
УЛААНБААТАР ХО ТЫ Н
ЕРӨ НХИЙ М ЕН ЕЖ ЕРИ Й Н

Т У Ш А А Л

оны &_  сарын оз_ өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Эрчимжсэн мал аж ахуй, ногооны механикжсай 
зоорь байгуулах зорилгоор хамтран ажиллах 
гэрээг цуцлах, шинээр гэрээ байгуулах тухай

Захиргааны ерөнхий хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх заалт, Иргэний 
хуулийн 480 дугаар зүйлийн 480.2.1 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 ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дэх заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 208, 2010 оны 393 дугаар захирамжаар 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд эзэмшүүлсэн Баянзүрх, 
Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Багануур дүүргийн нийт 5 байршилд саалийн үнээний 
ферм, мал бордох аж ахуй, ногооны механикжсан зоорь байгуулах зориулалтаар 
2009, 2011 онд иргэн, аж ахуйн нэгжтэй газар ашиглуулах гэрээ байгуулсан боловч 
газрын төлбөр төлөөгүй, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тул хамтран ажиллах 
гэрээг цуцалсугай.

2. Гэрээ цуцлах иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг хавсралтаар батласугай.
3. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны А/84 дүгээр тушаалаар 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны Рашаант өртөөний баруун талд 
Оорцгийн хөндийд иргэн Г.Хишигсайханд давхардуулан байгуулсан хамтран 
ажиллах гэрээг цуцалж, саалийн үнээний ферм байгуулсан иргэн М.Ганхуягтай 
шинэчлэн байгуулахыг Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /Д.Оюунболор/-т 
үүрэг болгосугай.

4. Газар ашиглах гэрээ нь цуцлагдсан иргэн, аж ахуйн нэгжид мэдэгдэл 
хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 
/Д.Баярбат/-т даалгасугай.

УЛААНБААТАР 
БӨ!;ӨӨДфЦЩ 
ДАР

НХИИ МЕНЕЖЕР 
ЛБАНЫ 

АНТӨМӨР

0:\Ьаскир_о1с1_рс\\/\/огк Ьоситепи\с1ос 2017\Тушаал Ьос 2017.Ьосх

111^300881



А &
Г р  АУлаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 

2017 сарын^? .. өдрийн
.... тушаалын хавсралт

Хамтран ажиллах гэрээг цуцлах иргэн, 
аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

№ Зориулалт Байршил Газрын 
хэмжээ, га

Иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн 

нэр
Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 208 дугаар захирамж

1 Саалийн 
үнээний ферм

Баянзүрх дүүрэг, 20-р 
хороо, Шарын аманд 2 Иргэн

С.Хажидмаа

2

Мал бордох аж 
ахуй

Хан-Уул дүүрэг, 13-р 
хороо, Эмгэн уулын зүүн 
урд аманд

2
Иргэн
Ш.Төмөрхуяг

3
Хан-Уул дүүрэг, 14 -р 
хороо Шар хүүгийн Хар 
уулын баруун аманд

2
Иргэн
Р.Бадарч

4 Багануур дүүрэг, 3-р 
хороо, Талын толгойд 2 Иргэн С.Дэлэг

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 393 дугаар захирамж

5

Ногооны
механикжсан
зоорь

Сонгинохайрхан дүүрэг 
21-р хороо, Төмөр замын 
361-ийн гармын баруун 
урд талд

7

Эко могул ХХК


