
Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны БХНСАХЗ-аар бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан /11 сар/

/тегрөг/

'№

Тухайн жилд худалдан авсан 
бараа. ажил, үйлчилгээний нэр 

төрөл, тоо хэмжээ: хүмин

2016 онд 
Батлаедсан 

төсөвт өртөг
Гэрээнийдун

/төгрөг/.

Олгосон
санхүүжилт

Үлдэгдэл 
санхүүжйлт

Батлагдсан 
төсвиин үлдэгдэл 

/төгрөг/

Г эрээний 
эхлэх хугацаа

Гэрээний
дуусах
хугацаа

Гүйцэтгэгчий 
н нэр

Утасны
дугаар

« .........  - -:
Хүлээж авсан огноо 

/нэмэлт тайлбар/

— чадал /ТЙГПЙГ/ ................. ..................... ;■

.1 -

Соёл амралтын хүрээлэнгийн 
модлог ургамЛын цэцэрлэгийн 
тохижилтын ажил /явган зам, 36,100.000 36,100,000 35,534.075 565,925

. 2016 оны 06 
сарын 10 едөр

"Жавхлант 
арвижих" ХХК 88008979

2016 оны 07-р сарын.25 
өдөр /х^лээн авсан/

I '

-

2.

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

31,500,000 31.500,000 31,500.000
■ 2016 ОнЫ 04 
сарын 05 өдөр

2017 оны 5-р 
сар:

"Мөнх ногоон 
мод" ХХК

99137020
95051270

2016-11 -р сарын 09 өдөр 
хулээн авав /Барьцаа 

хөрөнгийн дансанд 1575.0
мянган төгрөг байршуулав /

3

МУ-ын ЗГ-ын "Ногоон хэрэм" 
хө-төлбөрийн хүрээнд ойн зурвас 
байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 
/хашаа, арчилгаа/

0 ооо.оос 6,000.000 "  ■ - 6.000.000'
2016 оны 04 

сарын 05 өдөр
--■■2016 оны 10 
сарын 25 өдөр

'Мөнх ногоон 
мод" ХХК

99137020
95051270

.2016 оны 07тр сарын 08 
өдөр/хулээн авсан/

Нийт ажил 73,600,000 73,600,000 73,034,075 565,925 -

1.2 Тоног төхөөрөмж

1.2.

Ан амьтныг хамгаалах. сүргийн 
тархалт нүудлийг тодорхойлох, 
хээрийн түймэрээс урьдчилан 
сэргийлэх, хээрийн түймэрийн 
хамрах талбайн тодорхойлох 
болон бусад байгаль орчны 
мониторинг, тандалт, судалгааг 
хийх зорилгоор нисдэг камер 
худалдан авах

2,900,000.0 2,880,000.0 2.880,000 0 - 20,000 0
2016 оны 08 

сарын 19 өдөр
"Хоббизоон"

ХХК
99012605

2016 оны 08-р сарын 21 
өдөр /хүлээн авсан/

2,900,000.0 2,880,000.0 2,880,000.0 - 20,000.0

2. Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ

1

Ойн ангийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг дэмжих, ногоон 

байгууламжийн усалгаа 
арчилгааны зардал, шатахуун. 

багаж тоног төхөөрөмж, 
ажиллагсадын хөдөлмөр 

хамгааллын хэрэгсэл, цалин, 
тэтгэмж, тусламж, НДШ, бусад.

72,794,200

46,484,775 34,123,431 12,361,344

17,315,587

Цалин, тэтгэмж, тусламж,
ндш

19,788,475 15,847,557 3,940,918
Үйл ажиллагааны зардал 
/ус, цахилгаан, шатахуун/

6,520,925 5,507,600 1,013,325
багаж тоног төхөөрөмж, 
хөдөлмөр хамгааллын 

.... . : - ............

- Мод үржуүлэгийн газрыг 2,712,000 2,405,000 307,000 .......... ........... :■ Үр суулгацын зардал

2
түшиглэн нэн ховор, ховор 

ургамлын плантаци /эх цэцэрлэг/ 12,000,000 .7,288,000 2,118,000’ 5.170,000 7,477,000
Тоног төхөөрөмж /Хулэмж, 
, услалтын систем/

хангах 2,000,000 2,000.000
Сургалт дадлзга, туршлага 

солилцохзардал

Хууль бус ан агнуур хзэрийн 
түймэрээс хамгаалах, урьдчилан ................... - . .. . .......................... - •

: "3 ■; сэргийлэх эргүүл шалгалтын 
ажлыг зохион.байгуулах.

- -........ 4,-374,900
/

............ 4,-374,900 2,877,610 ■ 1 497,290 1,49л290

. . ... ; .  ..-. ' -  ...... .. - ■ ■' ..........



3,000,000 2,120,500 879,500 Хог хаягдлыг цэвэрлэх

хэмжээ авч хэрэгжүүлэх /хог 
хаягдлыг цэвэрлэх модны нүхийг

3,750,000 ' 3,750,000
10,389,800

Модны нүх ухах, томсгох 
шуудуулах

^Серийн хамгаалалтын суөэг- - 
татах.хамгаалалтын суваг татах. 3,000,000 3,000,000

. ;... ...... ..... ■.. -
- • модны-нөхөн-тарилт хиих-

4.747,300 1',987,000 2,760,300 МоднЁ! нөхөн тарилтанд
■■4

Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн менежментийн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг

Чойрын богд уулын нөец

1,520,300 1,520,300 газрынхилийнцэсийг • 
тэмдэгжүүлэн, мэдээллийн

' Ү хангах. хилиин цэсииг 
тэмдэгжүүлэх, биотехникийн арга

8,020,300 1.251,900 1,251,900 6 460,800 биотехникийн арга хэмжээ-

-------хэмжээ^-аөах; -баигаль
хамгаалагчийн цалин, НДШ, 

тэтгэмж тусламж 5,248,100 1,559,500 ! 3,688,600
Байгаль хамгаалагчййн 

цалин, НДШ

ГСА-н иргэдийн экологийн

6 .

боловсролыг дээшлүүлэх 
хөтөлбөрийни хэрэгжилтийг 
хангах, сургалт. сурталчилгаа, 
болэолт уралдаан зохион 
байгуулах

■ 5,000,000 5,000,000' 1,747,100 : 3,252,900 3,252,900

7

Байгаль хамгаалах ажилд 
идэвхитэй оролцож, БО-ны эсрэг 
гэмт хэрэг, зөрчлийн баталгаатай 
мэдээлэл өгсөн иргэн, идэвхтэн 
байгаль хамгаалагчийг 
урамшуулах, мод тарьсан иргэн, 
ААНБ-д урамшуулал олгох

13,287,500 13,287.500 7,970,000 5,317,500 5,317,500

8

Бүх нийтээр тод тарих болон 
байгууллагуудыг ногоон 

байгууламж бий болгох, мод бут 
тарих, хөрс сайжруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх

4,929,000

3,500,000 3,000,000 500,000

1,009,000

Тарьц суулгац худалдэн 
авах

500,000 435,000 65,000 Сургалт, сурталчилгаа

929,000 920,000 9,000
Хөрс бууц татах, усалгааны 

шатахуун

9

Аймгийн төвийн усан 
хангамжийн эх үүсвэрийн 

тэжээгдлийн мужийг 
тэмдэгжүүлэх

2,587,800 2,586,880 2,586,880 - 920
"УС-ДУ"
ОНӨҮГ

2016 оны 09-р сарын 08 
өдөр /хүлээн авсан/

Нийт бараа 137,491,000 137,490,055 85,205,178 52,284,877 52,720,797

213,991,000 213,970,055 . . .  161119,253 52,850,802 52,740,797 ---  - ....... — ........ - - . ........ .■ .... -......... .—

2016 оны батлагдсан төсөв

2016 омы1Ч сарьш 30 өдрөөр санхүүжилт

2016 оны 11 сарын 30 өдрөөр үлдэгдэл

^ 13,93-1,000.0 . ..., . ] I
'11в7;8МЛООе ■
" 26,000.000.0 ү ‘,- ~ о  '

\

•ЖГ-ын.дарг.

I- р гтлай  ФбДОГЧи '9*97

Тайлант хугацаанд^олгосон санхүүжилт 

Тайлант-‘хугащаа«м зардалым гүшдэтгэл 

Тайлант хугацааны дансны үлдэгдэл

7Д.Мөнх-Эрдэнэ/

- 18-7,991.000.0 

-. • 161,«9,253.0

26.871.747.0

/Ц.Цэрэнчимэд/


