
 

БУЛГАН АЙМАГ БАЙГУУЛАГДСАНЫ ТҮҮХТ 80 ЖИЛИЙН ОЙГ УГТАЖ ХИЙХ 

БҮТЭЭЛЧ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ 

 

№ 
 

ХОТ ТОХИЖИЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 
 

1 Аймгийн төв рүү орох, гарах улсын чанартай зам дээр БУЛГАН хаалга барих  

2 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн  гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх 

3 Цэнгэлдэх хүрээлэнг шинэчлэн, засварлах 

4 640 хүүхдийн суудалтай ЕБС-ийн барилгыг ашиглалтад оруулах 

5 Булган сумын 2-р цэцэрлэгийн барилгын ажлыг дуусгах 

6 
1 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн 640 хүүхдийн суудалтай хичээлийн байрны өргөтгөлийг 
ашиглалтад оруулах 

7 Булган сумын гудамж, талбайг хаягжуулах 

8 Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлэх  

9 Булган сумын Сансар нэг,  Сансар хоёр цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтыг сайжруулах  

10 
Аймгийн төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэх, өргөтгөх ажлыг ээлж 
дараатайгаар хийх 

11 Аймгийн төвийн авто зогсоолын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

12 Үерийн хамгаалалтын даланг сэргээн засварлаж, өргөтгөх 

13 Булган суманд аймгийн онцлогийг харуулсан хөшөө, дурсгал босгох  

14 Ханддоржийн талбайн тохижилтийг засварлаж усан хад барих 

15 
Булган сумын авто замын хашлагуудыг шинэчлэх, нөхөх,  явган хүний орц, гарцыг 
цэгцлэх, тэмдэгжүүлэх   

16 
Авто замын орц гарцыг хатуу хучилттай болгох /Баясуулагч зах, Гэгээ дэлгүүр, Цэцэгжин 
зах, Шинэ зуун,  11-р байр Бага сургуулиас Хүрэн байр чиглэлд/  

17 Булган сумын 9, 11-р байрны гадна хатуу хучилттай авто зогсоол барих 

18 БТСГ-аас ЭӨЦС хүртэлх шороон замыг хатуу хучилттай болгож явган хүний зам барих 

19 Цагдаагийн газрын урд талаар явган хүний зам тавих 

20 
Булган сумын Төв гудамжны болон бусад хэсгийн ногоон байгууламжинд нөхөн тарилт 
хийх 

21 Булган сумын гэр хорооллын хашааг жигдлэх, будах  

22 
Нийтийн биеийн тамирын талбай бий болгох /Нэгдүгээр бүрэн дунд сургууль, ЭӨЦ 
сургууль, МСҮТ/ 

23 
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, цэнгэлдэх хүрээлэн, морь барианы ариун цэврийн 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх 

24 
Байгууллагуудын орчны тохижилтыг үе шаттай хийх /явган хүний замаас үйлчилгээний 
байгууллага хүртлэх явган зам, байгалийн чулуун хашлагатай зүлэг, цэцгийн мандал/ 

25 Спорт ордны засварыг хийх 

26 Морь барианы орчныг эрчим хүчний эх үүсвэртэй болгох 

27 Морин уралдааны замыг засч, сайжруулан орон нутгийн  хамгаалалтанд авах 

28 Өндөр хөтөл, Ахмадын амралт хүртэлх замыг сайжруулж, засварлах 

29 Майдарын голын гүүрийг засварлах  

30 Бунхан толгой дахь алдартнуудын хөшөө цогцолборыг дуусгах  

31 Зүүн түрүүний замыг засах 

32 Дулааны станцыг бүрэн ашиглалтанд оруулах 

33 Бурхан багшийн энергийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажлыг дуусгах 

34 Сум бүрт “Булган-80” бүтээлч аян өрнүүлэх  

35 Хатанбаатар Магсаржавын цогцолборыг зураг төслийн дагуу барих  

36 Хүүхдийн Жаргалант зусланг барьж ашиглалтанд оруулах 

37 Аймгийн төвийг Wi-Fi сүлжээнд хамруулах 

38 Цагаан хаалгыг сэргээн засварлах 

39 Өвлийн улиралд зориулсан цана, тэшүүрийн баазтай болох  

40 Цэвэр орчин – Цэмцгэр Булган  эко аян  зарлах   



41 Нийтийн эзэмшлийн талбайд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах 

42 Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламж барих 

43 Диваажин сүмийг барьж дуусгах 

44 Дашчойнхорлин хийд-Цагаан суваргатай холбох авто зам барих 

45 Булган суманд дугуйн жишиг зам тавих  

46 Аймгийн төвийн албан байгууллагуудын хаягжилтийг сайжруулж, гэрэлтдэг болгох  

47 
НИК Петровис ШТС-ын зүүн талаар Нэгдсэн эмнэлэг хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 
авто машины зогсоол барих 

48 Булган сумын 7 дугаар цэцэрлэгээс Сүүдэр царам зах хүртэл явган хүний зам тавих 

 
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

49 “Булган” үйлдвэрлэл, технологийн бүс байгуулах 

50 Айраг савлах үйлдвэр ашиглалтад оруулах 

51 Битүү зах ашиглалтад оруулах  

52 Мал, мах, түүхий эд худалдан борлуулах захыг бий болгох  

53 Мал нядалгааны газартай болох 

54 80 жилийн ойн лого бүхий сав баглаа боодол, шошготой болох 

55 Аймгийн 80 жилийн ойн бүтээгдэхүүнийг гаргаж худалдаалах 

56 Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

57 Чацаргана хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  

 
САНХҮҮ, ТӨСӨВ ХӨРӨНГӨ, ХАНДИВ ТУСЛАМЖ 

 

58 
80 жилийн ойг угтаж Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт зэрэг томоохон хот суурин газарт 
амьдарч байгаа Булган аймгийн уугуул, суугуул иргэдтэй уулзалт зохион байгуулах 

59 
Аймгийнхаа уугуул, суугуул болон ажиллаж, амьдарч байсан бизнес эрхлэгч нарт хандан 
хандивын аян өрнүүлэх 

 
НИЙГЭМ, СОЁЛ УРЛАГ 

 

60 80 жилийн ойн логотой болох  

61 80 жилийн ойн хүндэт тэмдэг, энгэрийн тэмдэгтэй болох 

62 Аймгийн бага нэвтэрхий толь бичигт нэмэлт оруулж, шинэчлэн хэвлүүлэх 

63 Аймгийн 80 жилийн түүхийн ном бүтээх 

64 
Зураач, барималч, гэрэл зурагчдын дунд уран бүтээлийн уралдаан зарлаж уралдаанд 
оролцсон бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргах 

65 Булган нутгийн тухай шилдэг дууны цомог хэвлүүлэх 

66 Хүндэтгэлийн концерт, ойн баярын нээлт, хаалт, үдшийн цэнгүүнийг зохион байгуулах 

67 Музейн үзмэрийг шинэчлэн дэглэх 

68 “Монгол нум сум” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

69 800 уртын дуучин, морин хуурч, 80 уран нугараач бэлтгэх 

70 
Анхдагч алдартнуудын ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх /Чин ван Ханддорж -150, Төр, нийгмийн 
зүтгэлтэн Д.Дамба -110 жил, Ардын Хатанбаатар Магсаржав -140 жил, Б.Түвдэндорж 
аварга -100 жил г.м/ 

71 “Анхдагч Булган” орон нутгийн сурах бичгийг хэвлүүлэх 

72 
Аймгаа байгуулсан А.Амар сайдын алдрыг мөнхжүүлэх /баримтат кино, жүжиг, комик, 
ном бэлтгэн хэвлүүлэх/ 

 
МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА 

 

73 80 жилийн ойн богино хэмжээний сурталчилгаа бэлтгэж радио, телевизээр сурталчлах 

74 
Монголын радио, зарим телевизүүдтэй хамтран аймгийн хөгжил, дэвшил, анхдагчид, 
тэргүүний хамт олон, иргэдийг сурталчилсан цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн цацах 

75 Төрийн одон медальд тэргүүний хамт олон, иргэдийг тодорхойлж шагнуулах  

76 Аймгийн байгаль, түүх, соёлын дурсгалт газар, соёлын үнэт зүйлсийг сурталчилсан гэрэл 



 

 

зургийн цомог бэлтгэх 

77 Аймгийн түүх, хөгжлийг харуулсан баримтат кино хийх 

78 
Орон даяар үзэх боломжтой орон нутгийн телевизийн сувгийг ажиллуулж аймаг, орон 
нутгаа сурталчлахад дэмжлэг үзүүлэх 

  

79 
Булган нутгаас төрөн гарсан анхдагч, алдартнуудын хувийн архивын баяжилтийг хийж, 
нийтэд сурталчилах   

80 “Булган-80” статистикийн эмхтгэл бэлтгэн хэвлүүлэх 


