
Аймгийн Засаг дарга  
2013 оны 3-р сард 

төрийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаатай 

танилцах үеэр гарсан 
санал, хүсэлтийн 
шийдвэрлэлтийн 

талаарх товч 
танилцуулга  

2014 он  



31 
байгууллага 

56 санал, 
хүсэлт  



1. Баян-Өндөр сум “Цахим сум ” болох зорилт тавьж 
байна. Шаардлагатай хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж 
өгнө үү.  

 2014 оны орон нутгийн 
төсөвт тус асуудлыг 
шийдвэрлэхэд зориулан 
250,0 сая төгрөгийг 
тусган хэрэгжүүлж 
байна.   

 

Шийдвэрлэгдсэн 



2. Зарим багуудын ажлын байрны асуудлыг шийдвэрлэх. 

 Баян-Өндөр сумын Оюут, Уурхайчин, 
Хүрэнбулаг, Уртбулаг багт шинээр 
ажлын байр барих болон худалдан 
авсан. Мөн гэр хороололд төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн байрыг 
ашиглалтанд авч Цагаанчулуут, 
Наран, Рашаант, Уртын гол багийн 
ИНХ болон Засаг дарга, түүний 
ажлын алба байрлан ажиллаж 
байна.  Эдгээр багуудын байрны 
асуудлыг шийдвэрлэхэд нийт 1,4 
тэрбум  төгрөгийг зарцууллаа.  

            Шийдвэрлэсэн 



3. Шанд, Их залуу, Рашаант багуудыг хувааж нэмж баг 
байгуулах 

 2013 онд Шанд, 
Рашаант, Их залуу 
багийг хувааж 
шинээр Даваат, 
Уртын гол, Яргуйт 
багуудыг шинээр  
байгуулсан.  

 

        Шийдвэрлэсэн 



4. БОГ-т Аялал жуулчлалын мэргэжилтний орон тоо 
хасагдаж цалингийн сан нь байхгүй болсон тул тус 
мэргэжилтнийг холбогдох  байгууллагад нь шилжүүлэх  

 Байгаль орчны газарт ажиллаж байсан Аялал 
жуулчлалын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнийг Соёл спорт, аялал 
жуулчлалын газарт шилжүүлэн ажиллуулж 
байна. 

 

                       Шийдвэрлэсэн  



5. ГХБХБГ-ын лабораторийн тоног төхөөрөмж болон тус 
байгууллагын ажлын байрны асуудлыг шийдвэрлэх 

 2013 оны улсын төсвөөс   43,1 сая,  
орон нутгийн төсвөөс 29,6 сая 
төгрөгийг тус тус зарцуулан 
лаборатори, тоног төхөөрөөмж, 
тавилга, эд хогшлоор хангагдсан.  

               Шийдвэрлэсэн 

 Зэст баг дахь орон нутгийн өмчийн 
21-р байранд  засвар хийж 
тохижуулан  ГХБХБГ-ыг оруулж 
ажлын байрны зориулалтаар 
ашиглаж байна.   

               Шийдвэрлэсэн  



7. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн архив ихээр өргөжиж 
байгаа тул архивын байранд өргөтгөл хийх эсвэл шинээр 
байртай болгох  

 Тус байранд архивын 
байрны зориулалтаар байр 
гарган өгөх боломжгүй 
байна. Иймд 2014 онд орон 
нутгийн төсвөөс нийт 18,0 
сая төгрөг зарцуулан 
архивын нягтруулсан 8ш 
шүүгээ, 7ш файлын шүүгээ, 
2ш шилэн нүүртэй шүүгээг 
тус тус  нийлүүлсэн.  

          Хэрэгжиж байна  



8. Жаргалант сумын Тасгийн хэсэгт байрлах 
гүүрийг засварлах  

 Тус гүүрний 
засварын ажлыг 
“Орхон АЗЗА” 
компани 2013 онд  
дахин засварлаж 
ашиглалтанд 
оруулсан.   

 

         Шийдвэрлэсэн 



10. Жаргалант суманд тариалалт хийсэн талбайд 
усалгааны асуудлыг шийдвэрлэх  

 Тариалангийн 
усалгаатай талбайг 
нэмэгдүүлэхэд улсын 
төсөвт 256,0 сая төгрөг 
тусгагдан Хангалын 
голын даланг сэргээн 
засварлах ажлыг хийж 
байна.  

    Хэрэгжиж байна 

70 хувь 



11.Жаргалант сумын ногоочид Эрдэнэтэд  төмс, 
хүнсний ногоогоо борлуулахад зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авч туслах  

• Хүлэг зах дээр  6 лангуу 
2013 он 

• Худалдаалах 6 цэгт: 8 иргэн  
Эрдэнэтэд 

• 14 ширхэг асар, майхан:  2 иргэн 
Улаанбаатарт, 8 иргэн Эрдэнэтэд  

• “Жаргалант худалдааны төв”-ийн 
240 м2 газар / Баян-Өндөр сумын 
Оюут багт/ 

2014 
он  



Шийдвэрлэсэн 



12. Жаргалант суманд телевизийн зарим суваг  
 гарахгүй байна. 

 Тус сумын нийт өрхийн 80 гаруй хувь нь DDSh, 
агаарын суваг зэрэг сансрын антенийг 
ашиглаж байна. Одоогоор телевизийн гаралт 
хэвийн байна.  

                           Шийдвэрлэсэн 



13. Жаргалант сумын сургуулийн дээврийн 
засвар хийх: 

 2014 онд Сум 
хөгжүүлэх сангаас 
51,0 сая төгрөгийг 
зарцуулан  дээврийн 
засварын ажлыг 
хийж гүйцэтгэсэн. 

 

       Шийдвэрлэсэн 



 
 
 
 

15. Жаргалант сумын цэцэрлэгийн агааржуулалтын 
асуудлыг шийдвэрлэх  
 

 Цэцэрлэгийн гал 
тогооны 
агааржуулалт, гал 
тогооны тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангахад 5,7 сая 
төгрөгийн зарцуулан 
хэвийн байдалд 
оруулсан. 

       Шийдвэрлэсэн 



14. Жаргалант сумын цэцэрлэгийн байрны засвар 
хийх  

 

 2014 онд тус 
цэцэрлэгийн байрны 
коридор, тоглоомын 
талбайг засварлан 
тохижуулахад нийт 
20,8 сая төгрөгийн 
зарцуулсан. 

 

         Шийдвэрлэсэн 



16. Жаргалант сумын цэцэрлэгийн сантехникийн 
засвар хийх  

 2014 онд орон нутгийн 
хөгжлийн сангаас 15,0 
сая төгрөг зарцуулан 
засварын ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ. 

 

         Шийдвэрлэсэн   

 

          



17. Эрдэнэ багийн Дэнж -2 өрхийн эмнэлэгт засвар 
хийх. /өвөл их хүйтэн байдаг/ 
 

 2014 онд орон 
нутгийн төсвөөс 25,0 
сая төгрөг зарцуулан 
засварын ажлыг 
хийж гүйцэтгэсэн.  

       Шийдвэрлэсэн 

  



18. Их залуу багийн “Энхжин мандарваа” 
эмнэлгийг автомашинтай болгож өгөх  
 

 2013 онд онд тус 
эмнэлэгт 12,5 сая 
төгрөгөөр автомашин 
авч өгсөн.  

 

       Шийдвэрлэсэн 



19. БОЭТ-ийн 270 ширхэг ор болон орны матрас, 
хөнжил  зэрэг зөөлөн эдлэлийг  солих  

 2013-2014 онд орон 
нутгийн төсвөөс нийт 
250,0 сая төгрөг 
зарцуулан эмнэлгийн 
бүх ор, орны матрас, 
хөнжил гэх мэт 
зөөлөн эдлэлийг 
бүрэн шинэчилсэн.  

          Шийдвэрлэсэн 


