
НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГҮҮДИЙН 2016 ОНЫ 
ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭЖ БАТЛАХ 

ҮЙЛ ЯВЦЫН МОНИТОРИНГ 
- ИТХ-ын хуралдаан - 

2016 оны 04-р сарын 08. Б.Бямбасүрэн 

«Ил тод байдал сан» ТББ 

“Иргэд төсвөө хянана”  

иргэний нийгмийн сүлжээ 



2015.11.23: 

Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит 31 дүгээр хуралдаан болж 

нийслэлийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай, 2015 

оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэх 

байсан ч МАН-ын бүлэг эдгээр асуудалтай дэлгэрэнгүй 

танилцаагүй гэж үзээд ажлын гурав хоногийн завсарлага авсан.  

 

2015.11.24: 

Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит 32 дугаар хуралдаан болж 

нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын хэрэгжилт, 2016 оны зорилт, Нийслэлийн өмчөөс 2016 

онд хувьчлагдах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалт, 2014, 2015 оны хувьчлалын жагсаалтаас хасах тухай, 

“Нийслэлийн өмчийн концессын  жагсаалт”, Нийслэлийн 2015 оны Газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний биелэлт, 2016 оны төлөвлөгөө, нийслэлийн 2016 оны төсвийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж 

Даваа гарагт нийслэлийн ИТХ-ын хуралдаанаар дахин хэлэлцэхээр болж тарсан.  

 

2015.11.26: 

ИТХ-ын ээлжит 31 дүгээр хуралдааны үргэлжлэл болж Нийслэлийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны 

төсвийн тодотголыг хэлэлцэж баталлаа. 

 

2015.11.30:  

Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит 32 дугаар хуралдаан үргэлжилж нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны 

зорилтын биелэлт, эдийн засаг, 2016 оны зорилт, Нийслэлийн 2016 оны төсөв, 2015 оны газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, 2016 оны төлөвлөгөө, нийслэлийн өмчөөс 2016 онд хувьчлагдах 

хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалтыг хэлэлцэн баталлаа.  

 

Хуралдаануудыг UBS телевизээр шууд дамжуулсан, гэхдээ хуралдаан завсарлаж хойшилсний дараа тасрах 

зэрэг тал ажиглагдсан.  

Нийслэлийн ИТХ-ын 31, 32-р хуралдаан 
2015 оны 11-р сарын 18, 23, 24, 26, 30. 



Багахангай дүүргийн ИТХ-ын 11 дүгээр хуралдаан 
2015 оны 12-р сарын 14.  

 
Үргэлжилсэн: 09.10-17.30 цагт 
 
Хуралдааны тэмдэглэл:  
и-мэйлээр ирүүлсэн 
 

Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал:  Утсаар 

ярьж энэ тухай мэдсэн 

 

Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл:  

Газартай холбоотой асуудлаас бусад материалын төслийг ажиглагчид 

өгсөн. Хуралдаанаас ө мнө  нээлт т эй болоогүй, дараа нь ил т од болоогүй  

(“Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл, 2017- 2018 оны төсвийн төсөөлөл» 

гэсэн нэгтгэсэн мэдээлэлтэй xls файл 11-р сард тавигдсан байсан.   

 

Бэрхшээл: Утасны дугаарын жагсаалтыг вэб сайтад тавьсан байсан.  



Багануур дүүргийн ИТХ-ын 15 дугаар хуралдаан  
2015 оны 12-р сарын 14.   

 
Үргэлжилсэн: 10.00-20.30 цагт 
 
Хуралдааны тэмдэглэл: ИТХ сүлжээнээс сууж 
ажиглалт хийсэн ба хүсэлт тавимагц 
саадгүй и-мэйлээр ирүүлсэн  
 
Facebook  
(Намын бүлгийн дүгнэлтийг танилцуулж 
байгаа видео бичлэгийг сошиал ертөнцөд ил 
тод байршуулсан) 
 
Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал:  www.khural.mn сайтаас мэдээлэл авсан.  

 

Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл: Хуралдааны үеэр татгалзалгүй өгсөн боловч 

те хникийн асуудал гарсан 

 

Бэрхшээл: Хуралдааны хэлэлцсэн асуудлын төслийг авах үед техникийн алдаа 

гарсан, эргэж авч чадаагүй 



Баянгол дүүргийн ИТХ-ын 27 дугаар хуралдаан  
2015 оны 12-р сарын 18.  

 
Үргэлжилсэн:  
 
Хуралдааны тэмдэглэл: Ил тод 
болоогүй, албан бичгүүд явуулаад ч 
өгөөгүй.  
 
Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал:  
Ил тод болоогүй, олон янзын 
шугамаар ярьж байж мэдэж, 
ажиглагчаа явуулсан.   
 
Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл:  

Хуралдаанаас өмнө нээлттэй болоогүй, дараа нь ил тод болоогүй  (“Орон нутгийн 

2016 оны төсвийн төсөл, 2017- 2018 оны төсвийн төсөөлөл» гэсэн нэгтгэсэн мэдээлэлтэй xls файл 11-р сард тавигдсан байсан.   

 

Бэрхшээл: Холбоо барих хэцүү байсан, албан бичгийн хариугаа 
нэхэх, хуралдааны товыг мэдэх гэх мэт асуудлууд түвэгтэй байв. 



Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын 14 дүгээр хуралдаан  
2015 оны 12-р сарын 17.  

 
Үргэлжилсэн: 15.20-17.45 цаг 
 
Хуралдааны тэмдэглэл: ИТХ 
сүлжэнээс сууж ажиглалт хийсэн ба 
албан бичгээр хүсэлт гаргасны дагуу 
ирүүлсэн.  
 
Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал:  

Утсаар асууж мэдсэн.  

 

Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл: ИТХ 

сүлжээний ажиглагчид зарим материалыг өгсөн. Хуралдаанаас ө мнө  

нээлттэй болоогүй, дараа нь ил тод болоогүй  (“Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл, 2017- 

2018 оны төсвийн төсөөлөл» гэсэн нэгтгэсэн мэдээлэлтэй xls файл 11-р сард тавигдсан байсан.  
 

Бэрхшээл: Албан бичгээр харьцсан.  



Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын 10 дугаар хуралдаан  
2015 оны 12-р сарын 10.  

 
Үргэлжилсэн: (тодорхойгүй) 
 
Хуралдааны тэмдэглэл: 
ИТХ сүлжээнээс сууж 
ажиглалт хийж чадаагүй,  
Мэдээллийн ил тод байдал 
ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн дагуу 
хандсан, өгөхөөс 
татгалзсан.  
 
Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал: www.khural.mn сайтаас мэдээлэл авсан.  

 

Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл: Хуралдаанаас өмнө нээлттэй болоогүй, 

дараа нь ил тод болоогүй  (“Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл, 2017- 2018 оны төсвийн төсөөлөл» гэсэн 

нэгтгэсэн мэдээлэлтэй xls файл 11-р сард тавигдсан байсан.   
 

Бэрхшээл: Холбогдох хэцүү байсан.  



Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын 14 дүгээр хуралдаан  
2015 оны 12-р сарын 10.  

 
Үргэлжилсэн: 9.10-10.40 цаг 
 
Хуралдааны тэмдэглэл: ИТХ сүлжээнээс 
хуралдаанд ажиглалтаар суугаагүй, албан 
бичгээр гаргасан хүсэлтийн дагуу ирүүлсэн  
 
Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал:   

www.khural.mn сайтаас мэдээлэл авсан.  

 

Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл:  

 Хуралдаанаас өмнө нээлттэй болоогүй, дараа нь ил 

тод болоогүй  (“Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл, 2017- 2018 оны 

төсвийн төсөөлөл» гэсэн нэгтгэсэн мэдээлэлтэй xls файл 11-р сард тавигдсан байсан.   

 

 

Бэрхшээл: Албан бичгээр харилцсан, хуралдааны товыг тулгаж мэдсэн.  



 

Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын 13 дугаар хуралдаан  
2015 оны 12-р сарын 18.   

 
Үргэлжилсэн: 10.40-15.00 цаг 
 
Хуралдааны тэмдэглэл: Албан 
бичгээр тавьсан хүсэлтийн дагуу 
уншиж танилцах зөвшөөрөл өгсөн 
ба хамгийн эхний хуудас болон 
төгсгөлийн хуудсын фото зургийг 
авсан.  
 
Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал:  

Утсаар холбогдож мэдээлэл авсан.   

 

Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл:  

 Хуралдаанаас өмнө нээлттэй болоогүй, дараа нь ил тод болоогүй  (“Орон нутгийн 

2016 оны төсвийн төсөл, 2017- 2018 оны төсвийн төсөөлөл» гэсэн нэгтгэсэн мэдээлэлтэй xls файл 11-р сард тавигдсан байсан.   

 

Бэрхшээл: Харилцах хэцүү байсан. Маш их асууж, шалгаж байсан ч 

мэдээллээ ил болгоогүй 



Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 8 дугаар хуралдаан  
2015 оны 12-р сарын 18.  

 
Үргэлжилсэн: 9.45 -13.58 цаг 
 
Хуралдааны тэмдэглэл: ИТХ сүлжээнээс 
сууж ажиглалт хийсэн ба хүсэлт 
тавимагц тэмдэглэлийг саадгүй 
ирүүлсэн.  
 

Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал:  

www.khural.mn сайтаас мэдээлэл авсан.  

 

Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл: 

Хуралдааны үеэр ИТХ сүлжээний 

ажиглагчид өгсөн нь бусад дүүргээс онцгой 

ил тод байсан 

 

Бэрхшээл: Холбоо тогтоох бага зэрэг 

түвэгтэй байсан 



Үргэлжилсэн:    
09.20-15.00 цагт  
 
Хуралдааны 
тэмдэглэл:  
ИТХ сүлжээнээс сууж 
ажиглалт хийсэн ба 
хүсэлт тавимагц 
тэмдэглэлийг саадгүй 
ирүүлсэн.  
 

Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал: nalaikh.ub.khural.mn сайтаас хуралдааны 

товыг мэдэж авсан 

Хэлэлцсэн баримт бичгийн төсөл: Хуралдаанаас өмнө нээлттэй болоогүй, 

дараа нь ил тод болоогүй  (“Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл, 2017- 2018 оны төсвийн төсөөлөл» гэсэн 

нэгтгэсэн мэдээлэлтэй xls файл 11-р сард тавигдсан байсан.   

Бэрхшээл: Холбоо харилцаа тогтооход түвэгтэй байсан 

Налайх дүүргийн ИТХ-ын 13-р хуралдаан 
2015 оны 11-р сарын 17. 


