
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШ ААЛ

Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр авсанл 
газрын гэрээг цуцлаж, шинээр газрын

гэрээ байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт 
бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх” журмын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх 
заалт, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, Газар ашиглах 
гэрээний 4 дүгээр хэсгийн 4.а.6 дахь заалт, Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн 
хуралдааны 2016 оны 4 дүгээр тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 208, 2010 оны 335 дугаар захирамжаар 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд эзэмшүүлсэн Сонгинохайрхан 
дүүргийн 21, Баянзүрх дүүргийн 20-р хороонд байрлах газар дээр саалийн үнээний 
ферм, мал бордох аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахаар 2009 онд газрын гэрээ 
байгуулсан боловч тухайн газартаа үйл ажиллагаа явуулаагүй гэрээний үүргээ 
биелүүлээгүй хавсралтад заасан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын газрын 
гэрээг цуцалсугай.

2. Саалийн үнээний ферм, мал бордох аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахаар 
иргэн, аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн төслийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2016 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/38 тоот тушаалаар 
байгуулагдсан ажпын хэсэгсонгон шалгаруулж, сонгон шалгаруулалтын дүнг 2016 
оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор Ерөнхий менежерт танилцуулахыг
Ажлын хэсэг /О.Нарантуяа/-т даалгасугай.

3. Хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга /О.Нарантуяа/-д үүрэг болгосугай.
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СААЛИЙН ҮНЭЭНИЙ ФЕРМ1 ______ „
ОЛГОГДСОН ГАЗАРТАА ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛААГҮИ, 

ГЭРЭЭ ЦУЦЛАГДСАН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА

д/д Байрлал

Ашиглаж
буй
иргэн, аж 
ахуйн 
нэгжийн 
нэрс

Нийт
талбайн
хэмжээ

Явуулж буй 
үйл
ажиллагаа

Тайл
бар

2009 оны 208 дугаар захирамжаар
1 Сонгинохайрхан дүүргийн 

21-р хороо, Рашаант 
өртөөний баруун талд, 
Оорцогын хөндийд

-
2.0 га Саалийн 

үнээний ферм

2 Сонгинохайрхан дүүргийн 
21-р хороо, Хавчуугийн 
аманд

2.0 га Саалийн 
үнээний ферм

3 Сонгинохайрхан дүүргийн 
21-р хороо, Шар 
хөтөлийн аманд

2.0 га Саалийн 
үнээний ферм

4 Сонгинохайрхан дүүргийн 
21-р хороо, Нарийний ам, 
Өндөр бор уүлын аманд

2.0 га Саалийн 
үнээний ферм

5 Сонгинохайрхан дүүргийн 
21-р хороо, Хүйн 
хөндийд, Өвөр Өлийн 
овооны зүүн талд

-
2.0 га Саалийн 

үнээний ферм

6 Сонгинохайрхан дүүргийн 
21-р хороо, Бурхантын 
аманд

2.0 га Саалийн 
үнээний ферм

7 Сонгинохайрхан дүүргийн 
21-р хороо, Цагаан 
тэмээтийн нурууны урд

-
2.0 га Саалийн 

үнээний ферм

8 Баянзүрх дүүргийн 20-р 
хороо, Гачуурт, Их 
хүйндайн аманд

-
2.0 га Саалийн 

үнээний ферм

2010 оны 335 дугаар захирамжаар
9 Сонгинохайрхан дүүргийн 

21-р хороо, Жаргалант 
тосгоноос хойш Аюушийн 
ам

-
2.0 га Саалийн 

үнээний ферм

Нийт: ашиглаагүй талбай: 9 байршилд 18гаталбайд



МАЛ БОРДОХ АЖАХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР 
ОЛГОГДСОН ГАЗАРТАА ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

ЯВУУЛААГҮЙ, ГЭРЭЭ ЦУЦЛАГДСАН ИРГЭН, 
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА

д/д Байрлал

Ашиглаж 
буй иргэн, 
аж ахуйн 
нэгжийн 
нэрс

Нийт
талбайн
хэмжээ

Явуулж буй үйл 
ажиллагаа

Тайлбар

2009 оны 208 дугаар захирамжаар .
1 Сонгинохайрхан 

дүүргийн 21-р хороо, 
Сайр уулын өвөрт

2.0 га Мал бордох аж 
ахуй

2 Баянзүрх дүүргийн 20-р 
хороо, Горхийн зүүн 
уулын аманд /2 
байршил/

4.0 га Мал бордох аж 
ахуй

3 Баянзүрх дүүргийн 20-р 
хороо, Арцатийн аманд

- 2.0 га Мал бордох аж 
ахуй

4 Баянзүрх дүүргийн 20-р 
хороо, Шаварт овооны 
хойд аманд

2.0 га Мал бордох аж 
ахуй

5 Баянзүрх дүүргийн 20-р 
хороо, Хойд баян голын 
аманд 12 байршил/

-

4.0 га Мал бордох аж 
ахуй

6 Баянзүрх дүүргийн 21-р 
хороо, Бурхант 
хөшөөний хажууд

2.0 га Мал бордох аж 
ахуй

Нийт ашиглаагүй 
талбай:

6 байршилд 16 га талбай


