
д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

 АИТХурлын 

2015 оны 8/1 

тогтоолоор 

батлагдсан 

төсөв 

 д/д  Төсөл, арга хэмжээ 
 Санхүүжүүлэх 

дүн 

1
Байгаль хамгаалагч нарыг тоног

төхөөрөмжөөр хангах
18,000.0           3       -                       

2

Мод тарьж ургуулсан иргэн аж ахуй нэгж

байгууллагад урамшуулал олгох журмын

дагуу 2013, 2014 онд тарисан болон 2015

онд шинээр мод тарьж ургуулсан иргэн, аж

ахуй нэгжид урамшуулал олгох 

           30,000.0 4       Мод тоолох шатахууны зардалд 931.6                   

5       Сумдын булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах             59,616.0 59,616.0              

6       
БД-2, ГТ-2, Ноён-1, Сэв-3, Хүрмэн-2 булгийн эх 

хашиж хамгаалах
            63,700.0 63,700.0              

7       
Аймгийн хэмжээнд усны тоо бүртгэлийг зохион 

байгуулах
              2,606.3 2,606.3                

8       
Аймгийн хэмжээнд усны тоо бүртгэлийг зохион 

байгуулах
            15,000.0 14,999.1              

5

Сумдын хүн амын ундны ус хангамжийг 

сайжруулах  хүрээнд худагт  ус 

цэвэршүүлэх, цэнгэгжүүлэх, тоног 

төхөөрөмж суурилуулах 

20,000.0           9       
Гашуун сухайт дахь гаалийн газар

 цэвэр усны тоног төхөөрөмж
              4,000.0 4,000.0                

6

Даланзадгад сумын төвлөрсөн унд ахуйн 

ус хангамжийн  эх үүсвэрт эрүүл ахуй бүс 

50 метрээр хашаажуулалт хамгаалалт 

хийж, хамгаалалтын бүс /200/ метрээр 

тэмдэгжүүлж дэглэмийг мөрдүүлж ажиллах

           95,000.0 12     
ДЗ сум гүний 4 худаг, ус түгээх 4 байр 

хашаажуулж, тэмдэгжүүлэх
            94,851.0 94,851.0              

7

Сав газрын байгаль хамгаалах ажлын 

хүрээнд байгаль хамгаалах нөхөрлөл, 

клубүүдийн үйл ажиллагааг урамшуулах, 

хамтран ажиллах, сургалт сурталчилгааг 

шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулах 

замаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 

хангах

           20,000.0 13     
"Ус тогтвортой хөгжил" оюутны ЭШ, онол 

практикийн бага хурал
              4,956.5 4,956.5                

8

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн  орчны 

бүсийн хөгжлийг дэмжих, орчны бүсийн 

менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, 

нөхөн сэргээх, тэмдэгжүүлэх

20,000.0           14     

Баяндалай, Сэврэй сумын нутагт хууль бус 

аргаар алт олборлон ТХГазарт хууль 

зөрчигдөж байгаа тул харуул хам-т

11,086.6              

15     

Гурвантэс сумын "Гүн" хэмээх газарт 

зөвшөөрөлгүй газрын хэвлий хөндөж 

байгалийн баялаг ашиглах явдлыг зогсоох

                 390.0 390.0                   

16     Хяналтын пост 2,733.2              2,733.2                

17     
Гурвантэс суманд зөвшөөрөлгүй ашигт 

малтмал, ургамал ашиглахаас хамгаалах
            35,832.4 35,832.4              

18     
Нийтийн эзэмшлийн ногоон

 байгууламжийн хашаа
            23,797.1 23,797.1              

19     
Нийтийн эзэмшлийн ногоон 

байгууламжийн усалгаа
              2,819.2 2,819.2                

20     ДЗ сум Мод усалгааны автомашин 35,500.0            35,500.0              

21     
УБХэлтсийн  гадна ногоон байгууламжийн 

хашаа
              6,500.0 6,500.0                

22     Цэнгэлдэх хүрээлэн зүлэгжүүлэлт 150,000.0          150,000.0            

10

Сав газрын нөхөн сэргээлтийг ажлын 

хүрээнд аймгийн Ойн менежментийн 2015 

оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Мод 

үржүүлгийн газар 5 га, ойжуулалт, 

зүлэгжүүлэлт,  сургалт, цөлжилтийн 

зэрэглэл тогтоох

220,000.0         

9

Усны сав газруудад зөвшөөрөлгүйгээр 

ашигт малтмал, ургамал ашиглахаас 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  хяналт 

шалгалтыг сайжруулж ажиллах

40,000.0           

4

Сумдын ус ашиглагч нарт хяналт тавьж 

тоолуургүйгээр ус ашиглах зөрчлийг 

арилган хяналт шалгалтыг нэгдсэн 

байдлаар зохион байгуулж  ус хэрэглэгч, 

ашиглагчдыг тоолууржуулах  усны тоо 

бүртгэлыг зохион байгуулах

           20,000.0 

          Байгаль хамгаалах чиглэлээр 2015 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ 

Гүйцэтгэл /12 

сар/

3 Гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор аймгийн хэмжээнд булгийн эхийг 

хашиж хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлэх 

         140,000.0 



11

Сав газрын байгаль хамгаалах нөхөн

сэргээлтийн ажлын хүрээнд УТХГ нутгийн

тодорхой хэсэгт экологи эдийн засгийн

үнэлгээг тогтоолгох

80,000.0           23     69,000.0            34,500.0              

2,000.0              2,000.0                

24     
ДЗ сумын хог хаягдлын цэгийн 

үйлдвэрийн байрны зураг төсөв
92,874.3            72,299.3              

14
Номгон сумын цэвэр усны шугам сүлжээг

үргэлжлүүлэн барих 
125,200.0         26     

Номгон сумын гадна ариутгах 

татуургын шугам барих
            25,235.6 22,735.6              

15

Даланзадгад сумын Соёл амралтын

хүрээлэнгийн цэвэрлэх байгууламж, ногоон

байгууламж 

290,000.0         27     

Даланзадгад сумын Соёл амралтын

 хүрээлэнгийн цэвэрлэх байгууламж, ногоон 

байгууламж 

290,000.0          290,000.0            

16
Үерийн далангийн нэмэлт суваг шуудууны

ажил
330,000.0         28     

Үерийн далангийн нэмэлт суваг

 шуудууны ажил
          330,000.0 330,000.0            

17
ДЗ сум цэвэр бохир усны шугам сүлжээний

зураг төсөв
82,000.0           29     

ДЗ сум цэвэр бохир усны шугам сүлжээний 

зураг төсөв
            82,000.0 82,000.0              

18

Даланзадгад сумын гэр хорооллын зарим

хэсгийг цэвэр бохир усны шугамд холбох

ажлыг үргэлжлүүлэх

2,513,460.0      30     
ДЗ сумын гэр хорооллын зарим хэсгийг цэвэр 

бохирын шугамд холбох
       2,513,460.0 400,000.0            

19

Даланзадгад сумын гэр хорооллын цэвэр

бохир усны шугам сүлжээний ажлын

үлдэгдэлп

419,000.0         104   ДЗ сум гэр хорооллын шугам/сүл 419,000.0          419,000.0            

Дүн 4,562,660.0      -                                                                           4,325,871.6      2,166,853.9         

12

Сав газрын нөхөн сэргээлтийг ажлын 

хүрээнд аймгийн хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулах 2015 оны 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

Даланзадгад сумын хог хаягдлын цэгт 

ажлын байр, хог ангилан ялгах, хог 

хаягдлын тоо бүртгэл хийх 

100,000.0         


