
                               Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2, Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, 
Монгол Улсын 2013 оны төcвийн тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн 
аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаас ТОГТООХ нь: 

 

        1. Аймгийн 2013 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн 
хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 

   
/мян.төг/ 

 
   Аймгийн төсвийн орлого бүгд      75,260,188.8  

 

1 Урсгал орлого      75,060,188.8  

 
1.1 татварын орлого      51,783,791.8  

 
1.1.1 

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 
8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвар      20,000,000.0  

 
1.1.2 ХХОАТ-ын буцаан олголт         (521,366.4) 

 
1.1.3 үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар        3,480,000.0  

 
1.1.4 

автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар        2,452,000.0  

 
1.1.6 газрын төлбөр        3,335,000.0  

 
1.1.7 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар 
ашигласан усны төлбөр      23,038,158.2  

 
1.1.8 бусад татвар, төлбөр хураамж   

 
1.2 татварын бус орлого      23,276,397.0  

 
1.2.1 

орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн 
оролцоотой хуулийн этгээдийн орон нутгийн өмчид 
ногдох хувьцааны ногдол ашиг      22,626,397.0  

 
1.2.2 

орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны 
төлбөр   

 
1.2.3 хүү, торгуулийн орлого          500,000.0  

 
1.2.5 

хууль тогтоомжийн дагуу аймаг, нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлэх бусад орлого          150,000.0  

 
1.2.6 өмч хувьчлалын орлого   

 
2 хөрөнгийн орлого          200,000.0  

 
2.1 хөрөнгө борлуулсаны орлого          200,000.0  

 
3 тусламжийн орлого      33,130,210.5  

 
3.3 Орон нутгийн хөгжлийн сан орлогын шилжүүлэг      11,490,661.0  

 
3.4 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 21,639,550.1 

    

 
        

           2. Өмнөговь аймгийн 2013 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, 
түүний харъяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 
дор дурдсанаар баталсугай. 

     

 
2.1 Засаг дарга      75,260,188.8  

 
2.1.1 Татварын газар      52,433,791.8  

 
2.1.2 Санхүү төрийн сангийн хэлтэс      22,626,397.0  



 
2.1.3 Өмчийн алба          200,000.0  

    

 
        3. Өмнөговь аймгийн 2013 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
нарт дор дурдсан төсвийн зарцуулах зарлагын эрхийг олгосугай. 

     

 
3.1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга        313,057.6  

 
3.1.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ          313,057.6  

 

3.2 Засаг дарга   55,844,990.2  

 
3.2.1 ОНХСангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалт      16,257,833.1  

 
3.2.2 Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт      20,529,629.9  

 
3.2.3 Нөөц сан        2,001,904.7  

 
3.2.4 Байгаль хамгаалах сан      14,282,506.5  

 
3.2.5 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын сан          190,000.0  

 
3.2.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ          131,116.0  

 
3.2.7 Замын сан        2,452,000.0  

 

3.3 Засаг даргын тамгын газрын дарга     1,127,544.5  

 
3.3.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ 1,127,544.5         

 
3.4 Өмнөговь аймгийн Ерөнхий аудитор        155,384.8  

 
3.4.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ          155,384.8  

 

3.5 Өмчийн албаны дарга          44,061.2  

 
3.5.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ            44,061.2  

 

3.6 Ахмадын хорооны дарга          51,305.3  

 
3.6.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ            51,305.3  

 
3.7 Худалдан авах ажиллагааны нэгжийн дарга          39,485.6  

 
3.7.1 

Үүнээс: сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгийн 
хэмжээ            39,485.6  

 
3.8 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга        235,260.2  

 
3.8.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ          235,260.2  

 

3.9 Халамжийн сан     4,035,060.0  

 
Дүн   61,846,149.4  

 

        4. Өмнөговь аймаг 2013 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын 

хэмжээг 

61 846 149.4 мянган төгрөгөөр баталсугай. 
 

 

 
        5.Өмнөговь аймаг 2013 оны төсвийн жилд аймгийн төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардлын дээд 
хэмжээг 20 529 629.9 мянган төгрөгөөр баталсугай.  

 

 
        6. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумдад орон нутгийн хөгжлийн 
санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 

     

 
6.1 Баяндалай          383,200.0  

 
6.2 Баян-Овоо          392,960.0  

 
6.3 Булган          346,070.0  

 
6.4 Гурвантэс          646,020.0  

 
6.5 Мандал-Овоо          339,790.0  

 

6.6 Манлай          451,060.0  

 

6.7 Номгон          488,550.0  

 

6.8 Ноѐн          430,390.0  



 
6.9 Сэврэй          395,940.0  

 
6.1 Ханбогд          536,010.0  

 
6.11 Ханхонгор          373,820.0  

 
6.12 Хүрмэн          382,550.0  

 
6.13 Цогт-Овоо 338,120.0           

 
6.14 Цогтцэций          409,740.0  

 
6.15 Даланзадгад          980,180.0  

 
Дүн        6,894,400.0  

 
        7. Аймгийн төсвөөс сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор 
дурдсанаар баталсугай.  

     

 

1 Баяндалай          218,324.0  

 
2 Баян-Овоо          126,362.4  

 
3 Булган          238,662.4  

 
4 Гурвантэс          185,244.8  

 
5 Мандал-Овоо          221,859.3  

 
6 Манлай            99,149.6  

 
7 Номгон          245,461.3  

 
8 Ноѐн          218,852.0  

 
9 Сэврэй          231,784.3  

 
10 Ханхонгор          230,230.5  

 
11 Хүрмэн          219,595.6  

 
12 Цогт-Овоо          197,401.5  

 
13 Даланзадгад          826,094.6  

 
Дүн        3,259,022.3  

 
        8. 2013 оны төсвийн жилд сумдаас аймгийн хөгжлийн санд татан 
төвлөрүүлэх   хөрөнгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. 

 
        

 

1 Ханбогд        1,587,257.4  

 

        

           9. Аймгийн төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх 
хөрөнгийн хэмжээг 23 612 500.0 мянган төгрөгөөр баталсугай. 

 

 

         

           10. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих зардлыг нэгдүгээр, 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны нөөц санг хоѐрдугаар, Өмнөговь 
аймгийн 2013 оны их засвар, төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн 
жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.  

 

   

 

  

  

 
ХУРЛЫН ДАРГА Х.ТҮМЭНБАЯР 

 



 

 

  

Өмнөговь аймгийн 2013 оны хөрөнгө оруулалт,  



их засвар, төсөл арга хэмжээ, барилга 
байгууламжийн жагсаалт  

 
  

 
  

/сая.төг/ 

д/
д 

Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө 
оруулалт  

хэрэгжих 
хугацаа 

төсөвт 
өртөг 

1 Хөл бөмбөгийн стандартын талбай байгуулах 
2013           400.0  

2 
Соѐл,урлагийн байгууллагуудыг зөөврийн 
компьютерээр хангах /18 байгууллага / 2013             21.6  

3 
Сэврэй сумын соѐлын төвд нүүдлийн номын сан, 
соѐлын үйлчилгээнд зориулсан автомашинтай болгох 2013             25.0  

4 
Мандал-овоо сумын хуучин соѐлын төвийн барилгын 
их засварыг хийх  2013             50.0  

5 
Уул уурхай, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, газар 
тариалангийн үйлдвэрлэлийн кластерийг хөгжүүлэх 
ТЭЗҮ боловсруулах  2013             15.0  

6 

СХЗ лабораторийг усны тоолуур баталгаажуулах 
эталон тоног төхөөрөмжөөр хангаж, аймгийн хэмжээнд 
үйлдвэрлэлийн болон хэрэглээний усны тоолуурын 
баталгаажуулалтыг хийх   2013             50.0  

7 
Даланзадгад хотын төвд нийтийн тээврийн хэрэгсэл, 
таксины авто зогсоолыг шинээр бий болгох  2013             40.0  

8 
Орон нутагт авто тээврийн хэрэгслийг шалган 
нэвтрүүлэх постыг барьж байгуулах  2013             30.0  

9 
Даланзадгад хотын төвийн автозамуудыг шинэчлэн 
засварлах, хүчитгэх 2013           769.0  

10 
Аймгийн статитикийн мэдээллүүдийн архивын төв 
серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хамгаалалтыг 
сайжруулах  2013             10.0  

11 
Сургуулиудыг ухаалаг самбараар хангаж, сургалтын 
нөхцөлийг сайжруулах  2013           900.0  

12 
Баян-Овоо, Сэврэй сумын ЗДТГ-ын барилгыг шинээр 
барих 2013        1,400.0  

13 Сумдад багийн төвийн барилга барих     /8 баг/ 2013           650.0  
14 Сумдыг интернетэд холбох, ашиглалтыг сайжруулах 2013             70.0  

15 
Төрийн албаны үйлчилгээний зарим автомашиныг 
шинэчлэх  2013           600.0  

16 
Аймгийн Даланзадгад сумын ЗДТГазар, Татварын 
нэгдсэн байрыг барих  2013        2,277.0  

17 Төрийн архивын байранд их засвар хийх. 2013             35.0  
18 Төрийн архивт нягт шүүгээ суурилуулах 2013             32.5  

19 
Байгууллагын архивын автоматжуулсан программ 
суурилуулах  2013               5.5  

20 Сумдын архивыг тохижууулах 2013               3.0  

21 
Хилийн заставуудыг бие даасан цахилгааны эх үүсвэр, 
нарны цахилгааны эх үүсвэрээр ажилладаг халуун 
усны төхөөрөмжтэй болгох 2013             26.0  

22 
Аймгийн Цагдаагийн газар, сумдын цагдаагийн тасаг 
болон замын цагдаагийн тасгийн бүтцийг өргөжүүлэх 
хүч хэрэгсэл, техник хангамжийг нэмэгдүүлэх  2013           150.0  



23 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй 
харилцах үйл ажиллагааг сайжруулах 2013             35.0  

24 
Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс Даланзадгад сумдад 
телекамер нэмж суурилуулах  2013           160.0  

25 

Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн болон нийгмийн эрүүл 
мэндийн чиглэлээр эмч, мэргэжилтэнүүдийг гадаад, 
дотоодод мэргэжил дээшлүүлж, ажлын байранд хийх 
сургалтыг дэмжих  2013           960.0  

26 
Багш нарын мэргэжил ур чадварыг дээшлүүлж, 
сургалтын баазыг бэхжүүлэх  2013        3,975.0  

27 
Суралцагсдын авъяас, сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх, 
суралцах ая тухтай нөхцлийг бүрдүүлэх 2013           995.0  

28 
Багш нарын мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлж 
сургалтын баазыг бэхжүүлэх 2013               3.0  

29 Хилийн зурвас нутагт харуулын байр барих 2013             36.0  

30 
Эрүүл мэндийн цогц чанартай оношлогоо эмчилгээний 
тусламжийг хүргэхэд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангах  2013        2,486.0  

  
    

      
16,209.6  

 
  
   

д/
д 

2013 онд он дамжин гүйцэтгэгдэх хөрөнгө оруулалт хэрэгжих 
хугацаа 

 төсөвт 
өртөг  

1 
Даланзадгад суманд 1200 хүүхдийн хичээлийн 
барилгыг барьж ашиглалтанд оруулах  

2012-
2013        2,530.0  

2 
Манлай суманд 12 айлын орон сууц барьж 
ашиглалтанд оруулах  

2012-
2013           350.0  

3 
Цогтцэций сумын сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 

2012-
2013        1,240.0  

4 
Батмөнх даян хааны хөшөөний үлдэгдэл санхүүжилт 

2012-
2013           200.0  

   дүн          4,320.0  
  Хөрөнгө оруулалтын нийт дүн         20,529.6  

 
   

 
    
   

д/
д 

Замын сангийн санхүүжилтээр хийгдэх хөрөнгө 
оруулалтын ажил 

хэрэгжих 
хугацаа 

 төсөвт 
өртөг  

1 
Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлд автозамыг 
барих ажлыг үргэлжлүүлэх  2013        2,277.0  

2 
Даланзадгад хотын төвийн автозамын дагуу явган 
хүний автозамыг засварлан шинэчлэх  2013           170.0  

3 Даланзадгад сумын автозамуудыг тэмдэгжүүлэх  2013               5.0  
  Нийт дүн          2,452.0  

 
    
   

 
   

 
   

  
  

 
   

 
  

  
1.     Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 

төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын ажил 
хэрэгжих 
хугацаа 

 төсөвт 
өртөг  

1 
Ёлын ам, Баян заг, Хонгорын элс орчмын газарт 
байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэж, 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах 2013 

            
20.0  



2 
Ханбогд сумын Цагаан хаданд гаалийн хяналтын 
талбай байгуулсан нийт газрын байгаль орчинд 
учруулсан хохирлыг тооцох 2013 

            
10.0  

3 

Мод тарьж ургуулсан иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад 
урамшуулал олгох журмын дагуу 2012 онд тарисан 
болон 2013 онд шинээр мод тарьж ургуулсан иргэн, аж 
ахуй нэгжид урамшуулал олгох, Бүх нийтээр мод тарих 
үндэсний өдрийг өргөн хүрээтэй зохион байгуулах  2013 

            
40.0  

4 
Байгалийн ургамлын нөөц тогтоож, аймгийн “Ургамлын 
ногоон ном” гаргах 2013 

            
40.0  

5 
Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын аялалын хөтөч 
ном, танилцуулга гаргах боловсруулалтын ажлыг 
эхлүүлэх 2013 

            
65.0  

6 

Байгалийн тодорхой баялгийг хариуцан хамгаалах, 
ашиглах, эзэмших, иргэдийн нөхөрлөлийг мэргэжлийн 
арга зүйгээр хангах, үйл ажиллагааг нь дэмжих, 
шинээр нөхөрлөл байгуулах, иргэд малчид идэвхтэн 
байгаль хамгаалагч нарын байгаль орчны хууль эрх 
зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх,туршлага солилцуулах 
зөвлөгөөн зохион байгуулах  2013 

            
12.0  

7 

Аймгийн Ерөнхий боловсролын сурагчдын байгаль 
хамгаалах клубуудын үйл ажиллагааг дэмжих, 
мэргэжил арга зүйгээр хангах, шинэ менежментийг 
хэрэгжүүлэх 2013 

              
5.0  

8 

Иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэн, орон 
нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран 
ажиллан, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион 
байгуулах  2013 

              
8.0  

9 

Байгаль орчныг хамгаалахад олон нийтийн хяналтыг 
сайжруулах, хууль тогтоомжийн хүрээнд идэвхитэн 
байгаль хамгаалагчдаас үүргээ гүйцэтгэх идэвхийг 
дээшлүүлэх,  үр дүнтэй сайн ажилласан идэвхтэн 
байгаль хамгаалагчийг Засаг даргын шагналаар 
шагнуулж урамшуулах болзолт уралдаан зарлах 2013 

              
3.0  

10 
  

Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэх 2013 
            

10.0  

  
  

ДҮН   
          

213.0  

  
2. Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 

хөрөнгө оруулалт     

1 
Даланзадгад суманд Мод үржүүлгийн газрыг 
байгуулна. \10 га\ 2013 

          
150.0  

2 
Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тоог багасгах 
зорилгоор дулааны шугам сүлжээг гэр хорооллын  
гудамжаар тавих, утааг бууруулах ажлыг эхлүүлэх 2013 

          
300.0  

3 
Өмнөговь аймгийн гадаргын болон газрын доорхи усны 
геологи-гидрогеологийн 1:100000 масштабтай 
зураглалтай болох; 2013 

            
10.0  

4 
Даланзадгад суманд хог ялган ангилах цех, хог 
бүртгэлийн пүүг байгуулж цахилгаанд холбох  2013 

          
400.0  

5 
Даланзадгад суманд хог тээвэрлэх зориулалтын 
машин нийлүүлэх 2013 

          
150.0  

6  Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх газрын генераторыг 2013           



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

байгуулах  300.0  

7 

Булаг шандны эхийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 
гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
аймгийн хэмжээнд булгийн эхийг хашиж хамгаалах 
ажлыг үргэлжлүүлэх 2013 

            
65.0  

8 
Далан булгийн эх,  экологийг сэргээн хамгаалах, 
Даланзадгад сумын үерийн даланг байгуулах 2013 

       
1,246.0  

9 

Даланзадгад, Ханбогд, Гурвантэс, Цогтцэций сумдад 
агаарын бохирдол, тоосжилтыг хэмжих тоног 
төхөөрөмж байршуулах, бороо, цасны усыг 
хуримтлуулах хөв цөөрмийг боломжтой газруудад 
байгуулах ажлын судалгааг эхлүүлэх 2013 

          
260.0  

10 

Ботаник цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах эхлэлийг тавьж, 
салхинаас хамгаалах ойн зурвасыг байгуулж ойн 
сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, иргэдийг эрүүл, цэвэр, 
ногоон орчинд амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх  2013 

       
1,000.0  

11 
Үлэг гүрвэлийн хүрээлэн бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулах ажлыг эхлүүлэх  2013 

          
800.0  

12 
Даланзадгад сумын төвийн бүсэд зүлэгжүүлэлтийн 
ажлыг хамгаалалтын хамт цогцоор шийдвэрлэх 2013 

          
150.0  

13 
Автозамжуулах замаар тусгай хамгаалалттай бүс 
нутгийн хөрсний эвдрэлийг бууруулах зорилгоор 
шороон замыг хатуу хучилттай автозам болгох  2013 

       
9,238.5  

  
  

ДҮН   
    

14,069.5  
 

 

 

 

 

  
  

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 
хөрөнгө оруулалтын нийт дүн   

      
14,282.5  



 

 

 

 

д/
д 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр хийгдэх 
хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ 

хэрэгжих 
хугацаа 

 төсөвт 
өртөг  

1 
Эрүүл мэндийн цогц чанартай оношлогоо эмчилгээний тусламжийг 
хүргэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах  

2013 
   3,514.0  

2 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон үйлчлүүлэгчдэд ая тухтай, 
тохилог аюулгүй орчинг бүрдүүлэх  

2013 
    3,155.0  

3 
"Сүү-тараг" хөтөлбөр хэрэгжүүлж, бага насны хүүхдийг суурь 
өвчлөлөөс сэргийлэх 2013 

          
90.0  

4 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах 
боломжийг нэмэгдүүлэх  2013 

          
56.0  

5 Сумдын сургуулиудад Багшийн  хөгжлийн төв байгуулах  2013        165.0  

6 Бүсийн оношилгооны төвийг цахилгааны эх үүсвэртэй болгох  2013 
          

10.0  

7 
Даланзадгад сумын 90 ортой эмнэлгийн их засварын зураг, төсвийг 
боловсруулах  

2013           
30.0  

8 Төв хөдөөгийн номын сан, музейн сан хөмрөгийг баяжуулах 2013 
          

40.0  

9 
Аймгийн төв номын сангийн шинэ барилгын ажлын зураг төслийг 
хийлгэх 

2013           
60.0  

10 

Чадварлаг нутгийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор сургуулийн 
өмнөх боловсролын болон багш мэргэжлээр суралцаж байгаа 
оюутнуудыг орон нутгийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах ажлыг 
өргөжүүлэх 

2013 

       36.0  

11 
Номгон сумын сангийн далай хийдийг дулааны шугам сүлжээнд 
холбох 

2013           
30.0  

12 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн зураг төсөв 
боловсруулах  

2013 
8.0 

13 
"40-өөс дээш насны ажил олоход хүндрэлтэй байгаа иргэнийг ажлын 
байраар хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

2013           
30.0  

14 
Иргэдийн амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  

2013 
          

50.0  

15 Өрх гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх  2013 
          

40.0  

16 
Ноѐн суманд ахмадын өргөө барих  

2013 
          

40.0  

17 Аймгийн ахмадын өргөөнд чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулах  2013 
          

15.0  

18 
Төлөөр нь өсгөсөн тэмээ тутамд олгох мөнгөн урамшууллыг 
үргэжлүүлэн, төсөв хөрөнгийг нэмэг дүүлэх бодлого баримтлах 

2013           
50.0  

19 Малчдын гаргасан энгийн уурхайн худагт урамшуулал олгодог 
болзолыг шинэчлэх, урамшууллыг олгох 

2013           
25.0  

20 
Өндөр ашиг шимт аж ахуйг дэмжиж, мал аж ахуй газар тариалан 
хосолсон “Загвар ферм”-ийг 5 суманд байгуулах  ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулах  

2013           
25.0  

21 
Нарны цахилгаан үүсгүүрээр ажилладаг ус өргүүр бэлчээрийн худагт 
суурилуулах ажлыг эхлүүлэх 

2013 
         30.0  



22 Усны мониторонгийн багаж хэрэгсэлтэй болох 2013 
         10.0  

23 Номгон сумын Эрдэнэбулагын услалтын системийг засварлах  2013          65.0  

24 
Улсын нөөцийн салбарт галын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор гүн 
өрмийн худгийн асуудлыг шийдвэрлэх  

2013           
20.0  

25 Даланзадгад сумын гэр хороололд ундны усны худаг гаргах 2013 
          

80.0  

26 
ДзДЦС-аас шинэ Даланзадгад хороолол хүртэл 35 кВ-ын ЦДАШ 3 км, 
дэд станцын ажлыг хийж гүйцэтгэх  

2013      
1,000.0  

27 
Даланзадгадын Дулаан хангамжийн газар ОНӨҮГ-ын дулааны шугам 
сүлжээний ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах, дулаан түгээх төвийн 
хүчин чадлыг өргөтгөх   

2013         
450.0  

28 
Дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн сайжруулах \ЦТП-9-ийн 1 дүгээр 
контурын шугам солих\ 

2013           
80.0  

29 
Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн дулааны шугам сүлжээний 
засварын зураг, төсөвийг боловсруулах    

2013           
20.0  

30 Даланзадгад хотын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн хэрэгжүүлэх  2013 
          

50.0  

31 
Даланзадгад сумын орон сууцуудыг хэсэгчлэн хэрэглээний халуун 
устай болгох ажлыг үргэлжлүүлэх  

2013         
960.0  

32 
Даланзадгад сумын гэр хорооллыг цэвэр бохир усны шугам сүлжээнд 
холбох ажлыг эхлүүлэх  

2013         
240.0  

33 
1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд орон сууц барих /250 айл 
/ 

2013      
5,000.0  

34 Өмнөговь аймгийн газар ашиглалтын эрчимтэй уялдан аймгийн газар 
зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх 

2013           
43.8  

35 
Хот тохижилтын үйл ажиллагааг зориулалтын автомашинаар хангаж, 
нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээ, ашиглалт 
хамгаалалтыг сайжруулах  

2013         
140.0  

36 

Ойрын жилүүдэд нийгмийн салбарт шинээр баригдах болон 
засварлах барилга байгууламжийн геологийн судалгаа, зураг төслийг 
боловсруулах Үүнд: Номгон сумын сургуулийн  барилгын засвар, 
Баяновоо, Баяндалай сумын ЗДТГ-ын конторын барилга, Мандаловоо 
сумын бага сургуулийн барилгыг нийтийн ахуйн үйлчилгээний 
зориулалтаар засварлах зураг, 4 сумыг цэвэр бохир усны шугам 
сүлжээнд холбох,   

2013        200.0  

37 Орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг сайжруулах 2013         
150.0  

38 
Сургуулиудад байгалийн ухааны болон мэдээлэл зүйн иж бүрэн 
кабинет байгуулах  

2013         
190.0  

39 
Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс, Даланзадгад сумдыг хөдөлгөөнт 
эргүүлийн машинààр хангаж эргүүлийн машины тоог нэмэгдүүлэх 

2013           
60.0  

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 
хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нийт дүн  16,257.8 

 


