
ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

ЗОРИЛГО: Бүтээн байгуулалтын ажлыг сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлаж, хүн ардын ая тухтай ажиллах, амьдрах    

нөхцөлийг сайжруулахад чиглүүлнэ.  

2019.11.25 

№ Арга хэмжээ Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн 
эх үүсвэр  

Хэрэгжилт  Хувь  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил  

1.1 Соёлын төвийн 
барилгын ажлыг 
эхлүүлэх 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувиар 

Барилгын 30%-
ийг хийж 

гүйцэтгэсэн 
байна. 

500,0 сая 
төгрөг 

1 тэрбум 240 сая төгрөгний 240 хүний суудалтай 
барилгын зургийг “Өлзий-Иш” зургийн компаниар 
хийлгэсэн. Зураг төсвийг магадлалын дүгнэлт 
гаргуулсан. Аймгийн ОНӨГ-аас тендер зарлагдсан 
байна.  

 
 

40 

1.2 Нийтийн халуун ус, 
ахуй үйлчилгээний 
барилгын ажлыг 
дуусгах 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувиар 

Барилгыг  57 сая 
төгрөг 

Нийтийн халуун ус, ахуй үйлчилгээний барилга 
барих ажлыг Одда тайж ХХК барьж дуусгахаар 
ажиллаж байна. 

  

70 

1.3 ЗДТГ-ын дээвэр 
засвар засварын 
ажлыг гүйцэтгэх 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувиар 

Засварын 
ажлыг 100 хувь 

гүйцэтгэж, 
ашиглалтад 

оруулна. 

50,0 сая 
төгрөг 

Аймгийн ОНХС-ийн 50 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 
ЗДТГ-ын дээвэр засварлах ажлыг Баянгийн говь 
ХХК гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн байна.   

  

100 
 



 
2.Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил  

2.1 Сургуулийн спорт 
талбайн засвар, 
тохижилт хийх 

Засвар 
тохижилт 

хийгдсэн байх 

 
 
 

Ажлыг 100% 
гүйцэтгэж хүлээн 

авсан байна. 

8 сая 
төгрөг 

Сумын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар 
сургуулийн спорт талбайн 8 сая төгрөгөөр 
тохижуулахаар хэрэглэгдэхүүний үнийг судлан 
төсвийг гаргасан. “Очир мөнх хайрхан” ХХК 
Сургуулийн спорт талбайн тохижилтын 
хэрэгслүүдийг хүлээлгэн өгсөн.   

70 

2.2 ЗДТГ-ын урд 
нийтийн 
эзэмшлийн талбай 
байгуулах 

Талбай 
байгуулсан 

байх 

10 сая 
төгрөг 

Сумын ОНХС-ийн 15 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 
ЗДТГ-ын урд нийтийн 
эзэмшлийн талбай 
байгуулах ажлыг 
Баянгийн говь ХХК-тай 
гэрээ байгуулан 
гүйцэтгүүлж хүлээн авсан.   

  

100 

2.3 ТАХ-ын орон 
сууцыг нийтийн 
халаалтанд холбох 

Нийтийн 
халаалтанд 
холбосон 

байх 

10 сая 
төгрөг 

Бид чадна 
бүлэгтэй гэрээ 
байгуулан ТАХ-
ийн орон сууцыг 
ОНХС-ийн 10 сая 

төгрөгийн 
хөрөнгөөр хийж 

гүйцэтгүүлэн 
хүлээн авсан.  
 

100 

2.4 Багуудад худаг 
засварлах 

8-аас доошгүй 
худаг 

засварласан 
байх 

9,5 сая 
төгрөг 

1-р багт ОНХС-ийн хөрөнгөөр Халгайтын худаг 
дарагдсан байсныг сэргээн засварлах ажлыг ойр 
хавийн малчидтай хамтран 2,400,000 төгрөгөөр 
засах ажлыг зохион байгуулсан. 4-р багт ОНХС-
ийн 2,268,100 төгрөгийн Арын гашуун, Цагаан 
айраг, Сайн сүүж зэрэг ус шаардлагатай газарт 

100 



иргэдийн хүч хөдөлмөрөөр гар худгуудыг 
засварлан тохижуулсан байна. Энд  
Т.Арсланбаатарын, Н.Дэлгэрбилгээгийн, 
П.Даваажавын бүлэг сайн ажилласан байна. 

2.5 Ахмадын байрыг 
нийтийн 
халаалтанд холбох 

Нийтийн 
халаалтанд 
холбосон 

байх 

10 сая 
төгрөг 

Сумын ОНХС-ийн 15 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 
ахмадын байрыг Бид чадна бүлэгтэй гэрээ 
байгуулан нийтийн халаалтанд холбуулсан.  

100 

2.6 Соёлын төвд орон 
нутаг судлах 
танхимтай болох  

Танхимтай 
болсон байр 

8,1 сая 
төгрөг 

Сумын ОНХС-ийн 8,1 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 
Соёлын төвд орон нутаг судлах танхим 
байгуулахаар батлагдсан. Шаардлагатай төсөв 
тооцоог гаргасан ба 11-р сард ОНХС-ийн 
санхүүжилт олгогдохоор ажил гүйцэтгэхэд бэлэн 
болоод байна.   

70 

2.7 Сумын төвд 
гэрэлтүүлэгтэй 
болох  

Гэрэлтүүлэг 
хийсэн байх 

10 сая 
төгрөг 

Бид чадна бүлэгтэй гэрээ байгуулан сумын ОНХС-
ийн 10 сая төгрөгийн хөрөнгөөр сумын төвийн урд 
хэсэгт гэрэлтүүлэг хийсэн. 

     

100 

3. Сумын төвд хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил 

3.1 Хаан банкны 
барилгын их 
засвар хийх  

Засвар 
хийгдсэн байх 

Сумын өнгө 
үзэмж дээшилж 
иргэдийн ая 
тухтай 
үйлчлүүлэх 
нөхцөл бүрдэнэ.  

20 сая 
төгрөг 

Хаан банкны барилгын их засварын ажлыг Бум 
ХХК гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн байна. Барилгын 
гадна дотно засвар, тохижилтыг 82 сая төгрөгрөөр 
хийж гүйцэтгэн иргэд ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлсэн сүүлийн үеийн стандартад 
нийцүүлсэн засварласан. 

100 



  
3.2 Сирина ХХК-ны 

барилгын гадна 
дотор засвар хийх 

Засвар 
хийгдсэн байх 

25 сая 
төгрөг 

Хэрэгжээгүй   0 

3.3 Сайн гашуун ХХК-
ын байрны 
өргөтгөл хийх  

Өргөтгөл 
хийсэн байх 

10 сая 
төгрөг  

Сайн гашуун ХХК өөрийн хөрөнгөөр байрны 
өргөтгөл хийсэн.  

 

100 

3.4 Уяачдын холбооны 
барилгын засвар 
хийх 

Засвар 
хийгдсэн байх 

14 сая 
төгрөг 

Сумын 
уяачдын 

холбоо 
хуучин 

холбооны 
барилгыг 

худалдан авч 
өөрийн 31,5 
сая төгрөгийн  

хөрөнгөөр 
засварлаж 

тохижуулан хашаажуулсан байна.  

100 

3,5 Төрийн банкны 
барилгын дотоод 
засвар хийх 

Засвар 
хийгдсэн байх 

3 сая 
төгрөг  

Төрийн банкны албан хаагчид 150,000 төгрөгөөр 
байрны доторх засварын ажлыг хийж иргэд 
үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай үйлчлүүлэх орчныг 
бүрдүүлсэн байна. Их засварын ажил дараа онд 
үргэлжлэн хийгдэх юм байна.  

70 



4.Сумын бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд “ШИНЭЛЭГ-САНААЧИЛГА” гарган хийгдэх ажил  

4.1 ЭМТ-ийн модон 
хашааг засварлаж 
өнгө үзэмжийг 
сайжруулах  

Хашааг 
засварлаж 

өнгө үзэмжийг 
нэмэгдүүлсэн 

байдал 

 
 
 

Эìíýëãèéí ãàäíà 
áîëîí äîòîîä 

îð÷íû òîõèæèëò 
ºíãº ¿çýìæ 

ñàéæèð÷ 
¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí 

ñýòãýë õàíàìæ 
äýýøèëíý. 

1,5 сая 
төгрөг  

2019.11 сард ЭМТ-ийн 
модон хашааг засварлаж 
өнгө үзэмжийг 
сайжруулсан. 
 

100 

4.2 Хуучин галлагааны 
өрөөг засварлаж 
ажлын өрөө болгон 
ашиглах   

Ажлын өрөө 
гаргасан байх 

500,000 
төгрөг 

ЭМТ-ийн хуучин галлагааны өрөөг нийгмийн эрүүл 
мэндийн ажилтны өрөө болгон засварласан байна.  

  

100 

4.3 ЭМТ-ийн хойд талд 
байрлах 
актлагдсан 
барилгуудыг 
хөрснөөс цэвэрлэж 
ногооны талбай, 
цэцэрлэг байгуулах  

Ногооны 
талбай, 

цэцэрлэг 
байгуулсан 

байх 

300,000 
төгрөг 

ЭМТ-ийн хойд хашаанд төмсний талбай байгуулан 
төмс тариалж 25 килограмм төмс хураан авсан.  

 

70  

4.4 ХӨЦМ-ийн өрөө 
болон яаралтай 
эмчилгээний өрөөг 
байгуулах  

 300,000 
төгрөг 

Эрчимт эмчилгээний өрөө байгуулж нэг буланд нь 
шингэн сэлбэх буланг тохижуулсан.  

           

100 

4.5 ЭМТ дотроо 
боловсон 00-той   
болох ажлыг 
эхлүүлэх  

Ажлыг 
эхлүүлсэн 

байдал 

- ЭМТ дотроо боловсон 00-той болох ажлыг 
эхлүүлэхээр 7.000.000 төгрөгийн зураг төсөв 
хийлгээд байна. 

40 



4.6 ЭМТ-ийн 
хаягжилтийг 
шинэчлэх  

Хаягжилт 
хийсэн байх 

100,000 
төгрөг  

  ЭМТ-ийн гадна хаягжилтуудыг шинээр хийсэн. 
Үүнд: ЭМТ-ийн “Б” байр, морг, граш, ажилчдын 
байр, эхийн амрах байр зэрэгт гадна хаяг, эмчлэгч 
эмч, эмч нарын өрөө, яаралтай эмчилгээ зэрэгт 
дотор хаяг шинээр хийлгэж байршуулсан. 

100  

4.7 ЕБС-ийн 3-аас 
тоошгүй кабинет 
тохижуулах  

3-аас доошгүй 
кабинет 

байгуулсан 
байх 

 
 
 
 

Сурч боловсрох 
ая тухтай орчин 
нөхцөл бүрдэнэ. 

4,5 сая 
төгрөг 

Цагаандэлгэр сумын анхны бага сургуулийн 
төгсөгч өвөө Д.Нямшарав, эмээ Н.Цэгмэд 
нарынхаа гэгээн дурсгалд зориулж үр хүүхэд, ач 
зээ нараас нь “Байгалийн ухааны танхим”-ыг 
тохижуулан тус сургуулийн суралцагчдын цаашид 
суралцах орчинг сайжруулсан үйл ажиллагааг 
зохион байгууллаа. Тус “Байгалийн ухааны 
танхим”-ыг нийт 5,000,000 төгрөгний хөрөнгө 
оруулалтаар хийсэн. 

    

100 
 

4.8 ЕБС-ийн дотоод 
тохижилтыг 
сайжруулах  

Засвар 
тохижилтын 

ажлууд 
хийгдсан 

байна 

1,5 сая 
төгрөг 

Сургуулийн дотоод тохижилтыг сайжруулахаар  
багш ажилчид 3 баг болон уралдаан зарлан 
ажилласан. 2019 онд улиас, хайлас бургас, үхрийн 
нүд зэрэг 60 гаруй модыг тарьж сургуулийн урд 
талыг хашаажуулж зүлэгжүүлэхээр талбайг засч 
бэлэн болгоод байна. Мөн сургууль байр хоёрыг 

100 



холбосон явган хүний замыг тавьж байна. Мөн 11-
р төгсөлтийн хамт олон 1,2 сая төгрөгөөр 
сургуулийг бүтэн камержуулж хүлээлгэн өгсөн.  

     

 Н.Сампилноровын гэр бүл, үр хүүхдүүд 
сургуулийн материаллаг баазыг сайжруулахад 
хөрөнгө оруулалт хийж морин хуур, 5 ангийн иж 
бүрэн багшийн ширээ сандал, бичгийн шүүгээ, 3 
үйлдэлт принтер, сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдээр 
хөрөнгө оруулсан.  
Цагаандэлгэр сумын анхны бага сургуулийн 
төгсөгч өвөө Д.Нямшарав, эмээ Н.Цэгмэд нарын үр 
хүүхэд, ач зээ нараас нь “Байгалийн ухааны 
танхим”-ыг тохижуулан тус сургуулийн 
суралцагчдын цаашид суралцах орчинг 
сайжруулсан үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. 
Тус “Байгалийн ухааны танхим”-ыг нийт 5,000,000 
төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар хийсэн. Спорт 
заалны хагархай цонхнуудыг шиллэж, гадна талын 
хойд хаалгыг дулаалж халаалтын системийг засаж 
сэлбэсэн. Багш нарын "Б" байрыг дулааны шугамд 
холбуулан системийг шинээр тавьсан.  



4.9 Дотуур байрны 
хүүхдийн хүнсний 
хэрэгцээний ногоо 
тариалах талбай 
байгуулах 

Хүнсний 
ногооны 
талбай 

байгуулсан 
байна. 

Эрүүл цэвэр 
хүнсний 

ногоогоор 
байрны 

хүүхдийн 
хүнсний 
хэрэгцээ 

хангагдана. 

300,000 Дотуур байрны хүүхдийн хүнсний хэрэгцээний 
ногоо тариалах туршилтын талбайг багш 
сурагчдын хамт байгуулан туршилт хийж байна. 
Мөн хүлэмжинд чинжүү, өргөст хэмх, помидор 
зэрэг ногоог тариалсан.  

               

70 

4.10 Автомашины граш 
барих  

Автомашины 
зориулалтын 

граш 
баригдсан 

байх 

Автомашин 
байрлуулах 

боломж бүрдэнэ. 

500,000 Автомашины граш барих зардалд ард иргэдийн 
дэмжлэгээр 1,000,000 төгрөг цуглаж 500 ш блок, 
2тн цемент худалдан аваад байна. Хавар 4 сард 
хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөөд байна. 

70 

4.11 Хүүхдийн 
цэцэрлэгийн 
байрыг засварлах 

Барилгыг 
засварлах 

Хүүхдийн ая 
тухтай сурч 

хөгжих боломж 
бүрдэнэ. 

80 сая 
төгрөг 

Цэцэрлэгийн барилгын асуудлыг шийдвэрлэх 
талаар аймгийн Засаг дарга О.Батэрдэнэ, БСУГ-
ын дарга Ц.Бумангэрэл, ГХБХБГ-ын  барилгын 
хэлтсийн дарга Д.Нэргүй, сумын Засаг дарга  
Б.Буджав  нартай хамтран барилгын одоогийн 
байгаа нөхцөл цаашид авах арга хэмжээний 
талаар удаа дараа уулзаж шинээр цэцэрлэгийн 
барилга барих асуудлыг дараа оны төсөвт суулгах 
нь зүйтэй гэсэн шийдвэрт хүрсэн. Одоогийн 
цэцэрлэгийн барилга засвар хийгээд орох 
боломжгүй, хана нь стандартын бус материалаар 
баригдсан талаар ГХБХБГ-ын барилгын хэлтсээс 
мэдэгдэж ашиглах боломжгүй талаар МХГ-ын 
дүгнэлт гарсан. Иймээс цэцэрлэгийн хуучин БАМ-
ын барилгыг нэн даруй засварлаж орохоор 
цэцэрлэгийн өөрийн 8 сая төгрөг, аймгийн Засаг 
даргаас 21 сая, 3 сая төгрөгийн хандиваар нийт 32 
сая төгрөгийн өртгөөр гадна, дотно засварын 
хийлээ. Гадна засварыг Баянгийн говь ХХК, дотор 

100 



засварыг ажилчдын хүчээр засварлаж 
цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа жигд явагдаж байна.   

    
100%-ийн гүйцэтгэлтэй- 16  

70%-ийн гүйцэтгэлтэй- 7  

40%-ийн гүйцэтгэлтэй- 2  

Хэрэгжээгүй- 1  

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ 83,4% 
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