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БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

Захирамжийн утга
Алтанбулаг сумын 64 айлын байрнуудын
зоорийн хэсгийн инженерийн шугам
сүлжээний засвар болон сумын бохир усны
цооног суурилуулах ажлын зардал /239:2:2/
Дэмжлэг үзүүлэх тухай-ААН байгууллагууд
2013 оны жилийн эцэс, 2014 оны 01,02 дугаар
улиралуудын санхүүгийн тайлангийн ирц
хангалтгүй гарсантай холбоотойгоор мэдээл
сурталчилгаа хийх, сургалт з/б-д шаардагдах
зардал
Хөрөнгө гаргах тухай- Халхын голын
байлдааны ялалтын 75-н жилийн ойд бэлтгэх,
тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг з/б-х арга
хэмжээнд зориулах зардал
Хөрөнгө гаргах тухай-Аймгийн Засаг даргын
ивээл дор Мандал суманд з/б-х БНСУ-ын
нарын мэргэжлийн эмч нарын үзлэг
оношлогоонд бүх сум тосгон бүрээс ирэх 10
ахмад настангуудын зардал
Буцалтгүй тусламж-Жавхлант сумын ИТХ-ын
дарга, ЗДТГ-ын дарга, нярав нар нь зуурдаар
таалал төгссөн тул буцалтгүй тусламж
үзүүлсүгэй.
Хөрөнгө гаргах тухай-БНХАУ-ын Хөх хотын
зочид төлөөлөгчид аймгийн хот бүтээн
байгуулалт, ногоон байгууламжтай танилцан
санал солилцох ажиллагааны зардал
Зардал гаргах тухай -Сэлэнгэ аймаг БНХАУын Хар мөрөн муж хоорондын хамтын
ажиллагааны гэрээний дагуу эрчимжсэн
МАА, сүүний үйлдвэр байгуулах талаар
солилцох ажлын хэсгийн зардалд шаардагдах
зардал
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай-Сэлэнгэ аймгийн
Баруунбүрэн сумын 90 жилийн ойг
тохиолдуулан сумын ахмад иргэдэд хүндэтгэл
үзүүлсүгэй
Хөрөнгө гаргах тухай-Гадаад дотоодын их
дээд сургуульд элсэн суралцаж буй орон
нутгийн оюутан залуучуудын нэгдсэн чуулга ,
уулзалтын а/х-нд шаардагдах зардал
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Дэмжлэг үзүүлэх тухай- МУ-ын Ерөнхий
сайдын ивээл дор зохиогдох "Монгол улсын
аварга адуучин 2014" тэмцээнд Сэлэнгэ
аймгийг төлөөлөн оролцох Баянгол сумын
иргэн Б.Бямбасүрэнд замын зардал олгох
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Онол практикийн бага хурал з/б-х Монгол
улсад Ус цаг уурын байгууллага үүсч
хөгжсөний 90 жил, Сэлэнгэ аймагт УЦУОША
байгуулагдсаны 50 жилийн ойн хүрээнд
зохион байгуулж буй "Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эсрэг хамтдаа" сэдэвт онол
практикийн бага хурал
Дэмжлэг үзүүлэх тухай- Испана Улсын
Малага хотноо 2014 оны 9 сарын 24-27
хооронд зохиогдох ахмадын дэлхийн аварга
шалгаруулах Жүдо бөхийн тэмцээнд оролцох
Сүхбаатар сумын харьяат Б.Бямбаагийн
замын зардал
Дэмжлэг үзүүлэх тухай-2014.09.18-25
хооронд зохиогдох "Инчѐн 2014" Азийн
спортын 27-р наадмын У-Шу -Санда-боксын
тэмцээнд оролцох Т.Отгонзаяагийн замын
зардал
Хөрөнгө гаргах тухай-Сэлэнгэ аймаг, ОХУын Буриад Улсын Зэд, Хиагт, Сэлэнгэ,
Кабанск аймагтай уламжлалт хамтын
ажиллагааны хүрээнд хамтран ажиллах гэрээг
шинэчлэх арга хэжээний зардалд
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ҮЛДЭГДЭЛ ТӨСӨВ /сар/
ҮЛДЭГДЭЛ ТӨСӨВ /нийт/
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
Холбоо барих утас:

70362544

5,496,289.00
75,740,135.00
А.Сарантуяа
Х.Оюунбилэг

