
МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ
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Комисс байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 
өм^ийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйл, 78 дугаар зүйлийн 78.2.6 дахь заалт, 
аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 24 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийн дуудпагын 
худалдааг зохион байгуулах журам”-ын 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийг тус тус 
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 
23, 24, 35 дугаар тогтоолын дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр явагдах 
нээлттэй дуудпагын худалдааг эрхлэн явуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулсугай.

Өмчийн төлөөлөгч: П.Бат-Очир -Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Тэмдэглэл хөтлөгч: Б.Балдорж -Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2. Нээлттэй дуудпагын худалдааг зохих журмын дагуу ил тод, нээлттэй 
зохион байгуулж, дүнг 2019 оны 09 дугаар сарын 20-ны дотор танилцуулахыг 
комисст үүрэг болгосугай.

Хөтлөгч:
мэргэжилтэн

Р.Пүрэвдорж -Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му Ооситеп15/2АНМР-ЗА-4с1ос

П?П80



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН 1\С А Г ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2 0 ^  оны ^Усарын ^ ө д о р] Дугаар _

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Алтай хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэгт тус тус үндэслэн 

ЗАХИ РАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/221 

дугаартай Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сумын орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгөөр санхүүжилт нь хийгдэх Алтай сумд спорт заалны барилга 

угсралгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны 

захирамжийн 1 дүгээр хэсэгт заасан, “Үнэлгээний хорооны дарга: Д.Ойнбилэг- 

Орон нутгийн өмчийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч” гэсэн хэсгийг 

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

өөрчилсүгэй.

2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуульд нийцүүлэн тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахыг үнэлгээний хороо /Л,Ганхуяг/-нд 

үүрэг болгосугай.
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МОИГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ
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Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний 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. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр цэнгэлдэх хүрээлэнгийн зураг төсөл 

боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний 

хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

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

Нарийн бичгийн дарга: Г.Аптангэрэл-Орон нутгийн өмчийн газрын

худалдан авах ажиллагаа хариуцсан 

ахлах мэргэжилтэн 

Гишүүд: Н.Цэвэлмаа-Орон нутгийн өмчийн газрын худалдан

авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Жигжээ-Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл

Н.Энхбаяр -Есөнбулаг сумын иргэн

2. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 

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

ЗАСАГ ДАРГА
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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 08 дугаар сарын 26-ны 

өдрийн 79 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Есөнбулаг сумын спорт заалны 

барилгын БСШУСЯ/201902352 дугаартай ажлыг гэрээ шууд 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

МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

ажилллахыг Орон нутгийн өмчийн газар ( Л.Ггщхуяг) -т  тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА I /  /  / ^ 7  В.РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ
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ГЖаргалан сумын цэцэрлэгийн барилгын 
их засварын ажпыг хүлээн авах комисс 

томилох тухай

Нарийн бичгийн дарга: Г.Бат-Эрдэнэ

Г ишүүдэд:

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний 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 дүрмийн 1 дүгээр хавсралтын 
1 дэх заалт, Засгийн газрын 2018 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай" 317 дугаар 
топгоолын 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн БСШУСЯ/201902254 дугаар гэрээт 
Жаргалан сумын цэцэрлэгийн барилгын их засварын 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 барилгын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
-Архивын тасгийн дарга 
-Орон нутгийн өмчийн газрын 
мэргэжилтэн

-Боловсрол, соёл урлагийн газрын 
мэргэжилтэн 

-Онцгой байдлын газрын улсын 
байцаагч, ахмад 

-Зохиогчийн төлөөлөл 
-Жаргалан сумын цэцэрлэгийн 
эрхлэгч

П.Баатартогтох -Туулин -Эрдэнэ" ХХК-ий 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)-т үүрэг 
болгосугай

З.Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авч акт, баримт бичгийг 
үндэслэн тухайн байгуулагатай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, хяналт 
тавьж ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, цаашдын ашиглалт, 
арчилгаа, хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Жарагалан сумын Засаг дарга 
(Д.Баярсайхан), Цэцэрлэгийн эрхлэгч (Э.Энхтуяа)-д тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

М.Мандаххүү
Р.Пүрэвдорж

Г.Анхбаатар

Ц.Амарсанаа

Б.Жигжээ
Э.Энхтуяа

В.РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ
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[Бигэр сумын сургуулийн дотуур байрны 
барилгын засварын ажлыг хүлээн авах 

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 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.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ГААОНӨГ/201807033 дугаар гэрээт 
Бигэр сумын сургуулийн дотуур байрны барилгын засварын ажлыг хүлээн авч, 
ашиглалтад оруулах комиссыг дараах бүрэлдхүүнтэй байгуулсугай.

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

Нарийн бичгийн дарга: Г.Бат-Эрдэнэ -Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын барилгын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүдэд: М.Мандаххүү -Архивын тасгийн дарга
Р.Пүрэвдорж-Орон нутгийн өмчийн газрын 

мэргэжилтэн 
Г.Анхбаатар -Боловсрол, соёл урлагийн газрын 

мэргэжилтэн 
Ц.Амарсанаа-Онцгой байдлын газрын улсын 

байцаагч, ахмад 
Б.Мөнхбат -Бигэр сумын засаг даргын орлогч 
П.Алтанхүү -Бигэр сумын сургуулийн захирал 
А.Амгаа -“Ус-Алтай” ХХК-ийн инженер

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.

З.Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авч акт, баримт бичгийг 
үндэслэн тухайн байгуулагатай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, 
хяналт тавьж ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, цаашдын 
ашиглалт, арчилгаа, хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Бигэр сумын Засаг 
дарга (Ш.Лхасүрэн), Сургуулийн захирал (П.Алтанхүү)-д тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭНЦЭНДОРЖ
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ЧАХИРАМЖ

20"// оны $  сарын 0ү өдер Дугаар * А л АлтаП хот

г п
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 08 дугаар сарын 16-ны 

өдрийн 76 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжигдэх 

ГААОНӨГ/201901025 дугаартай Цогт сумын Ээж хөшөөнд дэмжлэг үзүүлэх ажпыг 

гэрээ шууд байгуулах эрхийг“ Цогт сумын Засаг дарга (Л. Насанбуян)-т олгосугай.

2. Тус ажпын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж 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 

ажйлллахыг Орон нутгийн өмчийи га-ээп ( п пзи^исг^ _т ТуС ТуС даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му йоситеп(5/ 2АНМР -ЗА-4 с)ос

П?Л98



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2 0 оны09 сарын 0*1 өдер Дугаа 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 08 дугаар сарын 14-ны 

өдрийн 73 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжигдэх 

ГААОНӨГ/201907040 дугаартай “Цахиур төмөр” түүхэн дурсгалын цогцолбор 

байгуулах ажлыг “Онхотын булаг” 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, хэрэпжилтийг 

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 өмчий ' "  "  ‘ тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му йоситеШ з/ 2АНЫГС -ЗА-4 йос

П ? - < 0 0



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20 ц _  оны сарын 0  өдвр 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 08 дугаар сарын 14-ны 

өдрийн 74 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжигдэх 

ГААОН0Г/2О1907052 дугаартай Хийдийн тохижилтын ажлыг “Б.Алтаншагай” 

ахлагчтай иргэдийн бүлэгтэй гэрээ байгуулах эрхийг Газрын харилцаа, барилга, 

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

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажпын 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, ажпын 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.

ЗАС АГ ДАРГА

С:/Му йоситеШз/ 2АНЫР -ЗА-4 йос

П ? П Я 6



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТЛЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20 щ оны С1 сарын вдер Дугаар Алтай хот

г п

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний 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 08 дугаар сарын 14-ны 

өдрийн 75 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Алтай сумын ЗДТГ-ын барилга 

угсралтын ЗГХЭГ/201902022 дугаартай ажпыг гэрээ шууд байгуулан гүйцэтгүүлэх 

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

олгосугай.

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, ажпын 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, ажпын 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.

ЗАС АГ ДАРГА

С:/Му с1оситеп15/ 2АНЫК -ЗА-4 с!ос



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАГГЫН 

ЗАХИРАМЖ

20 14_ оны сары н^- өдер Дугаар^^^ 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 
зуйлийн 46.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Засгийн газрын тусламжын хөрөнгөөр 
аймгийн аюулгүйн нөөцөд өвс бэлтгэн нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга: Л.Батбаатар-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын
захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга 

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

Гишүүд: Т.Болд-Хөрөнгө оруулалт хөгжпийн бодлого
төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ж.Оюунцэцэг-Төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл 

Г.Энхбаяр-Есөнбулаг сумын иргэн

2. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 
ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 
танилцуулахыг Үнэлгээний хороо (Л.Батбаатар)-нд үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му с!оситеп15/2АНЫР-ЗА-4 с)ос

021411



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

20 19 оны Р9 сарын 04"эдер Дугаар^ ^ У Алтан хот

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 ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баян-Уул сумд 

инженерийн хийцтэй 2 худаг гаргах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга: Г.Алтангэрэл-Орон нутгийн өмчийн газрын

худалдан авах ажиллагаа хариуцсан 

ахлах мэргэжилтэн 

Нарийн бичгийн дарга: Н.Цэвэлмаа-Орон нутгийн өмчийн газрын

худалдан авах ажиллагаа 

хариуцсан мэргэжилтэн 

Гишүүд: Г.Буянхишиг-Хүнс, хөдөө ажахуйн газрын

мэргэжилтэн 

Ж.Оюунцэцэг-Төрийн бус байгууллагын 

төлөөлөл 

Г.Энхбаяр -Есөнбулаг сумын иргэн

2. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 

танилцуулахыг Үнэлгээний хороо (Г.Аптангэрэл)-нд үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му доситеп^з/гАН^р&^"^



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЧАХИРАМЖ

Дугаар Алтай хот

Үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих 
тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн үйлдвэрлэгчид, малчдыг дэмжиж, иргэд аж ахуй нэгжийн 
борлуулалтын сувгийг сайжруулах, бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд таниулан 
сурталчлах, аймгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах зорилгоор "Алтай 
түншлэл-2019'’, “Үржлийн шилмэл мал-2019” үзэсгэлэн худалдааг “Эрүүл хүнс- 
Эрүүл Монгол хүн” уриан дор2019 оны 09 дүгээр сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Алтай 
хотод зохион байгуулсугай.

2.Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг хавсралтаар 
баталсугай.

3.Сумынхаа мал аж ахуй, газар тариалан, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ эрхлэгчдийг үзэсгэлэн худалдаанд өргөнөөр оролцуулахыг сумын Засаг 
дарга нарт үүрэг болгосугай.

4.Үзэсгэлэн худалдааны бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөг гарган, 
шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
шийдвэрлэж, чанартай зохион байгуулж ажиллахыг ажлын хэсэг (Д.Баттайван)-т 
үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му йоситеп15/2АН^1Р-ЗА-4 йос



Аймгийн 3_асаг даргын 20/?  оны 
у.7. дугаар сарынА^.-ны ө д р и й н ^ ^  дугаар 

захирамжийн хавсралт

“АПТАЙ ТҮНШЛЭЛ-2019” ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДААГ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч: Д.Баттайван- Аймгийн Засаг дарга Тамгын газрын
даргын үүргийг түр орлон гүйцэггэгч 

Орлогч: П.Баасан - Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн
хэлтсийн дарга

Гишүүд: Ч.Жаргалсайхан- Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 
М.Эрдэнэбилэг- Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга 
Б.Элбэгжаргал- Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого,

төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Баян-Эрдэнэ - Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга 
М.Мянганбуу - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын

дарга
Л.Сувд-Эрдэнэ- Мэргэжлийн хяналтын газрын хүнсний Чанар 

стандартын хяналтын улсын байцаагч 
А.Сувданчимэг - Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал үржлийн 

хяналтын улсын байцаагч 
Э.Отгонбаатар -Ардын дуу бүжгийн Алтай чуулгын дарга
Н.Бямбацогт-Биеийн тамир спортын газрын дарга 
Т.Мөнхнасан - Стандарт, хэмжилзүйн хэлтсийн дарга 
Ш.Дагва-Есөнбулаг сумын Засаг дарга 
С.Эрдэнэ-Очир-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал аж ахуйн 

албаны дарга
С.Нинжбадам - Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хөнгөн, жижиг, 

дунд үйлдвэр, хоршоо, ахуйн үйлчипгээний 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

О.Даваажаргал- Аймгийн Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын
салбарын менежер (зөвшилцсөнөөр) 

М.Сувдмаа-Аймгийн Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын
салбарын менежер (зөвшилцсөнөөр)

Т.Цэцэгмаа- Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагын 
Говь-Алтай хөгжлийн хөтөлбөрийнажилтан

(зөвшилцсөнөөр) 
Б.Оюунцэцэг-Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын

мэргэжилтэн
Сумын Засаг дарга нар 

Нарийн бичгийн дарга: Р.Цэнд-Аюуш-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн хэлтсийн Худалдаа, 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ ЖДҮ-ийн 
бодпого, төлөвлөлт хариуцсан 
мэргэжилтэн

—оОо—



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 5АСА1 ДАРГЫН

ЧАХИРАМЖ

20 '(*) оньг с а р ы н ^  өдөр Дугаар Алтай хот

“Хавдаргүй-Алтай” үзлэг зохион 
байгуулах ажлын хэсэг байгуулах 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 дахь заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Элэг бүтэн Алтай”,
2018 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, 
хянах” дэд хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1 .“Хавдаргүй-Алтай” хаэдрын урьдчилан ;эргийлэх үзлэгт зорилтот бүлгийн 
иргэдийн дунд явуулах, үзлэгийн үеэр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнг ажлын 
байранд дагалдуулан сургах, дадлагажуулах зорилготой аяныг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажпын хэсгийн дарга: Д.Даваадорж -аймгийн Засаг даргын орлогч 
Нарийн бичгийн дарга: В.Алтайбаатар -Нийгмийн бодлогын хэлтсийн

Ц.Сонинцэцэг -Нийгмийн бодлогын хэлтсийн эрүүл 
мэнд хариуцсан мэргэжилтэн 

С.Хишигжаргал -“1 өрөлх-Алтай" ТББ-ын Говь-Аптай 
аймаг дахь төлөөлөгч 
Сумдын Засаг дарга

2.Ходоод дурандах урвалж, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн 1 удаагийн 
хэрэгсэлд шаардагдах 3400000 (Гурван сая дөрвөн зуун мянган) төгрөгийг орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 
гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

З.Аяныг хариуцлагатай зохион байгуулж, үзлэгт зорилтот бүлгийн иргэдийг 
бүрэн хамруулж ажиллахыг ажпын хэсэгт үүрэг болгосугай

Г ишүүд: Ц.Туяа
Ш.Дагва

дарга
-Эрүүл мэндийн газрын дарга 
-Есөнбулаг сумын Засаг дарга

ЗАС АГ ДАРГ/ В.РЭНЦЭНДОРЖ

;7
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МОИГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

2 0 / /  оны РУ сарын Р Годер Дугаар /  А / у  Алтай хот

Г  1
“Азийн форум”-д оролцох төлөөлөгчдийн

зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

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 

з^влөлийн 2019 оны 17 дугаар хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Ю росын Холбооны Улсын Новосибирск хотод 2019 оны 08 дугаар сарын 

28-аас 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан олон улсын эдийн засаг, 

боловсролын “Азийн форум”-д оролцсон төлөөлөгчдийн замын зардпыг 

хэвсралтаар баталсугай.

2.Шаардагдах 3200000 (Гурван сая хоёр зуун мянган) төгрөгийг Засаг 

Даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 

(Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3.Форумд оролцсон тухай илтгэх хуудсаа Засаг даргын зөвлөлд 

танилцуулахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс (Д.Отгонбаяр)-т 

даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му Ооситеп15/2^Ш1>1Л»ЗА-4^0{:
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гя
Аймгийн Засаг даргын 20.# оны 

.^дугаар сарын^-ны өдрийн^4ух дугаар 
захиоамжийн ха во & л г

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

N5 Зардлын төрөл Тоо ширхэг 
(км)

Нэгжийн
үнэ

Нийт үнэ

1. ГАА-Цагаан нуур-ГАА 
(750км*2=1500км) 2 машин 1500

2450 1470000

2. Цагаан нуур-Новосибирск- 
Цагаан нуур
(980км*2=1960км) 2 машин

1960 2210 1732640

Нийт дүн 3202640

оОо



2 0 ^  о н ы ^ / сары н^/өдөр Д у г а а р ^ ^ & ^  Алтай хот

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчилж, 
хугацаа сунгах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр 

зүйлийн 21.3.2 дахь заалт, 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх хэсэг 33 дугаар зүйлийн 

33.1.1 дэх заалтыгтус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1 .Аптай хотын инженерийн байгууламж бүхий газарт газар эзэмших хүсэлт 

гаргасан Тагнуулын хэлтсийн газрын эзэмших газрын зориулалт, хэмжээ, 

байршлыг 1-2 дугаар хавсралтаар баталж 15 жилийн хугацаатай эзэмшүүлсүгэй.

2.Газар эзэмшсэн Тагнуупын хэлтэст газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгож, 

гэрээ байгуулан улсын бүртгэлд бүртгэхийг Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т зөвшөөрсүгэй.

3.Газар эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй байдалд хяналт 

тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар)-т даалгасугай.

МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му Ооситеп15/2АНШ-ЗА-4с1ос

021422



Аймгийн Засаг даргын 20./? оны 
Р1 дугаар сарын^-ны ө д р и й н ^ ^  дугаар 

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИИН ЭЗЭМШИХ 
ГАЗРЫН ЗОРИУЛАПТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

Д/д Эзэмшигчийн нэ Зориулалт Газрын 
хэмжээ /м2/

Хугацаа
/жил/ Газрын байршил

1 Тагнуулын
хэлтэс

Төрийн
үйлчилгээ 717 40 Жинст баг



Тагнуулын хэлтэс ( 9015841 ) - ИЙН 
ЭЗЭМ Ш ИЖ  БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШ ЛЫ Н КАДАСТРЫ Н ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 820800 ..

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Оргил баг
Аймгийн Засаг даргын 

2 0 оны^/дугаар сарын ^?-ны өдрийн
... дугаар захирамжиин -Iр хавсралт

Огноо: 2019-8-19

Хашааны координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5139204.314 289076.159 24.40 1-2
2 5139227.321 289068.029 26.61 2-3

3 5139236.456 289093.017 25.36 3-4
4 5139212.939 289102.515 8.91 4-5
5 5139209.838 289094.158 1.78 5-6
6 5139208.198 289094.843 15.04 6-7

7 5139202.413 289080.962 3.60 7-8
8 5139205.785 289079.709 3.84 8-1

Талбайн хэмжээ: 717.0 квадрат метр



2 0 / /  о н ы ^  с а р ы н ^ ө д ө р  Д у . а а р ^ ^ Г  Алтай хот

г п
Нохой устгах болон хот тоирсон хог 
хаягдлыг цэвэрлэхэд хөрөнгө гаргах 

тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын 

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

зүйлийн 14.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2018 оны 316 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг 

журам”-ын 2.1.4 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1.Есөнбулаг сумын төв Аптай хотод золбин нохой олширч, иргэдийн эрүүл 

аюулгүй, ая тухтай амьдрах орчныг алдагдуулж байгаатай холбогдуулан иргэдээс 

ирсэн гомдлын дагуу нохой устгах ажлыг 9 дүгээр сарын 5-наас 9 дүгээр сарын 

20-ны өдрүүдэд зохион байгуулахыг Есөнбулаг сумын Засаг дарга (Ш.Дагва), 

Аптай хотын Тохижилт үйлчилгээний газар (Н.Саранболд)-т тус тус үүрэг 

болгосугай.

2.Аптай хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон хот тойрсон хог 

хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зсхион байгуулж, дүн мэдээг 10 дугаар сарын 01-ний 

дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд тайлагнахыг Есөнбулаг 

сумын Засаг дарга (Ш.Дагва), Аптай хотын Тохижилт үйлчилгээний газар 

(Н.Саранболд) -т тус тус даалгасугай.

3.Дээрх арга хэмжээнүүдэд шаардагдах 5000000 (Таван сая) төгрөгийг 

Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 

(Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

4.3ахирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, төрийн

сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
■ *.» * •!

(Д.Батмагнай)-т тус тус даалгасугай.

ЦЭНДОРЖ

С:/Му 0оситеп15/2АНЖ-ЗА-4с1ос

091429

МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫИ

ЗАХИРАМЖ



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаар Алтай хот

г п
Газар эзэмшүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр 

зүйлийн 21.3.2 дахь хэсэг, 33 дугаар зүйлийн 31.1.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1 Аптай хотын инженерийн байгууламж бүхий газарт газар эзэмших хүсэлт

гаргасан Б.Аптанзул, Ш.Баттогтох нарын газар эзэмших газрын зориулалт, хэмжээ, 

байршлыг 1-2 дугаар хавсралтаар баталж 15 жилийн хугацаатай эзэмшүүлсүгэй.

2.Газар эзэмшсэн Б.Аптанзул, Ш.Баттогтох нарт газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээ олгож, гэрээ байгуулж, улсын бүртгэлд бүртгэхийг Газрын харилцаа, 

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

3.Газар эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй байдалд хяналт 

тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му О о с и т е Щ з / г А ^ ! ^ - ! ^ ^ ^



Аймгийн Засаг даргын 20.$* оны 
.^дугаар сарынФ-ны өдрийн А/&?дугаар 

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЗЭМШИХ 
ГАЗРЫН ЗОРИУЛАПТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

Д/д

Газар
эзэмшигчийн

нэр
Зориулалт

Газрын
хэмжээ

/м2 /

Хугацаа
Г азрын 

байршил

1 Б.Алтанзул Гэр бүлийн хэрэгцээ 525,0 15 Индэрт баг

2 Ш.Баттогтох Гэр бүлийн хэрэгцээ 525,0 15 Индэрт баг



ИРГЭН Бавууд! 
ЭЗЭМШИХ

Нэгж талбары н Ж таар: 8208. .. Й

Хаяг: Говь?Алта® аймаг, Е сөнбулаг суШ, И ндэрт баг

Зургийн м асш т^б  1:1 000  (1 сантим етрт 10 м ф |} багтана)

Аймгийн Засаг даргын 
; 20 $  оны ^д уга ар^ары н  ,^ -н ы  өдрийн 

^ /^ 'д у г а а р  захирамж^ййн-й. -р хавсралт
' ' " ;.*? I

ж ОВОГТОИ Аятанзул ( ДЮ 77060605 ) - ИИН 
ЗРЫН БАЙРШ ЛЫ Н КАДАСТРЫН ЗУРАГ

О гноо: 2019-09-10

Х аш ааны  координат:

Дугаар X
^ -------------
Г  ү Урт Цэгүүд

1 5138166.536 5289269.233 27.65 1-2

2 5138181.886 •289246.237 20.31; 2-3

3 5138196.887 >289259.922 23.95. ^  I
4 5138183,894 ‘589280.046 20 45 4-1

Талбайн хэмж^э: 522.0 квадрат метр



•4** .

ИРГЭ^
эзэмшиз

1арав ОВОГТОЙ Баттогтох ( ДЮ76025 
БАЙГАА ГАЗРЫ Н БАЙРШ ЛЫ Н

Нэгж тэдрарын дугаар:

Хаяг: [^рь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Индэрт баг |Г;,Е

Зургийй масштаб 1:1 000 (1 сантиметрт 10 метр багтЗна)

■ж

18 ) - ИИН 
ГРЫН ЗУРАГ

л !

Аймгийн Заса™рргын 
20 /9  оны .ОУдугаар с а р ы н ^  -ны Ш рийн 

А ^^д у га а р  захирамжийн %. -р хавсЩпт

пю/

Огноо: 201$

Хашааны коордйнат:

Талбайн хэмжээ: 525.0 квадрат метр

-10

Дугаар X Ү Урт Жүд”
1 5138163.894 289280.046 23.95

2 5138196.887 289259.922 26.85

3 5138216.268 289278.504 18.95

4 5138203.035 289292.064 22.60
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20М_оны 0_5_сарын одер Дугаар А / Алтан хот

г п
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан 
спортын яам, Эрүүл мэндийн яам, Үндэсний статистикийн хорооны хамтарсан 
хяналт, шинжилгээ үнэлгээний ажлын удирдамжийг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан спортын яам, Эрүүл мэндийн яам, 
Үндэсний статистикийн хорооны хамтарсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээний бэлтгэл 
ажлыг хангуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч: Д.Даваадорж -аймгийн Засаг даргын орлогч 
Нарийн бичгийн дарга. Д.Тунгалаг -Статистикийн хэлтсийн дарга,

Ш.Майнбаяр -Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн, 
улсын байцаагч

2.Хамтарсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамжид нэр заагдсан сум, 
албан байгууллагуудад урьдчилсан зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулж, 
үнэлгээнд амжилтай дүн үзүүлж, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсэг (Д.Даваадорж)-т үүрэг болгосугай.

Г ишүүд:
улсын байцаагч 

Б.Аптайбаатар -Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга 
Р.Батмөнх -Боловсрол, соёл урлагийн газрын 

дарга
Ц.Туяа -Эрүүл мэндийн газрын дарга
Г.Цэрэнлхам -Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн, 

улсын байцаагч 
Г.Мөнхжаргал -Боловсрол, соёл урлагийн газрын

статистик, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн, улсын 
байцаагч

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му Ооситеп1$/2АНШ-ЗА-4с1ос

• 0?И59



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20^  оны ^ сарын Ф едер Дуг аар А /'Щ Алтай хот

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 
дуудпага худалдаа зарлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуупийн 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 Хурпын 2019 оны 07 дугаар сарын 17-ний өдрийн 09 дүгээр 

тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1.Алтай хотын инженерийн байгүуламж бүхий бүсэд 2 нэгж талбарт газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудпага худалдаа зарлан явуулах газрын хэмжээ, 

зориулалт, дуудлага худалдааны анхны үнийг 1 дүгээр хавсралтаар, байршлыг 

2-3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

2.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны шалгаруултыг

2019 оны 10 дугаар сарын 09-нд танхимаар зохион байгуулж, холбогдох арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газар (Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му Ооситеп1з/2АНЫР-ЗА-4с1ос

0?1463



Аймгийн Засаг даргын 2 0 /^  оны 
.^дугаар сарын^-ны өд рийн //^ /^  дугаар 

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА 
ХУДАЛДАА ЗАРЛАН ЯВУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАПТ, 

ХЭМЖЭЭ, ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ

Д/д Газрын байршил Зориулалт
Газрын
Хэмжээ

/м2/

Дуудлага 
худалдааны 
анхны үнэ 

/мянган төгрөг/

1 Харзат баг Нэгдсэн 
эмнэлгийн зүүн талд Уурын зуух 8000 80000.0

2 Индэрт баг Захын урд 
талд

Худалдаа,
үйлчилгээ 150 1500.0



ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ДУУДЛАГА ХУДАПДААГААР
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208...

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

Аймгийн Засаг даргын 
2 0 /^  оны /^дугаар сарын#^ -ны өдрийн 

4/... дугаар захирамжийн •$. -р хавсралт

Огноо: 2019-08-19

Хашааны координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5139376.142 289610.683 38.01 1-2
2 5139411.077 289595.706 24.74 2-3
3 5139434.228 289604.443 122.12 3-4
4 5139463.607 289722.975 70.17 4-5
5 5139396.103 289742.129 68.06 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 289633.458 24.95 11-1

Талбайн хэмжээ: 8000.0 квадрат метр



ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208...

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Индэрт баг
АймгийнЗасаг даргын 

-ны өдрийн 
/?/... дугаар захирамжийн_/ -р хавсралт

20 ^ о н ы  ̂ дугаар са ры н^ ■

Огноо: 2019-08-19

Хашааны координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгуүд

1 5138202.208 289122.792 10.00 1-2

2 5138211.139 289118.293 15.00 2-3
3 5138217.887 289131.690 10.00 3-4

4 5138208.956 289136.189 15.00 4-1

Талбайн хэмжээ: 150.0 квадрат метр



монгол улс:
ГОВЬ-АЛТАЙ ЛЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

оны О^сарын 41 едөр Дугаар А/440

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Алтай хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 57 дугаар 
зүйл, 59 дүгээр зүйлийн 59.1.1, 59.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Есөнбулаг сумд зөвшөөрөлгүй барьсан хашаа, чингэлэгийг буулган газар 
чөлөөлөх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах ажлын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч: Ж Ганбат -аймгийн Засагдаргын орлогч 
Нарийн бичгийн дарга Б.Бямбадорж -Газрын харилцаа, барилга, хот

байгуулалтын газрын даргын 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

Гишүүдэд: Д.Болдсайхан -Цагдаагийн газрын дарга
Д.Төмөрбаатар -Цэргийн штабын дарга 
Э.Бадамсамбуу -Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 

дарга
З.Баттулга 
Ш.Дагва 
Ж.Мөнхболд

-Онцгой байдлын газрын дарга 
-Есөнбулаг сумын Засаг дарга 
-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын Газрын 
удирдлагын хэлтсийн дарга 
-аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Хөрөнгө оруулалт.хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын мэргэжилтэн 
-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын мэргэжилтэн 

-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын мэргэжилтэн 

-Есөнбулаг сумын газрын даамал 
-Есөнбулаг сумын багийн Засаг 
дарга нар

2.Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу газар чөлөөлөх ажлыг зохион 
байгуулж, ажлын үр дүнг 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны дотор танилцуулахыг

Ж.Мөнхчимэг

Д.Батмөнх 

Ш.Батчимэг 

Г Болд-Эрдэнэ 

Б.Дулмаа



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20 $  оныСРсарыи^'өдөр Дугаар 4 г /4 ^ { ' ,\лтай хот

г п
Газ&р эзэмших эрхийг хэсэгчилэн 

дуусгавар болгох, хүчингүйд тооцох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр 

зүйлийн 39.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Иргэн Довчингийн Даваасүрэнгийн газар эзэмших эрхийг дуусгавар 

болгох, газраа нийтийн эзэмшилд шилжүүлэхийг хүссэн хүсэлтийг үндэслэн 

хэсэгчилэ I дуусгавар бслгож нийтийн эзэмшилд шилжүүлсүгэй.

2.Д Даваасүрэнгийн нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх газар болон эзэмших

газрын хэмжээ, зориулалт, хугацаа, байршлыг 1-3 дугаар хавсралтаар баталж 

эзэмшүүлсүгзй

З.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2011 оны 

279 дугаар захирамжийн 4 дүгээр хавсралтын холбогдох хэсгийг хүчингүй болсонд 

тооцсугай

4,Газрын төлбөрийн ногдлоос 1 дүгээр хавсралтад дурдсан холбогдох 

хэсгийг хасч газрын улсь:н б/ртгэлд өөрчлөлт оруулах ажпыг зохион байгуулахыг 

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

зөвшөөрсүгэи.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му Ооситеп15/2АНЫН-ЗА-4с1ос



Аймгийн Засаг даргын 20/Уоны 
#  /гаар сарын^-ны өдрийн I дугаар 

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт
т г  • ]  |

ГАЗ/ . . !_ииI чийн эзэмших 
ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

1
Д/д

--------------------------

Эзэмшигмийн нэр Зориулалт
Газрын 
хэмжээ /м2/

Газрын байршил

1 Д.Даваасүрэн Орон *: ууц 288 Жинст баг

оОо



;.Г, н' йг Засаг даргын 20/?. оны 
д>1. :.. ... -.. . өдрийн^Т^/ дугаар 

за^ирамртйхоёрдугаар^хавсралт

НИЙТИЙН ЭЗЭМШШД ШИЛЖИХ 
ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

Д/д Эзэмшигчийн нэр

Д.Даваасүрэн

Зориулалт

Орон сууц

Г азрын хэмжээ 
/м2/

288

Газрын байршил

Жинст баг

оОо



ИРГЭН Довчин ОВОГТОЙ Даваасүрэн ( ДЭ82122019 ) - ИЙН
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5138556.091 288331.248 22.15 1-2

2 5138576.536 288322.726 13.00 2-3

3 5138581.538 288334.725 22.15 3-4

4 5138561.093 288343.248 13.00 4-1

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

Н ... дугаар захирамжийн 3. -р хавсралт
т/

Огноо: 2019-8-13

Хашааны координат:

Талбайн хэмжээ: 288.0 квадрат метр

Нэгж талбарын дугаар: 8208002210

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Еоөнбулаг сум, Ж инст баг, Хөгжил хороолол

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



МОВГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛ ГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20 Ц  оны  А ^ сар ы 1 1 едер Дугаар Алтай хот

г
Эзэмшил газрын зориулалт хэмжээ 

өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын 

тухэй хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр 

зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Алтай хотын инженерийн байгууламж бүхий бүсэд эзэмшил газрын 

зориулалт, хэмжээ өөрчлөхийг хүссэн иргэн Дэмчигийн Дэмбэрэлийн эзэмших 

газрын хэмжээ, зориулалт, хугацаа, байршлыг 1-2 дугаар хавсралтаар баталж 

эзэмшүүлсүгэй.

2.Газар эзэмшсэн Д.Дэмбэрэлтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан 

гэрчилгээжүүлэхийг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

(Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

3.Газар эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй байдалд хяналт 

тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар)-т даалгасугай.

4.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2009 оны 

259 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралтын 4 дэх хэсэгт холбогдох хэсэг, 

аймгийн Засаг даргын 2013 оны 352 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралтын 

9 дэх хэсэгт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

ЗАСАГДАРГА

С:/Му Ооситеп1з/2АНЫР1-ЗА-4скзс
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>1

Аймгийн Засаг даргын 201У. оны 
Үл. дугаар сарын ^/-ны өдрийн дугаар 

захирамжийн нэгдүгэзр хавсралт
I -Ь Я  ^  1}

ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЗЭМШИХ 
ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

Д/д
Газар

эзэмшигчийн
нэр

Зориулалт

Өмнө
олгогдсон

газрын
хэмжээ

/м2/

Шинээр
олгох

газрын
хэмжээ

/м2/

Хугацаа
/жил/

Газрын
байршил

1 Д.Дэмбэрэл Орон сууц 108 114 15 Оргил баг

оОо



ИРГЭН Д эмчиг ОВОГТОЙ Дэмбэрэл ( ДЭ77110816 ) - ИЙН
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208..

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Оргил баг Аймгийн Засагдаргын 
20 / / оны ^д у га а р  сарын / / -ны өдрийн 

Ж / дугаар захирамжийн *С -р хавсралт
/Ъ е

О гноо: 2019-09-10

Х аш ааны  координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5138789.987 289096.662 11.75 1-2
2 5138799.876 289090.313 9.71 2-3
3 5138805.144 289098.475 11.75 3-4
4 5138795.255 289104.825 9.71 4-1

Талбайн хэмжээ: 114.2 квадрат метр



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Д > I аар Алтай хот

Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх 
тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт. Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр 

зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Есөнбулаг сумын Жинст баг хуучин Хэвлэх үйлдвэрийн барилгын газрыг 

үйлДвэрийн зориулалтаар эзэмшиж баигэа 267 м2 газрыг үйлчилгээний 

зориулалтай, 1328 м2 газрыг орон сууцны зориулалтай болгон өөрчлөх хүсэлт 

ирүүлсэн иргэн Ядамцоогийн Магсаржавын эзэмших газрын хэмжээ, зориулалт, 

байршлыг 1-3 дугаар хавсралтаар баталж 7 жилийн хугацаатай эзэмшүүлсүгэй.

2.Газар эзэмшсэн Я.Магсаржавтай газар эзэмших гэрээ байгуулан 

гэрчилгээжүүлэхийг Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

(Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

3.Газар эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй байдалд хяналт 

тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяна н газар ;Б.Түмэнбаатар)-т даалгасугай.

4.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аимгийн Засаг даргын 2019 оны 

А/28 дугаар захирамжийн 2, 3 дугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болсонд 

тооцсугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му Ооситеп1з/2АНК|(^-ЗА-4с1ос



I

Аймгийн Засаг даргын 20.//оны 
0% угаар сарын /У-ны ө д р и йн /Х ^д угаа р  

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт
С Г с» Зр ■

ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЗЭМШИХ 
ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

д/д Эзэмшигчийн
нэр

Г азрын
Зориулалт хэмжээ

. м2/

Хугацаа
/жил/

Газрын байршил

1 Я.Магсаржав Үйлчилгээ 267 7 Жинст баг

2 Я.Магсаржав Орон сууц 1328 7 Жинст баг

оОо



ИРГЭН Ядамцоо ОВОГТОЙ Магсаржав ( ДЮ55082703 ) - ИЙН
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар. 8208...

Хаяп Говь-Алтай аймаг. Есөнбулаг сум, Жинст баг Аймгийн Засаг даргын 
20 / /  о ү \ъ \ й^цугэар с а р ы н - н ы  өдрийн 

^ /... дугаар захирамжийн-б--р хавсралт
ъ ?

О гноо: 2019-09 -10

Х аш ааны  координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5139078 849 288614.557 5.89 1-2
2 5139084.517 288612.954 31.55 2-3

3 5139093.262 288643.270 13.04 3-4

4 5139080.761 288646.983 11.13 4-5

5 5139077.367 288636.379 7.49 5-6
6 5139084.570 288634.310 20.56 6-1

Талбайн хэмжээ: 267.0 квадрат метр



I

ИРГЭН Ядамцоо ОВОГТОЙ Магсаржав ( ДЮ 55082703 ) - ИЙН 
ЭЗЭМШ ИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШ ЛЫ Н КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэпж талбары н дугаар: 8208. ..

Хаяг: Говь-А лтай айм аг, Е сөнбулаг сум , Ж инст баг

Аймгийн Засагдаргын 
20 /Р оны .^%угаар сарын / / '-ны өдрийн 

^ /  дугаар захирам ж ийн^-р  хавсралт
/ 9 ^

О гноо: 2019-09-10

Х аш ааны  координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5139014.862 288632.519 12,70 1-2
2 5139027.114 288629.176 33.12 2-3

3 5139058.989 288620.173 1.28 3-4
4 5139059.346 288621.404 15.88 4-5

5 5139063.720 288636.674 13.25 5-6
6 5139067.763 288649.297 39.71 6-7

7 5139029.644 288660.414 9.01 7-8

8 5139027.239 288651.729 5.23 8-9

9 5139022.216 288653.187 15.41 9-10
10 5139017.716 288638.450 1.08 10-11

11 5139016.654 288638.643 6.38 11-1

Талбайн хэмжээ: 1328.0 квадрат метр

Зургийн м асш таб 1:1 000 (1 санти м етрт 10 метр багтана)



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20^_оны _^сары н^_өдөр Д у г а а р А / ^  Алтай хот

Гзрмэ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг „ахиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний 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 08 дугаар сарын 29-ны 

өдрийн 80 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжигдэх 

ГААОНӨГ/201907047 дугааргаи Авто замын гэрлэн дохио, камер суурилуулах 

ажг)ыг “Т.Ууганжаргал” ахл . . /пэгтэй гэрээ байгуулах эрхийг

Газрын харилцаа, барилга, х т бзйгуулалть.н газар (Б.Бямбадорж)-т олгосугай.

2,Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажи ; гүйцэтгэх хугацаа, ажлын тоо хэмжээ, 

техникийн тодорхойлолт зэргийг ундэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу эрх 

үүрэг, захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, хэрэгжилтийг 

тайлагнаж ажиллахыг Газра1Н харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

(Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгос угай

3.Санхүүжилтийн гүйц;:тгэл ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, 

төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жарголсаихан) Хөренгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Ба к  ь / . г ^лтаар бий болсон хөрөнгийн орон 

нутгийн өмчид бүртгэн ав ., оз^мшилт ашиглаптын байдалд хяналт тавьж

С:/Му 0оситеп15/2АНМР-ЗА-4с1ос

021(50



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаар^А^ Алтай хот

Захкрамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1.Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06 сарын 21-ний өдрийн “Гэрээ байгуулах, 

эрх олгох тухай” А/132 дугаар захирамжийн 1 дэх заалтын “Инженерийн хийцтэй 

худаг гаргах" гэснийг “Бигэр сумын 5-р багт хөв байгуулах” гэж өөрчилсүгэй.

ЗАСАГДАР ВРЭНЦЭНДОРЖ

021448

С:/Му ОоситепЫТАНМК-ЗА-Айос



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙИ ЗАСАГ ДАР1 ЫН

ЗАХИРАМЖ

20 ^  оны д^сарын П  өдөр Дугаар-Ау^*^ Алтай хот

г п
Гэр эбайгуу олгох тухай

Монгол Улсын Засаг ахиргаа, нутаг дэзсгэрийн нэок, түүний удирдлагын 

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

өМчийн хөрөнгөөр бараа, аж.т, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 09 дугаар сарын 02-ны 

өДрийн 81 дүгээр зөвлөмжкй тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1 .0 рон нутгийн , /..и, оруулалтаас санхүүжигдэх

ГААОНӨГ/201907042 дугаар . . 4  м ' элэнгийн гэрэлтүүлэг хийх ажпыг

“Т.Ууганжаргал” ахлагчтай I : ................:рээ байгуулах эрхийг Газрын

харилцаа, барилга, хот байгу. : ү<л . газар (Б.^ямбадорж)-т олгосугай.

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

техникийн тодорхойлолт зэ гийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу эрх 

үүрэг, захиалагчийн хяналт, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, хэрэгжилтийг 

тайлагнаж ажиллахыг Газ; ын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

(Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гүйц .т:. ллг-ь I: чапзр/г хяналт тааьж ажиллахыг Санхүү, 

төрийн сангийн хэлтэс (Ч.А сруулалт, хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн хэлтэс (П Ег 4 . . ;  бий болсон хөрөнгийн орон 

нутгийн өмчид бүртгэн ьв оззмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж

ажилллахыг Орон нутгий! “ ' " "  тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГ> В РЭНЦЭНДОРЖ

С /Му Ооситеп(5/2АНМР-ЗА-4Ьос

021454



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

1АХИРАМЖ

20 П  оны сарын'// өдер Дугаар Алтай хот

Г  Есөнбулаг сумын II цэцэрлэгийн 
засварын ажлыг хүлээн авч, ашиглалтад 

оруулах комисс томилох тухай

Монг^л Упсын 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, “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Засгийн 
газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИ РАМЖЛАХ нь:

1.Гамшгийн сангийн санхүүжилтээр Есөнбулаг сумын II цэцэрлэгийн 
эасварын ажлыг хүлээн авч. ашиглалтад оруулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
томилсугай.

Комиссын дарга Д.Даваадорж -Нийгмийн бодпого эрхэлсэн Засаг
даргын орлогч

Нари1;м бичгийн дарга С.Цагаанбаатар -Нийгмийн бодлогын хэлтсийн
мэргэжилтэн

Ц.АмарсанааГ ишүүдэд:

Р.Пүрэвдорж

Г.Бат-Эрдэнэ

Д.Ганчимэг

-Онцгой байдлын газрын улсын 
байцаагч, ахмад

-Орон нутгийн өмчийн газрын өмч 
хариуцсан мэргэжилтэн 

-Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын Барилгын 
хяналтын инженер 

-Есөнбулаг сумын II цэцэрлэгийн 
эрхлэгч
-“Хасагтын гоёл” ХХК-ийн инженерР.Мөнхцэцэг

2.3; :зр шочлэлтт.н ажлыг байнгын ашиглалтад оруулахдаа гэрээнд 
тусгагдсан ехни кийн нөхцөл ажлын тоо хэмжээтэй нийцүүлэх, холбогдох баримт 
бичгийн бүрдлииг хүлээн авч үр дүнг танилцуулахыг комисс (Д.Даваадорж)-т үүрэг 
болгосугай.

З.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,

цэцэрлэгийн эрхлэгч

В.РЗНЦЭНДОРЖ

С:/Му Ооситеп18/2АНМК-ЗА-4с1ос

021(30



2 0 о ны О ?сар ы н# ед ер  Дугаар Алтай хот

г п
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 38 дугаар 

зүйлийн 38.1, 38.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Иргэн Сэрээнэгийн Билэгбаатарын орон сууцны зориулалтаар эзэмшиж 

байгаа 000025156 дугаартай эрхийн гэрчилгээ бүхий 2903 м2 газрын 300 м2 газрыг 

“Өргөө засал” ХХК-д эзэмших эрхийг шилжүүлж эзэмших газрын байршил, хэмжээг 

1-3 дугаар хавсралтаар баталж эзэмшүүлсүгэй.

2.Хуулийн дагуу 000025156 дугаартай эрхийн гэрчипгээг хүчингүй болгож уг 

нэгж талбарыг эзэмшигч С.Билэгбаатар, “Өргөө засал" ХХК-д тус тус газар 

эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээжүүлэхийг Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

3.Газар эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй байдалд хяналт 

тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар)-т даалгасугай.

4.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2019 оны 

А/232 дугаар захирамжийнх 4 дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫП

ЗАХИРАМЖ

С:/Му Ооситеп1з/2АНЖ-ЗА-4с1ос
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Аймгийн Засагдаргын 20.$ оны 
0& дугаар сарын өдрийн А /^ Д у га а р  

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЗЭМШИХ 
ГАЗРЫН ЗОРИУЛАПТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

Д/д Эзэмшигчийн нэр Зориулалт
Г азрын 
хэмжээ 
/м2/

Хугацаа
/жил/

Газрын
байршил

1 С.Билэгбаатар Орон сууц 2603 15 Жинст баг

2
—1---------

“Өргөө засал" ХХК Орон сууц 300 15 Жинст баг

оОо



Огноо: 2019-09-12

Хашааны координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5138889.550 288557.918 18.54 1-2

2 5138907.403 288552.929 16.15 2-3

3 5138911.932 288568.429 18.71 3-4

4 5138893.914 288573.455 16.14 4-1

Талбайн хэмжээ: 300.0 квадрат метр

Өргөө засал ХХК ( 3244911 ) - ИЙН
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Л1 ч З* I

Аймгийн Засаг даргын 
20 $ о н ы ^  дугаар сарын^г -ны өдрийн 

Д / ... дугаар захирамжийн0̂ . -р хавсралт 
/ # /

Нэгж талбарын дугаар: 8208 ...

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

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



Аймгийн Засаг даргын 
20 !?. оны<?^дугаар сарын/4/ -ны өдрийн 
/... дугаар захирамжийн •3. -р хавсралт

Нэгж талбарын дугаар: 8208002104

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

Огноо: 2019-09-12

Хашааны координат:

ЦзгүудДугаар
28&534.1575138876.660

5138897.956
5138918.991
5138916.003

288508.9775138923.277
288504.4265138921.836

5138932.229

5138941.959
5138942.473

288560.8465138948.424
288569.4195138912.226

5138907.400
5138886.400

Талбайн хэмжээ: 2555.0 квадрат метр

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

ИРГЭН Сэрээнэн ОВОГТОЙ Билэгбаатар ( Д379110419 ) - ИЙН
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАС ГРЫН ЗУРАГ



20/5 оны 03 сарын-/^, өдор Дугаар А1*п Алтай хот

Тэмцээн уралдаан болон эмчилгээний 
зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 1АСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 29.1.6-ын “г” дэх заалт, Төсвийн 
тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2018 оны 
318 дугаар тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, 
зарцуулалтын нийтлэг журам"-ын 2.1.4, 2.1.6 дахь заалт, 3.1 дэх хэсэг, аймгийн 
Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 оны 18 дугаар хурлын тэмдэглэлийг тус тус 
үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1 .Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дотрын тасгийн эрхлэгч, их эмч Д.Дорждагвын 
элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээний зардалд 1000000 төгрөг, Н.Хишигбаяр 
хүүгийн гадаад улсад эмчлүүлэх эмчилгээний зардалд 1000000 төгрөг, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн “Бид оролцъё-Хамтдаа хөгжье” аймгийн зөвлөгөөн зохион 
байгуулахад 4000000 төгрөг, Олон Улсын хэмжээний мастер Э.Мөнхдөлийн 
Тайланд Улсын Баттая хотод зохион байгуулагдах тэмцээний зардалд 1000000 
төгрөг, Ховд аймагт зохион байгуулагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 
“Тусгай олимпийн баруун бүсийн наадам”-д оролцох баг тамирчдын замын 
зардалд 500000 төгрөг, Э.Цогийн Үндэсний олон нийтийн телевизээс зохион 
байгуулж буй “Нинжа дайчид” тэмцээний зардалд 250000 төгрөг, Д.Бат-Эрдэнийн 
“Тариаланчид дуулж байна” улсын уралдааны зардалд 250000 төгрөгийн 
дэмжлэгийг тус тус үзүүлсүгэй.

2.Шаардагдах 8000000 (Найман сая) төгрөгийг Засаг даргын нөөц 
хөрөнгөнөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т 
зөвшөөрсүгэй.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс (Б.Алтайбаатар)-т үүрэг бопгосугай.

С:/Му Ооситеп1з/2АНМР-ЗА-4йос



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20 ^  оны ^  сарыи № вдөр Дугаар А /4 гх>  Алтай хот

Г  Т  -  ПТусгаи зөвшөөрөл сунгах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Архидан согтуурахтай тэмцэх 

тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсэг, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай 

зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.5 дахь заалт, аймгийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн “Журам батлах тухай” 2018 оны 

45 дугаар тогтоолын 4.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг 

хангаж, спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, 

түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахаар материалаа ирүүлсэн 

аж ахуйн нэгжийг нэгдүгээр хавсралтаар, тусгай зөвшөөрөл шинээр авахаар 

материалаа ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус 

баталсугай.

2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хууль 

тогтоомж, шаардлага, журмыг зөрчсөн тохиолдолд зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 

арга хэмжээ авч ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар), 

Цагдаагийн газар (Д.Болдсайхан), холбогдох сумын Засаг даргад тус тус үүрэг 

болгосугай.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль, эрх зүйн хэлтэс 

(Д.Баттайван)-т даалгасугай.

С:/Му Ооситеп15/2АНЫЯ-ЗА-4йос

0?К 7



Аймгийн Засагдаргын 20-^оны 
.(?^дугаар сарын ^-ны  өдрийн А/-^ ц у га а р  

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

СПИРТИЙН ӨНДӨР БОЛОН СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ 
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАСАН 
АЖАХУЙН НЭГЖҮҮД

N2 Сумын
харьяалал

Аж ахуйн 
нэгжийн нэр

Үйл ажиллагаа 
явуулах дэлгүүр, 

үйлчилгээний 
газрын нэр

Байрлал Худалдаа,
уйлчилгээний

хэлбэр

1. Есөнбулаг
сум

“Цэлмэг мөрөн 
Аптай” ХХК

“Цэлмэг мөрөн 
Алтай” хүнсний 
дэлгүүр

Баянхайрхан
баг

худалдах

2. Дэлгэр сум “Талын зээр” 
хоршоо

“Өнөр мөнх" 
хүнсний дэлгүүр

Гуулин
тосгон

худалдах

3. Цогт сум “Өрнөх богд" 
ХХК

“Цогт овоо” 
хүнсний дэлгүүр

Сумын төв худалдах

4. Хөхморьт “Цагаан зоос" 
ХХК

“Номин” хүнсний 
дэлгүүр

Сумын төв худалдах



Аймгийн Засаг даргын 20.^оны  
.<?.?дугаар сарын ^-ны өдрийн Л4еггдугаар 

захирамжийн хоёрдугаар хавсралт

СГ1ИРТИЙН ӨНДӨР БОЛОН СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ 
СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙ.ПЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ 

ШИНЭЭР ОЛГОХ АЖ АХУЙН НЭГЖ

N5 Сумын
харьяалал

Аж ахуйн 
нэгжийн нэр

Үйл ажиллагаа 
явуулах дэлгүүр, 

үйлчилгээний 
газрын нэр

Байрлал Худалдаа,
үйлчилгээний

хэлбэр

1. Дэлгэр сум “Бөх Мөнх” ХХК “ТайГамна"
караоке

Сумын
төвд

үйлчлэх



м о н г о л  у л с :
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

20 (9  оны сарын &  едөр Дугаар_ А ^ г /  Алтай хог

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 35.1.6 дахь 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 ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1.0рон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн 
ГААОНӨГ7201901022 дугаар гэрээт Төгрөг сумын 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугамын ажлыг хүлээн авч ашиглалтад оруулах комиссыг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

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

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

Гишүүд: М.Мандаххүү -Архивын тасгийн дарга
Д.Отгонжаргал-Мэргэжлийн хянал гын газрын Эрчим 

хүчний хяналтын улсын байцаагч 
Ц.Амарсанаа -Онцгой байдпын газрын гамшгаас 

хамгаалах улсын байцаагч, ахмад 
Р.Пүрэвдорж -Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах 

мэргэжилтэн 
Б.Бээжин -“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний

систем” ТӨХК-ийн үйлдвэрлэл эрхэлсэн 
дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер 

Л.Алтангэрэл -Төгрөгсумын Засагдарга
Н.Батбаяр -“Халиун-Азарга” ХХК-ийн захирал

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

З.Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авсан акт, баримт бичгийг 
үндэслэн тухайн байгууллагатай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, 
хяналт тавьж ажиллахыг Төгрөг сумын Засаг дарга (Л.Алтангэрэл), Орон нутгийн 
өмчийн газар (Л.Ганхуяг), цаашдын ашиглалт, арчилгаа хамгаалалтад хяналт тавьж 
ажиллахыг “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК (А.Пүрэвсүрэн)-д тус тус



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

20 ^9  оныО? сарып &  өдер Дугаар Х /й -Ц ? Алтай хот

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний 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 үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх Аптай хотын нийтийн 

тээврийн үйлчилгээнд зориулан автобус худалдан авах ажлыг шууд гэрээ 

байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Есөнбулаг сумын 4 дүгээр сургуулийн захирал 

(Ч.Сэндэрмаа)-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 Есөнбулаг сумын 4 дүгээр сургуулийн захирал 

(Ч.Сэндэрмаа)-д үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 

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

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

С:/Му Ооситеп15/2АНМР-ЗА-4с1ос
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМ1ИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2 0 оны св сары н/3  едөр Д\таар Аптай 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 09 дүгээр сарын 04-ний 

өдрийн 84 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжигдэх 

ГААОНӨГ/201907050 дугаартай Алтай хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын 

ажлыг “О.Бат-Эрдэнэ 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, ажпын 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, ашиглалгын байдалд хяналт тавьж 

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

ЗАСАГДАРГА

С:/Му Ооситеп15/2АНШ-ЗА-4с1ос



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛ ГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДА1МЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаар 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 09 дүгээр сарын 04-ний 

өдрийн 84 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжигдэх 

ГААОНӨГ/201907049 дугаартай Нэгдсэн эмнэлгийн “Аз жаргалын цэцэрлэгт 

хүрээлэн’’-д хийх тохижилтын ажлыг “Б.Батчимэг ахлагчтай иргэдийн бүлэг”-тэй 

гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газар (Б.Бямбадорж)-д олгосугай.

2,Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэггэх 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

С:/Му Ооситеп($/2АНМК-ЗА-4с)ос
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

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 7 дугаар 

зүйлийн 7.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх Баянхайрхан багийн 

төвийн барилгын дээврийн засварын ажлыг шууд 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 Есөнбулаг сумын Засаг дарга (Ш.Дагва)-д үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 

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

бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т тус тус үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му 0оситеп15/7АНМЯ-ЗА-4с1ос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

20 19 оны0 ^ е а р ы н ^  өдөр 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 09 дүгээр сарын 04-ний 

өдрийн 83 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжигдэх 

ГААОНӨГ/201906004 дугаартай Засаг даргын Тамгын газрын засварын ажлыг 

“Аяга-Уул” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэггүүлэх эрхийг 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 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодпого, төлөвлөлтийн хэлтэс 

(П.Баасан)-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)-т тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭНЦЭНДОРЖ
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20 /У  & & Дугаар Алтай хот

Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар 
зүйлийн 20.2.2 дахь заалт, Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2001 оны 55 дугаар 
тушаал, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн 12 дугаар хурлын шийдвэрийг 
тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Есөнбулаг сумын нутагт орших Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа 
Говь-Алтай аймаг дахь нисэх буудлын аэродром орчмын аюулгүйн бүсийн 
эргэлтийн цэгийн солбицлыг нэгдүгээр хавсралтаар, хамгаалалтын бүсийн 
зураглалыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус тогтоосугай.

2.Аэродромын ойртолтын бүс буюу тусгай бүсээс цааш 12100 метр урттай 
зурвасын дагуу голчоос 2 тийш 500 метрийн өргөнтэй талбайд барилга 
байгууламж барих тохиолдолд Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Нисэх 
буудалтай зөвшилцөх, газрын зөвшөөрөл олгохыг Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т зөвшөөрүүлсүэй.

3.Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэх дүрмйиг мөрдөх, орчмын аюулгүйн 
бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээг 
шинэчилж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

4.Аэродромын орчмын аюулгүй бүсэд иргэн аж ахуйн нэгжийн явуулж буй 
үйл ажиллагаа нисэхийн аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, 
тусгай бүсийн дэглэмтэй холбоотой мэдээллээр олон нийтийг хангаж ажиллахыг 
Есөнбулаг сумын Засаг дарга (Ш.Дагва), аймгийн Нисэх буудал (Д.Батбаяр)-д тус 
тус үүрэг болгосугай.

5.3ахирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), Мэргэжлийн хяналтын газар 
(Б.Түмэнбаатар), аймгийн Нисэх буудал (Д.Батбаяр)-д тус тус үүрэг болгосугай.

б.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг Даргын 2018 оны
01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/23 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд 
тооцсугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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20 % о н ы < *сарын/^өдөр Дугаар Л;ггаГ' хот

Г “ 1
Үзэсгэяэн худалдаа зохион байгуулах 

тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Жижиг дунд үйлдвэрлэл 

үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэг, Сангийн 

сайдын 2018 оны 316 дугаар тушаалаар баталсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 

зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.“Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих”, “Үйлдвэржилт 21:100”, “Эрүүл хүнс 

эрүүл монгол хүн“, “Эрчимжсэн мал аж ахуй" үндэсний хөтөлбөрүүд, аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн борлуулалтыг дэмжих, шинэ бараа бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг сурталчилах, харилцан түншлэл тогтоох зорилгоор зохион 

байгуулагдаж байгаа “Алтай түншпэл-2019”, “Үржлийн шилмэл мал-2019" баруун 

бүсийн үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулахад шаардагдах хөрөнгийг 

хавсралтаар баталсугай.

2.Дээрх арга хэмжээг зохион байгуулагдахад шаардагдах 14452000 (арван 

дөрвөн сая дөрвөн зуун тавин хоёр мянган) төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 

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

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, төрийн 

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

төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан)-т тус тус үүрэг болгосугай.

МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН 1АСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

ЗАСАГ ДАРГА
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0?К91

http:AliMrH.HH


Аймгийн Засагдаргын 20 /^  оны
Ш. дугаар сарын /^ны өдрийн^^? дугаар

захирамжийн хавсралт

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

д /д Зардлын нэрс Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Нэгжийн
үнэ Нийт үнэ

1 Гран при дагалдах /мөнгөн 
шагнал/ ширхэг 1 200,000 200,000

2 Засаг даргын нэрэмжит шагналын 
мөнгөн шагнал ширхзг 1 150,000 150,000

3 Бусад шагналыг дагалдах мөнгөн 
шагнал /тэргүүн/ ширхэг 15 120,000 1,800,000

4 Бусад шагналыг дагалдах мөнгөн 
шагнал /дэд/ ширхэг 15 100,000 1,500,000

5 Үржпийн шилмэл малын мөнгөн 
шагнал /тэргүүн/ ширхэг 20 150,000 3,000,000

6 Үржлийн шилмэл малын мөнгөн 
шагнал /дэд/ ширхэг 20 120,000 2,400,000

7 Үржлийн шипмэл малын мөнгөн 
шагнал /гутгаар/ ширхэг 20 100,000 2,000,000

8 Үржлийн шилмэл малын медаль ширхэг 60 8,000 480,000
9 Үржлийн шилмэл малын гэрчилгэс ширхэг 60 20,000 1,200,000
1(3 Шагналын цом /гранпри/ ширхэг 16 85,000 1,360,000
11 Өргөмжлөл ширхэг 2 80,000 160,000
12 Өргөмжлөл /тэргүүн, дэд/ ширхэг 28 30,000 840,000
14 Аннос /гадна/ м2 30 10,000 300,000
15 Аннос м2 24 8,000 192,000
1(3 Шилмэл малын аннос м2 12 10,000 120,000

1'7
Бусад зардал /заалны чимэглэл, 
нээлтийн тууз, уяа, цзцэг, хайч, 
даавуу, урилга/

ширхэг 150,000

18 Заалны түрээс өдөр 2 300,000 600,000
Дүн 16,452,000

Санхуүжүүлэх эхүүсвэр
1 ОНХС-ийн хөрөнгө 14,452,000

2 Дэлхийн зөн Монгол Говь- Алтай 
орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2,000,000

Нийт санхүүжилтийн дүн 16,452,000



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаар А/4Х791 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 заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1.Гамшгийн сангийн хөрөнгөөр Малчдад захиалгын дагуу 160 тонн өвс 

нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга: Л.Батбаатар -Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын

захиргаа удирдпын хэлтсийн дарга 

Нарийн бичгийн дарга: Н.Цэвэлмаа -Орон нутгийн өмчийн газрын

бодлого өлөвлөлтийн хэлтсийн 

мэргэжилтэн 

Б.Оюунчимэг-Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 

Г.Энхбаяр -Есөнбулаг сумын иргэн 

2.Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 

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

Г ишүүд:

худалдан авах ажиллагаа 

хариуцсан мэргэжилтэн 

Т.Болд -Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му 0оситеп1з/2АНШ-ЗА-4с1ос

021503



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2 0 / У  о н ы ^ /с а р ы и /^ ө д н р Дугаар 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 заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1 .Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын тусламжийн хөрөнгөөр 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт автомашин нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны дарга: П.Баасан -Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн

бодпого төлөвлөлийн 

хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Г.Алтангэрэл -Орон нутгийн өмчийн газрын

худалдан авах ажиллагаа 

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гишүүд: Н.Цэвэлмаа -Орон нутгийн өмчийн газрын

худалдан авах ажиллагаа 

хариуцсан мэргэжилтэн 

Ц.Ачитмаа -Төрийн бус байгууллагын 

төлөөлөл 

Б.Батбаатар -Есөнбулаг сумын иргэн

2.Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулан худалдан авах 

ажиллагааг хариуцлагатай, хууль журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 

танилцуулахыг Үнэлгээний хороо (П.Баасан)-нд үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаар Алтай хот

Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
дэмжих тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2, “Нэг сум- Нэг үйлдвэр” аймгийн 
дэд хөтөлбөрийн 4.3.5, "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зарцуулах 
журам”-ын 4.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.“Жижиг дунд үйлдпвэрийг дэмжих”, “Үйлдвэржилт 21:100”, “Эрүүл хүнс- 
Эрүүл монгол хүн", “Эрчимжсэн мал аж ахуй” үндэсний хөтөлбөрүүд, аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилтын 
хүрээнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн борлуулалтыг дэмжих, шинэ бараа бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг сурталчилах, харилцан түншлэл тогтоох зорилгоор зохион 
байгуулагдаж байгаа “Аптай түншлэл-2019", “Үржпийн шилмэл мал-2019" баруун 
бүсийн үзэсгэлэн худалдааг өргөтгөн зохион байгуулахад шаардлагатай худалдаа 
үйлчилгээний зориулалттай асар худалдан авах хөрөнгийг хавсралтаар 
баталсугай.

2.Дээрх арга хэмжээнд шаардагдах 9250000 (есөн сая хоёр зуун тавин 
мянган) төгрөгийг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс гаргахыг 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3.Худалдаа үйлчилгээний зориулалттай асар авах ажлыг холбогдох хууль 
журмын хүрээнд гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 
(Б.Баян-Эрдэнэ) -т олгосугай.

4.3ахирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), орон нутгийн өмчид бүртгэж авахыг Орон нутгийн 
өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т тус тус үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му Ооситеп1з/2АНЫЯ-ЗА-4с1ос

0 Ж 9 8



Аймгийн Засагдаргын 20^о ны
0?.. дугаар сарын ^?ны өдрийн /^б^дугаар

захирамжийн хавсралт

ЗАРДГ1ЫН ТООЦОО

Д/д Зардлын нэр Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Нэгжийн
үнэ Нийт үнэ

1 Цагаан асар 
/3*3 хэмжээтэй аймгийн 

сүлд бүхий логотой/

Ширхэг 10 925000 9250000

Нийт 9250000



м о н г о л  УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаар.

Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахад' 
дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
дэмжих тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2, “Нэг сум- Нэг үйлдвэр” аймгийн 
дэд хөтөлбөрийн 4.3.5, “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зарцуулах 
журам”-ын 4.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.“Жижиг дунд үйлдпвэрийг дэмжих”, “Үйлдвэржилт 21:100”, “Эрүүл хүнс- 
Эрүүл монгол хүн“, “Эрчимжсэн мал аж ахуй” үндэсний хөтөлбөрүүд, аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилтын 
хүрээнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн борлуулалтыг дэмжих, шинэ бараа бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг сурталчилах, харипцан түншлэл тогтоох зорилгоор зохион 
байгуулагдаж байгаа “Аптай түншлэл-2019”, “Үржлийн шилмэл мал-2019” баруун 
бүсийн үзэсгэлэн худалдааг өргөтгөн зохион байгуулахад шаардлагатай худалдаа 
үйлчилгээний зориулалттай стенд худалдан авах хөрөнгийг хавсралтаар 
баталсугай.

2.Дээрх арга хэмжээнд шаардагдах 9920000 (есөн сая есөн зуун хорин 
мянган) төгрөгийг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс гаргахыг 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3.Худалдаа үйлчилгээний зориулалттай стенд авах ажлыг холбогдох хууль 
журмын хүрээнд гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 
(Б.Баян-Эрдэнэ) -т олгосугай.

4.3ахирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан), Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан), орон нутгийн өмчид бүртгэж авахыг Орон нутгийн 
өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т тус тус үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му Ооситеп(з/2А1фР}-у^1-0*^



ЗАРДПЫН тооцоо

Д/д Зардлын нэр Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Нэгжийн
үнэ Нийт үнэ

1
Стенд
/2*3 хэмжээтэй/ Ширхэг 62 160000 9920000

Нийт 9920000



МОИГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙИ ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

А;п ай хот

Соёлийн төвийн барилгын засварын 
ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хилийн тухай хуулийн 50 дугаар
\

зүйлийн 50.1.1, 50.1.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2018 оны 228 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны 

журам"-ын 4.1 дэх хэсэг, Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 23-ны 

өдрийн 16 дугаар хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Соёлийн өвийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Алтай сум дахь 

хилийн цэргийн 0214-р ангийн соёлийн төвийн барилгын засварын ажилд дэмжлэг 

үзүүлсүгэй.

2.Дэмжлэгт шаардагдах 10000000 (арван сая) төгрөгийг хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас санхүүжүүлэхийг Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3.Холбогдох хууль журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг үр дүнтэй 

зохион байгуулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллахыг Хилийн цэргийн 0214-р 

анги захирагч (дэд хурандаа Н.Батсайхан)-д тус тус даалгасугай.

4.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, 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 В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му 0оситеп1з/2АНМН-ЗА-4с1ос

021507



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаар Алтай хот

Монгол-Хятадын экспо арга хэмжээнд 
оролцох төлөөлөгчдийн замын зардалд 

дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

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

зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2018 оны 318 дугаар тушаалын

2 дугаар зүйлийн 2.1.5 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөпийн 

2019 оны 18 дугаар хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Монгол-Хятадын экспо гурав дахь удаагийн арга хэмжээнд Хөрөнгө 

оруулалт, хөгжпийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга П.Баасан, Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн газрын дарга Б.Баян-Эрдэнэ, Ардын дуу бүжгийн “Аптай” чуулгын дарга 

Д.Отгонбаатар нарыг оролцуулсугай.

2.3амын зардалд шаардагдах 1000000 (Нэг сая) төгрөгийг Засаг даргын 

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

зөвшөөрсүгэй.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны 

удирдпагын хэлтэс (Э.Отгонбаяр)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2 0 ^ оны Дуг аар Алтай хот

г БНХАУ-ын Шинжан Уйгурын Өөртөө 
Засах оронд ажиллах төлөөлөгчдөд 

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 19 дахь хурлын шийдвэрийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан БНХАУ-ын хил залгаа муж, 

хотуудтай хамтын ажиллагааны баримт бичиг байгуулж, харилцааг өргөжүүлэх 

зорилгоор Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, БНХАУ-ын ШУӨЗО-ны Ардын 

засгийн газар хоорондын 2019 оны 9 дүгээр сарын 18-20-ны өдрүүдэд болох 

Ажлын хэсгийн ээлжит хуралдаанд оролцох төлөөлөгчийн замын зардлыг 

хавсралтаар баталсугай.

2. Шаардагдах 2019340 (Хоёр сая арван есөн мянга гурван зуун дөчин) 

төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 

(Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Илтгэх хуудсаа Засаг даргын зөвлөлд танилцуулахыг Төрийн захиргааны 

удирдлагын хэлтэс (Д.Отгонбаяр)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му йоситеп(з/2АНМР-ЗА-4 йос
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ДЮА0042

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Зардлын төрөл Тоо ширхэг Нэгж үнэ Нийт
1. ГАА-Булган- ГАА 

/890км*2=1780км/1 машин
1780 1920/А92/ 683520

2. Т акашкен-Үрүмч-Т акашкен 337820 1035820
3. Дурсгалын зүйл 3 ширхэг 100000 300000

Нийт дүн 2019340



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Алтай хот

г Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай П

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний 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 9 дүгээр сарын 4-ний 

өдрийн 84 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх ГААОНӨГ/201907037 дугаартай 

Найрамдалын хорооны 1.3 км сайжруулсан зам барих ажлыг “Говь-Алтай АЗЗА" 

ХХК байгуулан гүйцэтгүүлэх эрхийг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газрын дарга (Б.Бямбадорж)-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, хэрэгжил гийг 

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 бодпого, 

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 с1осилпеп15/2АНЫР-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

20Ц_ оны^^сарын^^өдөр Дугаар Алтайхот

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 

өгу1чийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 9 дугаар сарын 4-ний 

өдрийн 84 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх БСШУСЯ/201902350 дугаартай 

Бигэр сумын Спорт заалны барилга барих ажлын шууд гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлэх эрхийг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга 

(Б.Бямбадорж)-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 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 

бодпого, 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 РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му с1оситеп1з/2АНМР-ЗА-4 с!ос
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 1АСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

оиы ^сары  I Р^өдөр Д> гаар

“Гэгээн нуур-цэвэр ус” ОНӨААТҮГазрын 
уйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2010 
оны 24 дүгээр тоггоолоор батлагдсан “Ус" үндэсний хөтөлбөрийн 2.2.3 дахь хэсэг, 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 84 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хүн 
амыг эрүүл ахуйн шаардпагад нийцсэн ундны усаар хангах хөтөлбөр”-ийн 3.2.4 
дахь хэсэг, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зарцуулах журам”-ын 4.1 
дэх заалт, Засаг даргын зөвлөлийн хурлын 2019 оны 9 сарын 16-ны өдрийн 19 
дүгээр хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.“Хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах 
хөтөлбөр”, “Ус” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд 
Алтай хотын иргэдийг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны усаар хангаж буй 
Тэгээн нуур-цэвэр ус” ОНӨААТҮГазрын үйл ажиллагааг хэвийн тогтвортой 
явуулахад шаардагдах хөрөнгийн зардалд дэмжлэг үзүүлсүгэй.

2.Дэмжлэгт шаардагдах 13.600.000 (арван гурван сая зургаан зуун мянган) 
төгрөгийг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний зардлаас гаргахыг Санхүү төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т 
зөвшөөрсүгэй.

3.Шаардпагатай сэлбэг хэрэгсэлийг худалдан авч, техник, тоног 
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг богино хугацаанд хийж, үйлдвэрийн хэвийн үйл 
ажиллагааг ханган үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Тэгээн нуур-Цэвэр ус” 
ОНӨААТҮГазар (Ж.Гаваа)-т даалгасугай.

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

ЗАСАГ ДАРГА



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Алтай хот

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 
дуудпага 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 

тСгтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1. Алтай хотын инженерийн байгууламж бүхий бүсэд 3 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 сарын 25-нд танхимаар зохион байгуулж, холбогдох 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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Аймгийн Засаг даргын 20.<^оны 
^са р ы н ^-Г -н ы  ө д р и й н ^ ^ й . дугаар 

захйрамжийн нэгдүгээр хавсралт

У I
>«

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
ЗАРЛАН ЯВУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТ, ХЭМЖЭЭ, 

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ

1Уд Газрын байршил Зориулалт
Газрын
хэмжээ

/м2/

Дуудлага худалдааны 
анхны үнэ/мянган төгрөг/

1 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол

Худалдаа,
үйлчилгээ 678 6780.0

2 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол

Худалдаа,
үйлчилгээ 678 6780.0

3 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол

Худалдаа,
үйлчилгээ 678 6780.0



ЦэгүүдДугаар
5137926.580 287175.771 15.84
5137939.452 287166.543 42.84
5137964.412 287201.360 15.84
5137951.540 287210.588 42.84

ЦэгүүдДугаар
5137961.538 287224.535 15.84
5137974.410 287215.307 42.84
5137999.370 287250.124 15.84
5137986.498 287259.352 42.84

ЦэгүүдДугаар
5137996.496 287273.299 15.84
5138009.368 287264.071 42.84
5138034.328 287298.888 15.84
5138021.456 287308.116 42.84

Байршил 3: Талбайн хэмжээ: 678.0 квадрат метр

Байршил 1:Талбайн хэмжээ: 678.0 квадрат метр

Байршил 2: Талбайн хэмжээ: 678.0 квадрат метр

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР
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 1 $  о н ы ^  дугаар сарын0̂ - н ы  едрийн 

/ ^ 5? дугаар захирамжийнд^Г-р хавсралт

Огноо: 2019-08-19

Нийт талбайн хэмжээ: 2034.0 квадрат метр



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

1 { ) /9  оны^еарын^ ё дөр Д>таар Алтай хот

Команд штабын сургалтад 
хөрөнгө гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 147 

дугаарр тогтоолоор баталсан “Мөнгө угаах болон терроризмийг санхүүжүүлэх, 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”-ийн 3.2.3, 5.1.1 дэх заалт, Засгийн 

газрын 2007 оны 175 дугаар тогтоолоор баталсан “Иргэний нисэхийн аюулгүй 

байдлын үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.2, 2.3.3 дахь заалт, Терроризмтэй тэмцэх 

тухай хуулийн 5.1.4, 5.1.8 дахь заалт, Сангийн сайдын 2018 оны 318 дугаар 

тушаалаар батлагдсан Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын 

нийтлэг журмын 2.1.5 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн 19 

дүгээр хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. “Агаарын хөлөг барьцаалагдсан үед орон нутгийн шуурхай штабыг 

зохион байгуулах нь” сэдэвт команд штабын сургалт, дадлага, эрсдэлийн 

үнэлгээний арга хэмжээний зардлыг хавсралтаар баталсугай.

2. Сургалтад шаардагдах 1044700 (Нэг сая дөчин дөрвөн мянга долоон 

зуун) төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му йоситеп18/2АН^Р|ЗА-4 с1ос
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Аймгийн Засаг даргын 20.^оны 9$■ 
дугаар сарын-ХГөдрийн^дугаар 

захирамжийн хавсралт

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

N9 Хэрэглэх зүйлс Тоо ширхэг Нэгжийн үнэ Үнэ
1 Бичиг хэргийн зардал 2 ширхэг 11000 22000
2 Цайны завсарлага 131700
Г Өдрийн хоол 27 10000 270000
4 Оройн хоол 27 20000 540000
с Гэрчилгээ 27 3000 81000

Нийт 1044700

оОо



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2()/^оны^сары11^өдөр Д\ гаар Алтай хот

Газар эзэмшүүлэх 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 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Алтай хотын инженерийн байгууламж бүхий газарт газар эзэмших хүсэлт 

гаргасан Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын эзэмших газрын зориулалт, 

хэмжээ, байршлыг 1-2 дугаар хавсралтаар баталж 15 жилийн хугацаатай 

эзэмшүүлсүгэй.

2. Газар эзэмшсэн Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт газар эзэмших 

рхийн гэрчилгээ олгож, гэрээ байгуулж, улсын бүртгэлд бүртгэхийг Газрын

харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-д зөвшөөрсүгэй.

3. Газар эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй байдалд хяналт 

тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар)-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му с!оситеп15/2АНМ1Ч-ЗА-4 йос

П?15°5



Аймгийн Засаг даргын 20/^оны 
ЯУ. сарын&Яны өдрийн фуЗ$2Дугаар 

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЗЭМШИХ 
ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

/Уд Эзэмшигчийн нэр Зориулалт
Газрын
хэмжээ

/м2/
Хугацаа

/жил/
Газрын байршил

1
Аймгийн Засаг 
даргын тамгын 
газар

Төрийн
үйлчилгээ 63315.0 15 Баянхайрхан баг

оОо



Аймгийн Засаг даргын тамгын газар ( 9017585 ) - ИЙН
ЭЗЭМШИХ ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАС ГРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208 . . .

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

Аймгийн Засаг даргын 
^О^Т^оньк^дугаар сарын*<2>!^ны өдрийн 

/^ ^ д у г а а р  захирамжийн *^-р хавсралт

Огноо: 2019-9-19

Хашааны координат:

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5138643.297 2875 ^8 27 120.00 1-2
2 5138740.883 287463.991 25.00 2-3
3 5138755.433 287484.322 263.42 3-4
4 5138978.577 287624.305 91.30 4-5
5 5139031.710 287698.550 160.00 5-6
6 5138901.595 287791.664 20.00 6-7
7 5138889.956 287775.400 60.00 7-8
8 5138841.163 287810.318 340.00 8-1

Талбайн хэмжээ: 63315.0 квадрат метр

Зургийн масштаб 1:4 000 (1 сантиметрт 40 метр багтана)



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

5АХИРАМЖ

Дугаар Алтай \от

г 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 35.1.6 дахь 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. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн ГААОНӨГ/201807035 дугаар гэрээт 
Бугат сумын Сургуулийн дотуур байрны гал тогооны ажлыг хүлээн авч ашиглалтад 
оруулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

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

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

3. Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авсан акг, баримт бичгийг 
ҮНдэслэн тухайн байгууллагатай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, хяналт 
тдвьж ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, цаашдын ашиглалт арчилгаа 
хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Бугат сумын Засаг дарга (Я.Мятав), Бугат сумын 
сургуулийн захирал (Я.Цэрэндолгор)-д тус тус даалгасугай.

газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Нарийн бичгийн дарга: Г.Бат-Эрдэнэ -Газрын харилцаа, барилга, хот

байгуулалтын газрын Барилгын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүд: М.Мандаххүү -Архивын тасгийн дарга
Ц.Амарсанаа -Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах улсын

байцаагч, ахмад
Р.Пүрэвдорж -Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн 
Г.Анхбаатар -Боловсрол, соёл урлагийн мэргэжилтэн 
Я.Мятав -Бугат сумын Засаг дарга 
Б.Бямбадорж -Бугат сумын сургуулийн менежер 
Д.Гармаа -Цэлмэг тэнүүн-Аптай ХХК-ийн менежер

ЗАСАГ ДАРГА

П?15°7



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 1АСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Алтай хот

г 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 35.1.6 дахь 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. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн 
ГААОНӨГ/201801005 дугаар гэрээт Сумдын төвд жишиг гудамж бий болгож тохижуулах 
Багц 6 буюу Шарга сумын ажлыг хүлээн авч ашиглалтад оруулах комиссыг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

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

Нарийн бичгийн дарга: П.Лхагвабаатар -Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын Авто зам 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Гишүүд: М.Мандаххүү -Архивын тасгийн дарга
Ц.Амарсанаа -Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах улсын 

байцаагч, ахмад 
Р.Пүрэвдорж-Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн 
Г.Мөнхөө -аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын авто замын улсын 

байцаагч
М.Тунгалагтамир -Шарга сумын Засаг дарга
Б.Мандах -Шарга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
Э.Тогтбаатар -“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн 

салбарын сум хариуцсан ахлах монитор

2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахдаа гэрээнд тусгагдсан техникийн 
нөхцөл, ажлын тоо хэмжээтэй нийцүүлэх, холбогдох баримт бичгийн 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 тухайн байгууллагатай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, хяналт 
тавьж ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, цаашдын ашиглалт арчилгаа 
хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Шарга сумын Засаг дарга (М.Тунгалагтамир)-д тус 
тус даалгасугай.

Г.Нэргүй -Айргийн хад ХХК-ийн захирал

ЗАСАГ ДАРГА



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

г

Д\таар

Газар эзэмщих эрх хүчингүй 
болгох тухай

Алтай хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 33 

дугаар зүйлийн 33.4 дэх хэсэг, 61 дүгээр зүйлийн 61.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй, 

газрыг дуудпага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын зарчимд нийцүүлээгүй 

хууль зөрчиж гаргасан хавсралтад дурьдсан нэр бүхий 9 иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын тухайн нэгж талбарт газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгосугай.

2. Дээрх нэр бүхий нэгж талбар газарт газар эзэмших эрх нь хүчингүй 

болсон 9 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 10 хоногийн дотор албан ёсны эрх 

нь цуцлагдсан мэдэгдлийг хүргүүлж холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Газрын 

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

3. Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын 

орлогч (Ж.Ганбат)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с1оситеп18/2АНШ-ЗА-4 йос
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Аймгийн Засаг даргын 2§/?. оны 
^са ры н ^Гны  өдрийн .у^гГдугаар 

захирамжийн нэгдүгээр хавсралт
С г~Л I^  ■ ■

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ НЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ БАЙГАА 
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭПНС, БАЙГУУЛЛАГЫН НЭРС

Д/д Эзэмшигчийн нэр Зориулалт
Газрын
хэмжээ

/м2/

Газрын байршил

1 Аймгийн ЗДТГ Цэвэр усны 
нөөцийн сан 10000 Индэрт баг

2 “Солонго дулааны 
станц” ААТҮГ

Дулаан
хангамж 2500 Баянхайрхан баг

3 Д.Өлзий-Орших Үйлчилгээ 
орон сууц 135 Оргил баг 13-р байрны зүүн 

талд
4 Б. Чандаг Үйлчилгээ 278 Оргил баг

$ Н.Ичинноров Орон сууц 679 Баянхайрхан баг Солонго 
хороолол

6 Д.Нямжав Орон сууц 679 Баянхайрхан баг Солонго 
хороолол

7 М.Занданбилэг Орон сууц 679 Баянхайрхан баг Солонго 
хороолол

8 П.Алтанцэцэг Орон сууц 150 Жинст баг, Хөгжил 
хороолол

9 Б.Олонбаяр Орон сууц 391 Баянхайрхан баг Солонго 
хороолол

оОо



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

М < 7 й м  № :пр ы н^^өдор

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 худалан авах тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1.3 дахь заалт, Үнэлгээний хорооны 2019 оны 9 дүгээр сарын 16-ны 

өдрийн 89 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.0рон нутгийн хөпжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх 

ГААОНӨГ/201901021 дугаартай Жаргалан сумын төвлөрсөн халаалтын зуухны 

цахилгааны эх үүсвэрийн ажлыг “Халиун-Азарга” ХХК-тай гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлэх эрхийг Жаргалан сумын Засаг дарга (Д.Баярсайхан)-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, 

хёрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Жаргалан сумын Засаг дарга (Д.Баярсайхан)- 

д үүрэг болгосугай.

3.Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг 

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

бодпого төлөвлөлтийн хэлтэс (П.Баасан)-т тус тус үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с1оситеп(5/2АНЫР-ЗА-4 с!ос



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛ ГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2(1 /^оны 0 9 сл х )ы \\я М Iөлв(1 Д> гаар Алтан хот

г 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 35.1.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 1 дүгээр хавсралтын 1 дэх заалт, 
З&сгийн газрын 2018 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай" 317 дугаар тогтоолын 1 дэх 
заалтыгтус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн ЭМСЯ/201811004 дугаар гэрээт Дарив 
сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажлыг хүлээн авч ашиглалтад оруулах 
комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Комиссын дарга: Б.Бямбадорж

Нарийн бичгийн дарга: Г.Бат-Эрдэнэ

Гишүүд: Ж.Лхамаа
А.Нарандэлгэр
М.Мандаххүү
Б.Мөнхдэмбэрэл

Ц.Амарсанаа

Р.Пүрэвдорж

Б.Бээжин

М.Ганбаатар
Б.Өнөржаргал

Г.Алтанцог

-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын даргын 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын Барилгын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

-Барилгын хөгжлийн төвийн инженер 
-“Барилга байгууламж” ХХК-ийн захирал 
-Архивын тасгийн дарга 
-Мэргэжлийн хяналтын газрын 

барилгын хяналтын улсын байцаагч 
-Онцгой байдлын газрын гамшгаас 
хамгаалах улсын байцаагч, ахмад 

-Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах 
мэргэжилтэн

-“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний 
систем” ТӨХК-ийн үйлдвэрлэл 
эрхэлсэн дэд захирал бөгөөд 
ерөнхий инженер 

-Дарив сумын Засаг дарга 
-Дарив сумын эрүүл мэндийн төвийн 
эрхлэгч

-“Арвин Бэлт" ХХК-ийн инженер
2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахдаа гэрээнд тусгагдсан техникийн 

нөхцөл, ажлын тоо хэмжээтэй нийцүүлэх, холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хүлээн авч 
үр дүнг танилцуулахыг комисс (Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

З.Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авсан акт, баримт бичгийг 
үНдэслэн тухайн байгууллагатай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, хяналт 
тавьж ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Ганхуяг)-т, цаашдын ашиглалт арчилгаа 
хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Дарив сумын Засаг дарга (М.Ганбаатар), Дарив 
сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч (Б.Өьшрл̂ а̂ Зга̂ )- д түртус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ
С:/Му йосшпеп(5/2АНШ-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20/^оиы /^сарын^Дэдөр Алтай хот

г Тэтгэлэг олгох тухай П

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны 239 

дүгээр тушаалаар батлагдсан Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгийн зориулалт, 

зарцуулалтын нийтлэг журмын 2.3 дахь хэсэг, Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 

зөвлөлийн 2019 оны 9 сарын 17, 18 дахь хурлын шийдвэр зэргийг тус тус 

үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1.2019-2020 оны хичээлийн жилд Шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд 

элссэн Есөнбулаг сумын харьяат Б.Батзоригт 800000 төгрөг, Анагаахын шинжлэх 

ухааны үндэсний их сургуупьд элссэн Халиун сумын харьяат С.Гончигсумлаад 

500000 төгрөг, Монгол улсын их сургуульд элссэн Дэлгэр сумын харьяат 

Б.Эрхэмбаярт 1000000 төгрөг, Үйлдвэр урлалын коллежид элсэн суралцаж байгаа 

Цээл сумын харьяат Г.Цогбадрахт 500000 төгрөг, Мандах их сургуульд элссэн 

Шарга сумын харьяат Б.Дөлгөөнбаярт 1000000 төгрөгийг амьдралын нөхцөл, ар 

гэрийн гачигдал, аргагүй байдлыг харгалзан нэр бүхий оюутнуудын сургалтын 

төлбөрт нь тус бүр дэмжлэг үзүүлсүгэй.

2.Тэтгэлэгт шаардагдах 3800000 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.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му доситеп{5/2АНШ-ЗА-4 йос
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МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 5АСАГ ДАРГЫН 

ЗАХИРАМЖ

Д\таар А.тта!! хот

Газрын хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр 

зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Алтай хотын инженерийн байгууламж бүхий бүсэд эзэмшил газрын 

хэмжээ, байршил, өөрчлөхийг хүссэн аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 

Есөнбулаг сумын 4 дүгээр сургуулийн эзэмших газрын хэмжээ, зориулалт, 

хугацаа, байршлыг 1-3 дугаар хавсралтаар баталж эзэмшүүлсүгэй.

2. Газар эзэмшсэн аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Есөнбулаг сумын 4 

дүгээр сургуультай газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээжүүлэхийг Газрын 

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

3. Газар эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж буй байдалд хяналт 

тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Түмэнбаатар)-т даалгасугай.

4. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2019 

оны А/72 дугаар захирамж, 2019 оны А/105 дугаар захирамжийг тус тус хүчингүй 

бОлсонд тооцсугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с!оситеп15/2АЖГС-ЗА--4 йос
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II * *  о 3 .
Аймгийн Засаг даргын 20^оны ^/дугзар 

сарын/т^ны өдрийн^З*Йуг'шр 
захирамжийн .../...хавср шт

II 4  ^
ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЗЭМШИХ 

ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

л /д Эзэмшигчийн нэр Зориулалт
Газрын
хэмжээ

/м2/

Хугацаа
/жил/

Газрын байршип

1
Аймгийн Засаг 
даргын тамгын 

газар
Усан бассейн 4287.0 15 Баянхайрхан ба:‘

2 Есөнбулаг сумын 
4-р сургууль

Боловсролын
байгууллага 19689.0 15 Баянхайрхан баг



Нэгж талбарын дугаар: 8208 . . .

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг, Солонго хороолол Аймгийн Засаг даргын 
оны ^РУдугаар сарыня^-ны едрийн 
гаар зйхирамжийн & -р хавсралт

Огноо: 2019-9-19

Хашааны координат:

ЦэгуүдДугаар
5138526.063 287909.790
5138611.798 287848.177
5138621.443 287896.603

Талбайн хэмжээ: 4287.0 квадрат метр

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар ( 9017585 ) - ИЙН
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

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



ЦэгүүдДугаар
5138436.692 287785.428 75.85
5138498.049 287740.830 90.59
5138586.891 287723.134 127.50
5138611.798 287848.177 105.58
5138526.063 287909.790 153.14

Талбайн хэмжээ: 19689.0 квадрат метр

Есөнбулаг сумын 4 дүгээр сургууль ( 8301999 ) - ИЙН
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208 . . .

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

Аймгийн Засаг даргын 
20 /9 оны /^у га а р  сарын<>^?--ны өдрийн 

^ ^ Д у га а р  захирамжийн 7.. -р хавсралт

Огноо: 2019-9-19

Хашааны координат:

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



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2о|/̂ <им дер
Алтай хот

г Комисс томилох тухай П

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 35.1.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтын 1 дэх 
заалт, “Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар 
тогтоолын 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ГААОНӨГ/201907038 дугаар 
гэрээт Есөнбулаг сумын Дөтийн давааны хайрган хучилттай 12 км авто замын засварын 
ажлыг хүлээн авч, ашиглалтад оруулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Комиссын дарга: Б.Бямбадорж

Нарийн бичгийн дарга: П.Лхагвабаатар

Г ишүүдэд: М.Мандаххүү
Г.Мөнхөө

Б.Түмэнбаяр

М.Мөнхцэцэг

Н.Энхтуяа

Т.Баттүвшин

С.Дугарсүрэн

-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын даргын үүргийг 
түр орлон гүйцэтгэгч 

-Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын гэрээт ажилтан 

-Архивын тасгийн дарга 
-Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 
Авто замын улсын байцаагч 

-Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн 
тасгийн ахлах зохицуулагч, хошууч 

-Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын Инженерийн 
барилга байгууламж хариуцсан 
мэргэжилтэн

-Есөнбулаг сумын захирагчийн албаны 
хөрөнгө оруулалт, барилга 
байгууламж, зам тээвэр хариуцсан 
мэргэжилтэн

-Г амшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн 
байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 
Гамшгаас улсын хяналтын байцаагч, 
хошууч

- “Говь-Аптай АЗЗА” ХХК-ийн инженер

2. Засвар шинэчлэлтийн ажлыг байнгын ашиглалтад оруулахдаа гэрээнд 
тусгагдсан техникийн нөхцөл, ажлын даалгавартай нийцүүлэх, холбогдох баримт бичгийн 
бүрдлийг хүлээн авч үр дүнг танилцуулахыг комисс (Б.Бямбадорж)-т үүрэг болгосугай.

С:/Му <Зоситеп15/2АНМК-ЗА-4 с!ос
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3. Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээж авсан акт, баримт бичгийг 
үндэслэн тухайн байгууллагатай хамтран хөрөнгийн хөдлөлт өөрчлөлтийг хийж, цаашдын 
ашиглалт, арчилгаа, хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Есөнбулаг сумын 
захирагчийн ажлын алба (Н.Энхтуяа)-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20/?  оны ^ сарынХ-̂ иор Алтай хот

г~ Гэрээ сунгах тухай П

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Авто замын тухай хуулийн 12 

дугаар зүйлийн 12.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн санхүүжилтээр Аптай хотын гэр 

хороололд 2 км-ээс доошгүй хатуу хучилттай авто зам барих ГААОНӨГ/201801004 

дугаартай ажпын гэрээ сунгах эрхийг аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот 

б$йгуулалтын газар (Б.Бямбадорж)-т олгосугай.

2. Гүйцэтгэгчтэй хамтран гаргасан ажлын тоо хэмжээ, ажил гүйцэтгэх 

хугацаа, техникийн тодорхойлолт, БНбД зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, 

журмын дагуу ажил гүйцэтгэх хугацаа, санхүүжилтийн хуваарийг тодорхой тусгаж 

хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг аймгийн 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, 

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

тус тус даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2 о/ /  он ы ^ с а р  ы н^ ^ дөр Алтай \от

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 
дуудлага худалдаа зарлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдпагын 

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 

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

тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Алтай хотын инженерийн байгууламж бүхий бүсэд 13 нэгж талбарт газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудпага худалдаа зарлан явуулах газрын хэмжээ, 

зориулалт, дуудлага худалдааны анхны үнийг 1 дүгээр хавсралтаар, байршлыг 

2-3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

2.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны шалгаруулалтыг 

2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, 

холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, 

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

ЗАСАГ ДАРГА
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Аймгийн Засаг даргын 20<^оны .^дугаар 

сарын<^ны өдрийн .^ ^ у га а р  
захирамжийн ..-^..хавсралт

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА, ХУДАЛДАА 
ЗАРЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИ.П, ЗОРИУЛАЛТ, ХЭМЖЭЭ, ДУУД.ПАГА 

ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ

>№ Газрын байршил Зориулалт Талбайн 
хэмжээ /м2/

Дуудлга 
худалдааны анхны 

үнэ/мян.төг/ -

1 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 679 6790.0 с:

2 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 679 6790.0

3 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 679 6790.0

4 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 679 6790.0

5 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 679 6790.0 ,

6 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 679 6790.0 з

7 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 679 6790.0

8 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 679 6790,0

9 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 391 3910.0

' 0 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 391 3910.0

1 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 391 3910.0 :

2 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 470 4700.0

13 Баянхайрхан баг 
Солонго хороолол Орон сууц 391 3910.0

оОо
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ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

Нэгж талбарын дугаар: 8208...

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

■

Аймгийн Засагдаргын 
20 ^о н ы /^д у га а р  сарын^^-ны өдрийн 
^  'Дугаар захирамжийн *^-р хавсралт

Огноо: 2019-09-24 

Байршил 1: Талбайн хэмжээ: 679.0 квадрат метр
Дугаар X Ү Урт Цэгүүд

1 5138358.240 287435.317 42.84 1-2
2 5138393.058 287410.357 15.84 2-3
3 5138402.286 287423.230 42.84 3-4
4 5138367.468 287448.190 15.84 4-1

Байршил 2: Талбайн хэмжээ: 679.0 квадрат метр

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5138389.703 287479.205 42.84 1-2
2 5138424.520 287454.245 15.84 2-3
3 5138433.748 287467.117 42.84 3-4
4 5138398.931 287492.078 15.84 4-1

Байршил 3: Талбайн хэмжээ: 679.0 квадрат метр

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5138421.165 287523.093 42.84 1-2
2 5138455.982 287498.133 15.84 2-3
3 5138465.210 287511.005 42.84 3-4
4 5138430.393 287535.965 15.84 4-1



*

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5138419.493 287551.483 15.24 1-2
2 5138431.879 287542.603 25.64 2-3
3 5138446.818 287563.442 15.24 З^
4 5138434.432 287572.321 25.64 4-1

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5138464.743 287386.159 15.24 1-2
2 5138477.129 287377.279 25.64 2-3
3 5138492.068 287398.118 15.24 3-4
4 5138479.682 287406.997 25.64 4-1

Дугаар X Ү Урт Цэгүүд
1 5138356.568 287463.707 15.24 1-2
2 5138368.954 287454.828 25.64 2-3
3 5138383.893 287475.667 15.24 3^1
4 5138371.507 287484.546 25.64 4-1

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР 
ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

зсаг I

Нэгж талбарын дугаар: 8208...

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

Аймгийн Засаг даргын 
20 -^о н ы ^ц у га а р  сарын^^-ны өдрийн 

^^^цугаар захирамжийн ^ - р  хавсралт
I  т

Огноо: 2019-09-24 

Байршил 1: Талбайн хэмжэзе 391.0 квадрат метр

Байршил 2: Талбайн хэмжээ: 391.0 квадрат мөтр

Байршил 3: Талбайн хэмжээ: 391.0 квадрат метр



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Д>таар

Мал эмнэлгийн лабораторийн 
багаж тоног төхөөрөмжийг хулээн 

авах комисс томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4-ийн “а" дахь заалт, 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/201906001 дугаартай Мал эмнэлгийн лабораторийн багаж тоног 
төхөөрөмжийг хүлээн авах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Комиссын дарга: Н.Сандаг -Мал эмнэлгийн газрын дарга
Нарийн бичгийн дарга: Д.Наянбуу -Мал амьтны эрүүл мэндийн албаны

газрын хөрөнгө оруулалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

Ч.Эрхэмбаяр -Мал эмнэлгийн газрын лабораторийн 
эрхлэгч

н.Цэвэлмаа -Орон нутгийн өмчийн газрын 
мэргэжилтэн

С.Ариунболд -“Синапс" ХХК-ийн суурилуулалтын 
Инженер

2. Мал эмнэлгийн лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжийг гэрээнд 
тусгагдсан техникийн нөхцөл, ажпын тоо хэмжээтэй нийцүүлэн хянах, холбогдох 
баримт бичгийн бүрдпийг хангаж, үр дүнг танилцуулахыг комисс /Н.СандагЛт 
үүрэг болгосугай.

З.Орон нутгийн өмчид бий болсон хөрөнгийг хүлээн авсан акт, баримт 
бичгийг үндэслэн тухайн байгууллагатай хамтран хөрөнгийн хөдпөлт, өөрчлөлтийг 
хийж, хяналт тавьж ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар /Л.Ганхуяг/-т, цаашдын 
ацииглалт, арчилгаа, хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг Мал эмнэлгийн газар 
/Н.Сандаг/-т тус тус даалгасугай.

Гишүүд:
дарга

Н.Энхбаяр -Аймгийн Засаг даргын Тамгын

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ \$г Ж.ГАНБАТ

С:/Му доситеп18/2АНШ -ЗА-4 с!ос



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГНЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Д\ гаар -ү Алтай хот

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, туүний удирдлагын 

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

дугаар тушаалаар батлагдсан Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, 

з^рцуулалтын нийтлэг журмыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь :

1. Монгол Улсын Урлагийн Гавьяат зүтгэлтэн Дэмбэрэлийн Мөнх агсны ар 

гэрийнхэнд 500000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосугай.

2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах 500000 (Таван зуун мянган) төгрөгийг 

аймгийн Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтсийн дарга (Ч.Жаргалсайан)-д зөвшөөрсүгэй.

ЗАСАГ ДАРГА
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаар Алта)! хот

Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай

Монгол Улсын Батлан хамгаалах тухай хуулийн 17.1.4 дэх заалт, Цэргийн 
албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Батлан хамгаалахын 
сайдын аймгийн Засаг даргатай 2019 онд хамтран ажиллах гэрээний 4.2 дахь 
заалт, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2019 оны 9 дүгээр сарын 5-ны 
өдрийн н/93 тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлагыг 2019 оны 10 дугаар сарын 14- 
нбөс 16-ний өдрийг дуустал зохион байгуулсугай.

2.2019 оны хоёрдугаар ээлжийн Цэрэг татлагын товчоог дараах 
бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Цэрэг татлагын товчооны дарга: Д.Баттайван -Засаг даргын Тамгын
газрын даргын үүргийг 
түр орлон гүйцэтгэгч

3.Цэргийн албанд татагдаж байгаа иргэдийг Монгол Улсын Засгийн газрын 
2017 оны 144 дүгээр тогтоол, Иргэнийг цэргийн албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх 
журамд заасны дагуу эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулан өөрийн сумд хийх 
боломжтой шинжилгээг хийж, хариуг картанд хавсаргаж, цэрэг татлагын байранд 
авч ирэх, эрүүл мэндийн үзлэгт сумын салбарын эмчийг байпцуулах, 2019 оны 
нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын товчоогоор эрүүл мэндээр тэнцээгүй иргэдийг 
эрүүлжүүлэх талаар авсан арга хэмжээг илтгэх хуудсаар танилцуулахыг сумын 
Засаг дарга, сум дундын эмнэлэг болон сумын эрүүл мэндийн дарга нарт үүрэг 
болгосугай.

4.Цэргийн албанд татагдсан иргэдийн хувийн бичиг баримт, иргэний 
үнэмлэхийг бүрдүүлж, цэрэг татлагын ажлыг хариуцлагатай зохион байгуулж

Орлогч дарга:
Нарийн бичгийн дарга: 
Г ишүүд:

Д.Төмөрбаатар -Цэргийн штабын дарга
Г.Цэдэв -Цэргийн штабын офицер
Д.Болдсайхан -Цагдаагийн газрын дарга
Ц.Туяа -Эрүүл мэндийн газрын

дарга
Б.Ундрах -Нэгдсэн эмнэлгийн дарга
Н.Бямбацогт -Биеийн тамир спортын

газрын дарга 
Г.Мөнхбаяр -Цэргийн штабын офицер

С:/Му с!оситеп15/2АНМК-ЗА-4 с)ос

П?1Г*П5



2.

а^иллахыг сум, багийн Засаг дарга, сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
нарт тус тус үүрэг болгосугай.

6.Цэрэг татлага явуулах товчооны гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг 
нэгдүгээр, эмч нарын комиссын бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар, сумдын цэрэг 
татлагаар орох хуваарийг гуравдугаар, зарцуулах хөрөнгийг дөрөвдүгээр 
хавсралтаар тус тус баталсугай.

б.Ээлжит цэрэг татлагын ажилд зарцуулагдах 5617000 (таван сая зургаан 
зуун арван долоон мянган) төгрөгийг цэрэг татлагын зардпаас гаргахыг Санхүү 
төрийн сангийн хэлтэс (Ч.Жаргалсайхан)-д зөвшөөрсүгэй.

7.Цэргийн жинхэнэ албаны 2019 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага 
явуулсан дүн мэдээг Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабт 
хүргэхийг Цэрэг татлагын товчооны орлогч дарга (Д.Төмөрбаатар)-д, нарийн 
бичгийн дарга (Г.Цэдэв)-т, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас ирүүлсэн хяналтын 
тоог биөлүүлж ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Цэрэг татлагын 
товчооны дарга (Д.Баттайван)-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА РЭНЦЭНДОРЖ



Аймгийн Засаг даргын 2019 оны #
дүгээр сарын ^ н ы  өдрийн^^дугаар

захирамжийн / .  дүгээр хавсралт

АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

1. Товчооны дарга: Д.Баттайван /Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүргийг түр
орлон гүйцэтгэгч/

а. Цэрэг татлагын бэлтгэл ажлыг хангуулж, цэрэг татлагын ажиллагааг удирдах,

б. Товчооны гишүүдийг зохих үүргээр ханган, гишүүд үүргээ шударгаар 
биелүүлж байгаад хяналт тавих.

в. Товчооны гишүүдэд шаардагдах байр, хоол, унааны зардлыг шийдвэрлэж
өгөх.

2. Орлогч дарга: Хурандаа Д.Төмөрбаатар /Цэргийн штабын дарга/

а. Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах.

б. Цэргийн албанд тэнцэгчдийг жинхэнэ алба хаалгах шийдвэр гаргаж, цэргийн 
анги салбарт хуваарилах.

в. Цэрэг татлагын ажлын дүнг аймгийн Засаг даргад танилцуулах

г. Гэрээт болон хугацаат цэргийн албан хаагчдыг хуваарилагдсан анги салбарт 
нь хүргэж өгөх.

3. Цэрэг татлагын товчооны нарийн бичгийн дарга: хошууч Г.Цэдэв /Цэргийн 
штабын офицер/

а. Цэрэг татлагын ажлын урьдчилсан бэлтгэлийг хангах,

б. Цэрэгт татагдагчдын баримт бичгийг бүрдүүлэх, баримт бичигт бичилт хийх,

в. Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабт явуулах мэдээ тайланг 
гарган явуулах,

г. Иргэдийн өргөдөл гомдпыг хянан шийдвэрлүүлэх.

4. Гишүүн: дэд хурандаа Д.Болдсайхан /Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга/

а. Цэрэг татлагын үед цэрэг татлагын байранд цагдаагийн жижүүр гарган 
ажиллуулах, хяналт тавих.



б. Дэлгүүр болон үйлчилгээний газруудад согтууруулах ундааны зүйл 
худалдаалахыг таслан зогсоох,

в. Цэрэг гаргаж өгөх, ирэх үед хэв журам сахиулах хүч нэмэгдүүлсэн эргүүл 
гарган ажиллуулах.

5. Гишүүн: Б.Ундрах /Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

а. Эмч нарын комиссыг удирдан эмч нарт зааварчилгаа өгөх, Монгол улсын 
Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоол, Иргэнийг цэргийн албанд эрүүл мэндээр 
тэнцүүлэх болон цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журмыг 
мөрдлөгө болгон ажиллах.

6. Гишүүн: Н.Бямбацогт/Биеийн тамир, спортын газрындарга/

а. Цэрэг татлагын байрыг бэлтгэж ажиллах нөхцөлөөр хангах

7. Гишүүн: ахмад Г.Мөнхбаяр /Цэргийн штабын офицер/

а. Цэрэг татлагын ажпын урьдчилсан бэлтгэлийг хангах

б. Цэрэг татлагын товчооны дотоод хэв журмыг хангах

оОо



Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 9$
дүгээр сарын/^-ны өдрийн%^дугаар

захирамжийн дугаар хавсралт

ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН ТОВЧООНЫ ЭМЧ 
НАРЫН НЭРС

№ |1эрс Ямар мэргэжлийн үзлэг явуулах

1 5.Ундрах Ерөнхий эмчээр

2 (Э.Бат-Эрдэнэ Мэдрэлийн эмчээр

3 1ТОюундарь Чих хамар хоолойн эмчээр

4 "Алзахгүй Мэс заслын эмчээр

5 ’К.Оюунгэрэл Арьс өнгөний эмчээр

6 Б.Энхтуяа Дотрын эмчээр

7 Д.Хаш-Эрдэнэ Нүдний эмчээр

8 1Д.Нямцэрэн Сүрьеэгийн эмчээр

9 |Иулуунцэцэг Бие бялдарын эмчээр

10 'К.Дэлгэр Сувилагч лаборант

11 !З.Саранцэцэг Нүдний сувилагч

12 Л.Бадамханд Сувилагч лаборант

13 ".Батбаяр Шүдний эмч
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Аймгийн Засаг даргын 2019 оны ъ. 

дүгээр сарын «^-ны өдрийн^-дугаар 
захирамжийн^;. дугаар хавсралт

Сумдын цэрэг татлагын товчоогоор орох хуваарь

№ Сумдын нэрс Хяналтын тоо Орох он сар 
өдөр Орох цаг

1 Есөнбулаг 90 2019.10.14 09.30-12.30
2 Дэлгэр 20 2019.10.14 11.30-13.00
3 Чандмана 20 2019.10.14 12.00-13.00
4 Цээл 20 2019.10.14 14.00-15.00
5 Төгрөг 20 2019.10.14 14.30-15.30
6 Эрдэнэ 20 2019.10.14 15.00-16.00
7 Тонхил 20 2019.10.14 15.30-17.00
8 Цогт 23 2019.10.14 16.30-18.00
9 Халиун 22 2019.10.15 09.30-10.30
10 Бугат 25 2019.10.15 10.00-11.00
11 Тайшир 20 2019.10.15 10.30-11.30
12 Дарив 25 2019.10.15 11.30-12.30
13 Шарга 20 2019.10.15 12.00-13.00
14 Жаргалан 20 2019.10.15 14.00-15.00
15 Хөхморьт 20 2019.10.15 15.30-16.00
16 Баян-Уул 20 2019.10.15 16.30-17.00
17 Алтай 20 2019.10.15 17.00-17.30
18 Бигэр 20 2019.10.15 17.30-18.00
19 Бүгд 436
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Аймгийн Засаг даргын 2019 оны#
дүгээр сарын^-ны өдрийнх^дугаар

захирамжийн дүгээр хавсралт

2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР ЭЭЛЖИЙН 
ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН ТӨСӨВ

№ Зарцуулах зүйлийн нэр

Хүний болон 
материал 

хэрэгслийн тоо 
хэмжээ, /км, хоног/

Зардал Нийт
зардал

1.
Комиссын бүрэлдэхүүн хоол, 
байрны зардал 
/өдөрт 1 удаа 3 хоног/

53 хүн 3 өдөр 
1, 2 дугаар хоол 
10000, цай 500

53*3*10500 1669500
төгрөг

2.
Улаанбаатар хот, Өвөрхангай, 
Баянхонгор аймагт цэрэг хүргэж 
өгөх машины шатахууны зардал

18 л 2500 км -  
450 л шатахуун 

зарцуулна.
450* 2450төгрөг 1102500

төгрөг

3. Улаанбаатар хотод цэрэг хүргэж 
өгөх 3 хүний томилолт 69000 төг

3 хүн *10хоног* 
69000 төгрөг 2070000

төгрөг

4. Цэрэг хүргэж ирсэн офицер ахпагч 
нарын байр 4 хоног 3*5*35000 525000

ТооцоОны хуудас 280 ш 250 75000

Цэрэг татагчдын анкет 300 ш 150 45000

Цэрэг татлагын байрны түрээс 3 30000 90000

ЦэвэрЛэгээний материал
Арц,

агааржуулагч, гар 
ариутгагч

40000

5. Бүгд 5617000



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

2 4 1  оны ̂ ^ары н ~&2дөр Дутаар

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Алтай хот

Монгол Улсын Засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын “а” дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг 
тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1.Ханлиг тайшир-Уул ХХК-тай Халиун сумын Ёлтонгийн услалтын системийг 
эзэмшиж, ашиглах, өмч эзэмшил, үйл ажиллагааны 2017 оны 5 сарын 12-нд байгуулсан 
гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч: 

Г ишүүдэд:

Нарийн бичгийн дарга:

Л.Ганхуяг 

Б.Баян-Эрдэнэ 

П. Бат-Очир 

Б.Гайтав

Б.Өнөржаргал

Т.Алтансүх
Ш.Оюунчимэг

А.Өнөрбаяр

З.Мөнхнасан

-Орон нутгийн өмчийн газрын 
дарга

-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
дарга

-Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн 

-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн технологи 
хариуцсан мэргэжилтэн 

-Хапиун сумын иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга 

-Халиун сумын Засаг дарга 
-Халиун сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын дарга 

-Халиун сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын хөдөө аж 
ахуйн тасгийн дарга 

-Орон нутгийн өмчийн газрын 
ахлах мэргэжилтэн

2. Гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн цаашид авах арга хэмжээний саналыг аймгийн 
^асаг даргын зөвлөлд 2019 оны 10 дугаар сарын 8-ны дотор танилцуулахыг ажлын 
хэсгийн ахлагч (Л.Ганхуяг)-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА В.РЭНЦЭНДОРЖ

С:/Му <1оситеп15/2АНШ-ЗА-4 йос



МОНГОЛ УЛС 
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙП 5АСАГ ДАРГЫИ 

ЗАХИРАМЖ

А' гаар 4/4 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 9 дүгээр сарын 23-ны 

өдрийн 94 дүгээр зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх Мал эмнэлгийн гэрчилгээний 

үндэсний систем нийлүүлэх ГААОНӨГ/201907053 дугаартай ажлын нэгдүгээр 

багцыг “Дижитал медик” ХХК-тай, сумдын мал эмнэлгийн тасгуудад суурин 

компьютер нийлүүлэх хоёрдугаар багцыг “Апьфа зууч” ХХК-тай гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлэх эрхийг Мал эмнэлгийн газар (Н.Сандаг)-т олгосугай.

2. Гүйцэтгэгчийн санал болгосон ажил гүйцэтгэх хугацаа, техникийн 

подорхойлолт зэргийг үндэслэн холбогдох хууль, журмын дагуу эрх үүрэг, 

хариуцлагыг гэрээнд тодорхой тусгаж, хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Мал 

эмнэлгийн газар (Н. Сандаг)-т үүрэг болгосугай.

3. Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, барааны 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 йоситеп1з/2АНЫН-ЗА-4 с!ос
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МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20 /^ о н ы  ^са р ы н 'дөр Д\гаар Алтай хот

2020 оны үндсэн чиглэлийн төсөл 
боловсруулж, батлуулах ажлын хэсэг 

байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
тухай хуулийн 16 зүйлийн 2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1-Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл 
боловсруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Комиссын дарга: В.Сүррагчаа

Нарийн бичгийн дарга: П.Баасан

Г ишүүд: Д.Баттайван

Д.Отгонбаяр

Б.Аптайбаатар

Ч.Жаргалсайхан

М.Мянганбуу

Р.Батмөнх

Ц.Туяа
Б.Бямбадорж

Б.Баян-Эрдэнэ

Н.Энхбаяр

Б.Золзаяа

-Аймгийн Засаг даргын зөвлөх

-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтсийн дарга 

-Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын 
үүргийг түр орлон р/йцэтгэгч 

-Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн даргын 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

-Нийгмийн хөгжлийн бодлогын 
хэлтсийн дарга 

-Санхүү төрийн сангийн 
хэлтсийн дарга 

-Хөдөлмөр, халамж 
үйлчилгээний газрын дарга 

-Боловсрол, соёл, урлагийн 
газрын дарга

-Эрүүл мэндийн газрын дарга 
-Газрын харилцаа, барилга 
хот байгуулалтын газрын 
даргын үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч

-Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газрын дарга

-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн 

-Орон нутгийн өмчийн газрын 
архив, бичиг хэргийн ажилтан

С:/Му с1оситеп1&/2АНМК-ЗА-4 йос
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2.

2-Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
төсөлд Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сумуудын болон 
холбогдох байгууллагуудын саналыг тусган боловсруулж ажиллахыг ажлын 
хэсгийн дарга (В.Сүррагчаа)-д үүрэг болгосугай.



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

Дугаи А /4 8 $ А.ттан чот

Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас 
эрүүл мэндээр чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Цэргийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.1.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2017 оны "Иргэнийг цэргийн жинхэнэ 

рлбанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн 

байдпыг тодорхойлох журам” батлах тухай 144 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Цэргийн төв эмнэлгийн эмч нарын шийдвэрээр 2017-2018 оны нэг 

хоёрдугаар ээлж, 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын товчооны эмч 

нарын дүгнэлт, “Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх 

болон цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам”-ын 5 

дугаар хавсралтад заагдсан өвчин, эмгэгшилтэй болох нь тогтоогдсон иргэдийн 

нэрийн жагсаалтыг хавсралтаар баталж, цэргийн бүртгэлээс хассугай.

2. Цэргийн бүртгэл тооцооноос хасах, иргэний цэргийн үүрэгтний үнэмлэхэд 

“Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас эрүүл мэндээр чөлөөлөгдсөн”-ийг 

баталгаажуулсан тэмдэглэл хийж, тэмдэг дарж, гарын үсэг зурж 

баталгаажуулахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга 

(хурандаа Д.Төмөрбаатар)-д зөвшөөрсүгэй.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с)оситеп1з/2АНМР-ЗА-4 йос

П?1577



Аймгийн Засаг даргын 20 /^ о н ы ^  
дугаар с а р ы н ^  ө д р и й ^ ^ у га а р  

захирамжийн хавсрат

ТАЙВАН ЦАГТ ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНААС ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭР 
ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ИРГЭДИЙН НЭР

д/д Овогнэр РД
Өвчний

код Онош Тайлбар

1 Мөнхбаатар
Дашдорж ДЕ99112332 Н-54,1 Баруун нүд хиймэл

5.92-р
заалт

2
Болдбаатар
Сэрсэндэмид ДЕ98120458 0-40 Шинж тэмдэгийн уналт 3.33-р

заалт

3 Баяндалай
Баянтүвшин ДА96050419 Н-52,1

2 нүдний холын 
харалган өндөр зэрэг, 
торлогт дистрофи 
өөрчлөлттэй

5.93-р 
заалт

4 Янсан
Түвшинзаяа ДС95091613 0-40 Шинж тэмдэгийн уналт 3.33-р

заалт

$ Цогбаяр
Очирхуяг ДЕ93071014 Н-52,1 2 нүдний холын 

харалган
5.92-р
заалт

$
Гантулга
Түвшинтулга ДЕ93102913 Н-54 1 нүдний харалган 5.92-р

заалт

V Түмэнжаргал
Буд-Эрдэнэ ДВ95051710 0-40 Шинж тэмдгийн уналт 3.33-р

заалт

8
Бямбажав
Батмөнх ДН99081311 0-20 Зүрхний төрөлхийн 

гажиг
1.1-р
заалт

9
Түмэннасан
Дөлгөөндаваа ДВ98062917 0-81

Тархины цус 
харвалтын үлдэц 
баруун талын саа 
саажилт.

3.44
дүгээр
заалт

(10 Дашхүү
Чойжинсүрэн ДБ96042918 Н-90

Дуу хүлээн авах болон 
дамжуулах хэлбэрийн 
дүлийрэл

4.73-р
заалт

11 Амарсанаа
Алзахгүй ДМ94010131 Т-35

2 хөлийн шагайн үений 
дээд хэсгээр 
тайрагдсаны дараах 
байдал протезтой

2.15-р
заалт

12 Нямдорж
Батбаяр ДМ98091311 Р-70 Хөнгөн хэлбэрийн 

оюуны хомсдол
3.67-р
заалт

13 Дондовцэрэн
Удамбор ДЙ95030117 0-20 Зүрхний төрөлхийн 

гажиг Тайлбар-3

14 Нэргүй
Ням-Осор ДЙ96031713 Н-54,5 Зүүн нүд гэмтлийн 

гаралтай сохор
5.92-р
заалт

15 Дорждэрэм
Равдан Д099080716 0-37 Уруул тагнайн 

сэтэрхий. Тайлбар-2

16 Батболд
Галсан ДИ94112119 Т-92

Бүсэлхийн 4 ба 5 
дугаар нугалмын 
хоорондын жийргэвч

Тайлбар-3



* авах мэс заслын дараах 
байдал.

17 Баасанцэрэн
Гонгор

ДД00260614 Н-52
2 нүдний гэрлийн хугаралын 
гажиг

5.92-р
заалт

18 Бизъяа Бат- 
Өлзий

ДЛ96080913 Р-70 Хөнгөн хэлбэрийн оюуны 
хомсдол

3.67-р
заалт

19 Баярмагнай
Гансэлэм ДЛ96090817 0-67.3 Төрөлхийн гилжгий

Тайлбар-2,
3

20 Бу)чнаа
Гайзориг ДА99050717 Н-54 Төрөлхийн зүүн нүд сохор.

5.92-р
заалт

21 Эйхжаргал
ДЗянжалба ДД00242519 0-67.3 Төрөлхийн гилжгий Тайлбар-2,

3

22 Ойолбаатар
Э|Ьдэнэхамба ДЛ95103112 Р-71

Хүндэвтэр хэлбэрийн оюуны 
хомсдол

3.67-р
заалт

23 Ганхуяг
Батзолбоо ДК98062017 Н-54 Г эмтэлийн гаралтай 1 

нүдний сохор
5.92-р
заалт

24 Баасанхүу
УЬаанхүү ДЮ00320311 0-67,

68
Төрөлхийн гилжгий, баруун 
хөлийн богиносолт

2.19-р
заалт

25 Сарангэрэл
Буянт ДА94012450 3-02 Гавал ясны мэс заслаар 

цоолсоны дараах байдал
2.11-р
заалт

26 Туваанхүү
Сайнбилэг ДИ94111511 0-20 Зүрхний төрөлхийн тосгуур 

хоорондын цоорхой Тайлбар-3

27 Ёатмөнх
Бямбасүрэн ДЕ98032312 0-40 Хэсэгчилсэн уналт 3.33-р

заалт

28 Мөнхбаатар
Чойдог ДД99090733 0-81 Тархины органик эмгэгийн 

үлдэц
3.44-р
заалт

29 Аварзэд
Батдорж ДЮ96072211 А-15 Уушигны сүреэгийн үлдэц 1.10-р

заалт

30 Гансүх
Азжаргал ДН99060809 3-34.2

Нуруу нугалмын шахагдсан 
хугаралтай, ёзоор 
дарагдалтай

2.16-р
заалт

31 Батдэлгэр
Балжинням ДК98022611 0-20 Зүрхний төрөлхийн гажиг Тайлбар-3

32 Тайван
Буджав ДП98041519 Р-70 Хөнгөн хэлбэрийн оюуны 

хомсдол
3.67-р
заалт

33 Жаргал
Бат-Эрдэнэ ДД01242719 Ө-40 Шинж тэмдгийн уналт 3.33-р

заалт

34 Г элэгбаатар 
Самбуу ДИ96011719 Т-92

Бүсэлхийн 4 ба 5 дугаар 
нугалмын хоорондын 
жийргэвч авах мэс заслын 
дараах байдал.

Тайлбар-3

оОо



МОНГОЛ УЛС
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

20 ̂ оны ^^сары  н^ролор Дугаар А.пан хот

Комисс байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын 

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

өмчийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйл, 78 дугаар зүйлийн 78.2.6 дахь заалт, 

аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 24 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан "Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийн дуудлагын 

худалдааг зохион байгуулах журам”-ын 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийг тус тус 

үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 

75 дугаар тогтоолын дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр явагдах дахин 

дуудлагын худалдааг эрхлэн явуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй 

байгуулсугай.

Өмчийн төлөөлөгч: П.Бат-Очир -Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахпах
мэргэжилтэн

Хөтлөгч: Р.Пүрэвдорж -Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Тэмдэглэл хөтлөгч: Б.Балдорж -Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2. Дахин дуудлагын худалдааг зохих журмын дагуу ил тод, нээлттэй зохион 

байгуулж, дүнг 2019 оны 10 дугаар сарын 20-ний дотор танилцуулахыг комисст 

үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА

С:/Му с)оситеп1з/2АНМК-ЗА-4 с1ос

П ? 1 5 3 0


