
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ  

ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ 

 

2021 оны 10 дугаар сарын 26                                                      Улаанбаатар хот  

 

УУЛЗАЛТАД: 

 Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан 

 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Н.Сарангуа 

 Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Р.Цэвээндулам 

 Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэг  

 Өргөдөл, гомдол, нэг цэгийн үйлчилгээний ажилтан Э.Цэвэлмаа нар 

оролцов. 

Нийт 10 иргэн уулзах байснаас 9 иргэн уулзсан. Иргэн Баярсайхны утас холбогдохгүй 

байсан тул ирж уулзаагүй. Б.Нансалмаа ирээгүй. 

 

Уулзалтад ирсэн иргэд: Ганцэцэг, Д.Лхагвасүрэн, Тамжид, Баттүвшин, Эрдэнэчимэг, 

Д.Алтанцэцэг, Г.Байгалмаа, Ж.Нарантуяа, Мягмарсүрэн, Ц.Цэрэнням Н.Сэмүүхэн. 

 

Засаг даргын иргэдтэй хийсэн уулзалт 10 цагт эхлэв. 

 

 Иргэн Ганцэцэгийн асуудал  

 0.07 га газар олгож өгөх тухай хэлэлцэв.  

Шийдвэрлэлт:  

Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэгт судлан шийдвэрлэхийг үүрэг 

болгов.  

 Иргэн Д.Лхагвасүрэнгийн асуудал  

Хаана ч хамаагүй 0.07 га газар олгож өгөх тухай хэлэлцэв.  

Шийдвэрлэлт:  

Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэгт судлан шийдвэрлэхийг үүрэг 

болгов.  

 Иргэн Тамжид, Баттүвшин, Эрдэнэчимэг нарын асуудал  

 0.07 га газар олгож өгөх тухай хэлэлцэв.  

Шийдвэрлэлт:  

Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэгт судлан өрх, өрхийн 

тэмдэглээд шийдвэрлэхийг үүрэг болгов.  

 Иргэн Д.Алтанцэцэгийн асуудал  

Үл хөдлөхөө шилжүүлж авчихаад газраа шилжүүлж аваагүй эзэн нь нас барсан 

тухай хэлэлцэв.  

Шийдвэрлэлт:  

Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэг нь иргэн Сувдмаагийн нас 

барсаны гэрчилгээг аваад ирвэл судлан шийдвэрлэж болно гэв.  

 Иргэн Г.Байгалмаагийн асуудал  

 0.07 га газар Гавжийн шандад олгож өгөх тухай хэлэлцэв.  

Шийдвэрлэлт:  

Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэгт судлан шийдвэрлэхийг үүрэг 

болгов.  

 

 Иргэн Эрдэнэчулууны асуудал  

 Ногоочдын газрын захирамж гаргаж өгөх тухай хэлэлцэв.  

Шийдвэрлэлт:  



Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэгт судлан шийдвэрлэхийг үүрэг 

болгов.  

 Иргэн Мягмарсүрэнгийн асуудал  

Ахмадын орон сууцанд хамрагдах тухай.  

Шийдвэрлэлт:  

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Р.Цэвээндуламд НОСК-д дахин 

уламжлахыг үүрэг болгов.  

 

 Иргэн Мөнхтөмөр, Цэрэнням нарын асуудал  

 0.07 га газар олгож өгөх тухай хэлэлцэв.  

Шийдвэрлэлт:  

Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэгт судлан шийдвэрлэхийг үүрэг 

болгов.  

 Иргэн Сэмүүхэний асуудал  

 0.07 га газар олгож өгөх тухай хэлэлцэв.  

Шийдвэрлэлт:  

Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэгт судлан шийдвэрлэхийг үүрэг 

болгов.   

 

       Засаг даргын уулзалт 1130 минутад өндөрлөв. 

   

 

   

 

 


