
/мянган төгрөг/

№ Зорилт, арга хэмжээ 

 АИТХурлын 

2016 оны 2/1 

тогтоолоор 

батлагдсан төсөв 

 Гэрээний дүн 

 2015 онд 

санхүүжүүл-

сэн дүн 

2016 оны 

санхүүжилт /9 

сар/

 Нийт 

санхүүжилт 

1

ДЗ сумын гэр хорооллын зарим 

хэсгийг цэвэр бохир усны 

шугамд холбох ажил

2,113,460.0       2,513,460.0        400,000.0         2,113,460.0        2,513,460.0       

2

Байгаль хамгаалах өдрүүдийг 

зохион байгуулж, иргэдэд 

танилцуулга мэдээлэл хийх, 

сурталчлах /ургамал амьтаныг 

хамгаалах өдөр, усны өдөр, 

цөлжилттэй тэмцэх өдөр, бүх 

нийтээр мод тарих өдөр, шувууд 

ажиглах өдөр/ 

8,000.0                 3,890.0            -                3,890.0           3,890.0           

2--1
15-н суманд зохион байгуулсан "Ус 

Амьдралын түлхүүр" арга хэмжээ
3,890.0               3,890.0              3,890.0              

3
ДЗ сумын хог хаягдлын цэгийн 

барилга - Урьд оны үлдэгдэл тооцоо 
18,675.0              

100.0                  100.0                 

4

Сумдын төвлөрсөн унд ахуйн ус 

хангамжийн эх үүсвэрт ус 

цэвэршүүлэх, цэнгэгжүүлэх, тоног 

төхөөрөмж суурилуулах. 

100,000.0            140,388.1       -                112,313.1       112,313.1       

4--1

Манлай сумын төвийн хүн амын 

усан хангамжийг сайжруулах 

зорилгоор инженерийн хийцтэй 1 

худаг шинээр гаргах

20,499.4         20,499.4         20,499.4         

4--2

ДЗ сумын Гурван сайхан 

хорооллын 28 дугаар ус түгээх 

байр, ЦЦ сумын 2 дугаар 

худгуудад ус цэвэршүүлэх 

төхөөрөмж суурилуулах

25,000.0         25,000.0         25,000.0         

4--3

Гадаргын усны нөөцийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор 15 суманд 

тус бүр нэг булаг шандны эхийг 

хашиж хамгаалах

60,000.0         31,925.0         31,925.0         

4--4

Хүрмэн сумын 252 дугаар ротод 

ундны усны худаг гаргах
34,888.7         34,888.7         34,888.7         

5

Далан булгийн эхийн экологийг 

сэргээн хамгаалах, гадаргын усны 

нөөцийг  нэмэгдүүлэх зорилгоор 

хамгаалалт, орчны тохижилтыг 

сайжруулах 

125,500.0           125,116.8             -                     125,116.8            125,116.8            

5--1 Далан булгийн орчны тохижилт
54,399.8               54,399.8               54,399.8               

5--2

Далан булгийн хөв цөөрмийг 

лайдах, засварлах
70,717.0               70,717.0               70,717.0               

6

Ногоон байгууламжийн услалтыг 

сайжруулах зорилгоор 

Даланзадгад - Нисэх чиглэлийн 

замын дагуух 2 худгийг иж бүрэн 

тоноглож ашиглалтанд оруулах, 

Үдэлт угталтын талбай хүртлэх 

зам дагуу 1 гүн өрмийн худаг 

гаргах, дээрх талбайнуудын 

усалгааг иж бүрэн системжүүлэх 

210,000.0            207,467.7              -                      207,467.7             207,467.7             

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын Байгаль хамгаалах чиглэлээр

2016 онд  хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ

/Эхний 9 сарын байдлаар/



6--1

Даланзадгад-Нисэх чиглэлийн 

замын дагуу 2 худаг, үдэлт 

угталтын талбай хүртэлх зам 

дагуу шинээр 1 гүн өрмийн 

худгийг цахилгаанд холбох

88,817.4               88,817.4              88,817.4              

6--2

Даланзадгад сумын ногоон 

байгууламжийн усалгааг 

сайжруулах зорилгоор 1 гүн 

єрмийн  худаг гаргах, 15 км 

урттай услалтын систем 

суурилуулах ажил

118,650.3             118,650.3            118,650.3            

7

Агнуурын бүс нутгийн 

менежментийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх, биотехникийн арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  / өвс 

тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх, 

хужир мөс тавих, ус задгайлах - 

Баруунсайхан ууланд Буга 

нутагшуулах ажлын хүрээнд 

биотехиникийн арга хэмжээ 

авах, байгаль хамгаалагчийн 

унаа

20,000.0              1,913.2                  1,913.2                 1,913.2                 

8

Сав газрын нөхөн сэргээлтийн 

ажлын хүрээнд аймгийн Ойн 

менежментийн 2016 оны 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Мод 

үржүүлгийн газрыг өргөжүүлэх, 

ойжуулалт, зүлэгжүүлэлт, 

усалгаа, сургалт, сурталчилгаа 

200,000.0            64,811.0                63,361.0               63,361.0               

8--1

Ноён сумын Сайран багийг 

Гурвалжингийн талд инженерийн 

хийцтэй гүний 1 худаг гаргах

27,110.0               27,110.0              27,110.0              

8--2

 Мод үржүүлгийн газрыг 

өргөжүүлэхэд шаардлагатай 

тоног төхөөрөмж

37,701.0               36,251.0              36,251.0              

9

Агаарын бохирдлыг бууруулах 

зорилгоор Даланзадгад сумын 

зарим аж ахуй нэгж, хорооллыг 

төвлөрсөн дулааны шугам 

сүлжээнд холбох, Утааг багасгах   

/Бага-Уул, Жаал-Уулын 165 өрх, 3 

дугаар сургуулийн баруун талын 

Ёл хорооллын 44 өрх, 1 дүгээр 

сургуулийн баруун талын 

байшин хороолол/

1,070,710.0         11,805.0                -                      11,795.0               11,795.0               

9--1

ДЗ сумын агаарын бохирдлыг 

бууруулах зорилгоор 

БОНХАЖЯамнаас хөнгөлттэй 

үнээр нийлүүлж буй сайжруулсан 

зуухнаас 61 ширхэг зуух худалдан 

авах

9,805.0                 9,795.0                9,795.0                

9--2

Аймгийн нутаг дэвсгэрт унах хур 

тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор цаг агаарт зориудаар 

нөлөөлөх үйл ажиллагааны зардал

2,000.0                 2,000.0                2,000.0                

10

Даланзадгад сумын соёл 

амралтын хүрээлэнгийн 

цэвэрлэх байгууламж

815,000.0            8,150,000.0           7,335,000.0        320,264.7             7,655,264.7          



11

Хонгорын элс, Баянзаг, Ёлын 

амны жуулчин хүлээж авдаг 

нэвтрэх цэгийн менежментийг 

сайжруулах, Гашуун сухайтын 

хилийн боомтод жуулчдын 

нэвтрэх цэгийг байгуулах

57,000.0              57,000.0            -                  52,000.0            52,000.0           

11--1

Ёлын амны жуулчин хүлээн авах, 

нэвтрэх цэгийн менежмент, 

тохижилтыг сайжруулах

47,000.0            47,000.0           47,000.0           

11--2

Аймгийн аялал аялал жуулчлал 

эрхлэгч аж ахуйн нэгж, эвент арга 

хэмжээний мэдээллийг "Travel 

Mongolia" нэртэй гар утасны 

аппликейшний сүлжээгээр 

дамжулаан аймгийн аялал 

жуулчлалын салбарыг 

сурталчилах

10,000.0            5,000.0             5,000.0             

12

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 арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ.

50,000.0              3,232.4              3,232.4              3,232.4             

13

Даланзадгад сумын төвлөрсөн 

ус хангамжинд холбогдоогүй айл 

өрхийг төвлөрсөн цэвэр усны 

шугам сүлжээнд холбох ажлыг 

үргэлжлүүлэх

1,298,525.0         1,298,524.0       150,000.0          150,000.0         

14

Аймгийн нутаг дэвсгэрийн 

хөрсний доройтол, цөлжилтийн 

зэрэглэл, байгалийн ургамлын 

нөөцийг тогтоож "Ногоон ном" 

гарган менежментийн 

төлөвлөгөөг боловсруулж 

батлуулах

100,000.0            95,315.3            -                  47,657.7            47,657.7           

14--1

Өмнөговь аймгийн нутаг 

дэвсгэрийн хөрсний доройтол, 

цөлжилтийн зэрэглэл тогтоох 

ажил

51,000.0            25,500.0           25,500.0           

14--2

Өмнөговь аймгийн байгалийн 

ургамлын нөөц тогтоож ногоон 

ном гарган, менежментийн 

төлөвлөгөө боловсруулах ажил

44,315.3            22,157.7           22,157.7           

15

Сумын төвийн цэвэрлэх 

байгууламж, усан хангамж, 

ариутгах татуургын гадна шугам 

сүлжээний ажил

744,000.0            743,295.5          170,000.0          170,000.0         

Нийт дүн 6,930,870.0       13,418,219.0   7,735,000.0  3,382,571.6    11,119,571.6  






