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Мөсөн хотхоны байршлыг тогтоох 
ажлын хэсэг байгуулах тухай

Улаанбаатар хот

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх 
заалт, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3- 
42 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр хэсгийн 1.4, 1.4.4, 1.4.5, 
1.4.10, 3 дугаар хэсгийн 3.3.9 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 
дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, 
батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалт, 3 
дугаар хэсгийн 3.1.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх, Улаанбаатар хотод соёл урлаг, спорт, олон 
нийтийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулах тохилог орчин бий болгох 
зорилгоор өвлийн улиралд хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх мөсөн гулгуурын талбай, цас, мөсөн хотхоныг байгуулах газрын 
байршил, ажпын тоо хэмжээг тогтоох Ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтын 
дагуу байгуулсугай.

2. Соёл урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулах 
тохилог орчин бий болгох зорилгоор өвлийн улиралд мөсөн гулгуурын талбай, цас, 
мөсөн хотхоныг байгуулах газрын байршил, төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт, 
зохион байгуулалт, ажлын явц, үр дүнг тогтмол танилцуулж, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Ажпын хэсэг /Г.Ууганбаяр/-т даалгасугай.
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