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Төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа 50,000.00       50,000.00

Орон нутгийн Телевизүүдтэй хамтран ажиллах 10,000.00       10,000.00

Байгалийн гамшиг, гамшиг ослын үр дагавар арилгах, 

болзошгүй аваарын зардал
100,000.00     100,000.00

Шагнал урамшуулал, буцалтгүй тусламж, тэтгэмж 30,000.00       30,000.00

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлсний дараа тухайн албан 

хаагчдад үнэлгээ өгөх тоног төхөөрөмж, программ хангамж 

суурьлуулах /10 байгууллага/

30,000.00       30,000.00

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

зардал
15,000.00       15,000.00

Илгээлтийн эзэд анх ирсэний 40 жилийн ойн арга хэмжээ 

зохион байгуулах
50,000.00       50,000.00

ТЗУХ /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/ 5,000.00         5,000.00

ДҮН 290,000.00 0.00 290,000.00

Хувь хүн хариуцсан хэсгийн урсгал зардал 85,000.00       10,000.00        95,000.00

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс /сургалт, сурталчилгаа, 

хурал, зөвлөгөөн/
10,000.00       10,000.00

Татвар төлөгчийн өдрийг зохион байгуулах 10,000.00       10,000.00

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, мэдээллийн программ 

суулгах /ОНХС/
10,000.00       10,000.00

Сангийн яамны дотоод сүлжээний /Freebalance, дундын 

сүлжээ, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, мэдээллийн 

программ/ засвар үйлчилгээний зардал

5,000.00         5,000.00

Сумдад санхүүгийн Freebalance, Ficsal программ суулгах 20,000.00       20,000.00

Статистик хэлтэс /хүн ам орон сууцны тооллогын дүнгийн 

ном хэвлүүлэх/ багийн үзүүлэлтээр
10,500.00       10,500.00

Статистик хэлтэс /хүн ам бүртгэлийн дэвтэр хэвлүүлэх/ 2,000.00         2,000.00

Хүн ам өрхийн бүртгэл-мэдээллийн сан хариуцсан 

ажилтны цалин
5,321.20         5,321.20

Интернетийн хураамж 1,920.00         1,920.00

Мал, тэжээвэр амьтдын жилийн эцсийн тооллого 6,700.00         6,700.00

Статистикийн хэлтэс /сургалт, сурталчилгаа, хурал, 

зөвлөгөөн/
2,000.00         2,000.00

ДҮН 168,441.20 10,000.00 178,441.20

Аймгийн засаг даргын нэрэмжит болон соёл, биеийн 

тамир, аялал жуулчлал, хүүхэд залуучуудын арга хэмжээ
70,000.00       70,000.00

Боловсролын арга хэмээ 20,000.00       20,000.00

Эрүүл мэндийн арга хэмжээ 30,000.00       30,000.00

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбар хорооны зардал 10,000.00       10,000.00

Боловсрол, эрүүл мэндийн нийгмийн дэмжлэгийн сан 20,000.00       20,000.00

Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар 

хорооны зардал
10,000.00       10,000.00

Îðîí íóòãèéí àõìàä íàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 

èðãýäýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ, íýã óäààãèéí áóöàëòã¿é òóñëàìæ 

îëãîõ,õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëýõ

40,500.00       40,500.00

Ахмадуудын зуны саам сувилал ажиллуулах 25,000.00       25,000.00

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал, 

зөвлөгөөн/
5,000.00         5,000.00

ДҮН 230,500.00 0.00 230,500.00

Ýðõ ç¿éí ñóðãàëò,ñóðòàë÷èëãàà çîõèîí áàéãóóëàõ 10,000.00       10,000.00
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2014 оны Засаг даргын нөөц сан, хуваарилагдаагүй 

 бусад зардлын  тодотгсон жагсаалт
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сангийн 
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Øóäàðãà ºðñºëäººíèéã õÿíàí çîõèöóóëàõ, èðãýäèéí

ºðãºäºë,ãîìäëûí ìºðººð àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ
10,000.00       10,000.00

Õ¿íèé ýðõèéã õàíãàõ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ

àðãà õýìæýýíèé çàðäàë
10,000.00       10,000.00

Àâëèãàòàé òýìöýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, 15,000.00       15,000.00

Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ò¿¿íòýé òýìöýõ 10,000.00       10,000.00

Эрх зүйн хөтөч ухуулагч нарын урамшуулал 4,800.00         4,800.00

Хууль зүйн хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/ 5,000.00         5,000.00

Çàëóó÷óóäàä çîðèóëñàí ÷ºëººò öàãàà ºíãºð¿¿ëýõ ãàçðóóäûã     

“Wi-Fi” цахим  сүлжээнд холбох
7,000.00         7,000.00

Àðõèã¿é ìîíãîë õ¿í õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð 

àðõèäàëò ñýòãýö íàðêîëîãè, ñýòãýë çàñëûí ýì÷èëãýýíèé 

төвийн үйл ажиллагааг дэмжих

10,000.00       10,000.00

ДҮН 81,800.00       -                   81,800.00

Сумдад “Нэг баг-нэг бүтээгдэхүүн” хөдөлгөөнийг өрнүүлж 

“Бренд” бүтээгдэхүүнийг бий болгох
2,500.00         2,500.00

Малын өвөлжилт, хаваржилтийг зохион байгуулах бэлтгэх 

хангах зардал
5,000.00         5,000.00

ªðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð õýëýëö¿¿ëýã ,

ñóðãàëò  çîõèîí áàéãóóëàõ
          2,500.00 2,500.00

Õºíãºëºëòòýé çýýë àâñàí òºñë¿¿äèéí õýðýãæèëòýíä

¿íýëãýý õèéæ, àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõ, ¿ð ä¿íã íèéòýä

ìýäýýëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

          1,000.00 1,000.00

Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýë ýðõëýã÷äýä çîðèóëñàí

ìýäýýëýëèéí á¿òýö õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëæ, ñóðòàë÷èëãààíû

öàãèéã íýìýãä¿¿ëýõ  

          1,500.00 1,500.00

ÆÄ¯-ëýë ýðõëýã÷äèéí òºðºëæñºí ¿çýñãýëýí

ÿàðìàã,óðàëäààí òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëàõ, óëñ, á¿ñèéí

÷àíàðòàé ¿çýñãýëýí ÿàðìàãò çîõèîí áàéãóóëàëòòàéãààð

îðîëöóóëàõ

        10,000.00 10,000.00

Ãол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний нөөц, бодит хэрэгцээ, 

хэрэглээ, зах зээлийн багтаамжийн судалгаа хийх,  үнийн 

ººð÷ëºëòºíä õÿíàëò òàâüæ, áîäèò ìýäýýëëèéã èðãýäýä 

õ¿ðãýõ 

          3,500.00 3,500.00

Мал аж ахуйн мэргэжилтэн малчдын мэдлэг боловсролыг

дээшлүүлэх, òàíõèìûí áîëîí çàéíû ñóðãàëò çîõèîí

áàéãóóëæ, ãàðûí àâëàãà çºâëºìæººð õàíãàõ           3,500.00 3,500.00

“Хүнсний тухай”, “Хүнсний á¿òýýãäýõ¿¿íèé àþóëã¿é

байдлыг хангах тухай” хуулийг сурталчилах, сургалт зохион 

áàéãóóëàõ

1,000.00         1,000.00

“Намрын ногоон өдрүүд-2014” аймгийн нэгдсэн үзэсгэлэн 

худалдаа зохион байгуулах
3,000.00         3,000.00

“Намрын íîãîîí өдрүүд-2014” óëñûí íýãäñýí ¿çýñãýëýí

õóäàëäààíä îðîí íóòãèéí õ¿íñ ¿éëäâýðëýã÷, øèëìýë ìàë,

ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýë ýðõëýã÷äèéã îðîëöóóëàõ

5,000.00         5,000.00

“Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих, Çîîðü õ¿ëýìæèéí àæ

ахуйг дэмжих журам”-ын хэрэгжилтийг хангах

20,000.00       20,000.00

“Эрдэнэт цэвэр хот-бид соёлч иргэд” уриан дор орон 

íóòãèéí õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ìýäýýëýë ñóðãàëò, 

ñóðòàë÷èëãàà çîõèîí áàéãóóëàõ, ãàðûí àâëàãà  çºâëºìæººð 

õàíãàõ

5,000.00         5,000.00

Монголын хотуудын холбооны хураамж 1,500.00         1,500.00

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал, 

зөвлөгөөн/
5,000.00         5,000.00

ДҮН 70,000.00 0.00 70,000.00

Цэрэг татлага, дүйцүүлэх албаны цугларалт, бэлтгэл 

сургуулилт
34,303.00 34,303.00

ДҮН 34,303.00 0.00 34,303.00

Засаг даргын жилийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн 

судалгаа явуулах
4,000.00         4,000.00

 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тасаг /сургалт 

сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/
3,000.00         3,000.00

6 Цэргийн штаб
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Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ зохион байгуулах 19,417.00       19,417.00

ДҮН 26,417.00 0.00 26,417.00

901,461.20 10,000.00 911,461.20

300,000.00 60,000.00        360,000.00

35,000.00 20,000.00        55,000.00

20,000.00 10,000.00        30,000.00

355,000.00 90,000.00        445,000.00

1,256,461.20 100,000.00      1,356,461.20      

Засаг даргын нөөц сангийн дүн

НИЙТ ДҮН

7

Хяналт 

шинжилгээ, 

үнэлгээний 

тасаг

Бусад зардлын дүн

Аймгийн Засаг даргын нөөц сан

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц сан

Жаргалант сумын Засаг даргын нөөц сан


