
2022 ОНЫ “ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ”-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ 

Д/Д Үйлчилгээний нэр төрөл Эрх зүйн акт Шаардагдах бичиг баримт Цахим хаяг 
Хариуцсан 
ажилтан  

1. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 

1 1.1 Газрын талаарх зөвлөгөө   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газрын тухай хууль 
2018.06.21 өдөр орсон 

нэмэлт өөрчлөлт 
Иргэний тухай хууль 

ГХГЗЗГ-н даргын 2008 
ны 133 дугаар тушаал 

Барилга хот 
байгуулалтын сайдын 

2016.06.30ны 121 
дүгээр тушаал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баримт шаардахгүй  Egazar.gov.mn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газрын даамал 
Б.Одгэрэл 

Утас:89007255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1.2 Кадастрын зураг хэвлэж өгөх  
Иргэний үнэмлэх  
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ  

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

3 1.3 
Газар өмчилж аваагүй 
тодорхойлолт 

Иргэний үнэмлэх  
Багийн тодорхойлолт  
Хүүхдийн гэрчилгээ  
Итгэмжлэл 

 

4 1.4 
Газар эзэмшил, өмчлөлийн 
талаарх лавлагаа  

Иргэни үнэмлэх  
Хүүхдийн гэрчилгээ  
Итгэмжлэл  
 

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

5 1.5 

Газрын гэрчилгээний 
материал бүрдүүлэлтийг 
гаргаж өгөх  

Иргэний үнэмлэх  
Газар өмчилсөн буцах хуудас 
Хүүхдийн гэрчилгээ  
Итгэмжлэл  

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

6 1.6 

Газрын хэмжээний 
өөрчлөлтийн талаарх өргөдөл 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн  

Газрын гэрчилгээ /хуулбар/ 
Өргөдөл  
Иргэний үнэмлэх  

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

7 1.7 
Эзэмшилтэй газрыг өмчлөл 
болгох өргөдөл хүлэээн авсан  

Эзэмшлийн гэрчилгээ эх хувь  
Газар эмших гэрээ 
Багийн засаг даргын 
тодорхойлолт  
Өөр аймаг сумын харьяат бол 
тухайн газраас газар өмчлөөгүй 
тодорхойлолт  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Өргөдлийн маягт бөглөх 
Газрын төлбөр төлсөн баримт  

Иргэд олон нийтэд 
зориулсан  

 

8 1.8 

Захирамжинд өөрчлөлт 
оруулах талаар өргөдөл 
хүлээн авах  

Хүсэлт бичгээр гаргах  
Холбогдох нотлох баримт  

- 

9 1.9 
Газар өмчлөх өргөдөл хүлээн 
авах  

Иргэний үнэмлэх  
Өөр аймаг сумын хаьяат бол 
газар өмчлөөгүй гэсэн 
тодорхойлолт хийлгэж ирэх 
Багийн тодорхойлолт  

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Газрын тухай хууль 
2018.06.21 өдөр орсон 

нэмэлт өөрчлөлт 
Иргэний тухай хууль 

ГХГЗЗГ-н даргын 2008 
ны 133 дугаар тушаал 

Барилга хот 
байгуулалтын сайдын 

2016.06.30ны 121 
дүгээр тушаал 

 
 
 

Хүүхдийн гэрчилгээ  
Итгэмжлэл  
Өргөдлийн маягт бөглөх  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Газрын даамал 

Б.Одгэрэл 
Утас:89007255 

10 1.10 
Өмчлөлийн газар бусдад 
шилжүүлэх  

Иргэний үнэмлэх  
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ 
Өмчлөх эрх шилжүүлсэн 
нотариатын гэрээ 

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

11 1.11 
Газар өмчилж аваагүй 
тодорхойлолт  

Иргэний үнэмлэх  
Багийн тодорхойлолт  
Хүүхдийн гэрчилгээ 
Итгэмжлэл  

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

12 1.12 

Захирамж гаргасан иргэд, 
ААН-д кадастрын зургаар 
үйлчлэх  

Иргэний үнэмлэх  
Үл хөдлөхийн гэрчилгээ  
Багийн тодорхойлолт  

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

13 1.13 

Газар өмчлөлийн захирамж 
гаргасан иргэдэд хянан 
баталгааны дүгнэлт гаргаж 
өгөх  

Иргэний үнэмлэх  
Үл хөдлөхийн гэрчилгээ  
Үл хөдлөх хөрөнгийн түүхчилсэн 
лавлагаа  
Багийн тодорхойлолт  

- 

14 1.14 

Газар эзэмших, өмчлөх, 
ашиглах эрх олгосон 
захирамжийн хуулбараар 
үйлчлэх  

Иргэний үнэмлэх  
Үл хөдлөхийн гэрчилгээ  
Багийн тодорхойлолт  

Egazar.gov.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

15 1.15  
Үл хөдлөх хөрөнгө шинээр 
авах бүртгэл  

Өргөдөл  
Хэмжилт хийлгэх  

Egazar.gov.mn 

16 1.16 
Захирамж хүчингүй болгох 
бүртгэл  

Иргэний үнэмлэх  
Өргөдөл  

Egazar.gov.mn 

17 1.17 
Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөлтөд санал авах  

/Egazar.gov.mn/ Цахим 
симтемээс авна  

Egazar.gov.mn 

18 1.18 

Өмчлөх, эзэмших ашиглалтын 
хувийн  хэрэг шалгаж 
тодруулах 

Иргэний үнэмлэх  Egazar.gov.mn 

19 1.19 
Egazar.gov.mn булангаар 
үйлчлэх 

Өөрийн нэр дээрх утасны дугаар  Egazar.gov.mn 

2. Улсын бүртгэлийн хэлтэс 

20 2.1 Төрөлтийн бүртгэл  

 
 
 
 

Төрсөн тухай эмнэлэгийн 
тодорхойлолт/ст4 маягт/ 
Гэрлэлтийн гэрчилгээ 
Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх 

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

Хэрлэн сумын 
бүртгэгч 

Ц.Нандинцэцэг 
Утас:92117471 



21 2.2 
Хугацаа хэтэрсэн төрөлтийн 
бүртгэл  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иргэний улсын 
бүртгэлийн тухай 
хууль 2018.06.21 
Хууль зүй дотоод 
хэргийн сайдын 
2018.11.01 А207 
дугаар тушаал 
“Иргэний улсын 

бүртгэл хөтлөх журам 
батлах тухай” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торгуулийн шийтгэврийн хуудас 
Burtgel.mn 

/мэдээлэл шалгах 
түвшинд/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тахилагт 
тосгоны бүртгэгч 

Б.Нарангарав 
Утас:89001739 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 2.3 
Төрсний гэрчилгээ дахин 
олголт  

Баримт шаардахгүй 
Burtgel.mn 

/мэдээлэл шалгах 
түвшинд/ 

23 2.4 Гэрлэлтийн бүртгэл  

2 талын иргэний үнэмлэх 
Гэрч, иргэний үнэмлэхтэй 
Өргөдөл эхнэр, нөхөр тус тусдаа 
Эрүүл мэндийн шинжилгээний 
хуудас 
Өмнө нь гэрлэж байсан эсэх 
лавлагаа 

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

24 2.5 Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл  

Шүүхийн шийдвэр /захиргааны 
журам/ 
Гэрлэлтийн гэрчилгээ 
Иргэний үнэмлэх 2 талын 
Өргөдөл /эхнэр,нөхөр/ 
Гэрлэлтийн гэрчилгээ 
0-18 насны хүүхэдгүй тухай 
тодорхойлолт 

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

25 2.6 Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл  

Төрсний гэрчилгээ  
Өргөдөл  
Иргэний үнэмлэх  
Ял шийтгэлгүй лавлагаа  

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

26 2.7 Эцэг тогтоолтын бүртгэл   

Гэрлэлтийн гэрчилгээ  
Эцэг эхийн хамтран гаргасан 
өргөдөл 
Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхий 
хуулбар 
Шүүхээр эцэг тогтоолгосон бол 
шүүхийн шийдвэр  
7оос дээш настай хүүхэд өөрийн 
биеэр өргөдөл бичиж ирнэ 

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

27 2.8 
Хэрлэн суманд шилжин ирсэн 
бүртгэл  

Иргэний үнэмлэх  
Шилжин ирж буй хаяг 
/ҮХХГ,түрээсийн гэрээ.../ 
0-16 насны хүүхэдтэй бол 
төрсний гэрчилгээ  
Төлбөр төлсөн баримт  

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

 

28 2.9 
Иргэний үнэмлэх шинээр 
олгох бүртгэл  

Төрсний гэрчилгээ 
Burtgel.mn 

/мэдээлэл шалгах 
түвшинд/ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Иргэний улсын 
бүртгэлийн тухай 
хууль 2018.06.21 
Хууль зүй дотоод 
хэргийн сайдын 
2018.11.01 А207 
дугаар тушаал 
“Иргэний улсын 

бүртгэл хөтлөх журам 
батлах тухай” 

Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний 
хуулбар  
Төлбөр төлсөн баримт  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Хэрлэн сумын 
бүртгэгч 

Ц.Нандинцэцэг 
Утас:92117471 

Тахилагт 
тосгоны бүртгэгч 

Б.Нарангарав 
Утас:89001739 

 
 

29 2.10 
Иргэний үнэмлэх дахин олгох 
бүртгэл  

Төлбөр төлсөн баримт  
Торгуулийн шийтгэврийн хуудас 

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

30 2.11 
Иргэний үнэмлэх сунгалтын 
бүртгэл  

Хугацаа дууссан иргэний 
үнэмлэх  
Төлбөр төлсөн баримт  
Хугацаа хэтэрсэн бол 
шийтгэврийн хуудас  

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

31 2.12 Хүүхэд үрчлэлтийн бүртгэл  

Төрсний гэрчилгээ  
Иргэний үнэмлэх  
Өргөдөл  
Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний 
хуулбар  

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

32 2.13 
Хүүхэд үрчлэлтийн бүртгэл 
дахин олгох  

Энэ бүртгэлийг гэр бүлийн тухай 
хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн 
тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд 
зааснаар шийдвэрлэнэ  

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

33 2.14 Нас баралтын бүртгэл  

Эмнэлгийн бичиг /АМ7 маягт/ 
Иргэний үнэмлэх 
Нас барсан хүний иргэний 
үнэмлэх  

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 

34 2.15 
Улсын бүртгэлийн цахим 
машин  

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ  
Иргэний үнэмлэх  
Улсын бүртгэлийн дугаар  

 

35 2.16 Иргэний үнэмлэх олголт  Нарийн хуудас  

Burtgel.mn 
/мэдээлэл шалгах 

түвшинд/ 
 

36 2.17 Төрсний бүртгэлийн лавлагаа  Төлбөр төлсөн баримт  e-mongolia.mn 

37 2.18 
Гэрлэлтийн бүртгэлийн 
лавлагаа  

Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 

38 2.19 Гэрлэлт цуцлалтын лавлагаа  Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 

39 2.20 Гэрлэлт бүртгэлгүй лавлагаа  Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 

40 2.21 Иргэний үнэмлэхний лавлагаа  Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 

41 2.22 
Оршин суугаа хаягийн 
лавлагаа  

Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 

42 2.23 Төрөл садангийн лавлагаа  Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 

43 2.24 Эцэг тогтоолтын лавлагаа  Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 



44 2.25 
Нас баралтын бүртгэлийн 
лавлагаа 

Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 

45 2.26 
Овог нэр өөрчлөлтийн 
бүртгэлийн лавлагаа  

Төлбөр төлсөн баримт  e-mongolia.mn 

46 2.27 Үрчлэлтийн лавлагаа  Төлбөр төлсөн баримт  e-mongolia.mn 

47 2.28 
Төрсний бүртгэлгүй тухай 
лавлагаа  

Төлбөр төлсөн баримт e-mongolia.mn 

48 2.29 Зөвлөгөө мэдээлэл Баримт шаардахгүй  E-khutuch.mn 

3. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
 

49 3.1 

Нийгмийн даатгалын сангаас 
тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй /60 
ба түүнээс дээш настай 
эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш 
настай эмэгтэй / ахмад 
настныг халамжийн 
тэтгэврийн анхан шатны 
баримт хүлээн авах  

Монгол улсын 2012 
оны 01 дүгээр сарын 
19 өдөр  Нийгмийн 
халамжийн тухай  

хууль 
Монгол улсын засгийн 

газрын 2017 оны 12 
сарын 13 ны өдрийн 
340 дугаар тогтоол 

Монгол улсын засгийн 
газрын 2019 оны 03 

сарын  06 ны өдрн 96 
дугаар тогтоол, 

хавсралтын хамт 
Нийгмийн халамжийн 

тэтгэвэр, тэтгэмж 
олгох журам ЗГ-н 185 

дугаар тогтоол 

Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл 
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг 
2 хувь зураг  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 3.2 

16 нас хүрээгүй одой иргэний 
халамжийн тэтгэврийн анхан 
шатны баримт хүлээн авах  

Төрсний гэрчилгээ  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг  
2 хувь зураг  

- 

51 3.3 

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба 
түүнээс дээс хувиар алдсан 16 
насанд хүрсэн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний 
халамжийн тэтгэврийн баримт 
хүлээн авах, сунгалт хийх  

Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл  
Комиссын шийдвэр  
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг  
2 хувь зураг  

- 

52 3.4 

Тэжээгч нь нас барсан 18 
хүртэлх насны хүүхдийн 
халамжийн тэтгэврийн анхан 
шатны баримтыг хүлэн авах  

Багийн тодорхойлолт  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Өргөдөл  
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг  
Тэжээгчийн нас барсаны 
гэрчилгээ  
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 

- 



Хамтын амьдралтай байсныг 
тогтоосон шүүхийн захирамж  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 3.5 

18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс 
дээш хүүхэдтэй, өрх 
толгойлсон 45 насанд хүрсэн 
эх, 50 насанд хүрсэн эцгийн 
халамжийн тэтгэврийн анхан 
шатны баримтыг хүлээн авах  

Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
2 хувь цээж зураг  
Тэжээгчийн нас барсаны  
гэрчилгээ  
Хамтын амьдралтай байсныг  
тогтоосон шүүхийн захирамж 
Хүүхийн гэрчилгээний хуулбар  

еhalamj.mn 

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж 

54 3.6 

Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн 
авсан болон асран хамгаалж, 
харгалзан дэмжиж байгаа 
иргэний асаргааны тэтгэмжийн 
баримтыг хүлээн авч, АДЗ-өөр 
хэлэлцүүлэх  

 
 
 
 
 
 

Монгол улсын 2012 
оны 01 дүгээр сарын 
19 өдөр  Нийгмийн 
халамжийн тухай  

хуулийн гуравдугаар 
бүлэг 

Монгол улсын засгийн 
газрын 2017 оны 12 
сарын 13 ны өдрийн 
340 дугаар тогтоол 

Монгол улсын засгийн 
газрын 2019 оны 03 
сарын  06 ны өдртйн 
96 дугаар тогтоол, 
хавсралтын хамт 

 
 
 
 
 
 
 
 

Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
Нийгмийн даатгалын сангаас 
тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй бичиг  
2 хувь зураг  
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар  
Үрчлэлтийн бүртгэл  

- 

55 3.7 

Хүчирхийллийн улмаас сэтгэл 
санааны болон бие махбодын 
хохирол хүлээж, хамгаалалт 
шаардлагатай болсон 
хүүхдийг гэр бүлдээ авч 
асрамжилж байгаа иргэний 
асаргааны тэтгэмжийн 
баримтыг хүлээн авч, АДЗ-өөр 
хэлэлцүүлэх  

Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
2 хувь зураг  
Тэжээгч нь нас барсны гэрчилгээ  
Эмнэлгийн оношилгооны бичиг  
Хүүхдийн гэчилгээний хуулбар  
Хамтын амьдралтай байсныг 
тогтоосон шүүхийн захирамж 

- 

56 3.8 

Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц 
бие ахмад настан болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц 
бие иргэнийг гэр бүлдээ авч 
асрамжилж байгаа иргэний 
асаргаа тэтэгэмжийн 
баримтыг хүлээн авч АДЗ-р 
хэлэлцүүлэх  

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
2 хувь зураг  
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг  

- 

57 3.9 

Эмнэлгийн хяналтад байдаг, 
байнгын асаргаа 
шаардлагатай ахмад настан 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 

2 хүний иргэний үнэмлэхийн 
хуулбар  
2 хүний багийн тодорхойлолт  
2 хүний өргөдөл  

- 



хүүхэд ба иргэнийг асарч 
байгаа иргэний асаргаа 
тэтгэмжийн баримтыг хүлээн 
авч АДЗ-өөр хэлэлцүүлэх  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Монгол улсын 2012 

оны 01 дүгээр сарын 
19 өдөр  Нийгмийн 
халамжийн тухай  

хуулийн гуравдугаар 
бүлэг 

Монгол улсын засгийн 
газрын 2017 оны 12 
сарын 13 ны өдрийн 
340 дугаар тогтоол 

Монгол улсын засгийн 
газрын 2019 оны 03 
сарын  06 ны өдртйн 
96 дугаар тогтоол, 
хавсралтын хамт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нөхцөл байдлын үнэлгээ  
Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн 
зураг  
Хөдөлмөрийн чадвар алдсан 
актын хуулбар  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 3.10 

Гэнэтийн аюул осол, 
урьдчилан төсөөлөх 
боломжгүй бусад шалтгаанаар 
гэр оронгүй, гэр орон нь 
цаашид амьдрах боломжгүй 
болсон, амжиргааны эх 
үүсвэрээ алдсан өрх, иргэний 
материалыг хүлээн авч  АДЗ-р 
хэлэлцүүлэх  

Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар  
Онцгой  байдлын дүгнэсэн 
хуудас  
Нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн 
зураг   
 

- 

59 3.11 

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн 
өнчин болсон 18-24 насны 
иргэний материалыг хүлээн 
авч АДЗ-өөр хэлэлцүүлэх  

Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл 
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг  
2 хувь зураг  
Тэжээгч нь нас барсны гэрчилгээ  
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар  
Хамтын амьдралтай байсныг 
тогтоосон шүүхийн захирамж  
 

- 

60 3.12 

Хорих ангиас суллагдсан 
өөрийн гэр оронгүй, нийгмийн 
халамжийн дэмжлэг 
туслалцаа зайлшгүй 
шаардлагатай өрхийн 
гишүүний материалыг хүлээн 
авч АДЗ-р хэлэлцүүлэх  

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг  
Хорих ангиас суллагдсан бичиг  
2 хувь зураг  

 

61 3.13 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг 
туслалцаа зайлшгүй 
шаардлагатай  4 ба түүнээс 
дээш 18 хүртэлх насны 
хүүхэдтэй гэр оронгүй өрх 
толгойлсон эцэг эхийн 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
2 хувь зураг  
Тэжээгч нь нас барсаны 
гэрчилгээ  
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар  

 



материалыг хүлээн авч АДЗ-
өөр хэлэлцүүлэх 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Монгол улсын 2012 
оны 01 дүгээр сарын 
19 өдөр  Нийгмийн 
халамжийн тухай  

хуулийн гуравдугаар 
бүлэг 

Монгол улсын засгийн 
газрын 2017 оны 12 
сарын 13 ны өдрийн 
340 дугаар тогтоол 

Монгол улсын засгийн 
газрын 2019 оны 03 
сарын  06 ны өдртйн 
96 дугаар тогтоол, 
хавсралтын хамт 

Гэрлэлт цуцлалтын лавлагаа  
Хүүхэд эрүүл боожиж байгаа 
бичиг  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 3.14 

2 ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд 
төрүүлж  эсэн мэнд өсгөж 
байгаа өрх, иргэний 
материалыг авах  

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
Хүүхэд эрүүл боожиж байгаа 
бичиг  
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар  
2 хувь зураг  

еhalamj.mn 

63 3.15 

Байнгын асаргаа 
шаардлагатай 16 хүртэл 
насны хүүхдэд Засгийн 
газраас тогтоосон тухайн 
үеийн нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэртэй тэнцүү хэмжээний 
тусламжийн материалыг 
хүлээн авч АДЗ-өөр 
хэлэлцүүлэх  

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
2 хувь зураг  
Нөхцөл байдлын үнэлгээ  
Тэжээгч нь нас барсаны 
гэрчилгээ  
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар  

 

64 3.16 

Байнгын асаргаа 
шаардлагатай 16 ба түүнээс 
дээш насны иргэний 
материалыг хүлээн авч  АДЗ-
өөр хэлэлцүүлэх  

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
2 хувь зураг  
Нөхцөл байдлын үнэлгээ 
 

 

65 3.17 

Алдарт эхийн 1,2 одонтой 
эхчүүдэд мөнгөн тусламж 
олгох  

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
1,2 одонгийн үнэмлэхийн 
хуулбар  
Төрсний гэрчилгээний хуулбар  
Хүүхэд эрүүл боожиж байгаа 
бичиг  

еhalamj.mn 

66 3.18 
Жирэмсэн болон нярай хөхүүл 
хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл  
Эмнэлэгийн 5 сартай бичиг  
Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 
Өрхийн эмнэлгийн бичиг  

еhalamj.mn 

67 3.19 
Нийгмийн халамж туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрх, 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  

 



иргэнийг нийгэмшүүлэх хамт 
олны бүлэг бүрдүүлэх, 
орлогын эх үүсвэртэй болгох 
төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах 
ухаанд сургах  

Өргөдөл 
2 хувь зураг  
Нөхцөл байдлын үнэлгээ тэжээгч 
нь нас барсаны гэрчилгээ  
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ахмад настанд үзүүлэх тусламж хөнгөлөлт 

68 3.20 

Хөл, гар, шүд /үнэт металлаар 
хийхээс бусад/-ний протез, 
сонсох, харах эрхтний 
ортопедийн хэрэглэл 
худалдан авсан болон 
дотоодод хийлгэсэн зардлын 
үнийг 5 жил тутамд нэг удаа 
нөхөн олгох  

 
Ахмад настны 

нийгмийн хамгааллын 
тухай  хууль /2005 
оны 12 сарын 08/ 

Нийгмийн халамжийн 
тухай хууль  Нийгмийн 

халамжийн тухай 
хууль 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар  
Нийгмийн хамгааллын комиссын 
дүгнэлт  

 

69 3.21 

Ахмадын зориулалттай 
амралт, сувиллын газарт 
амрах эрхийн бичгийг 
хөнгөлөлттэй үнээр олгох  

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  
Багийн тодорхойлолт  
Өргөдөл 
Рашаан болон сувилалд амарч 
мөнгө төлсөн баримт  
Рашаан олон сувилал очиж  
буцсан замын зардал төлсөн 
баримт  

 

70 3.22 

Тэжээн  тэтгэх хүүхэдгүй, 
эсхүл хууль ёсны тэжээн 
тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх боломжгүй нь 
тогтоогдсон ахмад настанд 
болон хүндэт донор ахмад 
настанд орон сууцны хөлс 
төлөхөд , хэрэв нийтийн 
халаалтгүй сууц гэрт 
амьдардаг бол түлш худалдан 
авахад нь жилд нэг удаа 
мөнгөн тусламж олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нөхцөл байдлын үнэлгээ 
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг 
2 хувь зураг 

 

71 3.23 

Хүндэт донор ахмад настан 
болон эмчилгээ сувилгаа 
зайлшгүй шаардлагатай 
ахмад настан эмнэлгийн 
байгууллагын дүгнэлтээр 
магадлан итгэмжлэгдсэн 
дотоодын рашаан сувилалд 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Рашаан болон амралт сувилалд 
амарч мөнгө төлсөн баримт 
Рашаан сувилалд очиж, буцсан 
замын зардал төлсөн баримт 

 



амарч сувилуулах тохиолдолд 
тээврийн хэрэгслийн нэг 
талын зардал эрхийн бичгийн 
үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа 
нөхөн олгох 

Эмнэлгийн бичиг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 3.24 

Нийгмийн даатгалын тухай 
хууль тогтоомжид заасан 
оршуулгын тэтгэмж авах эрх 
үүсээгүй, ганц бие ахмад 
настан нас барвал түүний 
оршуулгын зардалд нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох 
оршуулгын тэтгэмжийн 75 
хувьтай тэнцэх хэмжээний 
тусламж олгох 

Нас барсан бүртгэлийн гэрчилгээ 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Тэтгэмж авах иргэний үнэмлэх 
 

 

73 3.25 

65 ба түүнээс дээш настай 
ахмад настанд насны хишиг 
олгох 

Иргэний үнэмлэх  
Банкны дансны дугаар  

еhalamj.mn 

Алдар цолтой ахмад настанд улсын төсвөөс олгож байгаа тусламж , хөнгөлөлт 

74 3.26 

Ахмад дайчин, түүнчлэн дайнд 
оролцож яваад амь үрэгдсэн 
иргэний эхнэр /нөхөр/-т сар 
бүр мөнгөн тусламж үзүүлэх  

Монгол улсын баатар, 
хөдөлмөрийн баатар, 
ардын болон гавъяат 
цолтон ахмад настанд 

төрөөс олгох 
нэмэгдлийн тухай 

хууль Ахмад настны 
нийгмийн хамгааллын 

тухай хууль 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
2 хувь зураг 
Нас барсан гэрчилгээниы 
хуулбар\ Бэлэвсэн гэсэн 
лавлагаа 
Одон, тэмдэгийн үнэмлэхийн 
хуулбар 

 

75 3.27 

Монгол улсын төрийн 
шагналт, төрийн соёрхолт, 
түүнчлэн Улсын ударник , 
хувьсгалт тэмцлийн ахмад 
зүтгэлтэнд сард нэг удаа 
мөнгөн тусламж үзүүлэх 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
2 хувь зураг 
Одон, тэмдэгийн үнэмлэхийн 
хуулбар 

 

76 3.28 

Нийслэлээс аймагт, аймгаас 
нийслэлд ирэх, буцах замын 
зардлыг сард нэг удаа олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
2 хувь зураг 
Одон, тэмдэгийн үнэмлэхийн 
хуулбар 

 



77 3.29 

Дотоодын рашаан сувилалд 
ирэх, буцах замын зардал, 
эрхийн бичгийн үнийг сард нэг 
удаа нөхөн олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
2 хувь зураг 
Одон, тэмдэгийн үнэмлэхийн 
хуулбар 
Рашаан болон амралт сувилалд 
амарч мөнгө төлсөн баримт 
Рашаан сувилал очиж, буцсан 
замын зардал төлсөн баримт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 3.30 

Орон сууцны хөлс төлөхөд, 
хэрэв нийтийн халаалтгүй 
сууц, гэрт амьдардаг бол түлш 
худалдан авахад нь сард нэг 
удаа мөнгөн тусламж олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
2 хувь зураг 
Одон, тэмдэгийн үнэмлэхийн 
хуулбар 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж , хөнгөлөлт 

79 3.31 

Бүрэн хараагүй, бүрэн хэлгүй 
дүлий, одой иргэн болон 
байнгын асаргаа 
шаардлагатай хүүхдэд орон 
сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв 
нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт 
амьдардаг бол түлш худалдан 
авахад нь жилд нэг удаа 
мөнгөн тусламж олгох 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 

 

80 3.32 

18 хүртэлх насны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн 
дотоодод хийлгэсэн протезийн 
үнийг эдэлгээний хугацаа 
дууссан болон тухайн 
хүүхдийн өсөлтийн улмаас бие 
эрхтэнд нь таарахгүй болсон 
тохиолдолд тухай бүр 100 
хувь нөхөн олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 

 

81 3.33 

Үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний даатгалын сангаас 
протез хийлгэх, сэргээн 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 

 



засалттай холбогдсон 
хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний дотоодод хийлгэсэн 
протезийн үнийг 3 жил тутам 
нэг удаа 100 хувь нөхөн олгох 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний  
эрхийн тухай хуулийн 

26.1.1дугаар зүйл 
Ахмад настны тухай 
хуулийн 8.1.3 дахь 

заалт 
Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүний  
эрхийн тухай хуулийн 

26.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 3.34 

18 хүртэлх насны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд, түүнчлэн 
үйлдвэрлэлийн осол 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний даатгалын сангаас 
протез хийлгэх, сэргээн 
засалттай холбоотой 
хөнгөлөлт авах эрх 
үүсээгүй ,хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний 
дотоодод хийлгэсэн болон 
худалдан авсан ортопед 
тэргэнцэр зэрэг тусгай 
хэрэгслэлийн үнийг 3 жил 
тутамд 100 хувь нөхөн олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 
 

 

83 3.35 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 
болон түүний асран 
хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигчийн цэцэрлэг 
сургуульд ирж, очих унааны 
зардлыг жилд нэг удаа 
хөнгөлөх эсхүл автобусаар 
үйлчлэх 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нөхцөл байдлын үнэлгээ 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 

 

84 3.36 

Дотоодын рашаан сувилалд 
асруулах, сувилуулах 
шаардлагатай хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдэд 100 
хувь, асрамжилж яваа нэг 
иргэнд 50 хувийг нөхөн олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний  
эрхийн тухай хуулийн 

26.1.1дугаар зүйл 
Ахмад настны тухай 
хуулийн 8.1.3 дахь 

заалт 
Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүний  
эрхийн тухай хуулийн 

26.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 
Рашаан болон амралт сувилалд 
амарч мөнгө төлсөн баримт 
Рашаан сувилал очиж, буцсан 
замын зардал төлсөн баримт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 3.37 

Дотоодын рашаан, сувилалд 
асруулах, сувилуулах 
шаардлагатай / 
үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний даатгалын сангаас 
хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй / 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 
50 хувийг нөхөн олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нийгмийн даатгалын сангаас эрх 
үүсээгүй бичиг 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 

 

86 3.38 

Насанд хүрсэн бүрэн хараагүй 
иргэний харилцаа холбооны 
зардалд хөнгөлөлт үзүүлэх 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт-ХЧА-ын актын 
хуулбар 
Нөхцөл байдлын үнэлгээ 

 

87 3.39 

Бүрэн хараагүй хүн эмнэлгийн 
байгууллагын дүгнэлтээр 
эмчлүүлэх, рашаан сувилалд 
сувилуулахаар аймгаас 
нийслэлд нийслэлээс аймагт 
зорчих шаардлагатай болвол 
ирж буцах унааны зардлын 75 
хувийг жилд нэг удаа олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Рашаан болон амралт сувилалд 
амарч мөнгө төлсөн баримт 
Рашаан сувилалд очиж, буцсан 
замын зардал төлсөн баримт 

 

88 3.40 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 
нь хүүхдийн зусланд амарвал 
эрхийн бичгийн үнийн 50 
хувийг жилд нэг удаа олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний  
эрхийн тухай хуулийн 

26.1.1дугаар зүйл 
Ахмад настны тухай 
хуулийн 8.1.3 дахь 

заалт 
Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүний  
эрхийн тухай хуулийн 

26.1.5 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 
Зуслан болон амралт сувилалд 
амарч мөнгө төлсөн баримт 
Зусланд очиж, буцсан замын 
зардал төлсөн баримт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мэргэжилтэн 
М.Төгсжаргал 
Утас:92169203 
Мэргэжилтэн 
Ч.Гажидмаа  

Утас:95010958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 3.41 

Нийгмийн даатгалын тухай 
хууль тогтоомжинд заасан 
оршуулгын тэтгэмж авах эрх 
үүсээгүй, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй ганц бие иргэн, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 
нас барвал түүний оршуулгын 
зардалд нийгмийн даатгалын 
сангаас олгох оршуулгын 
тэтгэмжийн 75 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний мөнгөн тусламж 
олгох 

Нас барсны гэрчилгээний 
хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 

 

90 3.42 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 
олимп, тивийн наадам, 
дэлхийн зэрэглэлийн 
тэмцээнд оролцож медалт 
байранд орсон тохиолдолд 
түүний оролцсон тэмцээний 
давтамжийн хугацаанд ногдох 
тэтгэвэртэй тэнцэх  хэмжээний 
нэг удаагийн мөнгөн тусламж 
олгох  

Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 
Олимп,тивийн наадам, дэлхийн 
зэрэглэлийн тэмцээний медаль 
үнэмлэх 

 

91 3.43 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдэд үзүүлэх сэргээн засах 
үйлчилгээний зардлыг 
санхүүжүүлэх 

Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 

 



Зуслан болон амралт сувилалд 
амарч мөнгө төлсөн баримт 
Зуслан амралт очиж, буцсан 
замын зардал төлсөн баримт 

92 3.44 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 
эмнэлгийн магадлагаагаар 
усан эмчилгээ хийлгэхээр бол 
эмчилгээний зардлын 70 
хувийг нөхөн олгох 

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
Багийн тодорхойлолт 
Өргөдөл 
Нарийн мэргэжлийн эмчийн 
тодорхойлолт 
ХЧА-ын актын хуулбар 
Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын комиссын дүгнэлт 
Эмчилгээ сувилалд амарч мөнгө 
төлсөн баримт 

 

4. Нийгмийн даатгалын хэлтэс  

93 4.1 
Эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл төлөлт хийлгэх  

Эрүүл мэндийн  
даатгалын тухай 

хууль  
 

Нийгмийн даатгалын  
тухай хууль  

Засгийн газрын 2021 
оны 408 дугаар 

тогтоол   
 

Төлбөр төлсөн баримт  

 

 
 

Байцаагч 
Б.Баярсайхан 

Утас:98909001,9
9689418 

94 4.2 

ЭМД-г төрөөс хариуцах 
иргэний төлөлт шалгах, 
зөвлөгөө мэдээлэл өгөх  

Баримт шаардахгүй   Хур систем 

95 4.4 

Сайн дурын даатгалын гэрээ 
байгуулах, төлөлтийг шалгаж 
баталгаажуулалт хийх  

Иргэний үнэмлэх  
Төлбөр төлсөн баримт  

 
5. Татварын хэлтэс  

96 5.1 Татвар төлөгчөөр бүртгэх 

Монгол улсын үндсэн 
хууль 

татварын Ерөнхий 
хууль 

Төсвийн тухай хууль 
ТЕГ-н даргын 2012 

оны 236 дугаар 
тушаал 

 

Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
Гадаадын иргэн болон 
харьяалалгүй хүний хувьд аль 
улсын иргэн болохыг нотолсон 
баримт бичиг 
Цээж зураг 2 хувь 

Mta.mn /мэдээлэл 

шалгах/ 
Etax.mta.mn 
/тайлан явуулах/ 

Байцаагч 
Г.Баярцогт 

Утас:94968844 
Татвар хураагч 

О.Сүглэгмаа 
94116282 

 
 
 

97 5.2 
Татвар төлөгчдөд тоон гарын 
үсэг олгох 

Иргэний үнэмлэх 
Хүсэлт 1 хувь 
Өргөдөл 1 хувь 

Mta.mn /мэдээлэл 

шалгах/ 
Etax.mta.mn 
/тайлан явуулах/ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Монгол Улсын Үндсэн 
хууль 

Татварын Ерөнхий 
хууль 

Төсвийн тухай хууль 
ТЕГ-н даргын 2012 

оны 236 дугаар 
тушаал 

 

Гэрээ 2 хувь  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Байцаагч 
Г.Баярцогт 

Утас:94968844 
Татвар хураагч 

О.Сүглэгмаа 
94116282 

 
 

98 5.3 Бүх төрлийн татвар төлүүлэх  Бичиг баримт шаардахгүй  

Mta.mn /мэдээлэл 

шалгах/ 
Etax.mta.mn 
/тайлан явуулах/ 

99 5.4 
Татварын хуулиар зөвлөгөө 
өгөх 

Бичиг баримт шаардахгүй Mta.mn /мэдээлэл 

шалгах/ 

100 5.5 Цахимаар тайлан хүлээн авах  Бичиг баримт шаардахгүй 

Mta.mn /мэдээлэл 

шалгах/ 
Etax.mta.mn 
/тайлан явуулах/ 

101 5.6 

Сургалтын төлбөрийн 
хөнгөлөлт, чөлөөлөлт 
эдлүүлэх 

Бичгээр гаргасан хүсэлт 
Тухайн оюутныг төрсөн буюу 
үрчилсэн хүүхэд гэдгийг нотлох 
баримт 
Оюутны сургуулийн 
тодорхойлолт 
Эцэг, эхээс хүүхдийнхээ 
Сургалтын төлбөр төлсөн тухай 
орлогын баримт 
Оюутны иргэний үнэмлэхний 
хуулбарын 

Mta.mn /мэдээлэл 

шалгах/ 
Etax.mta.mn 
/тайлан явуулах/ 

102 5.7 

Oрон сууцны татварын 
хөнгөлөлт чөлөөлөлт 
эдлүүлэх 

Бичгээр гаргасан хүсэлт 
Үл хөлдлөх хөрөнгий гэрчилгээ 
Орон сууцны материалын  
зардлын баримт, үнэлгээ 
Орон сууц барьсан хөрөнгийг 
албан татвар ногдох орлогод 
оруулан тооцох, нотлох  баримт 
Хувь хүн нь өөрийн этгээдийн 
өмчилж байсан орон сууц 
худалдан авсан бол орон сууцаа 
худалдсан этгээдийн  үл хөдлөх 
хөрөнгө худалдан борлуулсны  2 
хувийн албан татвар төлсөн 
баримт 

Mta.mn /мэдээлэл 

шалгах/ 
Etax.mta.mn 
/тайлан явуулах/ 

6. Архивын тасаг 
 

 

103 6.1 Нотариатын лавлагаа 
 
 
 
 

Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn Архивч, операторч 
Э.Заяасайхан 
Утас:91168614 

 104 6.2 
Өмч хувьчлалын тухай 
лавлагаа 

Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 



105 6.3 
Хурлын тэмдэглэлийн 
лавлагаа 

 
Архив албан хэрэг 
хөтлөлтийн тухай 
хууль  2020.04.24 
Архивын ерөнхий 

газрын даргын 2021 
оны 03-р сарын 12-
ний  өдрийн А/24 
тушаал “Төрийн 

архиваас үзүүлэх 
хөлсний хэмжээ “ 
Архивын ерөнхий 

газрын даргын 2021 
оны 03 дугаар сарын 
12-ны өдрийн А/25 

тоот тушаал “Бармтыг 
хуулийн этгээдэд 

ашиглуулах” 

Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архивч, операторч 
А.Алтантуяа  

Утас:80259558 

 

106 6.4 
Захирамж, тушаалын 
лавлагаа 

Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

107 6.5 Цагаатгалын лавлагаа 
Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

108 6.6 Цалингийн лавлагаа 
Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

109 6.7 
Төрийн архивт баримт бичиг 
байхгүй тодорхойлолт олгох 

Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

110 6.8 
Уншлагын танхимын 
үйлчилгээ 

Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

111 6.9 
Орон сууц эзэмших эрхийн 
лавлагаа 

Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

112 6.10 Одонгийн лавлагаа 
Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

113 6.11 Хүн амын тооллогын лавлагаа 
Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

114 6.12 ЕБС-ийн гэрчилгээний тайлан 
Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

115 6.13 Акт дүгнэлтийн лавлагаа 
Иргэний үнэмлэх 
Хөдөлмөрийн дэвтэр 

e-archives.gov.mn 

7. Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах  

116 7.1 
70563111 тусгай дугаарын 
утсаар Иргэдээс төрийн 

байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан 

өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай 
хууль 1995.04.17 

Хэнтий аймгийн Засаг 
Даргын А/169 

захирамж 

Баримт бичиг шаардахгүй - 

Менежер 
Д.Зоригтбаясгалан 

Утас:70563111, 
92113565 

117 7.2 70563111 дугаарын факсаар 
118 7.3 70563111@yahoo.com хаягаар 
119 7.4 Khentii.mn веб сайтаар 

120 7.5 Засгийн газрын 1111 төвөөр 
121 7.6 Бичгээр 

122 7.7 Биечлэн 
123 7.8 Амаар 

124 7.9 
Өргөдөл, гомдол,санал 
хүсэлтийн хариуг өгөх 

8. Хууль зүйн зөвлөгөө  

125 8.1 Хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл Төлбөрийн чадваргүй 
улсын яллагдагчид 

үнэ төлбөргүй 
туслалцаа үзүүлэх 

тухай хууль 

Баримт бичиг шаардахгүй e-khutuch.mn 

Өмгөөлөгч 
Н.Мөнгөнцэцэг  
Утас:91115604 

126 8.2 Өргөдөл хүсэлт бичих заавар Баримт бичиг шаардахгүй e-khutuch.mn 

127 8.3 
Өмгөөллийн үйлчилгээ 
үзүүлэх 

Төлбөрийн чадваргүй болохоо 
тодорхойлсон байна. 

e-khutuch.mn 

mailto:70563111@yahoo.com%20хаягаар


9. Угтах үйлчилгээ  

128 9.1 Дугаарлалт олгох 
/МУЗГ-н 2019 оны  149 

–р тогтоол/ 

Баримт бичиг шаардахгүй 
Өөрийн биеэр ирж 

үйлчлүүлнэ 

Угтах ажилтан 
Н.Алтанчимэг  
Утас:85331156 

129 9.2 
Үйлчилгээний талаар 
мэдээлэл өгч  чиглүүлэх 

Баримт бичиг шаардахгүй 

10. Нотариат  

130 10.1 Гэрээ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотариатч, 
нотариатын тухай 

хуулийн 25, 26 дугаар  
зүйл 

Хууль зүй дотоод 
хэргийн сайдын 2011 

оны 171 дүгээр 
тушаалын хавсралт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иргэний үнэмлэх 
16 хүртлэх насны хүүхдийн 
төрсний гэрчилгээ 
МУНД-т байнга оршин суугч, 
цагаач гадаадын иргэний оршин 
суух үнэмлэх 
Гадаадын иргэний паспорт буюу 
түүнийг орлох хууль ёсны баримт 
бичиг 
Үйлчлүүлэгчийн овог, эцгийн нэр, 
нэр өөрчлөгдсөн бол  эрх бүхий 
байгууллагын  гэрчиллгээ 

Заавал өөрийн 
биеэр байлцана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотариатч 
Ж.Сайхантуяа 
Утас:99049001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 10.2 Итгэмжлэл гэрчлэх  

Монгол Улсын гадаад паспорт 
/хүчинтэй/ эсхүл иргэний үнэмлэх 
/ар, өвөр/-ний хуулбар (хамтран 
өмчлөгч эрхээ шилжүүлэх бол 
өмчлөгч бүрийн бичиг баримт) 
18 нас хүрээгүй хүүхдийн өмнөөс 
итгэмжлэл гаргах бол хүүхдийн 
бичиг баримт /1-16 насны хүүхэд 
бол төрсний гэрчилгээ, 16-18 
насны хүүхэд бол иргэний 
үнэмлэх /ар, өвөр/-ний хуулбар 
Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй 
холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэх 
бол үл хөдлөх хөрөнгийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
Үйлчилгээний хураамж 

Заавал өөрийн 
биеэр байлцана 

132 10.3 Гарын үсэг баталгаажуулалт Иргэний үнэмлэх 
Заавал өөрийн 
биеэр байлцана 

133 10.4 
Бичиг баримт 
баталгаажуулалт 

Иргэний үнэмлэх Эх хувь 

134 10.5 
Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх 
эрхийг бусдад шилжүүлэх 

Иргэний үнэмлэх 
16 хүртлэх насны хүүхдийн 
төрсний гэрчилгээ 

Заавал өөрийн 
биеэр байлцана 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Нотариатч, 
нотариатын тухай 

хуулийн 25, 26 дугаар  
зүйл 

Хууль зүй дотоод 
хэргийн сайдын 2011 

оны 171 дүгээр 
тушаалын хавсралт 

МУНД-т байнга оршин суугч, 
цагаач гадаадын иргэний оршин 
суух үнэмлэх 
Гадаадын иргэний паспорт буюу 
түүнийг орлох хууль ёсны баримт 
бичиг 
Үйлчлүүлэгчийн овог, эцгийн нэр, 
нэр өөрчлөгдсөн бол  эрх бүхий 
байгууллагын  гэрчиллгээ 
Гэрчилгээ 
Гэрчилгээний түүхчилсэн 
лавлагаа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Нотариатч 
Ж.Сайхантуяа 
Утас:99049001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 10.6 Өв нээх 

Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ 
олгохыг хүссэн хувийн хүсэлт 
Иргэний хуулийн 532.1-д 
зааснаар өвлөгдсөн эд хөрөнгийг 
өв залгамжлалд оролцсон бүх 
өвлөгчид хэлэлцэн тохиролцож 
өвлөгч бүрт оногдвол зохих 
хэмжээгээр хуваарилаж хийсэн 
хэлцэл 
Баг, хорооны Засаг даргаас 
олгосон тодорхойлолт 
Нас барсан тухай гэрчилгээ 
/сураггүй алга болсонд тооцсон, 
нас барсан гэж зарласан бол 
шүүхийн шийдвэр/              
Өвлөгдөх эд хөрөнгийг өмчлөх 
эрхийг нотлох бичиг баримт /эд 
хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ, тээврийн 
хэрэгслийн гэрчилгээ, 
хадгаламжийн дансны дэвтэр гэх 
мэт/ 
Холбогдох лавлагаа, түүнийг 
олгосон байгууллагын нэр, огноо, 
дугаар /гэрлэж байгаагүй, төрсөн, 
нас барсан, үрчилсэн, 
гэрлэлтийн тухай лавлагаа, хүн 
амын тооллогын лавлагаа гэх 
мэт/ 

Заавал өөрийн 
биеэр байлцана 



Хууль ёсны өвлөгч болохыг 
нотлох /иргэний үнэмлэх, 
гэрлэлтийн гэрчилгээ,төрсний, 
үрчилсний гэрчилгээ  бусад бичиг 
баримт/ Материал бүрдүүлэн 
нотариатчид хандана. 

136 10.7 Зөвлөгөө мэдээлэл Баримт шаардахгүй 

137 10.8 Канон Баримт шаардахгүй 

11. Төрийн банк  

138 11.1 Орлогын гүйлгээ 
Банк санхүүгийн тухай 

хууль 
Иргэний нууцын тухай 
хуульд   заасны дагуу 

/Иргэний үнэмлэх 
шаардана/ 

Баримт шаардахгүй 
Өөрийн биеэр 

ирж үйлчлүүлнэ 
Теллер 

А.Дулмаа  
Утас:85134329 

Теллер 
Э.Алтаннавч 

Утас:98666444 

139 11.2 Зарлагын гүйлгээ Иргэний үнэмлэх 

 140 11.3 Бэлэн бус гүйлгээ Иргэний үнэмлэх 

12. E-mongolia сурталчилах цэг, Операторын үйлчилгээ  

141 12.1 Аппликейшин суулгах заавар  
 
 
 

Засгийн газын хэрэг 
эрхлэх газрын даргын 

2019.09.16 ны 84 
дүгээр тушаал 
/Монгол улсын 

Засгийн газрын 2019 
оны 149 тогтоол/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Өөрийн нэр дээрх утасны дугаар 
Өөрийн биеэр ирж 

үйлчлүүлнэ 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 12.2 Нууц үг сэргээх заавар Өөрийн нэр дээрх утасны дугаар 
Өөрийн биеэр ирж 

үйлчлүүлнэ 

143 12.3 
Жолооны, иргэний  үнэмлэх 
захиалах заавар 

Өөрийн нэр дээрх утасны дугаар  
Өөрийн биеэр ирж 

үйлчлүүлнэ 

144 12.4 
Лавлагаа тодорхойлолт авах 
зааварчилгаа 

Өөрийн нэр дээрх утасны дугаар  
Өөрийн биеэр ирж 

үйлчлүүлнэ 

145 12.5 Төрсний бүртгэлийн лавлагаа  
Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ  

e-mongolia.mn 

146 12.6 
Гэрлэсний бүртгэлийн 
лавлагаа  

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

147 12.7 
Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

148 12.8 
Гэрлэлт дуусгавар болсны 
бүртгэлийн лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

149 12.9 
Регистрийн дугаарын тухай 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

150 12.10 

Регистрийн дугаар сольж, 
шинээр олгосон тухай 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

151 12.11 

Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн 
нэр өөрчилсний бүртгэлийн 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 



152 12.12 

Үндэсний энгийн гадаад 
паспортын бүртгэлгүй тухай 
лавлагаа 

 
 
 
 

Засгийн газын хэрэг 
эрхлэх газрын даргын 

2019.09.16 ны 84 
дүгээр тушаал 
/Монгол улсын 

Засгийн газрын 2019 
оны 149 тогтоол/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153 12.13 

Үндэсний энгийн гадаад 
паспорт анх удаа авсан тухай 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

154 12.14 

Үндэсний энгийн гадаад 
паспорт дахин авсан тухай 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

155 12.15 Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа 
Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

156 12.16 
Оршин суугаа хаягийн 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

157 12.17 
Цахим бүртгэлд хамрагдсан 
эсэх лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

158 12.18 

Хуулийн этгээд улсын 
бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

159 12.19 
Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй 
тухай лавлагаа  

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

160 12.20 
Хуулийн этгээдийн хаягийн 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

161 12.21 
Хуулийн этгээдийн 
дэлгэрэнгүй лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

162 12.22 

Хуулийн этгээдийн үүсгэн 
байгуулагч, хувьцаа 
эзэмшигчийн  тухай лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

163 12.23 
Хуулийн этгээдийн нэр 
өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

164 12.24 
Хуулийн этгээд татан буугдсан 
эсэх лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 
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Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165 12.25 Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа 
Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Гэрчилгээний дугаар  

e-mongolia.mn 

166 12.26 
Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

167 12.27 
Үл хөдлөх  хөрөнгийн 
жагсаалтын  лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

168 12.28 
Авто тээврийн хэрэгслийн 
улсын бүртгэлийн лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
 

e-mongolia.mn 

169 12.29 

Оношилгоо, техникийн 
хяналтын үзлэгийн мэдээлэл 
харах 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
 

e-mongolia.mn 

170 12.30 

Гаалийн байгууллагад өртэй 
эсэх тухай лавлагаа 
(тодорхойлолт) 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
 

e-mongolia.mn 

171 12.31 
Татварын өрийн үлдэгдлийн 
тухай лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

172 12.32 

Байгууллагын татварын 
тооцоотой эсэх тухай 
тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

173 12.33 
Татварын тайлангаа тушаасан 
эсэх тухай лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

174 12.34 Тендерийн тодорхойлолт 
Регистрийн дугаар 
Хурууны хээ  

e-mongolia.mn 

175 12.35 Иргэнд олгох тодорхойлолт 
Регистрийн дугаар 
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

176 12.36 
Жолоочийн лавлагаа, 
мэдээлэл 

Регистрийн дугаар 
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

177 12.37 Жолоодох эрхийн оноо 
Регистрийн дугаар 
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

178 12.38 
Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх 
эрхийн лавлагаа 

Регистрийн дугаар 
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 



179 12.39 

Иргэний эрүүгийн хариуцлага 
хүлээж байсан эсэх тухай 
тодорхойлолт 
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Регистрийн дугаар 
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 12.40 

Иргэний эрүүгийн хариуцлага 
хүлээж байгаа эсэх тухай 
тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар 
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

181 12.41 

Хуулийн этгээдийн эрүүгийн 
хариуцлага хүлээж байсан 
эсэх тухай тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

182 12.42 

Хуулийн этгээдийн эрүүгийн 
хариуцлага хүлээж байгаа 
эсэх тухай тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

183 12.43 

Шүүхийн шийдвэрээр бусдад 
төлбөргүй эсэх тодорхойлолт 
(ААНБ) 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

184 12.44 

Шүүхийн шийдвэрээр бусдад 
төлбөргүй эсэх тодорхойлолт 
(Иргэн) 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

185 12.45 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн талаарх 
тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

186 12.46 

Иргэн (Даатгуулагч)-д 
нийгмийн даатгалын сангаас 
тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй 
тухай тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

187 12.47 

Ажил олгогчийн нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтийн 
тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

188 12.48 

Тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийн нэрийн дансны 
лавлагаа 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 
Тоон гарын үсэг 
Байгууллагын РД 

e-mongolia.mn 

189 12.49 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг 
үзүүлэх шаардлагатай өрхийн 
тодорхойлолт (Нийслэл) 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 



190 12.50 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг 
үзүүлэх шаардлагатай өрхийн 
тодорхойлолт (Орон нутаг) 
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Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191 12.51 
Өрхийн мэдээллийн сангаас 
тодорхойлолт авах 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

192 12.52 
Хүүхдийн мөнгө тэтгэмж олгох 
тодорхойлолт олгох 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

193 12.53 
Хүүхдийн мөнгө тэтгэмж олгож 
байгаа эсэх тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

194 12.54 
Бүрэн дунд боловсролын 
үнэмлэхний тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

195 12.55 
Суурь боловсролын 
гэрчилгээний тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

196 12.56 

Дээд боловсролын сургалтын 
байгууллагын дипломын 
тодорхойлолт 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

197 12.57 
Авто тээврийн хэрэгслийн 
торгуулийн мэдээлэл 

Регистрийн дугаар  
Хурууны хээ 

e-mongolia.mn 

198 12.58 

Барилга байгууламжийн 
гүйцэтгэлийн байрзүйн зураг 
хүлээн авах 

Гүйцэтгэлийн зураг  
Маягт  

e-mongolia.mn 

199 12.59 

Барилга байгууламжийн тэг 
тэнхлэгийн акт болон тоон 
мэдээлэл хүлээн авах 

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлийн гэрчилгээний 
хуулбар 
Акт  

e-mongolia.mn 

200 12.60 

Барилга байгууламжийг  хот 
байгуулалтын мэдээллийн 
санд бүртгэх, хаяг дугаар 
олгох 

Кадастрын зураг  
Бусад нэмэлт материал  

e-mongolia.mn 

201 12.61 

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын архивын 
лавлагаа авах үйлчилгээ 

Хурууны хээ e-mongolia.mn 

202 12.62 
Нотариатын баримтын 
хуулбар 

Хурууны хээ  e-mongolia.mn 

203 12.63 Цалингийн тодорхойлолт Хурууны  хээ e-mongolia.mn 

204 12.64 
Банк санхүүгийн архивын 
лавлагаа олгох 

Хурууны хээ e-mongolia.mn 



205 12.65 

Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн төгсөгчийн 
гэрчилгээний лавлагаа 
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Хурууны хээ  e-mongolia.mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

206 12.66 

Захирамжлалын баримт 
бичгийн лавлагаа (захирамж, 
тогтоол, тушаал, шийдвэр) 

Өргөдөл, албан бичиг 
Төлбөрийн баримт 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

207 12.67 
Орон сууцны холбогдолтой 
баримтын лавлагаа 

Иргэний үнэмлэх e-mongolia.mn 

208 12.68 
Хурлын тэмдэглэлийн 
лавлагаа олгох 

Хурууны хээ  e-mongolia.mn 

209 12.69 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
лавлагаа 

Хурууны хээ  e-mongolia.mn 

210 12.70 
Өмч хувьчлалтай холбогдох 
баримтын лавлагаа 

Хурууны хээ  e-mongolia.mn 

211 12.71 
Авто тээврийн хэрэгслийг 
улсын бүртгэлээс хасуулах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Зарлуулсан баримт 
Баталгаа 
Тодорхойлолт /Цагдаа/ 
Тодорхойлолт /Татвар/ 

e-mongolia.mn 

212 12.72 

Авто тээврийн хэрэгслийн 
гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт 
хүлээн 

Өргөдөл, албан бичиг 
Зарлуулсан баримт 
Даатгалын гэрээ  

e-mongolia.mn 

213 12.73 
Авто тээврийн хэрэгслийн 
гэрчилгээ солих 

Баримт бичиг бүрдүүлэх 
шаардлагагүй  

e-mongolia.mn 

214 12.74 

Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч 
устгал, ариутгалын үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
байгууллагуудад ажлын 
байрны дүгнэлт 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн дүрэм 
Тусгай зөвшөөрөл 
Гэрээ 
Схем зураг 
Хүний нөөцийн мэдээлэл 
Нийгмийн даатгалын лавлагаа 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 
Танилцуулга 
Мэдээлэл 

e-mongolia.mn 

215 12.75 

Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч 
устгал, ариутгалын үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн хугацаа сунгах 

Албан тоот 
Тусгай зөвшөөрөл 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн тодорхойлолт 

e-mongolia.mn 
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Эрүүл мэндийн ажилтны 
мэдээлэл 
Үйл ажиллагааны тайлан 
Татварын газрын тодорхойлолт 
Төлбөрийн баримт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216 12.76 

Сувилалын чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх байгууллагуудад 
ажлын байрны дүгнэлт гаргах 

Өргөдөл ,албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн дүрэм 
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ 
Гэрээ 
Жагсаалт 
Тойм зураг 
Нийгмийн даатгалын лавлагаа 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 

e-mongolia.mn 

217 12.77 

Сувилалын чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
хугацаа сунгах 

Албан тоот 
Тусгай зөвшөөрөл 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн тодорхойлолт 
Эрүүл мэндийн ажилтны 
мэдээлэл 
Үйл ажиллагааны тайлан 
Татварын газрын тодорхойлолт 
Төлбөрийн баримт 

e-mongolia.mn 

218 12.78 

Эмийн сангийн чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх байгууллагуудад 
ажлын байрны дүгнэлт гаргах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн дүрэм 
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ 
Гэрээ 
Жагсаалт 
Тойм зураг 
Нийгмийн даатгалын лавлагаа 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 

e-mongolia.mn 

219 12.79 

Эмийн сангийн чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
хугацаа сунгах 

Албан тоот 
Тусгай зөвшөөрөл 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн тодорхойлолт 
Эрүүл мэндийн ажилтны 
мэдээлэл 
Үйл ажиллагааны тайлан 
Татварын газрын тодорхойлолт 
Төлбөрийн баримт 

e-mongolia.mn 



220 12.80 

Эмнэлгийн чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх байгууллагуудад 
ажлын байрны дүгнэлт гаргах 
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Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн дүрэм 
Тусгай зөвшөөрөл 
Гэрээ 
Схем зураг 
Эрүүл мэндийн ажилтны 
мэдээлэл хүснэгт хэлбэрээр 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн тодорхойлолт 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 

e-mongolia.mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

221 12.81 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
хугацаа сунгах 

Албан тоот 
Тусгай зөвшөөрөл 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн тодорхойлолт 
Эрүүл мэндийн ажилтны 
мэдээлэл 
Үйл ажиллагааны тайлан 
Татварын газрын тодорхойлолт 
Төлбөрийн баримт 

e-mongolia.mn 

222 12.82 Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох 
Өргөдөл, албан тоот 
Дүгнэлт  
Тодорхойлолт  

e-mongolia.mn 

223 12.83 
Ус ашиглуулах дүгнэлт 
гаргуулах хүсэлт хүлээн авах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Кадастрын зураг 
Дүгнэлт 
Батламж 
Мэдээлэл 
Зураг төсөл /барилга/ 
Дүгнэлт 

e-mongolia.mn 

224 12.84 
Байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээ 

Өргөдөл, албан бичиг 
Төслийн үр дүн 
Төлөвлөгөө 
Тойм зураг 
Тодорхойлолт 

e-mongolia.mn 

225 12.85 

Усны мэргэжлийн 
байгууллагын эрх олгох 
талаар дүгнэлт, Засаг даргын 
тодорхойлолт гаргах 

Хурууны хээ e-mongolia.mn 



226 12.86 

Хурын ус хуримтлуулж, хөв 
цөөрөм байгуулах, суваг 
шуудуу татах дүгнэлт гаргах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Засгийн газын хэрэг 
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Өргөдөл, албан бичиг 
Кадастрын зураг 

e-mongolia.mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227 12.87 
Цооног өрөмдөх, худаг гаргах 
зөвшөөрөл 

Өргөдөл, албан бичиг 
Газрын гэрчилгээ 
Кадастрын зураг 
Гэрчилгээ 
Тодорхойлолт 
Төлбөрийн баримт 

e-mongolia.mn 

228 12.88 

Элбэг ургамлыг судалгаа 
шинжилгээний зориулалтаар 
ашиглах зөвшөөрлийн хүсэлт 
хүлээн авах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

229 12.89 

Амралтын газрын үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 
шинээр авах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

230 12.90 

Дэн буудлын үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл шинээр 
авах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

231 12.91 

Жуулчны баазын үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 
шинээр авах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

232 12.92 

Зочид буудлын үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл шинээр 
авах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

233 12.94 

(Хэрлэн сум) Арьс ширний 
урамшуулал материал хүлээн 
авах 

ААН-н арьс ширний тушаасан 
баримт 
Мал эмнэлэгийн гарал үүслийн 
бичиг 
Багийн ЗД-н тодорхойлолт 

e-mongolia.mn 

234 12.95 
Ноосны урамшуулал 
материал хүлээн авах 

Мал эмнэлэгийн гарал үүслийн 
бичиг 
ААН-н ноос тушаасан баримт 
Багийн ЗД-н тодорхойлолт 

e-mongolia.mn 

235 12.96 

Тамхины бөөнөөр худалдан 
борлуулах тусгай зөвшөөрөл 
олгох, сунгах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 

e-mongolia.mn 
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Бусад нэмэлт материал  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236 12.97 

Тамхины жижиглэнгээр 
худалдан борлуулах тусгай 
зөвшөөрөл олгох,сунгах 

Өргөдөл, албан бичиг 
Мэргэжлийн байгууллагуудын 
Тойрох хуудас 
Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 
Төлбөрийн баримт 

e-mongolia.mn 

237 12.98 

(Чингис хот)Спиртийн сул 
агууламжтай согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл сунгуулах 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 
Албан бичиг 
Татварын тодорхойлолт Хугацаа 
дууссан зөвшөөрөл 

e-mongolia.mn 

238 12.99 

Ерөнхий боловсролын 
сургууль болон сургуулийн 
өмнөх боловсролын сургалт 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 
хүчингүй болгох 

Боловсролын газрын дүгнэлт e-mongolia.mn 

239 12.100 

Ерөнхий боловсролын 
сургууль болон сургуулийн 
өмнөх боловсролын сургалт 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
сунгах 

Албан бичиг 
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ 
Дүгнэлт 

e-mongolia.mn 

240 12.101 

(Хэнтий аймгийн 
сумдууд)Спиртийн сул 
агууламжтай согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл сунгуулах 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 
Албан бичиг 
Татварын тодорхойлолт 
Хугацаа дууссан зөвшөөрөл 

e-mongolia.mn 

241 12.102 

(Чингис хот)Спиртийн сул 
агууламжтай согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл шинээр авах 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Албан бичиг 
Татварын тодорхойлолт 
Хугацаа дууссан зөвшөөрөл 

e-mongolia.mn 

242 12.103 

(Чингис хот)Спиртийн өндөр 
агууламжтай согтууруулах 
ундаа худалдах зөвшөөрөл 
сунгуулах 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Албан бичиг 
Татварын тодорхойлолт 
Хугацаа дууссан зөвшөөрөл 

e-mongolia.mn 

243 12.104 
(Чингис хот)Спиртийн өндөр 
агууламжтай согтууруулах 

Тохирлын гэрчилгээ 
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 
Гэрчилгээ 

e-mongolia.mn 



ундаа худалдах зөвшөөрөл 
шинээр олгох 
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Тодорхойлолт 
Гэрээ 
Албан бичиг 
Фото зураг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244 12.105 

(Чингис хот)Спиртийн өндөр 
агууламжтай согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл сунгах 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Албан бичиг 
Татварын тодорхойлолт 
Хугацаа дууссан зөвшөөрөл 

e-mongolia.mn 

245 12.106 

(Чингис хот)Спиртийн өндөр 
агууламжтай согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл шинээр олгох 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Гэрчилгээ 
Тодорхойлолт 
Гэрээ 
Албан бичиг 

e-mongolia.mn 

246 12.107 

Спиртийн сул агууламжтай 
согтууруулах ундаагаар 
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл 
шинээр авах(Хэнтий аймгийн 
сумдууд) 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Албан бичиг 
Татварын тодорхойлолт 
Хугацаа дууссан зөвшөөрөл 

e-mongolia.mn 

247 12.108 

Спиртийн өндөр агууламжтай 
согтууруулах ундаа худалдах 
зөвшөөрөл сунгуулах(Хэнтий 
аймгийн сумдууд) 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Албан бичиг 
Татварын тодорхойлолт 
Хугацаа дууссан зөвшөөрөл 

e-mongolia.mn 

248 12.109 

Спиртийн өндөр агууламжтай 
согтууруулах ундаа худалдах 
зөвшөөрөл шинээр олгох 
(Хэнтий аймгийн сумдууд) 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 
Гэрчилгээ 
Тодорхойлолт 
Гэрээ 

e-mongolia.mn 

249 12.110 

Спиртийн өндөр агууламжтай 
согтууруулах ундаагаар 
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл 
сунгах(Хэнтий аймгийн 
сумдууд) 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Албан бичиг 
Татварын тодорхойлолт 
Хугацаа дууссан зөвшөөрөл 

e-mongolia.mn 

250 12.111 

Спиртийн өндөр агууламжтай 
согтууруулах ундаагаар 
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл 
шинээр олгох(Хэнтий аймгийн 
сумдууд) 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Гэрчилгээ 
Тодорхойлолт 
Гэрээ 
Албан бичиг 

e-mongolia.mn 



251 12.112 
Ажлын байрны галын аюулгүй 
байдлын дүгнэлт гаргах 
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Гэрчилгээ 
Тодорхойлолт 
Фото зураг /Гадна, дотор/ 
Дүгнэлт  

e-mongolia.mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

252 12.113 
Ажлын байрны галын аюулгүй 
байдлын дүгнэлт гаргах (ШТС 

Өргөдөл, албан бичиг 
2Гэрчилгээ 
Тодорхойлолт 
Фото зураг /гадна, дотор/ 
Дүгнэлт 

e-mongolia.mn 

253 12.114 
Хуучин барилгад цэвэр усны 
техникийн нөхцөл олгох 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 
Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх 
эрхийн гэрчилгээ 
Кадастрын зураг 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрээ 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
гэрчилгээ 

e-mongolia.mn 

254 12.115 

Цэвэр бохир усны шугамын 
холбох цэг өөрчлөх 
зөвшөөрөл олгох 

Өргөдөл 
Газрын гэрчилгээ 
Барилгын эскиз зураг 
Дулааны техникийн нөхцөл 
Кадастрын зураг 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрээ 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

255 12.116 
Цэвэр, бохир усны шугамын 
тодруулга хийх 

Өргөдөл, албан бичиг 
Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх 
эрхийн гэрчилгээ 
Кадастрын зураг 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрээ 

e-mongolia.mn 

256 12.117 
Төвийн шугамнаас бохир усны 
техникийн нөхцөл олгох 

Иргэний үнэмлэх 
Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх 
эрхийн гэрчилгээ 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрээ 
Кадастрын зураг 

e-mongolia.mn 

257 12.118 
Дулааны техникийн нөхцөл 
шинээр олгох 

Өргөдөл, албан бичиг 
Барилгын эскиз зураг 

e-mongolia.mn 
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Кадастрын зураг 
Дулааны техникийн нөхцөл 
Газрын гэрчилгээ 
Бусад нэмэлт материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

258 12.119 
Дулааны тоолуурын техникийн 
нөхцөл 

Хурууны хээ  e-mongolia.mn 

259 12.120 
Дулааны шугамын тодруулга 
хийх 

Өргөдөл, албан бичиг 
Барилгын эскиз зураг 
Газрын гэрчилгээ 
Дулааны техникийн нөхцөл 
Кадастрын зураг 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрээ 

e-mongolia.mn 

260 12.121 
Дулааны шугамын холбох цэг 
өөрчлөх зөвшөөрөл олгох. 

Өргөдөл, албан бичиг 
Барилгын эскиз зураг 
Газрын гэрчилгээ 
Дулааны техникийн нөхцөл 
ААН-гэрчилгээний хуулбар 
/нотариат/ 
Кадастрын зураг 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрээ 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

261 12.122 
Төвийн шугамнаас цэвэр усны 
техникийн нөхцөл олгох 

Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх 
эрхийн гэрчилгээ 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрээ 
Кадастрын зураг 

e-mongolia.mn 

262 12.123 
Хуучин барилгад бохир усны 
техникийн нөхцөл олгох 

Өргөдөл, албан бичиг 
Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 
Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх 
эрхийн гэрчилгээ 
Кадастрын зураг 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрээ 
Дулааны техникийн нөхцөл 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
гэрчилгээ 

e-mongolia.mn 



263 12.124 
Цэвэр, бохир усны шугам зөөх 
зөвшөөрөл 
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Кадастрын зураг 
Газрын гэрчилгээ 
Барилгын эскиз зураг 
Техникийн тодруулга 

e-mongolia.mn 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Угтах 
үйлчилгээний 

ажилтан 
Н.Алтанчимэг 

Утас: 85331156 
 
 
 
 
 
 

264 12.125 
Шинэ хуучин барилгад цэвэр 
усны техникийн нөхцөл олгох 

Өргөдөл, албан бичиг 
Газрын гэрчилгээ 
Барилгын эскиз зураг 
Дулааны техникийн нөхцөл 
Кадастрын зураг 
Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх 
эрхийн гэрчилгээ 
Бусад нэмэлт материал 

e-mongolia.mn 

265 12.126 

(Чингис хот)Спиртийн сул 
агууламжтай согтууруулах 
ундаа худалдах зөвшөөрөл 
шинээр авах 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 
Гэрчилгээ 
Гэрээ 
Албан бичиг 
Фото зураг 
Тодорхойлолт 

e-mongolia.mn 

266 12.127 

Спиртийн сул агууламжтай 
согтууруулах ундаа худалдах 
зөвшөөрөл шинээр 
авах(Хэнтий аймгийн сумдууд) 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 
Гэрчилгээ 
Гэрээ 
Албан бичиг 
Фото зураг 
Тодорхойлолт 

e-mongolia.mn 

267 12.128 

(Чингис хот) Спиртийн сул 
агууламжтай согтууруулах 
ундаа худалдах зөвшөөрөл 
сунгуулах 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Албан бичиг 

e-mongolia.mn 

268 12.129 

Спиртийн сул агууламжтай 
согтууруулах ундаа худалдах 
зөвшөөрөл сунгуулах(Хэнтий 
аймгийн сумдууд) 

Тохирлын гэрчилгээний хуулбар 
Дүгнэлт 
Албан бичиг 

e-mongolia.mn 

13. Өндөрхаан инвест БДК 

269 13.1 
Хувьцааны данс шүүх, шалгаж 
баталгаажуулах 

МУ-н Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны 

2007.10.30 дугаар 
3/23 тусгай зөвшөөрөл 

Иргэний үнэмлэх  
Дансны дугаар  

- 
Ажилтан Д.Будхүү 

Утас:91717788 
270 13.2 

Данс шинээр бүртгэж гэрээ 
байгуулах 

Дансны дугаар  

14. Өөртөө үйлчлэх танхим 



271 13.3 Ухаалаг дэлгэцээр аймгийн 
бүх агентлагийн  мэдээллийг 
хүргэх 

МУЗГ-н 2019 оны  149 
–р тогтоол, 
Хэнтий аймгийн Засаг 
Даргын А/169 
захирамж Баримт бичиг шаардахгүй 

Өөрийн биеэр 
ирж үйлчлүүлнэ 

- 
272 13.4 Интернет үйлчилгээ 

273 13.5 Даралтаа үзэх 

274 13.6 Өндөр, жин хэмжих 

275 13.7 Гар утсаа цэнэглэх 

276 13.8 халуун хүйтэн усаар үйлчлэх 

 

 


