Булган аймгийн 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл
2020.04.06-ны байдлаар
д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал

1

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал
/Сэлэнгэ сум/

2

Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, шинэчлэлтийн
ажлын нэмэлт санхүүжилт

3
4

Багийн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Хутагөндөр сум, Уньт баг/
Шүдний эмчилгээний бор машин /Хишиг-Өндөр
сум/
Нийт дүн

д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал

1

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал
/Тэшиг сум/

2 Сургуулийн спорт залны барилга /Орхон сум/

/мян.төгрөгөөр/
2020 онд
Гүйцэтгэгч
санхүүжүүлэх
Гэрээний дүн
компани
/хуулиар
батлагдсан/
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
"Манхан уст"
489,122.6
792,622.6
ХХК
54,291.7 "Хайя тек" ХХК

627,416.0

13
14
15

д/д

1

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал

Ойжуулалт үлдэгдэл

2

Зоон давааны навчит модны ойн зурвас
Хутаг-Өндөр суманд үерийн далан барих /1-р
шатны ажил/
Рашаант суманд үерийн далан барих
4
/үлдэгдэл санхүүжилт /
Хануй голын Ангархайн замын засвар,
5
шинэчлэлт /Баян-Агт сум/

3

6

Булган аймгийн Газар зохион байгуулалтын
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах

Тендер зарлагдсан.

0.00%

Эрх шилжүүлсэн.

43.02%
Санхүүжилт
хувь

0.00%

100.00%

49,500.0

"Баян өндөр
булаг" ХХК

298,306.8

46,830.8

94.61%

"Нано
брилиант" ХХК

171,600.0

180,000.0

11

0.00%

80,000.0

5 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Бугат сум/

12

-

Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг олгосон.
Шүүхийн шийдвэрийн
100.00%
дагуу тус компанид
шилжүүлсэн.

434,311.1

119,991.6

Засаг даргын тамгын газрын барилгын дутуу
санхүүжилт /Могод сум/
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Баян-Агт
сум/
Шинэ суурьшлийн бүсэд цахилгаан хангамж
татах /Хишиг-Өндөр сум/
Сургуулийн барилгын Б блокийн засвар /Могод
сум/
Эрүүл мэндийн төвийн уламжлалт, нөхөн
сэргээх эмчилгээний тоног төхөөрөмж /Сайхан
сум/
Аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэх
Нийт дүн

1,075,000.0

Санхүүжилт

105,000.0

Тайлбар

Гүйцэтгэл гараагүй
2019 онд хүлээж авсан.
Санхүүжилтийг үе
шаттайгаар олгож байна.

Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг бүрэн
олгосон.
Тендер нээсэн. Үнэлгээ
0.00%
хийгдэж байна.
0.00%

Гэрээ байгуулсан.

0.00%

Тендер зарлагдсан.

Тендер нээсэн. Үнэлгээ
0.00%
хийгдэж байна.
0.00%
Хугацаа болоогүй.

200,000.0
20,000.0
96,764.1

"Кон-инженерс"
ХХК, "Газар
нутаг" ХХК

121,300.0

50,000.0

"Эм би эф" ХХК

799,787.3

13,623.3

14.08%

Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг олгосон.

0.00%

Гүйцэтгэл гараагүй

Тендер нээсэн. Үнэлгээ
0.00%
хийгдэж байна.
Тендер нээсэн. Үнэлгээ
0.00%
хийгдэж байна.

102,000.0
90,000.0
100,000.0
30,000.0

Тайлбар

43.65%

"Анэрд" ХХК

Соёлын төвийн барилгын засварын ажил
/Гурванбулаг сум/

10

"Бурхууд" ХХК

267,783.9

Санхүүжилт
хувь

184,311.1

4

Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөл, ТЭЗҮ,
судалгааны ажил боловсруулах

54,291.7

9,000.0
622,414.3
846,914.3
2020 онд
Гүйцэтгэгч
санхүүжүүлэх
Гэрээний дүн
компани
/хуулиар
батлагдсан/
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан

Могод сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын
засвар

9

213,492.2

70,000.0

3

1-р сургуулийн биеийн тамирын талбайн
6
тохижилт /Булган, Булган сум/
Дотуур байрны өргөтгөлийн барилга
7
/Бүрэгхангай сум, аймгийн оролцоо/
8 Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

54,291.7

Санхүүжилт

"Ашигд буян"
ХХК

29,900.0

40,000.0
1,994,982.8
2,930,205.2
2020 онд
Гүйцэтгэгч
санхүүжүүлэх
Гэрээний дүн
компани
/хуулиар
батлагдсан/
Байгаль хамгаалах сан
"БУЦС"
66,000.0
33,232.0
нөхөрлөл
19,186.6
"Ээлт өлгий"
268,900.0
638,900.0
ХХК
"Наран сугар"
40,000.0
139,997.8
ХХК
"Жавхлант
75,497.2
447,635.6
харгуй" ХХК
300,000.0
"Билгүүн од
констракшн"
ХХК

7

Сайхан сумын инженерийн шугам сүлжээ

176,670.5

8

Ойн хортны тэмцлийн ажил /30000 га, Сэлэнгэ,
Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Орхон, Хангал, Бугат/

306,720.0

9

Ойжуулалт /300 га, Бугат, Сэлэнгэ, Могод,
Хангал, Бүрэгхангай/

"Ургах нахиа"
208,500.0 ХХК, "Хөвөнтөн
ой" ХХК

10

Үлийн цагаан оготны устгал /урд бүсийн
сумдад, 40000 га /

100,000.0

476,670.5

97,500.0

140,454.1
Санхүүжилт

16,500.0

0.00%

Тендер зарлагдсан.

0.00%

Гэрээ байгуулсан.

0.00%
7.0%

Хугацаа болоогүй.

Санхүүжилт
хувь

Тайлбар

0%

Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг олгосон.
Тендер зарлагдсан.

0%

Гүйцэтгэл гараагүй

0%

Гүйцэтгэл гараагүй

0%

Гүйцэтгэл гараагүй

0%

Тендер зарлаагүй

0%

Гүйцэтгэл гараагүй

0%

Тендер нээсэн. Үнэлгээ
хийгдэж байна.

0%

1,4-р багц гэрээ
байгуулсан. 2,3,5-р багц
дахин тендер зарлагдсан.

0%

Хугацаа болоогүй.

50%

Ой бүхий сумдад ойн хортны судалгааны ажил
11 /500000 га, Орхон, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт,
Хангал, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Бугат, Тэшиг/
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
сургалт
Идэвхтэн байгаль хамгаалагч морин эргүүл
ажиллуулах /Бугат, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ,
13
Хангал, Тэшиг, Орхон, Бүрэгхангай, ХишигӨндөр/
12

14

Элсний нүүдлээс хамгаалах зурвас байгуулах
/Рашаант сум, Элсэн тасархай 2 га/

Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах /10
булаг/
Хүн ам, бэлчээрийн усан хангамжийг
16 сайжруулах зориулалтаар шинээр инженерийн
хийцтэй худаг гаргах /30 ш/
Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах
17
/сав газрууд/
15

д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал

18 Хульжийн рашааны ордын нөөцийг тогтоох
Инженерийн шугам сүлжээ шинээр барих
/Сайхан сум 2 дахь шатны ажил/
Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн
20
шугам сүлжээний ажил /Баян-Агт сум/
19

21

Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн
шугам сүлжээний ажил /Дашинчилэн сум сум/

Булган сумын Майдарын голын эргийн
хамгаалалт болон Диваажин сүмийн орчмын
тохижилтын ажлын зураг төсөл, судалгааны
ажил
Цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламж барих
23
/Баяннуур сум/
Үерийн хамгаалалтын эргийн бэхэлгээний ажил
24
/Булган сум 2 дугаар баг/
22

25,000.0

"Байгаль орчин
тогтвортой
хөгжлийн
санаачилга" ТББ

0%

Гэрээ байгуулсан.

6,000.0

0%

Хугацаа болоогүй.

17,280.0

0%

Хугацаа болоогүй.

35,000.0

0%

Тендер зарлагдсан.

0%

Гэрээ байгуулсан.

510,000.0

0%

Тендер зарлагдсан.

8,000.0

0%

Хугацаа болоогүй.

Санхүүжилт
хувь

Тайлбар

56,942.2

2020 онд
санхүүжүүлэх
/хуулиар
батлагдсан/

24,999.8

"Өвөлжөөн
булаг" ХХК

Гүйцэтгэгч
компани

Гэрээний дүн

Санхүүжилт

200,000.0

0%

345,000.0

0%

300,000.0

Ажлын даалгавар
ирээгүй.
Тендер нээсэн. Үнэлгээ
хийгдэж байна.

0%

Зураг төсөв ирээгүй.

0%

Гэрээ байгуулсан.

3%

Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг олгосон.

0%

Эрх шилжүүлсэн.

200,000.0

0%

Зураг төсөв ирээгүй.

250,000.0 "И эс мон" ХХК

214,700.0

"би би кэй эйч"
35,000.0 ХХК-байр зүйн
зураг

1,050.0

1,050.0

60,000.0

25

Үерийн хамгаалалтын далан суваг барих ажил
/Хутаг-Өндөр сум 2 дугаар шатны ажил/

275,321.0

0%

Тендер нээсэн. Үнэлгээ
хийгдэж байна.

26

Хадлангийн талбайн хамгаалалтын даланг
сэргээн засварлах /Баяннуур сум, Борбулан/

30,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

27

Ус хангамж, ариутгах татуургын зураг төсөл,
ТЭЗҮ боловсруулах

100,000.0

0%

Тендер зарлагдсан.

28

Үерийн далангийн хамгаалалт хийх /Булган сум
5-р баг барилгын 36 айлын орчим 725м/

18,000.0

0%

Тендер зарлаагүй

29 Халуун усны барилга барих /Хишиг-Өндөр сум/

52,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

Сав газруудын талуудын оролцооны зөвлөлийн
30
хурал, зөвлөгөөн /5 сав газар/

15,000.0

0%

Хугацаа болоогүй.

46,000.0

0%

-

4%

Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг олгосон.

202,500.0

0%

-

51,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

Санхүүжилт
хувь

Тайлбар

0%

Хугацаа болоогүй.

31

Ус дулаан дамжуулах төвийн тоног
төхөөрөмжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Булган сум/

Ногоон
хөгжлийн
бодлогын
дэд
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Булган сумын гэр хорооллын 200 айл өрхөд
боловсон, соруулдаг жорлон барих /Азийн
33
хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй төслийн
оролцооны хөрөнгө/
Орчны бохирдол, хог хаягдлыг багасгах /16
34
сум, 1 тосгон/

32

д/д

35

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажилд
дэмжлэг үзүүлэх

260,000.0

2020 онд
санхүүжүүлэх
/хуулиар
батлагдсан/
5,000.0

АЗТГ

Гүйцэтгэгч
компани
УЦУОШТөв,
ОБГ, ХХААГ

260,000.0

Гэрээний дүн

5,000.0

10,152.4

Санхүүжилт

Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Булган сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
37
хашаажуулах, шилжүүлэх /Баяннуур сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
38
хашаажуулах, шилжүүлэх /Бугат сум/

36

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

39

Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Бүрэгхангай сум/

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

40

Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Гурванбулаг сум/

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

41

Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Дашинчилэн сум/

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

28,000.0

0%

Эрх шилжүүлсэн.

100%

Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг бүрэн
олгосон.

Санхүүжилт
хувь

Тайлбар

30,000.0

0%

Баримт материалын
бүрдлийн дагуу
санхүүжилт олгоно.

2,000.0

0%

Шууд гэрээ байгуулна.

0%

Эрх шилжүүлсэн.

60,700.0

0%

Гомдол гарсан.

73,000.0

0%

Зураг төсөв ирээгүй.

0%

Гэрээ байгуулсан.

10,000.0

0%

Хугацаа болоогүй.

Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр иргэдэд
59 зориулсан сургалт, сурталчилгаа, эко уралдаан
зохион байгуулах

7,775.0

0%

Хугацаа болоогүй.

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
байгаль хамгаалагч, тусгай хамгаалалтын газар
нутгийн захиргааны байгаль хамгаалагч нарын
зөвлөгөөн зохион байгуулах

15,000.0

0%

Хугацаа болоогүй.

0%

Эрх шилжүүлсэн.

19%
1%

-

42
43
44
45
46
47

Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Сайхан сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Сэлэнгэ сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Тэшиг сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Хангал сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Рашаант сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Могод сум/

Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
48
хашаажуулах, шилжүүлэх /Хишиг-Өндөр сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
хашаажуулах, шилжүүлэх /Орхон сум/
Хог хаягдлын
цэгийг дарж булах,
50 хашаажуулах, шилжүүлэх
/Хангал сум,
Хялганат тосгон/
49

51

Лагийн талбайн хамгаалалтын хашаа барих
/Хангал, Хялганат тосгон/

д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал

Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах
52 ажилд дэмжлэг үзүүлэх /Хангал, Хялганат
тосгон/
Автозам дагуу түр буудаллах цэг, нийтийн бие
53 засах газруудад хогийн сав байршуулах /ХутагӨндөр, Бугат сум/
Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн
54
хэмжээг нэмэгдүүлэх, арчлан хамгаалах
Булган аймгийн газар нутгийг илэрхийлсэн
55 самбар хийж,
хил орчмын бүсүүдэд
байршуулах
Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах
56
/Тэшиг сум, Хужирт баг/
Сумдын газар зүйн нэрийн тодруулалт,
мэдээллийн сан боловсруулах /Баяннуур,
57
Бугат, Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Рашаант,
Сэлэнгэ/

58

60

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт
биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-ХантайБүтээлийн нурууны дархан цаазат газар, ХөгнөТарны тусгай хамгаалалттай газар/

Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй
тэмцэх, хяналт тавих /автомашин/
62 Үйл ажиллагааны зардал
НИЙТ ДҮН

61

д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал

1

Соёл, спортын цогцолборын үлдэгдэл
санхүүжилт /Булган, Сэлэнгэ сум/

2

2,214.0
2020 онд
санхүүжүүлэх
/хуулиар
батлагдсан/

90,000.0

75,761.5

Хувь хүмүүс

Гүйцэтгэгч
компани

Булган сум

"Вектор мэп"
ХХК, "Инженер
геодиз" ХХК

2,214.0

2,214.0

Гэрээний дүн

Санхүүжилт

50,000.0

71,400.0

40,000.0
4,600.0
5,462,800.0
2,430,067.7
2020 онд
Гүйцэтгэгч
санхүүжүүлэх
Гэрээний дүн
компани
/хуулиар
батлагдсан/
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

867.2
30,783.6
Санхүүжилт

Санхүүжилт
хувь

Тайлбар

Гүйцэтгэлийн дагуу
Сэлэнгэ сум руу
шилжүүлсэн.
Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг бүрэн
олгосон.

280,000.0

"Эрин гүрэн"
ХХК

863,483.0

273,483.0

97.67%

Тосгоны нэгдсэн халаалтын систем /Булган,
Хангал сум, Хялганат тосгон/

1,041,385.9

"Төмөр хүлэг"
ХХК

1,612,015.9

1,022,662.6

98.20%

3

Сумын засаг даргын тамгын газрын барилга
/Булган, Баян-Агт сум/

200,000.0

0.00%

Тендер зарлагдсан.

4

Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж
ахуй, гал тогооны барилга /Булган/

300,000.0

0.00%

Зураг төсөв ирээгүй.

5

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга
/Булган, Булган сум/

900,000.0

0.00%

Зураг төсөв хийгдэж
байгаа

Тендер нээсэн. Үнэлгээ
хийгдэж байна.
Зураг төсөв ирээгүй.

6

Ахмадын өргөөний барилга /Булган, Булган сум/

300,000.0

0.00%

7

Үерийн далан /Булган, Сайхан сум/
Явган хүний замын гэрэлтүүлэг
/Булган, Булган сум, 2 дугаар баг, "Б", "В"
хэсгийн хооронд/

431,000.0

0.00%

91,100.0

0.00%

Тендер нээсэн. Үнэлгээ
хийгдэж байна.

308,100.0

0.00%

Нэмэлт гэрээгээр
гүйцэтгэнэ. Ажил
эхлээгүй байна.

200,000.0

0.00%

Төсөв зөрүүтэй.

600,000.0

Тендер нээсэн. Үнэлгээ
0.00%
хийгдэж байна.

8

9

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Бугат
сум/

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор
/Булган, Булган сум, 3 дугаар цэцэрлэг/
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган,
11
Гурванбулаг сум/

10

12

Сургуулийн дотуур байрын гал тогооны
барилгын их засвар /Булган, Могод сум/

13

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган,
Хишиг-Өндөр сум/

82,700.0

0.00%

Тендерийн бичиг баримт
боловсруулж байна.

190,000.0

0.00%

Тендер зарлагдсан.

14 Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум/

425,000.0

15 Шинэ хөдөө төсөл /Булган/

480,300.0

Тендер нээсэн. Үнэлгээ
0.00%
хийгдэж байна.
0.00%
Тендер зарлагдсан.

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын
16
тасгийн их засвар /Булган, Булган сум/

152,300.0

0.00%

Тендерийн бичиг баримт
боловсруулж байна.

251,300.0

0.00%

Тендер зарлагдсан.

152,300.0

Тендерийн бичиг баримт
0.00%
боловсруулж байна.

17

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар
/Булган, Баяннуур сум/

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар
18
/Булган, Дашинчилэн сум/

д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал

2020 онд
санхүүжүүлэх
/хуулиар
батлагдсан/

19

Сургуулийн барилгын засвар /Булган,
Дашинчилэн сум/

50,000.0

20

Сургуулийн барилгын сантехникийн засвар
/Булган, Булган сум, Эрдмийн өргөө сургууль/

60,000.0

21

Сургуулийн барилгын засвар /Булган, ХишигӨндөр сум/

80,000.0

22

Сумын эрүүл мэндийн төсвийн их засвар
/Булган, Гурванбулаг сум/

40,000.0

23

Сумын эрүүл мэндийн төсвийн их засвар
/Булган, Могод сум/

500,000.0

Нийт дүн

Гүйцэтгэгч
компани

"Хурмастын
хүлэг" ХХК

Гэрээний дүн

Санхүүжилт

55,500.0

"Тана орд" ХХК

7,115,485.9

2,530,998.9

1,296,145.7

Санхүүжилт
хувь

Тайлбар

0.00%

Тендер зарлагдсан.

0.00%

Гэрээ байгуулсан.

0.00%

Тендерийн бичиг баримт
боловсруулж байна.

0.00%

Гүйцэтгэгч шалгасан.
Гэрээ байгуулаагүй
байна.

0.00%

Тендерийн бичиг баримт
боловсруулж байна.

18.22%

Авто замын сан
Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, замын
байгууламжийн засвар
Орон нутгийн чанартай авто замын засвар,
2
арчлалт
3 Ургац тээврийн авто замын засвар
1

50,000.0

0.00%

Хугацаа болоогүй.

134,500.0

0.00%

Хугацаа болоогүй.

30,000.0

0.00%

Хугацаа болоогүй.

Булган сумын авто зам, нийтийн эзэмшлийн
4
авто зогсоолын талбайн засвар, арчлалт

45,000.0

0.00%

Эрх шилжүүлсэн.

5 Зам тээврийн хяналтын төвийн зардал

15,000.0

19.61%

Гүйцэтгэлийн дагуу
санхүүжилтийг олгосон.

6 Зураг төсөв зохиох зөвлөх үйлчилгээний зардал

50,000.0 "Ихэр мөнх" ХХК

0.00%

Гэрээ байгуулсан.

7 Программ хангамж
Нийт дүн
Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн

ЭБЦТС ТӨХК

15,000.0

2,941.2

40,000.0

Сангийн яаманд
0.00% шинэчлэгдэж дууссаны
дараа хийгдэнэ

1,000.0
325,500.0
15,521,183.0

15,000.0
8,753,186.1

2,941.2
1,738,108.5

0.90%
11.20%

