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1. “Бид Эрдэнэтийнхэн” 

арга хэмжээг сайтар зохион 

байгуулах   



Аймгийн ЗДТГ, Эрдэнэт 

үйлдвэр ХХК , 

Улаанбаатар хот дахь 

Эрдэнэт нутгийн  

зөвлөлөөс хамтран  зохион 

байгуулж байгаа “Бид 

Эрдэнэтийнхэн “ цуврал 

арга хэмжээ бүтэн 2 сарын 

турш үргэлжлэн явагдлаа.    

Энэхүү арга хэмжээний 

хүрээнд нийт 26 ажил 

төлөвлөгдөн  хийгдсэн 

байна. 



  Үүнд: -Нутгийн зөвлөлийн нэрэмжит 

ойн төгөл байгуулж мод тарив.  
    



- Эрдэнэтээс төрсөн урлаг спортын 

алдартнууд аймгийн 

удирдлагуудтай уулзалт хийж 

Эрдэнэт хотоо хөгжүүлэх талаар 

харилцан  санал солилцов.  



- Улаанбаатар хотод амьдардаг 

Эрдэнэт хотын гаралтай Бизнесийн 

төлөөлөлтэй уулзалт хийв 



   
    

 

 

 

 

 

- Эрдэнэтээс төрсөн урлаг спортын 

алдартнууд ЕБС-ийн ахлах ангийн 

сурагчдтай хийх  уулзалтыг зохион 

байгуулсан.  

- Эрдэнэтийн “Бид Эрдэнэтийнхэн VA 

Үзэсгэлэнт Эрдэнэт” нэртэй шинэ дуу 

зохиогдлоо.  



- Төрөлх хотынхоо нэрийг Монгол улс, тив дэлхийд 

цуурайтуулж яваа Эрдэнэтийн  уугуул иргэдээ аймгийн 

ИТХ болон Засаг даргын нэрэмжит шагналаар шагнав. 



- Орхон аймаг, Эрдэнэт үйлдвэр болон 

Улаанбаатар хот дахь Эрдэнэт хотын 

нутгийн зөвлөлийн хамтарч ажиллах гурван 

талт санамж бичигт гарын үсэг зурах 
ёслолын ажиллагаа  



- А. Амарын хөшөөнд цэцэг өргөх 

ажиллагаа болсон. 

 

 



- "Бид Эрдэнэтийнхэн" үдшийн 

цэнгүүнийг зохион байгууллаа. 



Энэхүү ажлыг зохион байгуулахад 

хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлсэн 

Аймгийн ЗДТГ-ийн Цэргийн штаб, Орхон 

аймгийн  Цагдаагийн газар, Замын 

цагдаагийн тасаг, Онцгой байдлын газар, 

Хот тохижуулах газар, Тээвэр авто 

замын газар, Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК, 

Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх 

сүлжээ ТӨХК зэрэг байгууллагууд өөр 

өөрийн хариуцсан ажил үүргээ сайн 

гүйцэтгэн оролцсон болно.   



2. Том оврын автобусны 

үйлчилгээг тогтворжуулах, 

сайжруулах талаар  анхаарч 

ажиллах  



 

 

 

 

“Буган-Орд” ХХК-ны зорчигч тээвэрлэлтийн 

үйлчилгээг сайжруулах, иргэдийн 

хүлээлтийг багасгах, шугам замын 

хөдөлгөөний хоорондын интервалыг 

зохицуулах ажлыг зохион байгуулж 

тээвэрлэлтийн явцад хяналт тавьж дотоод 

хяналтаа сайжруулах, ажлын төлөвлөгөө 

графикийг тогтмол гаргаж ажилчдын ур 

чадварыг дээшлүүлэх  талаар хамтарсан 

сургалтыг зохион байгуулаж ажиллах 

талаар арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллаж 

байна 

 



 

Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч 

нар байнгын хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Одоо явж байгаа гэр хорооллын чиглэлд 

нийт 12 том оворын автобус явахаас 

өнгөрсөн 7 хоногт 1 автобус ирснээр нийт 

10 автобус үйлчилгээнд явж байгаа нь 

хүлээгдэл үүссэх нөхцлийг бүрдүүлээд 

байна.  Мөн үе шаттай хугацаандаа  ирэх 

автобуснууд ирэхгүй байгаа нь үйлчилгээг 

тогтвортой явуулах боломжгүй байна.  

 



3. Өмнөх шуурхай 

зөвлөгөөнүүдэд өгөгдсөн 

үүрэг даалгаварын 

хэрэгжилт хангалтгүй 

байгаа үүрэг даалгаврууд  



-Төв гудамжны болон нэр бүхий гудамжинд 

цэцэгт мандал хийх цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон 

байгууламжийн ажил удааршилтай явагдаж 

байна. 

- Шинээр барих автобусны 22 зогсоол барих 

ажил төсвийн тодотголтой холбоотойгоор 

удааршиж байна. 

-Хөрөнгө оруулалтын ажлын 

талаар иргэдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх 

зорилгоор тухайн бүтээн байгуулалт хийгдэж 

буй газарт мэдээллийн самбар байрлуулах  

ажил хангалтгүй байна.  




