
15.БОЭТ-ийн сэхээний өрөөнүүдийн болон эргэлтийн 
хаалга, шат, өрөөний засварын ажлыг хийх,  

• БОЭТ-ийн сэхээн, 
яаралтай тусламж, 
гемодиализын хэсэг, 
зарим эргэлтийн 
хаалганы орчин, 
шатыг засварлахад 
нийт 179,9 сая 
төгрөгийг 
зарцуулсан.  

           Шийдвэрлэсэн 



16. Дэнж багт байрлах сэтгэцийн эмнэлгийн 
дээврийн засварын ажлыг хийх  

• Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 30,0 сая 
төгрөгийг зарцуулан тус эмнэлгийн дээврийн 
засварын ажлыг хийсэн.  

                                 Шийдвэрлэсэн  



17. Шөнийн ээлжийн сувилагч нарын унааны 
асуудлыг шийдвэрлэх 

 

• Шөнийн ээлжинд ажиллаж буй сувилагч 
нарын унаанд зориулж “Эрдэнэт үйлдвэр” 
ХХК-иас том оврын автобус авах гэсэн 
боловч БОЭТ-өөс том оврын автобус 
авахаас татгалзсан. Одоогийн байдлаар 
сувилагч нар 2 ээлжээр ажиллаж байгаа тул 
шөнийн ээлжийн унаа шаардлагагүй 
болсон. 

                        Хэрэгжих шатандаа 



18. Эмнэлгийн ажилчдын орон сууцны газрын 
асуудлыг шийдвэрлэх 

 

• БОЭТ-ийн хашаанд эмнэлгийн ажилчдын орон 
сууцны зориулалтаар газар хүсч хүсэлтээ 
ГХБХБГ-т хүргүүлсэн боловч одоогоор 
шийдвэрлэгдээгүй судлагдаж байна.  

 

                         Шийдвэрлэгдээгүй байна 



19. Эрдэнэ багт шинээр сургууль барих  

• Эрдэнэ багт шинээр 
сургууль барихаар 
2014 онд улсын 
төсөвт 1,2 тэрбум 
төгрөг батлагдан 
тендер зардлагдаж 
“Тэнгэрийн тэмдэг” 
ХХК шалгарч 
барилгын ажлыг 
гүйцэтгэж байна.  

         Хэрэгжиж байна. 



20. 926 хүүхдийн сургууль шинээр барих 

• Эрдэнэт цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн 
зураг төсвийг боловсруулж 2015 оны улсын 
төсөвт хөрөнгийг тусгуулахаар саналаа  
БШУЯ-д хүргүүлсэн.  

 

                Хэрэгжих шатандаа  



21. 4-р цэцэрлэгийн барилгын хийцэд цууралт 
үүссэн тул засварлах, тус цэцэрлэгийн хажууд 
шинээр цэцэрлэг барих   

• 4-р цэцэрлэгийн барилгын хийцэд гарсан 
цууралтад засвар хийгдээгүй ба тус 
цэцэрлэгийн дэргэд 200 хүүхдийн хүчин 
чадалтай цэцэрлэгийг концессийн гэрээгээр 
Японы компаниар бариулах ажил яриа 
хэлцлийн түвшинд байна.  

                      Хэрэгжих шатандаа 



22. 18-р цэцэрлэгт шинээр ашиглалтанд орж байгаа  
хэсэгт эд хогшил, тоглоом наадгай авах болон гадна 
тохижилт, хашаа барих асуудлыг шийдвэрлэх  

• Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
шаардлагатай эд хогшил,  
тоног төхөөрөмж, тоглоом 
наадгайг нийлүүлсэн ба 
гадна тохижилт, хашааг 
барихад орон нутгийн 
хөгжлийн сангаас 66,3 сая 
төгрөгийг зарцуулаад байна.  

            Шийдвэрлэсэн  



23. Баян-Өндөр цогцолбор сургуульд хөгжмийн 
сургуулийн байрны асуудлыг шийдвэрлэх.  

• Хүүхдийн ордонд 
“Хүүхдийн үндэсний 
дуу бүжгийн чуулга”-
ыг байгуулан үйл 
ажиллагаанд нь 
шаардлагатай төсөв 
болох 42,0 сая 
төгрөгийг орон 
нутгийн төсвөөс 
шийдвэрлсэн. 

           Шийдвэрлэсэн   



24. ЕБС-ийн гүнзгий ангийн төлбөрийн асуудлыг 
төсөл арга хэмжээний зардал дээр тавьж 
шийдвэрлэх.  

• БШУЯ-аас гүнзгий ангийн төлбөртэй сургалт 
зохион байгуулахыг хориглосон шийдвэр 
гарсан тул төлбөртэй сургалт явуулаагүй 
болно.  

                         Шийдвэрлэсэн 

  



27. Хотын инженерийн шугам сүлжээний засварын 
ажилд 2013 онд 800,0 гаруй сая төгрөг шаардлагатай 
байгаа тул шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн.  

• Хотын инженерийн 
шугам сүлжээг 
шинэчлэн солих, 
шинээр тавих болон 
подвалын 
сантехникийн засварт 
2013-2014 онд нийт 
4,3 тэрбум төгрөгийг 
зарцуулан уг ажлыг 
хийж гүйцэтгэж 
байна. 

           Шийдвэрлэсэн  



28. МОН 2301 төслийн хүрээнд Булган аймгийн 
Орхон сумын нутаг Бүрэнбүстэд гүний худаг 
гаргах  зөвшөөрлийг гаргуулж өгөх.  

• МОН-2301 төслийн 
хүрээнд Булган 
аймгийн Орхон 
сумын нутаг 
Чингэлийн голд 
гүний худгуудыг 
гарган тус төслийн 
ажлыг хийж 
дуусгасан.  

            Шийдвэрлэсэн 



29. Шүүхийн шинжилгээний албанд үзлэгийн 
болон лабораторийн 2 өрөө нэмж өгөөч.  

• Тус алба нь одоогийн 
байдлаар 6 өрөөнд үйл 
ажиллагаагаа явуулж 
байгаа ба үзлэг болон 
лабораторийг тус тусад нь 
өрөөнд ажиллуулж байна. 
Одоогийн байдлаар тус 
албанд өрөө нэмж өгөх 
боломжгүй байгаа ба 
цаашид боломж гарсан 
үед өрөө нэмэх асуудлыг 

шийдвэрлэх болно.  

            хэрэгжиж байна.  



30. Шүүхийн шинжилгээний албанд хими биологийн 
лаборатори байгуулах, тоног төхөөрөмж авах хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэх  

• 2013 онд орон 
нутгийн төсвөөс 20,0 
сая 2014 онд  12,5 
сая  төгрөг тус тус 
зарцуулан хими 
биологийн 
лаборатори 
байгуулж 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг авч 
үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна.   

         Шийдвэрлэсэн 



31. -ҮХААГ-т нэмж 1 лаборантын орон тоог шийдэж өгөх 
- Лабораторит цэвэр усны шугам оруулах хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэх 

• Тус газарт лаборантын 
орон тоог шинээр 
нэмэгдүүлэх хүсэлт 
тавьсан боловч 
шийдэгдээгүй тул 
хуучин ажиллаж 
байсан орон тоонд 
багтаан  мэргэжлийн 
ажилтнаар уг ажил 
үүргийг гүйцэтгүүлж  
байна. 

          Хэрэгжиж байна 

            

• 2013 онд 
Лабораторийн 
байранд цэвэр усны 
шугамыг татан 
оруулсан ба тус 
ажилд  нийт 1,6 сая 
төгрөгийг орон 
нутгийн төсвөөс 
зарцуулсан.  

          Шийдвэрлэсэн  



32.Эрдэнэт Амьдрал ХХК:   
- Цаашид хийх 10 ажлын зураг төсвийг 2013 онд 

хийлгэж өгөх  
 

• 2014 онд хийх  бүх ажлын зураг төсвийг 
хийж гүйцэтгэсэн. 

                  Шийдвэрлэсэн 



33. Хотыг цахилгаанаар хангаж байгаа 8 дугаар 
тулгуурын асуудлыг шийдвэрлэх /Үерийн 
улмаас 2012 онд хазайсан/ 

• Тус тулгуурыг 
засварлахад орон 
нутгийн төсвөөс 
900,0 мянган төгрөг 
зарцуулан зассан.  

 

           Шийдвэрлэсэн 



34. Эрдэнэт Амьдрал ХХК-ий харьяа инженерийн шугам 
сүлжээг шинэчлэхэд  /2013-2020 онд/  
30 тэрбум төгрөг шаардлагатай байна.  

• “Инженерийн 
байгууламж, шугам 
сүлжээг шинэчлэх -
2021” хөтөлбөрийг 
батлуулан  графикийн 
дагуу  инженерийн 
шугам сүлжээг 
шинэчлэх, солих, 
засварлах ажлын 
төсвийг жил бүрийн 
төсөвт тусган 
хэрэгжүүлж байна. 

        Шийдвэрлэсэн  



35. Татварын хэлтсийн өрөөнүүдийн засвар 
хийх, эд хогшил авах хөрөнгийн асуудлыг 

шийдвэрлэх /эдийн засгийн хэсгийг оруулах/  

• 2014 онд орон 
нутгийн төсөвт нийт 
130,0 сая төгрөгийг 
батлуулан угтах 
үйлчилгээ, Нэг 
цэгийн үйлчилгээний 
зааланд засвар хийж 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, тавилга 
хэрэгслээр хангалаа.  

       Шийдвэрлэсэн 



36. Бурхан багшийн сэрэг дүрийн ажлыг 
дуусгаж, үерийн хамгаалалтын суваг хийж 
тохижуулах  

• 2013-2014 онд 
Бурхан багшийн 
сэрэг дүрийн 
засварын ажилд 
нийт 116,0  сая 
төгрөгийг 
зарцуулаад байна. 
Цаашид  засвар, 
тохижилтын ажил 
үргэлжлэн хийгдэнэ. 

       Хэрэгжиж байна.   


