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 Сонгинохайрхан дүүрэг нь 1992 он байгуулагдсан. Тус дүүрэг нь 120,6 

мянган га газар нутаг дэвсгэртэй /нийслэлийн газар нутгийн 25,5 хувь/, 2016 оны 

01 дїгээр сарын 01-ний байдлаар 82.8 мянган өрх, 307,2 мянган хүн амтай.  

Дүүргийн нутгийн өөрөө удирдах ёсны дээд байгууллага болох дүүргийн 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь 41 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй ба  засаг 

захиргааны анхан шатны нэгж болох 32 хороотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

Дүүргийн хэмжээнд төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 20 сургууль, 43 

цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 8 сургууль, 50 цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн нэгдэл, 

Нэгдсэн эмэнэлэг, 3 амбулатори, Жаргалант тосгоны ЭМТєв, 31 хорооны өрхийн 

эмнэлэг боловсролын болон эрүүл мэндийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байна.  

Тус дүүрэгт орон нутгийн төсвөөс дүүргийн ИТХ-ын ажлын алба, дүүргийн 

Засаг даргын Тамгын газар, Жаргалант тосгоны Захирагчийн ажлын алба, Хот 

тохижуулах зардал, Дотоод аудитын алба, Усан спорт сургалтын төв, Жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг дэмжих төв, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Худалдан авах 

ажиллагааны алба, Сонгинохайрхан Амралт цогцолборын газар зэрэг 

байгууллагууд санхүүждэг.  

2016 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн талаар: 

МУ-ын Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоол, 2015 оны 230 дугаар 

тогтоол болон орон нутгийн тєсвийн орлого бїрдэхгїй байгаа зэргийг харгалзан 

дїїргийн бїх шатны байгууллага хэмнэлтийн горимд шилжиж, тєсвийн тодотголыг 

нэмэгдїїлж хийхгїй байх бодлого баримтлан ажиллаж байгаа тул хїлээгдэж байгаа 

гїйцэтгэл батлагдсан тєсвийн хїрээнд гарах тєлєвтэй байна. 

2017  оны төсвийн төслийн талаар:  

Нийслэлийн ИТХ-ын 2014 оны 220 дугаар тогтоолын дагуу орон нутгийн 

тєсєвт байгууллагуудын ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулж 

367,0 сая төгрөгийг Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшууллын зардалд 

төлөвлөв. 



Хот тохижуулах зардал 2016 оныхоос 2,3 тэрбум тєгрєгєєр нэмэгдэхээр 

2017 оны тєлєвлєгєєний тєсєлд тусгагдсан бєгєєд уг зардлын тооцоог нийслэлийн 

Засаг даргын 2010 оны 724 дїгээр захирамж болон 2015 оны 01 дїгээр сарын 01-

ний байдлаар албан ёсоор гарсан хїн амын статистик тоон їзїїлэлтїїд бусад 

холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын тооцоо, судалгааг үндэслэн 

боловсруулсан болно. 

 Хєдєлмєрийн хєлсний доод хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбогдуулан хороодын 

хэсгийн ахлагчдын урамшууллыг 256,0 сая тєгрєгєєр нэмэгдїїлэн тооцлоо. 

Бусад зардлын хувьд урьд оны тївшинд тєлєвлєсєн бєгєєд зарим нэг 

зардлыг тєсєв хэмнэхтэй холбогдуулан бууруулж тєлєвлєгєєний тєсєл 

боловсруулав.  

Орон нутгийн нєєц хєрєнгє, ахмадын байгууллагад олгодог санхїїгийн 

дэмжлэгийг дїїргийн Засаг даргын Тамгын газрын зардалд оруулан тєлєвлєв. 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны зарлагын төлөвлөгөөний төслийн санал 

нь 13.724,9 сая төгрөг байхаар төлөвлөгдлөө.  

 

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН ГАЗРЫН 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС 

  

 


