
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

оны №. сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай п

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн Засаг даргын 
2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжпалын баримт бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх” журмын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1, “Ажпын 
хэсэг байгуулах тухай” 2017 оны А/592 дугаар захирамж, Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалт, Нийслэлийн Онцгой комиссын 
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 5-1 дүгээр хурлын тэмдэглэлийн 1 дэх 
заалт, Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хоиглосон бүсэд байгаа малыг 
зөвшөөрсөн бүс рүү нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн 
2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 08 дугаар хурлын тэмдэглэл, Нийслэл 
хотод шинээр Инженерийн шугам сүлжээ барих өргөтгөх шинэчлэх засварлахаар 
авто зам тохижилт ногоон байгууламжийг сэтлэх сүвлэх орц гарц гаргах 
зөвшөөрөл олгох ажпын хэсгийн 2018 оны 05 дугаар сарын 22 ны өдрийн хурлын 
тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Нийслэлийн мал бүхий иргэдийг хориглолтын бүсээс гаргаж байгаатай 
холбогдуулан Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон толгойд шилжин 
суурьших 187 өрхийн иргэдийн шинэ суурьшлын бүсрүү авто замаас орох гарах 
нүүдэллэж очих авто замын хөдөлгөөнд оролцох аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 
авто замаас стандарт нормын дагуу шороон орц гарц гаргаж, хөдөлгөөн зохион 
байгуулалтын тэмдэг суурилуулах төсөвт өртгийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Дээрх ажилд шаардагдах 5.000.000 / таван сая / төгрөгийг “Нийслэлийн 
мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа мал бүхий иргэдийг нүүлгэн 
шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2018 оны А/266 дугаар захирамжийн 03 
дугаар заалтад тусгагдсан зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч / 
Б.Цэрмаа /-д зөвшөөрсүгэй.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
2018 оны сарын ^ ! . - н ы  өдрийн

.тушаалын хавсралт

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 21 ДҮГЭЭР ХОРОО 
НОГООН ТОЛГОЙД ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСРҮҮ 

АВТО ЗАМААС ОРЦ ГАРЦ ГАРГАХ 
АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

№ Д үүрэг Байрш ил Ажлы н
зориулалт

Төсөв өртөг 
/сая.төг/

1. Сонгинохайрхан 
ДҮҮРЭГ 21 
дүгээр хороо

Ногоон толгойд 
суурьших 187 
малтай өрхийн 
шинэ суурьшлын 
бүс

Авто замаас 
шороон гарц 
гаргах

5,000,000


