


АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨСӨЛ

“Аймгийн төвийн шинээр баригдах хоногт 3000м3 хүчин чадалтай биологи

цэвэрлэгээтэй цэвэрлэх байгууламж, гэр хорооллын 5,57км гадна бохир усны шугам

сүлжээ”-ний ажлыг “Сайн констракшн” ХХК-тай 9,175,483,480 төгрөгийн гэрээ байгуулан

техникийн комисс ажилласан. Ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай.



АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨСӨЛ

Эрдэнэдалай сумын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийн

ажлыг “Сайн констракшн” ХХК-тай 1,939,828,243 төгрөгийн шууд гэрээ байгуулсан. Гадна

цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, цэвэрлэх байгууламжийн ажил хийгдэж

байна. Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай.



БНСУ-ЫН “ЭКСПОРТ-ИМПОРТ” БАНКНЫ ХӨРӨНГӨ

Аймгийн төвд шинээр баригдах дулааны станцын барилгын ажлыг Эрчим хүчний яам

“10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл” төсөл хэрэгжүүлэх нэгж дээр тендер

нээж үнэлэх шатандаа явагдаж байна.



АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨСӨЛ

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын

яамнаас хэрэгжүүлж буй “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг

сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Хөгжлийн төвийг

барилга угсралтын ажлын хөрөнгийг батлан “Хөх хайрхан трейд” ХХК-тай 3,352.01 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан барилгын карказын ажил хийгдэн ханын ажил хийгдэж байна.

Ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай.



ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ХӨРӨНГӨ

Аймгийн төвийн 0,4кв-ын хуваарилах сүлжээг 100% шинэчлэх, хэрэглэгчдийн

цахилгаан эрчим хүчний тоолуурыг ухаалаг тоолуураар солих ажлыг “Проект ватт” ХХК-

тай 4,6 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай.



ЯПОН УЛСЫН ӨВСНИЙ ҮНДЭС-ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

Япон Улсын Засгийн газрын 2021 оны Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй байдлыг

хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд “Дундговь аймгийн Сайнцагаан

Эрдмийндалай цогцолбор сургуулийн хичээлийн барилгын дээврийн засвар”-ын ажлын

321,508,182 төгрөгийг батласан. 2022 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр тендер нээхээр

ажиллаж байна.



ЗАХ ЗЭЭЛ БА БЭЛЧЭЭРИЙН УДИРДЛАГА ХӨГЖЛИЙН ТӨСӨЛ

1. Өвс тэжээлийн агуулахын өргөтгөл /ЗЗББУХТ-өөс 50%/ батлагдсан төсөв 220 сая

төгрөгийн ажлыг 2022 оны 06 дугаар сарын 16-нд нээхээр ажиллаж байна.

2. Луус сумын малчдын үйлдвэрлэлийг дэмжих Таван эрдэнэ төв шинээр барих

/ЗЗББУХТ-өөс 50%/ батлагдсан төсөв 76 сая төгрөгийн ажлыг 2022 оны 06 дугаар

сарын 10-нд нээхээр ажиллаж байна.

3. Сайнцагаан суманд 2, баянжаргалан, Дэлгэрхангай, Өлзийт, Хулд, Эрдэнэдалай

сумдад тус бүр 1 нийт 7 инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажил 2022 оны 04 дүгээр

сарын 25-нд “Гранд холдинг” ХХК-тай 199,473,468 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.

Ажлын явц 56 хувьтай.



НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН СҮЛЖЭЭ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААС “ДАНИ-

МОНГОЛЫН НИЙГЭМЛЭГ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ОРОН НУТАГ ТӨСӨЛ 

Монгол улсад Дани-Монголын нийгэмлэгийн шугамаар “Нийгмийн түншлэлийн сүлжээ” ТББ

1997 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүний өмнө “Дамост” төсөл хэрэгжиж ирсэн юм. 2019-2022

онд “Хариуцлагатай тогтвортой нийгэм” төслийг хэрэгжүүлж “Бизнесээ эхлэх”, “Бизнесээ хөгжүүлэх” 10

удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 167 иргэнийг сургасан аж.

Энэхүү төслийн ажилтай танилцахаар Дани-Монголын нийгэмлэгийн гишүүн, ЖейКеСи

консалт компанийн захирал Жес Кристиан Колдинг, Дани Монголын Удирдах зөвлөлийн гишүүн Беттина

Холлаендер Грам, Нийгмийн түншлэлийн сүлжээ ТТБ-ын захирал Н.Тунгалаг, Төслийн зохицуулагч

Ц.Энхтуяа нар тус аймагт ажиллав.

Энэ үеэр аймгийн Засаг даргын орлогч М.Анхбаяр, ХБТХОХ-ийн дарга Н.Эрдэнэ-Очир нартай уулзан

төслийн явцын талаар болон төсөл дуусахтай холбогдуулан санал бодлоо солилцлоо. Аймгийн зүгээс

төслийг үргэлжлүүлэх, бизнес эрхлэгчдийн сургалт явж чадавхжиж байна, харин ажлын байраар хангах

зорилгоор хуучин МСҮТ-ийн барилгыг засварлан бизнес эрхлэгчдийн төв болгох, түүний засварын

талаар ярилцан газар дээр нь очиж танилцжээ. Мөн сургалтад оролцсон иргэдийн явуулж буй үйл

ажиллагаатай болон аймгийн бүтээн байгуулалттай танилцлаа.



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА


