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Аймгиин 2014 оны төсвиин гүйцэтгэл,

2016 оны төсөв батлах тухай

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2.“б”, 25.1, Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 
64.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. 2014 оны орон нутгийн төсвийн орлогыг 4 179 593,8 мян.төгрөгөөр, зарлагыг 3 947 
619,6 мян.төфөгөөр тус тус баталсугай.

2. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн 
хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мянган.төгрөг/

2. Аймгийн төсвийн орлого бүгд 14 369 906.4

2.1 Урсгал орлого 4195 098.7

2.1.1 Татварын орлого 3 846 188.5

2.1.1.1 Цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар 2 827 574.6

2.1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаалт (230 000.0)

2.1.1.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн апбан татвар 240 000.0

2.1.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 90 394.0

2.1.1.5 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны 
төлбөр

793 469,9

2.1.1.6 Улсын тэмдэгтийн хураамж 35 500.0

2.1.1.7 Газрын төлбөр 89 250.0

2.1.2 Татварын бус орлого 348 910.2

2.1.2.1 Түрээсийн орлого 71 750.0

2.1.2.2 Хүү, торгуулийн орлого 230 378.0



2.1.2.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 46 782.2

2.2 Тусламжийн орлого 9 958 542.6

2.2.1 Улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэг 4 340.0

2.2.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 7 500 802.6

2.2.3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 2 453 400.0

2.3 Тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн өөрийн орлого 46 265.1
2.4 2015 оны тэнцлийн ашгаас 170 000.0

3. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний 
харьяа байгууллагын төвлөрүүлэх өөрийн орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар 
баталсугай.

/мянган төгрөг/
3.1 Засаг дарга 46 782.2

| 3.1.1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын өөрийн орлого 650.0
I 3.1.2 Цөм сүргийн үржлийн төв 31 132.2
Г 3.1.3 Авто замын сангийн өөрийн орлого 15 000.0

4. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсөвт тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 
байгууллагуудын төвлөрүүлэх өөрийн орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/
4.1 Биеийн тамир спортын газар 18 727.5
4.2 Аймгийн музей 488,7
4.3 Аймгийн номын сан 48.9
4.4 Боржигон чуулга 25 000,0
4.5 Шивээговь сумын соёлын төв 1 000,0
4.6 Баянтал сумын соёлын төв 1 000,0

Нийт дүн 46 265.1

5. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт 
дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

/мянган.төгрөг/
5.1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 240 412.1
5.1.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ 240 412.1
5.2 Засаг дарга 14 129 494.3
5.2.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ 2 747 942.7
5.2.1.1 Аймгийн Засагдаргын Тамгын газар 636 120.7
5.2.1.2 Худалдан авах ажиллагааны нэгж 40 462.7
5.2.1.3 Цөм сүргийн үржлийн төв 86 508.1
5.2.1.4 Монголын ахмадын чөлөөт холбоо 16 553.7
5.2.1.5 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 93 163.0
5.2.1.6 Санхүүгийн хяналт аудитын алба 30 710.5
5.2.1.7 Засаг даргын нөөц хөрөнгө 80 000,0
5.2.1.8 Хотын нийтийн хүн тээвэр 2 500,0
5.2.1.9 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 22 087.3



5.2.1.10 Авто замын сан 96 354.6
5.2.1.11 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох 

шилжүүлэг
9 039.4

5.2.1.12 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний 
зардал

222 750.0

5.2.1.13 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 21 000.0
5.2.1.14 Халамжийн сан 1 353 929.9
5.2.1.15 Орон нутгийн сонгуулийн зардал 36 762.8
5.2.2 Тусгай зориулаптын шилжүүлэгээр санхүүжих 

байгууллагуудын урсгал зардлын дээд хэмжээ 1 276 387.9
5.2.2.1 Биеийн тамир спортын газар 298 267.5
5.2.2.2 Аймгийн музей 79 686.7
5.2.2.3 Аймгийн номын сан 91 048.6
5.2.2.4 Боржигин чуулга 575 395.4
5.2.25 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 134 720.6
5.2.2.6 Хүүхэд, гэр бүл хөгжил хэлтэс 68 876.8
5.2.27 Насан туршийн боловсролын төв 28 392.3
5.2.3 Орон нутгийн хөгжил сангийн орлогын шилжүүлгээр 

санхүүжих хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ 1 381 360.0
5.2.4 Сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ 981 083.9
5.2.5 Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын 

шилжүүлэг 1 472 040.0

5.2.6 Сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээ 6 270 679.8

6. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээг 
14 369 906 400 төгрөгөөр баталсугай.

7. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн жилд аймгийн орон нутгийн хөгжил сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний зардлын дээд 
хэмжээг 1 381 360 000 төгрөгөөр баталсугай.

8. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2016 онд сумдын орон нутгийн хөгжлийн 
санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.
_____ _________________________________________________________/мянган төгрөг/
8.1 Сүмбэр сум 672 364.4
8.2 Шивээговь сум 393 214.2
8.3 Баянтал сум 406 461.4

Нийт дүн 1 472 040.0

9. Аймгийн төсвөөс 2016 онд сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг 
дор дурьдсанаар баталсугай.
_____ _______________________________________________________ /мянган төгрөг/
9.1 Сүмбэр сум 451 908.6
9.2 Шивээговь сум 274 529.1
9.3 Баянтал сум 254 646.2

Нийт дүн 981 083.9

10. Аймгийн төсвөөс 2016 онд сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 
санхүүжих зардлыг дор дурдсанаар баталсугай.



/мянган төгрөг/

№ Сум/дүүргийн нэр

Сургуулийн
өмнөх

боловсролын
үйлчилгээ

Эрүүл
мэндийн

анхан
шатны

тусламж
үйлчилгээ

Ерөнхий
боловсролын

үйлчилгээ

Соёлын
үйлчилгээ

I

10.1 Сүмбэр сум 1 220 104.9 153 493.0 2 601 675.0
10.2 Шивээговь сум 389 708.4 277 250.5 709 905.5 49 921.9
10.3 Баянтал сум 151 070.5 229 338.8 439 032.5 49 178.8

Нийт дүн 1 760 883.8 660 082.3 3 750 613.0 107 690.0 |

11. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнг 
нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

12. Аймгийн орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

13. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар 
баталсугай.

14. Авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл 
арга хэмжээний жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

15. Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийг баримтлан орон нутгийн төсвийн 

тэнцлийг бүрэн хангаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан, төсвийн орлогыг цаг хугацаанд 

нь бүрдүүлж, зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга Л.Одсэрд 

даалгасугай.

16. Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулж, санхүү төсвийг зохистой 

удирдаж, авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байхыг төсвийн захирагч нарт үүрэг болгосугай.
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1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга 240 412.1

1.1. ИТХ-ын үйл 
ажиллагаа

Монгол улсын 
ЭЗНДНТУТХууль болон 
Төсвийн тухай хуульд 

заасан ИТХ-ын чиг 
үүргийг цаг хугацаанд нь 

бүрэн хэрэгжүүлэх

АИТХурлыг жилд 4- 
5 удаа, 

тэргүүлэгчдийн 
хурлыг 20-24 удаа 

хийх

210 359.6

1.2.

Г эмт хэргээс 
урьдчилан 
сэргийлэх 

ажлын 
комисс

Төрийн хууль 
тогтоомжоор хүлээсэн 

чиг үүргийн дагуу 
сургалт зохион 

байгуулах, гэмт хэргийн 
гаралтыг бууруулах

Жилд 6-7 удаа 30 052.5

2. Засаг дарга 10 295 010.4

2.1. Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ 2 747 942.7

2.1.1. Засаг даргын 
ажлын алба

Аймгийн эдийн застйн 
чадавхи сайжирч, 

төрийн үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 

сайжирна.

Төсвийн орлогыг 
100-аас доошгүй 

хувиар биелүүлнэ
636 120.7

2.1.2. Засаг даргын 
нөөц хөрөнгө

Сангийн сайдын 
тушаалаар батлагдсан 

Засаг даргын нөөц 
хөрөнгийн захиран 
зарцуулах журам 
хэрэгжсэн байна.

ИТХ-аас баталсан 
төлөвлөгөө 

хэтрээгүй байна.
80 000.0

2.1.3.

Хотын 
нийтийн 

тээвэрт олгох 
татаас

Холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу 
хэрэгжсэн байна.

Аймгийн ахмад 
болон ХБИргэдэд 

хөнгөлөлт үзүүлсэн 
байна.

2 500.0

2.1.4. Авто замын 
сан

Орон нутгийн авто 
замын нөхцөл байдал 

сайжирна.

Авто тээвэр болон 
өөрөө явагч 

хэрэгслийн албан 
татварыг авто

96 354.6



замын санд 100 
хувь төвлөрүүлнэ.

2.1.5.

Монголын
ахмадын
чөлөөт
холбоо

Ахмад настны нийгмийн 
хамгааллын тухай хууль 

хэрэгжсэн байна.

Аймгийн ахмадын 
холбоонд төсвийн 
дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.

16 553.7

2.1.6

Худалдан
авах

ажиллагааны
алба

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан 

авах хууль хэрэгжсэн 
байна.

Улсын болон орон 
нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр хэрэгжих 
төсөл арга хэмжээг 
зохион байгуулах.

40 462.7

2.1.7.

Байгаль 
орчин аялал 
жуулчлалын 

газар

Байгаль орчны 
чиглэлийн багц хууль, 
тогтоомж хэрэгжинэ.

Дэвшүүлж байгаа 
хөтөлбөр, төсөл 
бүрэн хэрэгжсэн 

байна.

93 163.0

2.1.8.

Байгаль 
орчныг 

хамгаалах, 
байгалийн 

нөөцийг 
нөхөн сэргээх 
арга хэмжээ

Байгалийн нөөцийн 
төлбөрийн тухай хууль 

хэрэгжинэ.

Төлөвлөгдсөн 
төсөл, арга хэмжээ 

бүрэн хэрэгжсэн 
байна.

222 750.0

2.1.9.

Жолоочийн 
хариуцлагын 
даатгалын 
санд олгох 
шилжүүлэг

Жолоочийн хариуцлагын 
даатгалын тухай хууль 

хэрэгжинэ.

Хуулийн дагуу суурь 
орлогын 10 хувиар 

тооцож 
төвлөрүүлнэ.

9 039.4

2.1.10.

Цөм сүргийн 
үржлийн 

ажил 
үйлчилгээ

Сүмбэр үүлдрийн 
хонины удмын санг 

хамгаалж, тоо толгойг 
өсгөж, каракуль хурганы 

арьсны чанарыг 
сайжруулж орлогыг 

нэмэгдүүлнэ.

Малын тоо толгойг 
15 хувиар өсгөж, 
Хээлтэгчийн тоог 

1200 толгойд 
хүргэнэ. Бэлтгэх 

арьс болон 
бойжуулах хурганд 
шилмэл, I ангийн 
эзлэх хувийг 40 
хувьд хүргэнэ.

86 508.1

2.1.11.
Мал

эмнэлгийн
үйлчилгээ

Малын болон нийгмийн 
эрүүл мэндийг 

хамгаалах ажлын чанар, 
хамрах хүрээнд ахиц 

гарна.

Аймгийн нийт 
малын 70-аас дээш 

хувийг архаг 
халдварт өвчнөөс 

урьдчилан 
сэргийлэх тарилгад, 
4-өөс дээш хувийг 

лабораторийн 
оношлогоо 

шинжилгээнд бүрэн 
хамруулна.

22 087.3



2.1.12.

Нийгмийн
халамжийн
тэтгэвэр,
тэтгэмж,

хөнгөлөлт
тусламж

Нийгмийн хамгааллын 
бодлогыг зорилтот 
бүлэгт чиглүүлэх, 

халамжийн 
үйлчилгээний тараан 

хуваарилах 
тогтолцооноос 

татгалзаж хувь хүн, гэр 
бүлийг чадавхижуулан 

халамж үйлчилгээг 
иргэдэд шуурхай, 

чирэгдэлгүй хүргэнэ.

ХБИргэн, ахмад 
настан, өрх 

толгойлсон болон 
жирэмсэн эхчүүд

1 353 929.9

2.1.13.

Г эмт хэргээс 
урьдчилан 
сэргийлэх 

арга хэмжээ

Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 

сайжруулж, гэмт хэргийн 
гаралтыг бууруулна.

Олон нийтийн 
цагдааг 5 орон 

тоотойгоор зохион 
байгуулж, гэмт 

хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлнэ.

21 000.0

2.1.14.
Санхүүгийн 

хяналт 
аудитын алба

Байгууллагуудын 
санхүүгийн баримт, үйл 

ажиллагаанд хяналт 
тавьж, хууль 
тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангуулна.

Жилд 12-15 
байгууллагын 

санхүүгийн 
баримтанд хяналт, 

шалгалт хийж, 
заавар зөвлөгөө өгч 

ажиллана.

30 710.5

2.1.15. Орон нутгийн 
сонгууль

Орон нутгийн ээлжит 
сонгуулийг хууль, 

тогтоомжид заасны 
дагуу сайтар зохион 

байгуулна.

Нийт сонгуулийн 
насны иргэдийг 

сонгуульд 
идэвхитэй 

оролцуулсан байна.

36 762.8

2.2. Улсын төсвөөс авах тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ

г. •' ' .V-  •••■• -  ̂ ..•• ■■■■оо-.:-. ;

' •
7 547 067.7

4:'. :

2.2.1.
Сургуулийн

өмнөх
боловсрол

Цэцэрлэгийн хамран 
сургалтыг 80 хувь, 
сургуулийн өмнөх 

боловсролын хамран 
сургалтыг 100 хувьд 

хүргэнэ.

Цэцэрлэгт нийт 
1250 хүүхэд, 
хувилбарт 

сургалтанд 305 
хүүхэд хамрагдана.

1 760 883.8

2.2.2.
Ерөнхий

боловсролын
үйлчилгээ

Суурь боловсролын 
хамран сургалт 100 

хувьд хүргэнэ.

Ерөнхий 
боловсролын 

сургуульд 3274 
хүүхэд суралцана.

3 750 613.0

2.2.3.

Насан 
туршийн 

боловсролын 
төв /дүйцсэн 
хөтөлбөрийн 

сургалт/

73 иргэн насан 
туршийн 

боловсролын 
үйлчилгээнд 
хамрагдана.

28 392.3



2.2.4.
Соёлын
төвийн

үйлчилгээ

Иргэдэд үзүүлэх соёл, 
урлагийн үйлчилгээний 

хүртээмж нэмэгдэнэ.

Сумдын соёл 
урлагийн 

байгууллага жилд 
8000 иргэнд 

үйлчилсэн байна.

99 100.7

2.2.5.

Аймгийн
нийтийн
номын

сангийн
үйлчилгээ

Аймгийн нийтийн номын 
сангаар 

үйлчлүүлэгчдийн тоо 
нэмэгдэж, хүртээмж 

сайжирна.

Уншигчдын тоо том 
хүн 5000, хүүхэд 

10000 хамрагдана.
91 048.6

2.2.6.
Аймгийн
музейн

үйлчилгээ

Аймгийн музейн 
үйлчилгээг сайжруулж, 

чанар хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ.

Үйлчлүүлэгчдийн 
тоо 1900, музейн 
үзмэр дэглэлтийн 

тоо жилд 7, сумдын 
“орон нутаг судлах 

танхим”-тай жилд 1- 
2 удаа хамтран 

ажиллаж, мэргэжил 
аргазүйгээр хангаж 

ажиллах.

79 686.7

2.2.7.

Аймгийн
театр,

чуулгын
үйлчилгээ

Аймгийн чуулгын уран 
бүтээлийн чанар 

сайжирч, үйлчилгээний 
хүртээмж нэмэгдэнэ.

Аймгийн чуулгаар 
үйлчлүүлэгчдийн 

тоо өөрийн байранд 
13000, өөрийн 

сумдад 8000, бусад 
аймгуудад 7000, 

мэргэжлийн 
боловсон хүчний 

хангалтыг 75 хувьд 
хүргэх, аймгийн 

чуулгад байх морин 
хуурчдын тоо 5 ба 

түүнээс дээш.

575 395.4

2.2.8.

Нийтийн
биеийн
тамир,

спортын
үйлчилгээ

Иргэдийн биеийн тамир, 
спортод хандах 

хандлага сайжирч, 
хөдөлгөөний 

хомсдолоос үүдэлтэй 
халдварт бус өвчний 

тохиолдол буурч, эрүүл 
чийрэг бие бялдартай 

болсноор дундаж 
наслалт, хөдөлмөрийн 

бүтээмж нэмэгдэнэ.

Жилд нийтийн 
биеийн тамирын 
арга хэмжээг 35 
удаа, аймгийн 

аварга шалгаруулах 
уралдаан 

тэмцээнийг 27 удаа, 
улсын чанартай 

уралдаан тэмцээнд 
30 удаа, ХБИргэн 
болон ахмадын 
биеийн тамирын 

уралдаан 
тэмцээнийг 4 удаа 
зохион байгуулна.

298 267.5

2.2.9.
Газрын 

харилцаа, 
барилга хот 

байгуулалтын

Салбарын холбогдох 
хуулийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна.

Улсын болон орон 
нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлж байгаа

134 720.6



газар хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл 
арга хэмжээнд 

техникийн хяналт 
тавьж, барилга 

угсралтын ажлын 
чанарыг 

сайжруулна. Газрын 
төлбөрийн орлогын 
төлөвлөгөө 100 хувь 

биелсэн байх, 
барилга хот, 

байгуулалтын тал 
дээр мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгч 

ажиллана.

2.2.10.

Хүүхэд гэр 
бүл, 

хөгжлийн 
хэлтэс

Хүүхдийн эрх, 
хамгааллын асуудлаар 

хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангаж, 

хүүхэд хөгжүүлэх 
дугуйлан, секц, 
бүлгүүдийн үйл 

ажиллагааг 
тоггмолжуулах, 

мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах, 
хүүхдийн оролцооны 

чадавхийг нэмэгдүүлнэ.

Хүүхдийн эрхийн 
зөрчлийн 

илрүүлэлтийг 
нэмэгдүүлж, 

уралдаан тэмцээнд 
үзүүлсэн амжилтыг 

үнэлж, Орон 
нутгийн шийдвэр 

гаргах түвшнийхэнд 
хүүхдийн үзэл 

бодлыг илэрхийлж 
нөлөөлсөн 

шийдвэрийн тоо.

68 876.8

2.2.11.

Эрүүл 
мэндийн 

анхан шатны 
тусламж, 
үйлчилгээ

Нийгмийн эрүүл 
мэндийн болон 

эмнэлгийн тусламжийн 
үйлчилгээг удирдлага 
зохион байгуулалтаар 

хангаж, иргэдийн эрүүл 
мэндийн боловсролын 

түвшин нэмэгдэж, 
халдварт болон 

халдварт бус өвчний 
гаралт багасч, нас 

баралт бууруулах, эмзэг 
бүлгийн хүн ам эрүүл 

мэндийн тусламж 
үйлчилгээний 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ.

Сумын эрүүл 
мэндийн төв 2, 
өрхийн эрүүл 

мэндийн төв 1, Сум 
бүрт нийгмийн 
эрүүл мэндийн 
салбар зөвлөл 

ажиллаж, хүн амын 
50 хувийг эрүүл 

мэндийн боловсрол 
олгох сургалтанд 

хамруулж, халдварт 
бус өвчний үзлэгийг 

10 хувиар 
нэмэгдүүлнэ.

660 082.3

Нийтдүн 4л сог ЛОО С



Говьсүмбэр а гмгийн Иргэ,
Хурлык 
19. дуга

Ф Я 1  ^
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖПЙЙН САН^ГМЙН ХӨРӨН|[ӨӨР 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ о р у у л а л т , х ө т ө л б ө Н  тө ё ө л  АРГА хэм ж ээн и й

ЖАГСААЛТ 5--------

(мян.төгрөг)

15 4?гаар 
ар тб |гоол

йн Төл 
алдаан 

Дугаа

|ЛӨгчдиин 
» эны
юралт

4.
Төсөл, арга хэмжээний нэр төрөл, 

хүчин чадал, баиршил
. • ■ 'Гл.УЛ ‘I’; »''■■’ОЛЛ * V* »

Шинээр эхлэх

дуусах
хугацаа

____:______

2016

Төсөвт 
өртөг

188060 188060

1.1.1
Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн 

дотуур байрны гана тохижилтын 
ажил

2016 130000 130000

1.1.2
Нийтийн эзэмшлийн явган зам, 

талбайн ажил 2016 20000 20000

1.1.3 Соёл, спорт, амралтын хүрээлэнгийн 
хашааг өргөтгөх

1.1.4
2017 онд төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийгдэх ажлуудын 
зураг төсөв боловсруулах зардал

8

2016

2016

28060 28060

10000 10000

1.2.1.

Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн айл 
өрх, албан байгууллагуудын ил 

задгай хаядаг бохирын шугамыг төв 
цэвэрлэх байгууламжид холбоход 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах

10 2016 230000 230000

1.2 .2 .

Нэгдсэн эмнэлэгийн барилгын дотор 
инженерийн шугам сүлжээний их 

засварт шаардлагатай бараа, 
материал худалдан авах

11 2016 27000 27000

1.2.3. Цөм сүргийн үржлийн төвд мал 
үржлийн лабораторийн тоног

12 2016 6000 6000



төхөөрөмжөөр хангах

1.2.4.
Соёл, спорт, амралтын хүрээлэнд 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж 
худалдан авах /цасны машин/

13 2016 65000 65000

1.3. Их засвар 14 2016 571000 571000

1.3.1.
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 

гадна дулаалгын ажил
15 2016 220000 220000

1.3.2. Орон нутгийн өмчийн барилга, 
байгууламжийн их засвар

16 2016 100000 100000

1.3.3
Аймгийн төвийн гадна инженерийн 

шугам, сүлжээний засвар 17 2016 251000 251000

ГӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 2016 294300 294300
4) Засаг дарга

.. : ' . ■■■-'. ........ • . ■
19 2016 294300 294300

2.1
"Боловсролын салбарыг хөгжүүлэх" 

аймгийн дэд хөтөлбөрийн 
санхүүжилт

20 2016 84000 84000

2.2
"Биеийн тамирыг дэмжих" аймгийн 

дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт
21 2016 60000 60000

2.3
"Соёл, урлагийн салбарыг дэмжих" 

аймгийн дэд хөтөлбөрийн 
санхүүжилт

22 2016 25000 25000

2.4
"Эрүүл мэндийн салбарыг дэмжих" 

аймгийн дэд хөтөлбөрийн 
санхүүжилт

23 2016 15000 15000

2.5 Аймгийн баяр наадмын зардал 24 2016 10000 10000

2.6

"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
архидан согтуурахтай тэмцэх" 

аймгийн дэд хөтөлбөрийн 
санхүүжилт

25 2016 10700 10700

2.7

Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, бизнес эрхлэгчид рүү 
чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх зардал /Бизнес 
эрхлэгчдийн зөвлөгөөн, Үзэсгэлэн 

худалдаа, Болзолт уралдаан, Бусад 
арга хэмжээ/

26 2016 10000 10000

2.8 "Хоршоог хөгжүүлэх" аймгийн дэд 
хөтөлбөрийн санхүүжилт 27 2016 10000 10000



2.9
Гадаад харилцаа, хамтын 

ажиллагааг салбараар хөгжүүлэх 
аймгийн хөтөлбөр

28 2016 10000 10000

2.10

"Төрийн албан хаагчдын ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, 

үйл ажиллагаа, үр дүнг 
урамшлуулах" аймгийн дэд 

хөтөлбөрийн санхүүжилт

29 2016 30000 30000

2.11 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах 
арга хэмжээний зардал 30 2016 8000 8000

2.12
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйг хангуулах чиглэлээр хийгдэх 
арга хэмжээний зардал

31 2016 1600 1600

2.13

Нийгмийн зорилтот салбаруудад 
чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх зардал /хүүхэд, гэр бүл, 
жендер, ахмад настан, ХБИргэд.../

32 2016 20000 20000

А\П1
V  /  IV

--V». в олгох орлснъм  ш илж үүлэг 33
-

2016 1472040
? Щ& V

и&Ш /ь

3
Сүмбэр суманд олгох орон нутгийн 

хөгжпийн сангийн орлогын 
шилжүүлэг

34 2016 672364.4 672364.4

4
Шивээговь суманд олгох орон 

нутгийн хөгжпийн сангийн орлогын 
шилжүүлэг

35 2016 393214.2 393214.2

5
Баянтал суманд олгох орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн орлогын 
шилжүүлэг

36 2016 406461.4 406461.4

щ ш т 37ж§3| 2016 2853400 2853400



Г овьсу!

ГОВЬСҮМБЭР АИМГИИН БАИГАЛЬ 
НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨРӨНГ 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭ1\/| I

мгийн Иргэдийн Т ө ^ ө  
15 дугаар хуралдаё^ 

тогтс&лын .9 дугк[р

М .  1

I өгчдлин 
!0#оны 
авсралт

ААЛАХ, 'З С
рррайоялах
ИИ ЖАГСААЛТ

0 . к
д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадап, байршил
Эхлэх/
дуусах
хугацаа

Төсөвт
өртөг

2015 онд 
санхүүжүүлэх 

дүн

ХӨРӨ НГӨ ОРУУЛАЛТ
•

.
1 2016 92446.8■ 1 . 92446.8

1 Засаг дарга 2 2016 92446.8 92446.8

1.1. Хөрөнгө оруулалт 3 2016 92446.8 92446.8

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт 4 2016 92446.8 92446.8

1.1.1

Соёл, спорт, амралтын 
хүрээлэнгийн модлог ургамлын 
цэцэрлэгийн тохижилтын ажил 
/явган зам, гэрэлтүүлэг, хогийн 
сав, сандал/

5 2016 36370.0 36370.0

1.1.2

Модлог ургамлын цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлж мод 
тарих, бичил ландшафт 
байгуулах.

6 2016 31593.3 31593.3

1.1.3

Модлог ургамлын цэцэрлэгийн 4 
га талбайн услалтын системийг 
өргөтгөж, авто замын дагуу ойн 
зурваст усалгааны сав 
суурилуулах.

7 2016 18415.5 18415.5

1.1.4

"Ногоон хэрэм” үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд ойн зурвас 
байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 
/хашаа, арчилгаа/

8 2016 6068.0 6068.0

ХӨТӨ]ПБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 9 2016 130303.2
__ . - -

130303.2

2 Засаг дарга 10 2016 130303.2 130303.2

2.1

Ойн ангийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг дэмжих, ногоон 
байгууламжийн усалгаа, 
арчилгааны зардал, шатахуун, 
багаж, тоног төхөөрөмж,

11 2016 68194.2 68194.2



ажиллагсадын хөдөлмөр 
хамгааллын хэрэгсэл, цалин, 
НДЩбусад

2.2

Аймгийн мод үржүүлгийн газрыг 
түшиглэн нэн ховор, ховор 
ургамлын плантаци (эх цэцэрлэг) 
байгуулах, тоног төхөөрөмжөөр 
хангах

12 2016 12000.0 12000.0

2.3

Хууль бус ан агнуур, хээрийн 
түймрээс хамгаалах, урьдчилан 
сэргийлэх эргүүл шалгалтын 
ажлыг зохион байгуулах

13 2016 4374.9 4374.9

2.4

Соёл, спорт, амралтын 
хүрээлэнд агротехникийн арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх /хог, 
хаягдлыг цэвэрлэх, модны нүхийг 
томсгох, шуудуулах, үерийн 
хамгаалалтын суваг татах, 
модны нөхөн тарилт хийх/

14 2016
14497.3 14497.3

2.5

Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангах, хилийн цэсийг 
тэмдэгжүүлэх, биотехнологийн 
арга хэмжээ авах, байгаль 
хамгаалагчийн цалин, НДШ

15 2016 8020.3 8020.3

2.6

Говьсүмбэр аймгийн иргэдийн 
экологийн боловсролыг 
дээшлүүлэх хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах, сургалт, 
сурталчилгаа, болзолт уралдаан 
зохион байгуулах

16 2016 5000.0 5000.0

2.7

Байгаль хамгаалах ажилд 
идэвхитэй оролцож Байгаль 
орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн 
баталгаатай мэдээлэл өгсөн 
иргэн, идэвхитэн байгаль 
хамгаалагчийг урамшуулах, мод 
тарьсан иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад урамшуулал олгох

17 2016 13287.5 13287.5



2.8

Бүх нийтээр мод тарих болон 
байгууллагуудыг ногоон 
байгууламж бий болгох, мод бут 
тарих, хөрс сайжруулахад 
дэмжпэг үзүүлэх.

18 2016 4929.0 4929.0

НИЙТДҮН 2016 222750.0
•■•.• •..' ■ •:. •••; -=-. - ■"■ 

222750.0



Г овьсүмбф

X

аймгийн Иргэдийн Төл 
тын 1.5,дугаар эдралдаан 
1угаарб*тогтоолЙ| дүгээ|

1 - 11Н'ИИИ>ГОВЬСҮМБЭР АИМГИИН а в т о  з а м ы н  с а н г и и н  х ө р ө н г  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨ' Ө Л Б Ө Р К |Ё €  

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСА/ ЛТ 1 Й 1 2
төг/

д/д

Хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний 

нэр төрөл, хүчин чадал, 
байршил

, 5/—
Эхэлэх,
дуусах
хугацаа

Төсөвт
өртөг

2016 онд 
санхүүжүүлэх 

Дүн

. $ 1

2016 69716.2 69716.2
. _

1. Засаг дарга 2 2016 69716.2 69716.2

Хөрөнгө оруулалт
' ■ 'V' ; \  ■ф-г-4'.Х^ '

3 2016 69716.2 69716.2

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

.

4 20 ,в 69716.2
.

69716.2•'■;. •'. '•: -’ . - ; .

1.1.1. Хороолол дундах авто зам, 
зогсоол байгуулах ажил

5 2016 69716.2 69716.2

ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 6 2016
.

Ш » Л

.. --- ....
2

. "• Засаг дарга 2016
■ .

2.1 Авто замын засвар арчлалтанд 
хэрэглэгдэх материалын зардал

9 2016 5000.0 5000.0

2.3
Авто замын засвар арчлалт 

хариуцан хийх ажилчдын цалин,
ндш

10 2016 17638.4 17638.4

2.4

Авто тээврийн улсын үзлэг 
тооллого явуулах зардал, 

/Шатахуун, зар сурталчилгаа, 
Авто замын хураамжийн 

тасалбарын үнэ /

11 2016 1000.0 1000.0

2.5 Авто замын мэдээллэх тэмдэг 
шинээр байршуулах зардал

12 2016 3000.0 3000.0

Нийт дүн 13 2016 96354.6 96354.6
...................... .


