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Орхон аймгийн ЗДТГазар 



1.Улсын болон орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар дутуу, 
чанаргүй хийгдсэн 
ажлуудын жагсаалт гаргаж 
цаашид шийдвэрлэх 
саналыг танилцуулах :  

 



Биелэлт: Аймгийн Засаг 
даргын шуурхай 
зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг 
даалгаврын дагуу 2011-
2013 он дамжин хийгдэж 
буй 8 ажил, 2014 оноос 
хийгдэж буй 9 ажлын 
явцын талаарх 
танилцуулгыг нэгтгэн 
гарган  танилцуулсан.  
 



2. Бүтээн байгуулалтын 
ажлууд эхэлж байгаатай 
холбогдуулан зам, барилга, 
үйлдвэрлэл болон бусад 
салбарын хэмжээнд 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдлыг хангуулах талаар 
онцгой анхаарч ажиллах: 
 



 Биелэлт: “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн дэлхийн өдөр”-ийг угтан явагдаж буй сарын аяны 
хүрээнд  “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
соёлыг ажлын байранд нэвтрүүлье” аймгийн 
зөвлөлгөөнийг 4-р сарын 17-нд Уурхайчин соёлын 
ордонд зохион байгууллаа. Зөвлөлгөөнд нийтдээ 60 
гаруй байгууллагын 200 гаруй төлөөлөл оролцож 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 
холбогдох байгууллагуудын илтгэл, сайн туршлага 
мэдээллийг сонсон хэлэлцэж, ажлын хувцас хамгаалах 
хэрэгсэл, хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 
7 байгууллагын үзэсгэлэн үзэж, зөвлөгөөнөөс зөвлөмж 
гарган хэлэлцүүлсэн байна. Бүтээн байгуулалттай 
холбогдуулан барилга угсралтын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд 5 сард 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр төлөвлөгөөт 
хяналт шалгалт хийгдэнэ.  



3. Аймгийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх нийтийн 
тээврийн бодлогыг 
шинэчлэн боловсруулж 

танилцуулах:   
                                                  



 Биелэлт: Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 
А/110 дугаар захирамжаар аймгийн 
хэмжээнд нийтийн тээврийн бодлого 
боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдан 
судалгаа хийж байна.  

 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт том болон дунд оврын автобусны 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд 
хотын доторх 5 чиглэлд төсөл сонгон 
шалгаруулалт зарлаж “ББ- ОД” ХХК-нийн 
“Хорооллын эцэс –Наран 71 – БОЭТ-Дөмөг” 
чиглэлд үйлчлэх дунд оврын автобусны 
төсөл шалгарч, 04 дүгээр сарын 13-ны 
өдрөөс иргэдэд үйлчилж эхэлсэн. Үлдсэн 4 
чиглэлд төсөл шалгаруулалтыг 04 дүгээр 
сарын 29-нд нээнэ. 
 



4. А.Амарын талбай дээр үйл 
ажиллагаа явуулах чиглэлээр 
зөвшөөрөл олгохдоо олон 
нийтийн амгалан тайван 
байдлыг алдагдуулахгүй байх 
талаар анхаарч, явцад нь хяналт 
тавьж ажиллах: 
 

. 



 Биелэлт: А.Амарын талбайд иргэдийн өргөдөл 

хүсэлтийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах 
зөвшөөрөл олгохдоо шаардлагатай тохиолдолд 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Цагдаагийн газар, Онцгой байдлыг газраас 
иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах талаас нь 
зөвшөөрөл авч, зөвшөөрөл хүссэн иргэн, аж 
ахуй нэгж байгууллагад нийгмийн дэг журам 
сахиулах, иргэдийн амгалан тайван байдлыг 
алдагдуулхгүй байхыг мэдэгдэж, зөвшөөрөл, 
мэдэгдлийн биелэлтийг Багийн ажлын алба, 
Цагдаагийн хэсэг, Хууль зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн болон  Худалдаа үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 



5. Иргэдээс ирүүлж буй 
гомдол саналын мөрөөр 
Сууц өмчлөгчдийн 
холбоодын үйл ажиллагааг 
сайжруулах чиглэлээр 
санал боловсруулж 

танилцуулах:  
                                                                         



Биелэлт :  Баян-Өндөр 

сумын нутаг дэвсгэрийн 9 
багт нийт 27 СӨХ-д үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 
СӨХ-дын үйл ажиллагааг 
сайжруулах талаар Баян-
Өндөр сумын Засаг даргын 
Тамгын газраас 10 зорилт 
бүхий саналыг боловсруулан 
ажиллаж байна. 



6. Аймгийн хэмжээнд нийт 
байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдийн дунд гадна 
тохижилт, ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр болзолт уралдаан 
зарлах талаар санал 
боловсруулж танилцуулах 



 Биелэлт : Орхон аймаг Баян-Өндөр сумын 
ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хотын 
өнгө үзэмжийг сайжруулах, иргэдийн ая 
тухтай, эрүүл орчинд амьдрах нөхцөл 
бүрдүүлэх, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн 
баярыг угтан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
дунд “МАНАЙ ХОТЫН ӨЧИГДӨР БА ӨНӨӨДӨР 
” болзолт уралдааны удирдамжийг 
боловсруулан аймгийн Засаг даргаар 
батлуулсан байна. Тус уралдаант 
шалгаруулалт  2015 оны 05 сарын 01-ний 
өдрөөс 06 сарын 15-ны өдрийг хүртэл явагдаж 
дүнг 2015 оны 06 сарын 20-ны дотор 
шалгаруулж олон нийтэд мэдээлнэ.  

 Уг уралдааны мэдээллийг орон нутгийн 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, erdenet.mn 
сайтад байршуулан олон нийтэд хүргэж 
байна.  



2015 ОНЫ 04 САРЫН 20  

 Анхаарал тавьсанд    баярлалаа 


