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                                                                                                                                                                                                                                   Г.ЗОРИГТ
                                                         
 
 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ 2014 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН 
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ 

                                                                                                                                                                                                        
2014-01-14               

                                                                                                                                                                                                                                                                   Эрдэнэт хот 

№  
Төрийн бус 
байгууллагуудын нэрс 

 
Хамтран ажиллах талаар ирүүлсэн саналуудаас дэмжигдсэн санал 

Тухайн 
байгууллагын 
тэргүүний нэр,  утас,  

Хариуцах 
хэлтэс 

Санхүүжилт  
/ мян.төг / 

1.  
 
 

Орхон аймаг дах Монголын 
баг, сумдын үндэсний 
холбоо 

“Багийн хөгжлийн Манлайлагч” сургалт явуулах 
 

Ж.Амонжол 
94352503 
 

ТЗУХ 
 

500.0 
 

2.  “Хангайн бүсийн бүтээмж” 
хөгжлийн төв  

- Аймгийн 10-аас доошгүй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд бүтээмжийн сургалт хийх,  
бүтээмж дээшлүүлэх хөдөлгөөнд хамруулах 

Ш.Ганбат 
73468 
99351965 

ТЗУХ 1500.0 

3.  Монголын сэтгүүлчдийн 
нэгдсэн эвлэлийн Орхон 
аймгийн салбар 

Аймгийн сэтгүүлчдийн мэдлэг, мэргэшил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах 
 

Б.Баттогтох 
99363677 

ТЗУХ 1000.0 

4.  Орхон аймаг дах “Эрдэнэт 
хуримтлалын бүлгийн 
холбоо” ТББ 

Хуримтлалын бүлгийн анхны мэдээлэл өгөх сургалт 
Хуримтлалын бүлэг байгуулах   
Олон нийтийн оролцоотой хөгжлийн төлөвлөлт хийх сургалт  

Б.Мөнхзул 
99269665 
99355537 

ТЗУХ 2000.0 

5.  “Шууд ардчилал-Эрдэнэт” 
ТББ  

-Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын ИТХ-ын төлөөлөгч нарт Монгол 
улсын хууль журмын талаар сургалт зохион байгуулах 
 Ардчилсан хувьсгалын 25 жилийн ойгоор сурагчдад ардчилалыг танин мэдэх 
сургалт явуулах 
Орон нутгуудын сонсогч нарын ур чадварыг шалгах, мэдлэгийг дээшлүүлэх 

Д.Хүрэл тогтох 
99351900 
 

ТЗУХ 3000,0 

6.  Мэргэшсэн нягтлан 
бодогчдын институтын 
Орхон салбар  

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад  Нягтлан  бодох  бүртгэлийн бодлогын  баримт бичиг 
боловсруулан мөрдөхөд   арга  зүйн  зөвлөмж зөвлөгөө өгөх , гарын авлагаар   хангах  

Алтанпүрэв   
99041771 

СТСХ 1500,0 

7.  Машидгэрэлтэх нийгэмлэг 
ТББ 

Орхон аймгийн даатгалын салбарыг бэхжүүлж , иргэдэд  даатгалын нөхөн төлбөр 
олголтын хувь тодорхойлох 

Монголын даатгагчдын холбоотой хамтран  ажлын байр шинээр нэмэх зорилгоор  
Даатгалын төлөөлөгчийн  сургалтууд  зохион байгуулж иргэдийг ажлын байраар хангах 

  Х.Бат-Эрдэнэ  
99263646 

СТСХ 1500,0 

8.  “Авъяас хөгжлийн төв” 
нийгэмд үйлчлэх ТББ 

Монгол ардын уламжлалт оньслох, эвлүүлэн угсрах, зохион бүтээх, хээлж чимэглэх, дүрс 
үүсгэн зохиомжлох талаар цэцэрлэгийн болон бага ангийн сурагч, багш нарт сургалт 
явуулах, оньсон тоглоомоор хангах 

П.Баяраа 
99553476 

НХХ 1 000.0 
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9.  Эрдэнэт хотын “Анхдагч 
багш нарын холбоо”  

Ерөнхий боловсролын 10 сургуульд “Хүний эрхийн тухай“ сургалт явуулах Б.Лхагвадорж 
88350841 

НХХ 600.0 

10.  “Эрдмийн эрх чөлөө” 
нийгэмд үйлчлэх ТББ 

Хүүхэд, залуус, иргэдэд танин мэдэхүйн мэдлэг олгох 
Багшийн хөгжил, мэргэжлийн ур чадвар, ёс зүйн тандалт судалгаа хийх  

О.Отгонбаяр 
99354394 

НХХ 500,0 

11.  Монголын адал явдалт 
спорт аялалын холбоо 

Салбаруудаар явган аялал зохион байгуулах: 

 Ахмадын 

 Залуучуудын 

 Өсвөр үеийн 

 Их дээд сургуулийн  

 Илгээлтийн эзэд анхдагчдын  

Б.Мажинбуу 
99351832 

НХХ 1 500,0 

12.  Ариун хэлхээ ТББ Хүүхэд залуучуудын чиглэлээр 

 Өсвөр насны охид хөвгүүдийн дунд сургалт хийх 

 Өсвөр насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхчүүдэд сургалт 

 Хүүхдийн “Зөв ирээдүй клуб” ажиллуулах 

П.Өлзиймаа 
99357324 

НХХ 1 000,0 

13.  Орхон аймгийн 
Залуучуудын холбоо 

    “Залуу Монгол хүн” цуврал лекцүүд зохион байгуулах Б.Мөнхболд 
99108457 

НХХ 1 500,0 
 

14.  Шинэ аялагч НҮТББ        Баян-өндөр ууланд аялалын маршрутын дагуу мэдээллийн самбар, хогийн цэг, сав 
байрлуулах 

Л.Гантулга 
99199646 

НХХ 1 000,0 
 

15.  Зураач урчуудын холбоо    Хүүхдийн гар зургийн уралдаан зохион байгуулах Д.Цэгмид 
99367254 

НХХ 500,0 
 

16.  Буудлагын холбоо    Нээлттэй тэмцээн зохион байгуулах Т.Тулгабат 
99110463 

НХХ 800,0 
 

17.  БХТН     Техникийн загварын уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах, хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх Б.Одбаяр 
99021456 

НХХ 1 300,0 

18.  Бүжгийн спортын Оюу 
холбоо 

   “Эрдэнэтийн бал-2014” аймгийн бүжгийн тэмцээн зохион байгуулах Ганчулуун 
99351259 

НХХ 1 000,0 

19.  “Зөв ардчилал- Клуб 
 

    “Чөлөөт нийгэм чөлөөт эдийн засаг” залуучуудад чиглэсэн сургалт зохион байгуулах П.Түвшинжаргал 
99005752 

НХХ 300,0 

20.  Их үйлсийг бүтээгч ”Буман 
дарь эх төв” 

Гэр бүл хүүхдийн чиглэлээр  

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд эмэгтэйчүүдэд сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх 
засал бясалгал хийлгэх 

 Эрүүл зан үйлийн сургалт явуулах 

 Охидын  дунд эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулах 

Д.Чулуунчимэг 
99150851 

НХХ 500,0 

21.  Сонирхолтой дэлхий    Хүүхдэд зориулсан танин мэдэхүйн сонин хийх, шилдэг сурагчдыг сурталчлах Ж.Амарцэцэг НХХ 1000,0 

22.  Аялал жуулчлал зочид 
буудлын Эрдэнэт холбоо 

   Амралтын газар, зочид буудал, аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг сурталчлах, гарын 
авлага гаргах 

Б.Батгэрэл 
95345181 

НХХ 600,0 

23.  Бий биелгээ холбоо 
аймгийн холбоо 

  Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  Галсайхан 
99354732 

НХХ 1 200,0 

24.  Морин хуурын аймгийн 
холбоо 

  Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  Аюурзана 
99354483 

НХХ 1 200,0 

25.  Уртын дууны Очирваань 
нийгэмлэг 

  Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  Т.Сандагдорж 
99715038 

НХХ 1 200,0 

26.  Байт харваа Байт харвааны тамирчдыг бэлтгэх Э.Болормаа 
99058582 

НХХ 1 000,0 



3 
 

27.  Каратегийн өсвөр үеийн 
АШТ 

   Хүүхдэд эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, хүүхдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх Бэхбат 
99058582 

НХХ 1 000,0 

28.  Даамны холбоо   Хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх, 100 буудалт даамны тэмцээн зохион байгуулах Д.Лхагвадорж 
99354920 

НХХ 500,0 

29.  Аймгийн гимнастикийн 
холбоо 

   Хүүхдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх, СӨБ-ын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах Оюун 
99836645 

НХХ 1 000,0 

30.  “Гал голомт“ үндэсний 
хөдөлгөөний Орхон аймгийн 
салбар хүрээ 

“Гэр бүл-Гал голомт” сэдэвт сургалт сурталчилгааны ажлын хүрээнд: 
-шинээр гэр бүл болсон залуу хосуудад сургалт явуулах /баг бүрээс 10 залуу хос/ 
-“Монгол Цэргийн өдөр” эх орноо хэн сайн мэдэх вэ? АХА тэмцээн  
Аймгийн Гэр бүлийн баярын “Манлай гэр бүл” шалгаруулах арга хэмжээ  
Сар шинийн баяраар “Манлай аавуудыг” алдаршуулах сурталчилгаа  

С.Цэгмид 
99067240 

НХХ 1 500,0 

31.  Шинэ тосгон  холбоо ТББ -Ахмад настан, асран хамгаалагч нар болон гэр бүлд ахмад настны сэтгэл зүйн онцлогийг 
таниулах, аюулгүй орчин, тулгамдаж байгаа асуудал, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх талаар 
зөвлөлгөө өгөх 
-өрхийн санхүүгийн зохицуулалт, төсөл бичих, хамтын ажиллагаа бий болгох бүлэг 
байгуулах, сургалт 
-Хүүхэд хамгаалах, хүүхдийн хүмүүжил, хүчирхийллээс сэргийлэх сургалт 

Ю.Мягмаржаргал 
99352308 

НХХ 1 000,0 

32.  Монголын хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн 
байгууллагуудын үндэсний 
холбооны Орхон салбар 

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг байгууллагуудын үйл ажиллагааг ТВ-ээр сурталчлах  
-Жаргалант сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион 
байгуулах  
-Баянхонгор аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжлийн төвийн үйл 
ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах  
-ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах өдрийн нэгдсэн арга хэмжээ зохион явуулах 
 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд спортын арга хэмжээ зохион байгуулах  
 - Аймгийн аварга шалгаруулах суугаа гар бөмбөгийн тэмцээн 
- Шатар даамны тэмцээн 
- Ширээний теннис 
- Монголын бүх ард түмний 14 их наадмын хүрээнд зохиогдох суугаа гар бөмбөгийн 
аваргуудын цомын тэмцээн  

Ц.Мөнх-Эрдэнэ 
94070713 
 

 

 

 

 

 

Батсанаа 

НХХ 2 000,0 
 

 

 

 

 

 

 
2 500,0 

33.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд залуусыг хөгжүүлэх 
Найдвар төв 

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд “Хүүхэд бүхэн тэгш эрхтэй”өдөрлөгзохион 
байгуулах 
-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд АХА тэмцээн явуулах 

Г.Ганчимэг 
 

НХХ 300,0 
 
 
 

34.  Монголын Хараагүйчүүдийн 
үндэсний холбооны Орхон 
салбар 

-Цагаан таягтны өдрийг тохиолдуулан иргэдийн дунд урлаг, спортын арга хэмжээг зохион 
байгуулах 
-Хонхот бөмбөгийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох  

Д.Мөнх-Эрдэнэ НХХ 1 500,0 

35.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй эцэг эхийн 
холбоо 

-Тэргэнцэртэй хүүхдүүдийн бүжгийн сургалт, “хамтдаа бүжиглэе” хамтарсан бүжгийн 
тоглолт 
-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн урлагийн наадам зохион байгуулах 
-Тэргэнцэртэй хүүхдүүдийн аялал-2014-ийг зохион байгуулах  

Д.Одгэрэл 
99353054 
 

НХХ 2 000,0 

36.  Монголын Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн 

-Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-р зүйл, Засгийн газрын 281 дүгээр тогтоол, НҮБ-ын 
конвенцийг хэрэгжүүлэх талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах   

Ё.Алтанчимэг НХХ 500,0 
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чөлөөт үйлдвэрчний эвлэл -хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байртай болгох өдөрлөг уулзалтыг зохион 
байгуулж, ажил олгогчдод зориулсан хөнгөлөлт болон холбогдох хууль тогтоомжийн 
талаарх гарын авлага бэлдэх  

37.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд мэргэжил олгох 
ЭНГАБ сургалтын төв 

-Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлтийн сургалт хийж ХБИ-ийг үйл ажиллагаанд татан 
оролцуулах 
-Худалдагч-нярав мэргэжил олгох сургалт  

Б.Энхтуяа НХХ 500,0 

38.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг хамгаалах “Бүрэн 
тэгш” холбоо 

-Суугаа гар бөмбөгийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 
-ХБИ-ийн шинэ жилийн өдөрлөг зохион байгуулах 

Л.Баттөмөр 
95555989 
Д.Отгонгармаа 

НХХ 1 500,0 

39.  Улаан загалмайн хороо -Байгалийн гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх  
баг бүрт “Анхны тусламжийн нөхөрлөл” бэлтгэх сургалт  

Д.Тунгалаг 
70350314 
 

НХХ 2 500,0 

40.  “Гойд аргат” ТББ -Чихрийн шижин өвчтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөдөлгөөний дутагдлаас 
урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт, “Эко-аялал”, спортын тэмцээн 
-Нөхөн сэргээх чиглэлээр чийрэгжүүлэлтийн клуб ажиллууулах 
-Эрүүл зөв хооллолтын талаар гарын авлага бэлтгэх, эрүүл хүнс үйлдвэрлэх сургалт, 
сурталчилгаа хийх  

С.Сэнгэцогоо 
95224408 

НХХ 2 000,0 

41.  “Эрүүл мэндийн 
боловсролыг дэмжих 
нийгэмлэг”ТББ 

Баян-Өндөр цогцолбор сургуулийн нийгмийн ажилтан, багш, сурагчдад: 
-Халдварт шар өвчнөөс сэргийлэх, гар угаахын ач холбогдол -сургалт хийх 
-Эрүүл хооллолт, хөдөлгөөний хомсдол, стрессийн талаар сургалт хийх 
-Амны хөндийн эрүүл мэнд, зүрх судас, элэг, бөөрний өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх сургалт 
Эмийн зохистой хэрэглээний сургалт хийх 

А.Учрал 
Д.Мөнхцэцэг 
99681931 
99358169 
 

НХХ 500,0 

42.  Буурлын чагнуур ТББ  -Халдварт, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үе тэнгийн сургагч бэлдэх сургалт 
хийх  
- Ахмадууд “Бясалгалаар эрүүлжихүй” хийн дасгалын  сургалт хийх 
-Ахмад настны эрүүл мэндийг дэмжих өдөрлөг зохион байгуулах  
-Ахмад настны эрүүл мэндийг дэмжих сайн дурын идэвхтэн бэлдэх  

Д.Цэцэгмаа НХХ 2 000,0 

43.  Орхон-Булганы ХАҮТ  "Өрхийн үйлдвэрлэгчдийн худалдааны төв"-ийн үйл ажиллагааг дэмжих. 
”Салбарчилсан, сэдэвчилсэн уулзалт, хэлэлцүүлэг” зохион байгуулах. 
Төр, хувийн хэвшлийн хэлцлийн зөвлөлийг Баян-Өндөр, Жаргалант сумдад зохион 
байгуулах 

М.Сарандаваа 
99357636 
 

 

ХБХ 

 
10000,0 

44.  Хоршооллын сургалт 
мэдээллийн төв ТББ 

1."Жижиг дунд үйлдвэрлэгч  нарт  зориулсан санхүүгийн боломжит хувилбарууд" өдөрлөг  
хийх                                                   
 

Г.Батхуяг 
 
 

 
ХБХ 

 
1500,0 

45.   
ХЭАХН 

Гол нэрийн барааны үнийн судалгааг тогтмол хугацаанд давтамжтайгаар хийж 
танилцуулах/гэрээний дагуу/ 
Нөөцөлж буй махны төрөл, тоо хэмжээ, хадгалалтын бүрэн бүтэн байдал, махыг 
жижиглэж ангилан савлах, худалдаанд нийлүүлж борлуулах үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих, борлуулах үйл ажиллагааны  хяналтыг 28 цэгт тавих, үр дүнг мэдээлэх 
 ЖДҮ-ийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах зорилгоор  чадавхижуулах хөтөлбөрт 
хамрагдсан компани  болон иргэдийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүнийг  орон нутгийн 
удирдлага болон “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, олон нийтэд сурталчилан таниулах “Нээлттэй 
өдөрлөг”, “Орон нутагт ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх боломж” хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 

Б.Батжаргал 
99359266 

 

ХБХ 

 
 
5900,0 

46.  Эрдэнэтийн хөгжил 
инженерүүдийн холбоо 
НҮТББ 

2.Амины орон сууц барих сонирхолтой, хүсэлтэй, мөн одоо барьж байгаа иргэдэд 
зориулсан  “Эрчим хүчний хэмнэлттэй  барилга” сэдэвт  иргэдэд зориулсан  сургалт 

Х.Баттөр 
 99059996 
99053927 

 
ХБХ 

 
1000,0 
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47.  Мөнх хүслийн  бамбар сан 
ТББ 

”Тохилог орчинд-соёлтой амьдарцгаая” уриалгыг хэрэгжүүлэх 
-Хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах  бусад  багууд, иргэдээ  уриалах санаачлага гарган  гэр 
хорооллын айл өрхүүдийн  хашааг  нэг ижил өнгөтэй болгох / Наран багийн  нүүрний  
эгнээний  68 дугаар гудамжны  7 өрхийг хамруулна/  

Б.Мөнхболд  

 ХБХ 

 
1600,0 

48.  Ажил олгогч эздийн  холбоо 
ТББ 

3 талт хэлэлцээрийн хүрээнд  аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн  зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулах. 
Компанийн нийгмийн хариуцлагын тухай үндэсний стандарт хэрэгжүүлэх, төлөвшүүлэх 
сургалт семинарийг зохион байгуулах 

Л.Цэдэнсодном 
99351258 

 
 
 
 
ХБХ 

 
 

 
3500,0 

49.  МУИС-ын Орхон сургууль Жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэлийг бойжуулах чиглэлээр аж ахуйн нэгжүүдэд 
зөвлөгөө өгч , төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд нь туслах  төв ажиллуулах 
Зах зээлийн судалгааны баг ажиллуулж бизнес эрхлэгчдийг  мэдээллээр хангах, олон 
нийтийн мэдээллийн  хэрэгслээр сурталчлах 
Нийгмийн асуудал,орон нутгийн  хөгжил , тулгамдсан  асуудлын талаар социологийн 
судалгаа авч дүн шинжилгээ  хийдэг судлаачдын  баг  ажиллуулах 
Аймаг орон нутгийг  хөгжүүлэх төсвийн төсөл зэрэг хөгжлийн  хөтөлбөр, үйл ажиллагааны  
чиглэлд шинжилгээ үнэлгээ хийх судалгааны  баг  ажиллуулах 

 
 
Д.Намжил 
99049777 

 
 
 
 
ХБХ 

 
 
 
 
1500,0 

50.  Хүнсчдийн холбоо ТББ 1.Хүнсчдийн өдрийг угтан  эрүүл, аюулгүй хүнс - хэлэлцүүлэг өдөрлөг зохион байгуулах 
2. Талх, нарийн боов үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх 

Д.Гантөмөр  
 
ХБХ 

 
 
2000,0 

51.  Тэнүүн ногоон НҮТББ - Иргэдэд байгаль орчны тухай мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт явуулна. 
- Иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх бие хүний хандлага, төлөвшлийг дээшлүүлэх, 
бие даан бизнесээ хөгжүүлэх, аж ахуйгаа өргөжүүлэх чадамж олгох сургалт 
явуулна.                                                                      

Б.Эрдэнэцэцэг 
99559975 
99363608 

 
ХБХ 

 
1500,0 

52.   

“Цэвэр төр” ТББ 

Авлигад өртөхгүй байхад иргэд байгууллага, хамт олонд сурталчилгаа хийх, иргэдээс 
үнэн зөв мэдээлэл авч төрийн байгууллагатай хамтарч ажиллах 

Баян цагаан баг 
ТЭЦ 9-р байр 
Ч.Хишигсүрэн Утас: 
94350590 

 
ХЗХ 

 

400,0 

53.  “Иргэдийг гэмт халдлагаас 
хамгаалах нийгэмлэг” ТББ 

Хотын ногоон байгууламжийг хамгаалах, эзэнгүй хог хаягдлыг багасгах, Баян-Өндөр 
уулыг хамгаалах 

Захиргааны 3-р байр 
Ж.Дорж Утас: 
99355086 

 
ХЗХ 

1500,0 

54.   

ХЭАХН 

     Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллагатай 
харилцан мэдээллэл солилцох нэгдсэн цахим сүлжээ бий болгох интернэттэй холбогдох,     
Өрсөлдөөний тухай ойлголтыг нийгэмд төлөвшүүлэх, хэрэглэгчийн боловсролыг 
дээшлүүлж, хэрэглээний соёлыг эзэмшүүлэх, үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, чанартай  
бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажил зохион 
байгуулах, Их, дээд сургуулиудад “Хэрэглэгч оюутны бүлгэм” байгуулах уулзалтууд 
зохион байгуулах, сурталчилгаа хийх, Хэрэглэгчийн төлөө, бүх салбарт хяналт 
шалгалтын ажлыг эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах,  

 

Захиргааны 3-р байр 
Б.Батжаргал Утас: 
99359266 

 
 
ХЗХ 

 

1500,0 

55.  “Амарлангуй амьдрал” ТББ Аймгийн хэмжээнд архи, тамхи, мансуурлын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж төрийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж сургалт зохион байгуулах,  

2-23-71 тоот 
Г.Энхжаргал Утас: 
99169650 

 
ХЗХ 

400,0 
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56.   

“Ариун хэлхээ” ТББ 

ГХУС, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хийх, хүчирхийлэлд өртсөн иргэн, хорих ангиас 
суллагдсан иргэн, зорилтот бүлгийн иргэд, өрх толгойлсон эцэг эхэд сэтгэл зүй, хууль эрх 
зүйн зөвлөгөө өгөх,   

Хүүхдийн ордон 1 
давхарт С.Өлзиймаа 
Утас: 99357324 

 

ХЗХ 

 

 1200,0 

57.  “Архидалт мансуурлын 
эсрэг ассоциаци” ТББ 

Аймгийн хэмжээнд архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа 
хийх, архи хэтрүүлэн хэрэглэгчид, архинд донтогсдод сэтгэлзүйн эмчилгээ, зөвлөгөө, 
үйлчилгээ үзүүлэх,  

3-13-2-р орц 
Ч.Уламбаяр Утас: 
99155466 

 
ХЗХ 

2000,0 

58.  “Монгол дизайнер” Төв Хорихоос суллагдсан иргэд, захиргааны хяналтанд байгаа иргэдийн судалгаан дээр 
үндэслэн тэдэнд хууль эрх зүй, сэтгэлзүй, мэргэжил болон ур чадвар олгох сургалтуудыг 
цогцоор нь хамтран зохион байгуулах, 

Хүний хөгжил төв 
203 тоот 
Ч.Алтанцэцэг Утас: 
99367468 

 

ХЗХ 

 

500,0 

59.  “Аймгийн Залуучуудын 
Холбоо” ТББ 

Авлигын эсрэг үзлийг хүүхэд залуучуудад төлөвшүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, 
соён гэгээрүүлэх чиглэлээр залуу хүний мөрдөх дүрмийг боловсруулах, авлигын эсрэг 
аяныг өрнүүлэх   

Орхон аймаг, Баян-
өндөр сум Зэст баг 
Захиргааны 3-р байр 
Б. Мөнхболд Утас: 
99108457 

 
ХЗХ 

 

2000,0 

60.  “Эрдэнэт хүмүүний эв 

нэгдэл” ТББ 

Иргэний нийгмийн оролцоог дэмжиж, хүчирхийллийг орон нутагт бууруулах, далд 

хүчирхийлэлд өртөгсдийн онцлогийг анхааран үзэж хамгаалах байрыг ажиллуулах 

чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх, Хүний эрхийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх,  

Хүрэнбулаг баг 

Б.Батцэцэг Утас: 

99093562  

ХЗХ  

500,0 

61.  “Овгор мод” ТББ Оюутнуудад өөрсдийн орлого зарлагаа хэрхэн зөв тооцоотой зарцуулах талаар мэдлэг 

олгох, банк санхүүгийн боловсрол олгох,  илтгэл, курсын болон дипломын ажил бичихэд 

зөвлөгөө өгөх 

Д.Пүрэвсүрэн СТСХ 3000,0 

 
                                                                                    НИЙТ 

 
93000.0 төг 

                                                          
 

 

 


