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ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Төрийн өмчийн бодлого,

зохицуулалтын газрын 2019 оны

“Төрийн өмчийн үндсэн хөрөнгөд

хамаарах хөдлөх хөрөнгийн

дуудлагын худалдааны талаар авах

зарим арга хэмжээний тухай” 268,

“Мэдээ тайлангийн маягт батлах

тухай” 269 дүгээр тогтоол

батлагдсан



Автомашины хэрэглээ, ашиглалтад 
хяналт тавих, холбогдох зардлыг 

бууруулах

 Төрийн байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн албан 
хэрэгцээнд суудлын автомашин ашиглах, зохицуулах нийтлэг 
журам”-ыг батлуулахаар Засгийн газрын тогтоолын төсөл 
Засгийн газарт хүргүүлсэн. 

 Суудлын автомашинд тавигдах техникийн шаардлага ба 
ашиглалт 

 Суудлын автомашины жолоочид тавигдах нийтлэг 
шаардлага 

 Суудлын автомашины хэрэглээг хянах чиг үүрэг 

 Төрийн байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хүлээх 
чиг үүрэг 

 Хүлээх хариуцлага



зөрчил арилгах талаар

 Шийдвэр гаргахаас өмнө зөрчил арилгах 
талаар

 Тогтоолын заалт- нэр шилжүүлэх

 Акталсан – дугаар шилжүүлэхгүй



Тээврийн хэрэгсэллийн талаар 

ТӨБЗГазарт хандах

Тээврийн хэрэгсэл

тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, техник ашиглалтын дэвтэр, 
автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, 
агаарын бохирдлын төлбөр төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар, 
техникийн үзүүлэлт, 3 талаас нь авсан өнгөт фото зураг; 
төслийн шугамаар ашиглагдаж байсан бол гаалийн татвар 
төлөлтийн мэдээлэл, холбогдох баримт, сэргээн босголтын 
зардал,  Маягт-6.

Машин механизм 

механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын паспортын 

хуулбар;

барилга байгууламжид суурилагдсан бол энэ тухай мэдээлэл;

бусад шаардлагатай материал



Зохион байгуулах

 Улаанбаатар хотод байрлах төрийн 
өмчийн хуулийн этгээдийн дуудлагын 
худалдааг ТӨБЗГазар дээр

 Орон нутагт төрийн өмчийн хуулийн 
этгээдийн дуудлагын худалдааг тухайн 
байгууллага дээр зохион байгуулна



Орлого төвлөрүүлэх

 Компани, ААТҮГ-ын эд хөрөнгийн дуудлагын 

худалдааны орлогыг тухайн байгууллагын дансанд 

төвлөрүүлэх эсэх асуудлыг Хуралдаанаар 

шийдвэрлүүлнэ

 Төсөвт байгууллагын дуудлагын худалдааны орлогыг 

100% (дуудлагын худалдааны зардлыг хассан 

дүнгээр) улсын төсөвт төвлөрүүлнэ



Биелэлт тайлагнах

Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж биелэлтийг 

ТӨБЗГ-т ирүүлнэ. 

Өмч хамгаалах Байнгын зөвлөлийн хяналт дор хэрэгжүүлж, 

биелэлтийг шийдвэрт заасан хугацаанд холбогдох материалын 

хамт ирүүлэн, шийдвэрийн биелэлтийг заасан хугацаанд 

тайлагнана /тогтоолд энэ бүхнийг зааж өгдөг/



БИЕЛЭЛТ

 Тогтоолын биелэлтийг ирүүлэхдээ  
холбогдох мэдээ тайлангийн маягт, 
хөрөнгийн үнийг төвлөрүүлсэн 
баримт, тээврийн хэрэгслийн улсын 
бүртгэлээс хасуулсан тодорхойлолтыг 
заасан хугацаанд Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газарт 
ирүүлэх.  



Анхаарсанд баярлалаа


