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Өргөдөл хүлээн авах ажиллагааны дараалал 

УБЕГ-ын

Мэдээлэл буюу регистрээр 

шалгах

Өргөдлийн үйлчилгээний 

төлбөр тушаах

/250 000 ₮/

Дугаар авах

Цахим үйлчилгээний 

хөлс төлж системд 

нэвтрэх эрх худалдан авах

Төрийн сангийн 

/100900000752 тоот/ 

дансанд тушаана

Хайгуулын ТЗ хүссэн 

өргөдлийг холбогдох 

материалын хамт АМГТГ-ын 

КХ-т хүлээлгэн өгөх

Хяналтын

Сервер

Ашигт Малтмал, Газрын Тосны Газар

1 2

3

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 

авахыг хүссэн хуулийн этгээд 

КХ-т батлагдсан К-4 

маягтын дагуу бүртгүүлнэ

1 удаа системд хандах 

эрх – 1 000 000 ₮

/1 удаа 600 дугаар 

олгоно./

4

5
6

Банк

haiguul.mpram.gov.mn

Цахим дугаарын системд 

нэвтрэх эрх нээлгэнэ

Ашигт Малтмал, Газрын Тосны Газар



4

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох дараалал 



Цахим үйлчилгээний хөлс:  

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл гаргах дугаарыг цахимаар

олгох үйлчилгээний хөлсийг дараах байдлаар тогтоосон

Системд нэг удаа нэвтрэх эрх - 1 000 000 төгрөг

Өргөдлийн үйлчилгээний төлбөр: өргөдөл бүрт 250,000 төгрөг

/Цахим дугаар авсны дараа банкинд тушаана/2

3

1

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн эрх олгох 

үйлчилгээний хөлс: 3 000 000 төгрөг

/Төрийн сангийн 100900000752 тоот дансанд тушаана/
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ӨРГӨДЛИЙН ТАЛБАЙГ КАДАСТРЫН 

БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ АШИГЛАН 

БҮРТГҮҮЛЭХ ГАРЫН АВЛАГА



Бүртгэлийн дугаар авсан хэрэглэгч илгээгдсэн хуваарийн дагуу АМГТГ-ын КХ-ийн үйлчилгээний 
өрөөнд заасан цагт хүрэлцэн ирж компьютерт өөрийн код /65/-ийг оруулан нэвтэрнэ.

1-р алхам:

КАДАСТРЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ АШИГЛАН БҮРТГҮҮЛЭХ



Нэвтэрсний дараа дэлгэцийн дээд талд таны өргөдөл бүртгүүлэх хугацаа /15 мин/ 
буурах зарчимаар тоологдож эхэлнэ.

Өргөдөл бүртгүүлэх хугацаа /15 мин/ нь 
• Өөрийн дугаарын дагуу нэвтрэх
• Кадастрын системд нэвтрэх
• Талбай сонгох
• Урьдчилан бэлдсэн талбайн мэдээллийг оруулах
• Давхцалыг шалгах
• Давхцалыг арилган талбайн солбицлуудыг дахин тодорхойлох
• Өргөдлийг бүртгүүлэх зэрэг бүх үйлдлийг багтаана.

КАДАСТРЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ АШИГЛАН БҮРТГҮҮЛЭХ



2-р алхам:
Нэвтрэх хэсэг->Шууд нэвтрэх
/Alt+F1/ дарна

СИСТЕМД НЭВТРЭХ



3-р алхам:

Маягт ба нөхцөл 

боломж цонхыг дарна

СИСТЕМД НЭВТРЭХ



4-р алхам:

Хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл сонгоно

5-р алхам:

Шинэ хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл сонгоно

6-р алхам:

Үргэлжлүүлэх- дарна

КАДАСТРЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ АШИГЛАН БҮРТГҮҮЛЭХ



7-р алхам:

Үргэлжлүүлэх

дарна

Анхаарах

Идэвхижсэн 

байх

КАДАСТРЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ АШИГЛАН БҮРТГҮҮЛЭХ



СОЛБИЦОЛ ОРУУЛАХ ХЭСЭГ

Хэрэглэгч Кадастрын бүртгэлийн систем (CMCS)-ийн зурагзүйн мэдээллийг ашиглан талбай бэлдэх эсвэл 

солбицлоо гараас оруулах аргаар талбайгаа бэлдэж болох бөгөөд доорх 3 төрлийн алхамын аль нэгийг сонгоно.

8-р алхам: 

Зурагзүйн 

мэдээлэл 

ашиглан 

талбай бэлдэх

Талбай бий 

болгох цонхыг 

дарна

8-р алхам: Солбицлоо гараас оруулж талбай бэлдэх

Солбицлыг шинээр оруулах цонхыг дарна

8-р алхам: 

Бэлдэж ирсэн 

файлыг /*.shp/ 

оруулах даа 

Солбицлоо 

дуудаж оруулах

цонхыг дарна



9.1-р алхам:

XY- товчийг дарна
Хэрэглэгч сонирхсон талбайн байршил болон 

нэг цэгийг оруулж талбай бэлдэх боломжтой.

КАДАСТРЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ АШИГЛАН БҮРТГҮҮЛЭХ



9.2-р алхам:

Тэгш өнцөгтөөр 

нэмэх- товчийг дарж 

талбайгаа үүсгэнэ.

Тэгш өнцөгтөөр талбай нэмэх функцыг ашиглан талбай бэлдэх шаардлагатай бол



Shapefile аар оруулах бол

9.3-р алхам:
Солбицол дуудаж 
оруулах->
Shapefile-aac дуудаж
оруулах



9.3.1-р алхам:
Shapefile /shp
өргөтгөлтэй файл/-
ийнхаа замыг заагаад 
Open товчийг дарна.

Shapefile аар оруулах бол



9.3.2-р алхам:
Сонгосныг хэрэглэх 
товчийг дарж оруулна.

Shapefile аар оруулах бол



10-р алхам:
Хил дотор байгаа эсэхийг 
шалгах- товчийг дарна
Давхцал шалгах- товчийг 
дарна
Хилийн шугам шалгах -
товчийг дарна
Талбай хэмжээ шалгах –
товчийг дарна

11-р алхам:

Үргэлжлүүлэх

товчийг дарна

Талбайгаа үүсгээд талбайн хэлбэр хэмжээ, зурагзүйн давхцалыг шалгах



12-р алхам:

Солбицол хадгалах- цонхыг дарж

Өгөгдлийн санд хадгалах- товчийг 

дарна

Талбайг үүсгэн өгөгдлийн санд хадгалах



13-р алхам:

Код авах товчийг даран баталгаажуулах кодыг үүсгэн санах ойд авна.



14-р алхам:

Компаний нэр-

хэсэгт дээр үүсгэсэн 

Баталгаажуулах кодыг 

Ctrl+V эсвэл paste 

командыг ашиглан 

буулгана.

15-р алхам:

Хадгалах

товчийг дарна



16-р алхам:

OK- товчийг 

дарна

Өгөгдлийн санд хадгална



17-р алхам:

Өргөдлийн талбайн солбицлыг санд хадгалсны дараа 15 минутын хугацаа дуусахаас өмнө Дуусгах
товч дээр даран доор харагдах цонхны Yes товчийг дарснаар өргөдлийн цахим бүртгэл дуусна. 



Солбицлоо хадгалж дуусаад бүртгэлийн

мэргэжилтэн болон зурагзүйн мэргэжилтэнд

хандан Өргөдлийн маягт /К-1/ болон Зургийг

хэвлүүлэн авч баталгаажуулна.



Засгийн газрын 12-р байр, Барилгачидын 
талбай-3, Чингэлтэй дүүрэг, 

Улаанбаатар
Цахим хаяг: info@mrpam.gov.mn

Утас: 51-263952

mailto:info@mram.gov.mn

