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Орхон аймгийн ЗДТГазар 



1.Есөн давхар байрнуудад 
шинээр суурилуулсан 
цахилгаан шатыг нэн даруй 
улсын комисс хүлээн авч 
ашиглалтанд оруулах : 

 



Биелэлт: Цахилгаан шат 
шинэчлэлтийн ажил хийгдэж 
дууссан. Нийт 9 шинэ цахилгаан 
шат хийж “Тот русь союз“ ХХК хийж 
гүйцэтгэн 2014  оны 09-р сарын 16-
ны өдөр улсын комисс хүлээн авсан. 



 
 

2. 2015 онд хийх хөрөнгө 
оруулалтын ажлуудаар 
иргэдээс саналыг авч 
эрэмбэлэн, санал, 
төлөвлөгөөгөө Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд оруулж 
хэлэлцүүлэх   

 

 



Биелэлт:  
Баян-Өндөр сум : Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 
ажлын саналын хуудасны маягтын 
загварыг боловсруулж сумын ИТХ-аар 
оруулан батлуулан  10-р сарын 4-5-ны 
өдрүүдэд биечлэн болон утас, цахим 
хэлбэрээр санал авахаар бэлтгэл ажлыг 
хангаад байна. 
Жаргалант сум : Ажлын хэсэг 
байгуулан  иргэдээс саналыг авч 
эрэмбэлсэн. Нийт 37 санал 
эрэмбэлэгдсэн байна. 
 

 



3. Урд өгөгдсөн үүрэг, 

даалгаваруудын 
биелэлтийг эргэн харж, 
явцыг нэг бүрчлэн 
танилцуулах:  

 
 



 Биелэлт :  Он гарснаас  хойш нийт 96 үүрэг 
даалгавар өгөгдсөн байна.  

ЦААШИД АНХААРАХ АЖЛУУДЫН ХУВЬД  

1. Бурхан багшийн сэрэг дүр цогцолборын 
барилгын ажлын хувьд.   

 Бурхан багшийн сэрэг дүр цогцолборын 
барилгын ажлын хувьд суурийн хэсэгт 
дүгнэлт гаргуулан бэхэлгээний ажлыг 
гүйцэтгэсэн байна.  

 Бүтэцийн инженернүүдийг урьж тэдний 
зөвөлсөний дагуу бурхан багшийн дотор 
хэсэг шинээр бэхэлгээний ажлыг хийсэн 
байна. “Мөнгөн хөндий” ХХК гагнаасын 
ханцарч байсан хэсэгт гагнуур болон 
өнгөлгөөг хийж гүйцэтгэсэн.   

 

 

 



Үргэжлэл 
 Одоогоор бурханы хоймор болон бадны хэсгийн дулаалгын 

өнгөт меатлл төмрөөр дээвэрлэх ажил хийгдэж, мөн  
бурханы дуганы хэсэгт “Нью Гранд Цамхаг” ХХК дээвэр 
болон агаржуулалтын ажлыг гүйцэтгэгч байна. Дээрх 
засварын ажлуудыг дуусгасны дараагаар шүншиглэх ажлыг 
хийх юм байна.  

2. Хийгдэж байгаа авто замын ажлууд: 
 1- р хорооллын авто зам  
 4-р хорооллын авто зам 
 6-р хорооллын авто зам 
 5-р хорооллын авто зам 
Шинээр хийгдэж байгаа авто замын ажлууд 
 Эрдэнэ-Хабитын хооронд баригдах 1,8 км авто зам 

Баянбулаг багийн 1,3 км авто зам  нийт замын ажлуудын 
10-р сарын 25 нд дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Улсын комисс ажиллахаар: 
 Хантай-Залуучуудын гудамжны авто зам 
 2-р хорооллын дундах авто замууд байна. 
 



3. Том оворын автобусны зогсоол, 
сүүдвэрч хийх ажил  

 Тус ажилд “Медко Өргөө” ХХК 
шалгарч ажлын 35 хоногийн дотор 
хийж дуусгахаар төлөвлөсөн байна.  
Нийт 147,0 сая төгрөгийн өртөгтэй 12 
зогсоол, сүүдвэрчийг барих ажил 
хийгдэх юм байна. Одоогоор гэрээ 
байгуулах ажил хийгдэж байна.  



 

Анхаарал тавьсанд  
 баярлалаа 


