
/мян.төгрөгөөр/

д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, 

ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо 

хэмжээ, хүчин чадал

2017 онд 

санхүүжүүлэх 

/хуулиар батлагдсан/

 Санхүүжилт 
Санхүүжилтын 

хувь

1
Аймгийн төвд дулаан дамжуулах 3 төвийн

барилга барих ажил 
430,600.0

2

2014-2015 онд хэрэгжсэн барилга

байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв

боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 2017

онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж ТЭЗҮ,

зураг төсөв боловсруулах ажил 

100,000.0            13,431.0 13.43%

3
Булган сумын төвийн хатуу хучилттай авто

замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил  
500,000.0

4
АЗДТГ-ын шинэ барилгын барилга

угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт 
146,500.0          131,662.8 89.87%

5
Аймгийн баяр наадмын талбайг шинэчлэн

засварлах  
252,845.0

6
Сумдын ЗДТГ-ын автомашин шинэчлэл

/Рашаант, Тэшиг, Хишиг-Өндөр/ 
120,000.0            80,000.0 66.67%

7
Могод, Бугат сумын Хүн эмнэлгийн

автомашин шинэчлэл 
60,000.0

8
Могод сумын Соёлын төвийн их засвар

/БСШУС-ын сайдын багцын хөрөнгө

оруулалтаас 144.0 сая/ 

70,000.0

9
Булган сумын төвийн гэрэлтүүлгийн

өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил  
477,101.0

Нийт дүн 2,157,046.0        225,093.8 10.4%

1

Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн урд

талаас НИК шатахуун түгээх станцын зүүн

тал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих

ажил /0.482 км зураг төсөвтэй/ 

                       328,000.0 

2

Сайхан сумын сургуулийн дотуур байр, 160

сурагчдын хоолны газар /Шинэ барилга нийт

төсөв 551.0 сая төгрөг. Үүнээс 2017 онд 300.0

сая төгрөг 2018 онд 251.0 сая төгрөг

Концессийн гэрээгээр/

                       300,000.0 

Булган аймгийн 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 

гүйцэтгэл 

2017 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан



3

Хишиг-Өндөр сумын бүрэн дунд сургуулийн

ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн

засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын

байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон

нутгийн оролцооны хөрөнгө/

                         20,000.0 

4

Хангал сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун

цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар

/Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын

байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон

нутгийн оролцооны хөрөнгө/

                         20,000.0 

5
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг түргэн

тусламжийн автомашинаар хангах
                         25,000.0 

6
"Элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх 

үндэсний стратеги"-ийг орон нутгийн онцлогт 

тохируулан хэрэгжүүлэхэд анхан шатны 

эрүүл мэндийн байгууллагуудыг үзлэгт 

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах

                         30,000.0 

7  Аймгийн өвсний  нөөц бүрдүүлэх                              50,000.0 

8
 Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа 

хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулах  
                           100,000.0 28,823.5           28.82%

9
 2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн 

ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил 
                             38,000.0 9,837.7             25.89%

10
 Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадмын 

зардал 
                             50,000.0 

Нийт дүн 961,000.0 38,661.2 4.0%

1
Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам,

гүүрийн засвар
30,000.0                    

2 Булган сумын авто зам, замын засвар 25,000.0                    

3

Орон нутгийн авто зам, замын

байгууламжийн шинэчлэл /зураг төсөв

хийгдсэн, ЭӨЦ, Хүний хөгжлийн төв,

ЭМГ, Монос, Бага сургууль, 20 гаруй

уулзвар/

233,650.3                  

4
Булган сумын хатуу хучилттай авто зам,

замын байгууламжийн нөхөн сэргээлт
4,000.0                      

5 Зам, тээврийн хяналтын төвийн зардал 12,000.0                    5749.6 47.91%

6
Зохиогчийн хяналтын болон зураг

төсвийн зардал
45,000.0                    

Авто замын сан



7

Зам, тээврийн хяналтын төвийн дэргэд

авто пүү суурилуулах ажлын гэрээний

барьцаа хөрөнгийг чөлөөлөх /2014.06.26-

нд байгуулсан гэрээнд тусгасан 5%/

1,800.0                      

Дүн 351,450.3          5,749.6       1.64%

1
Дашинчилэн, Сайхан суманд хөв цөөрөм

байгуулах зураг, төсөв боловсруулах
                         30,000.0 

2
Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /10

булаг/
                         40,000.0 

3

Хүн амын болон бэлчээрийн усан хангамжийг

сайжруулах зорилгоор шинээр худаг гаргах

/10 ш/

                       120,000.0 

4

Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн

онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл

ахуйн бүсийн зааг, тэжээгдлийн мужийг

тэмдэгжүүлэх /200 ш/

                         24,000.0 

5 Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах                            8,000.0 

6
Могод сумын Бумбатын голын хөв цөөрмийг

засварлах
                         10,000.0 

7
Булган сумын үерийн сувгийн даланг

шинэчлэн засварлах 
                       628,000.0 

8

Хялганат тосгоны цэвэр усны гол шугам

сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын

үргэлжлэл  

                       362,000.0 

                    1,222,000.0                           -                              -   

10 Ойжуулалт  / 300 га/                        208,500.0 

11 Ойн хортны тэмцлийн ажил /16500га/ 157,575.0                       

12 Ойн хортны судалгааны ажил  /100000га/ 10,000.0                         

13

Дашинчилэн, Сэлэнгэ, Орхон, Тэшиг суманд

тарьсан 34124 ширхэг модны 3 дахь жилийн

зардал

                       259,615.3 

14
"Булган жимс жимсгэнэ" хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх 
                       994,287.3                  3,805.1 0.38%

15
Монос төглийн арчилгааг хийж, хамгаалалтыг

сайжруулах
                              500.0 

16
Ойжуулалт /Бүрэгхангай, Орхон, Хангал,

Сэлэнгэ, 300 га/
                         13,738.5 

17
Цөлжилт болон Ногоон хэрмийн туслах

зурвасын  ажил /Дашинчилэн 15 га/
                           4,800.0 

18
Хангал суманд ойжуулалтын нэмэлт тарилт

/50 га/
                         15,500.0 

19

Цөлжилт болон ногоон хэрмийн туслах

зурвасын ажил /ногоон хэрэм 25 га,

цөлжилтийн эсрэг 25 га, 2013 оны арчилгаа

45 га/ 2014 онд хийгдэж дууссан

                         16,950.0 

1,681,466.1                    3,805.1                0.0                        

20

Булган хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн хогийг

ландфилын аргаар дарж булах ажлыг

үргэлжлүүлэн хийх /20 га/

                         75,000.0 

Байгаль хамгаалах сан
Нэг. Усны нөөцийг хамгаалах талаар

Дүн

Хоёр. Ой, цөлжилтийн талаар

Дүн

Гурав. Орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлыг багасгах талаар



21
Ачуут голоос Орхон гол хүртэл голын

гольдролын дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх
                         10,000.0 

22

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд

"ЭКО" сургууль болзолт уралдаан зохион

байгуулах

                           1,600.0 

23
Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн

үерийн хамгаалалтын далан барих 
                         15,000.0 

24

Булган сумын үерийн усыг зайлуулах нэгдсэн

схем, үерийн сувгийн ажлын зураг төсөв

боловсруулах 

                         50,000.0                50,000.0 100.00%

25
Хялганат тосгоны биологийн цэвэрлэх

байгууламж барих /зураг төсөвтэй/
                       200,000.0 

26
Булган сумын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн

хийх хогийн сав нийлүүлэх  /400 ш/
                       180,000.0 

27
Рашаант сумын цэвэрлэх байгууламжийг

засварлах 
                         18,785.0 

28
Булган сумын 6 дугаар баг 6д хэсгийн үерийн

далангийн ажлын дуусгал
                         41,344.7                41,344.7 100.00%

591,729.7                       91,344.7              

29 Ховор ургамлыг хамгаалах /Баян-Агт сум/                            5,000.0 

30

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт

биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-

Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газар,

Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/

6,000.0                           

11,000.0                         -                       -                        

31

Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх

зорилгоор хяналт шалгалт хийх /улиралд 1

удаа 3 чиглэлд/

12,000.0                         508.7                   4.24%

32
Тэшиг сумын Эгийн голын гүүрэн гарцуудад

хяналтын камер суурилуулах 
150,000.0                       

162,000.0                       508.7                   0.0                        

33

Байгаль орчны салбарын тэмдэглэлт

өдрүүдийн хүрээнд сургалт сурталчилгааны

ажлыг зохион байгуулах

                         10,000.0 

34

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,

Байгаль хамгаалагч, Тусгай хамгаалалттай

газар нутгийн захиргааны байгаль

хамгаалагч, багийн засаг дарга нарт сургалт,

зөвлөгөөн зохион байгуулах 

10,000.0                         

35 Эвент арга хэмжээ зохион байгуулах                          11,882.3                  3,151.6 26.52%

36

"International tourism mongolia-2017”, "ITB-

2017", “Улаанбаатар тур-2017 дотоодын

болон олон улсын үзэсгэлэнд оролцох

                         10,000.0                  2,100.0 21.00%

37

Химийн хорт болон аюултай бодис

хэрэглэдэг ААНБ-ын судалгаа, химийн хорт

бодисын  тооллого хийж, судалгааг гаргах

                           1,500.0 

38
Сумын ЗДТГ-ын Газрын даамлуудыг GPS-ээр 

хангах
6,000.0                           

                         49,382.3                  5,251.6 

3,717,578.1               100,910.0         2.7%

Дүн

Нийт дүн

Дөрөв. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах 

Дүн

Тав. Хяналт шалгалт

Дүн

Зургаа. Бусад арга хэмжээ 

Дүн


