
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙЖ  

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2017.12.25                                                                                                      Амардалай 

Сумын төвийн иргэдийн амьдрах нөхцөл, ажлын байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, 

барилга байгууламж дэд бүтцийг сайжруулах талаар ОНХС-ын хөрөнгөөр дараах ажлыг  

зохион байгуулан ажиллаж байна. 

1. Цахим Дундговь хөтөлбөрийн хүрээнд: 

ОНХС- 9,000,000 төгрөгөөр видео хурлын тоног төхөөрөмж төсвийнхөө дагуу 

нийлүүлэгдэж дуусаж Сумын Засаг даргын 2017 оны 06 сарын 09 –ний өдрийн A/42 тоот 

захирамжаар томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс “Видео хурлын тоног төхөөрөмж” 

ажлын гүйцэтгэлийн чанарт үнэлэлт өгч, холбогдох акт баримтуудтай танилцан сумын 

ЗДТГ-ын мэдэлд хүлээлгэн өгсөн. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Зураг 1. Видео хурлын тоног төхөөрөмж нийлүүлж буй байдал. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 2. Видео хурлын тоног төхөөрөмжийг шалгаж буй байдал. 

 Шаардлагатай материал Нэгж Тоо Үнэ Нийт үнэ 

1 EVC150P with PTZ camera (1080P) Ком Ш 1 8,425,000 8,425,000 

2 Видео хурлын төхөөрөмж хананд 

тогтоогч 

Ш 1 50,000 50,000 

3 UTP кабель  М 50 800 40,000 

4 RJ-45 толгой Ш 5 300 1,500 

5 Шалны кабель далдлагч М 15 2,000 30,000 

6 Олон залгуур Ш 1 20,000 20,000 

7 Real IP хаягийн /Жилийн түрээс/ Ш 1 132,000 132,000 

8 Суурилуулалтын зардал Ш 1 301,500 301,500 

 Нийт үнэ    9,000,000 

 

 

 



 

 

Дэлгэрцогт сумын ИТХ-ын 2017 оны тодотголоор баталсан Эрүүл мэндийн төвд цахилгаан  

сорогч аппарат нийлүүлэх ажлын хүрээнд Сумын эрүүл мэндийн төвд 2 цахилгаан сорогч 

аппарат буюу “Отсос” тоног төхөөрөмжийг “Монос фарм трейд” ХХК-ны Дундговь эм ханган 

нийлүүлэх төвтэй шууд гэрээ байгуулан 760,000 төгрөгний санхүүжилтээр нийлүүлсэн. 

Сумын засаг даргын 2017 оны 09 сарын 05 ны өдрийн А/69 тоот захирамжаар томилогдсон 

5н хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс тоног төхөөрөмжийг хүлээн авсан. 

   

Зураг 3.Сумын эрүүл мэндийн төвд нийлүүлсэн Отсос тоног төхөөрөмж. 

2017 оны ОНХС-ын 5,000,000 төгрөг сумын баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр ИТХ-ын 

2017 оны 05 сарын 12 ны өдрийн 01 дугаар тогтоолоор төсвийн тодотголоор батлагдсан. 

Үүнийг хуулийн дагуу сумын баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд зарцуулсан. 

  

Зураг 4. Сумын баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байдал. 

 

 

 

 



 

ОНХСангаар төсөвт байгуулагуудад шууд гэрээгээр хийгдсэн ажлууд 

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. Энэхүү ажлын дутуу 

санхүүжилт болох 576,000 төгрөг Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 05 сарын 

12 ны өдрийн тогтоолоор тодотгогдон санхүүжигдсэн. 

 

Зураг 5. Иргэний танхимд тавьсан өнгөт принтер, wi-fi цацагч тоног төхөөрөмж. 

 

Зураг 6. Иргэний танхимын компьютер болон процессор бусад тоног төхөөрөмжүүд 

 

 



Сумын соёлын төв, 9н жилийн сургуульд нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж  

Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын дутуу санхүүжилт болох 3,000,000 төгрөг 

болон 9н жилийн сургууль камержуулах ажлын дутуу санхүүжилт болох 2,016,000 төгрөг тус 

бүр Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 05 сарын 12 ны өдрийн тогтоолоор 

тодотгогдон санхүүжигдсэн. 

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН:                           З.Наранмандах 

 

 

 

 

 

 

Зураг 7. Сургууль камержуулалт. 

 

 

 

 

 

 

Зураг 8. Соёлын төвд камер, өнгөт принтер, хард диск, дифузер, тайзны гэрэлтүүлэг 

зэрэг нийлүүлэгдсэн байдал 

 

 



Сумын төвийн лагерь хороололыг хаягжуулах ажлыг 2017 оны ОНХС-н хөрөнгөөр 

“Сэрмүүн өнгө” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулан 1,800,000 төгрөгөөр нийлүүлэн сумын засаг 

даргын захирамжаар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг гарч хийж гүйцэтгэсэн. 

Сумын Засаг даргын 2017 оны 12 сарын 26ны өдрийн А/102 тоот захирамжаар ажлын 

хэсэг гаран хүлээн авсан. 

   

Зураг 9. Сумын төвийн лагерь хороололын хаягжуулалтын ажил. 

Дэлгэрцогт сумын Баянбулаг багаас Б.Агваансодов, А.Ганбат, М.Баярцогт нар, Цахиурт 
багаас Т.Батмөнх, Ц.Баатар, Ц.Энхээ, С.Гэрэлцогт нар, Дэлгэр-Эмт багаас М.Пүрэвсүрэн, 
Д.Энхтуяа, Ч.Мөнхцацрал нартай  ОНХС-ийн хөрөнгөөр малжуулах төсөлд хамруулан 
малжуулахын малыг хүлээлцэн гэрээ байгуулав. 
 

 

 

 

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН                          З.НАРАНМАНДАХ 

 

 

Зураг 10. Малжуулах төсөлд хамрагдсан айлуудтай гэрээ байгуулан  

мал хүлээлцэж буй байдал. 


