
№ Зорилт, арга хэмжээ 

 АИТХурлын 

2015 оны 9/7 

тогтоолоор 

батлагдсан 

төсөв 

 №  Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ  Гэрээний дүн 

 2015 онд 

санхүүжүүл-

сэн дүн 

1 Сэврэй сумын дулааны шугам сүлжээ 1
Сэврэй сумын дулааны шугам 

сүлжээ  692,466.8        163,061.3      

2
Баруун бүсийн сумдын худагт 

ус өргүүр суурилуулах
188,968.9        151,175.2      

3 Тэмээний урамшуулал 87,775.0          

4 Цогт-Овоо сумын Бортээг 

багийн нутагт худаг засварлах 6,000.0            

5

Мандал-Овоо сумын 

цэцэрлэгийн "Бие бялдар 

хөгжүүлэх төв"-д тоног 

төрөөрөмж 9,500.0            

6

Ханхонгор сумын 

МССургуульд тоног 

төхөөрөмж 6,000.0            

7

Баяндалай сумын ЕБС-ийн 

дотуур байрыг тоног 

төхөөрөмжөөр хангах 3,500.0            

8

МУБИСургуультай хамтран 

Погил сургалтыг зохион 

байгуулах 3,325.0            

9

"Сайн хичээл", "Сайн үйл 

ажиллагаа", "Сайн туршлага" 

улсын зөвөлгөөнд 2,750.4            

10

"Өнөөдрийн уншигч 

маргаашийн манлайлагч" 

анхдугаар чуулган 900.0               

11
Говийн жонон бүжгийн наадам 

зохион байгуулах 2,500.0            

12
"Зөв монгол хүүхэд", "Авъяас" 

хөтөлбөрийн хүрээнд
5,196.0            

6

Даланзадгад - Баяндалай - Гурвантэс

чиглэлийн 170 км, Даланзадгад - Хүрмэн

чиглэлийн 30 км шороон замыг засч

сайжруулах 4,260,000.0   

13

ДЗ- БД - ГТ чиглэлийн 170 км, 

Даланзадгад - Хүрмэн 

чиглэлийн 30 км шороон 

замыг засч сайжруулах 3,739,746.7     

14
Эрдмийн гэгээ сургуулийн 

спорт заалны үураг төсөв 14,355.0          

15

Дз сумын ШСБүсийн гадна 

холбоо дохиоллын шагамын 

зураг төсөл 14,500.0          

8
Сүү тараг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн

хэрэгжүүлэх 140,000.0      
16 Сүү тараг хөтөлбөр 49,350.0          

9
Даланзадгад суманд 240 хүүхдийн спортын 

сургууль барьж ашиглалтанд оруулах
1,963,590.0   

17

Даланзадгад сумын 240 

хүүхдийн спортын сургуулийн 

барилга 2,463,590.0     500,000.0      

10
Ханбогд сумын Соёлын төвийн барилгыг

ашиглалтанд оруулах 2,246,490.0   
18

Ханбогд  сумын Соёлын 

төвийн барилга 3,246,488.4     1,000,000.0  

3
Хүүхдийн биеэ дааж хөгжих нөхцөл 

боломжийг бүрдүүлэн  сургалтын тоног 

төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах

300,000.0      

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

/Эхний 4 сарын байдлаар/

2 Малчин хөтөлбөр 800,000.0      

7

Ойрын жилүүдэд шинээр баригдах болон 

засварлах барилга байгууламж, шугам 

сүлжээний зураг төсөл болон ерөнхий 

төлөвлөгөө боловсруулах, геологийн 

судалгаа хийх 

325,120.0      

4

Багш, сурагчдын хөгжлийг дэмжин 

сургуулийн өмнөх боловсрол, бага, суурь 

боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх

100,000.0      

5
Хүүхэд нэг бүрийн бүтээлч сэтгэлгээний 

хөгжлийг дэмжсэн "Авьяас", "Ном", "Зөв 

монгол хүүхэд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

20,000.0        



11

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 сум 20,000.0        

19

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, 19,966.9          

10,556,879.1   1,814,236.5  ДҮН



2016 оны 

санхүүжилт 

 Нийт 

санхүүжилт 

529,405.5      692,466.8      

30,000.0        181,175.2      

87,775.0        87,775.0        

6,000.0          6,000.0          

9,500.0          9,500.0          

6,000.0          6,000.0          

3,500.0          3,500.0          

3,325.0          3,325.0          

2,750.4          2,750.4          

1,870.0          1,870.0          

2,500.0          2,500.0          

5,196.0          5,196.0          

100,000.0      100,000.0      

7,177.5          7,177.5          

7,250.0          7,250.0          

4,755.3          4,755.3          

594,625.2      1,094,625.2  

620,744.4      1,620,744.4  

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



19,966.9        19,966.9        

2,042,341.2  3,856,577.7  


