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Агуулга  
• 2021 оны тодотголоор баталсан Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн бүтэц, задаргаа 

• 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтийн 
тайлан 

• Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтүүд 

 



2021 оны тодотголоор баталсан Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн бүтэц, задаргаа 

Их засвар 
23% 

Зураг төсөв 
5% 

Бараа, тоног 
төхөөрөмж 

41% 

Төсөл, арга 
хэмжээ 

15% 

Тохижилт, үйлчилгээ 
/ОНХС суурь зардал/ 

16% 



2021 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 

Д/Д 
Төсөл арга хэмжээний нэр, төрөл, хүчин чадал, 

байршил 

Батлагдсан төсөвт 

өртөг 
Гэрээний дүн Үлдэгдэл  Явц 

НИЙТ 82,304.80 

1 2020 оны дутуу санхүүжилт 698.2 698.2 
  

  
  

2 Цусны шинжилгээний анализатор 12,000.00 12,000.00 - 100% 

3 
Цэцэрлэгийн хүүхдийн  модон ширээ сандал 

авах 
10,550.00 10,550.00 - 100% 

4 Соѐлын төвийн камержуулалт, утаа мэдрэгч 4,300.00 4,300.00 - 100% 

5 18-р зөрлөгт бялдаржуулахын тоног төхөөрөмж 6,500.00 
6,500.0 

 
- 100% 

6 
Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв 

байгуулах 
19,183.30 19,183.3 - 100% 

7 
2022 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын 

зураг төсөв 
4,000.00 2000.0 2000.0 50% 

8 

Сумын төвийн туурь хог хаягдлыг бууруулах, хог 

хаягдлын менежментийг сайжруулах, золбин 

нохой муур устгах зардал 

3,700.00 735.00 2,965,000 5% 

9 
Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээний зардал 
8,373.30 8373,0 - 100.0% 

10 Хот тохижилт, гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ 13,000.00 12,826.0 174,000 96.3% 



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТҮҮД 



ЦУСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗАТОР  

Төсөвт өртөг:    12,000,000 

Нийлүүлэгч:    “Пролианс” ХХК 

Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр: 

Цусны шинжилгээний бүрэн автомат 

анализотор 

Тоо, ширхэг: 1 

Тендер зарласан огноо: 2021.03.02 

Нийлүүлсэн огноо: 2021.03.31 

Гүйцэтгэл: 100% 

Өмчлөл авсан этгээд: Эрүүл мэндийн 
төв 



ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН МОДОН ШИРЭЭ, САНДАЛ  

Төсөвт өртөг:    10,550,000 

Нийлүүлэгч:    “Эрхэтрай” ХХК 

Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр: 

Цэцэрлэгийн хүүхдийн модон, ширээ 

сандал 

Тоо, ширхэг: ширээ-15ш, сандал-80ш 

Тендер зарласан огноо: 2021.03.02 

Нийлүүлсэн огноо: 2021.04.30 

Гүйцэтгэл: 100% 

Өмчлөл авсан этгээд: 4 дүгээр 
цэцэрлэг 



Сумын соѐлын төвийн камержуулалт, утаа мэдрэгч 

Төсөвт өртөг:    4,300,000 

Нийлүүлэгч: “Эрхэс теч аутсорсинг” 

ХХК Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр: 

соѐлын төвийн камержуулалт, утаа 

мэдрэгч  

Тоо, ширхэг: камер-8ш, утаа мэдрэгч-

10ш 

Тендер зарласан огноо: 2021.09.02 

Нийлүүлсэн огноо: 2021.09.14 

Гүйцэтгэл: 100% 
Өмчлөл авсан этгээд: Соѐлын төв 



18-р зөрлөгт бялдаржуулахын тоног төхөөрөмж 

Төсөвт өртөг:    6,500,000 
Нийлүүлэгч:    “Булган элгэн” ХХК  
Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр: 

18-р зөрлөгт бялдаржуулахын тоног 

төхөөрөмж 

Тоо, ширхэг: 3 

Тендер зарласан огноо: 2021.09.02 

Нийлүүлсэн огноо: 2021.10.31 

Гүйцэтгэл: 100% 
Өмчлөл авсан этгээд: 2-р баг 



Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах 

Төсөвт өртөг:    19,183,300 
Нийлүүлэгч:    “И ЭС МОН” ХХК  

Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр: 

Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн 

үйлчилгээний төв байгуулах 

Тоо, ширхэг: их засвар 

Тендер зарласан огноо: 2021.09.02 

Нийлүүлсэн огноо: 2021.11.31 

Гүйцэтгэл: 100% 

Өмчлөл авсан этгээд: Засаг даргын 
Тамгын газар 



Засаг даргын 2021 оны А/79 дугаар захирамжаар задаргааг баталж, хэрэгжилтийг зохион 
байгуулсан 

 
154, 152 дугаар байрнуудын гадна ногоон байгууламжийн 

хашаа хайс нийлүүлэх ажил /6,500,000/ төг 

 Сумын төвийн гадна камер 

засварлах ажил /363,000/төгрөг 

 Сумын төвийн гэрэлтүүлэгийн толгой солих, туузан 

гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил /3,563,000/ төг 

154, 152 дугаар байрнуудын урд сандал 

суурилуулах шууд худалдан авах ажил 

/2,400,000/ төг 

Хот тохижилт,  гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээний зардал /13,000,000/ 
төгрөг  

“Оч хийц” ХХК 

“Анлимитэд спийд солюшн” ХХК 

“Хөгжих лүн тал” ХХК 

“Филипс гэрэлтүүлэг” 

ХХК 



Арга хэмжээ Нэр төрөл 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо/ ширхэг Мөнгөн дүн Гүйцэтгэгч  

 
Гамшгаас 

хамгаалах, 
урьчилан сэргийлэх 

арга хэмжээний 
зардал 

 

 

/Сумын Онцгой 

комиссын 49-р 

хуралдааны шийдвэр, 

Засаг даргын 2021 оны 

А/80 захирамжаар тус 

зардлын задаргааг 

дараах байдлаар 

баталсан/ 

Шуурхай штабын утас, устасны төлбөр ш 6 
                  

274.8  
 Мобиком корпораци 

ххк  

шатахуун онцгой комисс,эргүүл шалгалтын 
шатахуун 

л 1644 
              

3,205.2  
 Нэбу ххк  

онцгой байдлын газраас ирсэн бэлэн 
байдлын үзлэг сургалтанд 

ш 1 
              

1,000.0  
 Оюут-боржигин" ххк  

хээрийн хувцас ш 2 
                  

990.0  
 Имкомэкс ххк  

улаан бүсэд ажиллаж байгаа эмнэлгийн 
ажиллагсдад 

ш 14 
                  

630.0  
 Анар үйлс ххк,   

онцгой комиссын малгай бээлий ариутгалын 
бодис 

ш 30 
                  

520.0  
 Анар үйлс ххк,   

принтер ш 1 
                  

589.9  
 Аринакомпьютурс ххк  

онцгой комиссын бичиг хэргийн зардал б  1 
              

1,163.1  
 Анар үйлс ххк,   



• . 

 Гүйцэтгэгч иргэн Б.Будтай 2021 

оны 6 дугаар сарын 21-ны өдөр 

сумын төв болон зөрлөгүүдэд 

байгаа золбин 30 нохой, 5 

муурыг устгалд оруулсан. 

ажлын 735,000 төгрөгийн 

зарцуулсан. Үлдэгдэл- 2,965,000 

төгрөг 
 




