
№ Байгууллагын нэр Зардлын нэр Хүссэн санхүүжилт Тайлбар
АЗДЗ-н хурлаар 

шийдвэрлэсэн

0 1 2 3 4 5

Төрийн албаны зөвлөлийн 

салбар зөвлөл техник хэрэгсэл
20000

Салбар зөвлөлийн 

гишүүдэд 

1,2,3 давхарт тавьсан 

шүүлтүүрийн зардал
8000

Хурлын заалны тоног 

төхөөрөмж худалдан авах
45000

Засаг даргын зөвлөхийн цалин 6600

Засаг даргын нөөц сан 39000

АЗДТГ-н дэргэдэх ёс зүйн 

хорооны зардал
1372.5

Хууль тогтоомж  сурталчилах 

сургалт, сурталчилгаа
5000

ТББ-хамтран ажиллах 45000

Багийн засаг дарга нарын 

томилолт /гадаад/
30000

Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 

зардал
10500

Нэг цонхны сүлжээ сайжруулах 18000

Жаргалант ЗДТГ
Улаантолгой, Жаргалант 

багийн засаг даргын тэтгэмж

Эд хогшил 13600

Үйл ажиллгааны зардал 10000

Байрны засвар 17000

Халдварт өвчнөөс урьдчлан 

сэргийлэх зардал /Вакцины 

зардал/

43000

“Хүнсний тухай”, “Хүнсний

бүтээгдэхүүний аюулгүй

байдлыг хангах тухай” хуулийг

сурталчилах, сургалт зохион

байгуулах

5000

Газар тариалангийн 

үйлдвэрлэлийн талаархихууль 

тогтоомж, төсөл, хөтөлбрийн 

эрчимжүүлэх, хэрэгжилтийг 

хангах

8000

Өсвөрийн шигшээ багийн 

зардал
15000

Спортын 5-р их наадмын 

зардал
11000

ХБХЭЭХ

Статистикийн хэлтэс
Статистикийн 90 жилийн ойн 

арга хэмжээний зардал
10000

Автомашин 20000

"Чулуун хараат" ХХК-д олгох 

төлбөр
130000

Жаргалант ИТХ

ҮХААГ

                   ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД  БАЙГУУЛЛАГУУДААС ИРҮҮЛСЭН САНАЛ

АЗДТГ

АЗДТГ-ын ТЗУХ

ССАЖГ

ШШГА



БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын оношлогоо 

эмчилгээ, сургалт 

сурталчилгааны зардал

22000

Гэр бүлийг дэмжих жилийн 

зардал
35000

Бид эрдэнэтийнхэн арга 

хэмжээний зардал
40000

Суурь өвчтэй хүүхдийг 

чийрэгжүүлэх, улирлын 

чанартай  гэр цэцэрлэг 

ажиллуулах

5000

БОЭТ-ийн хорт хавдартай 

иргэдийн эмчилгээний тасаг 

засварлан тохижуулах

11000

БОЭТ-ийн хүүхдийн үзлэгийн 

өрөөг тохижуулах
5000

Өрхийн амьжиргааны түвшин 

тодорхойлох ажлын хүрээнд 

тоологч нарын НДШ

5520

"Эрдэнэт Сүврэй" ХХК
Их бүтээн байгуулалтын он 

жилүүд ном
90000

"Цэцэрлэгжүүлэлт 

ногоон байгууламж" 

ОНӨҮГ

Цалин, шатахуун 12000

"Ситиблессинг" ХХК 

MBS HD телевиз

 Орхон аймгийн танилцуулага 

англи хэл дээр
16000

Эко эргүүл 

хамгаалалтын "Их 

уул" ХХК

Зөвшөөрөлгүй газарт хаягдсан 

хог хаягдлыг цэвэрлэх зардал 

/хуучнаар эзэнгүй дүүргийн хог 

хаягдал/

30000

Тоног төхөөрөмж 10500

Бүсийн сургалт зохион 

байгуулах
15000

2-р сургууль Форум зохион байгуулах

ТАЗГ
Ахмадын болон сурагчдын 

жолоочдын цалингийн зөрүү
39500

Залуучуудын холбоо
Эрдэнэт бол хот төслийн 

зардал

Эрдэнэт таймс
Зүүд шиг өдрүүд киноны 

зардал
10000

Эрдэм ахлах сургууль
Сурагч парламент ажиллуулах 

зардал
6330

БӨ ЗДТГ
Тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн 

тэтгэмж
34677

Сум дундын ойн анги Үйл ажиллгааны зардал 14500

Байгаль орчны газар Үйл ажиллгааны зардал 7830

ХААА Үйл ажиллгааны зардал 44120

БӨ ИТХ Үйл ажиллгааны зардал 22000

40 тн контейнер худалдан авах 5000

Сувгийн рейшотик засварлах 4000

НХХ

Аймгийн Аудитын 

газар

Хот тохижуулах газар



Байр хоорондын хогийн савны 

дээвэр хийх
1400

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

хэрэглэл
40000

Хотын төвд байрлуулах сандал 

хог сав
36400

Шүүх Байр худалдан авах 85000

Тэнүүн ногоон" ТББ 58600

4-р микрийн 24х1500 орцонд 

домофон систем суулгах
36000

Жаргалант сумын ЗДТГ
Жаргалант сумын ЗДТГ-ын 

барилгын их засвар
99608

Музей Барилгын дотор засвар 31056

Цэвэрлэх 

байгууламжийн 

өргөтгөлийн нэгж

Цэвэрлэх байгууламжийн 

өргөтгөлийн гадна хашааны 

барих зардал

110400

3 өрөө байр худалдан авах 110000

Тоног төхөөрөмж 9100

Автомашин 50000

Хөдөлгөөнт эргүүлийн 

шатахуун
15000

Олон нийтийн цагдаагийн 

ажилтны урамшуулал, хувцас, 

тусгай хэрэгсэл, сургалтын 

зардал

179900

Богино долгионы радио станц 200000

Автомашинд 10 ширхэг 

хяналтын камер суурьлуулах
3000

Булган аймгийн замд хяналтын 

байр барих
150000

Жаргалант суманд цагдаагийн 

кабон барих
150000

Оюу сэтгэц 

нарклогийн эмнэлэг

Хүчирхийлэлийн эсрэг эмнэлэгт 

түшиглэсэн төв" хамгаалалтын 

байр

13000

Эрдэнэт цогцолбор 

сургууль

Урлагийн заал болон үүпний 

фасадны засвар
53252.1

2361513.5 0ДҮН

Хот тохижуулах газар

ИХШХЕГ-ын хойд бүс 

дэхь газрын дарга 

Т.Жаргалсайхан

Цагдаагийн газар


