
0 1 2 3 4 5

1

Гэр хорооллын агаарын шугамгүй айл өрхүүдэд 

шинээр шугам татаж, хуучин шугамын хүчдэлийг 

сайжруулан дэд өртөө өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх

              182,000.00                 182,000.00 

2 2.1.2.3
Наран цогцолбор, 6-р  цэцэрлэгийг  цэвэр усны 

төвлөрсөн шугамд холбох 
                     800.00                        800.00 

3 4.4.2.2

Öýöýðëýãò õ¿ðýýëýíã ò¿øèãëýí àéìàã á¿ðèéí 

онцлогтой аÿлал жуулчлалын цогцолборын  

инженерийн шугам сүлжээ хийх

                60,000.00                   60,000.00 

4 4.6.4.2
Эрдэнэт үйлдвэрлэл технологийн паркийн 

ÈØÑүлжээний зураг төсөл боловсруулах
              300,000.00                 300,000.00 

5 4.9.3.2

 МОН2301 төслийн хүрээнд баригдсан цэвэр усны 

төв шугамаас салбар шугамыг “Øинэ гудамж” гэр 

хорооллын гудамжуудаар барих 

              200,000.00          (200,000.00)                                -   

6 4.9.5.3
Орон сууцны хороолол доторхи  инженерийн шугам 

сүлжээний засвар ,шинэчлэлт
              100,000.00                 100,000.00 

7 4.9.5.8      
Говил, Тосгоны цэвэр усны төв шугамыг 7 цэгт 

тоолууржуулах
              160,000.00                 160,000.00 

           1,002,800.00          (200,000.00)                 802,800.00 

1 2.1.3.1
"Èðýýä¿éí îäîä" äóíä ñóðãóóëèéí ñïîðò çààëíû 

¿ëäýãäýë ñàíõ¿¿æèëò
              331,000.00                 331,000.00 

2 2.1.5.2 "Íàðàí" öîãöîëáîð ñóðãóóëèéí èõ çàñâàð               380,000.00                 380,000.00 

3 2.1.7.2 Хүүхдийн ордны их зааланд тохижилт хийх                 87,831.00                   87,831.00 

4 3.1.4.4 БОЭТ-ийн  засвар               197,941.30                 197,941.30 

5 3.1.5.5
"Учралт баÿр" ªрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

çàñâàð
                25,000.00                   25,000.00 

6 3.2.1.2   "Хүүхэд залуучуудын театр"-ын засвар               175,491.00                 175,491.00 

7 3.2.1.4
"Цэнгэлдэх хүрээлэн"-гийн  үерийн хамгаалалтын  

далан хийх 
              150,000.00          (150,000.00)                                -   

8
Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн N-G блок хүртэлх гадна 

зам талбайн ажил
            52,915.15                   52,915.15 

9
Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн D-N блок хүртэлх гадна 

зам талбайн ажил
            59,864.49                   59,864.49 

10 Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар             37,220.36                   37,220.36 

11 3.2.2.1 Ñпорт хорооны А спорт заалны засвар                 77,881.00                   77,881.00 

12 3.2.2.1 ÑÑАЖГазрын буудлагын клубын засвар                   8,458.00                     8,458.00 

13 3.2.2.1 Нутгийн удирдлагын ордны спорт заалны засвар                 98,337.00                   98,337.00 

14 3.2.2.2  Номын төвийн подвалийн засвар                 30,000.00                   30,000.00 

15 3.2.2.1 Музейн үзмэрийн Хорго витринийг шинэчлэх                 15,000.00                   15,000.00 

16 3.2.7.2
Баÿн-ªндөр ууланд аÿлалын зам, амралтын цэг 

тохижуулах
                10,000.00                   10,000.00 

17 4.5.1.3 ÕÕÀÀÆÄ¯Ã-ûí àãðîïàðêèéí çàñâàð                 50,000.00                   50,000.00 

18 4.6.5.2
ГХБХБГазрын  нэг цэгийн үйлчилгээний үлдэгдэл 

ñàíõ¿¿æèëò
              250,000.00                 250,000.00 

19 4.9.2.6 Баÿн-ªндөр сумын ЗДТГ-ын байрны засвар                 72,783.00                   72,783.00 

20 5.1.6.6
Цэцэрлэгүүдэд камер суурилуулж, цахим сүлжээнд 

õîëáîõ / 8ø/
                40,000.00                   40,000.00 

21
Оюут багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах 

газар шинээр байгуулах 
                50,000.00                   50,000.00 

22
Уурхайчин багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах 

газар шинээр байгуулах 
                50,000.00                   50,000.00 

23
Хот хоорондын билетийн касс болон нийтийн бие 

засах газрын засвар
                30,000.00                   30,000.00 
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24 Òºâ öýíãýëäýõ õ¿ðýýëýíãèéí ¿ëäýãäýë ñàíõ¿¿æèëò               266,000.00                 266,000.00 

25

"Èрээдүйн одод" сургуулийн дотуур байрыг 

цэцэрлэгийн зориулалттай болгон  өөрчлөн 

засварлах /Одод цэцэрлэгийн барилгын засвар/

              151,220.90                 151,220.90 

26 Áîëçîøã¿é àâààðûí çàðäàë               100,000.00                 100,000.00 

27 Çóðàã òºñëèéí ¿íý               500,000.00                 500,000.00 

28
Татварын хэлтсийн угтах үйлчилгээний байрны 

засвар
                35,000.00                   35,000.00 

29
Хот тохижуулах газар харуулын байр барих 3 

ширхэг
21,000.00                                  21,000.00 

30 4.2.1.1

Зорилтот бүлгийн иргэдийг асаргааны тэтгэмжид 

бүрэн хамруулах, орон гэргүй иргэдэд дэмжлэг 

үзүүлэх /гэр худалдан авах/

                45,000.00                   45,000.00 

31
А.Амарын хөшөөг нүүлгэн шилжүүлж, байршуулах 

зардал
                49,960.30                   49,960.30 

32 4.2.4.2.     
Èлгээлтийн эзэд, анхдагчдын нэрэмжит, дурсгалын

хөшөө цогцолбор байгуулах
                30,433.00                   30,433.00 

33
АЗДТГ-ийн гуанзыг оффисын зориулалтаар 

өөрчлөн засварлах
                80,000.00                   80,000.00 

34
"Гэр бүлийн ордон" ОНªҮГ-ийн үүдэн хэсэг, гадна 

талбайн засвар
                16,300.00                   16,300.00 

35

Аймгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа зам талбайн 

гэрэлтүүлгийн шинэчлэл, засварын  ажлын 

санхүүжилт

                40,000.00                   40,000.00 

36
Бурхан багшийн сэрэг дүрийн барилгын ажлын 

дутууг гүйцээх 
              100,000.00            (50,000.00)                   50,000.00 

37
Бурхан багшийн сэрэг дүрийн гагнуур, бэхэлгээ 

өнгөлгөө хийх
            50,000.00                   50,000.00 

38 Аймгийн ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөний засвар                 10,000.00                   10,000.00 

39 Аудитын газарт граж худалдан авах                 15,000.00                   15,000.00 

40
Уртбулаг багийн Èргэний танхим, хурлын байрны 

засвар
                37,700.00                   37,700.00 

41 Захиргааны 3-р байрны барилгын хонгилын засвар                 62,686.00                   62,686.00 

42 Захиргааны 4-р байрны барилгын хонгилын засвар                 24,624.00                   24,624.00 

43 Цэцэрлэгжүүлэлт" ОНªҮГ-ын өрөөний засвар                 10,000.00                   10,000.00 

44
Мөнхийн гэгээ өрхийн эмнэлэгийн зөрүү 

санхүүжилт
63,181.4                                63,181.40 

45
БОЭТ-ийн хорт хавдартай иргэдийн эмчилгээний 

тасаг засварлан тохижуулах
11,000.0                                11,000.00 

46 Татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний засвар 75,000.0                                75,000.00 

47
БОЭТ-ийн амбулаторийн хүүхдийн үзлэгийн өрөөг 

тохижуулах
5,000.0                                    5,000.00 

48 Аудитын газрын гражийн дутуу санхүүжилт 6,000.0                                    6,000.00 

49
 Захиргааны 3-р барйны подьволын ЦНБайгууламж 

ОНªҮГ-н ажилчдын өрөөний засвар
             75,000.0                    75,000.00 

50 Цэргийн штабын сургалтын танхимын засвар 20,300.0                                20,300.00 

51 Ñоронзон кодтой хаалга суулгах зардал 100,000.0                            100,000.00 

52 "Одод" цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар             38,370.20                   38,370.20 

53
Хүүхдийн тасгийн хүлээн авахад эрчимтийн өрөө 

байгуулах 
8,400.0                                    8,400.00 

54
Эрдэнэт соёл амралтын хүрээлэн цогцолбор 

байгуулах 
300,000.0                            300,000.00 

55
11-р цэцэрлэгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах 

агуулах барих
                  4,100.00               9,900.00                   14,000.00 

           3,728,746.50           712,151.60              4,440,898.10 

АВТОЗАМ ЗАСВАР

ДҮН



1 5.3.1.1    
Îðîí ñóóöíû 1 хîðîîллûí äîòîðхè àâòî çàìûí  

өðгөòгөл, шèíэчлэлò
858,765.10                              858,765.10 

2
Îðîí ñóóöíû 2 хîðîîллûí äîòîðхè àâòî çàìûí  

өðгөòгөл, шèíэчлэлò
825,009.21                              825,009.21 

3
Îðîí ñóóöíû 4 хîðîîллûí äîòîðхè àâòî çàìûí  

өðгөòгөл, шèíэчлэлò
493,382.32                              493,382.32 

4
Îðîí ñóóöíû 5 хîðîîллûí äîòîðхè àâòî çàìûí  

өðгөòгөл, шèíэчлэлò
1,292,292.96                        (7,292.96)              1,285,000.00 

5
Îðîí ñóóöíû 6 хîðîîллûí äîòîðхè àâòî çàìûí  

өðгөòгөл, шèíэчлэлò
758,352.67                              758,352.67 

6
Хàíòàй, Çàлóóчóóäûí гóäàìæ, ÁÎÝÒөâèйí áàðóóí

òàлûí àâòîçàìûí өðгөòгөл шèíэчлэлò
971,022.12                              971,022.12 

7
Хàáèòàò хîðîîллûг Ýðäэíэ áàгòàй хîлáîх 1.8 кì 

хàòóó хóчèлòòàй àâòî çàì
1,309,266.95                        1,309,266.95 

8
Íóòгèйí óäèðäлàгûí îðäîíû óðä òàлûí хàòóó 

хóчèлòòàй àâòîçàìûí өөðчлөлò
16,498.11                                  16,498.11 

9
Îðхîí, Óлàí-Óäèйí гóäàìæíû óóлçâàðûí  àâòî 

çàìûí өөðчлөлò
16,191.42                            16,616.40                   32,807.82 

10
Хîлáîîíû óóлçâàðûí хàòóó хóчèлòòàй àâòîçàìûí 

өөðчлөлò
13,830.00                              3,000.00                   16,830.00 

11
Òюðьякîâûí гóäàìæíû хàòóó хóчèлòòàй àâòî çàìûí  

хэñэгчèлñэí шèíэчлэх
332,903.10                              332,903.10 

12 4.8.5.1

Ñүхбаатар, Тюрьÿков, Орхон-2, Нацагдоржийн 

гудамжны ÿвган замын хэсэгчилсэн засвар, 

шинэчлэл

              300,000.00                 300,000.00 

13 Автобусны зогсоолын өргөтгөл, шинээр байгуулах           150,000.00                 150,000.00 

7,187,513.95           162,323.44          7,349,837.39            

11,919,060.45         674,475.04          12,593,535.49          

0 1 2 3 4 5

1 1.1.9.1

Èргэний болон эд хөрөнгийн архивын аюулгүй 

байдал, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах 

шүүгээ худалдан авах

                10,000.00                   10,000.00 

2 3.1.3.3

Эрүүл мэндийн газрыг түшиглэн иргэдэд эрүүл 

мэндийн зөвөлгөө өгөх, зөв хооллолт, 

чийрэгжүүлэлтийн танхимыг тоноглох

                14,000.00                   14,000.00 

3 3.1.4.3

Гэнэтийн тохиолдол болон гамшиг ослын үед 

БОЭТ-ийг нөөц цахилгаан эрчим хүчний эх 

үүсвэрээр хангах 

                50,000.00                   50,000.00 

4 3.1.5.2
БОЭТ-ийн бактерлоги ариутгалын тоног 

төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинээр худалдан авах 
                50,000.00                   50,000.00 

5 3.1.5.6
ªрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг стандартын дагуу 

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах 
                65,000.00                   65,000.00 

6 5.1.6.3

Ø¿¿õèéí øèíæèëãýýíèé àëáàíû ëàáîðàòîðèéã 

îð÷èí ¿åèéí øààðäëàãàä íèéöñýí òîíîã  

òºõººðºìæººð õàíãàõ

                12,500.00                   12,500.00 

7 3.2.3.3
Ñум, багуудын соёлын төвүүдийг техник хэрэгслээр 

хангах, номын санг шинэчлэн сайжруулах 
                30,000.00                   30,000.00 

8
Хот тохижуулах газрын зам талбайн 1,2 хэсгийн 

ажилчдын байрны эд хогшил худалдан авах
                16,000.00                   16,000.00 

Зардлын зориулалт
АÈТХурлаар 

баталсан
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9 Хот тохижуулах газар эд хогшил                 10,000.00                   10,000.00 

10 Хот тохижуулах газар хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл                 10,000.00                   10,000.00 

11 Хот тохижуулах газар автомашины сэлбэг                 10,000.00                   10,000.00 

12
Хот тохижуулах газар компьютер принтер худалдан 

авах
                10,000.00                   10,000.00 

13
Хот тохижуулах газар /цас хайлуулах бодис 

худалдан авах/
                10,000.00                   10,000.00 

14 Хот тохижуулах газар давс худалдан авах                 10,000.00                   10,000.00 

15 4.1.4.1

ҮЭХ-ны бүсийн сургалтын төвийг түшиглэн 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны төв” 

байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

                50,000.00                   50,000.00 

16 4.2.3.2
Ахмадын амралтын дотор тохижилтыг хийж, 

материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх
                10,300.00                   10,300.00 

17 БОЭТ-д наркозын аппаратын хÿналтын монитор                 57,000.00                   57,000.00 

18
Худалдан авах ажиллагааны албанд тоног 

төхөөрөмж, эд хогшил
                45,000.00                   45,000.00 

19
Бÿлзуухай цэцэрлэгийн албан хэрэгцээний болон 

урлагын заалны тавилга, эд хогшил худалдан авах
                11,194.00                   11,194.00 

20
Бÿлзуухай цэцэрлэгийн гал тогооны тоног 

төхөөрөмж худалдан авах
                15,996.00                   15,996.00 

21 Бÿлзуухай цэцэрлэгт хивс худалдан авах                   8,400.00                     8,400.00 

22 Бÿлзуухай цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл худалдан авах                   7,110.00                     7,110.00 

23 Бÿлзуухай цэцэрлэгт тоглоом худалдан авах                   6,000.00                     6,000.00 

24
Бÿлзуухай цэцэрлэгийн ангийн тавилга эд хогшил 

худалдан авах
                21,300.00                   21,300.00 

25
Орон нутагт байгуулагдах циркийн тоног 

төхөөрөмж, эд хогшил
                  8,400.00                     8,400.00 

26 Õîòûí çàõèðàã÷èéí àëáàíû òîíîã òºõººðºìæ                 10,000.00                   10,000.00 

27 МХГ-н сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах                 25,000.00                   25,000.00 

28 1.1.4.1
Гэр хорооллын нэг цонхны үйлчилгээний эд 

хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах
                50,000.00                   50,000.00 

29 Цагдаагийн газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах                   5,000.00                     5,000.00 

30
АЗДТГ-т танилцуулга, эд хогшил, бэлэг дурсгалын 

зүйл худалдан авах
              200,000.00                 200,000.00 

31 БОЭТ-д өвчтөний ор худалдан авах               100,000.00                 100,000.00 

32
Тероризмтай тэмцэх байгууллагын Орхон салбарт 

тоног төхөөрөмж ,эд хогшил
                10,000.00              (7,000.00)                     3,000.00 

33

Нутгийн удирдлагын ордонд байгаа нэг цонхны 

үйлчилгээн дээр "Ажил хөдөлмөрт зуучлах, 

мэдээллийн төв" байгуулахад шаардлагатай эд 

хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах

                20,000.00                   20,000.00 

34
Нутгийн удирдлагын ордонд цахим самбар 

байрлуулж ажиллуулах
                10,000.00                   10,000.00 

35
Баÿн-ªндөр сумын ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж, эд 

хогшил худалдан авах
                25,000.00                   25,000.00 

36
Онцгой байдлын газарт багаж хэрэгсэл 6 багц 

худалдан авахад
                30,000.00                   30,000.00 

37
Онцгой байдлын газарт дуут дохио 6 ширхэг 

худалдан авахад
                30,000.00                   30,000.00 

38
Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн айл өрхийн 

гудамжны хаÿг солих зардал
                  1,932.00                     1,932.00 

39
Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн айл өрхийн 

хаалганы хаÿг солих зардал
                  3,216.00                     3,216.00 

40
А.Амарын талбайд засах шинэ жилийн сүлд мод, 

түүний чимэглэл худалдан авах
                20,000.00                   20,000.00 

41
Зэвсэгт хүчний 186-р ангийн хөгжмийн салаанд 

үлээвэр хөгжим худалдан авах
                10,000.00                   10,000.00 

42
Аймгийн ЗДТГ-ын тавилга эд хогшил , тоног 

төхөөрөмж худалдан авах зардал
                30,000.00                   30,000.00 



43
Татварын хэлтсийн угтах үйлчилгээнд тоног 

төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах
                10,000.00             30,000.00                   40,000.00 

44
Хурлын байгууллагын хэрэгцээнд гэр худалдан 

авах /1ш/
                25,000.00                   25,000.00 

45
Аудитын газарт компьютер 10 ширхэг, Ñанхүүгийн 

тайлан хүлээн авах цогц сервер  худалдан авах 
                16,000.00             10,000.00                   26,000.00 

46 "Тус дэм" төвийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил                 11,600.00                   11,600.00 

47

Цус, цусан бүтээгдэхүүний хангалтыг нэмэгдүүлэх, 

цусны банкийг өргөжүүлэх тоног төхөөрөмж авах 

/хөргөгч/

              6,000.00                     6,000.00 

48
Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулгын хувцас 

хэрэглэл худалдан авах
            16,000.00                   16,000.00 

49
1,2,3 давхарт тавьсан цэвэр усны шүүлтүүр 

худалдан авах, суурьлуулах зардал
              8,000.00                     8,000.00 

50
Хурлын заалны тоног төхөөрөмж, эд хогшил 

худалдан авах
            45,000.00                   45,000.00 

51

Наран, Баÿн-ªндөр цогцолбор сургуулиудын 

шүдний кабинет тохижуулах, тоног төхөөрөмж 

худалдан авах

            30,000.00                   30,000.00 

52
ªмчийн харилцааны газарт контейнер 40 тн 

худалдан авах
              4,500.00                     4,500.00 

53
АЗДТГ-ын аж ахуйн тасагт контейнер 40 тн 

худалдан авах
              4,500.00                     4,500.00 

54
Хот тохижуулах газарт контейнер 40 тн худалдан 

авах
              4,500.00                     4,500.00 

55
АЗДТГ-н цахим сүлжээний хэвийн ажиллагааг 

хангахад шаардагдах зардал
              3,615.00                     3,615.00 

57
Ахмадын амралт, сувилалын эмчилгээний тоног 

төхөөрөмж
            16,000.00                   16,000.00 

59
 ЦНБайгууламж ОНªҮГ-т өвлийн хүлэмж авах /1 

ком 666 м2/
             60,000.0                    60,000.00 

60

Гэр хорооллын багуудын нэгдсэн байранд байрлах 

түргэн тусламжийн 103 үйлчилгээний тоног 

төхөөрөмж

            10,000.00                   10,000.00 

61 Улсын бүртгэлийн газар тоног төхөөрөмж               5,000.00                     5,000.00 

62 АЗДТГ-ийн өрөөнүүдийн хаалга солих зардал             20,000.00                   20,000.00 

63
Эрдэнэт ратори клуб нÿрайн тасагт тоног 

төхөөрөмжийн дутуу санхүүжилт
            23,000.00                   23,000.00 

64
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шаардлагатай 

сандал, хогийн сав худалдан авах
            35,000.00                   35,000.00 

65
Дотоод аудитын  албанд  тоног төхөөрөмж 

худалдан  авах
            10,000.00                   10,000.00 

66
Дотоод аудитын  албанд  тавилга эд хогшил 

худалдан авах
              7,500.00                     7,500.00 

           1,190,948.00           341,615.00              1,532,563.00 

1 3.1.4.2
БОЭТ-ийг алсын түргэн тусламжийн автомашинаар 

хангах 
                50,000.00                   50,000.00 

2 3.1.4.8
Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төвийг түргэний 

зориулалтын автомашинаар хангах 
                45,000.00                   45,000.00 

3 5.1.6.2
Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд  

парк шинэчлэлт хийж автомашинаар хангах 
                40,000.00                   40,000.00 

4 5.1.6.4

Øүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны харуул 

õàìãààëàëòûí òóñãàé á¿ëãèéí õýðýãöýýíä  

àâòîìàøèí  àâàõ

                45,000.00                   45,000.00 

5 5.2.9.3
Хот тохижуулах газрын парк шинэчлэлтийг 

үргэлжлүүлэн хийх /Камаз КО-829Б универсал/
              250,000.00                 250,000.00 

6 5.3.4.1 Хүүхдийн автобус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2 ширхэг               600,000.00          (500,000.00)                 100,000.00 

7 Худалдан авах ажиллагааны албанд автомашин                 49,000.00                   49,000.00 

ДҮН

АВТОМАШИН



8
 ЦНБайгууламж ОНªҮГ-т тоноглогдсон авто машин 

авах /2ш портер/
             36,000.0                    36,000.00 

9
МХГ-н байцаагчдын ажлын хэрэгцээнд микробус 

худалдан авах
                25,000.00                   25,000.00 

10 Аймгийн прокурорын газарт автомашин                 15,000.00                   15,000.00 

11
Баÿн-ªндөр, Жаргалант сумын ЗДТГ-д автомашин 

2 ширхэг
                30,000.00                   30,000.00 

           1,149,000.00          (464,000.00)                 685,000.00 

           2,339,948.00          (122,385.00)              2,217,563.00 

0 1 2 3 4 5

1 1.1.2.1

Аймгийн болон сумдын Èргэний танхимыг тогтмол 

ажиллуулан иргэдийн санал хүсэлтээ чөлөөтэй 

илэрхийлэх, цаг үеийн болон хууль эрх зүйн 

мэдээлэл авах нөхцөл боломжоор хангаж ажиллах, 

олон нийтийн санал авах ажлыг багуудад ÿвуулын 

түр танхим ажиллуулах 

                15,000.00                   15,000.00 

2 1.1.2.1
Төвийн болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах
                60,000.00                   60,000.00 

3 1.1.4.2

Олон нийтийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг 

хүлээн авах, шийдвэрлэх, ажлыг цахимжуулж 

мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд хамруулах

                20,000.00                   20,000.00 

4 1.1.4.1

Төрийн албан хаагчдын чадварыг дээшлүүлэх 

чиглэлээр урт богино хугацааны сургалтанд 

өргөнөөр хамруулах

                25,000.00                   25,000.00 

5 1.1.6.1

Төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн, ажлын 

байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарийг 

өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн 

мөрдүүлэх,  цахим хэлбэрт оруулж ил тод болгох

                15,000.00                   15,000.00 

6 1.1.8.1

Ñолонгос улсын Кёнсан хоттой ах дүүгийн 

харилцаа тогтоон, барилга, зам хот байгуулалтын 

чиглэлээр хамтарч ажиллах

                10,000.00                   10,000.00 

7 1.1.8.1

Уламжлалт харилцаатай гадаад улс орны  муж, 

хотуудтай байгуулсан  гэрээг дүгнэн, туршлага 

солилцох, хамтран ажиллах чиглэлээр тодорхой 

ажил зохион байгуулах

                40,000.00                   40,000.00 

8 1.1.10.1

Хотын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийг 

хариуцсан бие даасан аж ахуйн нэгж байгуулж, 

бүтэц, орон тоо, үйл ажиллагааны зардал

              140,000.00             60,000.00                 200,000.00 

9 2.1.1.1

Малчин багийн хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах 

асуудлыг шийдвэрлэх, зуны гэр цэцэрлэг 

ажиллуулах

                  5,000.00                     5,000.00 

10 2.1.4.2
Багш, ном, авъÿас хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэх
                55,000.00                   55,000.00 

11 2.1.7.3

Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны 

чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, Хүүхдийн 

үндэсний дуу бүжгийн чуулга байгуулах

                42,000.00            (16,000.00)                   26,000.00 

НИЙТ ДҮН

ДҮН

                                      XYII дугаар хуралдааны....................дүгээр  тогтоолын 

гуравдугаар хавсралт

2013 оны орон нутгийн төсвийн øиëæиõ ¿ëäýгäëýýс зарцууëаõ

төсөë õөтөëбөр ¿йë  аæиëëагааны тоäотгсон æагсааëт

№
Холбогдох 

заалт
Зардлын зориулалт

АÈТХурлаар 

баталсан
 ªөрчлөлт 

АÈТХурлаар 

баталсан

                                                                             Аймгийн ÈТХ-ын 2014 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 



12 2.1.7.4

Үндэсний өв уламжлал, Гэр Бүлийн боловсрол 

олгох, Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх

                20,000.00                   20,000.00 

13 2.1.10.1

Олон улсын болон улсын олимпиадад байр эзэлж, 

онцгой амжилт гаргасан сурагчдыг шагнаж 

урамшуулах

                10,000.00                   10,000.00 

14 2.1.11.1
“Эко аÿлал-орон нутаг судлал” интеграци хичээл 

зохион байгуулах 
                  5,000.00                     5,000.00 

15 3.1.2.1

6-8 насны хүүхдийн амны хөндийн өвчнийг 

оношлох, эмчлэх ажлыг хувийн хэвшлийн шүдний 

эмнэлгүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх

                30,000.00            (30,000.00)                                -   

16 3.1.2.2
Цус, цусан бүтээгдэхүүний хангалтыг нэмэгдүүлэх, 

цусны банкийг өргөжүүлэх
                10,000.00              (6,000.00)                     4,000.00 

17 3.1.2.3
Эмзэг бүлгийн жирэмсэн эхчүүдийг нэмэлт хоол 

тэжээл, амин дэмээр хангах
                  4,000.00                     4,000.00 

18 3.1.3.1

“Эрүүл хот, сум, баг, ажлын байр” хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, ”Ажлын байранд эрүүл мэндийг 

дэмжих” бүх нийтийн аÿн  өрнүүлэн, “Эрүүл 

мэндийг дэмжигч байгууллага”-ыг нэмэгдүүлэх

                  5,000.00                     5,000.00 

19 3.1.4.6
Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг 

үзүүлэх
                50,000.00            (39,650.00)                   10,350.00 

20 5.1.1.1

Архидалт, мансуурлаас урьдчилан сэргийлэх    

зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж,   

урьдчилан сэргийлэх санг  бүрдүүлэх, ТББ, аж 

ахуйн нэгж, иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжих, 

урамшуулах ажлыг зохион байгуулах

                  5,000.00                     5,000.00 

21 5.1.3.1.
“Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх
                  5,000.00                     5,000.00 

22 5.1.3.2.   

Õ¿÷èðõèéëýëä ºðòñºí èðãýäèéã ò¿ð õàìãààëàõ

áàéðûã áèé áîëãîõ, ýíý ÷èãëýëýýð òºðèéí áóñ

áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòàð÷ àæèëëàõ

                25,000.00                   25,000.00 

23 5.1.4.1. 

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл,

сурталчилгааны хөтөлбөр”–ийг хэрэгжүүлэх ажлыг

ýð÷èìæ¿¿ëæ, îðîí áàéðíû áîëîí ìàëûí õóëãàéí

ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã

çîõèîí áàéãóóëàõ

                  8,000.00                     8,000.00 

24 5.1.4.2. 

Çàìûí õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ,

àðõèíààñ ¿¿äýëòýé çàì òýýâðèéí îñîë çºð÷ëººñ

óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

                  5,000.00                     5,000.00 

25 3.2.2.4
Аймгийн үл хөдлөх дурсгалуудыг хаÿгжуулах, 

гэрээгээр хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлэх
                  8,000.00                     8,000.00 

26 3.2.2.5
Ñоёлын биет бус өв тээгчдийн өв санг хадгалах, 

түгээн дэлгэрүүлэх 
                  5,000.00                     5,000.00 

27 3.2.6.2

ªндөр амжилт үзүүлсэн уран бүтээлчид тамирчид, 

Биеийн тамирын тэргүүний багш, дасгалжуулагч, 

спортын хамтлаг холбоодыг урамшуулах

                  5,000.00                     5,000.00 

28 5.2.8.2

Унд ахуйн хэрэглээний гүний усыг ариун цэвэр, 

стандартын шинжилгээнд хамруулж, дүгнэлт 

гаргуулах

                  2,500.00                     2,500.00 

29 4.1.4.2

Орон нутгийн төсвийн орлогын 0,3-аас доошгүй 

хувийн хөрөнгийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

санд хуваарилж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

үйлчилгээ, арга хэмжээнд журмын дагуу үр дүнтэй  

зарцуулах

              100,000.00                 100,000.00 

30 4.4.1.1   
Бүс нутгийн болон олон улсын үзэсгэлэн ÿармагт 

оролцон орон нутагаа сурталчилах
                  3,000.00                     3,000.00 

31 4.4.1.2 
Орон нутгийн онцлогыг илэрхийлсэн эвент арга

хэмжээг зохион байгуулах 
                10,000.00                   10,000.00 



32 4.5.1.3

Аймгийн иргэдийн хүнсний хэрэгцээнд зориулж

1000 хүртэл тн мах бэлтгэн нөөцөлж, борлуулах

ажлыг зохион байгуулах, махыг ангилан савлаж

зориулалтын хөргүүртэй лангуугаар худалдаалах

ÿвцад хÿналт тавих

                  3,000.00                     3,000.00 

33 4.5.4.1

Хил залгаа аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын 

газартай хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, 

бэлчээр нутаг, хадлангийн талбайн асуудлаар 

хэлцэл хийж, хамтран ажиллах

                  5,000.00                     5,000.00 

34 4.6.7.1

Орон нутагт үйл ажиллагаа ÿвуулж байгаа их, дээд

сургуулиудыг түшиглэн судалгаа шинжилгээ

хийлгэх төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр

гүйцэтгүүлэх

                10,000.00                   10,000.00 

35 4.6.7.2 

ААНБ, ажил олгогч нарын хөдөлмөрийн

бүтээмжийг дээшлүүлэх үүднээс олон талт арга

хэмжээнүүдийг зохион байгуулах

                  5,000.00                     5,000.00 

36 4.8.4.1

Аймгийн асуудлаар иргэн, аж ахуйн нэгжид аж 

ахуйн зориулалтаар газар эзэмшүүлэх дуудлага 

худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион 

байгуулах

                  5,000.00                     5,000.00 

37
ªсвөр үеийн боксын улсын аварга шалгаруулах 

тэмцээн зохион байгуулах зардал
                18,000.00                   18,000.00 

38 Хангайн бүсийн зөвлөлийн хураамж                 20,000.00                   20,000.00 

39 Татварын хэлтсийн байцаагчдын урамшуулал                 50,000.00                   50,000.00 

40 Номын төвийн байрны түрээс /дэнж баг/                   7,800.00                     7,800.00 

41 3.2.1.3   
ªвлийн спортын арга хэмжээг зохион байгуулах

материаллаг баазыг бэхжүүлэх
                10,000.00                   10,000.00 

42
Орон нутагт байгуулагдах циркийн ажилчдын

цалин, ндш
                13,200.00                   13,200.00 

43
Баÿн-ªндөр сумын 20 жилийн ойн арга хэмжээний

зардал
                20,000.00                   20,000.00 

44

Авлигатай тэмцэх болон удирдахуйн чиглэлээр

агентлаг, хэлтсийн дарга нарт сургалт ÿвуулах,

мэдээллээр хангах зорилгоор ХАÑ, ХОМ-ийн гарын

авлага материал хэвлүүлэх зардал

                  6,000.00                     6,000.00 

45

Эрдэнэтийн илгээлтийн эзэд анхдагчдад 40

жилийн ойг тохиолдуулан тусламж, урамшуулал

олгох

              100,000.00                 100,000.00 

46
Эрдэнэтийн илгээлтийн эзэд анхдагчдын 40

жилийн ойн тэмдэг, дурсгалын зүйл, урамшуулал
            15,000.00                   15,000.00 

47

Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 

асран хамгаалагчийг эрүүл мэндийн болон 

нийгмийн даатгалд хамруулахад шаардагдах 

зардал

                37,000.00                   37,000.00 

48
Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн өрхийн газрын 

гэрчилгээ солих зардал
                17,244.00                   17,244.00 

49
Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн өрхийн үл хөдлөх 

хөрөнгийн  гэрчилгээ солих зардал
                14,656.00                   14,656.00 

50
Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн өрхийн хүн амын 

иргэний үнэмлэх солих зардал
              122,592.00                 122,592.00 

51
Аймгийн Залуучуудын холбооноос 2014 онд зохион 

байгуулах ажилд шаардагдах зардал
                15,000.00                   15,000.00 

52
Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажилтаны цалин, 

ндш
                  5,328.00                     5,328.00 

53

БØУЯамнаас 2013 онд шинээр нээгдсэн 

цэцэрлэгүүдийн тоног төхөөрмжийг татан авчрах 

тээврийн зардал 

                  3,200.00                     3,200.00 

54 АÈТХ-ын дэргэдэх байнгын хороодын /6/ зардал                 18,000.00                   18,000.00 

55 Улаан загалмайн хорооны урсгал зардалд                   6,171.00                     6,171.00 

56
"Гэр бүлийн ордон" ОНªҮГ-ийн  ҮХЭХ-ийн 

татварын өглөг
                14,251.60                   14,251.60 



57
Аймгийн музейд анхны үндсэн хууль баталсаны 

булан байгуулах
                  5,000.00                     5,000.00 

58
Тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэхэд гарах зардал 

/орон гэргүй/
                10,000.00                   10,000.00 

59 Хүүхэд хамгаалал сайн үйлс төвийн урсгал зардал                 10,000.00                   10,000.00 

60

Аймгийн Аудитын газар /Гүйцэтгэлийн аудитын 

болон авилгын чиглэлээр хийгдэх судалгаа 

шинжилгээний зардал/

                  9,000.00                     9,000.00 

61 ТАЗГазар /тээврийн инженерийн  цалин, ндш/                   7,220.00                     7,220.00 

62
"Амьдралын чанарын төлөө хамтдаа" ТББ Манал 

эмнэлэг
            13,000.00                   13,000.00 

63
БОЭТ-ын хорт хавдартай иргэдийн химийн эм 

тарианы зардалд
            26,650.00                   26,650.00 

64
ХБХЭЭХолбоо гэрээр айлчлах төсөл хэрэгжүүлэх 

зардал
              5,000.00                     5,000.00 

65
Найдвар төв хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн зуны 

чийрэгжүүлэлтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал
              6,500.00                     6,500.00 

66 Аймгийн өсвөрийн шигшээ багийн зардал 15,000.0                                15,000.00 

67
ªрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох ажлын 

хүрээнд тоологч нарын НДØ
5,520.0                                    5,520.00 

68
Аудитын газар бүсийн сургалт зохион байгуулах 

зардал
15,000.0                                15,000.00 

69

"Хүүхдийн эрх-2014" 1000 хүүхдийн улсын 

хэмжээний уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах 

зардал

17,100.00                              17,100.00 

70
Ахмадын амралт, сувилалын эмч, сувилагчийн 

цалин
8,972.31                                  8,972.31 

71

Çºâøººðºëã¿é ãàçàðò õàÿãäñàí õîã õàÿãäëûã 

öýâýðëýõ çàðäàë /õóó÷íààð ýçýíã¿é ä¿¿ðãèéí õîã 

õàÿãäàë эко эргүүл хамгаалалтын тэнүүн ногоон 

төв/

30,000.00                              30,000.00 

72

Монгол улсын зэвсэгт хүчин, АНУ-ын зэвсэгт 

хүчний хамтарсан Пасифик-Анжел ажиллгаааны 

зардал

5,503.60                                  5,503.60 

73

МУ-ын Засгийн газрын тогтоолоор Халх голын 

ÿлалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

зардал

19,000.00                              19,000.00 

74 Төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа 45,000.00                              45,000.00 

75

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаархи хууль 

тогтоомж, төсөл, хөтөлбөрийн эрчимжүүлэх, 

хэрэгжилтийг хангах

5,000.00                                  5,000.00 

76
Хотын нэгдсэн камержуулалтын цахилгааны 

зардал
20,000.00                              20,000.00 

77

Çºâøººðºëã¿é ãàçàðò õàÿãäñàí õîã õàÿãäëûã 

öýâýðëýõ çàðäàë /õóó÷íààð ýçýíã¿é ä¿¿ðãèéí õîã 

õàÿãäàë эко эргүүл хамгаалалтын их уул төв/

30,000.0                                30,000.00 

78 Èргэн танаа сонин хэвлүүлэх 10,500.0                                10,500.00 

Удирдлагын хэлтсийн сургалт, зөвлөгөөний зардал 5,000.0                                    5,000.00 

79

“Хүнсний тухай”, “Хүнсний á¿òýýãäýõ¿¿íèé àþóëã¿é

áàéäëûã õàíãàõ тухай” õóóëèéã ñóðòàë÷èëàõ,

ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ

4,000.00                                  4,000.00 

80
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын оношлогооны урвалж,

эмчилгээний зардал
20,000.00                              20,000.00 

81
Төсвийн байгууллагуудад санхүүгийн CTS програм 

суулгах /15 байгууллага/
15,000.00                              15,000.00 

82
Гэр хорооллын нэг цонхны үйлчилгээнд сүлжээ

оруулах зардал
10,000.00                              10,000.00 

83 Ñпортын 5-р их наадмын зардал 10,000.0                                10,000.00 

84
Баÿн-ªндөр сумын 20 жилийн ойн арга хэмжээний

зардал 50,000.00                              50,000.00 



85
Аймгийн аудитын газрыг YPN сүлжээнд холбох 

зардал
4,300.0                                    4,300.00 

86
Эрдэнэт таймс, ETV телевиз /Зүүд шиг өдрүүд/ 

кинод дэмжлэг
10,000.0                                10,000.00 

87
Байгалийн гамшиг ослын үр дагавар арилгах 

зардал
170,543.0                            170,543.00 

88
Тероризмтай тэмцэх байгууллагын Орхон 

салбарын үйл ажиллагааны зардал
              7,000.00                     7,000.00 

           1,310,162.60           566,938.91              1,877,101.51 

          500,000.00 

          619,028.95 

       1,119,028.95 

                                                               14,385,600.00          15,569,171.05        1,119,028.95            16,688,200.00 

ДҮН














