(Улсын бүртгэгчийн тэмдэглэл)

Барилга хот байгуулалтын
сайдын 2006 оны 219 тоот
тушаалын 2 дугаар хавсралт

Мэдүүлгийн дугаар
Эрх

ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН БУСАД ЭРХИЙН УЛСЫН
БҮРТГЭЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ (иргэн)
Он

Сар

Өдөр

Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс
бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. (ЭХӨЭрх түүнтэй холбоотой ЭХБЭ-ийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн
13.9)
МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАГЧИЙН
Овог_______________________
1)

Иргэний үнэмлэхний №

2)

Регистрийн дугаар

Эцэг(эх)-ийн нэр _____________________ Өөрийн нэр _____________________

Оршин суугаа хаяг:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Утасны дугаар: _____________________
ҮХЭХ-ИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР
ГАЗРЫН НЭГЖ ТАЛБАРЫН ДУГААР
Эд хөрөнгийн: 1) Байршил, хаяг

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2) Хэмжээ (талбай, урт, өргөн)
4) Эд хөрөнгийн төрөл

3) Үнэ(төг)

А. Газар

Б. Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө

Г. Хөдлөх хөрөнгө

(төрлөө сонгоод √ гэж тэмдэглэнэ)

5) Эд хөрөнгийн зориулалт

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧИЙН ОВОГ, ЭЦЭГ(ЭХ)-ИЙН НЭР, ӨӨРИЙН НЭР, РЕГИСТРИЙН ДУГААР
1.______________________________________________________
Овог
Эцэг(эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
2._______________________________________________________
Овог
Эцэг(эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
3._______________________________________________________
Овог
Эцэг(эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
4._______________________________________________________
Овог
Эцэг(эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
5._______________________________________________________
Овог
Эцэг(эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
6._______________________________________________________
Овог
Эцэг(эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
МЭДҮҮЛГИЙН БУЦАХ ХУУДАС
(Хүлээн авсан тухай тэмдэглэл)

1. Мэдүүлэг, хавсралт ............хуудас баримт бичгийг
оны
2. Бүртгэлийн дугаар: (ЭУБ бөглөнө) ...................
3. Бүртгүүлэх үндэслэл, эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар: (ЭУБ бөглөнө)
4. Өмчлөгчийн овог, нэр: (ЭУБ бөглөнө)_________________
5. Мэдүүлэг, хавсралт...... хуудас баримт бичгийг
оны

сарын

сарын

(хүлээн авсан тухай ЭУБ-ийн хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулах)

өдөр хүлээлгэн өгсөн:_________________

өдөр хүлээн авсан:ЭУБ-ийн нэр____________
(гарын үсэг)

Бүртгүүлэх үндэслэл: (Та үйлчилгээний төрлийг хүснэгтээс сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууц, газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах
Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анхны удаа бүртгүүлж баталгаажуулах
Хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анхны удаа бүртгүүлж баталгаажуулах
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анхны удаа бүртгүүлж баталгаажуулах
Төрөөс худалдаж авсан эд хөрөнгийн өмлөх эрхийг анхны удаа бүртгүүлж баталгаажуулах
Худалдах- худалдан авах гэрээ
Арилжих гэрээ
Бэлэглэх гэрээ
Гэрээслэл болон өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгүүлэх
Сервитут
Узуфрукт
Түрээслэх гэрээ
Барьцааны гэрээ
Барьцааны гэрээний сунгалт
Барьцааны гэрээг дуусгавар болгох
Гэрээ сунгах(барьцааны гэрээнээс бусад)
Гэрээ дуусгавар болгох(барьцааны гэрээнээс бусад)
Эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт залруулга хийх
a. Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдсөн
b. Эд хөрөнгийн оршин байгаа хаяг өөрчлөгдсөн
c. Өмчлөгчийн буруугаас улсын бүртгэлд буруу мэдээлэ бүртгэгдсэнийг залруулах
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох
Гэмтээсэн гэрчилгээг шинээр олгох
Урьдчилсэн тэмдэглэгээ хийлгэх
a. Гэрээслэгчийн хүсэлтээр урьдчилсан тэмдэглээ хийх
b. Өмчлөгч болон худалдан авагчийн хүсэлтээр урьдчилсан тэмдэглэгээ хийх
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх
Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэлд өөрчлөлт оруулах
Лавлагаа авах
Хуулбар хийлгэх
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх
Хувийн хэрэг хаах
Үйлчилгээний төрөл

Энгийн
Яаралтай

(үйлчилгээний төрлийг нүдэнд √ гэж тэмдэглэгээ хйинэ.)

Үйлчилгээний хөлс ______________________(төг)

Тэмдэгтийн хураамж _______________(төг)

Татварын орлого______________(төг)
Хавсарган өгсөн бичиг баримтын хуудасны тоо бүгд:
МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАСАН : ___________________________________________
МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВСАН: ________________________________________
(тэмдэг дарах)
(огноо)
(нэр)
(гарын үсэг)

МЭДҮҮЛГИЙН БУЦАХ ХУУДАС
(Хүлээн авсан тухай тэмдэглэл)

1.
2.
3.
4.
5.

Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар:_______________
Гэрчилгээ …………. хуудас
Гэрээ………….. хуудас…………. хувь
Лавлагаа..............хуудас...............хувь
Буцсан мэдүүлэг, хавсралт нотлох баримтын хамт
бүгд................. хуудас

...........–рт заасан баримт бичгийг ......... оны..........
сарын ......... –ны өдөр хүлээн авсан өмчлөгчийн
______________(нэр) _____________ (гарын
үсэг)………… –рт заасан баримтыг олгосон ЭУБ-ийн
хувийн тэмдэг

