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Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдсэн 
ажлын жагсаалт

• Инженерийн хийцтэй худаг

• Лагерь хороолол тохижуулах төсөл

• Хогийн менежментийг сайжруулах төсөл

• Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж 

• Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж

• Сургуулийг камержуулах

• Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэлт

• Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж



Инженерийн хийцтэй худаг

ОНХС- 65,000,000 төгрөг, нийт зургаан худгийн цооног гаргах

ажил төсвийнхөө дагуу хийгдэж дуусаж Сумын Засаг даргын

2016 оны 11 сарын 14 –ний өдрийн 95 тоот захирамжаар

томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс “Гүн өрмийн

худгийн цооног, тоног төхөөрөмж” ажлын гүйцэтгэлийн чанарт

үнэлэлт өгч, холбогдох акт баримтуудтай танилцан сумын ЗДТГ-

ын мэдэлд хүлээлгэн өгсөн.



Инженерийн хийцтэй худаг хүлээж авах 
комисс үзэж буй байдал



Лагерь хороолол тохижуулах ажил

Дэлгэрцогт сумын лагерь

хороололд ОНХСангийн

хөрөнгөөр гурван лагерьт тус

бүр нэг нэг шийд, сүүдрэвч,

хогийн савтай тоглоомын
талбай 9,283,000 төгрөгний

хөрөнгөөр хийгдсэнээр сумын

хүүхэд, залуучуудын амралт,

чөлөөт цагийг зөв боловсон

өнгөрүүлэхэд тустай бүтээн
байгуулалт болсон.





Хогийн менежментийг сайжруулах төсөлт ажил

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Дэлгэрцогт сумын “Хогийн менежментийг сайжруулах”

төсөлт ажилаар сумын хэмжээнд хог зөөврийн машин, ковш, хогийн бункер

зэргийг “Тод баярт”ХХК 50,000,000 төгрөгөөр сумын ЗДТГ-т нийлүүлсэн.

Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн зургийг хавсаргав.



Хогийн менежментийг сайжруулах төсөл



Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээр Ч.Доржпүрэвийн бүлэг

ДЦ/2016/09 дугаартай гэрээ байгуулан 1,920,000 төгрөгний хөрөнгө

оруулалтаар нийлүүлсэн ЗДТГ-ын иргэний танхим дахь тоног төхөөрөмж

байрлуулан нийлүүлсэн.

Иргэний танхим нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж



Иргэний танхим нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж



Сумын тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ажил

Сумын сумын тэжээлийн нөөц бүрүүлэх ажлын хүрээнд “Ширээс хоршоо” ХХК-

тай шууд гэрээ байгуулан нийлүүлэгдсэн 600 шуудай тэжээлийг хүлээж авах

комисс хүлээж аван тамгын газарын тэжээлийн хадгалах газарт байрлуулсан.



Хүүхдийн цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 
ажил

Сумын “Хүүхдийн цэцэрлэгт”-т ОНХСангийн 5.305.000 төгрөгний хөрөнгөөр

цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжүүдийг “Чиглэл” ХХК нийлүүлсэн.



Хүүхдийн цэцэрлэгт нийлүүлэгдсэн тоног 
төхөөрөмж



Сургуулийг камержуулах ажлын хүрээнд 
нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж

Сумын “Сургууль”-д ОНХСангийн 7,000,000 төгрөгний хөрөнгөөр сургуулийн

тоног төхөөрөмжүүдийг “Ай Ди Майнд” ХХК нийлүүлсэн.


