
 Èðãýí òàíû õóóëü ýðõ ç¿éí ìýäëýãò 
 

 Засгийн газрын 2018 оны 182-р Тогтоол 
гарсантай холбогдуулан Улсын статистикийн 
газарт мал бүхий өрхөөр бүртгэгдсэн өрхүүдээс 
тавиул мал байрлаж буй газар нутгийн 
бүсчиллээс хамааран хонин толгой тутамд  
Бэлчээрийн газрын төлбөр ноогдуулж, 
төлбөрийг 2019.01.01-ны өдрөөс эхлэн 
ноогдуулж эхэлсэн тул мал бүхий өрхүүд жилд 
төлөх төлбөрөө хугацаанд нь барагдуулж 
байхыг хүсье. Төлбөр барагдуулаагүй өрхөд 
ГМСангаас төлбөр+алданги тооцохыг 
анхааруулж байна. 
 Мөн дээрх тогтоол гарсантай холбогдон 
газрын төлбөрийн хэмжээнд өөрчлөлт орсон 
тухайлбал: Өвөлжөө, хаваржааны газрын 
жилийн төлбөр 2800 байсан бол 2018 оны 01 
сараас эхлэн 4200 төгрөг болж өөрчлөгдсөн. 

                      - Өвөлжөө 4200 төгрөг 

                       - Хаваржаа 4200 төгрөг тус 

тус зориулалтаар авсан гэрчилгээний 

тоогоор газрын төлбөр төлнө. 

 Газрын нэгдсэн цахим мэдээллийн 

сан нэвтэрсэнтэй холбогдуулан  хүчин 

төгөлдөр бүхий захирамж шийдвэртэй газрыг 

бүрэн зурагжуулж /координаттай/ цахимжуулан 

УБГазраас ''Э'' дугаар олгодог болсонтой 

холбогдон  газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 

үнэт цаас шинэчлэгдсэн тул 2018 оноос өмнө 

олгосон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 

шинэчлэх ажил хийгдэж байна.  

Жич: Гэрчилгээ шинэчлэхэд шаардлагатай 
материал: 
       - Газрын гэрчилгээ эх %,  гэрээний 
хамт 
       - Иргэний үнэмлэх 
- Тухайн багийн ЗДаргаас болон Газрын 
даамлаас Газрын байршилын Координат  

 
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР ГАЗРЫН 

ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ 
8.1 дүгээр зүйл.Газрын тухай хууль зөрчих: 
8.2 дугаар зүйл.Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хууль зөрчих 

   

 

1.Газар өмчлөх эрх бүхий иргэн хуульд заасан 

үүрэг, эсхүл хуулийг хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдуулан төрийн эрх бүхий байгууллагаас 

гаргасан шийдвэрийг биелүүлээгүй бол хүнийг 

тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, 

хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх 

хэмжээний төгрөгөөр торгоно.                                                           

  2.Өмчилж авсан газраа кадастрын, үл 

хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгүүлэх, 

өмчийн газраа бусад иргэний өмчлөлд 

шилжүүлэх, бусдад эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай 

холбогдсон журам, эсхүл барьцааны гэрээ, эд 

хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд 

бүртгүүлэх журам зөрчсөн бол хүнийг тавин 

нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн 

этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх 

хэмжээний төгрөгөөр торгоно.                                   

  3.Тогтоосон цэгт байрлуулсан заагийн 

цэг, геодезийн цэг, тэмдэгтийг хамгаалах, 

бүрэн бүтэн байлгах, эсхүл газрын төлөв 

байдал, чанарыг дордуулахгүй байх үүргээ 

биелүүлээгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн 

төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй 

тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн 

этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх 

хэмжээний төгрөгөөр торгоно.                                      

  4.Иргэн газар өмчлөх эрхээ 

хэрэгжүүлэхэд нь аливаа хэлбэрээр саад 

учруулсан бол хүнийг гурван зуун нэгжтэй 

тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн 

этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх 

хэмжээний төгрөгөөр торгоно.                                     

Шèíýýð ãàçàð ºì÷ëºõ òóõàé õ¿ñýëò 

ãàðãàõ Ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõýä òàâèãäàõ 

øààðäëàãà: 

 Òàíû ñîãîíãîñîí ãàçàð íü ÃÇÁ-ûí 

åðºíõèé áîëîí òóõàéí æèëèéí òºëºâëºãººíä 

èðãýíä ºì÷ë¿¿ëýõýýð òóñãàãäñàí áàéõ 

 Áóñäûí ýçýìøèæ, àøèãëàæ áàéãàà 

ãàçàðòàé ÿìàð íýã õýëáýðýýð äàâõöààã¿é 

áàéõ 

Ãàçàð ºì÷ëºõ òóõàé õ¿ñýëò ãàðãàõ: 
 Ãàçàð ºì÷ëºõ òóõàé ºðãºäºë, ò¿¿íä 
äàãàëäàõ áàðèìò áè÷ãèéã á¿ðä¿¿ëýí òóõàéí 
ñóì, îðîí íóòãûíõàà Ãàçðûí äààìàëä 
õàíäàíà. (ºðãºäëèéí ìàÿãòûã Ãàçðûí 
äààìëààñ àâíà) 
 Òàíû ºðãºäëèéã Ãàçðûí äààìàë õ¿ëýýí 
àâ÷ õÿíàæ ¿çýýä øààðäëàãà õàíãàñàí 
òîõèîëäîëä á¿ðòãýæ ýíý òóõàé 
òîäîðõîéëîëò õèéæ ºãíº, øààðäëàãà 
õàíãààã¿é òîõèîëäîëä òàíä ìàòåðèàëèéã 
áóöààí îëãîíî 
 Ãàçðûí äààìàë øààðäëàãà õàíãàñàí 
ìàòåðèàëûã òóõàéí øàòíû Çàñàã äàðãàä 
òàíèëöóóëæ Çàñàã äàðãà òàíûã ãàçàð ºì÷èëæ 
àâàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä áîëîõûã íîòîëñíû 
¿íäñýí äýýð òàíä ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ òóõàé 
çàõèðàìæ ãàðãàíà. 

Ãàçàð ºì÷ëºã÷ èðãýí äàðààõ ¿¿ðýãòýé: 
 Õóóëü òîãòîîìæèä çààñíû äàãóó ãàçðûí 
óëñûí á¿ðòãýëèéí êàäàñòðûí çóðàã 
õèéëã¿¿ëýõ 
 ªì÷èéí ãàçðûíõàà çààãèéã ãàçàð äýýð íü 
òýìäýãæ¿¿ëýõ (õàøàà áàðèõ) 
 Ãàçðûí òºëºâ áàéäàë, ÷àíàðûí óëñûí 
õÿíàí áàòàëãàà õèéëã¿¿ëýõ 
 Ãàçàð ºì÷èëæ àâàõ òóõàé ºðãºäºëä 
õàâñàðãàõ áàðèìò ìàòåðèàëûã ¿íýí çºâ 
á¿ðä¿¿ëýõ 

ÃÀÇÀÐ ÝÇÝÌØÈÕ, ÀØÈÃËÀÕ ÒÓÕÀÉ Õ¯ÑÝËÒ 
ÃÀÐÃÀÕ 

Ãàçàð ýçýìø¿¿ëýõýä òàâèãäàõ øààðäëàãà: 
Õ¿ñýëò ãàðãàñàí ãàçàð íü àéìàã, ñóìûí 

ÃÇÁÒÆ-èéí Òºëºâëºãººíä èðãýí, ÀÀÍÁ-ä 
ýçýìø¿¿ëæ áîëîõîîð çààãäñàí, ìºí áóñäûí 
ýçýìøèæ àøèãëàæ áàéãàà ãàçàðòàé ÿìàð íýã 
õýìæýýãýýð äàâõöààã¿é áàéíà. 

Ãàçàð ýçýìø¿¿ëýõ õóãàöàà: 
 Ãàçðûã Ìîíãîë óëñûí èðãýí àæ àõóéí 
íýãæ áàéãóóëëàãàä 15-60 æèë õ¿ðòýë 
õóãàöààòàéãààð ýçýìø¿¿ëæ áîëíî.  

Ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí ãýð÷èëãýýã íýã óäààä 
ñóíãàõ õóãàöàà 40 æèëýýñ èë¿¿ã¿é áàéíà.  

 

 



Ãàçàð ýçýìøèõ  òóõàé õ¿ñýëò ãàðãàõ 

 Èðãýí ãàçàð ýçýìøèõ òóõàé õ¿ñýëòýý 
òóõàéí øàòíû Çàñàã äàðãàä áàòàëñàí 
çàãâàðûí äàãóó ãàðãàíà. 

 Õ¿ñýëòýä äàðààõ ç¿éëèéã òóñãàíà:  
  Îâîã, íýð, áàéíãà îðøèí ñóóãàà õàÿã  
èðãýíèé ¿íýìëýõèéí áîëîí ðåãèñòðèéí 
äóãààð,  
 Ýçýìøèõ ãàçðûí çàñàã çàõèðãàà íóòàã 

äýâñãýðèéí íýãæèéí õàðúÿàëàë, 
Ãàçàð ýçýìøèõ  çîðèóëàëò õóãàöàà 

õýìæýý çààã áàéðøèë íýãæ òàëáàðûã  
õàðóóëñàí òîéì çóðàã 

Гàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí ãýð÷èëãýý 

îëãîõ, áóñäàä øèëæ¿¿ëýõ, 

ãýð÷èëãýýíèé õóãàöàà ñóíãàõàä òºëºõ 

õóðààìæèéí õýìæýý 

          Гэрчилгээний үнэ: 

 Èðãýíä                  3000¥ 

                               ÀÀÍÁ                   5000¥    

                                     

 
 
 

 

 

Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà  
 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí îíîîñîí 

íýð, õàðúÿàëàë, õàÿã óëñûí 
á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð 

 Ýçýìøèõ ãàçðûí çàñàã çàõèðãàà íóòàã 
äýâñãýðèéí íýãæèéí õàðúÿàëàë, 
õýìæýý çààã áàéðøèë íýãæ òàëáàðûã  
õàðóóëñàí òîéì çóðàã 

 Ãàçàð ýçýìøèõ  çîðèóëàëò õóãàöàà  
Èðãýí òà ÌÓÈÃªÒÕóóëü, Óëñûí á¿ðòãýëèéí 
åðºíõèé õóóëüä çààñíû äàãóó ºì÷èéí ãàçðàà 
óëñûí á¿ðòãýëä á¿ðòã¿¿ëæ áàòàëãààæóóëàí 
ãàçàð ºì÷ëºõ ýðõèéí “ÓËÑÛÍ Á¯ÐÒÃÝËÈÉÍ 
ÃÝÐ×ÈËÃÝÝ” àâàõ ¿¿ðýãòýé. 

ÃÀÇÀÐ ÝÇÝÌØÈÕ ÝÐÕÈÉÍ ÃÝÐ×ÈËÃÝÝÃ 

ÁÓÑÄÀÄ ØÈËÆ¯¯ËÝÕ 

Ýðõèéí ãýð÷èëãýýã øèëæ¿¿ëýõ 

õ¿ñýëòèéã òàëóóä ãàðãàõ áºãººä äàðààõ 

áè÷èã áàðèìòûã õàâñàðãàíà. 

 Ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí ãýð÷èëãýý 

 Ýðõèéí ãýð÷èëãýýã øèëæ¿¿ëýí àâ÷  

 áàéãàà ýòãýýä íü óã ýðõèéí 

ãýð÷èëãýýã 

 øèëæ¿¿ëýí àâñíààð ¿¿ñýõ ýðõ, ¿¿ðãèéã  

 á¿ðýí õ¿ëýýí çºâøººð÷ áàéãàà òóõàé 

íîòîëãîî 

 Èðãýíèé ¿íýìëýõèéí áîëîí 

ÀÀÍýãæèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí 

ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàðûã õàâñàðãàíà. 

          
 

Õóâèéí õýðãèéí ¿íý                  8430 ¥ 
Тэмдэгтийн  хураамж :    

Иргэн                 6000¥  
ААНБ                 10000¥ 

Кадастрийн  үнэ:               2500¥   
    Ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí 

ãýð÷èëãýýã¿ðýãä¿¿ëñýí òîõèîëäîëä 

ò¿¿íèéã íºõºí îëãîõîä õóðààìæèéí 

õýìæýýã 1.5 äàõèí íýìýãä¿¿ëæ òîîöíî.  

                             

Ãàçàð ºì÷ëºõ, ýçýìøèõòýé õîëáîîòîé 

ãýð÷èëãýýíèé ¿íý, ¿éë÷èëãýýíèé 

õóðààìæ: 

 1. Ãàçàð ºì÷ëºõ ýðõýý àíõ óäàà 
á¿ðòã¿¿ëæ áàòàëãààæóóëàõàä: 

Õóâèéí õýðãèéí ¿íý       8430 ¥ 

        Кадастрийн үнэ /1%/     2500 ¥  

 

 

ÈÐÃÝÍ ÒÀ ÝÕ ÎÐÍÛÕÎÎ “ÃÀÇÀÐ” 
ÕÝÌÝÝÕ ÕÀÌÃÈÉÍ ÁÎÄÈÒ ªÌ×ÈÉÍ 
ÝÇÝÍ ÁÎËÎÕ ÁÎËÎÌÆ ÍÝÝËÒÒÝÉ 

ÁÀÉÍÀ. 
 

 

ЛАВЛАХ Утас: 88997774, 95750047 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


