
МОМГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ
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Хөрөнгө гаргах тухай П

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 

дүгээр тушаалаар баталсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, 

зйрцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.5 дахь хэсэг, аймгийн Засаг даргын 

Зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус 

үйдэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн өмчийн газрын баруун бүсийн сургалт, урлаг спортын 

наадмын үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсүгэй.

2. Үйл ажиллагааны зардалд зарцуулагдах 1.200.000 (Нэг сая хоёр зуун 

Мянга) төгрөгийг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллахыг Хөрөнгө 

оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга (П.Баасан)-д үүрэг 

болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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Аймгийн Засаг даргын 2(Ш оны (9 
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захирамжийн хавсрштг

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

/Үр Зардлын нэр ДҮН

1 Бүсийн сургалт семинарын оролцооны зардал 1 . 0 0 0 . 0 0 0

2 Тэмцээн уралдааны зардал 2 0 0 . 0 0 0

НИЙТ ДҮН 1 . 2 0 0 . 0 0 0
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАС АГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ
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Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 

дУгээр тушаалаар баталсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, 

зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 25 жилийн ойн хүрээнд “Санхүүгийн зах 

зээл” өдөрлөг, ард иргэдэд мэдээ мэдээлэл хүргэх хорооны үйл ажиллагааг 

сурталчлах ажлуудыг зохион байгуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсүгэй.

2. Үйл ажиллагааны зардалд зарцуулагдах 780000 (Долоон зуун наян 

мянган төгрөг) төгрөгийг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, 

төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллахыг Төрийн 

захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга (Д.Отгонбаяр)-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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Захирамжийн хавсралт

ЗАРДЛЫ Н ТО ОЦО О

№ Үзүүлэлт Тоо ширхэг Нэгж үнэ Нийт үнэ

1 Алтайн бренд 20 19000 380000

2 Өрдийн хоол 14 15000 210000

3 Оройн хоол 19 10000 190000

Нийт зардал 780000
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Алтай хот

г Хөрөнгө гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 

14,2,3, Сангийн сайдын 2018 оны 318 дүгээр тушаалаар баталсан “Засаг даргын 

нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам"-ын 2.1.5 дахь хэсэг, 

аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн 20 дахь 

хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1. Дэлхийн зөн орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлсэн 

"Эх хүүхдийн эрүүл мэнд" төслийн хаалтын уулзалт, Нэгдсэн үндэстний 

байгууллагын Хүүхдийн сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хүүхдэд ээлтэй орон 

нутаг" хөтөлбөрийн 2,5 жилийн үр дүнгийн зөвлөлдөх уулзалт, Улаанбаатар хот 

дахь Нутгийн зөвлөлтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Ногоон Алтайдаа сайхан 

амьдаръя" мод тарих өдөрлөг, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүдийн 

орон нутагт зохион байгуулсан уулзалт, үе үеийн аймгийн Засаг дарга нарт 

хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд зарцуулсан зардпыг хавсралтаар баталсугай.

2. Зардалд шаардагдах 4191000 (Дөрвөн сая нэг зуун ерэн нэгэн мянган) 

төгрөгийг Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс (Ч. Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын 

газар (Д.Баттайван)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГДАРГА
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
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Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 1

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өМчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 

хийгдэх Есөнбулаг сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийн 

зйсварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга: Л.Ганхуяг -Орон нутгийн өмчийн газрын дарга

Нарийн бичгийн дарга:

Г ишүүд:

Г.Аптангэрэл -Орон нутгийн өмчийн газрын 
худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

М.Эрдэнэбилэг-НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Говь- 
Аптай аймаг дахь ус хангамж, 
ариун цэвэр, эрүүл ахуйн 
үндэсний зөвлөх

Төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл

Ц.Ачитмаа 

П.Буян-Өлзий -Есөнбулаг сумын иргэн

2. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 

1"анилцуулахыг Үнэлгээний хороо (Л.Ганхуяг)-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

http:Taap%23.Yf


МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ
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Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 

хййгдэх Тайшир сумд ухаалаг төхөөрөмж бүхий ундны усны худгийн барилгын 

засвар, хайс хамгаалалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний 

хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга: М.Эрдэнэбилэг -НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн

2. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 

танилцуулахыг Үнэлгээний хороо (М.Эрдэнэбилэг)-нд үүрэг болгосугай.

Говь- Алтай аймаг дахь ус 
хангамж, ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн үндэсний зөвлөх

Нарийн бичгийн дарга: Н.Цэвэлмаа -Орон нутгийн өмчийн газрын 
худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Ж.Мөнхчимэг -Хөрөнгө оруулалт хөгжпийн 
бодпого төлөвлөлтийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ц.Ачитмаа -Төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл

П.Буян-Өлзий -Есөнбулаг сумын иргэн

Гишүүд:

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с1оситеп(з/2АНМ^-ЗА-4 с!ос

П71Г.П'



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-,\ЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ
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Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 

хййгдэх Есөнбулаг сумын гэр хорооллын 4 багийн худгийн хайс хамгаалалтын 

ажлын г/йцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга: Л.Ганхуяг -Орон нутгийн өмчийн газрын

2. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 

танилцуулахыг Үнэлгээний хороо (Л.Ганхуяг)-нд үүрэг болгосугай.

Г ишүүд:

Нарийн бичгийн дарга:

дарга

Г.Болор-Эрдэнэ -Орон нутгийн өмчийн газрын 
худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтэн 

М.Эрдэнэбилэг -НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн
Говь-Алтай аймаг дахь ус 
хангамж, ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн үндэсний зөвлөх

Ц.Ачитмаа -Төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл

П.Буян-Өлзий -Есөнбулаг сумын иргэн

ЗАСАГ ДАРГ В.РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙИ ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Алтай хот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.1 дэх заалтыгтус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийгдэх Цогт сумд ухаалаг төхөөрөмж бүхий худгийн барилга 

угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга: М.Эрдэнэбилэг -НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн

2. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг

Говь- Алтай аймаг дахь ус 
хангамж, ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн үндэсний зөвлөх

Нарийн бичгийн дарга: Н.Цэвэлмаа -Орон нутгийн өмчийн газрын
худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүд: Ж.Мөнхчимэг -Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ц.Ачитмаа -Төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл

П.Буян-Өлзий -Есөнбулаг сумын иргэн

танилцуулахыг Үнэлгээний хороо (М.Эрдэнэбилэг)-нд үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫИ

ЗАХИРАМЖ
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Ллтай хот

п

Нарийн бичгийн дарга: Д.Бямбарагчаа

Гишүүдэд:

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4-ийн “а” дахь заалт, Барилгын тухай 
х|/улийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 1 
дүгээр хавсралтын 1 дэх заалт, Засгийн газрын 2018 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах 
тухай” 317 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1 .Хувийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн иргэн Д.Хөхөөгийн 9 айлын орон сууцны 
барилга угсралтын ажлыг хүлээн авч, ашиглалтад оруулах комиссыг дараах 
бүрэлдхүүнтэй байгуулсугай.

Комиссын дарга: Б.Бямбадорж -Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын даргын 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын 
хяналтын инженер 

-Архивын тасгийн дарга 
Б.Мөнхдэмбэрэл -Мэргэжлийн хяналтын

газрын барилгын хяналтын 
улсын байцаагч

-“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний 
систем" ТӨХК-ийн ерөнхий 
инженер

-“Мандал-Голомт” ХХК-ийн 
инженер 

-“Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын 
дарга 

-Захиалагч иргэн 
-“Жи Ти Кей Эс” ХХК-ийн 
захирал

2. Барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулахдаа гэрээнд 
Тусгагдсан техникийн нөхцөл, ажлын тоо хэмжээтэй нийцүүлэх, холбогдох баримт 
бичгийн бүрдлийг хүлээн авч үр дүнг танилцуулахыг комисс (Б.Бямбадорж)-д 
үүрэг болгосугай.

М.Мандаххүү

Б.Бээжин

Д.Дарамдад

С.Булгантамир

Д.Хөхөө
Г.Ганхөлөг

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

21ч Л  оны /^са ры н^од өр  Дугаар Алтайхот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 

^ийгдэх Баян-Уул сумын сургуулийн ариун цэврийн байгууламж барих ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй 

айгуулсугай.

Нарийн бичгийн дарга: 

Гишүүд:

Үнэлгээний хорооны дарга: Б.Алтайбаатар -Нийгмийн бодлогын хэлтсийн
дарга

Г.Алтангэрэл -Орон нутгийн өмчийн газрын 
Худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

М.Эрдэнэбилэг-НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн 
Говь-Алтай аймаг дахь ус 
хангамж, ариун цэвэр, 
эрүүл ахуйн үндэсний зөвлөх 

Б.Лхагва-Очир -Төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл

Ч.Цэцэгмаа -Төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл

2. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 

танилцуулахыг Үнэлгээний хороо (Б.Алтайбаатар)-нд үүрэг болгосугай

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му йоситеп15/2АНМГС-ЗА~4 с1ос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 1АСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

20 оны ^ сарын/ ^ эдэр

Г

Д\ гаар

Салбар зөвлөл байгуулах тухай

А.ттай хот

1

Зөвлөлийн дарга: 

Гишүүд:

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн

28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэг, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 1 

дүгээр сарын 27-ны өдрийн 2 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1-Аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 

томилсугай.

-Аймгийн Засаг дарга

-Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга 
-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
хэлтсийн дарга 

-Худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхимийн дарга 
-Ажил олгогч эздийн холбооны тэргүүн 
-Ажил олгогч эздийн холбооны тэргүүлэгч "Оюу бэйкэри” 
ХХК-ийн захирал

-Аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга 
-Аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны тэргүүлэгч 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрчний 
эвлэлийн хорооны дарга

-Аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны тэргүүлэгч 
“Алтай-Улиастайн ЭХС” ТӨ ХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн 
холбооны дарга

Нарийн бичгийн дарга: -Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын хөдөлмөрийн
хэлтсийн дарга

2. Аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн дүрмийг баримтлан хуулиар 

олгогдсон эрх, үүргээ хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөлийн даргад даалгасугай.

3. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан 2017 оны 1 дүгээр сарын 23-ны 

өдрийн А /11 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгосонд тооцсугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му с!оситеп15/2АНМК-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

20 Дугаар ^ /г е / Алтай хот

г
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын "д” дэх заалт, Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.3.2 дахь заалт, Засгийн газрын 
2019 оны 159 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1-Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.5 дахь зорилтын 
хүрээнд ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах дэд хөтөлбөр болон хэрэгжүүлэх үйл 
а^киллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч: Ж.Ганбат -аймгийн Засаг даргын орлогч
Нарийн бичгийн дарга: Б.Аптайбаатар -Нийгмийн бодпогын хэлтсийн дарга 
Гишүүдэд: Ч.Жаргалсайхан -Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн

дарга
П.Баасан

Б.Баасандаш

М.Мянганбуу

Р.Батмөнх

Б.Баян-Эрдэнэ
Ц.Туяа
С.Болормаа

Г.Гансүх

Х.Энхтайван

-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга

-аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын ажлын албаны ахлах 
мэргэжилтэн

-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
газрын дарга

-Боловсрол, соёл урлагийн газрын 
дарга

-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга 
-Эрүүл мэндийн газрын дарга 
-Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газрын дарга 
-Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн 
төвийн захирал

-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
газрын Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

С:/Му с1оситеп15/2АНМГС-ЗА-4 с1ос
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Т.Цэцэгмаа -“Дэлхийн зөн Монгол" Олон улсын 
байгууллагын Говь-Алтай орон 
нутгийн хөтөлбөрийн хөгжлийн 
чиглүүлэгч (зөвшилцсөнөөр) 

-Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын 
ажилтан (зөвшилцсөнөөр)

-Аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн 
холбооны дарга (зөвшилцсөнөөр) 

-Ажил олгогч эздийн холбооны 
тэргүүлэгч (зөвшилцсөнөөр)

2.Хөтөлбөр болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үр дүнтэй боловсруулж, 
батлуулан шаардпагатай хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусгаж хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч (Ж.Ганбат)-д үүрэг болгосугай.

З.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан 2019 оны 06 дугаар сарын 
24-ний өдрийн А/316 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосонд тооцсугай.

М.Сувдмаа

Л.Сумаахүү

Г.Оюунчимэг



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

Дугаар Ллтай хот

:
Төрийн болон орон нутгийн өмчит 

байгууллагуудын автомашинд наалт 
хэрэглэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын "г" заалт, 29.2 дахь заалт, Засгийн 

газрын 2015 оны 184, 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрийн байгууллагын автомашиныг зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглах, 

^өсвийн мөнгийг үр ашиггай зарцуулах, шатахууны хэрэглээг хэмнэх, холбогдох 

албан тушаалтны сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийг арилгах зорилгоор төрийн
■

(ролон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын автомашинд наах наалтын загварыг 

хавсралтаар баталсугай.

2. Наалтыг тогтоосон үнээр орон нутгийн өмчит байгууллагуудад 

хуваарилан хүргүүлэх, ард иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг зохион 

байгуулахыг аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, наалтыг байнга 

хэрэглэж хэвших, автомашины шатахуун зарцуулалтыг бууруулж, төсвийн 

хэмнэлт гаргаж ажиллахыг төрийн байгууллагуудын удирдпага (дарга, захирал, 

эрхлэгч)-д тус тус үүрэг болгосугай.

3. Автомашины хэрэглээтэй холбоотой ирсэн гомдол, санал хүсэлтийг 7048- 

1111 дугаарын утсаар болон бичгээр хүлээн авч, гомдол мэдээллийн үнэн зөвийг 

нягтлан, шуурхай шийдвэрлүүлж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын 

хэлтэс (Д.Отгонбаяр)-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАР В.РЭНЦЭНДОРЖ

2^ С;/Му <Зоситеп1$/2АНМК-ЗА-4 с)ос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАС АГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

Д\таар А.тгай хот

Химийн хорт болон аюултай бодисын 
асуудал хариуцсан салбар зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Химийн хорт болон аюултай 

бодисын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1 .Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого, зохицуулалтын асуудлаар 

мэргэжлийн санал, дүгнэлт гаргах аймгийн Засаг даргын дэргэдэх “Химийн хорт 

болон аюултай бодисын бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн салбар 

&өвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Химийн хорт болон аюултай бодисын нөлөөгөөр үүссэн аюул, осол, 

Ьнцгой тохиолдлын үед ажиллах бэлэн байдпын төлөвлөгөө боловсруулж, салбар 

зөвлөлийн дүрмийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг салбар зөвлөлд үүрэг 

болгосугай.

3.Салбар зөвлөлийн ажлын тайлан, мэдээллийг тухай бүр Засаг даргад 

Танипцуулж ажиллахыг салбар зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн даргад 

даалгасугай.

4.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан 2017 оны 4 дүгээр сарын 3-ны 

өдрийн А/97 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с!оситеп15/2АНМГС-ЗА-4 йос
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Аймгийн Засаг даргын 2 0 ^ о н ы  
1®.. дүгээр с а р ы н ^ . ө д р и й н ^ л у га а р  

захирамжийн хавсралт

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга:Аймгийн засагдаргын орлогч

Нарийн бичгийн дарга: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга 

Гишүүд: Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Хөрөнгө оруулалт, хөгжпийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 

Онцгой байдлын газрын дарга

Онцгой байдлын газрын гамшгийн улсын хяналтын байцаагч 

Цагдаагийн газрын дарга 

Тагнуулын хэлтсийн дарга 

Тагнуулын хэлтсийн ажилтан 

Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

Мэргэжлийн хяналтын газрын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн уул 

уурхай, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын химийн бодисын асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

/ ^ о н ы ^  сарын^7елер Дугазр^^? А.тгай хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Гишүүд: Д.Отгонбаяр

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дахь хэсгийг үндэслэн “Аптайн 
^үдэр" ХХК-тай нийгмийн хариуцлагын гэрээний төсөл боловсруулах ажлын 
хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн дарга: В.Сүррагчаа -аймгийн Засаг даргын зөвлөх 
Нарийн бичгийн дарга: П.Баасан -Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн

бодпого төлөвлөлтийн 
хэлтсийн дарга
Төрийн захиргааны удирдпагын 
хэлтсийн даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч

Ч.Жаргалсайхан -Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 
дарга
-Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга 
-Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга 
-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
газрын дарга
-Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 
-Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газрын дарга 

-Цагдаагийн газрын дарга 
-Татварын хэлтсийн дарга 
-Авто тээврийн төвийн дарга 
-Бугат сумын Засаг дарга 
-Цээл сумын Засаг дарга 
-Төгрөг сумын Засаг дарга 
-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Д.Баттайван 
Б.Алтайбаатар 
Д Батмагнай

Б.Түмэнбаатар
М.Мянганбуу

Д.Болдсайхан
Н.Энхтуяа
С.Гантулга
Я.Мятав
Г.Цанжид
Л.Аптангэрэл
Т.Болд

2. “Аптайн Хүдэр” ХХК-тай байгуулах нийгмийн хариуцлагын гэрээний 
төслийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, ажлын үр дүнг танилцуулахыг 
ажлын хэсгийн дарга (В.Сүррагчаа)-д, нарийн бичгийн дарга (П.Баасан) нарт тус 
тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ
С:/Му боситеп(5/2АНЫР-ЗА-4 бос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙИ ЗАСАГДАРГЫН  

ЗАХИРАМЖ
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Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдпагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1 дэх заалт, Засаг даргын 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.1 дэх заалт, Ногоон гэрчилгээ олгох журмын 
ё.З дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, бохирдлыг багасгахад чиглэсэн 
үйл ажиллагаа явуулж, байгаль орчинд халгүй, хоргүй, бохирдолгүй, хаягдалгүй 
^эвшилтэд технологи нэвтрүүлсэн иргэн, малчны бүлэг, байгаль хамгаалах 
нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулан санал дүгнэлт гаргах ажлын 
хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Ажлын хэсгийн ахпагч: -Хөгжлийн бодпого, хөрөнгө оруулалт,
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 

Гишүүд: -Хөгжлийн бодпого, хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлтийн
хэлтсийн Геологи, уул уурхай, байгаль орчны 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын бэлчээрийн усан 
хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 

-Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын 
Газар зохион байгуулалт, бэлчээрийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

-Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төвийн Цаг уур, 
орчны технологийн хэлтсийн дарга 

-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ахлах 
мэргэжилтэн

-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, 
газрын хэвлийн ашиглалт, хамгаалалт, цөлжилтийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны 
нөөцийн ашиглалт хамгаалалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

-Байгаль орчны, аялал газрын Ойн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Амьтны 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

-Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын Аялал 
жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 

-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Орчны 
бохирдол харицсан мэргэжилтэн

С:/Му с1о си теп (5 /^Ь ^-З А -4^о с



Нарийн бичгийн дарга: -Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга

2. Ногоон гэрчилгээ олгох журмын шалгуурыг хангасан иргэн, малчны 
бүлэг, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулан 
санал дүгнэлт гарган танилцуулж, урамшуулж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч 
(П.Баасан)-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дчтаар А.тган \от

г Хөрөнгө гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Ойн тухай хуулийн 17 дугаар 

зүйлийн 17.2.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.2.20 дахь 

заалт, “Ногоон Алтай” дэд хөтөлбөрийн 2.1.1, 4.1.2 дахь зорилтыг тус тус 

үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд Улаанбаатар хот дахь нутгийн 

зөвлөлтэй хамтран Алтай хотын “Солонго хороолол", “Хүүхэд залуучуудын парк” 

зэрэг газруудад 4000 мод тарих ажилд 560 ширхэг модны тарьц суулгац худалдан 

авах ажлыг шуурхай зохион байгуулан ажиллахыг Есөнбулаг сумын Засаг дарга, 

Алтай хотын захирагч (Ш.Дагва)-д даалгасугай.

2. Тус ажилд шаардагдах 1310000 (нэг сая гурван зуун арван мянган) 

төгрөгийн дэмжлэгийг орон нутгийн хөгжлийн сангас гаргахыг Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлөөс мод тарих ажлын тайлан 

мэдээг нэгтгэн 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны дотор танилцуулахыг Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын газар (Д.Батмагнай), Сум дундын ойн анги 

(Б.Эрдэнэбаяр), Есөнбулаг сумын Засаг дарга, Алтай хотын захирагч (Ш.Дагва)-д 

тус тус үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ
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Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

1ухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 

дүгээр тушаалын 2.1.5 дахь заалт, Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгийн зориулалт, 

Ьарцуулалтын нийтлэг журмын 2.3 дахь хэсэг, Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Тэрүүлэгчдийн 2019 оны 9 сарын 12-ны өдрийн 79 дүгээр тогтоол, 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн 

20 дахь хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн олон нийтийн “Аптай” радио үүсэн байгуулагдсаны 30 жилийн 

ойн түүхэн ном хэвлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсүгэй

2.Номын хэвлэлд шаардагдах 2500000 (хоёр сая таван мянган) төгрөгийг 

Аймгийн Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгөөс гаргахын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 

(Ч. Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны 

удирдлагын хэлтэс (Д.Отгонбаяр)-т даалгасугай.
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ
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Хөрөнгө гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 

дүгээр тушаалын 2.1.5 дахь заалт, Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгийн зориулалт, 

зарцуулалтын нийтлэг журмын 2.3 дахь хэсэг, Багшийн хөгжил хөтөлбөрийн 5.2.2 

дахь заалт, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны 

өдрийн 20 дахь хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Баян-Уул сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний багш 

М.Солонгын “Миний ертөнц” шүлгийн номоо хэвлүүлэх зардалд 600000 төгрөг, 

Ардын дуу бүжгийн “Алтай” чуулгын дэргэдэх “Хан хуур" сургалтын төвийн 

сурагчдын 3 дахь удаагийн тайлан тоглолтод амжилтгай оролцсон 6 хүүхдийн 

урамшуулалд 300000 төгрөг зарцуулсугай.

2 Нийт зардалд шаардагдах 900000 төгрөгийг Аймгийн Засаг даргын 

бэлтгэл хөрөнгөөс гаргахын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч. Жаргалсайхан)-т 

зөвшөөрсүгэй.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодлогын 

хэлтэс (Б.Алтайбаатар)-т даалгасугай.
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

5АХИРАМЖ
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Хөрөнгө зарцуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 15 

дугаар зүйлийн 15.4 дахь хэсэг, 42 дүгээр зүйлийн 42.2.2 дахь хэсэг, аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн 1.2.6 

,цахь заалт, Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 10 дугаар тогтоолын 13 

дахь заалт, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны 

өдрийн 20 дахь хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1. Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт хэмнэгдэж буй 179721000 (нэг 

зуун далан есөн сая долоон зуун хорин нэгэн мянга) төгрөгийг аймгийн 29 

цэцэрлэгийг дэвсгэржүүлэх ажилд зарцуулсугай.

2. Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг төсвийн шууд захирагчдын төсвийн 

хуваарьт өөрчлөлт оруулан, хавсралтад заасан байгуулллагуудад олгохыг 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч. Жаргалсайхан)-д зөвшөөрсүгэй.

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, төсвийг үр ашигтай зарцуулж 

тайлагнахыг төсвийн шууд захирагч нарт даалгасугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодпогын 

хэлтэс (Б.Алтайбаатар), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого хэлтэс (Д.Баасан)-т 

тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ
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Цэцэрлэгүүдийг дэвсгэржүүлэх судалгаа

№ Цэцэрлэгийн нэрс Хивсний тоо, хэмжээ 1 м.кв-ын 
үнэ Нийт үнэ

Хивсний 
тоо / 3x4 /

Хивсний 
тоо / 3x5 /

Хивсний 
тоо / 4x6 /

1 Алтай 1 4 57.0 6327.0

2 Баян-Уул 5 57.0 6840.0

3 Бигэр 4 57.0 5472.0

4 Бугат 5 57.0 6840.0

5 Дарви 3 57.0 4104.0

6 Дэлгэр 4 57.0 5472.0

7 Гуулин 4 57.0 5472.0

8 Жаргалан 4 57.0 5472.0

9 Тайшир 4 57.0 5472.0

10 Тонхил 4 57.0 5472.0

11 Төгрөг 5 57.0 6840.0

12 Халиун 57.0 0.0

13 Хөхморьт 4 57.0 5472.0
14 Цогт 6 57.0 8208.0

15 Баянтоорой 3 57.0 4104.0

16 Цээл 1 5 57.0 7695.0
17 Чандмань 2 57.0 2736.0

18 Шарга 3 57.0 4104.0
19 Эрдэнэ 57.0 0.0
20 1-р цэцэрлэг 13 57.0 17784.0
21 2-р цэцэрлэг 4 57.0 5472.0
22 3-р цэцэрлэг 1 5 57.0 7695.0
23 4-р цэцэрлэг 6 57.0 8208.0
24 5-р цэцэрлэг 6 57.0 8208.0
25 6-р цэцэрлэг 5 57.0 6840.0
26 7-р цэцэрлэг 1 4 57.0 6156.0
27 8-р цэцэрлэг 7 57.0 9576.0
28 9-р цэцэрлэг 6 57.0 8208.0
29 Цогцолбор цэцэрлэг 4 57.0 5472.0

Дүн 1.0 3.0 129.0 179721.0
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Аймгийн Засаг даргь|н 
оны / / :  вар& и? /өдрийн

а г м '//. тоот захйрамжийн хэвсра^тГ " — (I

„  Г/ОЛ?^2„
2018-2019 оны хичээлийн жилд "Сургалтын чанарыг ахиулах хөтөлоөршг 

амжилттай хэрэгжүүлэн шагнагдах багш нарын жагсаалт

Nя Сургууль Овог нэр Амжилт
мөнгөн

Дүн

Бүл-
гийн
ДҮН

Батла
мжны

ДҮН

*.
Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль
Д.Пүрэвсүрэн Эх хэлээрээ 

алдаагүй цэвэр 
сайхан зохион 

найруулж бичих 4-р 
ангийн "МОНГОЛ 

ХЭЛ"-ний анги 
олимпиад

200.0

450.0

200

/> Дэлгэр сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль

Х.Хишигжаргал 150.0 150.0

1

1—  
5
1

Есөнбулаг сумын 2-р 
сургууль

Б.Мөнхжаргал 100.0 100.0

1
—

*
Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль
Д.Отгонтуяа

Хурдан зөв ойлгон 
унших чадварыг 

хөгжүүлэх 2-р 
ангийн "УНШИХ"-ын 

анги олимпиад

200.0

450.0

200

1

Баян-Уул сумын 
өрөнхий боловсролын 

сургууль
Б.Далантай 150.0 150.0

Төгрөг сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль Т.Батцэцэг 100.0 100.0

7 Есөнбулаг сумын 3-р 
сургууль Ж.Энхбаатар

Улсын төрөлжсөн 
олимпиадын 3-н 
даваанд амжилт 

гаргасан багш нар

500.0

1300.0

500

в
Есөнбулаг сумын ХЭЦ 

сургууль Л.Наранжаргал 300.0 300

Жаргалан сумын 
ерөнхий боловсролын 

сургууль
Мөнхжаргал 300.0 300

“I
10 ХЭЦ цэцэрлэгийн 

багш Б.Гантуяа 200.0 200

11 Есөнбулаг сумын 1-р 
сургууль Г.Ням-Осор

Шавь нь улсын 
төрөлжсөн 

олимпиад,уралдаан 
тэмцээнд амжилт 

гаргасан багш

100.0

5,980.0

100.0

2 Есөнбулаг сумын ХЭЦ 
сургууль Ц.Оюунчимэг 80.0 80.0

' 3 Есөнбулаг сумын 2-р 
сургууль М.Жаргалсайхан 300.0 300

4 Есөнбулаг сумын ХЭЦ 
сургууль С.Хишигжаргал 300.0 300

5 Цогт сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль Р.Октябрь 100.0 100.0

I

16
Баян-Уул сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Ч.Түвшинжаргал 300.0 300

17
Шарга сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль Л.Ууганчимэг 100.0 100.0

18
Есөнбулаг сумын ХЭЦ 

сургууль А.Номин-Эрдэнэ 100.0 100.0



1?
Бигэр сумын ерөнхий 

боловсролын сургууль
А.Жаргалсайхан

I
200.0 200

2(
•1—

Есөнбулаг сумын 4-р 
сургууль

Х.Баянтуул 300.0 300

2
Бигэр сумын ерөнхий 

боловсролын сургууль
С.Амгаа 200.0 200

2 2

Тонхил сумын 
ерөнхий боловсролын 

сургууль
X. Нямдоо 300.0 300

23
Есөнбулаг сумын 3-р 

сургууль
Н.Төгсбилэг 100.0 100.0

24
Дарив сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль

Д.Булгантамир 300.0 300.0

25
Чандмань сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Э.Ёндонжамц 300.0 300

26
Төгрөг сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль

Д.Гэрэлмаа 300.0 300

2

-----

7
Халиун сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Ж.Оюунчимэг 200.0 200

8
Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль
Б.Нэмэхбаяр 300.0 300

?9 Шатрын сургууль А.Мөнхбат 100.0 100.0

30
Баян-Уул сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Д.Баянмөнх 200.0 200

:Н
Есөнбулаг сумын 2-р 

сургууль Г.Анхбаяр 200.0 200

:52 Есөнбулаг сумын 1-р 
сургууль Б.Хишгээ 100.0 100.0

;53 Есөнбулаг сумын 1-р 
сургууль

Б.Нацагдорж 100.0 100.0

34 Есөнбулаг сумын 1-р 
сургууль Б.Хишгээ 100.0 100.0

35 Есөнбулаг сумын 1-р 
сургууль Н.Доржмаа 300.0 300

36 Есөнбулаг сумын ХЭЦ 
сургууль Д.Үүрцайх 100.0 100.0

37 Дэлгэр сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль ЕЗ.Хажидмаа 100.0 100.0

38 Есөнбулаг сумын 2-р 
сургууль А.Нарантуяа 100.0 100.0

.
39

Тонхил сумын 
ерөнхий боловсролын 

сургууль
О.Ганбат 300.0 300

40 Бигэр сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль С.Түвшинбаяр 100.0 100.0

41 Есөнбулаг сумын 3-р 
сургууль

Д.Цэрэндорж
М.Дэлгэрмаа 300.0 300

42 Есөнбулаг сумын 1-р 
сургууль С.Алтанзул ЭЕШ-ын амжилтаар 300.0 300

I

■
43 Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль Б.Түвдэндорж
“ шавь нь сши оноо 

авсан багш 300.0
"" с. 11*1).и

300



4^
Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль
Нам. Нарантуяа 300.0 300

4‘
Халиун ерөнхий 

боловсролын сургууль
Г.Цэцэгдэлгэр 300.0 300

4(5
Баян-Уул сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Ч.Түвшинжаргал 300.0 300

4 7
Алтай сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль

Г.Амаржаргал 300.0 300

4
---
8

Есөнбулаг сумын 3-р 
сургууль

Э.Эрдэнэсүрэн 300.0 300

49 Тонхил сумын Т.Одонтунгалаг 200.0

50
ерөнхий боловсролын 

сургуулийн 
математикийн багш

К.Оюунчимэг 200.0
400.0 400

5
--
1 Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль

Б.Нацагдорж 200.0

52 Д.Золзаяа
ЭЕШ-ын намрын 
сорилго, ЭЕШ-ын 
улсын үнэлгээний 

дундаж үзүүлэлтээр

200.0

53 физикийн багш Б.Хишгээ 200.0

4 Ү.Баярмаа 200.0

5 Б.Наранцэцэг 200.0 1800.0 1800

6 Есөнбулаг сумын 1-р Ч.Дэлгэрмаа улсын дунджаас 200.0

)7
сургууль 

түухийн багш Ня.Нарантуяа
дээгүүр үнэлэгдсэн 

судлагдахуун 
бүрийн эхний 3

200.0

№ Б.Түвдэндорж 200.0

>9 На. Нарантуяа багшийг 200.0

$0 Бигэр сумын ерөнхий А.Атарцэцэг урамшуулна. 200.0

31 боловсролын 
сургуулийн монгол 

хэлний багш

С.Түвшинбаяр 200.0 600.0 600

32 С.Ундармаа 200.0

53 Есөнбулаг сумын ХЭЦ Э.Энхтуул 200.0
400 0

34
сургууль нийгмийн 

багш Г.Золзаяа 200.0 400

35 Дэлгэр сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль

Б.Мөнх-Эрдэнэ 
\тамир \

200.0 200

36
Есөнбулаг сумын 4-р 

сургууль
А.Нандинчимэг 

\ газар зүй /
200.0 200

37
Халиун сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

П.Долгормаа 
\түүх  \

200.0 200

Б8
Баян-Уул сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Ц.Молор-Эрдэнэ 
\ нийгэм \

3.1.2 Судлагдахуун 
бүрээр шилдэг 

жишиг даалгавар
200.0 200

69
Есөнбулаг сумын ХЭЦ 

сургууль
С.Хишигжаргал 
\ мэдээлэл зүй \

боловсруулах 
уралдаан зохион 200.0 3600.0 200

70 Төгрөг сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль

Д.Ганбаатар 
\ физик \

гарган багш нарт 
түгээн дэлгэрүүлнэ

200.0 200

71 Есөнбулаг сумын 1-р 
сургууль

П.Өлзийнаран 
\ математик\

200.0 200

72 Есөнбулаг сумын 1-р 
сургууль

Х.Баясгалан 
/ 1-р анги /

200.0 200

73
Тонхил сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Б.Одгэрэл 
/ 2-р анги / 200.0 200



7<1
Жаргалан сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

З.Баярмаа 
/3-р анги /

200.0 200

7
Есөнбулаг сум ХЭЦ 

сургууль
Б.Гандулам 
/ 4-р анги /

200.0 200

7 3
Есөнбулаг сумын 1-р Ч. Нарантуяа 200.0 200

сургууль 1 хими /

7
Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль
П. Ичинноров 

/ биологи/
200.0 200

78
Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль
Т. Ням- очир 

/ дүрслэх урлаг /
200.0 200

79
Тонхил сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Ч. Уртнасан 
/ монгол хэл /

200.0 200

80 Бигэр сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль

Ж. Төрбат 
/ англи хэл /

200.0 200

61
Баянтоорой тосгоны 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Б. Сарантуяа 
/ Орос хэл /

200.0 200

62
Тонхил сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургууль

Г. Алтмаа 
/ Дизайн 

технологи/
200.0 200

}3 Х.Баясгалан 200.0
Д.Баярмаа 200.0

$5 Ц.Бямбатогтох 200.0

36 С.Нарангэрэл 200.0

V Д.Пүрэвсүрэн 200.0

58 Д.Хишигмаа 200.0

39 Н.Энхтуяа 200.0

30 Л.Дэлгэрмаа 200.0

31 Б.Энхцэцэг 200.0

|32 Б.Нарангэрэл 200.0

33
Есөнбулаг сумын 1-р 

сургууль 
БАЗАН-24 багш

ЦДэжидмаа 4.3.1 2 удаагийн 
хөндлөнгийн

200.0

Э4 О.Төгсмаа 200.0
4800.0 4800

Э5 Т.Эрдэнэсүрэн үнэлгээнии дундаж 
үзүүлэлтээр 60 

хувиас дээш 
үзүүлэлттэй

200.0
Э6 Д.Отгонтуяа 200.0
Э7 О.Оюунчимэг 200.0
Э8 Б.Нэргүй үнэлэгдсэн ЗАН-ийг 200.0
99 Г.Наранцэцэг урамшуулна. 200.0

100 Бо.Байгалмаа 200.0
■01 Р.Наранцэцэг 200.0

\ 02 Л.Оюунцэцэг 200.0
03 Т.Түвшинжаргал 200.0
04 Г.Ойнбаяр 200.0
05 Д.Цэрэннадмид 200.0
06 Ба.Байгалмаа 200.0
07 л Оюуны түлхүүр-Алтай Г.Анхзаяа 150.0

108 бага сургуулийн Г.Янжинлхам 150.0 750.0 750
09 БАЗАН-5 багш Б.Мөнхгэрэл 150.0



11 0 Ш.Төмөрхүү 150.0 I

11 1 Н.Хишигбаяр 150.0

11р МАмартүвшин 100.0

11Ь Э.Мөнхтуяа 100.0

114 М.Сувданцэцэг 100.0
——̂—  

115 Ч.Энхсайхан 100.0
'

116
Б.Нандин-

Эрдэнэ
100.0

117 С.Мөнхгэрэл 100.0

118 Есөнбулаг сумын 3-р Ч.Бадамгарав 100.0
1500.0 1500

1 I 9
сургуулийн БАЗАН-15 

багш
Д.Болдбаатар 100.0

1:*о Д.Нямсүрэн 100.0

1^1 Л.Цэцэгмаа 100.0

1\ 2
Н.Халиунаа 100.0

1 13 Б.Төрбат 100.0

124 Б.Тунгалаг 100.0

125 Н.Энхцэцэг 100.0

126 Д.Цэрэндорж 100.0

1V Х.Сайнлхам 200.0

1128 Шарга сумын ерөнхий Г.Дөлгөөн 200.0

129 боловсролын 
сургуулийн НУЗАН-5 

багш

Т.Дандар 200.0 1000.0 1000

130 Б.Оюунгэрэл 200.0

1131 Г.Дугармаа 200.0
132 М.Дарьсүрэн 150.0
133 Э.Батцэцэг 150.0
134 Х.Нинжбадгар 150.0

135 Б Лхагвадэлгэр 150.0
136 Баян-Уул сумын 

ерөнхий боловсролын

Ц.Молор-эрдэнэ 150.0
137 Д.Батцэцэг 150.0

1800.0 1800
138 сургуулийн НУЗАН-12 М.Солонго 150.0

39 багш П.Отгонбаяр 150.0
' 40 Ч.Пүрэвжаргал 150.0
41 Ц.Молор-эрдэнэ 150.0

I 42
Ч.Түвшинжаргал 150.0

Т 4 3 О.Пүрэвсум 150.0

, 44 Д.Баянмөнх 100.0
45 Эрдэнэ сумын Д.Батцэцэг 100.0

146 ерөнхий боловсролын
Ц.Баянзул 100.0 500.0 500

147 багш Л.Нармандах
4.3.1 2 удаагийн 

хөнллөнгийн 100.0
148 Г.Даваасүрэн үнэлгээний дундаж 100.0
149 Д. Түмэннасан үзүүлэлтээр 60 200.0
Л50 Ц. Оюунчимэг хувиас дээш 200.0
И51 Есөнбулаг сумын ХЭЦ 4. Баяндалай

үзүүлэлттэй 
унэлэглсэн ЗАН-ийг 200.0

52
сургууль АХЗАН-7 

багш
А. Номин- 

Эрдэнэ
урамшуулна. 200.0

1400.0 1400

53 Д. Пүрэвдорж 200.0
54 М. Энхтүвшин 200.0



155
156
157

158

159
160
161
162
16}3
164
165

166
1ф7

1ё9
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

84
85
86
87

Шарга сумын ерөнхий 
боловсролын 

сургуулийн АХЗАН-З 
багш

Дарив сумын ерөнхий 
боловсролын 

сургуулийн АХЗАН-5 
багш

Б. Дугар
Н. Идэрмөнх

Э. Аптайбаатар

Л. Ууганчимэг
Б. Гансүх
Ц. Дэлгэр

Д. Алтангэрэл
Д. Булгантамир

Б. Баяннуур
А.Лхагважав
Б.Бямбазагд

Баян-Уул сумын 
ерөнхий боловсролын 
сургуулийн БУЭАН-13 

багш

С.Өрнөхбаяр
Б.Баасанхүү

С.Энхмаа
С.Энхбаяр

Ц.Эрдэнэчимэг
Б.Энхзул

Б.Баялагмаа
Г.Хишигсүх

Ш.Пүрэвжав
Т.Баттөр

Д.Бямбадорж
Ж.Амарбаатар

Есөнбулаг сумын ХЭЦ 
сургууль БУЗАН-11 

багш

Г.Цоож
С.Өнөрмаа

Б.Энхзул
Д.Үүрцайх

С.Хишигжаргал
Б.Цэцэгбадам

Х.Найдансүрэн

С.Цэрэндулам
М.Цэдэвсүрэн

Г Байгаль

200.0 I I

150.0
150.0 450.0 450

150.0

100.0
100.0
100.0 500.0 500

100.0
100.0
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0 2600.0 2600
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0 1650.0 1650
150.0
150.0
150.0
150.0

150.0
200.0
200.0
200.0 600
150.0

150.0 1100.0
300

100.0

100.0
200

35130.0
35130.

0
35130

.0

188
189
190
191

192

193

194

Есөнбулан сумын 1-р 
сургууль сургалтын 

менөжер - 3

У.Энхтуяа
Б.Нарангэрэл
Х.Баясгалан

Есөнбулаг сумын 
ХЭЦ сургууль 

сургалтын менежер-2

О.Хишигжаргал

Б.Гандулам
Баян-Уул сумын 

ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сургалтын 

______менежер-2_____

Б.Ганцэцэг

Сургалтын чанарын 
үзүүлэлтийг 
амжилттай 

хэрэгжүүлсэн 
сургалтын 

менежерүүд

Г.Баярсайхан

Дүн



МОПГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

и х и Р А М Ж

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 15 

дугаар зүйлийн 15.4 дахь хэсэг, 42 дүгээр зүйлийн 42.2.2 дахь хэсэг, аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн 1.2.7 

дахь заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 10 дугаар тогтоолын 13 

дахь заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн “Хөтөлбөр 

батлах тухай” 2017 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 66, 68 дугаар тогтоол, 

аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн 20 дахь 

хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн захирамжлах нь :

1. Аймгийн “Багшийн хөгжил”, “Сургалтын чанарыг ахиулах” хөтөлбөрүүдийг 

амжилттай хэрэгжүүлэн, ажилдаа ахиц гарган, шагнагдах болзол хангасан багш, 

ажилтны жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

2. Шагналд заардагдах 35130000 (гучин таван сая нэг зуун гучин мянган) 

төгрөгийг төсвийн шууд захирагч нарын төсөвт зохицуулалт хийж боловсролын 

салбарын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн зардпаас санхүүжүүлэхийг Санхүү, 

төрийн сангийн хэлтэс (Ч. Жаргалсайхан)-д зөвшөөрсүгэй.

3. Жагсаалтын дагуу багш нарт шагналыг олгохыг төсвийн шууд захирагч 

нарт үүрэг болгосугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодпогын 

хэлтэс (Б.Алтайбаатар)-т даалгасугай.

С:/Му йоситеп(5/2АНЫК-ЗА-4 йос

П71ПГ5
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

Алтай хот

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны 

өдрийн 99 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь.

1 .Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх БСШУСЯ/201902353 дугаартай, 

түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Цогт сумын Баянтоорой тосгоны спорт заалны 

барих ажлыг “Мөнхтооройт” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Газрын 

харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т олгосугай.

2.Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо хэмжээ, 

техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу эрх 

үүрэг, захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, хэрэгжилтийг 

тайлагнаж ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

(Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжпийн 

бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 

хөрөнгийн орон нутгийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд 

хяналт тавьж ажилллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т тус тус 

даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с)оситеп1з/2АНЫК-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Д >гаар Алтай \от

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны 

өдрийн 91 дугаартай зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх ГААОНӨГ/201909059 

дугаартай, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн зураг төсөл 

боловсруулах ажлыг “Эл Эй ай Ди групп” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх 

эрхийг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т 

олгосугай.

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо 

хэмжээ, техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу 

эрх үүрэг, захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, 

хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газар (Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 

хөрөнгийн орон нутгийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд 

хяналт тавьж ажилллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг) -т  тус тус 

даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЧАХИРАМЖ

Д\таар Алтай хот

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны 

өдрийн 100 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх 

ГААОНӨГ/201909060 дугаартай Аймгийн аюулгүй нөөцөд өвс тэжээл бэлтгэн 

нийлүүлэх ажлыг “Жаргалант луу” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар (Б.Баян-Эрдэнэ)-т олгосугай.

2.Гүйцэтгэгчийн санал болгосон бараа нийлүүлэх хугацаа, барааны тоо 

хэмжээ, стандарт, чанар байдал зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу 

эрх үүрэг, захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, 

хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар (Б.Баян-Эрдэнэ)-т 

үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, бараа нийлүүлэх ажлын чанарт хяналт тавьж 

ажиллахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан)-т тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С;/Му с1оситеп1з/2АНМР-ЗА-4 йос
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МОИГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 5А(А1 ДАРГЫН

ГЛХИРЛМЖ

О ^О Н ы /^ Дчгаар Аятай \от

г Комисс томилох тухай п

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр 
зүйлийн 9.3.1 дэх заалтыгтус тусүндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь;

1.“Хоггүй цэвэр -  Алтай” хөтөлбөрийн хүрээнд Алтай хотын гэр хорооллын хогийн 
бункер хийх ажлын гүйцэтгэлд үнэлэлт дүгнэлт өгч хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Д.Батмагнай- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
Дарга

Гишүүд: Д.Энхчимэг- Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга
Н.Саранболд- Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газрын 
дарга
З.Мөнхнасан- Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн 
Т.Болд- Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтсийн геологи уул уурхай, байгаль орчин 
хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Ариунболд- “ Бодонгийн Ам " ХХК-ийн төлөөлөл

Нарийн бичгийн дарга: Б.Золжаргал- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын

2.Дээрх ажлыг сумын удирдлага, холбогдох газруудын төлөөллийг оролцуулан 
хүлээн авч, орон нутгийн өмчид бүртгүүлэх ажпыг зохион байгуулж 2019 оны 11 дүгээр 
сарын 01-ний дотор дүнг танилцуулахыг ажлын хэсгийн дарга (Д.Батмагнай)-д 
даалгасугай.

орчны бохирдол, химийн бодис, байгалийн гамшгийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

ЗАСАГДАР РЭНЦЭНДОРЖ

Му <Зоситеп15/2!АНМР-ЗА-4 дос
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Д>таар А.тгай хот

г Комисс томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний удирдлагын тухай хуулийн 
29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Усны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.3 дахь хэсэг, 
Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралт, “Тогтоолд нэмэлт, өөрчлелт оруулах 
тухай” Засгийн газрын 2017 оны 172 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Баарангийн давааны авто зам дагуух ногоон байгууламжийн усалгааны зориулалтаар 
гаргасан худаг, услалтын сүлжээ байгуулах үлдэгдэл ажпын гүйцэтгэлд үнэлэлт дүгнэлт өгч 
хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Д.Батмагнай- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
дарга

Гишүүд: Б Эрдэнэбаяр - Сум дундын ойн ангийн дарга

2.Дээрх ажлыг сумын удирдлага, холбогдох газруудын төлөөллийг оролцуулан хүлээн 
авч, орон нутгийн өмчид бүртгүүлэх ажпыг зохион байгуулж 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний 
дотор дүнг танилцуулахыг ажпын хэсгийн дарга (Д.Батмагнай)-д даалгасугай.

М.Мандаххүү- Архивын тасгийн дарга
Д.Энхчимэг- Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
З.Мөнхнасан- Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн 
Т.Болд- Хөрөнгө оруулалт, хөгжпийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
геологи уул уурхай, байгаль орчин 
хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Оргилсайхан- Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын 
захиргааны гадаргын ус хариуцсан ахлах хариуцсан мэргэжилтэн 
Ө.Баясгалан- “Апьфа зууч" ХХК-ийн төлөөлөл

Нарийн бичгийн дарга: Б.Содмаа- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын усны
нөөц ашиглалт, хамгаалалт, төрийн бус байгууллага судалгаа 
шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

Му йоситеп(5/2АНМР-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

оны сары

Г

Дугаар^

Комисс томилох тухай

Алтай хот

п

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн
29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
‘Ъарилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралт, "Тогтоолд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 172 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтыг тус тус 
үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1 .Аймгийн 9 гайхамшиг болон Говийн гайхамшигт 6 амьтдыг сурталчлах гэрэлт самбар, 
баримлын цогцолбор байгуулах ажпын гүйцэтгэлд үнэлэлт дүгнэлт өгч хүлээн авах ажпын 
хэсгийг дараах бүрэлдэхуүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Д.Батмагнай- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
дарга

Гишүүд: М.Батсуурь- Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 
барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга 
Б.Эрдэнэбаяр - Сум дундын ойн ангийн дарга 
М.Мандаххүү- Архивын тасгийн дарга
Д.Энхчимэг- Есөнбулаг сумын Засагдаргын Тамгын газрын дарга 
Т.Болд- Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
геологи уул уурхай, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн 
Н.Саранболд- Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газрын дарга
З.Мөнхнасан- Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн 
Г.Буянжаргал-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын аялал 
жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Ариунболд - “Онхотын булаг” ХХК-ийн төлөөлөл 

Нарийн бичгийн дарга: Г.Олонбаатар- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
биологийн төрөл зүйл, статистик мэдээллийн сан хариуцсан 
мэргэжилтэн

2.Дээрх ажпыг сумын удирдлага, холбогдох газруудын төлөөллийг оролцуулан 
хүлээн авч, орон нутгийн өмчид бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулж 2019 оны 11 дүгээр сарын 
01-ний дотор дүнг танилцуулахыг ажлын хэсгийн дарга (Д.Батмагнай)-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

Му с!оситеп(5/2АНМР-ЗА-4 йос

П?1П"9



|('2 В 1 сЕ  )

М О Н Г О Л  УЛС 
ГО В Ь -А Л  ГА Й  А Й М Г И Й Н  ЗАС АГ Д А Р ГЫ Н  

З А Х И Р А М Ж

оны^сарыи^/7өлвр Алтай хот

Бүсийн зөвлөгөөнд оролцогчдын 
зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 дугаар 

тушаалаар батлагдсан "Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын 

нийтлэг журам”-ын 2.1.5 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 

оны 21 дүгээр хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Алтай хотод 2019 оны 10 дугаар сарын 17-оос 18-ны өдрүүдэд Засаг даргын 

ивээл дор Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас 

зохион байгуулагдах “Экологид ээлтэй мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь” 

сэдэвт бүсийн зөвлөгөөний зардалд дэмжлэг үзүүлсүгэй.

2,Шаардагдах 2000000 (хоёр сая) төгрөгийг Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгөөс 

гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

З.Зөвлөгөөний үр дүн, ажлын тайланг Засаг даргын зөвлөлд танилцуулж 

ажиллахыг Хөрөнгө оруулалт, хөгжпийн боддлого төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), 

“Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төсөл (Л.Түвд)-д тус тус даалгасугай.
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Ажлын хэсэг томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Амьтны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1.11 дахь 
заалтыгтус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Цоохорын цоглог найзууд “Ирвэсний эх нутаг-2019” фестивалийг 2019 оны 10 
дүгээр сарын 21-ны өдөр Ховд, Баян-Өлгий, Увс, Өмнөговь аймаг, Оросын холбооны 
улсын төлөөлөл нийт 108 хүүхдийг хамруулан Алтай хотод зохион байгуулах тус арга 
хэмжээний бэлтгэл ажпыг хангах ажпын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч: П.Баасан- Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Д.Батмагнай- Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газрын дарга

Гишүүд : Б.Алтайбаатар-Нийгмийн бодлогын
хэлтсийн дарга
Р.Батмөнх- Боловсролын, соёл урлагийн газрын дарга 
С.Болормаа-Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн 
дарга

2. "Ирвэсний эх нутаг-2019" фестивалийн удирдамжийг хамрагдах сумдад 
хүргүүлэн ажлыг чанартай, үр дүнтэй зохион байгуулж хамтран ажиллахыг ажлын 
хэсэгт даалгасугай.
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

.!»//  ОНЫ / Р УЛор Д\гаар А.тга!! \от

Байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн орлого бүрдүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын н заалт, 29.2 дахь хэсэг, Байгаль 
орчны г хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4 дэх заалт, Усны тухай 
хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМ Ж ЛАХ

1 Аймгийн хэмжээнд ус аш иглах зөвшөөрөл, хэмнэлттэй ашиглахтай 
холбоотой зөрчил гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалтыг 
нэгдүгээр хавсралтаар, төлбөр төлөлтөд зөрчил гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын ж агсаалты г хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Дээрх хавсралтуудад тусгагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
зөрчил дутагдалы г арилгуулах ажлыг хуулиар олгогдсон эрх үүргийн хүрээнд 
зохион байгуулж, байгалийн нөөцийг хууль бусаар аш игласан, төлбөр төлөхөөс 
зайлсхийсэн тохиолдолд Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын 
сайдын 2015 оны А/388 дугаар туш аалаар батлагдсан “Усны нөөцөд учирсан 
хохирлы г үнэлэх, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал”-ын дагуу төлбөр тооцон, 
барагдуулж ажиллахы г М эргэжлийн хяналтын газар (Б .Түмэнбаатар), сумдын 
байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хүсэлтийг үндэслэн хууль, тогтоомжийн 
хүрээнд ус аш иглуулах дүгнэлт гаргаж, холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулж 
ажиллахы г Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар (Д.Батмагнай), усны сав 
газрын захиргаад, сумын З асагд арга  на р ттус  тус даалгасугай.

4.Байгалийн нөөц аш игласны төлбөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
дагуу төлбөр хураах эрх бүхий албан туш аалтны г томилон, хоёрдугаар 
хавсралтад тусгагдсан төлбөр төлөөгүй ус аш иглагчдад сүүлийн 3 жилийн 
байдлаар төлбөрийг нөхөн ногдуулах, төвлөрүүлэх, тайлагнах ажлы г Татварын 
хэлтэс (Н.Энхтуяа), сумдын Засаг дарга нарт тус тус хариуцуулсугай.

б.Захирамжийн хэрэ “ "  "1
Тамгын газрын Хөрөнгө 
(П .Баасан)-т үүрэг болгосу!
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Аймгийн Засаг даргын 2 0 ^ оны 
Щ  дүгээрсарын^?.өдрийн4^угаар 

захирамжийн хавсралт

Ус ашиглуулах дүгнэлт, зөвшөөрөл авах болон тоолууржуулах 
шаардлагатай аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

II__________________________ -

.. . 

т
Сум

дүүргийн
нэр

ААН-ын нэр
Ашиглалтын

зориулалт

Ус
ашиглуулах
дүгнэлттэй

эсэх

Ус
ашиглуулах 
зөвшөөрөл, 

гэрээтэй эсэх

Ус хэмнэлттэй 
ашиглах чиглэл 

буюу 
тоолууртай эсэх

Тайлбар

1 Цээл
Алтайн Худэр 
х х к

шавхан
зайлуулалт

"Монгол ус" 
ТӨҮГ 

дүгнэлт 
гаргуулсан

аваагүй
тоолууртай.

тогтмол
ашиглагддаггүй

шүүрлийн ус болон 1 худаг 
ашигладаг

Цээл
Цагаан 
марбель ХХК

Гантиг
боловсруулах

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй

тоолууртай,
тогтмол

ашиглагддаггүй

шүүрлийн ус болон саарал 
ус ашигладаг

3 Цээл
Майн бласт 
ХХК

Тэсрэх бодис 
үйлдвэрлэх

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй

тоолууртай,
тогтмол

ашиглагддаггуй

шүүрлийн ус болон саарал 
ус ашигладаг

4 Цээл. Бугат
Өндөр алтайн 
зам Ю(К зам барилга

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй тоолууртай 2 худаг ашигладаг

5 Цээл
Төгрөг

Хүннү Алтай 
Мениралс ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг

тоолууртай 3 худаг ашигладаг

6 Алтай Эф Ви Эс Пи
ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй тоолуугүй

гадаргын ус ашигладаг 
соруулдаг шахуурга 

хоолойг тоолууржуулах

7 Алтай Хөд ХХК
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг тоолуугүй

гадаргын ус ушигладаг 
соруулдаг шахуурга 

хоолойг тоолууржуулах

8 Алтай
Эс Жи Эйч 
ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг

.
тоолуугүи

гар худаг ус өргөх 
насоссыг тоолууржуулах

9 Эрдэнэ Доурадо ХХК
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг тоолуугүй

гар худаг ашигладаг ус 
өргөх насоссыг 
тоолууржуулах

10 Эрдэнэ Эрчим хүч Дулаан
үйлдвэрлэх дүгнэлтгүй аваагүй тоолуугүй 1 худаг ашигладаг

I  ̂^ Эрдэнэ Билгүүн эрдэс
х х к

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг

тоолуугүй
гар худаг ашигладаг ус 

өргөх насоссыг 
тоолууржуулах

12 Эрдэнэ
“ Нэгүүн 
дриллинг" ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй тоолуугүй

гар худаг ашигладаг ус 
өргөх насоссыг 
тоолууржуулах

Бугат Цогц эрин 
транс ХХК

Алтны шороон 
ордыг ил 

аргаар 
олборлох

дүгнэлтгуй аваагүй тоолууртай 2 худаг ашигпадаг

14 Бигэр.
Еоөнбулаг

Марко лоло 
ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй тоолууртай 2 худаг ашигладаг

15 Бигэр Шимт дээж Дарсны
үйлдвэрлэл дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

16 Бигэр Шимт элс
Амралт
сувилал

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

17 Бигэр Нар элс Амралт
сувилал

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй тоолуургүй

"Ш имт элс" ХХК худгаас 
ашигладаг

18 Бигэр Эн Си Жи Ти 
ХХК

Алтны шороон 
ордыг ил 

аргаар 
олборлох

"Монгол ус" 
ТӨҮГ 

дүгнэлт 
гаргуулсан

аваагүй тоолуургүй 3 худаг ашигладаг

•э Тайшир Доурадо ХХК
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг

тоолуургүй
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах

20 Тайшир Зост Өндөр
Дулаан

үйлдвэрлэх
дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй

. _  ]
1 худаг ашигладаг



г'1 Чандмань
Гобикоулд Энд 
Энержи ХХК

тоосжилт
дарах

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй шаардлаггүй

сумын төвийн худгаас 
ашигладаг

1— 1------

22 Цогт Анаэль ХХК
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг

тоолуургүй
гар худаг ус өргөх 

насоссыг тоолууржуулах

23 Цогт
Тооройн бүрд 
ХХК

Газар
тариалан

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах

. 4 Дарив Эрчим хүч
Дулаан

үйлдвэрлэх
дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

25 Есөнбулаг
Болд гянт 
болд ХХК

Алтны шороон 
ордыг ил 

аргаар 
олборлох

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 3 худаг ашигладаг

1 ' 
26 Есөнбулаг

Шадар туслапч 
ХХК

халуун ус 
үсчин, гуанз

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

1 27 Есөнбулаг
Ундарга Алтай 
ОНӨҮГ

Ус олборлон 
түгээх

БОАЖЯ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй тоолууртай 3 худаг ашигладаг

1 
00 
(N4 Есөнбулаг

АВЗ
констракшн

бетон зуурмаг дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

-  -I

29 Есөнбулаг
Тулга Алтай 
ХХК

хүнс
уйлдвэрлэл,

барилга

ажиллагаа
явуулаагүй

аваагүй тоолуургүй тодорхойгүй

1 3 0
Есөнбулаг Айргийн Хад 

ХХК

Барилгын
материалын
үйлдвэрлэл

үйл
ажиллагаа
явуулаагүй

аваагүй тоолуургүй тодорхойгүй

31 Есөнбулаг Мандал 
Голомт ХХК

Дулаан
үйлдвэрлэх

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 3 худаг ашигладаг

32 Есөнбулаг Ус Алтай ХХК
машин
угаалга

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

33 Есөнбулаг Залуур Алтай 
ХХК

Тоосгоны
үйлдвэр дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй

г
1 худаг ашигладаг

34 Есөнбулаг Тайшир 
Гуулин УЦС

цахилгаан
үйлдвэрлэх

"Монгол ус" 
ТӨҮГ 

дүгнэлт 
гаргуулсан

аваагүй шаардлаггүй
борлуулалтын 5 хувиар 

төлбөр төлдөг

35 Есөнбулаг Аксу Алтай 
ХХК бетон эуурмаг дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

36 Есөнбулаг Дуурсах Алтай 
ХХК явган хавтан дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

Есөнбулаг Арвин бэлт 
ХХК

Блок явган 
хавтан дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

38 Есөнбулаг
Алтайн Гэрэлт 
Өргөө ХХК

Тоосгоны
үйлдвэр

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй
гар худаг ус өргөх 

насоссыг тоолууржуулах

39 Есөнбулаг Талст машин
угаалга

дүгнэлтгүй аваагүй тоолууртай 1 худаг ашигладаг

40 Есөнбулаг Амар-Алтай
ХХК зомид буудал дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

41 Есөнбулаг Ундрам-Оюу
ХХК

халуун ус дүгнэлтгүй
зөвшөөрөлгүй 

худаг гаргасан
тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

42 Есөнбулаг Чавгын шанд 
ххк

халуун ус, 
үсчин дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй 1 худаг ашигладаг

43 Есөнбулаг Ентүм
трейбиллинг

зочид буудал , 
ресторан

дүгнэлтгүй
зөвшөөрөлгүй 

худаг гаргасан
тоолуургүй

_

1 худаг ашигладаг

44 Төгрөг Тэргүүн макс 
ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг тоолуургүй

гадаргын ус ашигладаг 
соруулдаг шахуурга 

хоолойг тоолууржуулах

45 Төгрөг
Хүннү Говь- 
Алтай ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд /йл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг тоолууртай т худаг ашигладаг

46 Төгрөг “Аксис
Прожект” ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

БОАЖГ
дүгнэлт

гаргуулсан
аваагүй тоолуургүй

гадаргын ус ашигладаг 
соруулдаг шахуурга 

хоолойг тоолууржуулах

47 Алтай

-----  . . .  ,

Ө Ү Ж И С И  
эйч эл ххк

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг тоолууртай

гадаргын ус ашигладаг 
соруулдаг шахуурга 

хоолойг тоолууржуулах



•'.8 Тайшир Сод газар ХХК
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

энэ онд үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй

тухай бүр 
гаргуулдаг

тоолууртай
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах

49 Дэлгэр
Ж имсгэнэ 
гуулин хоршоо

газар
тариалан

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах

50 Дэлгэр
Шаргал тал 
гуулин

газар
тариалан

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах

I

61

I

Дэлгэр Гуулин шим газар
тариалан

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах

I 52 Дэлгэр Дэлгэр
костракшин Барилга дүгнэлтгүй аваагүй шаардлаггүй сумын төвиин худаг

I 53 Дэлгэр Мандал Алтай 
ххк

нүүрс
олборлох

шавхан
зайлуулах

дүгнэлтгүй аваагүй шаардаггүй сумын төвийн худаг

54 Дэлгэр Андууд Зуслан Амралтын
газар

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах

55 Дэлгэр Г лобалбалыш 
ххк

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах

56 Шарга Ус Алтай ХХК Газар
тариалан дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй

гадаргын ус ашигладаг 
соруулдаг шахуурга 

хоолойг тоолууржуулах

: 57 Шарга Арголд XX К
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

дүгнэлтгүй аваагүй тоолуургүй

----------------------------- I

гадаргын ус ашигладаг 
соруулдаг шахуурга 

хоолойг тоолууржуулах

( 58 Ж аргалан Хүнхэр амралт дүгнэлтгүй аваагүй

—

тоолуургүй
гадаргын ус ашигладаг 

соруулдаг шахуурга 
хоолойг тоолууржуулах



г
Аймгийн Засаг даргын 2 (У У  о н ы  

/.Р . дүгээр сары н#<\өдрийн% , дугаар 
захйрам жийн хавсралт

Ус ашигласны төлбөрийн орлогын жагсаалт

Д/д
Сум

дүүргийн
нэр

Цээл

Цээл

Цээл

Цээл,
Бугат

Цээл
Төгрөг

Алтай

Алтай

Алтай

Эрдэнэ

ААН-ын нэр

Алтайн Хүдэр
ххк

Цагаан 
марбель ХХК

Ашиглалтын
зориулалт

шавхан
зайлуулалт

Гантиг
боловсруулах

Майн бласт Тэсрэх бодис 
ХХК үйлдвэрлэх

Өндөр алтайн 
замХХК

Хүннү Алтай
Мениралс
ХХК

Эф Ви Эс Пи
ХХК

Хөд ХХК

зам барилга

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

ЭсЖи Эйч
ххк

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

Доурадо ХХК
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

Ус
ашиглуулах 

дүгнэлт, 
зөвшөөрөл, 

гэрээтэй эсэх

"Монгол ус" 
ТӨҮГ дүгнэлт 
гаргуулхаар 
хүргүүсэн 

байна
материаль
ирүүлсэн

материаль
ирүүлсэн

Дүгнэллтэй

дүгнэллтэи

дүгнэлттэи

дүгнэлттэи

дүгнэлттэи

дүгнэлттэи

Ус
хэмнэлттэй 

ашиглах 
чиглэл буюу 
тоолууртай 

эсэх

2016 он

Төлбөл
зохих

татвар,
төгрөг

тоолууртай

үгүи

үгүи

256,050

тоолууртаи

тоолууртаи

гадаргын ус 
соруулдаг 
шахуурга 
хоолойг 
тоолууржуулах
гар худаг ус 

өргөх 
насоссыг 
тоолууржуулах

9,532,186

10,373,220

гар худаг ус 
өргөх 
насоссыг 
тоолууржуулах

гар худаг ус 
өргөх 
насоссыг 
тоолууржуулах

төлсөн
татвар,
ТӨ ф Ө Г

10,373,220

2017 он

Төлбөл
зохих

татвар,
төгрег

16,000,000

төлсөн
татвар,
төгрөг

10,302,292

406,311 406,311

2,548,190

194,580

2,304,758

112018 он 2019 .09.20 байдлаар

Төлбөл 
зохих татвар, 

төгрөг

37,200,394

28,101,673

664,064

97,273

5,142,812

865,740

199,397

1,156.481

151,573.0

төлсөн
татвар,
төгрөг

17,801,275

Төлбөл
зохих

татвар,
тегрөг

25,200,394

3,284,321

664,064

434,906.00

5,142,812.00

865,740 00

220,342

72,857

2,916,347

2,676,744

1,156,481

151,573

төлсөн
татвар,
төгрөг

3,403,986.62

1,520.000

http:434,906.00
http:865,740.00
http:403,986.62


10 Эрдэнэ Эрчим хуч

11

12

13

14

15

16

17

Дулаан
уйлдвэрлэх

Эрдэнэ Билгүун 
эрдэс ХХК

Бугат Цогц эрин 
транс ХХК

Бигэр Марко поло 
ХХК

Бигэр Шимт дээж

Бигэр Шимт элс

Бигэр Эн Си Жи Ти
ХХК

Тайшир Доурадо ХХК

хаигуулын
өрөмдлөг

Алтны 
шороон 

ордыг ил 
аргаар 

олборлох
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

Дарсны
уйлдвэрлэл

Амралт
сувилал
Алтны 
шороон 

ордыг ил 
аргаар 

олборлох

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

угүй

дугнэлттэй

тоолуугүй

гар худаг ус 
ергвх 
насоссыг 
тоолууржуулах

дугнэлттэй тоолууртаи

дугнэлттэи тоолуургуи

үгүи тоолуургуи

угүи тоолуургуй

угуй /нөхөн 
гаргасан / тоолуургуи

дугнэлттэй

гадаргын ус 
соруулдаг 
шахуурга 
хоолойг 
тоолууржуулах

138,602

11,458,950

456,288

120,720

6,238,475

19

20

Тайшир Зост Өндөр Дулаан
үйлдвэрлэх угүи тоолуургүи 199,696

Гобикоулд 
Чандмань Энд Энержи

XX К

тоосжилт
дарах дугнэлттэй сумын төвиин 

худаг 293,328

Цопг Анаэль ХХК
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

дугнэлттэи

21 Цогт

22

Тооройн бурд 
XX К

Газар
тариалан үгүи

Дарив Эрчим хүч Дулаан
үйлдвэрлэх угүи

23 Есөнбулаг Болд гянт 
болд XXК

турши лтын 
угаалт үгүи

гар худаг ус 
өргөх 
насоссыг 
тоолууржуулах

гадаргын ус 
шахуурга 
хоолойг 

тоолууржуулах 
ёстой

тоолуургүи

488,286

286,231

үгүи



138.602 244,369 13

2,470,202

450,274.78

187.404

6,238,475

2,125,297

100,000

3,321,540

4,072,370 3,248,869

450,274.78 100,000

187,404

46,228,493

187,098

180,000

6 ,000,000

187,098

109,215,364 7.786,080

2,497,199

450,274 78

187,404

17,599,680 4,096,814 4

318.032.74

293,328

318,032.74 318,032.74

293,328 293,328 00 586,060 00 776,015.52

5,828,601 6

488,286

287.884 80

5,828,602

488,285 82 200,000

287,884 80

315.748,193 
н ө х ө н  т ө л б ө р

488,285.82

287,884.80

28 000 000



24 Есөнбулаг Марко поло 
ХХК

25 Есөнбулаг

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

Есөнбулаг

40 Есөнбулаг

41 Есөнбулаг

42 Есөнбулаг

Шадар 
туслагч ХХК

Ундарга 
Алтай ОНӨҮГ

АВЗ
констракшн

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

тоолуургүи

халуун ус 
үсчин гуанз

Ус олборлон 
түгээх

бетон
зуурмаг

Тулга Алтай 
ХХК

Айргийн Хад 
ХХК

Мандал 
Голомт ХХК

Ус Алтай ХХК

Залуур Алтай 
ХХК

Ентум ХХК

Тайшир 
Гуулин УЦС

Аксу Алтай 
ХХК

Дуурсах 
Алтай ХХК

Арвин бэлт 
ХХК
Алтайн 
Гэрэлт Өргөө 
ХХК

Талст

Амар-Алтай
ХХК

хүнс
үйлдвэрлэл,

барилга

Барилгын
материалын
үйлдвэрлэл

Дулаан
үйлдвэрлэх

машин
угаалга

Тоосгоны
үйлдвэр

бетон
зуурмаг

цахилгаан
үйлдвэрлэх

бетон
эуурмаг

явган хавтан

Блок явган 
хавтан

үгүй

тиим

дугнэлтгүй

дүгнэлтгүи

дүгнэлтгүи

дүгнэлтгүи

дүгнэлтгүи

дүгнэлтгүи

дүгнэлтгүи

бор ор 5%

дүгнэлтгүи

дүгнэлтгүи

дүгнэлтгүи

машин
угаалга

зочид буудал

Ундрам-Оюу
ХХК

дүгнэлтгүй

дүгнэлтгүи

Чавгын шанд 
XX К

халуун ус

халуун ус, 
үсчин

дүгнэлтгуи

дүгнэлтгүй
зөвшөөрөлгүй
худаг
гаргасан

тоолуургүи

тоолууртаи

тоолуургүи

тоолуургүи

тоолуургүи

тоолуургүи

тоолуургүи

тоолуургүи

тоолуургүи

шаардлагтүи

тоолуургүи

тоолуургүи

тоолуургүи

тоолуургүй

тоолууртай

тоолуургүй

дүгнэлтгүи

тоолуургүй

872,426

2,106,258

431,640

453,000

814,800

3,000,000

200,000

62,576.00

299,846.4

22,624,875

488,880

325,920.00

499,961.00

33,500

56,000

тоолууртай

1,800,000

131,844,054

285,180 00

1,502,542

431,640

453,000

814,800

34,803,029

200,000

62,576.00

299,846.4

47,903,879

488,880

325,920.00

499,961.00

111,856

100,000

56,000

1, 000.000

4,072,370 00 3,248,869

285,180.00

1,869,356

8 , 000,000

54,132,470.0

431,640.30

453,028.8

814,800

8 .748.018 5,182,616

285.000 285Т90-ВД-

3,800,000 1,869,356

7.999,950.8

53.996.80

309,624.00

299,846.4

47,903,879

488,880.00

546.46

20,000

175,152

431,640.30

453,028.8

814,800

7,999,950 8

53,996.80

309,624.00

33,900,059

299.846.4

47,903,879

498,331.68

33,500.00

27,895.49

100,000

56,000

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

178,900

113,105

200,000

488,880.00

546 46

498,331.68

33,500.00

27,895.49

56,000

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

200,000

34,500,000



43 Есөнбулаг Ентум
треибиплинг

зочид буудал 
, ресторан

дүгнэгггг/и
зөвшөөрөлгүй
худаг
гаргасан

тоолуургүй 391,104

44 Төфөг Тэргүүн макс
х х к

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

дүгнэлттэй

гадаргын ус 
соруулдаг 
шахуурга 
хоолойг 

тоолууржуулах

0 0

45 Төгрөг Хүннү Говь- 
Алтай ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

дүгнэлтгэй тоолууртай 4,606,156 370,941.6

46 Алтай Ө ҮЖ И СИ 
ЭЙЧ ЭЛ ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

дүгнэлттэй

гадаргын ус 
соруулдаг 
шахуурга 
хоолойг 

тоолууржуулах

3,102,000 25,933,050

47 Тайшир Сод газар 
ХХК

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

дүгнэлттэй

гадаргын ус 
соруулдаг 
шахуурга 
хоолойг 

тоолууржуулах

1,880,690

48 Дэлгэр
Жимсгэнэ

гуулин
хоршоо

газар
тариалан үгүй гадаргын ус 

шуудуугаар 151,000

49 Дэлгэр Шаргал тал 
гуулин

газар
тариалан үгүй гадаргын ус 

шуудуугаар 302,000

50 Дэлгэр Гуулин шим газар
тариалан үгүй гадаргын ус 

шуудуугаар 402,000

51 Дэлгэр Дэлгэр
костракшин Барилга үгүй сумын төвийн 

худаг 0 0

52 Дэлгэр Мандал 
Алтай ХХК

нүүрс
олборлох
шавхан

зайлуулах

дүгнэлттэй сумын төвийн 
худаг 875,878 875,900

53 Дэлгэр Андууд
Зуслан

Амралтын
газар үгүй гадаргын ус

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

54 Дэлгэр Глобалбалыш 
XX К

Эрэл
хайгуулын
өрөмдлөг

дүгнэлттэй гадаргын ус 0 0

55 Шарга Ус Алтай ХХК Газар
тариалан үгүй

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

56 Шарга Арголд ХХК
Эрэл

хайгуулын
өрөмдлөг

дүгнэлттэй

гадаргын ус 
соруулдаг 
шахуурга 
хоолойг 

тоолууржуулах

0 0



391.104

\ --------------- — 1

391,104 391,200
---------------------- -----  I _ ---------------

391,104

109,396 109,400 0 0 0

0 0 0 0 0

707,820 0 0 0

0 1,880,690 0 0 0

151,000
мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

мэдээлэлд
үндэслэн
тооцох

302,000
мэдээлэлд
үндэслэн
тооцох

мэдээлэлд
үндэслэн
тооцох

402,000
мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

0 0 192,000 192,000 0

898,588 898,561 1,298,954 1,298,954 1,298,954

0 2,378.50 2,378.50

0 0 409,712.20 409,712.20 409,712 20

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох

7,753,697 7,755.000 0 0 0



57 Жаргалан Хунхэр амралт угуй гадаргын ус
МЭД}ЭЛЭЛД
ундэслэн

тооцох

мэдээлэлд
үндэслэн

тооцох
------------—— -----

мэдээлэлд
ундэспэн

тооцох

58 Тонхил Юниверсал 
минерал ХХК Эрэл хайгуул ХГЦН сав 

газраас Гадарга 0 0 0 0 0 1,757,230

ХЭТ ХХК-с тодорхой бус 1.076,800 0

бусад 1.010,148

авто угаалга 180,000

тодорхойгүй 9,694,050

аймгийн төв 2,185,025.7

нийт 88,822,542.6 175,809,966 135,004,887 95,136,708 202,751,461 8 82,037,319 268,304,656 58,674,523

дүн - ____

-оО о-



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЧАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

!<) /9  оны /^ с арын ^ /е дер Д> I аар А-тгай хот

г Хөрөнгө гаргах тухай “ 1

М онгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 

Дүгээр зүйлийн 11.1.2 дахь заалт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн

1.1.11 дэх зорилт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 

оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах 

бодлогыг хэрэгжүүлэх” дэд хөтөлбөр, Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 

10 дугаар сарын 2-ны өдрийн 20 дугаар хурлын тэм дэглэлийг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМ Ж ЛАХ нь:

1.Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1.1.20 дах 

заалты г хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нэгдсэн эмнэлэг, Цогт сумын Эрүүл мэндийн 

төвд ш аардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх зардалд санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлсүгэй.

2. Нэгдсэн эмнэлгийн сүрьеэгийн тасагт био аюулгүйн шүүгээ, Цогт сумын 

Эрүүл мэндийн төвд нярайн шарлагын аппарат авахад ш аардагдах 7000000 

(Долоон сая) төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний зардлаас гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч .Ж аргалсайхан)-т 

зөвш өөрсүгэй.

3. Техникийн нөхцөл ш аардлагад нийцсэн тоног төхөөрөм ж ийг зохих 

журмын дагуу худалдан авалт хийж, нийлүүлэхийг Эрүүл мэндийн газар (Ц .Туяа)-т 

даалгасугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж  ажиллахыг Нийгмийн бодпогын 

хэлтэс (Б. Алтайбаатар)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭ Н Ц Э Н Д О РЖ

С:/Му йоситеп(5/2АНЫР-ЗА-4 йос



МОИГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН Ш А Г  ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

ч| /9 Д> гаар

г Хөрөнгө гаргах тухай 1

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 

дүгээр зүйлийн 11.1.2, 11.1.7 дахь заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрөөс эрүүл 

мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх" дэд хөтөлбөр, Засаг даргын 

нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журмын 2.1.5 дахь заалт, Засаг 

даргын зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн 20 дугаар хурлын 

тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.9 дэх зорилтыг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нэгдсэн эмнэлгийн 3 мэргэжилтний гадаад оронд 

туршлага судпах зардалд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсүгэй.

2. Шаардагдах 3000000 (Гурван сая) төгрөгийг аймгийн Засаг даргын 

бэлтгэл хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т 

зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодлогын 

хэлтэс (Б. Алтайбаатар)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му йоситеп(8/2АНЫР-ЗА-4 дос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

с;|рын$ злор Дугаар

Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай

Алтан хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.3 дахь заалт, Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 
зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журмын 2.1.5 дахь заалыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖ ЛАХ нь:

1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга нарын хамтран баталсан “Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийн улсын үзлэг”-ийг уул уурхайн 
салбарт зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан орон нутагт 2019 оны 10 дугаар сарын 
14-ний өдрөөс зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай

Ажпын хэсгийн ахлагч: Ж .Ганбат

Г ишүүд: Т.Болд

Ц.Бадамгэрэл

М.Сүнжидмаа 

Т Баттүвшин

Ц.Амарсанаа

Нарийн бичгийн дарга: Ж.Билэгсайхан

-Засаг даргын орлогч,
Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн орон 
нутгийн зөвлөлийн дарга 

-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодпого, төлөвлөлтийн хэлтсийн 
Геологи, уул уурхайн байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 
-Мэргэжлийн хяналтын газрын 
Хөдөлмөрийн хяналтын улсын 
байцаагч

-Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл 
ахуйн хяналтын улсын байцаагч 

-Онцгой байдлын газрын Гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөлт бэлтгэл, бэлэн 
байдал хариуцсан мэргэжилтэн, 
Гамшгаас хамгаалах улсын 
хяналтын байцаагч, хошууч 

-Онцгой байдпын газрын Гал 
түймрийн улсын хяналтын байцаагч 
хошууч

-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
газрын Хөдөлмөрийн аюулгүй, 
байдал эрүүл ахуй хариуцсан 
мэргэжилтэн

2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэпжилтийн улсын 
үзлэгийг уул уурхайн салбарт зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан орон нутагт 2019 
оны 10 дугаар сарын 14-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг 
хавсралтаар баталсугай.

3. Зарцуулагдах 400000 (дөрвөн зуун мянган) төгрөгийг аймгийн Засаг даргын 
бэлтгэл хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч Жаргалсайхан)-т

С:/Му йоситеп1з/,



өвшөөрсүгэй.
4 Улсын үзлэгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 14-21-ний өдрүүдэд үр дүнтэй зохион 

байгуулж, хэрэгжилтийг 2019 оны 11 сарын 10-ны дотор тайлагнаж ажиллахыг ажлын 
хэсэг (Ж .Ганбат)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГДАРГА



Аймгийн Засаг даргын 20^оны  л?7 
дугаар сарынЛ^. өдрийн^^дугаар 

захирамжийн хавсралт

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Зардлын нэр Тоо
хэмжээ

Нэгж үнэ 
/төг/

Нийт дүн 
/мян.төг/

1 Дэлгэр сум Хөв булагийн уурхайд үзлэг 
зохион байгуулах/ЮОкм/

20л 2450 49000

2 Чандмань сумын Зээгтийн уурхайд үзлэг 
зохион байгуулах /155км/

32л 2450 78400

3 Бигэр сумын уурхайд үзлэг зохион 
байгуулах /120км/

22л 2450 53900

4 Цээл сумын “Алтайн хүдэр” ХХК-ий Таян 
нуурын уурхайд үзлэг зохион байгуулах 
/190км/

45л 2450 110250

5 Аймгийн төв явах зардал /200км/ 45л 2450 110250

Нийт үнэ 401800



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

>о 19 оны^ сары \\0% өдер Д>таар Алтан хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр 

зүйлийн 41.2.2, 41.2.7 дахь заалт, Тагварын ерөнхий хуулийн 711 дүгээр зүйлийн 

711.9.1 дэх заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 

69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг 

нэмэгдүүлэх хөтөлбөр”-ийн 5.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн Татварын хэлтэст 2018 оны орон нутгийн төсвийн орлогын 

төлөвлөгөөнөөс давсан орлогын дүнд үндэслэн 10000000 төгрөгийн дэмжлэг 

олгосугай.

2. Дэмжлэгт зарцуулагдах 10000000 (арван сая) төгрөгийг аймгийн Орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн бусад хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 

гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Дэмжлэгийг хөтөлбөрт тусгагдсан хавсралтад заасан арга хэмжээнд 

холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зарцуулахыг аймгийн Татварын хэлтэс 

(Н.Энхтуяа)-т, хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 

(Ч.Жаргалсайхан) -т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГ/ НЦЭНДОРЖ

С :/М у О о с и т е Ш з /М Н Ш -З А -^  с)ос

П71П13



к
Аймгийн Засагдаргын 2 0 ^о н ы < ^  

дугаар сарын & эдрийн^^догаар 
захирамжийн хавфстт

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Төрөл Тоо
ширхэг

Үнийн дүн 
/мян.төг/

Нийт дүн 
/мян.төг/

(1 Есөнбулаг сумын багийн байранд байцаагч 
нар ажиллах ширээ, сандал, компьютер

4 2000.0 8000.0

2 Татвар төлөгчдийн өрөөний тохижилт 1 2000.0 2000.0

Нийт дүн 10000.0



МОНГОЛ УЛС 
ГОВ1>-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

!() ̂ -̂ оны-̂ сарын ^4>дер Дугаар А.тгай \от

Түрээсийн орон сууцанд хамруулах 
иргэдийг сонгон шалгаруулах комисс 

томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4-ийн “д" дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.3-т заалт, аймгийн Засаг даргын 2016- 
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.1 дэх зорилт, Засгийн газрын 2019 оны 
'Журам батлах тухай” 138 дугаар тогтоол, 2019 оны ‘‘Түрээсийн орон сууцны талаар авах 
арга хэмжээний тухай” 223 дугаар тоггоол, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 74 дүгээр тогтоолын 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖ ЛАХ нь:

1. “Алтай хотын Солонго хороололд баригдсан 120 айлын орон сууцыг зорилтот 
бүлгийн иргэдэд түрээсийн хэлбэрээр өмчлүүлэх журам”-ын дагуу орон сууцанд 
хамруулах иргэдийг сонгон шалгаруулах комиссыгдараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай

Комиссын дарга:

Нарийн бичгийн дарга: 

Гишүүд

П.Баасан

3.Буянтөгс

4.Ж аргалсайхан 

П. Бат-Очир 

Э.Лхагвадулам 

Ж .Мөнхчимэг

Я.Эрхэмбаяр 

Д Хатанбаатар

Б.Бямбадорж

З.Мөнхнасан

С.Билэгбаатар

-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга

-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод 
аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн 

-Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн 
дарга
-Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн 

-Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 
орлогын мэргэжилтэн 

-аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалт, нийтийн аж ахуйн 
хөгжлийн бодпого, 
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

-Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгч (зөвшилцсөнөөр) 

-Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн дарга, 
хошууч
-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн дарга 

-Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах 
мэргэжилтэн
-Төрийн банкны салбарын захирал

П?1П'5
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Г.Ундрам

Б.Сайнжаргал

-Аймгийн Иргэний нийгмийн 
нэгдсэн зөвлөлийн тэргүүн 

-Монгол банкны салбарын хянан 
шалгагч

2. Түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн материалыг холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу хянан шалгаж, сонгон шалгаруулалтын үр дүнг 2019 оны 10 
дугаар сарын 17-ны дотор танилцуулахыг комисс (П.Баасан)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛ ГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Д>гаар___

г Хөрөнгө гаргах тухай П

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний удирдлагын 

Үухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр 

зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2015 

оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/408 дугаар тушаал, Боловсрол, соёл, 

шинжлэх ухаан, спортын сайд болон аймгийн Засаг даргын хооронд байгуулсан

2017 оны гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2.2.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1 .“Хөдөөгийн багш нарын спортын 17 дугаар наадам” Хөвсгөл аймагт 2019 

оны 10 дугаар сарын 10-наас 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах тул аймгаа 

төлөөлж оролцох багш нарын оролцооны зардал 1000000 (нэг сая) төгрөг, Баян- 

Өлгий аймагт 2019 оны 10 дугаар сарын 11-нээс 13-ны өдрүүдэд болох Монгол- 

Оросын найрамдалын өдөрүүдийн хүрээнд орос хэл, соёлын бүсийн цогцолбор 

арга хэмжээнд оролцох багш, сурагчдын унааны зардалд 500000 (таван зуун 

мянган) төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсүгэй. '

2.0ролцоо болон замын зардалд шаардагдах 1500000 (нэг сая таван зуун 

мянган) төгрөгийг Аймгийн Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү төрийн 

сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодлогын 

хэлтэс (Б. Алтайбаатар)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГДАР ЭНДОРЖ

С:/Му с)оситегИ5/2^-«1Р|3^-^^с



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

И ) $  о н ь г ^ ^  сарын адөр Д> 1аар Алггай хот

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 
дуудлага худалдаа зарлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар 

зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол, Барилга, 

хот, байгуулалтын сайдын 2018 оны 208 дугаар тушаал, Аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр 

тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1. Алтай хотын инженерийн байгууламж бүхий бүсэд 1 нэгж талбарт газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зарлан явуулах газрын хэмжээ, 

зориулалт, дуудлага худалдааны анхны үнийг 1 дүгээр хавсралтаар, байршлыг 2 

дугаар хавсралтаар баталсугай.

2.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны 

шалгаруулалтыг 2019 оны 10 дүгээр сарын 30-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион 

байгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллахыг Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДА В.РЭНЦЭНДОРЖ



Аймгийн Засаг даргьтн 2 0 ^  оны (!. 
дугаар сарын өдрийнШ/Дугаар 

захирамжийн нэгдүгээр х^всралт
Т\ а ^  I

ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТ, 
ХЭМЖЭЭ, ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ 

АНХНЫ ҮНЭ

№ Газрын байршил Зориулалт
Талбайн
хэмжээ

/м2/

Дуудлга 
худалдааны анхны 

үнэ /мян.төг/

1 Харзат баг “Ус-Аптай” 
ХХК-ийн урд талд Түлшний зах 3000 30000.0

оОо



Дуудлага худалдаагаар 
ЭЗЭМШИХ ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Аймгийн Засаг даргын 
20 о н ы ' д у г а а р  са р ы н ^?  -ны өдрийн 

дугаар захирам ж ийн^. -р хавсралт

Огноо: 2019-10-25

Хашааны координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5139012.039 289659.194 38.96 1-2

2 5139042.829 289635.323 77.00 2-3

3 5139090.008 289696.176 38.96 3-4

4 5139059 218 289720.047 77.00 4-1

Талбайн хэмжээ: 3000.0 квадрат метр

Нэгж талбарын дугаар: 8208 . . .

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Харзат баг

Зургийн масштаб 1:1 000 (1 сантиметрт 10 метр багтана)



20 $ оны /^ с а р ы н ^^ө д е р

МОНГОЛ УЛС’
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

Дчгаар 1/9 А.тган хот

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон 
шалгаруулалт зарлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар 

зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2015 оны 248, 2016 оны 10 дугаар 

тогтоол, 2019 оны 202 дугаар тогтоол, Барилга, хот, байгуулалтын сайдын 2018 

оны 208 дугаар тушаал, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 7 

дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ 

нь:

1. Аптай хотын инженерийн байгууламж бүхий бүсэд 4 нэгж талбарт нийтийн 

орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг 

зарлах газрын хэмжээ, зориулалтыг 1 дүгээр хавсралтаар, байршлыг 2-5 дугаар 

хавсралтаар баталсугай.

2. Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруултыг 2019 оны 11 сарын 25-ны 

өдөр зохион байгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллахыг 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с)оситеп15/2АНЫР-ЗА-4 йос
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Аймгийн Засагдар«ъш 2б//оны /г  
дугаар сарын өдф ийн^ "дугаар 

захирамжийн ыэгдэдээр хавсралт

<  ^  I

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ т ө с ө л  с о н г о н  
ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАН ГАЗРЫН 
БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТ, ХЭМЖЭЭ

№ Газрын байршил Зориулалт Талбайн 
хэмжээ /м2/

1 Баянхайрхан баг Солонго 
хороолол Нийтийн орон сууц 5374

2 Баянхайрхан баг Солонго 
хороолол Ний гийн орон сууц 5361

3
'

Баянхайрхан баг Солонго 
хороолол Нийтийн орон сууц 4474

4 Баянхайрхан баг Солонго 
хороолол Нийгийн орон сууц 4528



Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5138273.754 287350.014 69.71 1-2
2 5138330.430 287309.421 77.04 2-3
3 5138375.306 287372.041 69.76 3-4
4 5138318.605 287412.687 77.07 4-1

Талбайн хэмжээ: 5374.0 квадрат метр

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАПТААР 

ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208...

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг, Солонго хороолол

Аймгийн Засаг даргын 
2 0 оны ^дугаар сарын<^Г-ны өдрийн 

V  ДУгааР захирамжийн^. -р хавсралт

Огноо: 2019-09-24



Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5138208.591 287258.844 69.64 1-2

2 5138265.400 287218.568 76.67 2-3

3 5138309.854 287281.029 69.61 3-4
4 5138253.455 287321.834 77.33 4-1

Талбайн хэмжээ: 5361.0 квадрат метр

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАПТААР

ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208...

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг, Солонго хороолол

Аймгийн Засаг даргын 
20 $  оны ^дугаар сарын <^-ны өдрийн 

А /... дугаар захирамжийн^. -р хавсралт

Огноо: 2019-09-24

http:Tan6ai.1H


ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТААР

ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208...

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг, Солонго хороолол

Аймгийн Засаг даргын 
20 /?. оны ^дугаар сарын -ны өдрийн 

дугаар захирамжийн^. -р хавсралт

Огноо: 2019-09-24

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5138274.320 287212.414 53.34 1-2
2 5138317.870 287181.619 26.80 2-3

3 5138333.733 287203.223 15.09 3-4

4 5138346.076 287194.534 25.67 4-5

5 5138360.986 287215.425 15.36 5-6
6 5138348.462 287224.325 23.61 6-7

7 5138362.276 287243.473 53.50 7-8
8 5138318.786 287274.638 76.48 8-1

Талбайн хэмжээ: 4474.0 квадрат метр



ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТААР 

ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208...

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг, Солонго хороолол

Аймгийн Засаг даргын 
20 (?. оны ^9дугаар сарын ^ны өдрийн
'... дугаар захирамжиин -р хавсралт

I ^  !

Огноо: 2019-09-24

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5138339.350 287302.977 53.32 1-2

2 5138382.731 287271.970 23.61 2-3
3 5138396.581 287291.092 15.33 3-4
4 5138408.972 287282.059 25.74 4-5
5 5138423.858 287303.056 15.23 5-6
6 5138411.515 287311.983 27.63 6-7
7 5138427.631 287334.432 53.98 7-8
8 5138383.840 287365.993 77.14 8-1

Талбайн хэмжээ: 4528.0 квадрат метр



МОНГОЛ УЛС’
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

3()0 оны ^ сарын Д\ п а у /у З О  Алтай хот

Дуудлага худалдаа зохион байгуулах 
комисс томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар 
зүйлийн 33.1.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтаар баталсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага 
худалдаа явуулах журам”-ын 9.1 дэх хэсэгтус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/439 дүгээр захирамжаар зарлагдсан 
газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулах 
комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Ж.Мөнхболд -Газрын харилцаа, барилга,
хот байгуулалтын газрын 
удирдлагын хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Д.Мөнхтуяа -Газрын харилцаа, барилга,
хот байгуулалтын 
газрын мэргэжилтэн

Гишүүдэд: П Бат-Очир -Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газрын Хууль, эрх 
зүйн хэлтсийн Хууль 
тогтоомжийн биелэлт хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн 

Ж.Мөнхчимэг -Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтсийн Газрын 
харилцаа, барилга хот байгуулалт, 
нийтийн аж ахуйн хөгжпийн бодлого, 
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

М.Батсуурь -Газрын харилцаа барилга, хот
байгуулалтын газрын Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн дарга

2. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг журмын дагуу 
зохион байгуулж явуулахыг комисс (Ж.Мөнхболд)-т, шалгаруулалтын үр дүнг 
танилцуулахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 
(Б.Бямбадорж)-т тус тус даалгасугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжпийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан}-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГДАРГА В РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

1АХИРАМЖ
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Цогт сумын 10 ортой Эрүүл мэндийн 
төвийн барилга угсралтын ажлыг хүлээж 

авах улсын комисс томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4-ийн “а” дахь заалт, Барилгын тухай 
хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 1 
дүгээр хавсралтын 1 дэх заалт, Засгийн газрын 2018 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах 
тухай” 317 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ЭМСЯ/201811005 дугаар 
гэрээт Цогт сумын 10 ортой Эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажлыг 
хүлээн авч, ашиглалтад оруулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Комиссын дарга: Б.Бямбадорж -Газрын харилцаа, барипга хот
байгуулалтын газрын даргын 
үүргийгтүр орлон гүйцэтгэгч 

Нарийн бичгийн дарга: Г.Бат-Эрдэнэ -Газрын харилцаа, Барилга хот
байгуулалтын газрын барилгын 
хяналтын инженер 

Гишүүдэд: М.Мандаххүү -Архивын тасгийн дарга
Ж.Лхамаа -Барилгын хөгжлийн төвийн

барилга байгууламжийн 
захиалагчийн хяналтын 
хэлтсийн хяналтын инженер 

Ц.Амарсанаа -Онцгой байдпын газрын
гамшгаас хамгаалах улсын 
байцаагч, ахмад 

Б.Мөнхдэмбэрэл -Мэргэжлийн хяналтын газрын 
барилгын техникийн хяналтын 
улсын байцаагч 

Р.Пүрэвдорж -Орон нутгийн өмчийн газрын 
мэргэжилтэн

Б.Бээжин -“Аптай-Улиастайн Эрчим Хүчний
Систем” ТӨХК-ийн Үйлдвэрлэл 
эрхэлсэн дэд захирал бөгөөд 
ерөнхий инженер 

Л.Насанбуян -Цогт сумын Засаг дарга 
Б.Дашдондог -Цогт сумын Эрүүл мэндийн 

төвийн эрхлэгч
Ч.Нарандэлгэр -“Барилга байгууламж” ХХК-ийн 

захирал
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Б.Батжаргал -“Сод Энх Констракшн" ХХК-ийн 
захирал

С.Мөнхжаргал -“Сод Энх Констракшн” ХХК-ийн 
инженер

2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахдаа гэрээнд тусгагдсан 
техникийн нөхцөл, ажлын тоо хэмжээтэй нийцүүлэх, холбогдох баримт бичгийн 
бүрдпийг хүлээн авч үр дүнг танилцуулахыг комисс (Б.Бямбадорж)-т үүрэг 
болгосугай.

3. Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авсан акт, баримт 
бичгийг үндэслэн хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, хяналт тавьж ажиллахыг 
Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, цаашдын ашиглалт, арчилгаа, 
хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Цогт сумын Засаг дарга (Л.Насанбуян), 
Цогт сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч (Б.Дашдондог)-д тус тус даалгасугай.



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ
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Г 1
Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын барилга угсралтын ажлыг хүлээж 
авах улсын комисс томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4-ийн “а” дахь заалт, Барилгын тухай 
хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн
1 дүгээр хавсралтын 1 дэх заалт, Засгийн газрын 2018 оны “Дүрэм шинэчлэн 
батлах тухай” 317 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ЗГХЭГ/201801013 дугаар 
гэрээт Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газар барилга угсралтын ажлыг хүлээн 
авч, ашиглалтад оруулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Комиссын дарга: Б.Бямбадорж -Газрын харилцаа, барилга хот
байгуулалтын газрын Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн дарга 

Нарийн бичгийн дарга: Г.Бат-Эрдэнэ -Газрын харилцаа, Барилга хот
байгуулалтын газрын барилгын 
хяналтын инженер 

Гишүүдэд: М.Мандаххүү -Архивын тасгийн дарга
Ц.Амарсанаа -Онцгой байдлын газрын гамшгаас 

хамгаалах улсын байцаагч, ахмад 
Б.Мөнхдэмбэрэл -Мэргэжлийн хяналтын газрын 

барилгын техникийн хяналтын 
улсын байцаагч 

Р.Пүрэвдорж -Орон нутгийн өмчийн газрын 
мэргэжилтэн 

Б.Бээжин -“Аптай-Улиастай эрчим хүчний систем” 
ТӨХК-ийн Үйлдвэрлэл эрхлэсэн дэд 
захирал бөгөөд ерөнхий инженер 

П.Нямдаваа -Эрдэнэ сумын Засаг дарга 
Б.Буянзаяа -Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга
Ч.Нарандэлгэр -“Барилга байгууламж" ХХК-ийн 

захирал
Н.Алтанхуяг -“Ашид гэгээн өргөө” ХХК-ийн захирал

2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахдаа гэрээнд тусгагдсан 
техникийн нөхцөл, ажлын тоо хэмжээтэй нийцүүлэх, холбогдох баримт бичгийн

0217К5
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бүрдлийг хүлээн авч үр дүнг танилцуулахыг комисс (Б.Бямбадорж)-т үүрэг 
болгосугай.

3. Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авсан акт, баримт 
бичгийг үндэслэн хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, хяналт тавьж ажиллахыг 
Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, цаашдын ашиглалт, арчилгаа, 
хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Эрдэнэ сумын Засаг дарга 
(П.Нямдаваа)-т тус тус даалгасугай.



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

5АСАГ ДАРГЫН 
ЧАХИРАМЖ
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Гэрээ сунгах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 

35 дугаар зүйлийн 35.1.2, 35.1.6 дахь заалт, Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 

зөвлөлийн 2019 оны 21 дэх хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж буй Баян-Уул, 

Жаргалан, Шарга, Хөхморьт сумдын жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах 

ажлын гэрээний хугацааг сунгаж, ажлыг улсын комисст хүлээлгэж өгөх хугацааг 

хавсралтаар тогтоосугай.

2.Ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо хэмжээ, барилга угсралтын ажлын 

чанарт хяналт тавьж, хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажпын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, 

төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Мэргэжлийн хяналгын газар (Б.Түмэнбаатар)-т 

тус тус даалгасугай.

4.3ахирамж гарсантай холбогдуулан 2018 оны А/539 дүгээр захирамжийн

2 дахь хавсралтад заасан 2, 5, 6, 7 дугаар дахь заалтуудыг хүчингүй болсонд 

тооцсугай.

ЗАСАГДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

Дугаар Алтан хот

г
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар 

зүйлийн 7.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 07 сарын 17-ны 

өдрийн 07 дугаартай тогтоолоор батлагдсан Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүжигдэх 8.000.000 (найман сая) төгрөгийн өртөгтэй Төгрөг сумын 0.4 кв-ын 

цахилгааны шугамын ажлыг шууд гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Төгрөг 

сумын Засаг дарга (Л.Алтангэрэл)-д олгосугай.

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо 

хэмжээ, техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу 

эрх үүрэг, захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, 

хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Төгрөг сумын Засаг дарга (Л.Аптангэрэл)-д 

үүрэг болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга (П.Баасан)-нд тус тус үүрэг 

болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИ РАМЖ
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г п
Архи согтууруулах ундаа худалдах 
түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 29.1.6-ийн “ж” дэх заалт, 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3, 14.4 дэх 

хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Цэргийн албаны 2019 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага зохион 

байгуулагдахтай холбогдуулан 2019 оны 10 дугаар сарын 14-нөөс 16-ны өдрүүдэд 

Есөнбулаг сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд архи согтууруулах ундаа худалдах, 

түүгээр үйлчлэхийг хориглосугай.

2. Хориглосон өдөр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам 

сахиулах, нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулж, хяналт 

тавьж ажиллахыг Цагдаагийн газар (Д.Болдсайхан), Есөнбулаг сумын Засаг дарга 

(Ш.Дагва) нарт тус тус даалгасугай.

3. Энэ захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж, дүнг 2019 оны 10 дугаар 

сарын 17-ны өдөр танилцуулахыг Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга (Д.Баттайван)-д 

даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му с1оситеп1з/2АНМР-ЗА-4 дос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЬШ 
ЗАХИРАМЖ

::о /9  )НЫ 40 сарын/# өдор Дугаар Алтай хот

г п

Г ишүүд:

Халиун сумын төвийг төвлөрсөн 
дулааны нэгдсэн системд холбох ажилд хяналт 

шалгалт хийх ажлын хэсэг томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дэх заалт, Барилгын тухай хуулийн 35.1.1, 
35.1.2 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1,Хувийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа Халиун сумын төвийг 
төвлөрсөн дулааны нэгдсэн системд холбох ажлын гүйцэтгэлд үнэлэлт, дүгнэлт 
гаргах ажлыг хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Ажлын хэсгийн дарга: М.Батсуурь -Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн дарга 

Нарийн бичгийн дарга: М.Мөнхцэцэг-Газрын харилцаа, барилга хот
байгуулатын газрын инженерийн 
барилга байгууламж хариуцсан 

мэргэжилтэн
Ж.Мөнхчимэг -Аймгийн Засагдаргын Тамгын газрын 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтсийн Газрын 
харилцаа, барилга, хот байгуулалт, 
нийтийн аж ахуйн хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Лхагва-очир -Эрчим хүчний зохицуулах
зөвлөлийн орон тооны гишүүн 

Б.Мөнхдэмбэрэл -Аймгийн мэргэжлийн хяналтын
газрын барилгын техникийн 
хяналтын улсын байцаагч 

Д.Отгонжаргал -Мэргэжлийн хяналтын газрын 
Эрчим хүчний хяналтын улсын 
байцаагч

Т.Алтансүх -Халиун сумын Засаг дарга 
С.Оюунчимэг -Халиун сумын Засагдаргын Тамгын 

_______ газрын дарга
2.Барилга байгуулалмжийн ажлын гүйцэтгэл, баримт бичигт хяналт шалгалт 

хийсэн ажпын үр дүнг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны дотор танилцуулахыг 
ажпын хэсгийн дарга (М.Батсуурь)-т тус даалгасугай.

/

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му йоситеп1з/;



МОНГОЛ УЛС 
[ ОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЧАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

21)/У окы /0  сарын /у  едвр Дугаар А.тгай хот

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад 
томилолтоор ажиллуулах тухай

1

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах өндөр хөгжилтэй орнуудтай 

харилцааг өргөжүүлж, төрийн болон аж ахуйн нэгжийн дэвшилтэт технологи, сайн 

туршлагыг судлах зорилгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн 

хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн П.Бат-Очирыг 2019 оны 10 дугаар сард Бүгд 

Найрамдах Солонгос Улсын Бусан хотод нутгийн захиргааны байгууллагатай 

уулзаж, туршлага судлах сургалтад сумын Засаг дарга нартай оролцуулахаар 

томилсугай.

2.Сургалтад хамрагдсан илггэх хуудсаа ирсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн 

дотор Төрийн захиргааны удирдпагын хэлтэст танилцуулахыг аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн (П.Бат-Очир)- 

д даалгасугай.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны 

удирдлагын хэлтсийн дарга (Д.Отгонбаяр)-т үүрэг болгосугай.

С:/Му йоситеп15/ЛАНМК-ЗА-4 йос



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛ ГАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

он ы /^ сар ы н  /^өдер Дугаар Алтан хот

г 1
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн “Алтай хотын гэр 
хОрооллын өрхийг 2 тарифт цахилгааны тоолуураар хангах ТААОНӨГ7201901019 дугаар 
гэрээтэй ажил гүйцэтгэгдэж дууссан тул тус ажпыг хүлээн авч ашиглалтад оруулах ажпын 
хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Комиссын дарга: Б.Бямбадорж

Нарийн бичгийн дарга: Н.Энхбаяр

Гишүүд:

-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч
-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

Д .А л та н ц эц э г -"А пта й -У л и а стай н  эрчим  хүчний 
си сте м ” Т Ө Х К-ийн  б орл уул алты н  
албаны дарга 

П Баяржаргал -“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем'1 
ТӨХК-ийн Тоолуур хэмжүүрийн инженер 

Д.Отгонжаргал -Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим 
хүчний хяналтын улсын байцаагч 

-Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн орон 
тооны гишүүн

-Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтсийн 
цахилгааны улсын байцаагч 
-Орон өмчийн газрын Өмчийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

-“Зэт Ди Эн Смарт Энержи” ХХК-ийн 
менежер

2. Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч ашиглалтад оруулахдаа гэрээнд тусгагдсан 
техникийн нөхцөл, ажлын тоо хэмжээтэй нийцүүлэх. холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг 
хүлээн авч үр дүнг танилцуулахыг комиссын дарга (Б.Бямбадорж)-д үүрэг болгосугай

3. Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авсан акт, баримт бичгийг 
үндэслэн тухайн байгууллагатай хамтран хөрөнгийн бүртгэл хийж, өөрчлөлтийг бүртгэж, 
хяналт тавьж ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, цаашдын ашиглалт, 
арчилгаа хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем" 
ТӨХК (А.Пүрэвсүрэн)-д тус тус даалгасугай.

Б.Лхагва-Очир 

Ц.Ариунжаргал 

Б.Балдорж 

У.Дэлгэрбаяр

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С./Му аоситеп15/ЗДЫ№К-ЗА-4 йос



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫИ 
ЗАХИРАМЖ
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г
Ажлын хэсэг томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1 Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн 
ГААОНӨГ/201907053 дугаартай Мал эмнэлгийн гэрчилгээний систем нэвтрүүлэх 
тоног төхөөрөмжийг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
томилсугай.

Комиссын дарга: Н.Сандаг -аймгийн Мал эмнэлгийн газрын

газрын төрийн бус байгууллага, 
мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

З.Мөнхнасан -Орон нутгийн өмчийн газрын ахпах 
мэргэжилтэн 

Ш.Соронзонболд-"Альфа зууч” ХХК-ийн менежер
2. Мал эмнэлгийн гэрчилгээний систем нэвтрүүлэх тоног төхөөрөмжийг 

гэрээнд тусгагдсан техникийн нөхцөл, барааны тоо хэмжээтэй нийцүүлэн хянаж 
авах, холбогдох баримт бичгийн бүрдпийг хангаж, үр дүнг танилцуулахыг ажлын 
хэсэг (Н.Сандаг)-т үүрэг болгосугай.

3. Хүлээн авсан тоног төхөөрөмжийг орон нутгийн өмчид бүртгэн авч Мал 
эмнэлгийн газартай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт, өөрчлөлтийг хийж, хяналт тавьж 
ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т цаашдын ашиглалт, 
арчилгаа, хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Мал эмнэлгийн газар 
(Н.Сандаг)-т тус тус даалгасу

дарга
Нарийн бичгийн дарга: Р.Бүрэнбаясах -Мал эмнэлгийн газрын Зооноз,

халдварт өвчин тандалтын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г ишүүд: Э.Бямбаа -Аймгийн Засаг даргын Тамгын

ЗАСАГДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

Дугаар Алтай хот

Ажлын хэсэг томилох тухай
“ I

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2019 оны 285 
дугаар тогтоолын 3.8 дахь заалт, Улсын онцгой комиссын 2019 оны 8 дугаар 19- 
ний өдрийн өргөтгөсөн хуралдаанаар “Аймаг сумын хэмжээнд мал мах бэлтгэх, 
нийлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх” чиглэлээр өгөгдсөн үүрэг, Мал эмнэлгийн ерөнхий 
газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн 01/1046 албан бичгээр 
йрүүлсэн чиглэлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нийслэлийн 2019 оны намар, 2020 оны хаврын хэрэгцээт махны нөөцийг 
бүрдүүлэхэд зориулж мах бэлтгэх, нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын 
хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч: Ж.Ганбат -аймгийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд: Б.Баян-Эрдэнэ -Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

Н.Сандаг -Мал эмнэлгийн газрын дарга 
Б.Түмэнбаатар -Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 
Т.Мөнхнасан -Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн 

дарга
С.Гантулга -Авто тээврийн төвийн дарга 
Б.Элбэгжаргал -Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн

бодпого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

-Сумдын Засаг дарга нар
Нарийн бичгийн дарга: П.Мөнхзаяа -Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын

хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, 
худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн

2. Дээрх ажлыг нэгдсэн удирдпага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг 
ажлын хэсэг (Ж.Ганбат)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му йоситеп(з/2АНМЯ-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛ ГАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

2119 оны 40_ сары н/у елар Алтай хот

г 1
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 
зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 9-ний 
өдрийн 104 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжилт хийгдэх 
ГААОНӨГ/201907044 дугаартай Хүүхдийн паркын тоглоомын тоог нэмэгдүүлэх (2 
ширхэг тоглоом суурилуулах) ажлыг “М.Одням ахлагчтай иргэдийн бүлэг’’-тэй 
гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газар (Б.Бямбадорж)-т олгосугай.

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо 
хэмжээ, техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу 
эрх үүрэг, захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, 
^эрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын дарга (Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 
хөрөнгийн орон нутгийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд 
хяналт тавьж ажилллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т тус тус 
даалгасугай.

ЗАСАГДАР В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му йоситеп(8/2АНЫР-ЗА-4 йос

021717



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТЛЙ АЙМГИЙН 

ЗЛСАГ ДЛРГЫН 
ЗАХИРЛМЖ

20 оны /0  сарыи эдер Дугаар Алтан хаг

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 
өМчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 
зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 9-ний 
өдрийн 103 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжилт хийгдэх 
ГААОНӨГ/201907044 дугаартай Хүүхдийн паркийн тоглоомын тоог нэмэгдүүлэх (2 
Ширхэг тоглоом суурилуулах) ажлыг “Дашрэнцэн ахпагчтай иргэдийн бүлэг”-тэй 
Гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо 
хэмжээ, техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу 
эрх үүрэг, захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, 
Хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газар (Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 
хөрөнгийн орон нутгийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт.ашиглалтын байдалд 
хяналт тавьж ажилллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т тус тус 
даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му йоситеп15/2АЖР-ЗА-4 дос



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

20 №  0цы 10 сарын/ ^ едор Дугаар Алтай хот

г Ажлын хэсэг байгуулах тухай
1

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1.0рон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн ГААОНӨГ/201907047 
дугаар гэрээтэй “Авто замын гэрлэн дохио, камер суурилуулах ажил”, 
ГААОНӨГ/201907042 дугаар гэрээтэй “Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гэрэлтүүлгийн 
ажил” тус тус гүйцэтгэгдэж дууссан тул дээрх ажлуудыг хүлээн авч ашиглалтад 
оруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Комиссын дарга: Д.Энхчимэг -Есөнбулаг сумын Засаг даргын
Тамгын газрын дарга 

Нарийн бичгийн дарга: М.Мөнхцэцэг -Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын инженерийн 
байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүд: Д.Отгонжаргал -Мэргэжлийн хяналтын газрын
Эрчим хүчний хяналтын улсын 
байцаагч

Л.Мягмарсүрэн -Есөнбулаг сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын Дэд бүтэц 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Балдорж -Орон Өмчийн газрын Өмчийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

Т.Ууганжаргал -Иргэдийн бүлгийн ахлагч

2. Авто замын гэрлэн дохио, камер, болон цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжийг гэрээнд тусгагдсан техникийн нөхцөл, барааны 
тоо хэмжээтэй нийцүүлэн хянаж авах, холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангаж, 
үр дүнг танилцуулахыг ажлын хэсэг (Д.Энхчимэг)-т үүрэг болгосугай.

3. Хүлээн авсан тоног төхөөрөмжийг орон нутгийн өмчид бүртгэн авч 
Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт, 
өөрчлөлтийг хийж, хяналт тавьж ажиллахыг орон нутгийн өмчийн газар 
(Л.Ганхуяг)-т, цаашдын ашиглалт, арчилгаа, хамгаалалтад хяналт тавьж 
ажиллахыг Есөнбулаг сумын Засаг дарга (Ш.^$гв^)-д турОгус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му с!оситеп15/2АНШ-ЗА-4 с!ос

021773
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАР1 ЫН 
ЗАХИРАМЖ

20 $  оны 40 Дугаар Алтай хот

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 
зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний 
өдрийн 109 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжилт хийгдэх 
ГААОНӨГ/201907048 дугаартай Алтай хотын хатуу хучиллттай авто зам дагуу 
Тэмдэг, тэмд:эглэгээ хийх ажилд “Д.Болормаа ахлагчтай иргэдийн бүлэг"-тэй 
гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Цагдаагийн газар (Д.Болдсайхан)-т 
олгосугай.

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо 
эюмжээ, техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу 
эрх үүрэг, захиалатийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, 
хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Цагдаагийн газар (Д.Болдсайхан)-т үүрэг 
болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 
хөрөнгийн орон нутгийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд 
хяналт тавьж ажилллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т тус тус 
даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛ ГДЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

Дугаар Алтай хот

г.Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэг, Төрийн болон орон

46 дугаар зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 3 дугаар 

сарын 5-ны өдрийн 06 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1 .Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/130 

дугаар захирамжийн 1 дэх заалтын “Засаг даргын Тамгын газар (Ч.Бат-Эрдэнэ)- 

Т” гэснийг “Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургуулийн Говь-Алтай 

аймаг дахь салбар Анагаах ухааны сургууль (М.Банзаагаяа)-д” гэж өөрчилсүгэй.

2.3ахирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн 

бодлогын хэлтэс (Б.Алтайбаатар)-т даалгасугай.

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн

С:/Му с)осител(5/2АНМН-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

20 оны 40 сарын 4?өдер Ду< аар Алтай хот

I Г 1

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын “б”, “в” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 62, 63, 64 дүгээр тогтоолуудыг тус тус 
Үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1-Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаас сум, тосгоны 
эмийн эргэлтийн сан татан буулгах шийдвэр гарсантай холбогдуулан татан буулгах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахпагч: -Аймгийн Засаг даргын Тамгийн газрын Нийгмийн
бодлогын хэлтсийн дарга 

Нарийн бичгийн дарга: -Эрүүл мэндийн газрын дарга 
Гишүүд: -Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламжийн

хэлтсийн дарга 
-Эрүүл мэндийн газрын Удирдлага, төлөвлөлт 

санхүүгийн хэлтсийн дарга 
-Эрүүл мэндийн газрын эмийн бодлого, төлөвлөлт 

хариуцсан мэргэжилтэн 
-Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн дарга нар (Эмийн эргэлтийн 
сангийн хяналтын зөвлөлийн дарга)

-Сумын Засаг дарга нар (Эмийн эргэлтийн 
сангийн удирдах зөвлөлийн дарга)

-Сум, тосгоны Эрүүл мэндийн төв, сум дундын 
эмнэлгийн дарга нар

-Сумын Эрүүл мэндийн төвийн нягтлан бодогч нар
2.Татан буугдаж буй эмийн эргэлтийн сангуудын дуусгалтын баланс гаргах, өр, 

авлагыг барагдуулж, хөрөнгө эзэмшигчид нь худалдан борлуулах, балансаас балансад 
шилжүүлэх, татан буулгах үйл ажиллагааг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион 
байгуулж, дүнг танилцуулж ажиллахыг ажлын хэсэг (Б.Аптайбаатар)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАР В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му с1оситеп(5/2АНШ-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

20$Р  оиы ^ сарын адор Дугаар Алтай хот

Шарга сумд сур харвааны талбай 
байгуулах хөрөнгө гаргах тухай

1

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир спортын тухай 

хуулийн 8.2.1, 8.1.6 дахь хэсэг, Алтайн 1000 харваач хөтөлбөрийн 3.3.1 дэх заалт, 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 оны 10 сарын 2-ны 21 дэх 

хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1.“Аптайн-1000 харваач” хөтөлбөрийн хүрээнд Шарга сумд 3 зурхай бүхий 

сурын харвааны талбай байгуулахад зарцуулагдах зардалд дэмжлэг үзүүлсүгэй.

2.Талбай хийхэд шаардагдах 6000000 (зургаан сая) төгрөгийг орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас гаргахыг 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч. Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодлогын

хэлтэс (Б.Аптайбаатар)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭНЦЭНДОРЖ



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХНРАМЖ

2 0 оны /0/0  сары н^/өдер Дуга_г Алтай хот

г
Есдүгээр цэцэрлэгийн тусгай 

зөвшөөрөл сунгах тухай

П

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын

Зүйлийн 23.1, 23.4 дэх заалт, аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын санал, 

дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь :

1. Есөнбулаг сумын Оргил багт байрлах есдүгээр цэцэрлэгийн сургалт 

эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай сунгасугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодлогын 

хэлтэс (Б.Алтайбаатар)-т даалгасугай.

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Боловсролын тухай хуулийн 23 дугаар

ЗАСАГ ДАР .РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му боситеп(5/2АНМР-ЗА-4 йос

021775
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-ДЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
5АХИРАМЖ

он ы / ^ с а р  ы н / У өдер

г
Дугаар

Комисс томилох тухай

Алтан хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 
33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, 
ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах явуулах журам”-ын 9.1 дахь заалтыг тус 
тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/470, А/482, дугаар захирамжаар 
зарлагдсан газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион 
байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

Комиссын дарга: Ж.Мөнхболд -Газрын харилцаа, барилга хот
байгуулалтын газрын Удирдлагын 

хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Д.Мөнхтуяа-Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын мэргэжилтэн 

Гишүүдэд: П.Бат-Очир -Аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
Хууль тогтоомжийн биелэлт 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Ж.Мөнхчимэг-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодпого, 
төлөвлөлтийн хэлтсийн Газрын 
харилцаа, барилга, хот байгуулалт, 
нийтийн аж ахуйн хөгжлийн бодпого, 
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

М.Батсуурь -Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн дарга

2.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг журмын дагуу 
зохион байгуулж явуулахыг комисс (Ж.Мөнхолд)-т, шалгаруулалтын үр дүнг 
танилцуулахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 
(Б. Бямбадорж)-т даалгасугай,-„.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Хөрөнгө оруулалт,
^ лтийн хэлтэс (П.Б^аван)-т уүрэг болгосугай.хөгжлийн бодлого, ТӨЛӨВЛӨ]

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му йоситеп15/2АН^1Н.



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

20/9 оны / ^ сарын / / өдер Дугаар /̂ & Г>Дугаар Алтай хот

г Гэрээ сунгах эрх олгох тухай
|

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.2, 35.1.6, 35.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Чандмань сумын 

320 хүүхдийн сургуулийн барилгын өргөтгөлийн БСШУСЯ/201801237 дугаар 

гэрээт барилгын угсралтын ажлыг үргэлжлүүлж улсын комисс хүлээлгэн өгөх 

хугацааг хавсралтаар баталж, гэрээ сунгах эрхийг Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулал гын газар (Б.Бямбадорж)-т олгосугай.

2. Ажил гүйцэтгэгх хугацаа, ажлын тоо хамжээ, барилга угсралтын ажлын 

чанарт хяналт тавьж, хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, 

төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар)-т 

тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА З.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му с!оситеп{5/2АНЫК-ЗА-4 йос

021749

http:XflHa.nT
http:XflHa.nT
http:opyy.na.nT


= ?  -I1 /аАймгийн Засаг даргын 2р.</ оны
Р.. сарьж /Г-ны өдрийн^^цугаар
захирамжийн нэгдүгээр^х&всралт

4 '  \

ДЮА0042

2018 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖЙЖ БУЙ 
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГЭРЭЭ СУНГАХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д Барилга 
байгууламж 
их засварын 
ажлын нэр, 

хүчин чадал, 
байршил

Гэрээ сунгах 
хугацаа

Гэрээ
байгуулсан

дүн

Санхүүж 
сан дүн 
/сая.төг/

Ажлын
гүйцэтгэл
/бодит

гүйцэтгэл,
хувииг
бичнэ.1

Тайлбар 
/үр дүн/

Гэрээ сунгах 
хүсэлт 

ирүүлсэн 
эсэх

Г үйцэтгэгч 
хугацаандаа 

амжаагүй, гэрээ 
сунгах болсон 

шалтгаан

Г үйцэтгэгч 
компаниийн 

нэр

1

Сургуулийн 
барилгын 
өргөтгөл, 

320 суудал 
/Говь-Алтай, 

Чандмань 
сум/

2019.10.17-
2019.10.25 1,988.5 1784.5 90%

Барилгын 
дотор заслын 
ажил хийгдэж 

байна.

2019 оны 10 
сарын 04- 

ний өдрийн 
019/95 
дугаар 
албан 

бичгээр 
гэрээ сунгах 

хүсэлт 
ирүүлсэн.

Цахилгааны 
хэлбэлзэлээс 

болж ажил 
удааширсан.

"Топ фасад 
монголиа"ХХК

оОо



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

1АСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

20 Дугаар Алтай хот

г п
Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон 

шалгаруулалт зарлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар 

Зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2015 оны 248, 2016 оны 10 дугаар 

тогтоол, 2019 оны 202 дугаар тогтоол, Барилга, хот, байгуулалтын сайдын

2018 оны 208 дугаар тушаал, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 

9 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аптай хотын инженерийн байгууламж бүхий бүсэд 2 нэгж талбарт 

нийгийн орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон 

шалгаруулалтыг зарлах газрын хэмжээ, зориулалтыг 1 дүгээр хавсралтаар, 

байршлыг 2-3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

2. Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруултыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 

12-ны өдөр зохион байгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллахыг 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан)-т үүрэг болгосугай.

Г
ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му доситеп(5/2АНМР-ЗА-4 с!ос

071779



Аймгийн Засэг дэргын 20$оны  
угаар сарын^/өдрийн^уЦугаа|: 
захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

1 ДЮА00П2

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАПГАРУУЛАЛТ 
ЗАРЛАН ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТ, ХЭМЖЭЭ, ТӨСӨЛ СОНГОН 

ШАЛГАРУУЛЛАЛТ ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА, ГАЗРЫН АНХНЫ ҮНЭ

№ Газрын байршил Зориулалт Талбайн 
хэмжээ /м2/

Дуудпага 
худалдааны анхны 

үнэ /мян.төг/

1 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Хаус хороолол 10621 106210.0

2 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Хаус хороолол 10621 106210.0

оОо

Гэрээ сунгах эрх олгох тухай



Төсөл сонгон шалгаруулалтдар эзэмшүүлэх 
ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 820800 . . .

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг, Солонго хороолол 5асаг даргын 
Р-ны өдрийн 
хавсралт

Д!ЭА0042

Огноо: 2019-10-17

Хашааны |рдинат:

ЦэгуүдДугаар
287130.817
287104.016
287291.668
287318.469

хэмжээ: 10621.0 квадрат метр

Зургийн масштаб 1:2 000 (1 сантиметрт20 метр багтана)



I  '$1
I  Ш 
I  Ш
I  А

I  Щ
Нэгж талбарын дугаар^ 820800 . . .

Хаяг: !”овь-Д |паи аймэг, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг, Солонго хороолол
$

Төсөл сонгон шалгаруулалтаар эзэмшүүлэх а  
ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

1
<1
0
1

4
'Л

Аймгийн Засаг даргын11*1 I Г • »]•! ■ ------  ------ I--1 1“

1*20 / ^ о н ы ^ д у г а а р  сары н .-^^ны  өдрийн 
^ ^ у д у г а а р  захирамжийн р хавсралт

■йл 4-1 Д »  * -

С1 ДЮА00-12

Огноо: 2019-10-17

Хашааны координат:

Д^гаар X Ү Урт Цэгүүд

5137979.863 287094.691 46.00 1-2

Е '2 5138017.249 287067.890 230.89 2-3

# 3 5138151.774 287255.542 46.00 3-4

1 й 5138114.388 287282.343 230.89 4-1

№+■&
Шиг-

.егГ;

I Талбайн хэмжээ: 10621.0 квадрат метр

Зургийн масштаб 1:2 000 (1 сантиметрт 20 метр баггана)



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

20 / /  ины /0  сарын / У одор Алтай хот

г

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 33 

дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол, 

Барилга, хот, байгуулалтын сайдын 2018 оны 208 дугаар тушаал, Аймгийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 09 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1.Аптай хотын инженерийн байгууламж бүхий бүсэд аймгийн 1 нэгж талбарт 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг дахин зарлан явуулах 

газрын хэмжээ, зориулалт, дуудлага худалдааны анхны үнийг 1 дүгээр 

хавсралтаар, байршлыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

2.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудпага худалдааны шалгаруултыг

2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, 

холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, 

хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с!оситеп15/2АНМР-ЗА-4 Ьос

021770

http:30p~y.na.nT


Аймгийн Засагдаргын 'Ш 1  оны ... 
дугаар сарын/й. өдрийИ^дугаар 

захирамжийн нэгдүгээр х^&бралт

*  I
I ^  /'Ю ДС 2'1

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА, 
ХУДАПДАА ЗАРЛАН ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАПТ, 

ХЭМЖЭЭ, ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ

№ Газрын байршил Зориулалт Талбайн 
хэмжээ /м2/

Дуудлага 
худалдааны анхны 

үнэ /мян.төг/

1 Харзат баг Нэгдсэн 
эмнэлэгийн зуун талд

Уурын зуухны 
зориулалтаар 8000 80000.0



Нэгж талбарын дугаар: 820800

й
А|Г'

Дуудпага худалдэагаар эзэмшүүлэх 
ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

. .  ц
Аймгийн Засаг даргын 

20 ^^^о н ы ^г^у га а р  сары Н л ^-н ы  өдрийн
^ /^ • ^ д у г а а р  захирамжийньв^-р хавсралт

ДЮ А0042

Өгноо: 2019-10-17

Хашааны координат:

Дугаар X Ү | Урт Цэгүүд

1 5139411.077 289595.706- 24.74 1-2

2 5139434.228 289604.443 83.62 2-3

3 5139454.346 289685 609 37.50 3-4

4 5139463.379 289722.002; 70.38 4-5

5 5139396.195 289742.976> 68.90 5-6

6 5139376.914 289676.827 49.79 6-7

7 5139414.123 289643.744;: 16.98 7-8

8 5139403,335 289630.637: 9.32 8-9

9 5139395.415 289635.547- 6.51 9-10

10 5139392.029 289629.990; 6.66 10-11

11 5139386.340 289633.458г 24.95 11-12

12 5139376.142 289610.683; 38.01 12-1

Талбайн хэмжээ: 8000.0 квэдрат метр

■ V '

Зургийн масштаб 1 <^.000 (1 сантиметрт^О метр баггана)

Й;_________________________



МОНГОЛ УЛС
ГПВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Д у г а а р /^ ^ Алтан \от

гӨмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа 
хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг 

гишүүнд шилжүүлэн өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, т/үний удирдлагын тухай 

хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 

тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 12.1.1, 12.1.3 дахь 

заалт, 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 21.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 
тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖПАХ нь:
1. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа газар 

өмчилсөн иргэдийн хэлцлийг харгалзан хавсралтад дурьдсан 4 иргэнд үнэ 

төлбөргүйгээр шилжүүлэн өмчлүүлсүгэй.

2. Газар өмчлөгчийн хуулийн дагуу хүлээсэн үүргийн биелэлтэнд хяналт тавьж 

ажиллахыг Есөнбулаг сумын Засаг дарга (Ш.Дагва), Улсын бүртгэлийн хэлтэс 

(Г.Чүлтэмжамц)-т тус тус үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2005 оны 97 

дугаар захирамжийн хавсралтын 78, 2006 оны 261 дугаар захирамжийн хавсралтын 42, 
2006 оны 28 дугаар захирамжийн хавсралтын 92,94 дугаарт бүртгэгдсэн холбогдох 

хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Газар өмчлөх эрх нь сэргээгдсэн иргэдэд хууль тогтоомжид заасны дагуу газар 

үнэгүй өмчлөх эрхээ эдлэх боломжтой болохыг зөвлөсүгэй.

РЭНЦЭНДОРЖ
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ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХЭЭ НЭГ ГИШҮҮНДЭЭ ҮНЭ ТӨЛБӨРГ7ЙГЭЭР
ШИЛЖҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д Овог нэр Ам
бүл Хаяг

Газрын
хэмжээ

/м2/

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд өмчилж авсан Өмчлөх эрх 
шилжүүлэн 
авагчийн 
овог нэр

Тайлбар
Огноо Дугаар

Хавсралтад
орсон
дугаар

Өмчлөх эрх 
шилжүүлэгчийн 

овог нэр

1 Дэмбэрэл
Дащцаваа 4 Баяншанд баг 

5-18 тоот 940.0 2015.04.18 97 78
З.Алтанхүү

Д.Пүрэвжаргал
Д.Бямбаширнэн

Дэмбэрэл
Дашдаваа

Нотариатын
гэрээ

хийгдсэн.

2 Санжжав
Сарангэрэл 5 Баяншанд баг 

2-5 тоот 625.0 2006.10.12 261 42

Н.Дашдорж
Д.Жамбалсүрэн

Д.Дорж
Д.Бүжинлхам

Санжжав
Сарангэрэл

Нотариатын
гэрээ

хийгдсэн.

3 Баатар
Далайням 6 Баяншанд баг

5-13 тоот 1011.0 2006.03.10 28 94

В.Байгалмаа
Б.Дулмаа

Б.Юмжирдулам
В.Нанжид

В.Цэвэгсүрэн

Баатар
Далайням

Нотариатын
гэрээ

хийгдсэн.

4 Жанцан
Бат-Эрдэнэ 4 Баяншанд баг 

11 -2 тоот 1018.0 2016.03.10 28 92
Б.Цэрэндолгор
Б.Цэдэнпүрэв

Б.Мөнхням

Жанцан
Бат-Эрдэнэ

Нотариатын
гэрээ

хийгдсэн.

оОо



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

Дугаар Алтай хот

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн 112 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хөрөнгөөр 

санхүүжигдэх ГААОНӨГ/201910066 дугаартай Тайшир сумын ундны усны худгийн 

барилгын засвар, ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах ажлыг “Баялаг говь” ХХК-тай 

гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 

(Д.Баттайван)-т олгосугай.

2.Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо хэмжээ, 

техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу эрх 

үүрэг захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, хэрэгжилтийг 

тайлагнаж ажиллахыг “Ундарга-Аптай” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 

үйлдвэрийн газар (С.Булгантамир)-т үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газар (Д.Баттайван)-т, Мэргэжлийн хяналтын газар 

(Б.Түмэнбаатар)-т тус тус даалгасугай.

ЗАСАГДАРГ РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЧАХИРАМЖ

/'0 с а р ы н / 5 ө д ө р Д у г а а
Алтай хот

г Цогт сумын ухаалаг төхөөрөмж 
бүхий худгийн барилга барих ажилд 

гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн 113 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хөрөнгөөр 

санхүүжигдэх ГААОНӨГ/201910065 дугаартай Цогт сумын ухаалаг төхөөрөмж 

бүхий худгийн барилга барих ажлыг “Баялаг говь” ХХК-тай гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлэх эрхийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар (Д.Баттайван)-т 

олгосугай.

2.Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо хэмжээ, 

техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу эрх 

үүрэг захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, хэрэгжилтийг 

тайлагнаж ажиллахыг “Ундарга-Аптай” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 

үйлдвэрийн газар (С.Булгантамир)-т үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газар (Д.Баттайван)-т, Мэргэжлийн хяналтын газар 

(Б.Түмэнбаатар)-т тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

20 ^  оны ^  сарын ^ едер Дугаар Алтай хот

! г  пЕсөнбулаг сумын гэр хорооллын 
4 багийн худгийн хайс хамгаалалтын 

ажилд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн 1 Юаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хөрөнгөөр 

санхүүжигдэх ГААОНӨГ/201910067 дугаартай Есөнбулаг сумын гэр хорооллын 4 

багийн худгийн хайс хамгаалалтын ажлыг “Дөл-Өөдөө” ХХК-тай гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлэх эрхийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар (Д.Баттайван)-т 

олгосугай.

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо 

хэмжээ, техникийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу 

эрх үүрэг захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, 

хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг "Ундарга-Алтай” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн 

тооцоот үйлдвэрийн газар (С.Булгантамир)-т үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гуйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газар (Д.Баттайван)-т, Мэргэжлийн хяналгын газар 

(Б.Түмэнбаатар)-т тус тус даалгасугай.
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МОНГОЛ УЛС 
Г ОВЬ-А.ЛТАЙ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

Дугаар

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Алтай хот

1

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний удирдпагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Малын генетик нөөцийн тухай 
хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэг, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.3.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. “Их говийн тэмээний баяр-2019” наадмыг Аптай хотод 11 дүгээр сарын 
25, 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

2. Наадам зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулсугай. Үүнд:

Ажлын хэсгийн ахлагч: В.Сүррагчаа -Аймгийн Засаг даргын зөвлөх

Нарийн бичгийн дарга: 

Гишүүд:

-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
дарга

-Нийгмийн бодлогын 
хэлтсийн дарга

-Мэргэжлийн хяналтын газрын 
дарга
-Цагдаагийн газрын дарга 
-Мал эмнэлгийн газрын дарга 
-Биеийн тамир, спортын 
газрын дарга

-Есөнбулаг сумын Засаг дарга 
-Ардын дуу бүжгийн Аптай 
чуулгын дарга

-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодпого төлөвлөлтийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн 
-Нийтлэг үйлчилгээ ОНТҮГ-ын 
дарга
-“Аптайн хөгжил XXI зуун” 
төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөгч

Сумдын Засаг дарга нар
.

3. “Их говийн тэмээний баяр-2019” наадмыг удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангах, баярын үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээллийг олон нийтэд
сурталчилж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч (В.СүррагЧаа)-д даалгасугай.

Б.Баян-Эрдэнэ

Б.Аптайбаатар

Б.Түмэнбаатар

Д.Болдсайхан
Н.Сандаг
Н.Бямбацогт

Ш.Дагва
Э.Отгонбаатар

Б.Элбэгжаргал

М. Зандраа 

Ш.Пүрэврагчаа

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Д.ДАВААДОРЖ
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