
 

 

БАРИЛГАД ХАЯГ ДУГААР ХҮСЭХ,  МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БҮРТГЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

 Хүсэлт гаргагч/газар эзэмшигч/ .................................................../Итгэмжлэгч................................... 

Холбоо барих утасны дугаар .......................................................................................................... 
 
Хаяг дугаар хүссэн барилгын байршил..............................дүүрэг..........................хороо  

 

 

 

 

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ТАЙЛБАР БҮРДЭЛ 

1 
Шинэ 

барилгад 
/Загвар зураг 

батлагдаж, хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 

санд орсон байх/ 

Барилгыг мэдээллийн санд 
бүртгүүлэх, хаяг дугаар хүссэн 
өргөдлийн маягт 

Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх 
/ашиглалтад орсон он, улсын комиссын 
актын дугаар заавал бичих/ Дутуу 
бөглөсөн бол буцаахыг анхаарна уу. 

 

2 
Барилга, байгууламжийн байр зүйн 
зураг 

Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж 
хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах 

 

3 
Газрын гэрчилгээ, кадастрын 
зургийн хуулбар 

Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа 
хүчинтэй байх,  

 

4 
Үйлчилгээний төлбөр төлсөн 
баримт 

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг 
тушаах 

 

1 

 
Хуучин 

барилгад 

Барилгыг мэдээллийн санд 
бүртгүүлэх, хаяг дугаар хүссэн 
өргөдлийн маягт 

Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх 
/ашиглалтад орсон он, улсын комиссын 
актын дугаар заавал бичих/ Дутуу 
бөглөсөн бол буцаахыг анхаарна уу 

 

2 
Барилга, байгууламжийн байр зүйн 
зураг 

Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж 
хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах 

 

3 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
гэрчилгээний хуулбар 

Эсвэл өмч, хувьчлалын тогтоол, 
шийдвэрийн хуулбар авчрах 

 

4 
Газрын гэрчилгээ, кадастрын 
зургийн хуулбар 

Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа 
хүчинтэй байх, 

 

5 
Үйлчилгээний төлбөр төлсөн 
баримт 

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг 
тушаасан байх 

 

1 

Зуслангийн 
барилгад 

Барилгыг мэдээллийн санд 
бүртгүүлэх, хаяг дугаар хүссэн 
өргөдлийн маягт 

Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх 
/ашиглалтад орсон он, улсын комиссын 
дугаар гэх мэт..../ 

 

2 
Барилга, байгууламжийн байр зүйн 
зураг 

ЧД, СБ дүүргийн зусланд бол барилгын 
кадастрын зураг, бусад байршилд байр 
зүйн зураг хийлгэж өгөх 

 

3 
Газрын гэрчилгээ, кадастрын 
зургийн хуулбар 

Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа 
хүчинтэй байх, 

 

4 
Үйлчилгээний төлбөр төлсөн 
баримт 

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг 
тушаасан байх 

 

1 
Дахин 

тодорхойлол
т олгох 

Барилгыг мэдээллийн санд 
бүртгүүлэх, хаяг дугаар хүссэн 
өргөдлийн маягт 

Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх 
/ашиглалтад орсон он, улсын комиссын 
дугаар гэх мэт..../ 

 

2 
Газрын гэрчилгээ кадастрын 
зургийн хуулбар 

Эсвэл хаяг дугаар авч байсан албан бичгийн 
хуулбар 

 

3 
Үйлчилгээний төлбөр төлсөн 
баримт 

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг 
тушаах 

 

Нийт хуудасны тоо 
 

  


