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1. Шилэн дансны хуулийг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төсөв, 

санхүүгийн талаарх мэдээллийг 

цахим хуудсанд байршуулж, нийтэд 

ил тод мэдээлэх ажлыг эрчимжүүлэх:  
                                                      



Биелэлт: Шилэн дансны хуулийн 
дагуу 5.0, 10.0 сая төгрөгөөс дээш 
санхүүжилт, худалдан авалтыг 
тухай бүрт  Erdenet.mn сайтны 
Шилэн данс цэсэнд байршуулан 
ажиллаж байна.  

Энэхүү цэсэнд  
-Төсвийн гүйцэтгэл 

-Хөрөнгө оруулалт 
-Тендер худалдан авалт 

-Тайлан мэдээ гэсэн хэсгүүдээс 
бүрдэж байна.  

 



2. 2015 оны хөрөнгө оруулалт, их 

засварын ажлуудын зураг 

төсвийг хийлгэх, гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах ажлыг 

яаралтай зохион байгуулах :  

                                                                               



 2015 рны 05-р сарын 04-ны байдлаар улсын 

болон орон нутгийг төсвийн хөрөнгө оруулалтын 

ажлуудаас гүйцэтгэгч шалгарсан 7, тендер 

зарлагдсан 13, үнэлгээ хийгдэж байгаа 15 ажил 

байна. Гэр хорооллын багуудын төвүүдийг ИШС-

нд холбох ажлуудаас 10 ажлын зураг, төсвийг 

хүлээн авч ХАА-г зохион байгуулахаар бэлтгэж  

байна.  

Одоогоор  

 Зураг төсөв хүлээгдэж байгаа 10 

 Техникийн тодорхойлолт хүлээлдэн байгаа 2 

 Ажлын даалгавар хүлээгдэж байгаа 3 ажил байна 



3. Эзэнгүй дүүргийн хог, гэр 

хорооллын үерийн далан, 

сувгуудыг цэвэрлэх ажлыг 

Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран 

зохион байгуулах :   

                                                  



Биелэлт : Эзэнгүй дүүргийн хог, гэр 

хорооллын үерийн далан, сувгуудыг 

цэвэрлэх ажлын хүрээнд:  

 Даваат баг -72 м3 

 Хүрэнбулаг баг -32 м3 

 Оюут баг -32 м3 

 Яргуйт баг -60м3 

Нийтдээ 196 м3 эзэнгүй дүүргийн гуу 

жалга үерийн далангын хог хаягдлыг 

цэвэрлэж, ачиж тээвэрлэн дарж устгалаа. 

 

 



4. Амралтын өдрүүдэд Амарын 

талбайд хүүхэд, залуучуудын 

чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх арга хэмжээ зохион 

байгуулах : 

                                                                        



    Биелэлт  : Баян-Өндөр сум, Эрүүл мэндийн 
газар, Замын цагдаагийн хэлтэс, Авто 
тээврийн төв, Биеийн тамир, спортын газар, 
“Эрдэнэтийн гүүшүүд” ТББ-ын холбогдох 
дарга, мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах 
талаар хурал зохион байгуулсан байна. Дээрх 
ажлыг зохион байгуулахад Авто тээврийн төв, 
Замын цагдаагийн хэлтсүүд хүндрэлтэй 
байгаа тухай  мэдэгдсэн ба бусад 
байгууллагууд дэмжиж, хамтран ажиллахаа 
илэрхийлсэн. 

Иймд уг ажлыг зохион байгуулахад аймгийн 
Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг 
байгуулах, мөн хамтран ажиллах 
байгууллагын тоог  нэмэгдүүлэх саналтай 
байна. 

 



5. Аугаа эх орны дайны ялалтын 

70 жилийн ойн баярын арга 

хэмжээг аймгийн хэмжээнд 

чанартай зохион байгуулах :  

 



Биелэлт : Аугаа эх орны 

дайны ялалтын 70 жилийн 

ойн баярыг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх арга хэмжээ  

төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл 

ажил хангагдаж байна.  
 



6. Бүх нийтээр мод тарих 

ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, 

бэлтгэл ажлыг сайтар хангах   

                                                              



 Биелэлт : Ажлын хэсэг “Нэг сая мод 

ургуулах хөдөлгөөн”-ийг зохион 

байгуулах ажлын төлөвлөгөө, төсвийн 

талаар 2 удаа хуралдаж, 26 арга хэмжээ 

бүхий төлөвлөгөө боловсруулж, 

төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг зохион 

байгуулж байна. /дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

хийнэ/ 

 



7.Эрдэнэт хот байгуулагдсаны 

40 жилийн ойг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх комисс байгуулах :  

                                                             



Биелэлт : Аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар 

асуудлыг оруулж хэлэлцүүлэн 

Эрдэнэт хот байгуулагдсаны 40 

жилийн ойн бэлтгэл зохион 

байгуулалтыг хангах хороог 

Аймгийн Засаг даргын орлогчоор 

ахлуулан байгууллаа.  

 



8. Бурхан багшийн сэрэг 

дүрийн цогцолборын дээврийн 

засварын ажилд шаардагдах 

хөрөнгийг яаралтай 

шийдвэрлэх :  



Биелэлт: Аваарийн зардлаас 

хөрөнгө шийдвэрлэгдэнэ 

дээврийн засварын ажил 

хийгдэж байна. Засварын 

ажилд ХББЗА-наас хяналт 

тавин ажиллаж байна.  
 



2015 ОНЫ 05 САРЫН 04  

 Анхаарал тавьсанд    баярлалаа 


