
/мян.төгрөгөөр/

д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, 

ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо 

хэмжээ, хүчин чадал

2018 онд 

санхүүжүүлэх 

/хуулиар батлагдсан/

 Санхүүжилт 
Санхүүжилтын 

хувь

1

Сайхан сумын сургуулийн дотуур байр, 

160 сурагчдын хоолны газар /Концессын 

гэрээний дагуу 2017 онд 300.0 сая 

төгрөг 2018 онд 251.0 сая төгрөг/

251,000.00                          100,000.0 39.84%

2
 Аймгийн баяр наадмын талбайг 

шинэчлэн засварлах  
252,845.00                            85,000.0 33.62%

3
 Булган сумын төвийн гэрэлтүүлгийн 

өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил  
477,101.00                          160,000.0 33.54%

4
 Булган сумын төвийн хатуу хучилттай 

авто замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил  
52,013.60                   

5 Аймгийн ЗДТГ-ын суудлын автомашин 50,000.00                   

6

Сумдын ЗДТГ-ын суудлын автомашиныг 

шинэчлэх /Бугат, Булган, Гурванбулаг, 

Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр/

250,000.00                            99,950.0 39.98%

7
Шүүхийн шинжилгээний албаны тусгай 

зориулалтын автомашин
40,000.00                   

8

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 

яаралтай тусламжийн иж бүрдэл тоног 

төхөөрөмж

5,000.00                     

9
Булган сумын 5 дугаар байрны орчин 

нөхцөл, өнгө үзэмжийг нь сайжруулах
55,000.00                   

10
Булган сумын 6 дугаар байрны орчин 

нөхцөл, өнгө үзэмжийг нь сайжруулах
53,000.00                   

11
Булган сумын 7 дугаар байрны орчин 

нөхцөл, өнгө үзэмжийг нь сайжруулах
53,000.00                   

12
Булган сумын 22 дугаар байрны орчин 

нөхцөл, өнгө үзэмжийг нь сайжруулах
79,000.00                   

13

2017 онд хэрэгжсэн барилга 

байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв 

боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 

2018 онд хэрэгжүүлэх барилга 

байгууламж ТЭЗҮ, зураг төсөв 

боловсруулах ажил 

197,665.10                            51,250.0 25.93%

14

Булган сумын 3 дугаар багийн А-Б 

хэсгийн хоорондох 0,55 км хатуу 

хучилттай авто зам

322,300.00                 

15
Ачуут голын явган хүний гүүрийг 

шинэчлэх /Булган сум/
20,000.00                   

16
Соёл, спортын цогцолбор байгуулах 

/Сэлэнгэ сум/
100,000.00                          100,000.0 100.00%

Булган аймгийн 2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 

гүйцэтгэл 

2018.03.31-ний байдлаар

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт



17
Сургуулийн дотуур байрны их засвар 

/Гурванбулаг сум/
124,300.00                 

18
Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон гүүрийн 

засвар /Хангал сумын Хялганат тосгон/
77,000.00                   

19
Сансар 1, 2 цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 

тохижилт /Булган сум/
34,000.00                   

20
Хэмжих хэрэгслийн эталон тоног 

төхөөрөмж
48,000.00                   

21 Аймгийн Музейн барилгын их засвар 72,000.00                   

22

Дулааны станцыг ашиглалтад 

оруулахтай холбогдуулан Ус дулаан 

дамжуулах төвийн II хэлхээг холбох 

болон цахилгаан хангамжийг 

шийдвэрлэх

100,000.00                 

Нийт дүн 2,713,224.7 596,200.0 22.0%

1

Сайхан, Тэшиг сумын сургуулийн ариун 

цэврийн байгууламжийн засвар 

/БСШУЯ, Дэлхийн зөн ОУБ, Мобиком 

корпорацийн хөрөнгөөр хэрэгжих 

төслийн орон нутгийн оролцоо/

50,000.00                   

2

Спортын ордны урд талаас Нэгдсэн 

эмнэлгийн арын уулзвар хүртэлх 0.453 

км авто зам

267,689.20                 

3
Жаргалантын амны зуслангийн 

цахилгаан хангамж /Булган сум/
20,000.00                   

4
Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төвийн 

автомашин 
35,000.00                   

5

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын 

тасгийг шаардлагатай багаж, тоног 

төхөөрөмжөөр хангах 

70,000.00                   

6

Анхдагч алдартны ордны гэрэлтүүлэг, 

агааржуулалтын тоног төхөөрөмж 

/Булган сум/

15,000.00                   

7

Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай 

албаны дуудлагын фургон автомашин 

/тусгай тоноглол бүхий/

38,000.00                   

8

Нярайн эндэгдлийг бууруулах 

сурфактант эмчилгээний тоног 

төхөөрөмж

48,000.00                   

9

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 

газрын их танхимыг үзэгчдийн суудал, 

тоног төхөөрөмжөөр хангах

50,000.00                   

10

Булган сумын ЭӨЦС-ийн ариун цэврийн 

байгууламжийн засвар /Герман улсын 

хөрөнгөөр хэрэгжих төслийн орон 

нутгийн оролцоо/

40,000.00                   

11
Гэрч хохирогчийг хамгаалах байрыг 

стандартын дагуу тохижуулах
15,400.00                   

12 Аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэх 50,000.00                   

13

Техник технологи, инноваци 

нутагшуулах, үйлдвэрлэлийн бүсийн үйл 

ажиллагааны ТЭЗҮ боловсруулах

98,000.00                   

14 Аймгийн Музейн үзмэр дэглэлт 32,300.00                   

15
Сэлэнгэ сумын нутаг дэвсгэрийн 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
31,000.00                   21,926.8           70.7%

16 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ. Үүнээс: 514,239.00                 

17
Тохижилт үйлчилгээний ангийн 

санхүүжилт 
72,943.90                   

Нийт дүн 1,447,572.1 21,926.8 1.5%

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан



1
Ахмадын амралтын замын засвар

/Булган сум/
50,000.00

2

Булган сумын 33 дугаар байрны зүүн

тал, эрүүл мэндийн төвийн хойд талд

зогсоолын талбай байгуулах /2ш/
64,150.00

3

Булган сумын 9-р байрны баруун тал,

хуучин халуун усны газар, Хүний

хөгжлийн төв, МСҮТ-ийн замын хойд

талд зогсоолын талбай байгуулах /4ш/

71,830.00

4

Булган сумын төрөх эмнэлгийн хойд тал,

ЭӨЦСургууль, 2-р цэцэрлэгийн урд талд

зогсоолын талбай байгуулах /3ш/
64,150.00

5
Булган сумын авто зогсоолын талбайн

дуусгал
39,470.00

6
Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам,

замын байгууламжийн засвар
15,000.00

7
Булган сумын авто замын засвар,

арчлалт
30,000.00

8 Зам, тээврийн хяналтын төвийн зардал 12,000.00 3,178.6             26.49%

9
Зохиогчийн хяналтын болон зураг

төсвийн зардал
30,000.00

10
Цагаан голын гүүрийн засвар шинэчлэлт 

/Баян-Агт сум/
15,000.00

Дүн 391,600.0                   3,178.6             0.81%

Авто замын сан



1
Хүн ам, бэлчээрийн усан хангамжид

зориулж шинээр худаг гаргах /20 ш/
360,000.00

2
Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах

/10 булаг/
41,200.00

3

Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн

онцгой болон энгийн хамгаалалтын,

эрүүл ахуйн бүсийн зааг, тэжээгдлийн

мужийг тэмдэгжүүлэх /200 ш/

26,000.00

4
Хөв цөөрөм байгуулах / Дашинчилэн, 

Могод, Сайхан, Рашаант/
298,600.00

5 Сайхан сумын Ундрах нуурыг сэргээх 15,000.00

6

Баян-Агт сумын Цэгээн, Хагийн нуур,

Баяннуур сумын Баян нуур, Хишиг-
Өндөр сумын Хонхор нуур, Могод сумын

Загаст нуурыг сэргээх судалгааны ажил

хийлгэх

15,000.00

7

Баян-Агт сумын Баян, Баяннуур сумын

Дал, Булган сумын Ачуут голын эхийг

хашиж хамгаалах судалгаа, зураг, төсөл

боловсруулах

7,200.00

8

Гурванбулаг сумын Мойлтын ам,

Рашаант сумын Их аргал уулын өвөрт

хөв цөөрөм байгуулах зураг, төсөл

боловсруулах

15,000.00

9
Орхон голын Зүр хүзүүний гарамд

гатлага онгоц тавих
110,000.00

10
Усны тоо бүртгэл, судалгааны ажлыг

зохион байгуулах
50,000.00

11
Хануйн голын сав газрын захиргааны

тоног төхөөрөмж /жагсаалтаар/
10,000.00

12

Цэвэр усны шугам, даралтад цамхагийн

өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын дуусгал

/Хангал сумын Хялганат тосгон/

107,700.00

13 Рашаант сумын цэвэрлэх байгууламж 140,000.00

14
Булган сумын үерийн сувгийн даланг

шинэчлэн засварлах 
598,900.00

15
Булган хотын ундны эх үүсвэрийг

стандартын дагуу хашиж, хамгаалах
80,000.00

16
Булган сумын үерийн сувгийн даланг

шинэчлэн засварлах 
76,400.00

                1,951,000.0                        -   0.0%

17
Ойжуулалт /Бугат, Могод, Сэлэнгэ,

Хангал, 300 га/
208,500.00

18
2016 оны үлдэгдэл ойжуулалт

/Бүрэгхангай, Орхон, Хангал, 300 га/
208,500.00

19

Ойн хортны тэмцлийн ажил / Баян - агт, 

Бүрэгхангай, Орхон, Сэлэнгэ, Тэшиг,

Хангал, Хутаг-Өндөр, 26000 га/
383,109.90

20
Ойн хортны судалгааны ажил / 500000 

га/
50,000.00

21 Арчилгааны огтлолт хийх /80га/ 9,600.00

22
Ойн нөхөрлөлүүдийн ойн санд ой зохион

байгуулалт хийлгэх /40 ойн нөхөрлөл/
56,000.00

Байгаль хамгаалах сан

Нэг. Усны нөөцийг хамгаалах талаар, усан хангамжийг сайжруулах талаар 

Дүн

Хоёр. Ой, цөлжилтийн талаар



23

Ойн нөхөрлөлүүдийг идэвхжүүлэх

зорилгоор нөхөрлөлийн ойн санд

хортонтой гэрлэн урхиар тэмцэх / 2000 

га/ 

10,000.00

24
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан

сэргийлэх сургалт /2 удаа/
8,000.00

25

Хутаг-Өндөр, Булган суман дахь сум

дундын Ойн ангийн мод үржүүлгийн

газрыг өргөтгөх

15,000.00

26

Үлийн цагаан оготны устгал

/Гурванбулаг, Дашинчилэн, Могод, 

Сайхан, Рашаант, Хишиг-Өндөр, 120000 

га/

100,000.00

27
Байнгын үрийн талбай арчлах /3 ойн

анги, 20 га/
18,000.00

28

Ой хээрийн түймрээс хамгаалах шороон

зурвас байгуулах /Сэлэнгэ, Тэшиг, Хутаг-
Өндөр, 130 га/

30,000.00

29

Булган хотын нийтийн эзэмшлийн зам,

талбайн ногоон байгууламжийг

нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгжүүлэх 

177,000.00

30
"Булган жимс жимсгэнэ" хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 
1,159,131.60

31

Шахмал түлшний үйлдвэрийн тоног

төхөөрөмжийн угсралт, туршилтын үйл

ажиллагааны зардал /2016 оны гэрээний 

үлдэгдэл/

208,900.00

2,641,741.5                -                    0.0%

32

Булган сумын Зүүн түрүүний гэр

хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн

хийх хогийн сав нийлүүлэх /170 ш/
76,510.00

33

Булган сумын Домын дэвсэг, 6д хэсгийн

гэр хорооллын айл өрхөд хог

төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх

/170 ш/

76,510.00

34

Булган сумын 5-р багийн гэр хорооллын

айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн

сав нийлүүлэх /170 ш/
76,510.00

Дүн

Гурав. Газар, газрын хэвлийг хамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлыг багасгах 



35

Булган сумын 2в, 2б, 3а хэсгийн гэр

хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн

хийх хогийн сав нийлүүлэх /170 ш/
76,510.00

36

Булган сумын 6а хэсгийн гэр хорооллын

айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн

сав нийлүүлэх /170 ш/
76,510.00

37

Булган сумын 3б, 3в хэсгийн гэр

хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн

хийх хогийн сав нийлүүлэх /175 ш/
78,750.00

38

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын

дунд "ЭКО" сургууль болзолт уралдаан

зохион байгуулах

3,500.00

39

Булган сумын төвлөрсөн хогийн цэгт

ландфилийн ажлыг гүйцэтгэхэд

шаардлагатай бага оврын гинжит

экскаватор трактор нийлүүлэх 

85,000.00

40

Булган сумын оршуулгын газар " Цэцэг 

толгой"-г хашаажуулах зураг төсөв

хийлгэх

15,000.00

41

Булган суманд хог ачих зориулалттай 5

тн-ын өөрөө буулгагч автомашин

нийлүүлэх /2 ш/
80,000.00

42

Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнд

нийтийн бие засах газар барих /1 ш/ 
Булган сум

68,000.00

43

Нүхэн жорлон хүн амын ундны эх

үүсвэрийн худагт нөлөөлж буй эсэх

судалгааг хийж, орчны бохирдлыг

тодорхойлох

10,000.00

44
Эвдэрсэн газрын тооллогын ажлыг

зохион байгуулах
20,000.00

45

Ургамлан бүрхэцийн зураг авалт хийж

ургац болон даацыг тодорхойлох

мониторинг хийх

4,800.00

46
Авто зам дагуух газруудад хаягийн

самбар байршуулах
23,170.00

47
Цэвэр орчин аяныг зохион байгуулах / 15 

сум 1 тосгон/
48,000.00

48

Аймгийн Соёл, амралтын цэцэрлэгт

хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг

ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шат

дараатайгаар хийж гүйцэтгэх 

180,000.00               1,000.0 0.6%

998,770.0                   1,000.0             0.1%

49
Цаг агаарт нөлөөлөх ажилд дэмжлэг

үзүүлэх
5,000.00

50
Цаг уурын ажиглалтын хашааг томсгож,

цахилгаан татах
25,100.00

30,100.0                     -                    0.0%

51

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт

биотехникийн арга хэмжээ авах / Зэд -
Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан

цаазат газар, Хөгнө-Тарны тусгай

хамгаалалттай газар/

6,000.00 3,000.0             50.0%

Дөрөв. Хөрс, ус, агаарын судалгаа шинжилгээний талаар

Дүн

Тав. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах 

Дүн



52

Улсын болон орон нутгийн

хамгаалалтад авсан газар нутгийн

хамгаалалтын дэглэмийг мөрдүүлэн

хилийн заагийн тэмдэг тэмдэглэгээ хийх,

мэдээллийн самбар байрлуулах, хашиж

хамгаалах, тэмдэгжүүлэх / Баян - Агт, 

Бугат, Могод, Сайхан, Сэлэнгэ, Хутаг-
Өндөр/

12,000.00

53
Ховор ургамал болох "Заан хүж"- ийг 

хамгаалах /Баян-Агт сум/
5,000.00

23,000.0                     3,000.0             13.0%

54

Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран

аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

мастер төлөвлөгөө боловсруулан гаргах 

26,000.00

55
Аялал жуулчлалын зөвлөгөөн, үзэсгэлэн

зохион байгуулах
4,500.00

56

Аймгийн байгаль, түүх, соёлын аялал

жуулчлалыг сурталчлах /альбом гаргах,

нэвтрүүлэг бэлтгэх, CD гаргах, зурагт

самбарын мэдээллийг шинэчлэх/

70,000.00

57
Аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах

/Булган сум/
250,000.00

58
Эвент арга хэмжээ зохион байгуулж

гадаад дотоодын жуулчдад сурталчлах
50,000.00                      5.0 0.01%

59

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй үйл

ажиллагаа эрхлэгч "Эко" иргэн, аж ахуйн

нэгж шалгаруулж урамшуулах

3,000.00

60

"International tourism mongolia- 2018 ” , 

“Улаанбаатар тур-2018 " ITB - 2018 " 
дотоодын болон олон улсын үзэсгэлэнд

оролцох

16,000.00                      6.2 0.04%

61

Орхон сумын тусгай хамгаалалттай

"Сээрийн буган чулуун цогцолбор ”- ыг 

хашиж, хамгаалах

25,000.00

62

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт

газруудыг тэмдэгжүүлэх, аялал

жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох / Баян -
Агт, Булган, Сайхан/

8,000.00

                   452,500.0                    11.2 0.0%

63

Ус, рашааны нөөцийн ашиглалт, 

төлбөрийн орлогын гүйцэтгэлд хяналт 

шалгалт хийх

6,000.00

64

Хууль бус мод бэлтгэл, ангийн зөрчлийг

таслан зогсоох, байгаль орчны багц

хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хяналт

шалгалт хийх /улиралд 1 удаа 3

чиглэлд/

30,000.00

65
Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах багаж

тоног төхөөрөмжөөр хангах 
25,000.00

66

Ой, хээрийн хуурайшилтын үед морин

эргүүл, явуулын хяналт тавих /6 суманд

2 удаа/
11,500.00

67
Бугат, Бүрэгхангай суманд Байгаль

хамгаалагч ажиллуулж, урамшуулах
12,000.00

68

Дархан цаазат газар болох Эг-
Тарвагатайн бэлчирт хяналтын камер

байруулах

12,000.00

96,500.00 0.00 0.0%

Дүн

Зургаа. Аялал жуулчлалын талаар 

Дүн

Долоо. Хяналт шалгалт

Дүн



69
Байгаль хамгаалах чиглэлээр

сурталчилгааны самбар хийлгэх /16 сум/  
16,000.00

70

Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг

тохиолдуулан иргэдэд зориулсан

сургалт сурталчилгаа хийх, эко

уралдаан зохион байгуулах /5 удаа/

5,000.00 1.0                    0.02%

71

Усны нөөцийг хамгаалах, зохистой

ашиглах болон өрхийн усан хангамж,

эрүүл ахуйн талаар иргэдэд зориулсан

сургалт зохион байгуулах 

8,700.00

72
Байгаль орчны бодлого, статистик

мэдээллийн ном хэвлүүлэх
15,000.00

73

Ойн нөхөрлөлүүд, багийн дарга нар,

малчид, иргэдэд зориулсан

чадавхижуулах болон бэлчээрийн

менежментийн талаар сургалт,

зөвлөгөөн зохион байгуулах

50,000.00

74
Сумдын төвийн байгаль хамгаалагчдыг

компьютерээр хангах /12 ш/
10,000.00 10.0                  0.10%

75
Байгаль хамгаалах сангийн үйл

ажиллагааны зардал 
5,000.00 0.9                    0.02%

109,700.00 11.83 0.01%

6,303,311.5                4,023.0             0.1%

10,855,708.3             625,328.4         5.8%

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС 

Нийт дүн

НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН

Найм. Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны талаар

Дүн



/мян.төгрөгөөр/

д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, 

ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо 

хэмжээ, хүчин чадал

2018 онд 

санхүүжүүлэх 

/хуулиар 

батлагдсан/

 Санхүүжилт 
Санхүүжилтын 

хувь

1
Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Булган, 

Булган сум/
477,000.0

2
 Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт 

/Булган, Булган сум, Ханддоржийн 

талбай/ 

120,000.0

3
 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 

хүүхдийн суудалтай/Булган, Тэшиг сум/ 
200,000.0

4
 Халдварт, сүрьегийн эмнэлгийн барилга, 

30 ор /Булган сум/ 
475,000.0

5
 Шинэ хөдөө төсөл, жимс жимсгэнэ, 

малын үржил /булган 
1,000,000.0

6
 Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн 

авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай 

авто зам 22 км 

1,922,300.0

7
 Спорт ордны А заалны барилгын их 

засвар Булган сум 
524,500.0

 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 

хүүхдийн суудалтай/Булган, Бугат сум/ 
4,718,800.0 0.0 0.00%

Булган аймгийн 2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 

хэмжээний гүйцэтгэл 

2018.03.31-ний байдлаар

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт


