
Ангилагдаагүй зардал - ОРОН НУТГИЙН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ /22562/
20142013 оны 10 сарын 31

2014.10 сар

№
Захирамжийн 

огноо

Захирамжийн 

дугаар
Захирамжийн утга Мөнгөн дүн

Гүйлгээ хийсэн 

огноо
№

Байгалийн гамшиг 

осол үр дагаврыг 

арилгах

Гоц халдварт 

өвчний голомтыг 

арилгах, тархалтыг 

хязгаарлах

Уналга цугларалт 

бэлтгэл 

сургуулилалт 

Шагнал, тэтгэмж
Төсөл арга 

хэмжээ

Болзошгүй 

зардлын нөөц

1 9/22/2014 А/361

Дэмжлэг үзүүлэх тухай-2014 оны 11 сарын 20-

24-ны хооронд Япон Улсын Токио хотноо 

зохиогдох Байлдааны Самбо бөхийн дэлхийн 

аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох 

Сүхбаатар сумын харьяат С.Отгонбаатарын 

замын зардал

1,000,000.00          10/2/2014 162 1,000,000.00         

2 6/27/2014 А/276

Алтанбулаг сумын 64 айлын байрнуудын 

зоорийн хэсгийн инженерийн шугам 

сүлжээний засвар болон сумын бохир усны 

цооног суурилуулах ажлын зардал /239:2:2/

22,087,000.00        10/6/2014 163 22,087,000.00     

3 10/7/2014 Б/51

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-Хүдэр 

сумын Засаг дарга Ү.Баатаржав нь зуурдаар 

таалал төгссөнд ар гэрийнхэнд нь эмгэнэл 

илэрхийлж буцалтгүй тусламж үзүүлсүгэй

300,000.00             10/8/2014 164 300,000.00            

4 10/8/2014 А/371

Ажлын хэсэг байгуулах тухай-Агаарын 

бохирдлоос у/с*-х ажлын хүрээнд агаар 

бохирдуулах эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийг 

2014/10/15-2014/11/15 дотор журмын дагуу 

шуурхай з/б-ж агаарын бохирдлыг бууруулах 

а/х-г төлөвлөн үр дүнг нэгтгэн холбогдох 

газарт хүргүүлэх ажлын зардал

810,000.00             10/8/2014 165 810,000.00             

5 10/8/2014 А/372

Дэмжлэг үзүүлэх тухай- Сайхан сумын 

ахмадын чөлөөт холбооны хүсэлтийн дагуу 

Орхон бүсийн ахмадуудын дунд з/б-ж буй 

урлагийн наадам, спортын а/х-ний зардал

860,000.00             10/14/2014 166 860,000.00            

6 10/9/2014 А/375

Дэмжлэг үзүүлэх тухай-Өсвөрийн даамчдын 

Ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээн 

Тайланд улсын Бангкок хотноо з/б-сан 

тэмцээнд оролцсон Баянгол сумын өсвөрийн 

даамчин болох Ц.Нямочир, П.Пүрэвсүрэн, 

дасгалжуулагч Б.Лхагвасүрэн нарын замын 

зардалд дэмжлэг үзүүлсүгэй

1,000,000.00          10/14/2014 167 1,000,000.00         

7 10/9/2014 А/376

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-Зүүнбүрэн 

сумын 2-р багийн иргэн Ж.Цэрэндолгор удаан 

хугацаагаар хүндээр өвчилж байгаа ба 

эмчилгээний тусламж хүссэн тул буцалтгүй 

тусламж үзүүлсүгэй

             100,000.00 10/14/2014 168 100,000.00            

8 10/9/2014 А/377

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-Зүүнбүрэн 

сумын харьяат аймгийн начин Б.Батцэнгэл 

удаан хугацаагаар хүндээр өвчилж байгаа ба 

эмчилгээний зардалд дэмжлэг хүссэн тул 

буцалтгүй тусламж үзүүлсүгэй

             300,000.00 10/14/2014 169 300,000.00            



9 10/13/2014 А/378
2014 оны 2-р ээлжийн цэргийн жинхэнэ 

албаны татлагыг з/б-д зориулж зардал гаргах 
          1,103,000.00 10/14/2014 170 1,103,000.00          

10 10/15/2014 А/382

Зардал гаргах тухай-Сэлэнгэд үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдхүүнийг аймаг орон нутагт 

сурталчилах, худалдан борлуулах Орхон 

аймагт з/б-х үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход 

шаардагдах зардал

          1,000,000.00 10/16/2014 171 1,000,000.00          

11 10/9/2014 А/373

Ажлын хэсэг байгуулах тухай-"Сэлэнгэд 

үйлдвэрлэв" үзэсгэлэн худалдаа ,ЖДҮЭ-ийн 

хөдөлмөриийн чуулганыг з/б-д шаардагдах 

зардал

          2,909,240.00 10/21/2014 172 2,909,240.00          

12 10/20/2014 А/387

Хөрөнгө гаргах тухай-Аймгийн хүндэт 

тэмдгийн нөөц дууссөн тул дахин хэвлүүлэхэд 

шаардагдах зардал

          4,000,000.00 173 4,000,000.00         

13 10/22/2014 А/389

Аймгийн танилцуулга,бэлгэдэл, алдартнуудын 

мэдээллийг хүндэтгэлийн самбарт байршуулж 

иргэдэд сурталчлан таниулах зорилгоор зурагт 

самбар ,цахим хурлын танхимын бэлгэдэл 

хийлгэхэд шаардагдах зардал

          1,590,000.00 174        1,590,000.00 

14 10/23/2014 А/392

Хөрөнгө гаргах тухай-Аймгийн хэмжээнд ү/а 

явуулдаг нийтийн хоолны 

үйлдвэрлэл,үйлчилгээ эрхлэгчдийн дунд з/б-х 

ажил мэргэжлийн уралдааныг 10 сарын 31-нд 

з/б-д шаардагдах зардал

             360,000.00 175 360,000.00             

15 10/29/2014 А/398

Зөвлөлдөх уулзалт з/б-лж хөрөнгө гаргах 

тухай-МУ-ын Ерөнхийлөгчийн "Том төрөөс 

Ухаалаг төр лүү" санаачилга, Үндэсний 

аюулгүй байдал, Төрийн албаны зөвлөлийн 

зөвлөмжүүдийг орон нутагт хэрэгжүүлэх 

зорилгоор сумдын ЗДТГ-ын дарга нарын 

"Ухаалаг төрийн бодлого Сэлэнгэ аймагт" 

зөвлөлдөх уулзалтыг 2014 оны 10 сарын 29-ны 

өдөр з/б-д гарах зардал

             972,400.00 176 972,400.00             

16 10/23/2014 А/395

Хөрөнгө гаргах тухай-Гамшгийн аюулгүй 

байдлаас у/с-х сургалт дадлыг з/б-х аюулгүй 

байдлыг хангахад шаардагдах зардлал

          1,500,280.00 177 1,500,280.00          

17 10/31/2014 А/401

Дэмжлэг үзүүлэх тухай-Тайваны Каошунь 

хотноо з/б-х Азийн волейболын холбооны 

зүүн бүсийн элсний цомын тэмцээнд анх удаа 

оролцох шигшээ багийн бүрэлдхүүнд Сэлэнгэ 

аймгийн Сүхбаатар сумын иргэн өсвөрийн 

улсын аварга шалгаруулах тэмцээний "Тэгш 

тоглогч""Шилдэг довтлогч"-оор шалгарч 

байсан шилдэг тамирчин Г.Энхнаран явах 

болсон тул дэмжлэг үзүүлсүгэй

             500,000.00 178 500,000.00            

18 10/30/2014 А/404

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх-Сүхбаатар сумын 

6-р багийн иргэн М.Саранжаргалын 

эмчилгээний зардалд зориулж мөнгөн 

дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж өргөдөл ,мөн тус 

сумын 7-р багийн иргэн З.Чанцалдуламын 

амьжаргааны дэмжлэг хүсэж өргөдөл гаргасан 

баримт бичгийг судалсны үндсэн дээр тус тус 

100000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсүгэй

             200,000.00 179 200,000.00            



19 10/30/2014 А/406

Хөрөнгө гаргах тухай-Сант сумын айл өрх 

ААН,төр төсвийн байгууллагуудын усны 

хэрэглээ тасарч онцгой хүнд нөхцөл үүссэн 

тул хэвийн ү/а-г хангах үүднээс хөрөнгө 

гаргасугай

          8,500,000.00 180 8,500,000.00       

20 10/31/2014 А/407

Хөрөнгө гаргах тухай-СБ сумын төвийн 

зөөврийн ус түгээх 31 худгийн усны 

бохирдолт ихсэж хүн малын халварт өвчин 

үүсэх нөхцөл байдал үүссэн тул ард иргэдийг 

цэвэр усаар найдвартай хангах шаардлагатай 

болсон учир

7,500,000.00          11/3/2014 181 7,500,000.00          

21 10/31/2014 А/408

Зардал гаргах тухай-СБ-сумын 7-р гэр 

цэцэрлэгийн нэг хүүхдэд ногдох талбай 

хүрэлцэхгүй ,хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийг 

хангаж чадахгүй улмаар хөдөлгөөний 

хомсдолд орох мөн болзошгүй аюул осолд 

өртөх магадлал маш өндөр байгааг харгалзан 

шинэ гэр худалдан авах, гэрийн халаагуурын 

зардалд дэмжлэг үзүүлсүгэй

10,000,000.00        11/3/2014 182 10,000,000.00        

22 10/31/2014 А/409

Хөрөнгө гаргах тухай-МУ-ын ЗГ-ын 2009-оны 

28 р тогтоолоор батлагдсан "Зарим цогцос 

оршуулах журам"-д заасны хариуцах эзэнгүй, 

хэн болох нь тогтоогдоогүй 2014-04-12 нд 

Сайхан сумын Номгон 3-р багийн нутаг 

дэвсгэр Дэрс булан гэх газраас олдсон "М, 

2014-07-03 нд"Сайхан сумын Номгон 3-р 

багийн нутаг дэвсгэр Хавцал гэх газраас 

олдсон үл таних эмэгтэй хүний цогцосыг 

оршуулсан гүйцэтгэлийн зардал 

1,720,850.00          11/3/2014 183 1,720,850.00       

23 10/31/2014 А/410

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-СБ сумын 7-

р багийн нутаг дэвсгэрт орших "БАМ"-ын 1-р 

байранд 2014-10-30-ны өдрийн 03цагт гарсан 

гал түймрийн оюулд өртсөн 14 айл өрхөд 

буцалтгүй тусламж үзүүлсүгэй

10,400,000.00        11/3/2014 184 10,400,000.00       

24 10/31/2014 А/411

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-СБ сумын 7-

р багийн нутаг дэвсгэрт орших "БАМ"-ын 1-р 

байранд 2014-10-30-ны өдрийн 03цагт гарсан 

гал түймрийн оюулд өртөн амь насаа алдсан 

Ж.Алтанбулаг,түүний зээ охин Н.Шинэсаран 

нарын буяны ажилд буцалтгүй тусламж 

үзүүлсүгэй

1,000,000.00          11/3/2014 185 1,000,000.00         

        79,712,770.00               810,000.00            7,500,000.00          17,844,920.00         19,660,000.00        1,590,000.00      32,307,850.00 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга А.Сарантуяа 7036-2479

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Оюунбилэг 7036-2544


