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Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар 

зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас 

газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн 

дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр түргэн, 

шуурхай, ил тодоор зохион байгуулах, газрын 

барьцаа, түрээсийн бүртгэл хийх, газрын зах 

зээлийн үнийн мэдээ цуглуулж нэгдсэн 

мэдээллийн сан бий болгох, бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ, статистик мэдээллээр иргэд, олон 

нийтэд үйлчлэх, зорилгоор Газрын биржийн 

цахим систем /www.mle.mn/-ийг хэрэглээнд 

нэвтрүүлсэн бөгөөд 21 аймгийн Газрын 

харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, 

нийслэл, дүүргийн Газрын алба, 330 сумын 

Газрын даамлууд үйл ажиллагаандаа ашиглаж 

үйлчилгээ үзүүлж байна. 

Тус системийг дэлхий дахинд тренд болж 

буй технологиудын хамгийн сүүлийн 

хувилбаруудыг ашиглан нэмэлт хөгжүүлэлтийг 

1. СИСТЕМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 
 

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага 

худалдаа; 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон 

шалгаруулалт; 

Газар өмчлөх, эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлэхтэй 

холбогдсон арилжаа; 

Газар өмчлөх болон эзэмших эрхээ бусдад 

ашиглуулахтай холбогдсон арилжаа; 

Газрын худалдаа, түрээсийн зар мэдээлэл, 

зуучлалын үйл ажиллагаа; 

Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээдийн газар 

эзэмших эрхийн барьцааны лавлагаа гаргах; 

Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн зах зээлийн үнийн 

мэдээллийн санг эрхлэх, олон нийтэд мэдээлэх; 

Газрын биржийн үйл ажиллагаа 

http://www.mle.mn/
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хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц, Газрын кадастрын нэгдсэн 

мэдээллийн сан, Газрын үнэлгээний мэдээллийн сан, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн 

систем болон холбогдох бусад байгууллагын мэдээллийн сантай холбогдон ажиллах боломжийг 

бүрдүүлсэн. 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөх эрхээ болон иргэн, хуулийн этгээд газар эзэмших эрхээ 

бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахтай холбогдсон арилжаа, газрын худалдаа, түрээсийн зар мэдээлэл, 

зуучлалын үйл ажиллагаа, газар эзэмших эрхийн барьцааны лавлагаа, газар, үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ, мэдээллийг авах боломжтой юм. 

Иргэд, хуулийн этгээд интернетэд холбогдсон компьютер, гар утас, таблет зэрэг 

төхөөрөмжүүдийг ашиглан газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл 

сонгон шалгаруулалтад байршил харгалзахгүй оролцож, олон шат дамжлагагүй, түргэн шуурхай 

үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлсэн.  

Мөн иргэн, хуулийн этгээд Кадастрын мэдээллийн санд баталгаажсан мэдээллээс өөрийн 

өмчилж, эзэмшиж буй газраа худалдах, түрээслэх зар мэдээллээ тус системд байршуулж бусдад 

арилжаалах, түрээслэх боломжийг бүрдүүлсэн бөгөөд эрхийн зөрчилгүй газарт хөрөнгө оруулалт 

хийх боломжтой болсон. 
 

 

  

http://www.mle.mn/


 

WWW.MLE.MN ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА 6 

 

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 
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Газрын биржийн цахим системээр 

хэрэглэгчид дараах үйлчилгээг цахимаар авах 

боломжтой юм. 
 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах 

дуудлага худалдаа 
 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах 

төсөл сонгон шалгаруулалт 
 Газрын худалдаа түрээсийн зар мэдээлэл, 

зуучлалын үйл ажиллагаа 

 Газар үл хөдлөх зах зээлийн үнийн 

мэдээллийн санг эрхлэх, олон нийтэд 

мэдээлэх 

 Газрын зурагт суурилсан дараах 

мэдээллүүдийг авах: 
 Кадастрын мэдээллийн сангийн 

мэдээлэл харах 

 Төлөвлөлтийн мэдээллийн сангийн 

мэдээлэл харах 

 Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний 

мэдээлэл харах  

2. СИСТЕМИЙН БОЛОМЖУУД 
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Газрын биржийн цахим системийн үйлчилгээг гар утаснаасаа авахын тулд та манай 

аппликэйшнийг гар утсандаа татаж суулгах хэрэгтэй. Мөн та аппликэйшн татаж суулгаагүй байсан 

ч өөрийн гар утасны веб броузерээр хандаж бүх үйлчилгээг авах боломжтой. 

  

3. ГАР УТАСНЫ АППЛИКЕЙШН 
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ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Хэрвээ Iphone буюу IOS үйлдлийн систем бүхий утастай бол Appstore дээрээс, харин 

андройд үйлдлийн систем бүхий утастай бол Playstore дээрээс “Газрын цахим бирж” гэсэн түлхүүр 

үгээр хайж аппликэйшнийг олж утсандаа татаж суулгана. 

 

Мөн энэхүү QR кодыг гар утсаараа уншуулан шууд татаж авах боломжтой. 
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Системтэй ижилхэн хандалтын 

бүртгэл бүгд бүртгэгддэг 

Android, Ios үйлдлийн системтэй 

төхөөрөмж дээр ажиллах 

боломжтой 

Google flutter SDK дээр 

хөгжүүлэгдсэн 
Хөгжүүлэлт 

 

Холболт 

Хандалт 

Харагдалт 

Боломж 

Service 

Систем дээрх бүхий л мэдээлэлтэй 

API байдлаар холбогддог 

Төхөөрөмжийн дэлгэцийн 

хэмжээнээс хамаарч responsive 

харагддаг 

App болон play store-т байршсан 

Bank 
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Дуудлага худалдаанд 

оролцох, үнийн санал 

өгөх, хайлт хийх 

Төсөл сонгон 

шалгаруулалтад 

оролцох 

 

Кадастрын мэдээллийн 

систем болон экологи, 

геоэкологийн давхрага 

зурагтай зургыг харах 

Хэрэглэгчийн бүртгэл 

үүсгэх, нэвтрэх хэсэг 

Зэх зээлийн үнийн 

мэдээг харах 

 
Цаг үеийн мэдээлэл 

унших, санал хүсэлт 

илгээх 
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Системд хэрэглэгчээр бүртгүүлснээр дуудлага 

худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтанд 

оролцох, үнийн мэдээ дэлгэрэнгүй харах, системд 

өөрийн газартай холбоотой худалдах, 

түрээслүүлэх зараа оруулах зэрэг боломжуудтай. 

Бүртгүүлэхэд имэйл хаяг болон утасн дугаар, 

иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, 

байгууллага бол гэрчилгээний хуулбарыг зураг 

эсвэл pdf файл хэлбэрээр хавсарган оруулна 

Дэлгэцийн баруун дээд буланд байрлах  доорхи 

товчин дээр дарж нэвтрэх цонхноос “Бүртгүүлэх” 
товчийг дарж бүртгэлийн хуудас руу орно. 

  

4. ХЭРЭГЛЭГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 
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Системд нэвтэрсний дараа баруун дээд буланд байрлан 

хэрэглэгчийн нэр дээр дарснаар дараах цэс гарч ирна. 
 

1. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл бүхий хуудас руу орно 

2. Хэрэглэгч нэвтрэх нууц үгээ солих хэсэг рүү орно 

3. Хэрэглэгч өөрийн системд оруулсан худалдах, түрээслүүлэх 

зарууд руугаа орно 

4. Хэрэглэгч өөрт таалагдсанаар тэмдэглэсэн зарууд руугаа 

орно 

5. Системээс гарах товч  

5. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Хэрэглэгчээр нэвтэрч орсоны дараа өөрийн утасны дугаар болон хаягын мэдээллээ засварлах 

боломжтой. 

  

6. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАСВАРЛАХ 
 

Зураг 1 Хэрэглэгч мэдээллээ засварлах 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Системд нэвтрэх имэйл хаягаа оруулж нууц үгээ сольж авах боломжтой. Ингэхдээ таны бүртгүүлсэн 

утасны дугаарт баталгаажуулах код ирнэ.  

   

7. НҮҮЦ ҮГЭЭ МАРТСАН ҮЕД СЭРГЭЭХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Эсвэл имэйл хаягт нууц үг солих холбоос ирнэ. Мөн гар утсанд баталгаажуулах код ирэх бөгөөд 

оруулснаар нууц үг солих хуудасруу орно. 

 

 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Газрын биржийн цахим систем нь албан ёсоор 152270 тусгай 

дугаараас хэрэглэгчид мессеж илгээнэ. 

Дараах 5 тохиолдолд хэрэглэгчийг мессежээр баталгаажуулах 

болон мэдээлэл илгээхэд ашиглагдана. 

1. Шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэхэд утасны дугаарт 

баталгаажуулах код ирнэ. 
2. Нууц үгээ мартсан үед сэргээх хүсэлт илгээхэд утасны дугаарт 

баталгаажуулах код ирнэ. 
3. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг админаас 

баталгаажуулах эсвэл татгалзахад тухайн хэрэглэгчид мессежээр 

мэдэгдэнэ. 
4. Дуудлага худалдаа явагдах өдөр 9 цагаас хүсэлт илгээж 

баталгаажсан бүх хэрэглэгчид үнийн саналаа 15 цагаас өмнө 

илгээхийг сануулсан мэдээлэл мессежээр мэдэгдэнэ. 
5. Дуудлага худалдаанд ялагч болсон бол систем автоматаар 

ялагч болсон талаар мессежээр мэдэгдэнэ. 
  

8. ГАР УТАСНЫ МЕССЕЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Хэрэглэгчээр нэвтэрсэн үед баруун дээд булан дахь өөрийн нэрэн дээр дарна. Нууц үг нь 6-аас 

дээш тэмдэгт бүхий том жижиг үсэг, тоо агуулсан байх нь таны мэдээллийн аюулгүй байдлыг 

хамгаална.  

  

9. НУУЦ ҮГ СОЛИХ /НЭВТЭРСЭН ҮЕД/ 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Системд бүртгэгдсэн, дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалтын болоод худалдах, түрээслүүлэх зарын 

дэлгэрэнгүй хуудас руу ороход доорх 3 тэмдэглэгээ 

харагдана. 

 

 

1. Тухайн зарыг дараа шууд олж үзэхийн тулд таалагдсан 

зараар тэмдэглэх товч 

2. Бусдад фэйсбүүкээр зараа хуваалцах товч 

3. Бусдад твиттерээр зараа хуваалцах товч  

 

 

Эргээд таалагдсанаар тэмдэглэсэн заруудаа харахын тулд 

баруун дээд буланд байх өөрийн нэр дээр дарж харна. 

 

Систем дэх бүх зарууд #2020-1876 гэх мэт давтагдахгүй 

кодтой бөгөөд та дараа тухайн зараа кодоор нь хайж олох 

боломжтой.  

10.ТААЛАГДСАН ЗАРААР ТЭМДЭГЛЭХ, ХАРАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

2016 оноос хойш явагдсан бүх дуудлага худалдааны зар системд бүртгэгдсэн бөгөөд шүүлтүүр 

ашиглан хэрэгцээт зарын мэдээллийг гаргах боломжтой.  

 

11.ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР ХАЙХ, ХАРАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Дуудлага худалдаа явагдах огнооноос хамаарч дараах 4 

төлөвт байна. Хэрэглэгч “Төлөвлөгдөж буй” /шар/ болон 

“Оролцогчдыг бүртгэж буй” /ногоон/ төлөвтэй дуудлага 

худалдаанд хүсэлт илгээн оролцох боломжтой юм. Жагсаалт 

дахь зарын доогуур буй өнгөт зураас нь тухайн дуудлага 

худалдааны төлвийг илэрхийлнэ. 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 Жагсаалтаас аль нэгэн дуудлага худалдааны зураг дээр дарахад доорх дэлгэрэнгүй хуудас гарна.  

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 Хавсралт зургийг томруулж харах татах бол зурган дээр дарна уу. Мөн хавсралт файлыг татах 

товчоор татна.  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Газрын зурагт байршил, координат болон бусад давхаргуудтай давхцуулж харах бол “дэлгэрэнгүй” 
дээр дарна. 

   

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Дуудлага худалдааны зар нь “Танхимаар” болон “Цахимаар” гэсэн 2 төрлөөр зарлагддаг бөгөөд 

цахимаар явагдах дуудлага худалдаа бол хэрэглэгч шууд заагдсан дансанд хураамж болон дэнчинг 

тушааж оролцох хүсэлтээ илгээж болно. 

 

  

12.ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

  

Хэрэв системд нэвтрээгүй бол энэ хэсэг харагдах бөгөөд 

системд бүртгүүлсэн хэрэглэгч нэвтэрсний дараа дуудлага 

худалдаанд цахимаар оролцох боломжтой. 

 

 

 

 

 

Хураамж болон дэнчинг тус тусад нь дансанд 

тушаах бөгөөд тушаасан баримтын зургийг авч 

оролцох хүсэлтдээ хавсралтаар оруулах 

шаардлагатай. 

 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Оролцох хүсэлт амжилттай илгээгдсэн бол энэхүү мессеж харагдах болно. 

Системийн админаас таны төлбөр төлөгдсөн эсэхийг шалгасны дараа таны хүсэлтийг 

баталгаажуулах эсвэл татгалзах бөгөөд энэ талаар таньд гар утсанд мессежээр болон имэйлээр 

мэдэгдэнэ.  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Хэрэглэгч өөрийн илгээсэн бүх хүсэлтүүдийг дараах байдлаар харах боломжтой. 

 

 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Оролцох хүсэлтийг татгалзсан бол хэрэглэгчид 

энэхүү мессеж харагдах бөгөөд тухайн дуудлага 

худалдааны оролцогч бүртгэх хугацаа 

дуусахаас өмнө дахин оролцох хүсэлтийн 

мэдээллүүдийг үнэн зөв оруулаад хүсэлт илгээх 

боломжтой. 

 

 

 

 

Оролцох хүсэлтийг зөвшөөрсөн бхол 

хэрэглэгчид энэхүү мессеж харагдах бөгөөд 

дуудлага худалдааны үнийн санал авах өдөр 

системд нэвтэрч өөрийн үнийн саналаа 15 

цагаас өмнө өгөх боломжтой. 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Дуудлага худалдааны зарын дэлгэрэнгүй хуудас дахь доорхи хугацаанд л оролцогчоор бүртгүүлэх 

болон үнийн саналаа өгөх боломжтой тул эдгээр огноонуудыг анхааралтай шалгана уу. 

 

 

Доорхи үнийн санал өгөх товчийг дарснаар үнийн санал өгөх хуудас руу шилжинэ. 

 

  

13.ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ҮНИЙН САНАЛ ИЛГЭЭХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Үнийн санал өгөхөөс өмнө дараах мэдэгдэл гарч ирэх бөгөөд уншиж танилцсаны дараа “Зөвшөөрч 

байна” дээр дарснаар мэдэгдэл алга болно. 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Доорхи зурагт нэг хэрэглэгч нэг өдөр явагдаж буй 2 дуудлага худалдаанд оролцож буй тохиолдолд 

үнийн санал өгөх хуудас харагдаж байна.  

 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Бүх дуудлага худалдаа тухайн өдрийн 15 цагт дуусах бөгөөд 

15 цаг хүртэл хэдэн цаг, минут, секунд үлдсэн байгаар 

харуулна. 

 

 

 

Дуудлага худалдааны хүрээ ямар өнгөтэй байгаагаас та 

тухайн дуудлага худалдаанд үнийн саналаар ялж байгаа 

эсвэл ялагдаж байгааг ялгаж харж болно. 

 

 

Дуудлага худалдааны анхны үнээс хамаарч үнэ өсгөх доод 

болон дээд хязгаар системээс автоматаар тооцологдох 

бөгөөд хэрэглэгч доод эсвэл дээд хязгаараар үнийн саналаа 

өсгөн илгээх боломжтой. 

 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Үнийн саналыг 15 цагаас хойш хүлээлтийн 60 секундэд өгвөл дахин 60 секунд сунгагдана. 
Хүлээлтийн 60 секундэд үнийн санал ирэхгүй бол дуудлага худалдаа автоматаар хаагдаж хамгийн 

сүүлд үнийн санал ирүүлсэн хэрэглэгч ялагч болно.  

 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

15 цагаас эхлэн үндсэн цаг дуусч сүүлийн 1 минут тоологдож эхэлсэн бол доорх шар бичиг 

харагдана. Аль нэгэн оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд доош нь тоолно. Таны 

интернэтийн хурдаас хамаарч үнийн санал илгээхэд хэдэн секунд хүлээгдэх магадлалтай тул 

сүүлийн 5 секундэд илгээсэн санал амжихгүй байх магадлалтайг сануулъя. Амжиж үнийн саналаа 

илгээхгүй бол дуудлага худалдаа автоматаар хаагдаж дуусах тул анхааралтай оролцоно уу! 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Хамгийн дээр байгаа үнийн санал нь хамгийн сүүлд ирсэн үнийн санал болно.  

Доорхи зурагт тухайн дуудлага худалдаанд нэвтэрсэн хэрэглэгч ялж буй учраас ногоон хүрээтэй, 

харин ялагдаж буй дуудлага худалдаа улаан хүрээтэй харагдаж байна. 

 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

1. Үнийн санал өгөх доод хязгаараар үнийн санал өгөх товч  

2. Үнийн санал өгөх дээд хязгаараар үнийн санал өгөх товч 

3. Санал амжилттай илгээгдсэн үед харагдах мессеж 

4. Санал илгээгдээгүй буюу амжилтгүй үед харагдах мессеж 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Нэвтэрснийд дараа хувийн мэдээлэл хуудас руу орно. 

  

14.ОРОЛЦСОН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Хэрэглэгч өөрийн эрхээр нэвтэрсний дараа өөрийн оролцсон дуудлага худалдааны дэлгэрэнгүй 

хуудас руу ороход дуудлага худалдаанд ирсэн үнийн саналууд харагдах бөгөөд хамгийн сүүлд 

ирсэн үнийн санал хамгийн дээрээ харагдана.  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Хэрэв тухайн дуудлага худалдаанд 

та хамгийн сүүлийн үнийг илгээсэн 

буюу ялагч болсон бол  дараах 

дэлгэц харагдана. 

Дуудлага худалдааны журмын 

дагуу ялагч болсон хэрэглэгч 7 

хоногийн дотор дуудлага 

худалдааг зохион байгуулсан эрх 

бүхий этгээдтэй гэрээ байгуулна. 
Гэрээ байгуулсан өдрөөс 14 

хоногийн дотор дуудлага 

худалдааны үнийг бүрэн төлснөөр 

эрх шилжинэ. 

Хэрэв заасан хугацаанд үнийг 

төлөөгүй тохиолдолд тухайн 

хэрэглэгчийн дэнчинг буцаан 

олгохгүй бөгөөд тухайн дуудлага 

худалдаа хүчингүй болно. 

Ялагчаас бусад оролцогчийн 

дэнчинг дуудлага худалдаа болсон 

өдрөөс хойш ажлын 5 хоногт 

буцаан шилжүүлнэ. 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

  

 

 

 

 

Хэрэглэгчээр нэвтэрсэн эсэхэээс үл хамаарч бүх зарлагдсан 

дуудлага худалдаанд ирсэн үнийн санал олон нийтэд 

нээлттэй. 

 

Системийн нүүр хуудасны доорх хэсэгт сүүлд ирсэн үнийн  

саналууд харагдах бөгөөд “Бүгд” дээр дарснаар цааш 

дэлгэрэнгүй харах хуудас руу шилжинэ. 

 

  

15.СҮҮЛИЙН ҮНИЙН САНАЛУУД ХАРАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Танхимаар болон цахимаар явагдсан бүх дуудлага худалдаанд ирсэн үнийн саналыг харах 

боломжтой. 

 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

2016 оноос хойш явагдсан бүх төсөл сонгон шалгаруулалтын зар системд бүртгэгдсэн бөгөөд 

шүүлтүүр ашиглан хэрэгцээт зарын мэдээллийг гаргах боломжтой.  

 

 

16.ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР ХАЙХ, ХАРАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

ТСШ-д оролцох байгууллага нь системд хэрэглэгчээр бүртгүүлэн нэвтэрсэн байх шаардлагатай. 
Материал авах хугацаанд ТСШ-н хураамжийг заасан дансанд тушааж оролцох хүсэлт илгээнэ. 
Оролцох хүсэлтийг системээс шалгаж баталгаажуулсны дараа хэрэглэгч төслийн материалаа 

онлайнаар файл хэлбэрээр хавсарган оруулах боломжтой болно.  

17.ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ОРОЛЦОХ 
 

http://www.mle.mn/


 

47 WWW.MLE.MN ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА  

 

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Хэрэглэгч нэвтэрсний дараа өөрийн хувийн мэдээлэл хуудасруугаа орж оролцсон ТСШ-н 

жагсаалтыг харах боломжтой. 

  

  

18.ОРОЛЦСОН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Системд газартай холбоотой худалдах, түрээслүүлэх зарыг иргэн, аж ахуйн нэгжүүд болон зууч 

байгууллагууд оруулах боломжтой. 

  

19.ХУДАЛДАХ ТҮРЭЭСЛЭХ ЗАР 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Систем дэх заруудаас өөрийн хүссэнээр шүүлтүүр хийж хэрэгцээт зар мэдээллийг гаргана. 
Жагсаалтанд зарын зураг, байршил, үнэ зэрэг мэдээлэл байх бөгөөд дээр нь дарснаар дэлгэрэнгүй 

хуудас руу шилжинэ. Дэлгэрэнгүй хуудаснаас газрын зурагт байршлыг харах боломжтой. 

Зууч байгууллагын зар нь тухайн зуучын лого нэр болон хариуцсан агентийн нэртэй харагдана. 

 

 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Системд бүртгүүлсэн хэрэглэгч газартай холбоотой зар оруулах боломжтой.  

 

20.ЗАР ОРУУЛАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Зард хамаарах газар нь 

эрхийн зөрчилгүй 

кадастрын санд 

бүртгэлтэй газар байх 

шаардлагатай юм. 

Зар нэмж байгаа 

хэрэглэгч үнэн зөв 

мэдээлэл оруулах 

үүрэгтэй.  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Хэрэглэгч хувийн мэдээлэл хуудас дахь “Миний зарууд” цэснээс өөрийн оруулсан зарыг харах, 

засварлах, устгах боломжтой.  

  

  

21.ӨӨРИЙН ЗАРАА ЗАСВАРЛАХ, УСТГАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Системд бүртгэгдсэн 30560 зах зээлийн үнийн мэдээнээс дараах статистик харагдах бөгөөд зүүн 

цэсэн дэх шүүлтүүр ашиглан хайлтан он, зориулалт, байршлаар өөрийн сонирхсон хайлтыг хийнэ. 

 

22.ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭНИЙ ТОЙМ ҮЗҮҮЛЭЛТ ХАРАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Зүйн цэсний шүүлтүүриүүдийг ашиглан өөрт хэрэгцээтэй үнийн мэдээний тоог гаргана. 

Тухайн зориулалтын үнийн мэдээ системд хэд бүртгэгдсэн байгааг доорх хүснэгтэд харуулах бөгөөд 

“Дэлгэрэнгүй харах” товч дарж заагдсан үнийн мэдээг дэлгэрэнгүй харахад төлөх хураамж гарна. 
Системээс тогтоосон хураамжийг төлснөөр үнийн мэдээ харах хүсэлт илгээж байршил, огноо, 

худалдсан үнэ зэргийг нарийн харах боломжтой болно. 

 

   

23.ҮНИЙН МЭДЭЭГ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАРАХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Газрын зургийн хэсэг бол тухайн зар, мэдээллийг байршлаар төрөл бүрийн давхарга бүхий суурь 

зургууд дээр харуулах боломжтой хуудас. 

 

24.ГАЗРЫН ЗУРАГТ ЗАР БОЛОН ҮНИЙН МЭДЭЭГ ШҮҮЖ ХАРАХ 
 

http://www.mle.mn/


 

57 WWW.MLE.MN ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА  

 

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

 

 

Системд орсон дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын зар, 

иргэд, аж ахуйн нэгж болон зууч байгууллагын худалдах түрээслүүлэх 

зарууд, цугларсан зах зээлийн үнийн мэдээнүүдийг газрын зургаар нэгтгэн 

харах боломжийг энэ хуудас олгоно. 

 

Хайлт хийхдээ хайлтын он болоод бусад шаардлагатай талбаруудыг 

сонгох, чеклэх үйлдэл хийхэд газрын зураг дахь мэдээлэл шинэчлэгдэн 

харагдах болно. 

Газрын зурагт олон зар, мэдээлэл нэгтгэгдэн тоогоор харагдаж 

байвал дээр нь хулганаар 2 дарж zoom буюу томруулсаар тухайн зар, 

мэдээлэл байдалтай болсон үед дээр нь хулганаар нэг дарж 

мэдээллийг харах боломжтой болно.  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Газрын зураг дахь зарын энэхүү 

тэмдэглэгээн дээр дарж томруулж 

харахад тухайн газрын координатууд 

байршлаар зурагдаж товч мэдээллүүд бүхий 

жижиг цонхонд зарын мэдээлэл харагдана. 

“Дэлгэрэнгүй” товчийг дарж тухайн зарын 

дэлгэрэнгүй хуудас руу орж харах 

боломжтой.  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Кадастрын мэдээллийн сан нь Монгол улсын бүх аймаг, сум, дүүргийн иргэн, аж ахуйн нэгжид 

олгогдсон газрын нэгдсэн бүртгэлийн систем юм. Уг мэдээллийг харахдаа аймаг, дүүргээ сонгож 

“кадастрын мэдээллийн сангаас хайх” товчийг дарах эсвэл өөрийн харахыг хүсч буй нэгж талбарын 

дугаарыг цонхонд оруулж хайна. 

 

 

 

 

 

Сум эсвэл дүүргээр хайхад тухайн сум, дүүрэг дэх 

олгогдсон бүх газрууд газрын зурагт зурагдаж харагдана. 
Мөн кадастрын системд бүртгэлтэй барилгын зураг 

давхар харагдана. 

  

25.ГАЗРЫН ЗУРАГТ КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ ХАРАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Системд 

бүртгэгдсэн 

заруудыг 

кадастрын 

мэдээллийн 

сантай 

давхцуулж 

харсан 

байдал  

http://www.mle.mn/


 

61 WWW.MLE.MN ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА  

 

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Аль нэгэн нэгж талбарын 

дугаар бүхий газар дээр 

дарахад тухайн газрын 

талаар товч мэдээлэл 

харагдана. 

Энэхүү зурагт ногоон, 

саарал хүрээ бүхий 

газрууд нь мэдээллийн 

санд мэдээлэл 

шинэчлэгдсэн. Улаан 

хүрээ бүхий газрууд нь 

мэдээллийн сан дахь 

мэдээлэл шинэчлэгдээгүй 

байгааг илтгэж байна. 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

 

Дараах 4 төрлийн төлөвлөлт нь газрын зурагт 

давхарга байдлаар харагдах бөгөөд зарын 

мэдээлэлтэй давхцуулан харах боломжтой.  

26.ГАЗРЫН ЗУРАГТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ ХАРАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

 

1. Татах буюу томруулж харах 

2. Жижгэрүүлж харах 

3. Бүтэн дэлгэцээр харах 

4. Газрын зурагт дүрс зурж талбайг нь хэмжиж үзэх 

5. Газрын зурагт хэрчим зурж зайг нь хэмжиж үзэх 

 

27.ГАЗРЫН ЗУРГЫН ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ АШИГЛАХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

  

 

Газрын зураг эхлээд харагдахдаа google-н суурь 

зургаар харагдах болно. Хэрэглэгч өөрөө суурь 

давхаргуудаа энэхүү цэснээс сонгон өөрчилж харах 

боломжтой.  

Суурь зургаа сольсноор зар мэдээлэл, кадастр, 

төлөвлөлтийн давхаргуудыг давхарлан харах 

боломжтой хэвээр байна. 

 

Мөн доорхи нүдэнд уртраг, өргөргийг тоогоор оруулж 

тухайн координат руу жижгэрүүлж очиж болно. 

 

 

  

28.ГАЗРЫН ЗУРГЫН СУУРЬ ЗУРГАА СОЛИХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Дараах эрх зүйн эмхтгэлийг онлайнаар үзэх боломжтой. 

 “Газрын  биржийн  үйл  ажиллагааны  журам  батлах  тухай” засгийн газрын 2016 оны 210 

дугаар тогтоол   

 “Газрын биржийн үйл ажиллагааны журам” 2016 оны 210 дугаар тогтоолын хавсралт   

 “Газрын биржийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай” Барилга, 

хот  

 байгуулалтын сайдын 2017 оны 106 дугаар тушаал   

 Газрын биржийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Барилга, хот  байгуулалтын  сайдын  2017  

оны  106  дугаар  тушаал нэгдүгээр хавсралт   

 “Газрын  биржийн  удирдах  зөвлөлийн  ажиллах  журам” Барилга, хот байгуулалтын сайдын 

2017 оны 106 дугаар тушаал хоёрдугаар хавсралт   

 Журам  батлах  тухай  Газар  зохион  байгуулалт,  геодези, зураг зүйн газрын даргын 2018 

оны А/169 дүгээр тушаал   

 “Газрын  биржийн  цахим  системийг  ажиллуулах  журам” Газар  зохион  байгуулалт,  

геодези,  зураг  зүйн  газрын даргын 2018 оны А/169 дүгээр тушаалын хавсралт   

 Заавар батлах тухай Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2018 оны 

А/170 дүгээр тогтоол  

 “Газрын биржийн цахим системийг ажиллуулах заавар” Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын даргын 2018 оны А/170 дүгээр тушаалын хавсралт 

  

29.ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЭМХТГЭЛ ҮЗЭХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Системийн нүүр хуудасыг доош гүйлгэхэд байх доорх цэснээс орж харах боломжтой. 

 

 

 

  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Системийн нүүр хуудасыг доош гүйлгэхэд байх доорх цэснээс орж харах боломжтой. Тусламж 

хэсгээс системийн видео хичээл, гарын авлага, түгээмэл асуулт хариулт зэрэг мэдээллийг авах 

боломжтой. 

 

  

30.ТУСЛАМЖ ГАРЫН АВЛАГА ҮЗЭХ 
 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

Зүүн талын дэд цэснүүд дээр дарж өөрт хэрэгцээт мэдээллийг харна. 

 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Систем ашиглах заавар бүхий видео хичээлийг үзэх бол нүүр  

Хуудсан дахь “видео хичээл” гэдгийг дарна.  

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Сайтын нүүр хуудсанд хамгийн сүүлд орсон мэдээ, 

мэдээллүүд харагдах бөгөөд “БҮГД” дээр дарснаар цааш бүх 

мэдээг үзэх боломжтой. Унших мэдээний гарчиг дээр дарснаар 

тухайн мэдээ бүтнээрээ харагдана.   

 

  

31.МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ҮЗЭХ 
 

http://www.mle.mn/


 

71 WWW.MLE.MN ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА  

 

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

1. Тухайн мэдээг фэйсбүүкдээ хуваалцах 

2. Тухайн мэдээг твитертээ хуваалцах 

 

http://www.mle.mn/
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР 

 

Нүүр хуудсанд байх дараах хэсгээр газрын биржтэй 

холбоотой санал хүсэлтээ бичиж илгээж болно. 

Таны санал хүсэлтийн дагуу эргэж холбогдох учраас 

утасны дугаар, имэйл хаягаа үнэн зөв оруулна уу. 

 

Мөн системтэй холбоотой тодруулга, мэдээллийг 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарт 

хандан авна уу. 

 

32.САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ 
 

http://www.mle.mn/

