóþó 25% -ààð áóóð÷, çàëèëàí ìýõëýõ, àæ àõóéí íýãæèéí ýñðýã, ýä
ç¿éë õóóëü áóñ àðãààð õèë íýâòð¿¿ëýõ õýðýã ãàðààã¿é áàéíà.
Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã 5-ààð áóþó
62.5%, õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðýã 3-ààð áóþó 150% íýìýãäýæ,
óðüä íü ãàð÷ áàéãààã¿é õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ ãýìò õýðýã 1, äýýðýì 3, áóëààëò 1 , õ¿í àìûí
ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 1 øèíýýð ãàðñàí áàéíà.
Àéìãèéí õýìæýýíä ãýìò õýðýã, çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õèëèéí ìàëûí õóëãàéòàé
òýìöýõ àæèëä õèëèéí á¿ñèéí áàãèéí èðãýäèéã îðîëöóóëæ àæèëëàõààð áàãèéí Çàñàã äàðãà
íàðòàé Õèëèéí öýðãèéí àíãèóä õàìòàð÷ õýëýëö¿¿ëýã çîõèîí áàéãóóëàâ.

Зохион байгуулсан

арга хэмжээний гол зорилго нь óлсын хил хамгаалалтад сайн дурын үндсэн дээр оролцох
иргэдийг ажил үйлдвэрлэл явуулж буй байдлаар нь байнгын болон түр хугацаагаар хил
хамгаалах туслах хүч болгон зохион байгуулах, Монгол Улсын иргэн хилийн тухай хуулиар
хүлээсэн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж хамтран
ажиллахаар болов.
Улсын хил хамгаалалтын ангиуд болон аймгийн ИТХ, хууль хяналтын байгууллагын
удирдлагуудаас хил хамгаалалтын талаар аймаг орон нутгаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,
цаашид ажил эрчимжүүлэх тухай уулзалт семинарыг сумдын багийн засаг дарга нарт зориулан
зохион байгуулж мэдээлэл солилцож санал, хүсэлтээ илэрхийлэв.
Ñóìäûí ÈÒÕ-ûí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íàð õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà íàðòàé õàìòðàí
òàìõèíû òóõàé õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýí ñóìûí ñóðãóóëü, öýöýðëýãýýñ 500 ì-èéí äîòîð áàéðëàõ
äýëã¿¿ðèéí òàìõè õóäàëäàõ ýðõèéã çîãñîîæ, àëáàí ãàçàð, àæ àõóéí íýãæ, îëîí íèéòèéí ãàçàð
òàìõè õýðýãëýõã¿é

áàéõ ñàíàìæ

çºâëºìæèéã õîëáîãäîõ ãàçðóóäàä õ¿ðã¿¿ëýí ñóðòàë÷ëàí

àæèëëàæ áàéíà.
Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí àæëûí àëáàíààñ àâèëãàòàé òýìöýõ, øóäàðãà ¸ñ, èë òîä áàéäëûã õàíãàõ
òàëààð 2013 îíä õèéõ àæëûí òºëºâëºãºº ãàðãàí , øударга ёс, ил тод байдлыг бэхжүүлэх ”Èл тод
байдлын самбар” àæèëëóóëäàã áîëëîî.
“Õөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн íийгмийн хамгааллын бодлого, шинэчлэл” аймгийн
зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тулгамдсан асуудлаа хэлэлцэж,
íýãäñýí чуулганä àéìãèéí òºëººëºë оролцов.
Àéìàãò õºãæëèéí ñàíãèéí õºðºíãººð 2013 îíä õèéõ á¿òýýí áàéãóóëàëòûí àæëóóäûí òàëààð
Àóäèòûí ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ , ò¿¿íä ñàíàëàà òóñãóóëàâ
Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí õóðàëäààí äýýð òºëººëºã÷äèéí ãàðãàñàí ñàíàë ø¿¿ìæëýëèéã õîëáîãäîõ
ãàçðóóäàä õ¿ðã¿¿ëæ, çîõèîí áàéãóóëñàí àæëûí òàéëàíã àâ÷ ìýäýýëýë áýëòãýí òºëººëºã÷ á¿ðò
öàõèìààð áîëîí öààñààð õ¿ðã¿¿ëëýý.
“Шууд Ардчилал-Иргэдийн оролцоо” жилийн ажлын хүрээнд МУ-ын Ерөнхийлөгчийн тамгын
газрын ажилтнууд Увс аймгийн сумуудаар ажиллах үйл ажиллагаанд зохион байгуулж дэмжлэг

үзүүлэн нийт 3000 гаруй иргэдтэй уулзуулав.
2014-2016 онд Увс аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар СУМ хөтөлбөрийн хүрээнд
хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг тодорхойлох 4 яамны мэргэжилтэнүүдийн үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэв. Иргэдийн хэлэлцүүлэгт аймгийн хэмжээнд 2753 иргэн оролцож санал өгсөн
байна.
Àéìãèéí ИТХ-д хувь хүн, албан байгууллагаас нийт 194 албан бичиг, санал хүсэлт ирснийг
судлан шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч хариу өглөө.
Аймгийн ИТХурал, тэргүүлэгчèд, òºëººëºã÷äººс гаргасан ñàíàë, ø¿¿ìæëýë, шийдвэрүүдийн
биелэлтэнд

õÿíàëò явуулан дүнг аймгийн ИТХ-ын хуралдаан дээр тайлагнаж танилцуулж,

дэлгэрэнгүй танилцуулгыг нь цаасаар áîëîí öàõèìààð тараасан.
Ñóìûí ÈÒÕ-óóä èë òîäûí ñàìáàð ãàðãàæ òºñâèéí çàðöóóëàëò, Îðîí íóòãèéí õºãæëèéí
ñàíãààñ õýðýãæ¿¿ëýõ õºòºëáºð, òºñëèéí

çàðöóóëàëò, Õóðëûí øèéäâýð,ò¿¿íèé õýðýãæèëòèéí

áàéäëûã èðãýäýä èë òîä áîëãîæ, Äàâñò, Õîâä, Õÿðãàñ, Ñàãèë, ªíäºðõàíãàé, Ç¿¿íõàíãàé ñóìûí
Õóðëûí Õîðîîä “¯äèéí öàé” õºòºëáºð, äîòóóð áàéðíû áîëîí ýìíýëýã, öýöýðëýãèéí õîîëíû
÷àíàðò õÿíàëò øàëãàëò явуулж õÿíàëò øàëãàëòûí àæèë õèéñýí нь үр дүнтэй болсон байна.
Ñóìäûí ñàëáàð çºâëºëèéí бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж

сумын

ГХУСАЗЗ-ийн

íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà нь сумын ÈÒХ-ûí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà байхаар аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн
хурлаар хэлэлцýí шийдвэрлэж сумдын салбар зөвлөлүүдийн ажлыг тогтмолжуулах, мэдээ
тайлан, албан хэргийг нь цэгцлэн журамлаж, ñóìóóäàä àæèëëàæ áóé îëîí íèéòèéí áàéöààã÷,
àéìãèéí òºâèéí òºñºâò

ãàçðóóäàä àæèëëàæ áóé ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæèë

õàðèöñàí àæèëòíû ñóäàëãààã шинэчлэн гаргаж тэдэнд зориулсан сургалт , семинар зохион
байгууллаа.
Тав. Бусад ажил
Аймгийн ИТХ-ын дэргэд ГХУСАЗСЗөвлөл, ЦАУЗБСКомисс, Монголын НУХолбооны салбар,
ОНӨАлба зэрэг ажил төрлийн уялдаа холбоо бүхий нэгжүүд ажиллаж , тэдний ажил нь аймгийн
ИТХ-ын нийт ажлын үр дүнд нөлөөлж байдаг .
Óëñ òºðèéí õèëñ õýðýãò õýëìýãäýãñäèéí àìüä ñýð¿¿í áàéãàà à÷, çýý 467 õ¿íèé

ñóäàëãààã

ãàðãàæ ÖÀÓÇÁ óëñûí êîìèññûí àæëûí àëáàíä õ¿ðã¿¿ëñíèé äýýð 30 ãàðóé èðãýíèéã, 11 ºðãºäºë
õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ øèéäâýðë¿ëýõ àðãà õýìæýý àâ÷ 1 èðãýíä íýã ñàÿ òºãðºãèéí íºõºí îëãîâîð,
2 èðãýíä öàãààòãàëûí ¿íýìëýõ , 6 èðãíýä

ëàâëàãàà îëãóóëæ 1 èðãýíèé íýõýìæëýëä

íºõºí

îëãîâîð îëãóóëàõ øèéäâýð ãàðãóóëàõààð ø¿¿õýä õ¿ðã¿¿ëæ, ñåìèíàðè ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãàà,
ñóäàëãààíû îëîí àðãà õýìæýýã ÿâóóëæ áàéíà.
Ìºí

2014-2015 îíä Óâñ íóòãààñ òºðñºí òºð íèéãìèéí ç¿òãýëòýí ª.Áàäðàõûí äóðñãàëä

çîðèóëñàí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàë õèéõ, ò¿¿íèé íýðýìæèò öýöýðëýãò õýëìýãäýãñäèéí
äóðñãàëä çîðèóëñàí õºøºº áîñãîõ, íîì òîâõèìîë õýâë¿¿ëýõ çýðýã 80 ãàðóé ñàÿ òºãðºãèéí çóðàã

òºñºâ õèéëãýõ, çàãâàð á¿òýýõ, áîëîâñðóóëàëòûí àæëûí òºñºë áîëîâñðóóëàí øèéäâýðë¿¿ëýõýýð
õîëáîãäîõ ãàçðóóäàä õ¿ðã¿¿ëýýä áàéíà.
Монголын НУХолбооны аймгийн салбараас холбооны ãèø¿¿í, äýìæèã÷ áàéãóóëëàãûí дунд
явуулах зохион байгуулалт, санхүү аж ахуй, мэдээлэл сурталчилгааны олон талт ажилд байнга
анхаарч , идэвхитэй оролцож ирсýн áà Íóòãèéí óäèðäëàãà ñýòã¿¿ëèéí çàõèàëãûã íýìýãä¿¿ëýõ,
ò¿¿íä ººðñäèéí àæëûí òóðøëàãà, òàíèëöóóëãàà õýâë¿¿ëýõ, áàãèéí ÈÍÕ-ûí äàðãà, àéìàã, ñóìûí
ÈÒÕ-ûí òºëººëºã÷äèéí øèðýýíèé íîì - õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöîõ, ãàðûí àâëàãà áîëãîæ
àøèãëàõàä àíõààðàí àæèëëàæ áàéíà.

Òайлан бичсэн : Увс аймгийн ИТХ-ын Òэргүүлэгчдийн
Нарийн бичгийн дарга
Танилцсан :

Увс аймгийн ИТХ-ын дарга
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