
 

Зочид буудал, дэн буудлын зөвшөөрөл шинээр авахад 
бүрдүүлэх бичиг баримт 

д/д Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар 

1 Албан бичиг 
Зөвшөөрөл хүсэгч аж 
ахуйн нэгж 

Үйл ажиллагааны 
төрөл, хаяг байршлыг 
тодорхой заасан 
байна. 

2 
Дүүрэгтэй байгуулсан 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэх гэрээ 

Тухайн дүүргийн Хүнс, 
Худалдаа, Үйлчилгээний 
хэлтэс 

Тухайн дүүрэгтэйгээ 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэх гэрээ 
байгуулсан байна. 

3 
Аж ахуйн нэгжийн улсын 
бүртгэлийн 
гэрчилгээний /хуулбар/ 

  

4 Галын дүгнэлт /хуулбар/ 
Тухайн дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтэс 

- 

5 
Улсын комиссын акт 
/хуулбар/ 

Нийслэлийн Ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар, 
Дүүргийн мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Улсын комиссын 
актгүй, эсвэл хуучны 
барилгууд барилгын 
байцаагчийн дүгнэлт 
гаргуулна. 2000м2-с  

6 

Нийтийн орон сууцанд 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
тохиолдолд үйл 
ажиллагаа явуулахад 
татгалзах зүйлгүй тухай 
оршин суугчдын гарын 
үсэг 

Оршин суугчид 

Оршин суугчдын 
байрны дугаар, овог 
нэр, зөвшөөрч байгаа 
эсэх, гарын үсэг, 
холбоо барих утасны 
дугаарыг тусгасан 
жагсаалт үйлдэнэ. 

7 
СӨХ-ийн үйл ажиллагаа 
явуулахад татгалзах 
зүйлгүй албан бичиг 

Тухайн оршин байх 
обектийн СӨХ 

- 

8 
Хугацаа дууссан 
зөвшөөрлийн эх хувь 

Нийслэлийн Аялал 
жуулчлалын газар 

- 
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Зочид буудал, дэн буудлын зөвшөөрөл сунгуулахад 
бүрдүүлэх бичиг баримт 

Д/д Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар 

1 Албан бичиг 
Зөвшөөрөл хүсэгч аж 
ахуйн нэгж 

Үйл ажиллагааны 
төрөл, хаяг байршлыг 
тодорхой заасан 
байна. 

2 
Дүүрэгтэй байгуулсан 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэх гэрээ 

Тухайн дүүргийн 
Хүнс, Худалдаа, 
Үйлчилгээний хэлтэс 

Тухайн дүүрэгтэйгээ 
үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ эрхлэх 
гэрээ байгуулсан 
байна. 

3 Галын дүгнэлт /хуулбар/ 
Тухайн дүүргийн 
Онцгой байдлын 
хэлтэс 

- 

4 

Нийтийн орон сууцанд үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
тохиолдолд үйл ажиллагаа 
явуулахад татгалзах 
зүйлгүй тухай оршин 
суугчдын гарын үсэг 

Оршин суугчид 

Оршин суугчдын 
байрны дугаар, овог 
нэр, зөвшөөрч байгаа 
эсэх, гарын үсэг, 
холбоо барих утасны 
дугаарыг тусгасан 
жагсаалт үйлдэнэ. 

5 
СӨХ-ийн үйл ажиллагаа 
явуулахад татгалзах 
зүйлгүй албан бичиг 

Тухайн оршин байх 
обектийн СӨХ 

- 

6 
Хугацаа дууссан 
зөвшөөрлийн эх хувь 

Нийслэлийн Аялал 
жуулчлалын газар 

- 



Амралтын газар, жуулчны баазын зөвшөөрөл шинээр 
авахад бүрдүүлэх бичиг баримт 

д/
д 

Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар 

1 Албан бичиг 
Зөвшөөрөл хүсэгч аж 
ахуйн нэгж 

Үйл ажиллагааны төрөл, 
хаяг байршлыг тодорхой 
заасан байна. 

2 
Дүүрэгтэй байгуулсан 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэх гэрээ 

Тухайн дүүргийн Хүнс, 
Худалдаа, Үйлчилгээний 
хэлтэс 

Тухайн дүүрэгтэйгээ 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэх гэрээ байгуулсан 
байна. 

3 Галын дүгнэлт 
Тухайн дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтэс 

- 

4 Улсын комиссын акт 

Нийслэлийн Ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар, 
Дүүргийн мэргэжлийн 
хяналтын газар 

Улсын комиссын актгүй, 
эсвэл хуучны барилгууд 
барилгын байцаагчийн 
дүгнэлт гаргуулна. 

5 
Газрын гэрээ 
гэрчилгээ, кадастрын 
зураг 

Нийслэл, дүүргийн Өмч 
газрын харилцааны 
газар 

Тухайн оршин байгаа 
газрынхаа газрын 
зөвшөөрлийн гэрчилгээ, 
гэрээ, кадастрын зураг 

6 

Тусгай хамгаалалттай 
газар нутагт үйл 
ажиллагаа явуулж 
байгаа бол газар 
ашиглах гурвалсан 
гэрээ 

Гэрээ байгуулагч талууд 

Тусгай хамгаалалттай 
газрын хамгаалалтын 
захиргаа, дүүрэг, аж ахуйн 
нэгж гурвалсан гэрээ 
байгуулж Байгаль орчин, 
Аялал жуулчлалын яамаар 
байгуулсан байна. 

7 
Байгалын нөлөөлөх 
байдлын  үнэлгээ  

Хувийн байгууллага, 
Нийслэлийн Байгаль 
орчны газар 

Тухайн оршин байгаа 
газарт байгалын нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээ хийгдэж 
Нийслэлийн Байгаль 
орчны газраар 
баталгаажуулалт хийгдсэн 
байна. 
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Амралтын газар, жуулчны баазын зөвшөөрөл сунгахад 
бүрдүүлэх бичиг баримт 

Д/д Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар 

1 Албан бичиг 
Зөвшөөрөл хүсэгч аж 
ахуйн нэгж 

Үйл ажиллагааны төрөл, хаяг 
байршлыг тодорхой заасан 
байна. 

2 
Дүүрэгтэй байгуулсан 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэх гэрээ 

Тухайн дүүргийн Хүнс, 
Худалдаа, Үйлчилгээний 
хэлтэс 

Тухайн дүүрэгтэйгээ 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх 
гэрээ байгуулсан байна. 

3 Галын дүгнэлт 
Тухайн дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтэс 

- 

5 
Газрын гэрээ гэрчилгээ, 
кадастрын зураг 

Нийслэл, дүүргийн Өмч 
газрын харилцааны газар 

Тухайн оршин байгаа 
газрынхаа газрын 
зөвшөөрлийн гэрчилгээ, 
гэрээ, кадастрын зураг 

6 

Тусгай хамгаалалттай 
газар нутагт үйл 
ажиллагаа явуулж 
байгаа бол газар 
ашиглах гурвалсан 
гэрээ 

Гэрээ байгуулагч талууд 

Тусгай хамгаалалттай газрын 
хамгаалалтын захиргаа, 
дүүрэг, аж ахуйн нэгж 
гурвалсан гэрээ байгуулж 
Байгаль орчин, Аялал 
жуулчлалын яамаар 
байгуулсан байна. 

7 
Хугацаа дууссан 
зөвшөөрлийн эх хувь 

Нийслэлийн Аялал 
жуулчлалын газар 

- 
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