


12 
Үндэсний бөх, морь, сур, шагайн харвааны 
төрлүүдийг дэмжин хөгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах   

58 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар 100 25.0     25.0   

13 
Спортын амжилтыг дэмжин хөгжүүлж, нийтийн 
биеийн тамирыг бүх нийтийн үйлс болгох арга 
хэмжээг зохион байгуулах 

93 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 20.0     20.0   

14 Соёл, спортын цогцолборын барилгыг дуусгаж, 
ашиглалтанд оруулах 91 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100           

15 Цэнгэлдэх хүрээлэнг  засварлан, тохижуулах 93 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 550.0     550.0   
  Дүн        15224.5 887.2 960.0 605.0 1200.0 

      1.2. Боловсрол, соёлын салбарын чиглэлээр  

16 
Хүүхэд нэг бүрийн бүтээлч сэтгэлгээний 
хөгжлийг дэмжсэн "Авьяас", "Ном", "Зөв монгол 
хүүхэд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  

45, 46 Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн хувь 100 20.0   20.0     

17 

Багш, сурагчдын хөгжлийг дэмжин сургуулийн 
өмнөх боловсрол, бага, суурь боловсролын 
сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, багш 
суралцагчдын амжилтыг дэмжин хөгжүүлэх  

44 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 100.0   100.0     

18 Засаг даргын нэрэмжит оюутны орон нутгийн тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх  47,49 Хамрагдах оюутны тоо  95 195.0     195.0   

19 
Хүүхдийн биеэ дааж хөгжих нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлэн  сургалтын тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслээр хангах 

50 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 300.0    300.0     

20 Сургуулиудад гадаад хэл, байгалийн 
шинжлэлийн кабинет байгуулах   50 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар  100 100.0      100.0   

21 
Шинээр ашиглалтанд орох цэцэрлэгүүдийн 
тохижолт, тоног төхөөрөмж, тоглоом, 
наадгайгаар хангах  

50 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 200.0    200.0     

22 1200 хүүхдийн сургуулийн барилгыг 
ашиглалтанд оруулах   91  Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 582.4      582.4   

23 Гурвантэс суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгыг шинээр  барих  50  Ажлын гүйцэтгэлийн хувь   100 950.0        950.0 

24 
Манлай сумын 320 хүүхдийн  сургуулийн 
барилгыг ашиглалтанд оруулах  50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 2996.8    1796.8     

25 Даланзадгад суманд 240 хүүхдийн спортын 
сургууль барьж ашиглалтанд оруулах 50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 2463.59   1963.59     

26 Цогт-Овоо сумын сургуулийн барилгын дээврийг 
засварлах   50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 90.0     90.0   

27 Булган сумын 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн дээврийн 
засвар хийх  50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 35.0    35.0     



28 Мандал-Овоо сумын 80 хүүхдийн дотуур байрны 
дээврийг засварлах   50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 40.0    40.0     

29 

Орон нутгийн соёлын өвийг хамгаалах, судлах, 
дэлгэрүүлэх, уламжлалт уралдаан тэмцээн, 
наадам зохион байгуулах, онгон дагшин 
байгалиа хамгаалах, үндэсний хэмжээнд 
таниулах, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх  

120 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 90.0     90.0   

30 
Өмнийн говийн өнгө төрх, уламжлалт ёс заншил, 
соёл урлагийн өвийг сэргээн, хойч үед өвлүүлэх 
зорилгоор Цамын бүжгийг туурвих 

57 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 80.0     80.0   

31 
Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын боловсон 
хүчнийг чадавхижуулан, номын сан, музейн сан 
хөмрөгийг баяжуулах 

59 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 80.0     80.0   

32 Гурвантэс сумын Соёлын төвийг  тоног 
төхөрөмжөөр хангах  57 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар  100 40.0   40.0     

33 
Ханбогд  сумын Соёлын төвийн барилгыг 
ашиглалтанд оруулж, үзэгчдийн суудлаар 
хангах. 

89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 3246.49   2246.49     

34 Номгон  сумын Соёлын төвийн барилгыг 
ашиглалтанд оруулах 89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 400.0 400.0       

35 Ноён, Манлай сумдын Соёлын төвийг 
ашиглалтанд оруулах  89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 0.0         

36 Сэврэй сумын соёлын төвийн барилгын их 
засвар 89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 190.0   190.0     

37 Мандал-Овоо сумын Соёл спортын төвийн 
барилгын их засвар хийх 89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 135.1   135.1     

38 Ханхонгор сумын мэргэжлийн сургалттай сургуулийн 
барилгын засвар  50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 200.0   200.0     

39 Цогтцэций сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын 
гадна шугам сүлжээний ажил 50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 195.0     195.0   

40 
Цогтцэций сумын "Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны 
цогцолбор барилга"-ын гүйцэтгэлийн үлдэгдлийг  
санхүүжүүлэх 

50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 140.0     140.0   

41 Даланзадгад сумын 2 дугаар сургуульд спорт заалны 
барилга шинээр барих 50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 2200.0       1500.0 

  Дүн       15069.4 400.0 7267.0 1552.4 2450.0 

        1.3. Нийгмийн хамгаалал, хүн ам зүй, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр  

42 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн 
төвийн барилгын зураг төсвийг хийлгэж 
барилгын ажлыг эхлүүлэх 

92 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 150.0       150.0 



43 Ахмадын хээрийн сувилалд  гүний худаг гаргах 2 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 20.0     20.0   

44 
Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн  
нөхөн сэргээлт хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх 

2 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 10.0     10.0   

45 
Сумдын нийгмийн ажилтнуудын мэдлэг, ур 
чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажил зохион 
байгуулах 

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  1 5.0     5.0   

46 "Буянт" хотхон хүүхдийн зуслангийн орон сууцыг 
засварлаж, зусланд тохижилт хийх  89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар    100 138.0     138.0   

47 "Хүүхэд харах" шинэ  үйлчилгээг бодлогоор 
дэмжих  2 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр              

48 Хүүхдийн оролцоо- хамгааллын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа зохион байгуулах  2 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр    8.0     8.0   

49 "Залуучуудын хөгжил"  хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх  1, 48 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар  100 20.0     20.0   

50 

"Өрх гэр бүлийг дэмжих", "40-өөс дээш насны 
ажил олоход бэрхшээлтэй  иргэнийг ажлын 
байраар хангах", "Ажилтай орлоготой 
Эмэгтэйчүүд" хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлж, шинэ ажлын байрыг бий болгон 
өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх  

1 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байх  100 500.0     500.0   

51 
Орон нутагт боловсруулах чиглэлийн хүнд, 
хөнгөн үйлдвэр шинээр байгуулахыг бодлогоор 
дэмжих  

33 үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   0.0         

52 ХАБЭА-н чиглэлээр нийгмийн түншлэлийн 
талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 56 үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   5.0     5.0   

          856.0 0.0 0.0 706.0 150.0 

Хоёр. Эдийн засгийн бодлогын хүрээнд: 
2.1. Төсөв санхүүгийн талаар  



53 

Төсвийн шинэчлэлийн бодлогыг үргэлжлүүлж, 
санхүүгийн хувьд орон нутгийн биеэ даасан 
байдлыг бэхжүүлэн, төсвийн орлогын бааз 
суурийг өргөжүүлж, орлогыг нэмэгдүүлэх 
бололцоотой эх үүсвэрийг бүрэн дайчлан, 
төсвийн урсгал зардлыг зохистой түвшинд 
хязгаарлах, төсвийн тогтвортой, иж бүрэн, үнэн 
зөв, ил тод, зохистой, хариуцлагатай байх 
зарчмыг үргэлжлүүлэх 

7 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100           

54 

Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, татвар 
ногдуулалтын талаар татвар болон мэргэжлийн 
холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан 
шалгалтыг зохион байгуулах 

7 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100           

55 

Төрийн сангийн шинэчлэл, хяналт, хариуцлагын 
тогтолцоог сайжруулах талаар сумдын 
санхүүгийн албаны ажилтанууд болон төсөвт 
байгууллагын нягтлан бодогч нарт сургалт 
зохион байгуулах 

8 Сургалтанд хамрагдах хүний тоо  110 9.0     9.0   

56 "Төсвийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн"-ийг 
зохион байгуулах 15 Зөвлөгөөнд хамрагдах хүний тоо 280 5.0     5.0   

57 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, 
зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийж ажиллах, үр 
дүнг тооцох  

11 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100           

58 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө 
оруулалт, байгаль хамгаалах чиглэлээр хийгдэх 
хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн 
сангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалтаар сүүлийн 5 
жилийн судалгаа гаргах 

13 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100           

59 
Төрийн сангийн тогтолцооны хүрээнд  гарч 
болзошгүй эрсдлийг үнэлж, төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус, өдөр тутмын хяналтыг хийх 

15 15 сумын санхүү албанд төрийн 
сангийн дотоод хяналт хийх 15           

60 

Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, 
төсвийн хөрөнгө өр төлбөр, орлого, зарлага, 
хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад 
санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, үнэлэлт, 
дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар 
хангах 

7, 8 
үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр    
15 сумын санхүү алба, төсөвт 
байгууллагуудад  /СХААлба/ 

100           



61 

Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 11/09 
өдрийн 439 дугаар тогтоолын дагуу Орон нутгийн 
өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогыг  
зохион байгуулж, нэгтгэлийг Төрийн өмчийн 
хороонд хүргүүлэх. 

14 Орон нутгийн өмчит 178 
байгууллага хамрагдсан байх /Өмч/ 178           

62 

Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр 
хуулийн дагуу зохион байгуулж, орон нутагт 
сургалтыг зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнаж 
ажиллах  

12 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
/ХАААлба/ 100           

  Дүн        14.0 0.0 0.0 14.0 0.0 
2.2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын чиглэлээр   

63 Малчин хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх  23, 24 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр    800.0   800.0     

64 "Ингэний айрагны баяр-2016" арга хэмжээг зохион 
байгуулах    Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   10.0     10.0   

65 "Монгол тэмээ-999" дэлхийн дээд амжилтанд 
бүртгүүлэх тэмээний уралдааныг зохион байгуулах    Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   200.0     200.0   

66 "Сарлагийн баяр-2016" арга хэмжээг зохион байгуулах   Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   6.0     6.0   

67 Аймгийн аварга шалгаруулах "Адуучин" тэмцээн 
зохион байгуулах    Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   6.0     6.0   

68 
Балгасны улаан нуурын 100 га-гийн услалтын 
системийг түшиглэн эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх 
төсөл хөтөлбөрийг бодлогоор дэмжих 

22 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   0.0         

69 Махны чиглэлийн хонины загвар цөм сүрэг байгуулах 18 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   21.0   21.0     

70 
Сүүний ямаа үржүүлэх, сүүний чиглэлийн үхэр, ямаа, 
махны чиглэлйин хонь, үхрийн хөлдөөсөн үрээр 
зохиомол хээлтүүлэг хийх, өргөжүүлэх 

20 Зохиомол хээлтүүлэг хийсэн малын 
тоо 150 5.00   5.0     

71 Бог мал нядлах механик шугам бүхий цех байгуулах 
ажлыг бодлогоор дэмжинэ   Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   0.0         

72 Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
оношлох арга хэмжээг  төлөвлөн хэрэгжүүлэх     Хамрагдсан малын тоо, толгой 790.6 

мян 300.0     300.0   



73 

Хачгаар дамжин халдварладаг цусны паразит өвчний 
тандалт шинжилгээ судалгааны ажил хийх, бруцеллёз 
өвчнөөр эерэг урвал үзүүлсэн бүс нутгийн тэмээн 
сүргийг эрүүлжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх /Цогт-
овоо, Манлай, Сэврэй, Булган сумдад 

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 20.0   20.0     

74 
Малын хашаа, хороо, өвөлжөө, хаваржаа, уст цэгийн  
ариутгал халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг системтэй 
зохион байгуулан хэрэгжүүлэх 

  Хамрагдсан өвөлжөө, хаваржааны 
тоо, хувь 

4798, 
90 390.0       390.0 

75 
Балгасны 100 га-гийн услалтын системийг эдийн 
засгийн эргэлтэнд оруулах санал санаачлагыг 
бодлогоор дэмжиж хамтарч ажиллах  

22 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   200.0       200.0 

76 Газар тариалан эрхлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөн 
зохион байгуулах 30 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   4.0     4.0   

77 Хүлэмжийн тариаланг дэмжин хөгжүүлэх төсөл 
хөтөлбөрийг бодлогоор дэмжинэ.  30 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   150.0       150.0 

78 
Органик хүнсний бүтээгдэхүүний шинэ нэр төрлийг бий 
болгосон, өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрийг 
урамшуулах арга хэлбэрийг судалж, журам  
боловсруулах 

39 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   0.0         

79 
Аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын удирдах ажилтан 
мэргэжилтэн нарын нэгдсэн сургалт, зөвлөлгөөнийг 
зохион байгуулах 

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   0.0         

80 Төлөөр өссөн тэмээ тутамд мөнгөн урамшуулал олгох 26 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр             

81 
ХХААГазрын мал эмнэлэг ариун цэврийн 
лабораторийг тоног төхөөрөмжөөр хангаж, хяналтын  
камераар тоноглох 

  Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 53.0     53.0   

82 ХХААГазрын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, 
чадавхийг сайжруулах нэгдсэн арга хэмжээ   Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар  100 39.0     39.0   

83 ХАА-н чиглэлээр орон нутагт хэрэгжиж буй төсөл 
хөтөлбөрт хяналт үнэлгээ, шинжилгээ хийх 107 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   0.0         

  �ү�        2204.0 0.0 846.0 618.0 740.0 
            2.3. Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр  

84 
Нийтийн хоолны үйлчилгээ, хүнсний худалдаа 
эрхлэгчид, сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол 
тэжээл бэлтгэн нийлүүлэгчдийг эрүүл ахуйн зохистой 
дадал мөрдүүлэх сургалтад хамруулах 

39 Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо 50 2.5     2.5   

85 Мандал-Овоо суманд ахуй үйлчилгээний төвийн 
барилга барих   Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 140.0   140.0     



86 Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийг ШТСтанцуудад 
баталгаажуулалт хийх тоног төхөөрөмжөөр хангах   Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 7.5     7.5   

87 Орон нутагт үйлдвэрлэж буй нэг бүтээгдэхүүнд 
“Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох 39 Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх 

эрх олгосон байх   0.0         

88 "Говь фестиваль-2015" бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн 
худалдаа, малчны өдрийг зохион байгуулах    Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   4.5     4.5   

  Дүн        154.5 0.0 140.0 14.5 0.0 
2.4. Дэд бүтцийн салбарын чиглэлээр  

              2.4.1. Эрдэс баялаг, эрчим хүч, мэдээллийн технологийн чиглэлээр  

89 
Орон нутагт Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж 
ахуйн нэгжүүдтэй "Хамтын ажиллагаа" - ны гэрээ 
байгуулж, хамтарч ажиллах.  

36 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   0.0         

90 
Ноён, Гурвантэс, Сэврэй сумдын Төвийн бүсийн 
нэгдсэн системд холбох ажлын хүрээнд 110 кВ-ын 
ЦАДШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсвийг боловсруулах 
ажлыг холбогдох газруудад тавьж шийдвэрлүүлэх 

3.64 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   0.0         

91 
Цогтцэций сумын цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийг 
төвийн бүсийн нэгдсэн системд шилжүүлэх ажлыг 
судлан шийдвэрлэх  

3.63 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр             

92 Сэврэй сумын төвийг шилэн кабелийн сүлжээнд 
холбох 3.65 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 350.0   350.0     

93 Сэврэй сумын төвийн ЦДАШ-ын өргөтгөл шинэтгэлийн 
ажил 3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 40.0   40.0     

94 Баян-Овоо сумын уурын зуухны тогоо солих   Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 70.0   70.0     

95 Даланзадгад хотын төвийн гэр хорооллын 0.4 квт-ын 
цахилгааны шугамыг өргөтгөх  3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1657.2   339.40     

96 Алслагдсан сум, багийн малчдын үүрэн холбооны 
тархалтыг нэмэгдүүлж, сүлжээг сайжруулах 3.65 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 80.0   80.0     

97 
Даланзадгад сумын шинэ суурьшлын бүсийн гадна 
холбоо, дохиоллын гол магистраль шугамын ажлын 
зураг төсвийг боловсруулж, ажлыг гүйцэтгэх 

3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 250.0   250.0     

98 Даланзадгад сумын төв доторхи авто замын дагуу 
гэрэлтүүлэг суурилуулах 80 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 350.0   350.0     

99 
Арвин сангийн ЦТП-9-г Арслан хотхоны ЦТП-тэй 
нэгтгэж ажиллуулахаар шугам сүлжээнд өөрчлөлт 
хийх 

3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 99.0   99.0     



100 
Эх үүсвэрийн гүний худгуудийн ТП болон цахилгаан 
"0" шугам, галын болон өндрийн шугамын засвар, 
дамжуулах хөл, цахилгааны утсыг шинэчлэх 

3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 50.0   50.0     

101 Баяндалай, Булган, Мандал-Овоо, Манлай, 
Ханхонгор, Хүрмэн  сумдын уурын зуухны тогоог солих 3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 362.0     362.0   

  Дүн        3308.2 0.0 1628.4 362.0 0.0 
        2.4.2. Зам, тээвэр барилга хот байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр  

102 Даланзадгад, Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу 
хучилттай автозамыг барих ажлыг үргэлжлүүлэх 72 Шинээр ашиглалтанд орсон хатуу 

хучилттай авто замын урт /км/ 24 9922.6     9922.6   

103 
Даланзадгад - Баяндалай - Гурвантэс чиглэлийн 170 
км, Даланзадгад - Хүрмэн чиглэлийн 30 км шороон 
замыг засч сайжруулах 

74 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 4260.0   4260.0     

104 

Орон нутгийн зорчигч шуудан хүргэлтийн давтамжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор гэрээг дүгнэж, нөхөн олговор 
олгох, Даланзадгад сумын нийтийн тээврээр 
үйлчлүүлж буй  ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд хөнгөлөлт үзүүлэх 

76 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 10.0     10.0   

105 Даланзадгад суманд гудамж төсөл хэрэгжүүлэх 86 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар  100 3750.0       3750.0 

106 
Даланзадгад хотын бүрэн биологийн цэвэрлэгээтэй 
3000 м3/хоногийн хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгуулжийн ажлыг эхлүүлэх 

75 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 40 7400.0       7400.0 

107 Цогтцэций сумын төв дотрох 2,3 км хатуу хучилттай 
автозамыг барих  63.74 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100.0 1718.8       1718.8 

108 
1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
дүгнэж, орон сууцнуудыг үе шаттайгаар ашиглалтанд 
оруулах   

87 Ашиглалтанд оруулах орон сууцны тоо 435           

109 Даланзадгад сумын автозамын дагуу дугуйн зам 
байгуулах    Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100.0 100.0   100.0     

110 
Орон нутгийн чанартай хатуу хучилттай авто 
замын өвлийн арчлалт, хамгаалалтыг хийж 
гүйцэтгэх  

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   24.1     24.1   

  Дүн        27185.5 0.0 4360.0 9956.7 12868.8 
      2.5. Хөрөнгө оруулалтын бодлого төлөвлөлт, бүсчилсэн хөгжлийн талаар  



111 

Ойрын жилүүдэд шинээр баригдах болон засварлах 
барилга байгууламж, шугам сүлжээний зураг төсөл 
болон ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, геологийн 
судалгаа хийх Үүнд: Даланзадгад сумын гэр 
хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, 
Даланзадгад хотын цэвэрлэх байгуулжийн зураг 
төсөв, Нутгийн захиргааны байгууллагын нэгдсэн 
байрны зураг төсөв, Даланзадгад сумын төвийн авто 
замын болон гэр хорооллын үерийн уснаас зайлуулах 
шугам сүлжээний зураг төсөв, Ноён сумын сум дундын 
эмнэлгийн барилгын холболтын зураг төсөв, Номгон, 
Манлай, Хүрмэн, Ноён, Сэврэй сумдын төвийн цэвэр 
бохир усны шугам сүлжээний нэгдсэн зураг төсөв 
боловсруулах. Даланзадгад сумын ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй болсон Жаргалант, Нанзад 
хороолол, 2,3,4,9 байрнуудыг дахин төлөвлөлтийн 
төсөлд хамруулах, барилга байгууламжийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, Даланзадгад сумын гудамж 
төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд.  

89 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   325.12   325.12     

112 Аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг нэгтгэж, үр дүнг тооцох 86 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр              

113 
Орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, 
төсөөллийг боловсруулан төлөвлөх ажлыг зохион 
байгуулж ажиллах, гүйцэтгэлийг тооцож ажиллах  

86,89 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр              

114 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын 
гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэх аргазүйн зөвлөмж өгөх 
ажлыг зохион байгуулах  

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр              

  Дүн        325.1 0.0 325.1 0.0 0.0 
         2.7. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр  

115 

Сумдын төвлөрсөн унд ахуйн ус хангамжийн эх 
үүсвэрт ус цэвэршүүлэх, цэнгэгжүүлэх, тоног 
төхөөрөмж суурилуулах. /усны төлбөрийн 
орлогоос/ 

113 Хашаажуулалт, хамгаалалт хийсэн 
худгийн тоо  7 100.0     100.0   

116 

Гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
аймгийн хэмжээнд булгийн эхийг хашиж 
хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлэх /усны төлбөрийн 
орлогоос / 

113 Хамгаалсан булгийн тоо  20 120.0     120.0   

117 

Далан булгийн эхийн экологийг сэргээн 
хамгаалах, гадаргын усны нөөцийг  нэмэгдүүлэх 
зорилгоор хамгаалалт, орчны тохижилтыг 
сайжруулах  /усны төлбөрийн орлогоос/ 

113 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   100.0     100.0   



118 

Даланзадгад сумын төвлөрсөн ус хангамжинд 
холбогдоогүй айл өрхийг төвлөрсөн цэвэр усны 
шугам сүлжээнд холбох ажлыг үргэлжлүүлэх 
/усны төлбөрийн орлогоос / 

63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1685.0     1685.0   

119 
Хүрмэн сумын төвийн цэвэрлэх байгууламж, усан 
хангамж, ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээний 
ажил /усны төлбөрийн орлогоос/ 

63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 800.0     800.0   

Усны сав газрын байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлт, рашаан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, булаг шанд, баянбүрдийг хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний хүрээнд: 

120 

Мод тарьж ургуулсан иргэн  аж ахуй нэгж 
байгууллагад урамшуулал олгох журмын дагуу 
2014, 2015 онд тарисан болон 2016 онд шинээр 
мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуй нэгжид 
урамшуулал олгох /усны төлбөрийн орлогоос/ 

114 Урамшуулал авсан иргэний тоо 80 40.0     40.0   

121 
Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
орчны бүсийн хөгжлийг дэмжих, сургалт 
сурталчилгаа /усны төлбөрийн орлогоос/ 

109 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   10.0     10.0   

122 

Байгаль орчны хяналтыг сайжруулах зорилгоор 
хил хамгаалах болон бусад мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах.  /усны 
төлбөрийн орлогоос/ 

110 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   50.0     50.0   

123 

Ногоон байгууламжийн услалтыг сайжруулах 
зорилгоор Даланзадгад - Нисэх чиглэлийн замын 
дагуух 2 худгийг иж бүрэн тоноглож ашиглалтанд 
оруулах, Үдэлт угталтын талбай хүртэлх зам 
дагуу 1 гүн өрмийн худаг гаргах, дээрх 
талбайнуудын усалгааг иж бүрэн системжүүлэх/  
/ усны төлбөрийн орлогоос / 

111 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 220.0     220.0   

124 

Байгаль хамгаалах өдрүүдийг зохион байгуулж, 
иргэдэд танилцуулга мэдээлэл хийх, сурталчлах 
/ургамал амьтныг хамгаалах өдөр, усны өдөр, 
цөлжилттэй тэмцэх өдөр, бүх нийтээр мод тарих 
өдөр, шувууд ажиглах өдөр/ /усны төлбөрийн 
орлогоос/ 

111 Зохион байгуулсан арга хэмжээний 
тоо  5 10.0     10.0   



125 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын байгаль орчныг 
хамгаалах, түүний баялгийг ашиглах, нөхөн 
сэргээх үйл ажиллагаа, зөвшөөрөлгүйгээр ашигт 
малтмал, амьтан ургамал ашиглахаас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналтыг 
сайжруулж, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг 
нөхөн төлүүлэх, нөхөн сэргээлт хийх арга 
хэмжээг тус тус хэрэгжүүлэх. /усны төлбөрийн 
орлогоос/ 

110 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   50.0     50.0   

126 

Агнуурын бүс нутгийн менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, биотехникийн арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  /өвс тэжээлийн нөөц 
бүрдүүлэх, хужир мөс тавих, ус задгайлах/ /усны 
төлбөрийн орлогоос/ 

111 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   50.0     50.0   

127 

Сав газрын нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд 
аймгийн Ойн менежментийн 2016 оны 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Мод үржүүлгийн газрыг 
өргөжүүлэх, ойжуулалт, зүлэгжүүлэлт, усалгаа, 
сургалт, сурталчилгаа/ /усны төлбөрийн 
орлогоос/ 

69 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   200.0     200.0   

128 
Даланзадгад суманд агаарын бохирдлыг 
бууруулах дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

70 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   500.0     500.0   

129 

Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
Даланзадгад сумын зарим аж ахуй нэгж, 
хорооллыг төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээнд 
үе шаттайгаар холбох, ЦТП шинээр барих.  
/Бага-Уул, Жаал-Уулын орчимд, 3 дугаар 
сургуулийн баруун талын Ёл хороолол, 1 дүгээр 
сургуулийн баруун талын байшин хорооллын 
орчимд шинэ ЦТП барьж боломжтой хэсгүүдийг 
дулааны шугам сүлжээнд холбох/ /усны 
төлбөрийн орлогоос/ 

70 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 500.0     500.0   

130 

Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хөрсний доройтол, 
цөлжилтийн зэрэглэл, байгалийн ургамлын 
нөөцийг тогтоож, “Ногоон ном” гарган 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлуулах. /усны төлбөрийн орлогоос / 

115 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100 100.0     100.0   



131 

Даланзадгад суманд баригдаж буй соёл 
амралтын хүрээлэнг үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлж 
ашиглалтанд хүлээн авах. /усны төлбөрийн 
орлогоос / 

116 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 815.0     815.0   

132 Хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэрээ 
хэлэлцээрийг байгуулах, сурталчлах 117 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр             

133 
Элсэн урлал олон улсын уралдаан “Алтан 
шаргал элс” эвент арга хэмжээг санаачлан 
зохион байгуулах 

116 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   30.0     30.0   

134 

Хонгорын элс, Баянзаг, Ёлын амны жуулчин 
хүлээж авдаг нэвтрэх цэгийн менежментийг 
сайжруулах, Гашуун сухайтын хилийн боомтод 
жуулчдын нэвтрэх цэг байгуулах 

117 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   80.0     80.0   

  Дүн        5460.0 0.0 0.0 5460.0 0.0 
  Гурав. Төрийн захиргаа, эрх зүйн бодлогын хүрээнд: 
                                     3.1. Төрийн захиргааны талаар              

135 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэтийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах 

ТАТХ Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100 10.0     10.0   

136 

Төрийн албан  хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах, хүний нөөцийн төлөвлөлт, нөхөн 
хангалт, удирдлагын менежментийн хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 

43, 48 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100 840.0   

 

840.0   

137 Гадаад харилцааны бодлого, төсөл хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх 96 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр       

  
    

138 
Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-
ийг тайлбарлан таниулах, хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн 
удирдлага, арга зүйгээр хангах 

ТАТХ Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100           

139 
Төрийн захиргааны албан хаагчдын ажлын чанар, үр 
бүтээл, ур чадварыг үнэлж дүгнэх, мэргэжлийн түвшин 
тогтоох шалгалт /аттестатчлал/-ыг зохион байгуулах  

102 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100           

140 Олон нийттэй харилцах албаны үйл ажиллагаа, 
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах  82, 103 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар 100 200.0     200.0   

141 Баяндалай, Ноён, Хүрмэн сумын "Нутгийн удирдлагын 
ордон"-ы барилгын ажлыг үргэлжлүүлж дуусгах 89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 3010.6     1390.8   

142 Номгон, Булган, Гурвантэс сумдад "Нутгийн 
удирдлагын ордон" шинээр барих ажлыг эхлүүлэх  89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 3000.0     2100.0   



143 

Сум, багийн хөгжлийг дэмжих, зарим багийн төвийн 
барилгыг засварлах, эд хогшил болон бага оврын 
цахилгаан үүсгэврээр хангах, сургалт зохион 
байгуулах 

89, 101 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 250.0     250.0   

144 
Аймгийн  85 жилийн ойн баяр наадмыг  зохион 
байгуулж, үндэсний ёс заншил, уламжлалаа дэмжин 
хөгжүүлэх 

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр    250.0   250.0     

145 Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний зарим авто 
машины хэвийн үйл ажиллагааг хангах 43 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 300.0     300.0   

146 
Үйлчилгээний чанар, хүртээмж, нээлттэй, ил тод 
байдлыг хангах зорилгоор төрийн захиргааны 
байгууллагуудыг тоног төхөөрөмжөөр хангах 

102 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 45.0     45.0   

  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр            

147 
ОНХСан, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, 
сум хөгжүүлэх сангуудын хүрээнд орон нутагт 
хийгдсэн ажлуудын явц үр дүнд хяналт шинжилгээ, 
дотоод хяналт хийх, үнэлгээний дүнг сурталчилах 

11, 13 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр    3.6     3.6   

148 

Аймгийн хэмжээнд ХШҮ-ний чиг үүргийг гүйцэтгэн 
ажиллаж буй ажилтнууд болон төрийн захиргааны 
албан хаагчдыг  "Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ"-ний арга зүй, зөвлөмжөөр хангах,  сургалт 
зохион байгуулах, мэргэшүүлж чадваржуулахад 
хамтран ажиллах 

107 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр    2.5     2.5   

  Дүн        7911.7 0.0 250.0 5141.9 0.0 
               3.2. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн талаар  

149 Хилийн 0131 дүгээр ангийн сургалтын танхим 
засварлах  94 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 44.0   

  
44.0   

150 Хил хамгаалах туслах хүчний бүсчилсэн 
цугларалт зохион байгуулах 62 Цугларалтын тоо, хамрагдах хүн 

2 удаа, 
100 
хүн 

5.0     5.0 
  

151 Хилийн 0166 дугаар ангийн Хөвдбулагийн 
заставын Цэргийн  байр барих 94 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 30.0     30.0 

  

152 Архивчдыг  туршлага солилцох ,сургалт зохион 
байгуулах 106 Зохион байгуулсан сургалт, 

хамрагдсан хүний тоо 1, 85   4.0     4.0   

153 Төрийн архивын тусгай  төрлийн баримт  
хадгалах  зориулалтын сейфтэй  болох 106 

Тусгай  зориулалтын сейф, CD, 
DVD хадгалах тусгай  хайрцагны  

тоо 

Сейф 
2,  
хайрца
г 10 

5.0     5.0   



154 Гашуун сухайт боомтын шалгагчийн кабин 
/жолооч нарын/ барих 96 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 8.0     8.0 

  

155 

Гашуун сухайт, Шивээхүрэн хилийн боомт дахь 
мэргэжлийн байгууллагуудыг соёлын өвийн 
улсын нэгдсэн бүртгэлийн цахим мэдээллийн 
сантай холбох 

66 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр           

  

156 

Хууль сахиулах байгууллагуудын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах, ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлэх, улсын хил хамгаалалтад дэмжлэг 
үзүүлэх 

94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   50.0     50.0 

  

157 
Ялтныг ажлын байраар хангах мужааны цех 
байгуулах, мэргэжлийн сургалтад хамруулах 
ажлыг зохион байгуулах 

56 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100 10.0     10.0 

  

158 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, тэдэнд туслалцаа 
үзүүлэх орчин нөхцлийг бүрдүүлэх 98 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар 100 5.0     5.0 
  

159 Цагдаагийн газрын төв байранд урсгал засвар 
хийх 94 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 80.0     80.0 

  

160 
"Ногоон гэрэл цагаан шугам", "Автомашингүй 
өдөр", "Иргэн ба хууль" цогцолбор арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

60 
99 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   10.0     10.0 

  

161 

Олон нийтийн цагдааг Даланзадгад, Цогтцэций, 
Ханбогд, Гурвантэс Цогт-Овоо сумдад 
ажиллуулах, тэдэнд олгох урамшууллын 
асуудлыг шийдвэрлэх 

97 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100 156.0     156.0 

  

162 Эрх зүйн туслалцааны төвийг сумдад байгуулах 61 Эрх зүйн туслалцааны төвийн тоо 15         
  

163 "Архигүй Өмнөговь" хөтөлбөрийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх 95 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   30.0     30.0 

  

164 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 107 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар 100 5.0     5.0 
  

165 
Гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах, 
хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд туслалцаа үзүүлэх  
түр байр бий болгох  

98 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100 50.0     50.0 

  

166 Улаанбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай замд 
Замын цагдаагийн пост байгуулах 99 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь  100 160.0 

    
160.0 

  

167 
Уул уурхайн бүс нутаг бүхий сумдад хууль 
сахиулах байгууллагуудын хамтарсан хяналт 
шалгалтыг  зохион байгуулах 

37 Хяналт шалгалтын тоо 2 5.0     5.0 
  

  Дүн        657.0 0.0 0.0 657.0 0.0 
                  3.3. Батлан хамгаалах салбарын чиглэлээр  



168 2017 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг зохион 
байгуулах 94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар 100           

169 Цэргийн дайчилгааны даалгавар, төлөвлөгөөг 
тодотгох, шинэчлэх 94 Төлөвлөгөөг тодотгох тоо 2           

170 
Цугларах болон шилжүүлэх байруудад үүрэг гүйцэтгэх 
бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг хангах дадлага 
сургууль хийх 

94 Томилгоот бүрэлдэхүүнийг хамруулсан 
хувь 100           

171 Аймгийн стратегийн үнэлгээ гаргах 94 Стратегийн үнэлгээг гаргаж БХЯ-нд 
хүргүүлсэн байх 1           

172 Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх 94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   2.0     2.0   

173 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит "Марш тактикийн 
аварга салаа" шалгаруулах тэмцээнийг зохион 
байгуулах 

94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр   2.0     2.0   

174 Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд тодотгол 
хийх   94 Тодотгол хийгдсэн байх, тоо  1           

175 
Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад батлан 
хамгаалах хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа 
байдалд хяналт тавих 

94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр             

176 2016 оны ээлжит цэрэг  татлагын ажлыг зохион 
байгуулах 94 Үүргийн биелэлт хувь 100 6.0     6.0   

177 Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг 
сайжруулах ажлыг зохион байгуулах 94 Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  2           

178 "Цэргийн нэг өдөр" арга хэмжээг ЕБС, Политехникийн 
коллежийн сурагчдыг хамруулан зохион байгуулах 94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар 100 1.0     1.0   

179 Цэргийн дайчилгааны бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг 
зохион байгуулах 94 Сургалтанд хамруулсан бүрэлдэхүүний 

хамрагдалт  100 10.0 10.0       

180 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэдтэй 
цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах 94 Зохион байгуулсан сургалтын тоо  2 9.0     9.0   

  Дүн        30.0 10.0 0.0 20.0 0.0 
I Нийгмийн хөгжлийн чиглэлээр 31149.9 1287.2 8227.0 2863.4 3800.0 
II Эдийн засгийн хөгжлийн чиглэлээр 38651.3 0.0 7299.5 16425.2 13608.8 
III Төрийн захиргаа, эрх зүйн чиглэлээр 8598.7 10.0 250.0 5818.9 0.0 

НИЙТ ДҮН  78399.9 1297.2 15776.5 25107.5 17408.8 
         
          
 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  

 


