
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

оны сарын & өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.4, 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, 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр хуралдааны тэмдэглэл, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5,
2.9.5 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/890 дүгээр захирамжаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 7 дугаар 
хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1,Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр Монгол наадам 
үндэсний спорт цогцолборын Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол болон 
Улсын тусгай хэрэгцээнд авсан газрын хил заагийн өөрчлөлтийг холбогдох 
журмын дагуу дахин боловсруулах чиглэлээр өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдуулан шинэчлэн боловсруулж буй хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 
тодотголтой уялдуулж, улсын тусгай хэрэгцээнд олгосон Төвийн аймгийн Аргалант 
сумын нутаг дэвсгэрт хамаарах 12,031 га газрын хилийн цэсийг шилжүүлэх 
асуудлыг судалж, санал боловсруулах үүрэг бүхий дэд ажпын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн дарга Н.Батсүмбэрэл
Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ-ын дарга

Гишүүд Ж.Баясгалан
“Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн” 
ОНӨҮГ-ын Ерөнхий инженер

Ж.Энхчимэг
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 
зүйн газрын улсын тусгай хэрэгцээний 
газар хариуцсан мэргэжилтэн

Л.Алтангэрэл
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 

албаны Инженерийн байгууламжийн Усан 
хангамж, ариутгах татуургын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

0:\Ьаскир_о18_рс\Ү/огк с1оситепи\8ос 2018\Түшаэл Ьос 2018.Ьосх

1110300532



С.Вандандорж
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий 

төлөвлөгөөний газрын Хот тохижилтын 
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

С.Энхбаатар
“Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын 
барилгын инженер

О.Эрдэнэчулуун
Төв аймгийн Аргалант сумын газрын 
даамал

Нарийн бичгийн дарга М.Хоролсүрэн
“Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын 
Эдийн засагч

2.Газрын хилийн цэсийг шилжүүлэх асуудлаар судалж, саналыг 2018 оны 
06 дугаар сарын 21-нд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/890 дүгээр 
захирамжаар байгуулагдсан Ажпын хэсэгт танилцуулахыг Ажпын хэсэг 
/Н.Батсүмбэрэл/-т үүрэг болгосугай.
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