
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ 

ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН 
БИЕЛЭЛТ  

2015 оны 02-р сарын  16-ны өдөр 

Орхон аймгийн ЗДТГазар 



1. Дэнжийн 28-р усан сан 
/худаг/-д шалгалт хийж  
70353511 утсанд иргэдээс 
ирүүлсэн асуудалд хариу өгөх:  
 



Биелэлт: Дэнж багийн 
гүний  худаг гэмтсэнээс болж өөр 
худгаас  ачилт хийж байна. 02-р 
сарын 13 нд насос захиалан авсан. 
Насос угсрах ажлыг хийж  байна.  



2. МОН-2301 төслийн 
багтай хамтарч ажиллах 
ажлыг эрчимжүүлэх 
 



 Биелэлт : МОН-2301 төслийн 
багтай хамтарч ажиллах ажлын 
хүрээнд ажлын хэсэг байгуулагдан 
ажиллаж байна. Гэр хорооллын 
багуудыг 3-н бүсэд хувааж 
холбогдох боломжтой айл өрхийн 
судалгааг гаргаж 2 банкинд 
хүргүүлсэн байна.  

     Энэхүү ажлыг ХоЗА, 
“ЭУДТС”ОНӨХК, Капитал, Төрийн 
банкуудтай хамтран ажиллаж байна. 

 



3. Сар шинийн баярыг угтан 
нийтийн хог цэвэрлэгээг 
зохион байгуулах, хөдөлмөр 
эрхлээгүй иргэдийг татан 
оролцуулж түр ажлын 
байраар хангах 
/урамшуулал олгох/ 



 Биелэлт : Хот тохижуулах газраас  "ЦАГААН САРАА 
ХОГГҮЙ УГТАЦГААЯ" аян зарлаж 2015 оны 01 сарын 
03-наас эхлэн Гэр хорооллын хог ачилт 
тээвэрлэлтэнд 2 бригад ажиллаж, Баянбулаг, Шанд, 
Баянцагаан, Даваат, Говил, Их залуу, Яргуйт, 
Рашаант, Наран, Эрдэнэ, Уртын гол, Дэнж, 
Цагаанчулуут багуудын айл өрхөөс 9976 м3 хог 
хаягдлыг хурдан шуурхай ачиж, хог татан авалт 
дууссан. Нийт 890 нохойг устгасан байна.  

  Хог хаягдал ачилтанд хамрагдаж чадаагүй байгаа 
айл өрхүүдийн хог хаягдлыг  Баян-Өндөр сумын 
Засаг даргын шийдвэрээр багийн Засаг дарга 
нартай хамтарч нийтийг хамарсан цэвэрлэгээг 
хийлгэж, аж ахуйн нэгж айл өрхийн хог хаягдлыг 
дахин шуурхай ачиж тээвэрлэх ажил 2015 оны 02-р 
сарын 08-ны өдрөөс Баянбулаг, Баянцагаан, Шанд, 
Говил гэсэн  багуудаас  хог таталт явагдсан байна.  
 



4. Хот тохижуулах газрын 
ажилчдын амрах байр бүхий 
нийтийн бие засах газрыг 
ашиглалтанд хүлээн авч, сар 
шинийн баярын өмнө 
ажиллуулах 



 Биелэлт: Улсын комисс хүлээн 
авч актанд гарын үсэг зурах 
ажил хийгдэж байна. Хот 
тохижуулах газрын албан    
хаагчид байрлан ажиллаж 
байна.  2015 оны 02 дугаар 
сарын 16-нд  албан ёсоор 
мэргэжлийн байгууллагууд нь  
хүлээлгэж өгөхөөр ажиллаж 
байна. 

 



5.Сар шинийн баярыг 
тохиолдуулан  ахмадуудад 
хүндэтгэл үзүүлэх, 
байгууллага бүр ахмадуудаа 
хүлээн авах арга хэмжээг 
чанартай зохион байгуулах 



Биелэлт : Аймгийн хэмжээд 
харъяалалгүй 56-70 хүртэлх 
насны  болон мөн 70-89 насны 
ахмадуудад  Цагаан сарын 
хүндэтгэлийг тус тус үзүүлсэн 
байна. Үргэлжлүүлэн энэ 7 
хоногт 90-ээс дээш насны 
ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлнэ. 

 



6.Орон ãýðã¿é, õàðàà 
õÿíàëòã¿é òýíýìýë èðãýäèéã 
түр хоноглох байраар хангах, 
нийгэмшүүлэх үйлчилгээ 
үзүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн 
зохион байгуулах 



Биелэлт : Орон гэргүй тэнэмэл 
иргэдийг нийгэмшүүлэх 
үйлчилгээг үргэлжлүүлэн зохион 
байгуулж байна. Одоогоор тус 
үйлчилгээг 31 хүн авч байна. 

 



2015 ОНЫ 02 САРЫН 16  

 Анхаарал тавьсанд    баярлалаа 


