Ангилагдаагүй зардал - ОРОН НУТГИЙН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ /22562/
2014
2013 оны 11 сарын 30
10 САРЫН ҮЛДЭГДЭЛ ТӨСӨВ /нийт/

2014.11 сар

№

Захирамжийн Захирамжийн
огноо
дугаар

1

10/31/2014

А/407

2

10/31/2014

А/408

3

4

5

6

10/31/2014

10/31/2014

10/31/2014

11/3/2014

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

Захирамжийн утга

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
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

79,955,389

50,760,000.00

Мөнгөн дүн

Гоц халдварт
Байгалийн гамшиг
Уналга цугларалт
Гүйлгээ хийсэн
өвчний голомтыг
осол үр дагаврыг
бэлтгэл
огноо
арилгах, тархалтыг
арилгах
сургуулилалт
хязгаарлах

Шагнал, тэтгэмж

Төсөл арга
хэмжээ

Болзошгүй
зардлын нөөц

7,500,000.00

7,500,000.00

11/3/2014

10,000,000.00

11/3/2014

А/409

Хөрөнгө гаргах тухай-МУ-ын ЗГ-ын 2009оны 28 р тогтоолоор батлагдсан "Зарим
цогцос оршуулах журам"-д заасны хариуцах
эзэнгүй, хэн болох нь тогтоогдоогүй 2014-0412 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

А/410

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-СБ сумын
7-р багийн нутаг дэвсгэрт орших "БАМ"-ын 1р 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

10,400,000.00

А/411

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-СБ сумын
7-р багийн нутаг дэвсгэрт орших "БАМ"-ын 1р 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

1,000,000.00

А/415

Зардал гаргах тухай-Герман Улсад 2014 оны
11-р сарын 15-нд болох "Missintercontinental"
дэлхийн мисс шалгаруулах уралдаанд
Монгол улсаа төлөөлөн оролцох тус аймгийн
Сайхан сумын иргэн, Их Засаг их сургуулийн
3-р дамжааны оюутан Б.Гүнзаяанийн замын
зардалд дэмжлэг үзүүлсүгэй

500,000.00

11/5/2014

500,000.00

10,000,000.00

1,720,850.00

7

3/26/2014

А/106

8

11/4/2014

А/416

9

10

11

12

13

11/6/2014

11/7/2014

9/5/2014

10/22/2014

11/14/2014

Хөрөнгө зарцуулах тухай -Терроризмтай
тэмцэх ажиллагааг зохицуулах салбар
зөвлөлийн 2014 оны үйл ажиллагааны
зардал/5900.0-1900.0/
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх-Сүхбаатар
сумын 7-р багийн иргэн Г.Зоригд
эмчилгээний зардалд зориулж буцалтгүй
тусламж олгосугай

4,000,000.00

4,000,000.00

11/5/2014

500,000.00

11/5/2014

500,000.00

1,000,000.00

11/6/2014

1,000,000.00

200,000.00

А/419

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-СБ сумын
7-р багийн нутаг дэвсгэрт орших "БАМ"-ын 1р байранд 2014-10-30-ны өдрийн 03цагт
гарсан гал түймрийн оюулд өртөн амь насаа
алдсан Ж.Алтанбулаг,түүний зээ охин
Н.Шинэсаран нарын ар гэрт буцалтгүй
тусламж үзүүлсүгэй

А/421

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай- Сүхбаатар
сумын 1-р багийн иргэн Х.Мөнхбаярын
эмчилгээний зардалд зориулж мөнгөн
дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж гаргасан өргөдөл,
бусад баримт бичгүүдийг судалсныг
үндэслэн дээрх иргэнд нэг удаагийн
буцалтгүй тусламж үзүүлсүгэй

200,000.00

11/11/2014

А/344

Гамшгаас хамгаалах команд штабын
сургууль з/б-х тухай- Шаамар сумын
Дулаанхаан тосгоны гамшгаас хамгаалах
команд штабын сургуулийг "Бйагалийн
гамшиг хор уршгийг арилгах үеийн тосгоны
захирагч, мэргэжлийн ангийн чиг үүрэг"
сэдвээр 2014-09-18-19-ний өдрүүдэд з/бсугай

107,679.00

11/20/2014

А/393

ЭХЭБ-ийн үйлчилгээнд хөрөнгийн дэмжлэг
үзүүлэх тухай- Улсын бүртгэлийн ерөнхий
хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх
хүрээнд иргэдийн хүсэлт, эрэлт хэрэгцээнд
үндэслэн хүн амын төвлөрөл ихтэй Мандал,
Сайхан сумдад ЭХЭБ-ийн байнгын
үйлчилгээ бий болгоход хөрөнгийн дэмжлэг
үзүүлсүгэй

5,000,000.00

11/20/2014

А/423

Айлчлалын бүрэлдхүүн баталж, хөрөнгө
гаргах тухай-ОХУ-ын Буриад Улсын
Ерөнгийлөгчийн урилгаар аймгийн Засаг
дарга,Сэлэнгэ аймаг, ОХУ-ын Буриад улс
хоорондын уламжлалт найрсаг харилцаа,
хамтын ажиллагааны хүрээнд хил орчмын
худалдаа, хөдөө АА, дэд бүтэц, соѐр
боловсрол, ЭМ, АЖ зэрэг салбаруудын ү/а-г
өргөжүүлэх чиглэлээр хийх айлчлалын
бүрэлдхүүнийг 01 дүгээр хавсралтаар,
холбогдох зардлыг 02дугаар хавсралтаар тус
тус баталсугай

1,859,400.00

107,679.00

5,000,000.00

1,859,400.00

14

11/18/2014

А/425

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль з/б-х
тухай Баруунбүрэн сумын гамшгаас
хамгаалах иж бүрэн сургуулийг "Байгаль цаг
агаарын аюулт үзэгдлийн хор уршгийг
арилгах үеийн сумын Засаг дарга, томилгоот
бие бүрэлдхүүний хамтын ажиллагаа"
сэдвээр 2014-11-20-21 өдрүүдэд, Онцгой
байдлын газар,ЭМГ, хамтран з/б-ыг
даалгасугай. Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн
сургууль з/б-х удирдлөгын бүрэлдхүүнийг 1р , зардлын тооцоог 2-р хавсралтаар тус тус
баталсцгай

431,288.00

1,000,000.00

6,449,794.00

15

11/18/2014

А/428

Дэмжлэг үзүүлэх тухай- БНХАУ-ын Чиндао
хотноо 2014-11-19-21 өдрүүдэд зохиогдох
"РИО-2016" зуны олимпийн эрхийн оноо
олгох ОУ-ын тэмцээнд оролцохоор эрх авч
шалгарсан Сүхбаатар сумын 5-р багийн
иргэн , жудо бөхийн холбооны тамирчин
Э.Тулгад замын зардлын дэмжлэг үзүүлсүгэй

16

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/

17

6/27/2014

А/276

18

6/27/2014

А/276

19

11/25/2014

А/431

Алтанбулаг сумын 64 айлын байрнуудын
зоорийн хэсгийн инженерийн шугам
сүлжээний засвар болон сумын бохир усны
цооног суурилуулах ажлын зураг төсвийн үнэ
/239:2:2/
Алтанбулаг сумын 64 айлын байрнуудын
зоорийн хэсгийн инженерийн шугам
сүлжээний засвар болон сумын бохир усны
цооног суурилуулах ажлын техник хяналтын
зардал /239:2:2/
Аймаг орон нутгийг сурталчлах, зочид
төлөөлөгчдийг хүлээж авах, сургалт,
зөвлөгөөний а/х-нд хэрэглэгдэх аймгийн
хүндэтгэлийн бэлэг тэмдэг, нэр бүхий 1040
ширхэг уутыг хэвлүүлсэний үнэнд 1820.0
мянган төгрөгийг зарцуулсугай

431,288.00

1,000,000.00

6449794

951,769.00

951,769.00

881,049.00

881,049.00

1,820,000.00

1,820,000.00

55,321,829.00
ҮЛДЭГДЭЛ ТӨСӨВ /сар/

(4,561,829.00)

ҮЛДЭГДЭЛ ТӨСӨВ /нийт/

75,393,560.00

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн

538,967.00

А.Сарантуяа
Х.Оюунбилэг

70362479
70362544

7,500,000.00

11,859,400.00

14,600,000.00

5,000,000.00

15,823,462.00

