
Дүүргийн орон нутгийн төсвийн болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 

2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2018 оны 129, 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу 

зохих шаардлага хангасан хувь хүн, хуулийн этгээдтэй шууд худалдан авалт хийхээр зар 

хүргэж байна. Сонирхсон хувь хүн, хуулийн этгээд 03 дугаар сарын 08-ны дотор Засаг 

даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү. 

Хувь хүн болон хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:  

 Эрх бүхий төсөвчин байх 

 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 

 Холбогдох тусгай зөвшөөрөл 

 Ажлын туршлага 

 Нэмэлт мэдээллийг ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалайгаас авна уу.  

Холбогдох утас 70173135 

Хяналтын төсөв боловсруулах 
ажлын жагсаалт 

                       /мян.төг/ 

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, 
байршил, хэмжээ 

Ажлын 
батлагдсан 

төсөв 

Зөвлөх 
үйлчилгээний 

төсөв 

Хөрөнгийн 
эх үүсвэр 

1 Гудамж, замын нөхцөл сайжруулах / 7 
дугаар хороо/ 

20.000,0 400,0 ДОНХС 

2 Гудамж, замын нөхцөл сайжруулах / 8 
дугаар хороо/ 

20.000,0 400,0 ДОНХС 

3 Гудамж, замын нөхцөл сайжруулах / 28 
дугаар хороо/ 

40.000,0 800,0 ДОНХС 

4 Цахилгааны шон суурилуулах /1 дүгээр 
хороо/ 

10.000,0 200,0 ДОНХС 

5 Иргэний танхимын засвар /10 дугаар 
хороо/ 

10.000,0 200,0 ДОНХС 

6 Гудамжны хаягжуулалт хийх /24 дүгэр 
хороо/ 

10.000,0 200,0 ДОНХС 

7 Иргэний танхим засварлах, тоног 
төхөөрөмж худалдан авах /8 дугаар 
хороо/  

25.000,0 500,0 ДОНХС 

8 Татварын хэлтсийн байрны засвар  50.000,0 1.000,0 Дүүргийн 
төсөв 

Дүн 185.000,0 3.700,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Явган хүний зам, гүүр барих ажлын зураг, 
 төсөв боловсруулах жагсаалт 

                       /мян.төг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, 
байршил, хэмжээ 

Ажлын 
батлагдсан 

төсөв 

Зөвлөх 
үйлчилгээ
ний төсөв 

Хөрөнгийн 
эх үүсвэр 

1 Явган хүний зам шинээр хийх /11 дүгээр 
хороо/ 

60.000,0 2.400,0 ДОНХС 

2 Явган хүний зам шинээр хийх /13 дугаар 
хороо/ 

20.000,0 800,0 ДОНХС 

3 Гэрлэн чимэглэл бүхий явган хүний зам 
байгуулах /15 дугаар хороо/ 

30.000,0 1.200,0 ДОНХС 

4 Явган хүний зам шинээр хийх /10 дугаар 
хороо/ 

10.000,0 400,0 ДОНХС 

5 Явган хүний гүүр шинээр хийх /24 дүгээр 
хороо/ 

9.000,0 360,0 ДОНХС 

6 Явган хүний зам тавих /12 дугаар 
хороо/ 

10.000,0 400,0 Дүүргийн 
төсөв 

Дүн 139.000,0 5.560,0  

 

Тоглоомын талбай байгуулах, засварлах, гудамж замын  
нөхцөл сайжруулах ажлын зураг, төсөв боловсруулах жагсаалт  

 
                       /мян.төг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 
чадал, байршил, хэмжээ 

Ажлын 
батлагдсан 

төсөв 

Зөвлөх 
үйлчилгээний 

төсөв 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

1 Сагсанбөмбөгийн талбай шинээр 
байгуулах ажил /2 ширхэг/ 6 дугаар 
хороо 

15.000,0 600,0 ДОНХС 

2 Сагсан бөмбөгийн талбай шинээр 
байгуулах /2 ширхэг/ 24 дүгээр хороо 

40.000,0 1.600,0 ДОНХС 

3 Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах 
/32 дугаар хороо/ 

20.000,0 800,0 ДОНХС 

4 Хүүхдийн тоглоомын талбайн сул 
шороон гадаргууг бетондох /13 дугаар 
хороо/ 

10.000,0 400,0 ДОНХС 

5 Гудамж замын нөхцөл сайжруулах /ус 
зайлуулах сувагтай 22 дугаар хороо/  

90.000,0 3.600,0 ДОНХС 

6 Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж 
бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай 
байгуулах /18 дугаар хороо/ 

60.000,0 2.400,0 ДОНХС 

Дүн 235.000,0 9.400,0  

  

 

 

 

 

 

 



 Авто машины зогсоол, автобусны буудал байгуулах  
ажлын зураг, төсөв боловсруулах жагсаалт 

                       /мян.төг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 
чадал, байршил, хэмжээ 

Ажлын 
батлагдсан 

төсөв 

Зөвлөх 
үйлчилгээний 

төсөв 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

1 
Автомашины зогсоол байгуулах /10 
дугаар хороо/ 

10.000,0 400,0 ДОНХС 

2 
Автомашины зогсоол байгуулах /16 
дугаар хороо/ 

30.000,0 1.200,0 ДОНХС 

3 
Автобусны буудал шинээр барих /7 
дугаар хороо/ 

25.000,0 1.000,0 
Дүүргийн 

төсөв 

4 
Автобусны буудал шинээр барих /8 
дугаар хороо/ 

8.600,0 344,0 
Дүүргийн 

төсөв 

5 
Автобусны буудал шинээр барих /11 
дүгээр хороо/ 

16.600,0 664,0 
Дүүргийн 

төсөв 

6 
Автобусны буудал шинээр барих /20 
дугаар хороо/ 

25.000,0 1.000,0 
Дүүргийн 

төсөв 

7 
Автобусны буудал шинээр барих /24 
дүгээр хороо/ 

16.600,0 664,0 
Дүүргийн 

төсөв 

8 
Автобусны буудал шинээр барих /26 
дугаар хороо/ 

16.600,0 664,0 
Дүүргийн 

төсөв 

9 
Автобусны буудал шинээр барих /28 
дугаар хороо/ 

16.600,0 664,0 
Дүүргийн 

төсөв 

10 
Автобусны буудал шинээр барих /32 
дугаар хороо/ 

25.000,0 1.000,0 
Дүүргийн 

төсөв 
Дүн 190.000,0 7.600,0  

 

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилтын  
 зураг, төсөв боловсруулах ажлын жагсаалт 

 
                       /мян.төг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 
чадал, байршил, хэмжээ 

Ажлын 
батлагдсан 

төсөв 

Зөвлөх 
үйлчилгээний 

төсөв 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

1 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 
тохижилт хийх /14 дүгээр хороо/ 

20.000,0 800,0 ДОНХС 

2 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 
тохижилт хийх /27 дугаар хороо/ 

30.000,0 1.200,0 ДОНХС 

3 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 
тохижилт /18 дугаар хороо/ 

100.000,0 4.000,0 Дүүргийн 
төсөв 

4 Хүүхдийн тоглоомын талбай 
байгуулах /19 дүгээр хороо/  

60.000,0 2.400,0 ДОНХС 

5 Тоглоомын талбайн засвар, 
тохижилт /29 дүгээр хороо/  

40.000,0 1.600,0 ДОНХС 

Дүн 250.000,0 10.000,0  

 
 


