
Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны БХНСАХЗ-аар бараа, ажил, уйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан /03 сар/
______________ ______________ ___________________________ _____________ ________________ ______________________ __________________ ___________ ______________________________ /тегрөг/

№ Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо 
хэмжээ, хүчин чадал

2018 онд 
Батлагдсан 

төсөвт өртөг 
/төгрөг/

Гэрээний дүн 
/төгрөг/

Олгосон
санхүүжилт

/төгрөг/

Үлдэгдэл
санхүүжилт

/төгрөг/

Батлагдсан 
төсвийн үлдэгдэл 

/төгрөг/

Гэрээний
эхлэх

хугацаа

Гэрээний
дуусах
хугацаа

Гүйцэтгэгчийн нэр
Утасны
дугаар

Хүлээж авсан огноо /нэмэлт тайлбар/
Захирамж,
гэрээний

дугаар

1.1. Хөрөнгө оруулалт

1
Гол горхи, булаг шандны эхийг хамгаалж, тохижуулах, цөв хөөрөм 
байгуулах 57,811,800.0 57,811,800.0

2
Найрамдал хотхоны орон сууцны гаднах зүлэгжүүлсэн талбайг 
хашаажуулах 25,000.000.0 25,000,000.0

3
Авто замын дагуух ойн зурваст услалтын систем, ус нөөцлөх сав 
суурилуулах ажил

25,000,000.0 25,000,000.0

4
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон аялал жуулчлалын 
маршрутын дагуу түр буудаллах цэг байгуулах ажил 15,915,000.0 15,915,000.0

5
Аймгийн биологийн төрөл зүйлийн судалгаанд үндэслэн фото 
зургийн цомог хийлгэх ажил /амьтан, ургамал/ 17,000,000.0 17,000,000.0

6
Найрамдал хотхоны нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна талбайг 
зүлэгжүүлэх, услалтын шугам хоолой суурилуулах ажил 19,098,700.0 19,098,700.0

7
Услалтын систем, хөв цөөрөм байгуулах ажлын зураг, төсөв 
боловсруулах зардал 10,000,000.0 10,000,000.0

Н ийт ажил 169,825,500.0 - 169,825,500.0

2. Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ

2.1.
Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан 
сэргийлэх эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулах 2,504,500.0 2,504.500.0 2.504,500.0

АЗД-ын захирамж 
2018-03-12. А/78

2.2.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтыг сайжруулж, 
орчны бүсийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, биотехнологийн 
арга хэмжээ авах, байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ, бусад

8,820,000.0

1.921,920.0 934,000.0 987,920.0
Биотехнологийн арга хэмжээ, змьтан нутагшуулах 

ажилд дэмжлэг үзуүлэх

1,300,000.0 1,300,000.0
Орчны бүсийн үйл ажиллагааг дэмжих /амьтан 

ургамал хамгаалах/

5,598,080.0 1,176,000.0 4,422,080.0 Байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ, бусад

2.3.

Байгаль хамгаалах ажилд идэвхитэй оролцсон, Байгаль орчны 
эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн баталгаатай мэдээлэл өгсөн иргэн, 
Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл, идэвхитэн 
байгаль хамгаалагчид болон Мод бут тарьж ургуулсан иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох

12,900,000.0
900,000 0 900,000.0

Ьайгаль хамгаалах ажилд идэехитэй оролцсон, 
Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн 

баталгаатай мэдээлэл өгсөн иргэн, Байгалийн 
нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл, идэвхитэн

12.000,000.0 12.000.000.0
Мод бут тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад урамшуулал олгох

2.4.
Аймгийн рашаан төст ус шаврын найрлагын судалгаа хийлгэх 
/Цоорхойн рашаан, Хүрийн ногоон/ 500,000.0 500,000.0 500,000.0

Ус, шаврын /хими, нян, бактери, бусад төрлийн 
судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх

2.5.

Сумдад гадаргын бодон гүний уст цэгийн тоо бүртгэл, ус 
бохирдуулагчийн тооллого болон туурь балгасаар бохирлогдон 
эвдэрч орхигдсон газрын тооллого, агаар бохирдуулагч эх 
үүсвэрийн тооллого зохион байгуулах зардал

2,000,000.0

800,000.0 800,000.0
Сумдад гадаргын болон гүний уст цэгийн тоо 

бүртгэл, ус бохирдуулагчийн тооллого

1,200,000.0 1,200,000.0
туурь балгасаар бохирлогдон эвдэрч орхигдсон 

газрын тооллого, агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн 
тооллого зохион байгуулах зардал

2.6.
Топгвортой хөгжлийн боловсрол олгох төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангах зардал

1.300,000.0 200,000.0 1,100,000.0 Уулзалт арга хэмжээ дохион байгуулах

1,700,000.0 1,700,000.0 Сургалт, сурталчилгаа

2.7.
Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах 
зардал 18,000,000.0 18,000,000.0

Нийт бараа 47,724,500.0 29,724,500.0 2,310,000.0 45,414,500.0
217,550,000.0 29,724,500.0 2,310,000.0 - 215,240,000.0 |

2018 оны батлагдсан төсөв 217,5 
2018 оны 03 сарын 31 өдрөөр санхүүжилт 65,0 
2018 оны 03 сарын 31 өдрөөр үлдэгдэл 152,5
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Тайлант хугацаанд олгосон санхүүжилт 65,000,000.0 
Тайлант хугацааны зардалын гүйцэтгэл 2,310,000.0 
Тайлант хугацааны дансны үлдэгдэл 62,690,000.0

.-/Д .М өнх-Э рдэнэ/

/Ц .Ц эрэнчимэд/


