
37. Ахмадын амралтын дотор, гаднах тохижилт 
хийхэд 75,0 сая төгрөг шаардлагатай байгаа тул 
шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн.  

• Ахмадын амралтын 
гадна, дотно засвар 
тохижилтын ажилд 76,0 
сая төгрөг зарцуулан 
ашиглалтанд 
оруулснаар амралт, 
сувилалын үйл 
ажиллагааг явуулж 
байна.  

      Шийдвэрлэсэн 



38. Хүүхдийн ордны заалны хөшиг, бокс, бөхийн 
бэлтгэлийн заалны агааржуулалтын вентилятор солих  

• 2013 онд орон нутгийн 
төсвөөс 4,5 сая төгрөг 
зарцуулан 
агааржуулалтын 
вентиляторыг  солисон.  

• 2014 онд тус ордны их 
зааланд дуу шингээх 
акустка хийх ажилд 87,0 
сая төгрөгийг зарцуулан 
уг ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ.   

         Шийдвэрлэсэн 



39. ТАЗГ-т орон тооны тээвэр зохицуулагч, 
гэрээт цагдаагийн орон тоо, төсвийн асуудлыг 
шийдвэрлэж өгөх  

 - ЦЕГ-аас гэрээт цагдаа ажиллуулахыг 
хориглосон шийдвэр гарсан тул гэрээт цагдаа 
ажиллуулах боломжгүй болсон. Одоогийн 
байдлаар 3 тээвэр зохицуулагч ажиллаж 
байна. Тээвэр зохицуулагчийн орон тоог 
нэмэгдүүлэх асуудал шийдвэрлэгдээгүй 
байна.   

          Тодорхой шалтгааны улмаас 
шийдвэрлэгдээгүй.  



40. Тээврийн хяналтанд ашиглаж буй Делика 
маркийн авто машиныг худалдаж жижиг 
суудлын авто машинтай болгож өгөх. 

• Аймгийн Засаг даргын 
2014 оны А/468 тоот 
захирамжаар тээврийн 
хяналтын ажилд 
зориулж  Delica  
маркийн авто машиныг  
Кia optima, Huinday 
Sonata-5  маркийн 
суудлын авто 
машинаар сольж үйл 
ажиллагаандаа 
ашиглаж байна.  

            Шийдвэрлэсэн 



41. Том оврын автобусны гаражтай болгож өгөх  

• Том оврын автобусны гаражийн 
зориулалтаар “Танил” захын урд 0,4 га 
газрын асуудлыг шийдвэрлээд байна.  

 

                                Хэрэгжиж байна.    



42. Орон нутгийн замын сангаас Баян-Өндөр сумын гэр 
хорооллын хатуу хучилттай авто замыг арчлах хөрөнгө 
гаргаж гэрээт ажилчин ажиллуулах.  

  

 

       Орон нутгийн замын санд төвлөрсөн 
хөрөнгийг орон нутагт шинээр зам тавих, 
засварлах, өргөтгөл хийхэд зарцуулж  ирсэн 
ба 2013-2014 онд нийт 1,1 тэрбум төгрөгийг 
дээрх ажилд зарцуулсан байна. 

                           Хэрэгжиж байна    



43. Хотын хэмжээнд авто зогсоолуудыг шийдэх  

• Аймгийн хэмжээнд 2013-
2014 онд Их залуу, 
Наран, Хабитатад  
шинээр нийт 600 м2 
талбай бүхий авто 
зогсоол гаргаж 164,0 
сая төгрөг, Орон сууцны 
байрнуудын дунд болон 
Наран багт нийт 1871м2 
талбай бүхий  авто 
зогсоолыг өргөтгөж 
302,0 сая төгрөгийг тус 
тус зарцуулсан.  

            Шийдвэрлэсэн  



44. МХГ орон нутгийн өмчийн байранд үйл ажиллагаа 
явуулж түрээс төлж байна. Энэ жилээс коридорийн 
талбайгаас түрээс авна гэж байгаа тул төсөвлөсөн 
мөнгө хүрэлцэхгүй байна. Үүнийг шийдвэрлэж өгөх. 

• МХГ 2014 оноос төсөвтөө түрээсийн зардлыг 
бүрэн тусгаснаар дээрх асуудал бүрэн 
шийдвэрлэгдсэн.   

 

                              Шийдвэрлэсэн 



45. Байгаль орчны байцаагчийн хяналт шалгалтанд 
ашиглах авто машины асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг 
хүссэн. 

• 2014 онд орон нутгийн төсөвт 60,0 сая  төгрөг 
батлуулан Байгаль орчны газарт шинэ 
автомашин авч өгсөн.  

                             Шийдвэрлэсэн 



46. СХЗХ-ээс МХГ-т шилжин ирсэн химийн 
лабораторийн өрөөний засварт шаардлагатай 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх  

• 2013 онд орон 
нутгийн төсвөөс 10,0 
сая төгрөгийг 
зарцуулан тус 
лабораторийн 
засварын ажлыг 
хийж гүйцэтгэсэн.  

        Шийдвэрлэсэн 



47. Хүүхэд залуучуудын театрын заалны шаланд 
налуу суурь хийх, тайз, хана засварлах 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх 

• Хүүхэд залуучуудын 
театрын үзвэрийн их 
танхим, хүлээлгийн 
танхим, гаднах үүд, 
шатны засвар 
үйлчилгээ хийхэд 
нийт 167,6 сая 
төгрөг батлагдан 
засварын ажлыг 
хийсэн.  

         Шийдвэрлэсэн 



48. Хүүхэд залуучуудын театраас хөдөө урлагийн 
тоглолтоор үйлчлэхэд шаардлагатай зориулалтын 
автобустай болгож өгөх  

• Одоогоор шийдвэрлэгдээгүй байна. 



49. Номын төвийн өргөтгөл барих, подваль засварлаж номын 
фондоо оруулах   

 

• Номын төвийн подвалыг 
засварлахад орон 
нутгийн төсөвт 30,0 сая, 
ССАЖЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 175,0 сая 
төгрөгийн их засварын 
ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ.  

        Шийдвэрлэсэн 



50. ССАЖГ-ын спортын 2 заалны засварын хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэж өгөх  

 

• “А” заалны дээвэр, дотор 
засал, гадна пасад, 
шалны засварт 77,8 сая 
төгрөг батлагдан “Ээлт 
Өлгий” ХХК засварын 
ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  
“Б” зааланд буудлагын 
спортын сургалтын 
материаллаг баазыг 
бэхжүүлэхэд 8,5 сая 
төгрөгийг зарцуулсан.  

            Шийдвэрлэсэн  



31 
байгууллага  

56 санал, 
хүсэлт  

40 буюу 71,4 
хувь нь бүрэн 

шийдвэрлэгдсэн 

13 нь буюу 23,2 
хувь нь 

шийдвэрлэлтийн 
шатанд   

3 нь буюу  5,3 
хувь нь тодорхой 

шалтгааны 
улмаас 

шийдвэрлэгдээгү
й  



Анхаарал тавьсанд  
баярлалаа.  


