
Газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл нь иргэдийн хувьд  хамгийн түгээмэл тохиолддог 3 асуудлын 
нэг ажээ. Нийт судалгаанд оролцогчдын 13,8 хувь буюу 226 иргэнд дээрх бэрхшээл тулгарчээ. Эдгээр 
бэрхшээлийн дийлэнх хэсэгт нь газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олж авах, тус эрхийг хүчингүй болгох 
асуудал эзэлж байна. 

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах 
эрх олж авах, зориулалтын дагуу 
ашиглах явцад үүсэх бэрхшээл саад, 
эрх нь хүчингүй болох гэх мэт газар 
хувьчлал, өмчлөл, эзэмшилтэй 
холбоотой бэрхшээл маргаан

66.4%
Газрын төлбөр, хэмжээ, 
кадастрын зураг, давхцалтай 
холбоотой бэрхшээл

14.6%

Иргэд хоорондын бэлчээр, 
өвөлжөө, хадлангийн газар 
эзэмшихтэй холбоотой маргаан 

8.8%

Байгаль орчин, бэлчээрт хортой 
үйл ажиллагаа эрхэлсний улмаас  
бэлчээрийн гарц, газрын нөхцөл 
байдал өөрчлөгдөх, нөхөн 
сэргээлт хийхгүй байх

5.3%

Эзэмшил, өмчлөлийн газраа хураалгах, 
дайчлан авагдах, тусгай хэрэгцээ, 
нийтийн эдэлбэр газар болох, дахин 
төлөвлөлтөд орох, түүний нөхөн 
төлбөртэй холбоотой бэрхшээл 

1.4%

Өмчлөл, эзэмшлийн газартаа барилга байгууламж, 
инженерийн шугам сүлжээ барих, холбох, 
ашиглахтай холбоотой бэрхшээл, маргаан

3.5%

Дээрх бэрхшээл тархалтын хувьд Улаанбаатар хотод хамгийн их буюу 40,3 хувь, харин аймгийн төв болон 
сумдад 24-35 хувьтай байна.   
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Газартай холбоотой бэрхшээлээ шийдвэрлэх талаар иргэдийн 57,4 хувь нь ямар нэг оролдлого хийсэн бол 
42,6 хувь нь ямар ч оролдлого хийлгүй орхисон байна.  Үүний шалтгааныг дараах графикаас харна уу. 

33.9% Эрхээ сайн мэдээгүй буюу ямар алхам хийхээ мэдэхгүй байсан

18.4%  Хэт их хугацаа, зардал гарах буюу стрессдэж санаа зовох байсан

17.%  Тийм ноцтой асуудал биш, өөрөө шийдэгдэнэ

15.4%  Юу ч хийгээд нэмэргүй гэж бодсон

9.2%  Нөгөө талтай харилцаагаа муутгахыг хүсээгүй буюу үр дагавраас нь 
 айж болгоомжилсон

6.1%  Бусад

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ҮЛ 
ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН 

БҮРТГЭЛ 



Газартай холбоотой бэрхшээлээ шийдвэрлэх гэж оролдсон иргэдийн 58,1 хувь нь бусдаас туслалцаа хүссэн 
байх хэдий ч тэдний 7,7 хувь нь л өмгөөлөгчид ханджээ. 

Мөн шийдвэрлэх оролдлого хийсэн иргэдийн 6,5 хувь нь л бэрхшээлээ шийдвэрлэсэн.
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 Шийдвэрлэсэн  Хэвээр үргэлжилж байгаа  Хөөцөлдөхөө больсон

Хөөцөлдөхөө больж орхисон шалтгааны харвал: 
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Цаг хугацаа, санхүүгийн хувьд чирэгдэлтэй болсон

Цаашид хэрхэн шийдвэрлэхээ мэдэхгүй байсан

Эерэг үр дүн гарна гэж итгэхгүй байсан

Бэрхшээлээ шийдвэрлүүлэхээр оролдлого хийсэн иргэдийн 80 гаруй хувь нь төрийн байгууллагад хандсан  
байна.

-  Энэ дүр зураг бодит байдалтай нийцэж байна уу? 

-  Иргэдэд газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх, боломжийн талаар ямар мэдээллийг нэн түрүүнд 
хүргэх шаардлагатай вэ? 

-    Дээрх мэдээллийг ямар сувгаар хүргэвэл илүү үр дүнтэй вэ?
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