
  
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА 

 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС 

 
Үйлчилгээний нэр: ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР АВАХ  
 
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: ___________________________________________________ 
 
Газрын байршил: _____________ дүүрэг_______ хороо __________________ нэгж талбарын дугаар 

 
Бүртгэлийн дугаар: _______________________    огноо:_____________________________ 
 

№ 
Үйлчилгээний нэр төрөл, 
бүрдүүлэх материал 

Анхаарах зүйлс  
Хуудасны 

тоо 
Тайлбар 

1 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн мэдүүлэг 

   

2 Иргэн бол:  
Өргөдөл хүсэлт 

   

3 
Иргэн бол:  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл 
лавлагаа  

   

4 Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Албан хүсэлт 

Хэвлэмэл хуудас, 
гарын үсэг, тамга 
тэмдэгтэй байх 

  

5 
Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар, дүрэм 

Нотариатчаар 
гэрчлүүлсэн байх 

  

6 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг 

Эх хувь    

7 

Газрын төлөв байдал, чанарын 
улсын хянан баталгааны дүгнэлт 
/Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай 
шийдвэр гарснаас хойш 5 жил болсон 
тохиолдолд/   

Тайлан эх хувь /CD/   

8 Өмнөх захирамжийн хуулбар  1600 төгрөг тушаана   

9 Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт Хуулбар байж болно   

10 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний 
хуулбар 

Нотариатчаар 
гэрчлүүлсэн байх 

 
 

11 

НХТЕТГ-аас өгсөн хаягийн 
тодорхойлолтын хуулбар 
 /тухайн газар дээрх барилга 
байгууламж хаяг, дугааргүй тохиолдолд/ 

   

12 Бусад материал /фото зураг, 
банкны албан тоот/ 

   

 
Бүгд ________ хуудас баримт бичиг 
Материал хүлээлгэн өгсөн:    Материал хүлээн авсан 

ГЗБ:   _______________________ 

Нэр: ___________________________________         /нэрээ бүтэн бичих/  

Хаяг      

Регистр №: ______________________________   

Холбоо барих утас: _______________________ 

 
 

Лавлах утас:     11-344927 
70002278 



 

 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА 

 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС 

 
Үйлчилгээний нэр: ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА СУНГАХ  
 
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: ___________________________________________________ 
 
Газрын байршил: _____________ дүүрэг_______ хороо __________________ нэгж талбарын дугаар 

 
Бүртгэлийн дугаар: _______________________    огноо:_____________________________ 
 

№ 
Үйлчилгээний нэр төрөл, 
бүрдүүлэх материал 

Анхаарах зүйлс 
Хуудасны 

тоо 
Тайлбар 

1 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн мэдүүлэг 

   

2 Иргэн бол:  
Өргөдөл хүсэлт 

   

3 
Иргэн бол:  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл 
лавлагаа  

   

4 Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Албан хүсэлт 

Хэвлэмэл хуудас, 
гарын үсэг, тамга 
тэмдэгтэй байх 

  

5 
Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар, дүрэм 

Нотариатчаар 
гэрчлүүлсэн байх 

  

6 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг 

Эх хувь    

7 

Газрын төлөв байдал, чанарын 
улсын хянан баталгааны дүгнэлт 
/Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай 
шийдвэр гарснаас хойш 5 жил болсон 
тохиолдолд/   

Тайлан эх хувь /CD/   

8 
Амины хашааны зориулалтаар 
хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг 
даргаас тодорхойлолт авах. 

Эх хувь   

9 Өмнөх захирамжийн хуулбар  

Төрийн сан 
100200129001 тоот 
дансанд 1600 төгрөг 
тушаана 

  

10 Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт Хуулбар байж болно   

11 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний 
хуулбар 

Нотариатчаар 
гэрчлүүлсэн байх 

  

12 Фото зураг    

13 Банкны албан тоот 
Барьцаанд байгаа 
тохиолдолд 

  

14 Бусад материал    

 
Бүгд ________ хуудас баримт бичиг 
Материал хүлээлгэн өгсөн:    Материал хүлээн авсан 

ГЗБ:   _______________________ 

Нэр: ___________________________________         /нэрээ бүтэн бичих/  

Хаяг      

Регистр №: ______________________________   

Холбоо барих утас: _______________________ 

Лавлах утас:     11-344927, 70002278 



 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА 

 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС 

 
Үйлчилгээний нэр: ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ 
 
Эрх шилжүүлэн авч буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: ______________________________________ 

 

Эрх шилжүүлэн өгч буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: ______________________________________ 

 

Газрын байршил: _____________ дүүрэг_______ хороо __________________ нэгж талбарын дугаар 

 
Бүртгэлийн дугаар: _______________________    огноо:_____________________________ 
 

№ 
Үйлчилгээний нэр төрөл, 

бүрдүүлэх материал 
Анхаарах зүйлс  

Хуудасны 
тоо 

Тайлбар 

1 
Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн 

мэдүүлэг 
   

2 Иргэн бол:  
Өргөдөл хүсэлт  /2 талын/ 

 
 Гар 

өргөдөл  

3 
Иргэн бол:  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл 
лавлагаа  /2 талын/  

 
 

 

4 Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Албан хүсэлт  /2 талын/  

Хэвлэмэл хуудас, гарын 
үсэг, тамга тэмдэгтэй байх 

 
 

5 
Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, 
дүрэм /2 талын/ 

Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

 
 

6 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, 
гэрээ, кадастрын зураг 

Эх хувь    

7 

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын 
хянан баталгааны дүгнэлт /Газар 

эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай шийдвэр 
гарснаас хойш 5 жил болсон тохиолдолд/   

Тайлан эх хувь /CD/ 
 

 

8 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ  
Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
гэрээ /эх хувь/ 

  

9 

Эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авч 
байгаа этгээд нь уг эрхийн гэрчилгээг 
шилжүүлэн авснаар үүсэх эрх, үүргийг 
бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай 
нотолгоо 

 

 

 

10 
Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт 
гаргах бол хорооны Засаг даргаас 
тодорхойлолт авах. 

Эх хувь 
 

 

11 Өмнөх захирамжийн хуулбар  1600 төгрөг тушаана 
 

 

12 Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт Хуулбар байж болно   

13 Татварын албанд татвар төлсөн 
баримт 

Татварын газрын албан 
бичиг 

  

14 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний 
хуулбар 

Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

  

15 Фото зураг    

16 Бусад материал     

 
Бүгд ________ хуудас баримт бичиг 
Материал хүлээлгэн өгсөн:    Материал хүлээн авсан 

ГЗБ:   _______________________ 

Нэр: ___________________________________         /нэрээ бүтэн бичих/  

Хаяг      

Регистр №: ______________________________  Лавлах утас:     11-344927, 70002278 
   



Холбоо барих утас: _______________________ 

 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС 
 
Үйлчилгээний нэр: ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ  

 

Иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: _____________________________________________ 

 

Газрын байршил: _____________ дүүрэг_______ хороо __________________ нэгж талбарын дугаар 

 
Бүртгэлийн дугаар: _______________________    огноо:_____________________________ 
 

№ 
Үйлчилгээний нэр төрөл, 

бүрдүүлэх материал 
Анхаарах зүйлс  

Хуудасны 
тоо 

Тайлбар 

1 
Эд хөрөнгийн эрхин улсын 

бүртгэлийн мэдүүлэг 
   

2 Иргэн бол:  
Өргөдөл хүсэлт 

   

3 
Иргэн бол:  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл 
лавлагаа  

 
 

 

4 Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Албан хүсэлт 

Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, 
тамга тэмдэгтэй байх 

  

5 
Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар, дүрэм 

Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

 
 

6 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ, гэрээ,  кадастрын 
зураг 

Эх хувь  
 

 

7 

Газрын төлөв байдал, чанарын 
улсын хянан баталгааны дүгнэлт 
/Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай 
шийдвэр гарснаас хойш 5 жил болсон 
тохиолдолд/   

Тайлан эх хувь /CD/ 

 

 

8 

Амины хашааны зориулалтаар 
хүсэлт гаргах бол хорооны 
Засаг даргаас тодорхойлолт 
авах. 

Эх хувь 

 

 

9 Өмнөх захирамжийн хуулбар  1600 төгрөг тушаана 
 

 

10 Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн 
акт 

Хуулбар байж болно   

11 Үл хөдлөх хөрөнгийн 
гэрчилгээний хуулбар 

Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

  

12 
Банкны албан тоот /тухайн газар 
нь банкны барьцаанд байгаа 
тохиолдолд/ 

 
 

 

13 Фото зураг     

14 Бусад нэмэлт материал  

Зориулалт өөрчлөх зайлшгүй 
шаардлагатайг нотолсон 
баримт бичиг / Архитектур 

төлөвлөлтийн даалгавар г.м/  

  

 
 
Бүгд ________ хуудас баримт бичиг 
Материал хүлээлгэн өгсөн:    Материал хүлээн авсан 

ГЗБ:   _______________________ 

Нэр: ___________________________________         /нэрээ бүтэн бичих/  

Хаяг      

Регистр №: ______________________________  Лавлах утас:     11-344927, 70002278 
   
 

 



 

 

 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА 

 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС 

 
Үйлчилгээний нэр: ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨХ  
 
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: _____________________________________________ 

 

Газрын байршил: _____________ дүүрэг_______ хороо __________________ нэгж талбарын дугаар 

 
Бүртгэлийн дугаар: _______________________    огноо:_____________________________ 
 

№ 
Үйлчилгээний нэр төрөл, 

бүрдүүлэх материал 
Анхаарах зүъйлс  

Хуудасны 
тоо 

Тайлбар 

1 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн мэдүүлэг 

   

2 Иргэн бол:  
Өргөдөл хүсэлт 

  Гар өргөдөл  

3 
Иргэн бол:  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл 
лавлагаа  

 
 

 

4 Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Албан хүсэлт 

Хэвлэмэл хуудас, гарын 
үсэг, тамга тэмдэгтэй 
байх 

 
 

5 
Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, 
дүрэм  

Нотариатчаар 

гэрчлүүлсэн байх 

 
 

6 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг 

Эх хувь    

7 

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын 
хянан баталгааны дүгнэлт /Газар 

эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай шийдвэр 
гарснаас хойш 5 жил болсон тохиолдолд/   

Тайлан эх хувь /CD/ 
 

 

8 
Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт 
гаргах бол хорооны Засаг даргаас 
тодорхойлолт авах. 

Эх хувь 
 

 

9 
Тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн 
байгууллагаар хийлгэсэн кадастрын 
зургийн эх хувь  

Хэмжээ өөрчлөгдөж буй 
зураг  

 
 

10 Өмнөх захирамжийн хуулбар  1600 төгрөг тушаана 
 

 

11 Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн аêò Хуулбар байж болно   

12 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний 
хуулбар 

Нотариатчаар 
гэрчлүүлсэн байх 

  

13 Фото зураг    

14 Банкны албан тоот /тухайн газар нь 
банкны барьцаанд байгаа тохиолдолд/ 

   

15 Бусад нэмэлт материал  

Талбай өөрчлөх 
зайлшгүй шаардлагатайг 
нотолсон баримт бичиг  

 
 

 
Бүгд ________ хуудас баримт бичиг 
Материал хүлээлгэн өгсөн:    Материал хүлээн авсан 

ГЗБ:   _______________________ 

Нэр: ___________________________________         /нэрээ бүтэн бичих/  

Хаяг      

Регистр №: ______________________________  Лавлах утас:     11-344927, 70002278 
   



 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА 

 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС 

 
Үйлчилгээний нэр: ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ  
 
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: _____________________________________________ 

 

Газрын байршил: _____________ дүүрэг_______ хороо __________________ нэгж талбарын дугаар 

 
Бүртгэлийн дугаар: _______________________    огноо:_____________________________ 
 

№ 
Үйлчилгээний нэр төрөл, бүрдүүлэх 

материал 
Анхаарах зүйлс  

Хуудасны 
тоо 

Тайлбар 

1 
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн 
мэдүүлэг 

   

2 Иргэн бол:  
Өргөдөл хүсэлт 

  Гар өргөдөл  

3 
Иргэн бол:  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл 
лавлагаа  

 
 

 

4 Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Албан хүсэлт 

Хэвлэмэл хуудас, гарын 
үсэг, тамга тэмдэгтэй байх 

  

5 

 

Аж ахуйн нэгж байгууллага:  
Нэр солигдсон улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээний хуулбар, дүрэм 

Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

 
 

6 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг 

Эх хувь    

7 

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын 
хянан баталгааны дүгнэлт /Газар 
эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай шийдвэр 
гарснаас хойш 5 жил болсон тохиолдолд/   

Тайлан эх хувь /CD/ 

 

 

8 
Байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээгээр гарсан дүгнэлтийг 
хэрэгжүүлсэн талаархи тодорхойлолт 

Эх хувь 
 

 

9 
Тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн 
байгууллагаар хийлгэсэн кадастрын 
зургийн эх хувь  

Тухайн газар нь ямар 
нэртэй болж байгаа тухай 
кадамтрын зураг 

 
 

10 Өмнөх захирамжийн хуулбар  1600 төгрөг тушаана 

 
 

11 Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт Хуулбар байж болно 

 
 

12 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний 
хуулбар 

Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

  

13 Фото зураг    

14 Банкны албан тоот 

Тухайн газар нь банкны 
барьцаанд байгаа 
тохиолдолд 

 
 

15 Бусад нэмэлт материал  

Талбай өөрчлөх зайлшгүй 
шаардлагатайг нотолсон 
баримт бичиг  

 
 

 
Бүгд ________ хуудас баримт бичиг 
Материал хүлээлгэн өгсөн:    Материал хүлээн авсан 

ГЗБ:   _______________________ 

Нэр: ___________________________________         /нэрээ бүтэн бичих/  

Хаяг      

Регистр №: ______________________________  Лавлах утас:     11-344927, 70002278 
   



 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА 

 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС 

 
 

Үйлчилгээний нэр: ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ  БАТАЛГААЖУУЛАХ 
 
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: _____________________________________________ 

Газрын байршил: _____________ дүүрэг_______ хороо __________________ нэгж талбарын дугаар 

Бүртгэлийн дугаар: _______________________    ог 
ноо:_____________________________ 
 
 

№ 
Үйлчилгээний нэр төрөл, 

бүрдүүлэх материал 
 

Анхаарах зүйлс  
Хуудасны 

тоо 

1 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн мэдүүлэг 

 
  

2 
 
Иргэн бол: Өргөдөл хүсэлт 
 

 
 

 

3 Иргэн бол: Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар эсвэл лавлагаа  

   

4 Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Албан хүсэлт 

 Хэвлэмэл хуудас, гарын 
үсэг, тамга тэмдэгтэй байх 

 

5 
Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар, дүрэм 

 Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

 

6 Өмнөх шийдвэрийн хуулбар  
 Баталгаажуулах 

үндэслэлийг нотолсон 
 

7 

Газрын төлөв байдал, чанарын 
улсын хянан баталгааны дүгнэлт 
/Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах 
тухай шийдвэр гарснаас хойш 5 
жил болсон тохиолдолд/   

 

Тайлан эх хувь /CD/ 

 

8 Кадастрын зураг /эх хувиараа/ 
 Эрх бүхий мэргэжлийн 

байгууллагаар хийлгэнэ  
 

9 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний 
хуулбар 

 Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

 

10 Үл хөдлөх хөрөнгө болон хашааны 
фото зураг 

   

11 Бусад нэмэлт материал    

12 

Амины хашааны 
зориулалтаар хүсэлт гаргах 
бол хорооны Засаг даргаас 
тодорхойлолт авах. 

 

 

 

 
Бүгд ________ хуудас баримт бичиг 
Материал хүлээлгэн өгсөн:    Материал хүлээн авсан 

ГЗБ:   _______________________ 

Нэр: ___________________________________         /нэрээ бүтэн бичих/  

Хаяг      

Регистр №: ______________________________  Лавлах утас:     11-344927, 70002278 
   

 
 
 
 
 
 

 



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА 
 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС 
 

Үйлчилгээний нэр: ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭ НӨХӨН АВАХ                   
/Үрэгдүүлсэн тохиолдолд/  
 
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр: _____________________________________________ 

Газрын байршил: _____________ дүүрэг_______ хороо __________________ нэгж талбарын дугаар 

Бүртгэлийн дугаар: _______________________    огноо:_____________________________ 

№ 
Үйлчилгээний нэр төрөл, 

бүрдүүлэх материал 
Анхаарах зүйлс  

Хуудасны 
тоо 

Тайлбар 

1 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн мэдүүлэг 

   

2 Иргэн бол: Өргөдөл хүсэлт   
Гар 
өргөдөл  

3 Иргэн бол: Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар эсвэл лавлагаа  

ТҮЦ машинаас авах    

4 Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Албан хүсэлт 

Хэвлэмэл хуудас, гарын 
үсэг, тамга тэмдэгтэй байх 

  

5 
Аж ахуй нэгж байгууллага:  
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар, дүрэм 

Нотариатчаар гэрчлүүлсэн 
байх 

  

6 Кадастрын зураг  
Эх хувь, хуулбар 
 

  

7 Өдөр тутмын сонингоор 
зарлуулсан бичиг  

Тухайн зар гарсан 
сонингийн хайчилбарын 
хамт  

  

8 Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн 
акт 

төлбөр тооцоо нийлсэн акт   

9 Захирамжийн хуулбар  1600 төгрөг тушаана   

10 
УБЕГ- Эд хөрөнгийн эрхийн 
бүртгэлийн газрын  Барьцаа 
бүртгэлд байгаа эсэх лавлагаа 

Аж, ахуйн нэгж 
байгууллага: УБЕГ-ын эд 
хөрөнгийн архивын 
хэлтсээс 
Иргэн: ХДҮХХГазраас 

  

11  Үрэгдүүлсэн гэрчилгээний 
дугаар 

   

12 Иргэн, хуулийн  этгээдийн өр 
төлбөргүй тухай тодорхойлолт 

ШШГ-ийн мэдээлэл 
лавлагаа тоо бүртгэлийн 
тасгийн газраас 

  

13 
Газар эзэмших, ашиглах 
гэрчилгээ үрэгдүүлсэний 
торгууль  

Иргэн: 30000 төг 
Аж ахуйн нэгж 
байгууллага: 105000 төг-г 
Төрийн сан 100200129001 
тоот данс 

  

14 

Амины хашааны зориулалтаар 
хүсэлт гаргах бол хорооны 
Засаг даргаас тодорхойлолт 
авах. 

   

 
Бүгд ________ хуудас баримт бичиг 
Материал хүлээлгэн өгсөн:    Материал хүлээн авсан 

ГЗБ:   _______________________ 

Нэр: ___________________________________         /нэрээ бүтэн бичих/  

Хаяг      

Регистр №: ______________________________  Лавлах утас:     11-344927, 70002278 
   


