
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 
 

ЗОРИЛГО: Бүтээн байгуулалтын ажлыг аймаг, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлаж, хүн ардын ая тухтай ажиллах, амьдрах нөхцөлийг 
сайжруулахад чиглүүлнэ. 

 

№ Арга хэмжээ 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот түвшин, үр дүн 

Зарцуулсан  
хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 
үүсвэр /сая 
төгрөгөөр/ 

Хэрэгжилт Хувь 

1. Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил 

1.1 

Эрдэнэдалай сумын 
төвийн цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн 
тохижилтын ажлыг 
гүйцэтгэнэ. 

Тохижилт хийх 
хэмжээ 

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн  
5612 м2 газрын тохижилтыг 
100 хувь гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулна. 

35.9  Улсын 
төсөв 

 

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг “Батлюкс” 
ХХК-тай 258,793,440 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. 
Хөшөөний гэрээг “Боржин суврага” ХХК-тай 
124,999,881 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Тохижилтын 
ажил 100%, хөшөөний ажил 100%-ийн гүйцэтгэлтэй 
байна. 2019 оны 7-р сарын 3-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. 

100 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 
 

1.2 

Алслагдсан сумдыг 
шилэн кабелийн 
сүлжээнд холбоно. 

Хамрагдах 
сумд, шилэн 
кабелийн 
хэмжээ 

Дэлгэрхангай суманд 80км, 
Өлзийт суманд 100км 
шилэн кабелийг 100 хувь 
гүйцэтгэн холбоно. 

1052.0 Улсын 
төсөв 

 

Дэлгэрхангай сумын шилэн кабелийн сүлжээний ажлын 
гүйцэтгэгч Нопсан ХХК-тай 2019 оны 6-р сарын 18-ны 
өдөр 471,385,268 төгрөг, Өлзийт сумын шилэн 
кабелийн сүлжээний ажлын гүйцэтгэгч Монкабель 
системс ХХК-тай 580,771,796 төгрөгийн гэрээ 
байгуулан хүлээлгэн өгсөн. 
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Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

1.3 

Цэнгэлдэх 
хүрээлэнгийн 
барилгын үргэлжлэл 
/А, А*, Б, Б*, В блок/ 
ажлыг дуусгана. 

Суудлын тоо 2512 суудал, нийт 3512 
суудалтай болно. 

447.0 Улсын 
төсөв 

Зуут констракшн ХХК-тай 2019 оны  8 сарын 7-нд 
2,450,467,195  төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын 
гүйцэтгэл 15 хувьтай. 
 

30 Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 
барилгын гадна ажлыг 100 
хувь дуусгаснаар баяр 



наадам, арга хэмжээ зохион 
байгуулахад иргэдийн ая 
тухтай орчин бий болно. 

1.4 

Аймгийн Ахмадын 
өргөөний  барилгыг 
шинээр барина. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Барилга угсралтын ажлыг 
40 хувь гүйцэтгэнэ. 

500.0 Улсын 

төсөв 

2019 оны 7-р сарын 23-ны өдөр Бум констракшн ХХК- 
гэрээ байгуулан 2-р давхрын баганын арматурчлах 
ажил хийгдэн ажил түр зогссон. 2019 оны ажлын 
гүйцэтгэл 100 хувь. Нийт ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай.  
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1.5 

Шаардлагатай 
сумдын цэцэрлэгийн 
барилгад засвар хийх 
буюу шинээр барина. 

Цэцэрлэгийн 
тоо 

3 

2,757.1 
Улсын төсөв  

 

- Баянжаргалан суманд мөн 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгын угсралтын ажлыг 2018 онд “Ай И Би” ХХК-
тай 950.65 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулан 2019 оны 
08-р сарын 29-ны өдөр барилга байгууламж 
ашиглалтад хүлээн авах комисс ажилласан. 2019 
оны 9-р сарын 13-ны өдөр ашиглалтад орсон. 

- Сайнцагаан суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгын угсралтын ажлыг 2018 онд “Монгол дээвэр” 
ХХК-тай 895,8 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ 
байгуулан 2019 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 
ашиглалтад орсон.  

- Өндөршил сумын 100  ортой цэцэрлэгийн барилгын 
угсралтын ажлыг Гурвандэлгэр ХХК-тай 2019 оны 08 
сарын 21-ний өдөр 933,785,302 төгрөгийн гэрээ 
байгуулсан. 2-р давхрын хучилтын ажил хийгдэн 
2019 онд гүйцэтгэх ажил 100 хувьтай. Нийт ажилын 
гүйцэтгэл 50 хувьтай. 

- Сайнцагаан сумын 150 ортой цэцэрлэгийн барилгын 
угсралтын ажлыг "Эйч ар ви констракшн" ХХК 2019 
оны 8  дугаар сарын 8-ны өдөр 1,461,289,368 
төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 70 
хувьтай. 
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Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Баянжаргалан сумын 100 
ортой цэцэрлэг, 
Сайнцагаан сумын 100, 150 
ортой цэцэрлэгийн 
барилгын угсралтын ажлыг 
100 хувь гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулна. 

1.6 

Шаардлагатай 
сумдын ЗДТГ-ын 
конторын барилгад 
засвар хийх болон 
шинээр барина. 

Хамрагдах 
сумд, ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Гурвансайхан сумын ЗДТГ-
ын барилгын угсралтын 
ажлыг 50 хувь Адаацаг, 
Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-
ын засварын ажлыг 100 
хувь  гүйцэтгэж, ашиглалтад 
оруулна. 

650.0 Улсын 

төсөв 

102.8 

Орон нутгийн 
төсөв  

- Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын барилгын угсралтын 
ажлыг 2019 оны 5-р сарын 8-ны өдөр Эл Эс Би ХХК-
тай 1,139,479,753 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын 
гүйцэтгэл 50 хувьтай байна. 2019 оны ажил хийгдэж 
дууссан. үүнд суурь, карказ, хамар ханын ажил 
хийгдсэн. 

- Адаацаг сумын ЗДТГ-ын засварын ажлыг 2019 оны 3-
р сарын 28–ны өдөр Саадгын-Овоо ХХК-тай 
53,000,000 төгрөгийн гэрээ байгуулан хүлээлгэн 
өгсөн. 
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- Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын засварын ажлыг 2019 
оны 07-р сарын 19-ны өдөр Баянгийн говь ХХК-тай 
49.8 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгсөн. 

1.7 

Шаардлагатай 
сумдын сургуулийн 
хичээлийн болон 
дотуур байрны 
барилгад засвар хийх 
буюу шинээр барина. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Дэлгэрхангай сумын 320 
суудалтай сургуулийн байр, 
спорт заал, Дэрэн сумын 
320 суудалтай сургуулийн 
барилгын угсралтын ажлыг 
100 хувь гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулан, Луус 
сумын 80 ортой дотуур 
байрны барилгын 
угсралтын ажлыг 50 хувь, 
Луус сумын Сургуулийн 
дээврийн засварын ажлыг 
100 хувь гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулна. 

3,683.3  
Улсын төсөв 

52.5 

Орон нутгийн 

төсөв 

- Дэлгэрхангай суманд спорт зал бүхий  320 суудалтай 
сургуулийн барилгын угсралтын ажлыг 2018 онд 
“Урагшлах” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Ажлын 
гүйцэтгэл 95%-тай. 

- Дэрэн суманд 320 суудалтай сургуулийн барилгын 
угсралтын ажлыг 2018 онд “Бум констракшн” ХХК-тай 
гэрээ байгуулсан. 2019 оны 12-р сарын 3-ны өдөр 
ашиглалтад орсон. 

- Луус сумын 80 ортой дотуур байрны барилгын 
угсралтын ажлыг Ганцаг ХХК-тай 2019 оны 06-р 
сарын 04-ний өдөр 895,391,328 төгрөгийн гэрээ 
байгуулсан. 2019 оны ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 
Нийт гүйцэтгэл 56 хувьтай. 

- Луус сумын Сургуулийн дээврийн засварын ажлыг 
2019 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр баталсан. 2019 оны 5-
р сарын 2-ны өдөр ДӨЛ БГМ ХХК-тай 52,500,000 
төгрөгийн гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгсөн. 
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1.8 

Төв халхын дуулалт 
жүжгийн театрын 
барилгын ажлыг 
эхлүүлж, 
шаардлагатай 
сумдад соёлын 
төвийн барилгыг 
засварлах буюу 
шинээр барина. 

Хамрагдах 
сумд, ажлыг 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Өлзийт сумын 250 
суудалтай соёлын төвийн 
барилгын угсралтын ажлыг 
100 хувь гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулан, Төв 
халхын дуулалт жүжгийн 
театрын барилга, 
Цагаандэлгэр сумын 240 
суудалтай соёлын төвийн 
барилгын угсралтын ажлыг 
30 хувь гүйцэтгэнэ. 

517.3 
Улсын төсөв 

- Өлзийт суманд 250 хүний суудалтай соёлын төвийн 
барилга угсралтын ажлыг БҮҮХ ХХК-тай 
1,261,885,032 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын 
гүйцэтгэл 50 хувьтай.  

- Сайнцагаан сумын Төв халхын дуулалт жүжгийн 
театрын барилгын угсралтын ажлыг 2012 онд Суурь 
ХХК-тай байгуулсан гэрээг Боловсрол соёл, шинжлэх 
ухааны яам үргэжлүүлэн гүйцэтгэхээр сунгасан. 
Одоогоор суурь хөрсөнд шинжилгээ хийсэн. Ажлын 
гүйцэтгэл  15 хувьтай. 

- Цагаандэлгэр сумын 240 суудалтай соёлын төвийн 
барилгын угсралтын ажлыг Засгийн газрын 2018 оны 
12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт 
эрх нь шилжиж ирсэн. Тендерийг 2019 оны  10-р 
сарын 21-ний өдөр зарлан 2019 оны 11-р сарын 21-
ний өдөр нээж, үнэлгээний шатандаа явагдаж байна. 

30 

1.9 
 

Шаардлагатай 
сумдад сургуулийн 
спорт талбайн 

Спорт заал, 
тохижилт хийх 
газрын тоо 

Спорт заал 1, тохижилт 2 
678.1 Улсын 

төсөв 

- Сайнцагаан сумын Говийн ирээдүйн цогцолбор 
сургуулийн спорт талбайн тохижилтын ажлыг 
“Мандал шилтгээн” ХХК-тай 178,190,040 төгрөгийн 
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тохижилт, заалны 
барилгыг засварлах 
буюу шинээр барина.  

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Аймгийн Говийн ирээдүйн 
цогцолбор сургуулийн спорт 
талбайн тохижилт, Адаацаг 
сумын ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 
талбайн тохижилтын ажлыг 
100 хувь, Говь-Угтаал 
сумын спорт заалны 
барилгын угсралтын ажлыг 
50 хувь гүйцэтгэнэ. 

38.01 Орон 
нутгийн төсөв 

гэрээ байгуулан 2019 оны 12-р сарын 9-ний өдөр 
барилга байгууламж ашиглалтад оруулах комисс 
ажиллаж, 2019 оны 12-р сарын 18-нд хүлээлгэн 
өгсөн. 

- Говь-Угтаал сумын спорт заалны барилгын 
угсралтын ажлыг “Бум констракшн” ХХК-тай 2019 оны 
8 дугаар сарын 6-ны өдөр 853,214,938 төгрөгийн 
гэрээ байгуулсан. Суурийн ажил гүйцэтгэсэн. 2019 
оны ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай. Нийт ажлын 
гүйцэтгэл 15 хувьтай. 

- Адаацаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 
талбайн тохижилтын ажлыг Эс жи жт ХХК—тай 
38,013,102 төгрөгийн гэрээ байгуулан 100% 
гүйцэтгэсэн. 2019 оны 12-р сарын 24-ний өдөр 
барилга байгууламж ашиглалтад орсон. 

1.10 

Шаардлагатай 
сумдын нэгдсэн 
эмнэлэг, эрүүл 
мэндийн төв 
барилгад засвар хийх 
буюу шинээр барина. 

Эмнэлгийн тоо 
Шинээр барих 3, засвар 1 

 
1,692.0 

Улсын төсөв 

- Эрдэнэдалай сумын Сум дундын эмнэлгийн  
барилгын угсралтын ажлыг  “Төсөв төсөл” ХХК 
1.255,6 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан ажлын 
гүйцэтгэл 95 хувьтай. 

- Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их 
засварын ажлыг “Одда тайж” ХХК-тай 2019 оны 6 
сарын 30-ны өдөр 292,015,437 төгрөгийн гэрээ 
байгуулан хүлээлгэн өгсөн.  

- Сайнцагаан сумын 100 ортой Нэгдсэн эмнэлгийн 
барилгын угсралтын ажлыг Эрүүл мэндийн яаман 
дээр 2019 оны 11-р сарын 25-ны өдөр тендерийг 
нээж, үнэлгээний шатандаа явагдаж байна. 

- Хулд сумын 10 ортой Эрүүл мэндийн төвийн 
өргөтгөлийн барилгын угсралтын ажлыг Наранлист  
компанитай 1,084,518,887  төгрөгийн гэрээ 
байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 45 хувьтай. 
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Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Эрдэнэдалай сумын Сум 
дундын эмнэлгийн 
барилгын угсралт, Өлзийт 
сумын Эрүүл мэндийн 
төвийн барилгын засварын 
ажлыг 100 хувь гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулан, 
аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 
барилгын угсралтын ажлыг 
20 хувь, Хулд сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн 
өргөтгөлийн барилгын 
ажлыг 50 хувь гүйцэтгэнэ. 

1.11 

Аймгийн төв болон 
зарим сумдын төвд 
хатуу хучилттай зам, 
тохижилт, ногоон 
байгууламжийг 
байгуулна. 

Тавих зам, 
тохижилт, 
ногоон 
байгууламжийн 
хэмжээ 

Аймгийн төвд 2,8 км, 
Эрдэнэдалай суманд 2 км 
хатуу хучилттай авто зам, 
аймгийн төвийн авто замын 
тохижилт, ногоон 
байгууламжийг гүйцэтгэнэ. 

1,967.0 Улсын 
төсөв 

Аймгийн төвийн 2,8км хатуу хучилттай авто замын 
ажлыг “Дэвжих-Эрдэнэ” ХХК-тай 2019 оны 6 сарын 14-
ний өдөр 2,176,017,018 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. 
2019 оны ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. Нийт гүйцэтгэл 
55 хувьтай. 
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Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Аймгийн төвийн авто замын 
тохижилт, ногоон 
байгууламжийн ажлыг 100 
хувь гүйцэтгэж, ашиглалтад 
оруулан, аймгийн төвийн 
хатуу хучилттай 2,8км авто 
замын ажлыг 50 хувь, 
Эрдэнэдалай сумын төвийн 
хатуу хучилттай 2км авто 
замын ажлыг 40 хувь 
гүйцэтгэнэ. 

- Эрдэнэдалай суманд 2км хатуу хучилттай авто 
замын ажлыг 2 удаа нээлттэй тендер зарласан боловч 
амжилтгүй болж шууд гэрээг Өлзий хутагийн наран 
ХХК-тай байгуулсан. 2019 оны ажлын гүйцэтгэл 100 
хувьтай. Нийт гүйцэтгэл 36,8 хувьтай. 
- Аймгийн төвийн авто замын тохижилт, ногоон 
байгууламжийн ажлыг “Мандал шилтгээн” ХХК-тай 
278,837,136 төгрөгийн гэрээ байгуулан гүйцэтгэл 80 
хувьтай байна. 
 

1.12 

Дулааны станц 
ашиглалтад орохтой 
холбогдуулан 
аймгийн төвийн 2-р 
хэлхээний шугам 
сүлжээний зураг, 
төсвийг 
боловсруулан хүлээн 
авна. 

Зөвлөх 
үйлчилгээний 
явц, хувиар 

21 км гадна халаалт, цэвэр, 
хэрэглээний халуун усны 
шугам сүлжээний зураг, 
төсөв боловсруулах ажлыг 
100 хувь хүлээн авснаар 
хөрөнгийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд хэрэглэнэ. 

- 
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийг 2019 оны 10-р сарын 
23-ны өдөр нээж, амжилтгүй болсон тул дахин 
зарлахаар ажиллаж байна. 

ХБ 

1.13 

Аймгийн Цагдаагийн 
газрын барилгыг 
шинээр барина. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Аймгийн Цагдаагийн газрын 
барилгын угсралтын ажлыг 
100 хувь гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулна. 

1,849.9 Улсын 
төсөв 

Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р 
тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 
2 дугаар сарын 20-нд тендер зарлаж, 3 дугаар сарын 
22-нд нээж, гүйцэтгэгчээр нь Ванхүү ХХК шалгарч, 
Цагдаагийн ерөнхий газарт 1,849,999,500  төгрөгийн 
гэрээ байгуулсан. 2019 оны 11-р сарын 29-ний өдөр 
барилга байгууламж ашиглалтад орсон. 
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1.14 

Мандалговь хотын 
14-р орон сууцны 
гадна фасадын ажлыг 
хийж гүйцэтгэнэ.  

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Засварын ажлыг 100 хувь 
гүйцэтгэж, ашиглалтад 
оруулна. 113.4 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 2-р сарын 14-ны 
өдрийн А/62 дугаартай захирамжаар Сайнцагаан 
сумын Засаг даргад тендер зарлаж, гэрээ байгуулах 
эрхийг шилжүүлсэн. 2019 оны 08-р сарын 12-ны өдөр 
"Ерөө Эрдэс Констракшн" ХХК-тай 113,400,000 
төгрөгийн гэрээ байгуулан 2019 оны 11-р сарын 7-ны 
өдөр хүлээлгэн өгсөн. 

100 

1.15 

Мандалговь хотын 
гэр хорооллын ус 
түгээх байрыг смарт 
технологитой 
болгоно. 

Ус түгээх 
байрны тоо, 
ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

14 ус түгээх байрыг 100 хувь 
гүйцэтгэж, ашиглалтад 
оруулна. 

144.9 
Орон нутгийн 

төсөв 

Баялагговь ХХК-тай 144,925,235 төгрөгийн гэрээ 
байгуулан 2019 оны 12-р сарын 6-ны өдөр хүлээн авах 
комисс ажилласан.  

100 



1.16 

БНСУ-ын Гуяан хотын 
дэмжлэгтэйгээр 
хэрэгжүүлж байгаа 
“Аз жаргалын төгөл” 
100 га ойн зурвасын 
усалгааг цэвэр усны 
төвлөрсөн системд 
холбоно. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулна. 

119.4 Орон 
нутгийн төсөв 

“Энхшилтгээн” ХХК-тай 119,476,422 төгрөгийн гэрээ 
байгуулан хүлээлгэн өгсөн. 
 

100 

1.17 

Шаардлагатай 
сумдын халуун усны 
барилгад засвар хийх 
буюу шинээр барина. 

Халуун усны 
тоо 

Шинээр барих 2, засвар 1 

 
24.3 Орон 

нутгийн төсөв 

- Цагаандэлгэр сумын Халуун усны барилгыг 
гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан Одда тайж ХХК нь 
өөрийн хөрөнгөөр барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн боловч хийгдээгүй. Ажлын 
гүйцэтгэл  60%-тай байна. 
- Дэлгэрцогт сумын Халуун усны барилгын угсралтын 
ажлын зураг, төсвийг боловсруулан 2020 онд 
гүйцэтгэхээр хөрөнгийн асуудлыг 2020 оны ОНХС-нд 
шилжүүлсэн. 
- Дэрэн сумын Халуун усны барилгын засварын ажлын 
тендер зарлаж 2019 оны 5-р сарын 17-ны өдөр нээсэн. 
Тендерт шалгарсан Баянгийн говь ХХК-тай 2019 оны 6-
р сарын 3-нд гэрээ 24,378,358 сая төгрөгийн байгуулан 
хүлээлгэн өгсөн. 
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Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Цагаандэлгэр сумын халуун 
усны барилгын угсралтын 
ажлыг 60 хувь, Дэлгэрцогт 
сумын Халуун усны 
барилгын угсралтын ажлыг 
100 хувь, Дэрэн сумын 
халуун усны барилгын их 
засварын ажлыг 100 хувь 
гүйцэтгэж ашиглалтад 
оруулна. 

1.18 

Жуулчдад зориулсан 
түр буудаллах цэг 
байгуулна. 

Хаана Өлзийт сумын Цагаан 
суварга 

6.0 
Орон нутгийн 

төсөв 

Аялал жуулчлалын гол чиглэл MR 740 маршрутын 
дагуу Өлзийт сумын Цагаан суварга байгалийн 
үзэсгэлэнт газарт жуулчдад зориулсан түр буудаллах 
цэг байгуулах ажлын хүрээнд БХНСАХЗардлаас 
санхүүжүүлэн Дундговь аймгийн “Говийн шуранхай” 
АЖХолбоотой 2019 оны №3 гэрээ байгуулж 
тохижилтын ажлыг хийлээ. Тус аймгийн Өлзийт сумын 
“Цагаан суварга” байгалийн үзэсгэлэнт газарт жуулчид, 
аялагчдад зориулсан түр буудаллах цэг байгуулах 
ажлыг эхлүүлж орц гарцын хаалга, мэдээллийн 
самбар, хуурай аргаар ажилладаг эрэгтэй, эмэгтэй био 
ОО-ыг байрлууллаа. Мөн Цагаан суваргын оройд 
байсан эмх цэгцгүй, үзэмж алдагдуулсан самбаруудыг 
зөөн доош буулгаж байршуулсан. Цаашдаа жуулчдын 
ихээр зорьж очдог тус газрын байгалийн үзэмжийг 
алдагдахаас сэргийлэх, орой дээр нь машинаар гарах 
явдлыг зогсоох, төлбөр хураамжийн цэг, сүүдрэвч, 

100 

Гүйцэтгэлийн 
хувь 

Цагаан суварга ОНТХГ-т 
эко ариун цэврийн 
байгууламж, орох, гарах 
хаалга, танилцуулга 
самбар, түр амрах цэгтэй 
орчин 100 хувь бүрдэн 
ашиглалтад оруулна. 



машины зогсоол байгуулах, зуны улиралд хариуцах 
эзэнтэй болгох ажлыг төр хувийн хэвшлийн хамтын 
оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэнэ. 
Тус ажлыг БОАЖГазрын даргын 2019 оны А/42 дугаар 
тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг актаар хүлээж 
авсан. 

1.19 

Улаанбаатар-
Мандалговь, 
Мандалговь-
Даланзадгад 
чиглэлийн хатуу 
хучилттай авто зам 
болон орон нутгийн 
авто замын 
нөхөөсний засварын 
ажил хийгдэнэ. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Улаанбаатар-Мандалговь, 
Мандалговь-Даланзадгад 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
217 км авто замын 
нөхөөсний засварын ажлыг 
80 хувь, орон нутгийн 8,5км 
авто замд нөхөөсний 
засварын ажлыг 100 хувь 
гүйцэтгэн Бүрдийн уулзвар 
дээр гэрлэн дохионы ажлыг 
100 хувь хийж хүлээн авна. 

1,268.9 
УТ 

272.4 
Орон нутгийн 

төсөв 

- 2019 оны засварын ажил дууссан боловч,  
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах 
ажлын хүрээнд тухайн замаар нүүрс тээвэрлэлт 
хийгдэж эхэлснээс хойш А0201 дугаартай 
Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн хооронд 24км, 
А0202 дугаартай Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 
хооронд 16км авто замд их хэмжээний хучилтын 
эвдрэл үүсээд байна. Иймд тус авто замын эвдрэлийг 
их засвар шинэчлэлтээр засварлах зайлшгүй 
шаардлага үүсч А0201 дугаартай Улаанбаатар-
Мандалговь чиглэлийн хооронд 24км авто замын 
эвдрэлд 8,280,000,000 төгрөг, А0202 дугаартай 
Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн хооронд 16км 
авто замын эвдрэлд 5,312,000,000 төгрөг нийт 40км 
авто замыг засварлахад 13,592,000,000 төгрөгийн 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 
газарт хандсан боловч хариу ирээгүй. Мөн 2019 оны 10 
дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар-Мандалговь 
чиглэлийн А0201 дугаартай улсын чанартай хатуу 
хучилттай авто замын 2 хэсэгт "Таван толгой түлш" ХХК 
нь 1680м2 нөхөөсийн засварын ажил эхэлж байна. 
Дээрх компанийн хийгдэж буй засварын ажилд 2019 
оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр орон нутгийн 
хөндлөнгийн ажлын хэсэг хийгдэж буй ажлыг газар 
дээр нь шалгахад ажил эхлэх зөвшөөрөлгүйгээр 213-
268км-ийн замын орчинд эвдэрсэн хэсгийг хөрөөдөх 
ажил хийгдэж байгаа тухай Зам, тээврийн хөгжлийн 
яам болон Зам, тээврийн хөгжлийн төвд хандсан 
боловч хариу ирүүлээгүй. 
- 2019 оны Замын сангийн хөрөнгөөр аймгийн Засаг 
даргын 2019 оны 5-р сарын 21-ний өдрийн А/207 
дугаартай захирамжаар аймгийн төвийн 8,5км авто 

100 



замын нөхөөсийн засварын ажилд -186,5 сая, 
Мандалговь хотын Бага тойруу 4-р гудамжны 4 замын 
уулзварт авто замын гэрлэн дохио, босоо болон хэвтээ 
тэмдэг, хашлага суурилуулах ажилд -62 сая, Авто 
замын урсгал засварын ажилд -23,8 сая төгрөгийн 3 
ажил баталсан. Үүнд: 
Мандалговь хотын багатойруу 4-р гудамжны 4 замын 
уулзварт авто замын гэрлэн дохио, босоо болон хэвтээ 
тэмдэг, хашлага суурилуулах ажлыг “Гэрэлтүүлэгч” 
ХХК-тай 60,550,989 төгрөгийн гэрээ байгуулан 2019 
оны 10-р сард хүлээн авсан. 
Аймгийн төвийн 8,5 км авто замын нөхөөсийн засварын 
ажлыг “Өлзий хутагтийн наран” ХХК-тай 184,587,867 
төгрөгийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ажлын 
гүйцэтгэл 100%-тай.  

1.20 

Гар худаг засварлах 
буюу шинээр гаргаж, 
бэлчээрийн усан 
хангамжийг тогтмол 
нэмэгдүүлнэ. 

Өмнөх оноос 2 
хувь нэмэгдсэн 
байх 

Эрдэнэдалай, Дэлгэрцогт, 
Сайхан-Овоо суманд гүн 
өрмийн 5 худаг шинээр, 
энгийн уурхайн 10 худаг 
сэргээн засварлаж 
бэлчээрийн усан 
хангамжийг өмнөх оноос 2 
хувиар нэмэгдүүлнэ. 
Аймгийн хэмжээнд 40 цэгт 
уст цэгийн хайгуул хийнэ. 

 
289.6 Орон 

нутгийн төсөв, 
125.0 төсөл 
хөтөлбөр 

Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо, Дэлгэрцогт сумдад  
ЗЗБЭУХөгжил төслийн шугамаар 5 гүн өрмийн худаг 90 
сая төгрөгөөр, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 
5 суманд гүн өрмийн 5 худгийг 125 сая төгрөгөөр,   
ОНХС-ийн хөрөнгөөр: 
 Өлзийт сум 1 гүн өрмийн худаг, 6 сум 30 энгийн 
уурхайн худгийг 55,6 сая төгрөгний зардлаар худаг 
засварлаж, нийт 289,6 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 
бэлчээр усжуулах ажил хийгдсэн.  
 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 15 сумын 41 цэгт 
усны геофизикийн хайгуулыг тендерт шалгарсан 
Эрдэнэдриллинг ХХК бүрэн  гүйцэтгэсэн. 
 “Уур амьсгалд ухаалаг хандлага бий болгох нь” 
төслийн санхүүжилтээр Луус сумын Суврага багийн 7 
малчин өрхийг бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулж 
1 гүн өрмийн худаг шинээр гарган сэргээгдэх эрчим 
хүчийг суурилуулан 2 га бэлчээрийн талбайд малын 
тэжээлийн ургамал тариалсан. 
Усан хангамж өмнөх оноос 1,8 хувиар  нэмэгдсэн. 
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2. Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил 

2.1 
Нийтийн орон сууцны 
гадна орчны 
тохижилтыг 

14-р байрны 
гадна тохижилт 
сайжирсан байх 

14 –р байрны гадна талбайг 
тохижуулан хүлээн авна. 

49.0 
Сумын ОНХС 

 

"Ерөө Эрдэс Констракшн" ХХК-тай 49 сая төгрөгийн 
гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгсөн. 
 

100 



сайжруулах ажлыг 
эхлүүлнэ. 

2.2 

Нийтийн орон 
сууцнуудын орцны 
гадна талд 
гэрэлтүүлгийн ажил 
хийгдэнэ. 

29 байрны 54 
орцны гадна 
талд 
гэрэлтүүлэг 
хийгдсэн байх 

29 байрны 54 орцны гадна 
талд гэрэлтүүлгийн ажлыг 
хүлээн авна. 

7.0  
Сумын ОНХС 

7-р багийн 29 байрны 54 орцонд гадна гэрэлтүүлэг 
суурилуулах ажлыг “Хайя Тек” ХХК-тай 7 сая төгрөгийн 
гэрээ байгуулан гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн 
өгсөн. Цахилгааны төлбөрийг хэн нь өгөх нь 
шийдэгдээгүй учир цахилгаанд холбоогүй байна. 
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2.3 

Аймгийн төв сад 
Мандалын 15-р 
гудамж, Адаацаг 
сумын Бичил 
хороолол, Өндөршил 
сумын гудамж, 
хороолол, Дэрэн 
сумын гудамж, 
талбайн 
гэрэлтүүлгийг 
сайжруулна. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

8.0  
Сайнцагаан 

сумын ОНХС 
9.0  

Адаацаг 
сумын ОНХС 

5 
Өндөршил 

сумын ОНХС 
24.9 

Дэрэн сумын 
ОНХС 

 Мандал багийн 15-р гудамжинд шинээр 32ш 
гэрэлтүүлгийн тулгуур шон  босгох ажлыг “Хот 
тохижуулах газар” ОНӨҮГ ажлын гүйцэтгэл 100% -тай 
гүйцэтгэсэн. 

 Адаацаг сумын Бичил хороолол болон шинэ 
хороололыг  гэрэлтүүлэгтэй болгох ажлын хүрээнд 
сумын ОНХС-ийн  хөрөнгө 9 сая төгрөгөөр иргэн 
М.Нинжчимбүтэй гэрээ байгуулан  нараар 
цэнэглэгддэг 35 ширхэг гэрлийг суурилуулж 
гэрэлтүүлэгтэй болгосон.  

 Өндөршил сумын гудамж, хорооллын гэрэлтүүлгийн 
засварын ажлыг Ц.Баттөр ахлагчтай бүлэгтэй 5 сая 
төгрөгийн гэрээ байгуулан 4 ширхэг цамхаг, 15 
ширхэг гэрэлтүүлгийн засварын ажлыг гүйцэтгэсэн.  

 Дэрэн сумын төвийн гэрэлтүүлгийн ажлыг 
Хайрханбар ХХК-тай 24,9 сая төгөргийн гэрээ 
байгуулан 2 толгойтой 26 ширхэг гэрэлтүүлгийн 
ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.   
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2.4 

Сайнцагаан сумын 
Айраг, Мандал багт 
гудамжны 
хаягжуулалт 
хийгдэнэ. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Хаягжуулалтын ажлыг 
стандартын дагуу угсарч,  
100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

20.9  
Сумын ОНХС 

Сумын Засаг даргын 2019 оны 05 сарын 22 өдрийн 
А/133 тоот захирамжаар үнэлгээний хороо 
байгуулагдан 2019 оны 05 сарын 31-ний  өдөр 
тендерийг зарлаж, 2019 оны 06 сарын 10-ны өдөр 
тендерийг нээсэн “Мэпсүрвэй” ХХК -ны 20,9 сая 
төгрөгийн гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгсөн.    
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2.5 

Адаацаг сумын 
камержуулалт хийнэ. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 10.0  

Сумын ОНХС 

Монгол үндэсний наадгай ХХК-тай гэрээ байгуулан 
ОНХСангийн 10,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр сумын 
төвийг нийтийн зарлал мэдээлэл, камераар бүрэн 
хангаж ашиглалтанд оруулсан.  
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2.6 
Адаацаг суманд 
Фитнесс  төв 
байгуулна. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

10.0 
Сумын ОНХС 

Иргэн Э.Цэрэндолгортой гэрээ байгуулан ОНХСангийн 
10,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Дэлхийн зөн 
ОУБайгууллагын ЗДТГазарт шилжүүлсэн хуучин 
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барилгад их засвар хийн ашиглалтанд оруулж тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж Фитнесс төв байгуулсан   

2.7 

Адаацаг сумын 
нийтийн     эзэмшлийн 
орон сууцны  гадна 
фасад засварлана. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

9 .0 
Сумын ОНХС, 

3.0 хувийн 
хэвшил 

Иргэн Д.Цогттой гэрээ байгуулан ОНХСангийн 9,0 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр 4 айлын 3 орон сууцны гадна 
дээвэр, фасадыг засварлах ажил хийгдэж хүлээлгэн 
өгсөн. Ажлын хөлс 3,0 сая төгрөгийг оршин суугчид 
гаргасан.   
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2.8 

Дэрэн сумын 80 
хүүхдийн дотуур 
байрны засварын 
ажил хийгдэнэ. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 276.3 

Гадаадын 
хөрөнгө 

Дэрэн сумын дунд сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур 
байрны засварын ажлыг 276.3 сая төгрөгийн төсвөөр 
Эрдэнэт таур констракшин ХХК-н гүйцэтгэсэн. Ажлын 
явц 100 хувьтай 7-р сарын 1-нд хүлээлгэн өгсөн.  
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2.9 
 

Аймгийн төвд биологи 
цэвэрлэгээтэй 
цэвэрлэх 
байгууламжийн 
ажлыг эхлүүлнэ. 

Хүчин чадал, 
ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

3000м3/хоногийн хүчин 
чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийн 
гүйцэтгэгчийг шалгаруулан 
гэрээ байгуулан, 10 хувь 
гүйцэтгэнэ. 

- 

Аймгийн төвийн шинээр баригдах 6,394,890,075 
төгрөгийн төсөвтэй хоногт 3000м3 хүчин чадалтай 
биологи цэвэрлэгээтэй цэвэрлэх байгууламж, 1.6 
тэрбумын төгрөгийн төсөвтэй гэр хорооллын гадна 
бохир усны шугам сүлжээ нийт 8,5 тэрбум төгрөгийн 
ажлыг азийн хөгжлийн банкны төслийн нэгж дээр 2019 
оны 11-р сарын 18-ны өдөр гүйцэтгэгч шалгаруулах 
тендер нээж, “Сайн конштракшин ХХК, “Сан” ХХК 
нартай гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил 
хийгдэж байна. 
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3. Аймаг, сумдын төвд хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил 

3.1 

Төвлөрсөн 
халаалтын системд 
холбогдоогүй сумын 
төвийг төвлөрсөн 
халаалтын системд 
холбоно. 

Хамрагдах 
сумын тоо, 
ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Луус, Хулд, Баянжаргалан 
сумдын төвийг төвлөрсөн 
халаалтын системд 100 
хувь холбосноор иргэдийн 
тав тухтай амьдрах таатай 
орчин бүрдэнэ. 

40.0 
Хувийн 

хэвшлийн 
хөрөнгө 

Хулд сумын төвийн төвлөрсөн халаалтыг “Хангай илч 
дулаан” ХХК  2019 оны 12-р сард багтаан гүйцэтгэхээр 
материалыг татан хийхээр төлөвлөсөн боловч хүйтний 
эрч чангарсантай холбогдуулан хойшлогдсон. Луус 
сумын төвийн төвлөрсөн халаалтын ажлын зураг 
төсвийг “Шувуутайн хийморь” ХХК, Баянжаргалан 
сумын төвийн төвлөрсөн халаалтыг “Ирмүүн түшиг” 
ХХК ажлын зураг төсвийг боловсруулах ажлын 
хөрөнгийн асуудал байхгүйгээс ажил зогссон. 
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3.2 
Дашчойнхорлин 
хийдийн гадна хашаа, 
суваргыг  барина. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

162.0 
Сумын ОНХС 

Адаацаг сумын Дашчойнхорлин хийд 108 суварга, 
хашаа байгуулах ажил 162 сая төгрөгийн санхүүжилт 
бүрэн шийдэгдэж ажил 100%-тай гүйцэтгэсэн.   
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3.3 
Аймгийн төв болон 
Дэрэн, Цагаандэлгэр 
сумдын ХААН банкны 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

139.5 Хувийн 
хэвшил 

Аймгийн төв болон Дэрэн, Цагаандэлгэр сумдын ХААН 
банкны их засварын ажлыг “Бум констракшин” ХХК-тай 
139.5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан  Цагаандэлгэр, 

100 



их засварын ажил 
хийгдэнэ. 

Дэрэн  сумын ХААН банкны их засварын ажлыг 
хүлээлгэн өгсөн.  

3.4 

Эрдэнэдалай сумын 
төвд Төрийн банк 
барина. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

- 

Төрийн банкны барилгын ажлыг 2019 оны 5 сарын 22-
нд  тендер зарласан. 2019 оны 6 сарын 24-нд тендерийг 
нээж, амжилтгүй болж дахин зарлан “Хэрмээлэй” ХХК-
тай 128 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын 
гүйцэтгэл 40 хувьтай. 2020 онд ашиглалтад оруулахаар 
гэрээндээ тусгасан тул үнэлэх боломжгүй. 
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3.5 

Эрдэнэдалай сумын 
төвд 12 айлын орон 
сууцны барилга 
барина. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

- 
“Алтан дуулга“ ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр барилгын 
ажлыг  гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл  15%-тай 
байна. Хөрөнгө байхгүйгээс түр зогссон. 
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3.6 

Хулд сумын төвд 
Холбооны газрын 
барилга шинээр 
барина. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 хувь гүйцэтгэн 
ашиглалтад оруулна. 

- 

Мэдээлэл харилцаа, шуудан технологийн газраас Хулд 
суманд баригдах Холбооны газрын барилгыг 
шаардлагатай Өлзийт суманд шилэн кабель орсонтой 
холбогдуулан барилгын хөрөнгийг шилжүүлсэн 
шийдвэр гарсан тул хөрөнгө байхгүйгээс баригдаагүй 
тул үнэлэх боломжгүй. 

ХБ 

3.7 

Аймгийн төвд 
асфальт бетон 
үйлдвэртэй болно. 

Асфальтбетон 
үйлдвэрийн 
газрын 
асуудлыг 
шийдвэрлэн 
ашиглалтад 
оруулах 

Газрын асуудлыг 
шийдвэрлэн ашиглалтад 
оруулна. 

- 

Сайнцагаан сумын Засаг даргын 2019 оны 3-р сарын 
18-ны А/83 дугаартай захирамжаар 4га газрын 
асуудлыг шийдвэрлэн аймгийн төвөөс 5км зайд 
асфальтбетон үйлдвэрийн угсралтын ажлыг “Авто 
замын машин механизм” ХХК гүйцэтгэн 2019 оны 6-р 
сарын 17-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. 
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4. Сум, хэлтэс, агентлагууд бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд “ШИНЭЛЭГ-САНААЧИЛГА” гарган хийгдэх  ажил 

4.1 

Сум бүр иргэдийн 
оролцоотой бүтээн 
байгуулалтын ажил 
хийнэ. 

15 сумын өнгө 
үзэмж 
сайжирсан байх 

15 сумын өнгө үзэмж 
сайжирсан байна. 

39.05 Орон 
нутгийн төсөв 

2019 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 4/1417 дугаартай 
албан бичгийн дагуу 7 байгууллага “Шинэлэг-
санаачилга”-тай ажилласан тайлангаа ирүүлсэн. Үүнд: 

 Сайнцагаан сум “Шилдэг тохижилт-Гэрлэн чимэглэл” 
бүхий аж ахуй нэгж байгууллагын дунд 3 сарын 
хугацаатай болзолт уралдаан зарлаж 4-р сард 
гэрэлтүүлэг, 5-р сард ногоон байгууламж, 6-р сард 
орчны тохижилтийг сайжруулах ажлыг тус тус 
хийлгэн шалгаруулсан. 

 Эрдэнэдалай сумын Эрдэнэсүмбэрэл торго бүс 
барааны дэлгүүр, Малчдын дэлгүүр,  Дэвжин 
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Арвижих, Өнө өсөн арвижих аж ахуй нэгжүүд шинэ 
санал санаачилга гаргаж өөрсдийн үйл ажиллагаа 
явуулдаг байгууллагынхаа гадна талыг ижил өнгийн 
өнгөлгөөний хавтангаар ижилсүүлж сумынхаа өнгө 
үзэмжийг сайжруулсан. 

 Дэрэн сум иргэдийн оролцоотойгоор нийтийн гудамж 
хорооллыг тохижуулах ажлыг 6-р сараас эхлэн 
зохион байгуулан хүлээн авсан. 

 Өндөршил сумын хэмжээнд сум үүсгэн 
байгуулагдсаны 95 жилийн ойг угтан иргэдийн 
санаачлагаар хийморийн овоотой болох ажлыг 
санаачлан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 1000000 сая 
төгрөгөөр иргэдийн хандив тусламжаар хийж 
гүйцэтгэсэн.  Энэ ажлын хүрээнд  хийморийн овооны 
эх загварыг хийсэн бөгөөд баримлын ажлыг эхлээд 
100 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдсэн. 

 Адаацаг сум ОНХСангийн хөрөнгө 2.5 сая төгрөгөөр 

цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гэрэлтүүлэг, тохижилтын 

ажлыг 5-р багийн иргэн М.Цэрэночир гэрээний дагуу 

хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өглөө.Нийт 18 нараар 

цэнэглэдэг гэрлийг суурилуулсан. 
Сум байгуулагдсаны түүхт  60 жилийн ой угтсан 

бүтээлч ажлын хүрээнд  Соёлын төвийн барилгын 

гадна талын засварыг  10,0 сая төгрөгний Мөн 

соёлын төвийн Үзэгчдийн заалны шалны засвар 10,0 

сая төгрөгөөр хандиваар  хийж гүйцэтгэсэн. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 4.8 сая 

төгрөг, хандив тусламж 1.4 сая нийт 6.2 сая төгрөгөөр 

“Ахмад дайчдын дурсгал”-ын самбарыг хийж дуусган 

комисст хүлээлгэн өглөө. 

Сумын анхны эмнэлэгийн туурийг иргэдийн хандив 

тусламжаар хашаажуулан тохижууллаа. Энэхүү 

эмнэлэгт төрсөн хүн бүр  Ургах нарандаа хүслээ 

шивнэн сүү өргөж, Уул усандаа залбирч төрсөн 

газраа хөрвөөн адис аван ажил үйлсээ даатгах 

боломж бүрдлээ. 



      Наадамчин олныхоо ая тухтай наадам үзэх нөхцөл 

боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор ОНХСангийн хөрөнгө 

10 сая төгрөгөөр наадмын талбайд сүүдрэвч барих 

ажил хийгдэж дуусан комисс хүлээн авлаа. Мөн 

наадмын талбайгаа зүлэгжүүлсэн. 

Өвөр-урт багийн булгийн эхийг  БОНССангийн 

хөрөнгө нийт 2.5 сая төгрөгөөр хашиж хамгаалсан. 

 Луус сумын Хүндэтгэлийн хаалгыг ЕБС-ийн 21-р 
төгсөлтийн   нэгэн үеийн ангийн төгсөгчид өөрсдийн 
санаачлагаар 7 сая төгрөгийн хөрөнгөөр бүтээн 
байгуулсан. 
Цэцэрлэгийн 60 жилийн ойг тохиолдуулан бүтээн 

байгуулалтын ажил төлөвлөгдөж одоогоор 100%-ийн 

гүйцэтгэлтэй 4 төрлийн ажил хийгдээд байна. 

 Гурвансайхан сум нь айл өрх иргэдийн 
оролцоотойгоор  “Гэрэлтэй Гурвансайхан хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлж  өрх бүр 100.000 төгрөгийг гаргаж 
сумын төвийн 163 хашааг ижил жигд гэрэлтүүлэгтэй 
болгосон.  
Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн санаачилгаар 
3500.000 төгрөгөөр  засмал  замын дагуу гэрэлт 
гудамжийг бий болгосон.  
Сумын цагдаагийн кабоныг 800.000 төгрөгөөр 
гэрэлтүүлэгтэй  хаягтай болгосон.   



4.2 

Аж ахуйн нэгж, албан 
байгууллага бүр 
бүтээн байгуулалтын 
жилийн хүрээнд 
“ШИНЭЛЭГ-
САНААЧИЛГА”-тай 
ажил хийнэ. 

“ШИНЭЛЭГ-
САНААЧИЛГА”-
тай ажил 
хийсэн байх 

“ШИНЭЛЭГ-САНААЧИЛГА”-
тай ажил хийсэн байна. 

37.41 Орон 
нутгийн төсөв 

Агентлаг бүр өөрийн байгууллагын онцлог, хөрөнгө 
санхүүгийн нөөц бололцоондоо тулгуурлан жилд хийх 
ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна.  
2019 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 4/1417 дугаартай 
албан бичгийн дагуу 7 байгууллага “Шинэлэг-
санаачилга”-тай ажилласан тайлангаа ирүүлсэн. Үүнд: 

- Онцгой байдлын газар “Дуудлага хүлээн 
авагчийн өрөөг” хүлээлгийн өрөө болгон тохижуулж 
“Иргэний танхим”-ыг шинээр байгуулсан. Гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх болон орон нутгийн 
холбогдолтой мэдээллийг олон нийтэд илүү ойр хүргэх 
зорилгоор цэцгийн мандал бүхий самбарыг төв зам 
дагуу байршуулсан. Байгууллагын гадна өнгө үзэмжийг 
сайжруулах ажлын хүрээнд гадна хашааны хаалгыг 
шинэчлэн байгууллагын онцлогийг илтгэсэн хаалгатай 
болсон.  

- Нэгдсэн эмнэлгийн гадна тохижилтийг 
сайжруулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг 
эмнэлгийн эмч, ажиллагсдын хүчээр хийж төсвөөс 28,3 
сая төгрөг зарцууллаа. Үйлчлүүлэгчийн ая тухтай 
байдлыг хангах, гадаад орчны ногоон байгууламж 
цэцэрлэгжүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч 
эмнэлгийн орчны 408,6 м2 талбайг зүлэгжүүлж, 330 
бор голт мод, нэг наст ургамлыг өргөнөөр тарьж, 127 м 
газарт зүлгийг хамгаалах хайс хашааг байгуулсан. 
Яаралтай тусламжийн тасаг, хүлээн авах, төрөхийн 
хүлээн авахыг төвөггүйгээр олоход нь зориулсан 
гэрэлтүүлэгтэй хаягийг эмнэлгийн барилгын дээд 
ирмэгээр туузан гэрлээр хүрээлүүлэн гэрэлтүүлгийг 
сайжруулж, Нэгдсэн эмнэлгийн нэрийг монгол бичгээр 
бичиж эмнэлгийн зүүн урд ханын хэсэгт байрлууллаа. 
Эмнэлгийн орчинд аюулгүй байдлыг хангах, аливаа 
зөрчил, эрсдлээс сэргийлж 11 хэсэгт камержуулалтыг, 
7 цонхонд төмөр бэхэлгээг хийлээ. Мөн түргэн 
тусламжийн автомашиныг эмнэлгийн хашаанд саадгүй 
орох нөхцлийг бүрдүүлж мэдрэгчтэй хаалгыг, 
үйлчлүүлэгч, ажиллагсдад зориулж дугуйн зогсоолыг 
шинээр хийж байршуулав. Амбулаториар 
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үйлчлүүлэгчид болон ажиллагсдын ая тухтай ажиллах 
ээлтэй орчинг бүрдүүлж цахим бүртгэлийн хэсгийг 
тохижуулж, гадна талын үүдийг шинээр байгуулсан. 
Эмнэлгийн захиргааны хэсэгт засвар хийж, гадна, 
дотор хаалгууд, шалыг сольж, гэрэлтүүлгийг 
нэмэгдүүлж тохижуулсан.  
-Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс нь гадна талын дулааны 
трасс шугам 42м газрын трубаг шинэчлэн солив. 
Дулааны худаг шинээр барьж, дулаалж тохижуулж, 
хаалт суурилуулав. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
зам хийж тохижууллаа.  

- Цагдаагийн газрын гадна унадаг дугуйн 
зогсоол, Адаацаг, Өндөршил сумдын цагдаагийн 
хэсгийн кабоныи нэгдсэн халаалтад холбогдсон. 
Аймгийн төвийн авто замын хөдөлгөөний урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмали уулзварт 110000 төгрөгийн үнийн 
дүнтэй толин самбар байрлуулж замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. 

- Биеийн тамир спортын газар нь улсын төсвийн 
9 сая төгрөгөөр байгууллагын хашаагаа засварласан. 

- Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар нь “Эко 
сургууль, цэцэрлэг болзолт уралдаан 2019” зохион 
байгуулан 7 сум 10 сургууль, цэцэрлэг, 2 иргэн, 1 эко 
клуб оролцосон. Мөн Мандалговь хотын зочин угтах, 
үдэх газарт түр амрах цэг байгуулав. Цэвэрхэн 
наадацгаая аян зохион байгуулан хоггүй цэвэрхэн 
наадам болсон. 

- Газрын харилцаа, барилга хот байгууллатын 
газар нь Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн А/227 дугаар захирамжийн дагуу 
Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 27 дугаар 
зүйлийн 27,4 дэх заалтыг зөрчсөн 20 иргэн, 1 ААНБ 
нийт 21 газрын судалгааг гарган мэдэгдэл хүргүүлэн 
Сайнцагаан сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт зохих 
зөвшөөрөлгүй газар ашиглаж байсан амбаар, ёмкост, 
контейнэрийн газрыг чөлөөлөх хугацаатай мэдэгдэх 
хуудас хүргүүлж 21 байршлын газрыг чөлөөлүүлээ. 



4.3 

Сайнцагаан сумын 
гэр хорооллын 
гудамжийг 
жигдрүүлж, өнгө 
үзэмжийг 
сайжруулна.  

Гудамж 
жигдэрч өнгө 
үзэмж 
сайжирсан байх 

Гудамж жигдэрч өнгө үзэмж 
сайжирсан байна. 

1.5 
Орон нутгийн 

хөрөнгө 

Сумын засаг даргын 2019 оны 06-р сарын 03-ны өдрийн  
А/148-р захирамжийн дагуу 7-р сарын 1-нийг хүртэлх 
хугацаанд иргэд, ААН, байгууллагын дунд тохижилтын 
аян зарлан ажиллаж байна. Төвийн 5 багийн хэмжээнд 
гэр хорооллын айл өрхийн хашааг зосдох, хаалгыг 
нэгэн жигд өнгөөр будах ажлыг эхлүүлээд байна. Хагас 
жилийн байдлаар 183 айл гудамж жигдрүүлж өнгө 
үзэмж сайжруулах ажилд идэвхитэй оролцсон байна.  
Мөн Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газраас 
хэрэгжүүлж буй“ Аз жаргалтай иргэн” дэд хөтөлбөрт 
хамрагдсан өрхүүдээс Айраг, Арвижих, Боржигон, 
Мандал багаас нэг нэг өрхийг сонгон, 4 өрхийн хашаа, 
хаалга, бие засах газрыг тохижуулах ажлыг зохион 
байгуулж эздэд нь хүлээлгэн өглөө. Энэхүү тохижилтын 
зардалд Тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын зардлаас 
1,529,900 төгрөгийг зарцууллаа. 
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4.4 

Жаст-Ойл ШТС-аас 
Мандал сургууль 
хүртэлх зам дагуу 
мод тарина. 

Ургалтын 
хувиар 

Уд модыг 1000ш тарьж, 80 
хувь ургуулсан байна. 

- 

БНХАУ-ын Өвөрмонгол аймгаас ирсэн Уд модны 230ш 
суулгацыг тарьлаа. Аймгийн цагдаагийн газар, Мандал 
сургууль, Сайнцагаан сумын ЗДТГ –ын нийт 54 албан 
хаагч хамтран оролцсон. Ургалт 35%-тай байна. Хот 
тохижилтын газар ОНӨААТҮГазар долоо хоногт  2 удаа 
усалгаа арчилгааны ажлыг тогтмол хийж байна.  
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4.5 

Залуусын төглийг 
тохижуулах, 
гэрэлтүүлэх 
хэрэгсэлтэй болно. 

Залуусын 
төглийн өнгө 
үзэмж 
сайжирсан байх 

Аймаг орон нутгийн өнгө 
үзэмж сайжирна. 

1.0 хандив 

Онцгой байдлын газраас нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд аймаг орон нутагт өнгө нэмэх, залуусын чөлөөт 
цагаа зөв боловсон өнгөрөөхөд зориулан өөрсдийн 
нөөц боломжоо ашиглан төв саадны нэг хэсгийг 
“Залуусын төгөл” болгон тохижуулах ажлыг эхлүүлэн 
тохижилтын ажлыг 100 хувь гүйцэтгэсэн.  
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4.6 

Төрийн байгууллага, 
аж ахуй нэгжийн дунд 
“Бүтээлч өрсөлдөөн” 
хаягжуулах ажлын 
аян болон 
байгууллагын гадна 
өнгө, үзэмжийг 
сайжруулна. 

Барилгын өнгө 
үзэмж, 
хаягжуулалтыг 
сайжруулах 

Барилгын өнгө үзэмж, 
хаягжуулалт сайжирна. 

1.0 хандив 

Төрийн байгууллага, аж ахуй нэгжийн дунд “Бүтээлч 
өрсөлдөөн” хаягжуулах ажлын аяныг Дундговь мисс 
эмэгтэйчүүд групптэй хамтран зохион байгууллаа. 
Уг аянд Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, 
Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын газар, Мандал сургууль, Шүүхийн Тамгын 
газар, Эрүүл мэндийн газар, Шүүхийн шинжилгээний 
алба гэсэн 7 байгууллага оролцон Онцогой байдлын 
газар тэргүүн байранд орлоо. Мөн Биеийн тамир 
спортын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар зэрэг 
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байгууллага байгууллагынхаа хаягийг Монгол бичгээр 
хийж байрлуулсан.  
2019 оны 11-р сарын байдлаар Мэдээлэл харилцаа 
холбооны газар, 6-р цэцэрлэг, Нэгдсэн эмнэлэг, БӨХТ 
худалдааны төвүүд хаягжуулалт хийсэн. 

4.7 

Аймгийн төвд Залуус 
хороололд 20 айл, 
МСҮТ-ийн 34 айл, 
Онцгой байдлын 
газрын захиалгаар 20 
айлын орон сууц 
бариулах ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Ажлын 
гүйцэтгэл 
хувиар 

Онцгой байдлын газрын 
захиалгаар 20 айлын орон 
сууц 100 хувь, Залуус 
хорооллын 20 айлын орон 
сууц 100 хувь, МСҮТ-ийн 34 
айлын орон сууц 40 хувь  
гүйцэтгэнэ.  

400.0 хувийн 
хэвшил 

 Онцгой байдлын газрын 20 айлын орон сууц барих 
газрыг чөлөөлөн, цэвэрлэх ажил хийгдэн “Сүлд оюун 
хайрхан” ХХК-тай гээрээ байгуулан ажлын 80%-тай 
гүйцэтгэж байна. 2020 онд ашиглалтад оруулахаар 
ажиллаж байна. 

 МСҮТ-ийн 34 айлын орон сууцны ажлын зураг, 
төсвийг боловсруулсан. Газрын шийдвэрлэхээр 
ажиллаж байна. “Зуут констракшн” ХХК-тай гэрээ 
байгуулсан. 2020 онд гүйцэтгэхээр бэлтгэл ажил 
хийгдэж байна. 

70 

4.8 

Үйлдвэржилт 21:100, 
Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 
2.1.1 дэх заалтыг 
хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

Тус аймагт 
байгуулах 
үйлдвэрүүдийг 
дэмжих, СХС, 
ЖДҮДС-ийн 
зээлд 
хамруулахад 
дэмжлэг 
үзүүлсэн байх 

Үйлдвэржилт 21:100, 
Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 2.1.1 
дэх заалтыг хэрэгжүүлж  
сум бүрт шинээр жижиг 
дунд үйлдвэр 
байгуулагдсан байна. 

568.8  
СХС 

Аймгийн Засаг дарга сумдын Засаг дарга нартай 
байгуулах гэрээнд  сум бүр жижиг дунд үйлдвэр шинээр 
байгуулж ажлын байрын тоог нэмэгдүүлж ажиллахыг 
тусгасан. Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Гурвансайхан, 
Говь-Угтаал, Дэрэн, Дэлгэрхангай, Сайхан-Овоо, 
Цагаандэлгэр, Баянжаргалан сумдад 568.8 сая төгрөг 
/Орон нутгийн дэмжлэг 193.0, хувийн хөрөнгө 
оруулалт 323.6, төсөл хөтөлбөр 53,2/-ийн өртөг 
бүхий 11 үйлдвэр шинээр байгуулагдаж байнгын ажлын 
байр 21, түр ажлын байр 38 бий болсоны нэг нь орон 
нутгийн асфальтын зах зээлийг  дангаараа хангах 
бүрэн боломжтой асфальт-бетон зуурмагийн  үйлдвэр 
юм.  Уг үйлдвэрийг 80,0 сая төгрөгийн хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар 2019 онд суурилуулж ашиглалтанд 
оруулан  асфальт-бетон зуурмаг үйлдвэрлэж эхэлсэн 
бөгөөд цагт 100 тонн асфальт-бетон зуурмаг 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм.  
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Нийт хувь: 100 хувь -33, 70 хувь-4, 30 хувь - 4, 0 хувь-1, хугацаа болоогүй -2 88 

 
 


