
ССАЖГ-т 2014 онд улсын болон орон нутгийн төсвөөр 
хийгдсэн засварын ажлууд    / Спортын чиглэлээр/ 

№ Хийсэн ажил Өртөг 

1 “А” заалны гадна талын засвар 77,800,000  төгрөг 

2 Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гаднах замын 
тохижилтын ажил 

М блок – 52,915,100 төгрөг 
Ж блок – 59,864,500 төгрөг  
 

3  Сурын талбайд  30,000,000  төгрөг 

4 Нутгийн удирдлагын ордоны Спорт заалны 
засвар 

96,890,847 төгрөг 

5 Үндэсний спортын Y их наадмын анхан шат 
болон шигшээ тэмцээн 

10,000.000 төгрөг 

6 Өсвөрийн шигшээ багийн сэргэлтийн бэлтгэл 
болон хэрэглэл материалын зардал  

15,000,000 төгрөг 

7 ССАЖГ-ын “Б” зааланд байрлах Хийн 
буудлагын  клубын засварын ажил 

8,500,000 төгрөг 

                                                              Нийт 350,970,447 төгрөг 



 
 

ССАЖГ-т 2014 онд улсын болон орон нутгийн төсвөөр 
хийгдсэн засварын ажлууд  

      / Соёлын салбарт/ 

 
 

№ Хийсэн ажил Өртөг 

1 Хүүхэд залуучуудын Театрын  их засвар 167,612,358 
төгрөг 

2 Номын төвийн хонгилын өрөөг фондын 
зориулалтаар өөрчлилсөн их засвар 

 30,000,000 төгрөг 

3 Аймгийн үл хөдлөх дурсгалуудыг хаягжуулах,                                 
гэрээгээр хамгаалуулахад урамшуулал олгох                                                           

8,000,000 төгрөг 

4 ССАЖЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар тоног төхөөрөмж 
хүлээн авсан / Музей/ 

4,009,813 төгрөг 

5 ССАЖЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар эд хогшил хүлээн 
авсан / Музей/ 

9,165,522 төгрөг 

6 Музейн үзмэрийн Хорго витринийг шинэчлэх     15,000,000 төгрөг 

Нийт 233,787,693 
төгрөг 



ССАЖГ-т 2014 онд улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдсэн 
засварын ажлууд  

    / Аялал жуулчлалын салбарт/ 

№ Хийсэн ажил Өртөг 

1 Mongolia International Travel Mart-
2014 үзэсгэлэн 

1,494,000 төгрөг 

2 Баян-Өндөр ууланд аялал 
жуулчлалын чиглэлээр иргэдийн 
эрүүл мэнд, чийрэгжүүлэлтийн 
аялалын зам, амралтын цэг 
тохижуулах ажил 

 
10,000,000 төгрөг 

Нийт 11,494,000 төгрөг 



Соёлын төвүүдэд  

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар сумдын соёлын төвүүдэд 
30,0 сая төгрөгийн техник тоног 
төхөөрөмж нийлүүлсэн.  

 ССАЖЯ санхүүжилтээр  4 соёлын төвд 
нийт 6,0 сая төгрөгний  номын тавиур 
катoлогийн шүүгээ тогтмол хэвлэлийн 
тавиур олгосон. 



 Орон нутгийн төсвийн  санхүүжилтээр 6,0 сая  
төгрөгний  компьютер, тоног төхөөрөмж авсан 



Dell dt-ins 660-21 13 инчийн дэлгэц 4 
ширхэг  



Samsung scx 3405 Принтер 1ш 



Nec.Pro3-v300*6 үзүүлэлттэй  проектор -1ш, Vega-
screen 70*70 tripod дэлгэц-1ш 



Номын тавиур 2ш 



Хүүхэд залуучуудын театр 

 Я.Энхтуяа захиралтай “ДБЧЭ” ХХК нь Орхон 
аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөнөөс 167 
612 358 /нэг зуун жаран долоон сая зургаан 
зуун арван хоёр мянга гурван зуун тавин 
найман/ төгрөгийн  санхүүжилтээр 2014 оны 05 
дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 40 хоногийн 
хугацаанд хийж гүйцэтгэв.  













 Циркийн урлагийг хөгжүүлэхэд  зориулж 20.0 сая төгрөгийг  орон 
нутгийн төсвөөс зарцуулсан.  Цирк нь 2 багш 15 хүүхэдтэйгээр үйл ажиллагааг 
явуулж байна.  



 Номын төв 
- Номын төвийн фондыг ном хэвлэлийн байгууллагад 
мөрдөгдөх үндэсний стандартад нийцсэн орчны 
нөхцөлийг сайжруулах үүднээс хонгилын өрөөг номын 
фондын зориулалтаар  аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 
30.0 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийсэн. 
- ССАЖЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар 175.0 сая төгрөгийн 
их засварын ажлыг Н.Амарсанаа захиралтай “Шанхат 
хүрэн” ХХК хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өглөө.  
 
 












