
№ Зорилт, арга хэмжээ 

 АИТХурлын 

2015 оны 9/7 

тогтоолоор 

батлагдсан төсөв 

 №  Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ  Гэрээний дүн 

 2015 онд 

санхүүжүүл-

сэн дүн 

2016 оны 

санхүүжилт 

1

Засаг даргын нэрэмжит оюутны орон 

нутгийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

195,000.0         1

Засаг даргын нэрэмжит оюутны орон 

нутгийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

3,000.0            4,740.0          

2

Үйлчилгээний чанар, хүртээмж, 

нээлттэй, ил тод байдлыг хангах 

зорилгоор төрийн захиргааны 

байгууллагуудыг тоног төхөөрөмжөөр 

хангах 

45,000.0           2 ДЗСЗДТГазрын байрны тохижил 30,000.0          30,000.0        

3 Мандал-Овоо сум 59,542.4          59,542.4        

4 Баяндалай сум 60,773.6          60,773.6        

5 Булган сум 63,500.0          63,500.0        

6 Ханхонгор сум 63,000.0          63,000.0        

7 Манлай сум 59,200.0          59,200.0        

8 Булган СЗДТГ-н барилгын зураг/т 9,800.0            4,900.0          

9 Номгон СЗДТГ-н барилгын з/т 9,800.0            4,900.0          

10 Гурвантэс СЗДТГазрын барилгын з/т 9,800.0            4,900.0          

5
Ханбогд сумын хуучин эмнэлгийн 

барилгыг засварлах
11

Ханбогд сумын хуучин эмнэлгийн 

барилгыг засварлах
78,000.0          62,400.0        15,600.0        

6
Орон нутгийн соёлын өвийг сэргээн 

Цамын бүжгийг туурвих
80,000.0           12

Орон нутгийн соёлын өвийг сэргээн 

Цамын бүжгийг туурвих
80,000.0          48,000.0        

7

Өрх гэр бүлийг дэмжих , "Ажилтай 

орлоготой эмэгтэйчүүд", "40-с дээш 

насны ажил олоход бэрхшээлтэй 

иргэнийг ажлын байраар хангах"  

хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлж, шинэ ажлын байрыг бий 

болгон өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх 

500,000.0         13 Орон гэргүй иргэдэд гэр олгох 49,995.0          49,995.0        

8

Монгол тэмээ-999 дэлхийн дээд 

амжилтанд бүртгүүлэх тэмээний 

уралдааныг зохион байгуулах 

200,000.0         14

Монгол тэмээ-999 дэлхийн дээд 

амжилтанд бүртгүүлэх тэмээний 

уралдааныг зохион байгуулах 

199,911.4        178,137.8      

9
Хилийн 0131 дүгээр ангийн сургалтын 

танхим засварлах 
44,000.0           15

Хилийн 0131 дүгээр ангийн сургалтын 

танхим засварлах 
44,000.0          44,000.0        

10
Төрийн үйлчилгээний зарим авто 

машины хэвийн үйл ажиллагааг хангах
300,000.0         16

АЗДТГазар, Манлай  сумын ЗДТГ-ын 

автомашины урсгал засвар
7,740.0            7,740.0          

11

Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийг 

ШТСтанцуудад баталгаажуулалт хийх 

тоног төхөөрөмжөөр хангах

7,500.0             17

Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийг 

ШТСтанцуудад баталгаажуулалт хийх 

тоног төхөөрөмжөөр хангах

7,500.0            7,500.0          

12

Орон нутгийн соёлын өвийг хамгаалах, 

судлах, дэлгэрүүлэх, уламжлалт 

уралдаан тэмцээн, наадам зохион 

байгуулах, онгон дагшин байгалаа 

хамгаалах үндэсний хэмжээнд таниулах 

олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх

90,000.0           18

Орон нутгийн онцлог шинжийг агуулсан 

Говийн домог уран сайхны киноны 

зураг авалт хийх 

30,000.0          27,000.0        

13
Цэнгэлдэх хүрээлэнг  засварлан 

тохижуулах
550,000.0         19

ДЗ сумын Морь барианы газрын 

өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил
78,950.8          55,265.6        

14

Даланзадгад, Баяндалай-Гурвантэс 

чиглэлийн хатуу хучилттай автозамыг 

барих ажлыг үргэлжлүүлэх

9,922,600.0      20
ДЗ-БД-ГТ чиглэлийн 25 км хатуу 

хучилттай авто замын ажил
23,748,639.9   4,611,354.6   

21 Хүрмэн сумын НУО-ны барилга 978,508.3        490,200.0      212,878.2      

22 Ноён сумын НУО-ны барилга 949,561.7        500,000.0      159,080.3      

23 Баяндалай сумын НУОрдны барилга 962,683.9        500,000.0      231,057.4      

16

Хилийн 0166 дугаар ангийн 

Хөвдбулагийн заставын Цэргийн  байр 

барих

30,000.0           24

Хилийн 0166 дугаар ангийн 

Хөвдбулагийн заставын Цэргийн  байр 

барих

30,000.0          30,000.0        

25

Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийг 

чадавхижуулах сургалт зохион 

байгуулах

2,334.3            2,334.3          

15

Баяндалай, Ноён, Хүрмэн сумын 

"Нутгийн удирдлагын ордон"-ны 

барилгын ажлыг үргэлжлүүлж дуусгах

1,390,800.0      

4

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд  хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ 

/Эхний 4 сарын байдлаар/

3

Манлай,Булган, Мандал-Овоо, 

Ханхонгор, Хүрмэн, сумдын уурын 

зуухны тогоог шинэчлэх

362,000.0         

17

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын 

боловсон хүчнийг чадавхижуулан, 

номын сан, музейн сан хөмрөгийг 

баяжуулах

80,000.0           



26

Ханхонгор сумын Соёлын төвд 

шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжөөр хангах

3,000.0            3,000.0          

18

Төрийн албан хаагчийн ажиллах 

нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

талаар авах арга хэмжэ

800,000.0         27

Төрийн албанд үр бүтээлтэй ажиллаж 

байгаад зуурдаар нас барсан МХГазрын 

улсын байцаагч Ч.Насанбаатарын гэр 

бүл Л.Олонтүмэнд дэмжлэг 

8,000.0            8,000.0          

19

Сумдын санхүүгийн албаны тоног 

төхөөрөмж техник хэрэгсэл, 

программыг шинэчлэх 

28

Сумдын санхүүгийн албаны тоног 

төхөөрөмж техник хэрэгсэл, программыг 

шинэчлэх 

188,860.9        143,860.9      45,000.0        

20 29 Алтанговийн ирээдүй Засвар 81,000.0        

21
Архигүй Өмнөговь хөтөлбөрийг үр 

дүнтэй хэрэгжүүлэх
30,000.0           30 Архигүй Өмнөговь хөтөлбөр 2,270.0            2,270.0          

22
1200 хүүхдийн сургуулийн барилгыг 

ашиглалтанд оруулах  
582,400.0         31 ДЗ сумын 1200 хүүхдийн сургууль 92,914.8        

ДҮН 14,596,900.0    -                                                           27,818,372.2   1,696,460.9   6,267,584.0   

Зорилт, арга хэмжээ 

 АИТХурлын 

2015 оны 9/7 

тогтоолоор 

батлагдсан төсөв 

 №  Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ  Гэрээний дүн 

 2015 онд 

санхүүжүүл-

сэн дүн 

2016 оны 

санхүүжилт 

ДЗ сумын гэр хорооллын зарим хэсгийг 

цэвэр бохир усны шугамд холбох ажил
2

ДЗ сумын гэр хорооллын зарим хэсгийг 

цэвэр бохир усны шугамд холбох ажил
2,513,460.0     400,000.0      1,945,165.5   

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/ 

10,000.0           
15-н суманд зохион байгуулсан "Ус 

Амьдралын түлхүүр" арга хэмжээ
3,890.0            3,890.0          

ДЗ сумын хог хаягдлын цэгийн барилга 16 Урьд оны үлдэгдэл тооцоо 100.0             

ДҮН -                   -                                                           2,517,350.0     400,000.0      1,949,155.5   

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын Байгаль хамгаалах чиглэлээр 2016 онд  хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ 

/Эхний 4 сарын байдлаар/

17

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын 

боловсон хүчнийг чадавхижуулан, 

номын сан, музейн сан хөмрөгийг 

баяжуулах

80,000.0           



 Нийт 

санхүүжилт 

4,740.0             

30,000.0           

59,542.4           

60,773.6           

63,500.0           

63,000.0           

59,200.0           

4,900.0             

4,900.0             

4,900.0             

78,000.0           

48,000.0           

49,995.0           

178,137.8         

44,000.0           

7,740.0             

7,500.0             

27,000.0           

55,265.6           

4,611,354.6      

703,078.2         

659,080.3         

731,057.4         

30,000.0           

2,334.3             

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд  хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ 



3,000.0             

8,000.0             

188,860.9         

81,000.0           

2,270.0             

92,914.8           

7,964,044.9      

 Нийт 

санхүүжилт 

2,345,165.5      

3,890.0             

100.0               

2,349,055.5      

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын Байгаль хамгаалах чиглэлээр 2016 онд  хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ 


