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1. Аймгийн хэмжээнд хийгдэж 

буй хөрөнгө оруулалт, их 

засварын ажилд /зам, 

гэрэлтүүлэг, инженерийн шугам 

сүлжээ, боловсрол, эрүүл 

мэндийн г.м чиглэлээр/ хяналт 

тавих ажлын хэсэг байгуулж 

ажиллуулах талаар санал 

боловсруулж танилцуулах: 



 Биелэлт : Боловсрол, соёл, урлаг, эрүүл мэнд 
зэрэг нийгмийн салбарт он дамжин  хийгдэж 
байгаа болон 2015 онд хийгдэж ажлуудыг 
шуурхай удирдлагаар хангах ажлын хэсгийг 
аймгийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн дарга Б.Нацагдорж, 
авто замын шинэчлэлийн ажлын хүрээнд 
шуурхай удирдлагаар хангах ажлын хэсгийг 
ХоЗА-ны дарга Б.Батжаргал, гэрэлтүүлэгийн 
шинэчлэл, цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам болон дэд өртөө барих ажлуудыг 
удирдлагаар хангах ажлын хэсгийг БЗА-ны 
дарга С.Даваасүрэн, Эрдэнэт хотын болон гэр 
хорооллын инженерийн шугам сүлжээний 
шинэчлэлийн ажлыг шуурхай удирдлагаар 
хангах ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогч 
Д.Энхбат нараар ахлуулсан 4 ажлын хэсгийг 
аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр  байгуулсан.   



2. Хүүхдийн баярыг аймгийн 

хэмжээнд өргөн 

хүрээтэйгээр тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх талаар холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран 

төлөвлөгөө боловсруулж 

танилцуулах:   

                                                                                     



Биелэлт:   

 Аймгийн Засаг даргын гарын бэлгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болон бүтэн өнчин,  бусад зорилтот болон тэргүүний 80 
хүүхдэд гардуулав. Мөн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-аас 116, 
аймгийн ардчилсан Залуучуудын холбооноос 1000 хүүхдийн 
бэлгийн аянг тус тус  зохион байгуулсан байна.    

 Аймгийн “Тэнгэр” телевизээр нийт хүүхэд, гэр бүлд хандан 
мэндчилгээ дэвшүүлж баяр хүргэв. 

 “Номин” телевизийн “Мөрөөдлийн захиа” уралдаанд 
оролцогчдод зориулсан шууд нэвтрүүлэгт ХГБХХ-ийн дарга 
оролцож, шилдгээр шалгарсан  хүүхдийн мөрөөдлийг 
биелүүлэн, зусланд үнэ төлбөргүй амрах, бүжгийн дугуйланд 
үнэгүй хамрагдах батламжийг олгов. Мөн тус телевизийн 
“Асуулт асууя” нэвтрүүлэгт оролцон, хүүхдийн эрх, хамгаалал, 
хүүхдийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдийн 
асуултанд хариуллаа. Мөн 6-р сарын 1-нд 9:00-13:00 цагийн 
хооронд хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг зохион байгуулж, аймгийн 
Музей, Номын төвөөс Монгол бахархал, номын хотхоныг 
зохион байгуулж, Эгшиглэн соёлын төв дуу бүжгийн 
мэндчилгээ дэвшүүлсэн байна.   

 Хүүхэд хөгжүүлэх Авьяастан төв 5-30-нд Хүүхдийн ордонд 
урлагийн тоглолт зохион байгуулж шилдэг авьяастан 
хүүхдүүдэд бэлэг гардуулсан. 

 6-р сарын 1-нд Хүүхдийн паркийн  8-н төрлийн тоглоом 
ажиллуулж, 1500 гаруй хүүхэд хамрагдав.   

 



3. Эрдэнэт хот байгуулагдсаны 

40 жилийн ойг угтаж “40 бүтээлч 

ажил” аян өрнүүлэхтэй 

холбогдуулж тухайн 

байгууллагаас хийх ажлын 

саналаа аймгийн Засаг даргын 

орлогчид ирүүлэх: 

                                                                        



Биелэлт: Эрдэнэт хотын 40 

жилийн ой угтсан бүтээлч 

ажлыг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөнд 

аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс, 

албад, сумдын ЗДТГ-аас 

ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэх   

ажлыг хийсэн болно. 



4. Босоо удирдлагатай 

агентлагууд холбогдох дээд 

шатны байгууллагадаа 

санхүүжилттэй холбоотой 

тулгамдаж буй асуудлаа тавьж 

шийдвэрлүүлж байх талаар 

онцгой анхаарч ажиллах : 



Биелэлт: Төсвийн тодотгол 

хийхтэй холбогдуулан босоо 

удирдлагатай агентлагууд 

болон төсөвт 

байгууллагуудаас ирсэн 

саналыг нэгтгэж харъяа 

яамандаа саналаа өгч байх 

талаар чиглэл албан бичгээр 

хүргүүлэн өгсөн болно.  



5. Багууд болон байгууллагуудад 

аймгийн Засаг дарга ажиллах 

хуваарь гаргах, бэлтгэлийг 

хангаж зохион байгуулах: 



 Биелэлт : Аймгийн Засаг дарга 7 
хоног бүрийн Мягмар гаригийн үдээс 
хойш багуудад, баасан гаригийн 
үдээс хойш агентлаг, 
байгууллагуудаар  ажиллаж байна. 
Өнгөрсөн аймгийн Засаг дарга 
холбогдох удирдлагуудын хамт Дэнж, 
Эрдэнэ, Говил, Баянцагаан багуудын 
иргэдтэй уулзсанаас гадна тус 
багуудад байрлах ЕБС, 
цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаатай 
болон Онцгой байдлын газрын үйл 
ажиллагаатай тус тус танилцсан байна 



6.Орон нутгийн өмчийн мэдлийн 

орон сууцны байруудыг Өмчийн 

харилцааны газрын нэр дээр 

шилжүүлэн улсын эд хөрөнгийн 

эрхийн бүртгэлд бүртгэх асуудлыг 

даруй шийдвэрлэх:  



Биелэлт: Орон нутгийн 

өмчид бүртгэлтэй 

байруудын материалуудыг 

улсын бүртгэл болон 

шүүхэд бүрдүүлэн өгсөн 

байна. 



7. “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн 

Цахилгаан цехийн ард, “Алтан 

тариа” ХХК-ийн үр тарианы 

агуулахын урд талбайд барилгын 

хог хаясан холбогдох эзнийг 

тодруулан, уг талбайг 

цэвэрлүүлэх ажлыг зохион 

байгуулж аймгийн Засаг даргын 

орлогчид танилцуулах:  



 

Биелэлт: Тус газарт ойролцоогоор 40 м3 
барилгын хог хаягдал, 44 шуудай химийн 
бодис(NaNO3–8 шуудай, NH4NO3-35 
шуудай, карбоамид -1 шуудай)-ыг 
зөвшөөрөлгүй хаясан байсан тул аймгийн 
МХГ, ОБГ-т албан ёсоор мэдэгдэж, 
холбогдох байцаагчдын хамт газар дээр нь 
үзэж танилцан химийн бодисын эзэн 
холбогдогчийг тогтоолгох тухай албан 
хүсэлтийг аймгийн ЦГ-т хүргүүлж, 
холбогдох эзнийг нь тогтоох ажил явагдаж 
байна.  
Мөн “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-д химийн 
бодисын шинж чанарыг тодорхойлох тухай 
албан хүсэлт тавьсны дагуу дээж авч, 
шинжилгээ хийсэн байна.  



Дээрх 3 төрлийн бодис нь 

химийн бодисын ангилалаар 

“Бага хортой” ангилалд багтах 

бөгөөд аймгийн БОАЖГ-ын 

байгаль хамгаалагчид Говил 

багт барилгын засвар үйлчилгээ 

хийсэн газруудыг судлаж, эзэн 

холбогдогчийг тогтоохоор 

ажиллаж байна 





8.Золбин нохой устгах ажлыг 

зохион байгуулах  



Биелэлт: Золбин нохой 

устгалын ажлыг 7 хоногийн 

ажлын төлөвлөгөөнд тусган 

Яргуйт, Их Залуу, Эрдэнэ, 

Рашаант багуудаар нийт 60 

нохойг устгалаа. Мөн 

иргэдийн хүсэлтээр  18 нохой  

устгасан байна.  



9.Жаргалант суманд 

ногооны зоорь барих зураг 

төсвийг боловсруулж 

танилцуулах:  



Биелэлт : Жаргалант суманд 

505 тн-ны багтаамж бүхий  

зоорь барих ажлын зураг 

төсөв болон барилгын зураг 

төсвийг холбогдох 

байгууллагаар хийлгэсэн 

байна. 1500м2 газарт 12*18 

харьцаатай шувуун дээвэртэй 

барилга баригдахаар 

төлөвлөсөн байна.   



10. Эзэнгүй дүүргийн хог, 

гэр хорооллын үерийн 

далан, сувагуудыг 

цэвэрлэх ажлыг 

Хөдөлмөрийн хэлтэстэй 

хамтран зохион 

байгуулах : 



   Эзэнгүй дүүргийн хог, гэр хорооллын 
үерийн далан, сувагуудыг цэвэрлэх 
ажилд  

 - Даваат баг -72 м3 

 - Хүрэнбулаг баг -32 м3 

 - Оюут баг -32 м3 

 - Яргуйт баг -60м3 

  Нийтдээ 196 м3 эзэнгүй дүүгийн гуу 
жалга үерийн далангын хог хаягдлыг 
цэвэрлэж, ачиж тээвэрлэн дарж 
устгасан байна. 

 



 

 

 

Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа 


