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Ажлын хуваарь

№ Албан хаагч
Хариуцаж буй яам, тусгай газар

Ахлах мэргэжилтэн 

1 Г.Дэлгэрмаа

Гадаад харилцааны яам

Сангийн яам

Зам тээврийн хөгжлийн яам

2 Д.Тунгалагтуул
Ерөнхий сайд

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 



№ Албан хаагч
Хариуцаж буй яам, тусгай газар

Мэргэжилтэн

3 Э.Дуламсүрэн
Эрүүл мэндийн яам

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, УНДЕГ, ЭМДЕГ

4 Д.Болортуяа
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

5 Л.Гэрэлмаа
Шадар сайд
Улсын ерөнхий прокурорын газар 

6 Б.Сүнжидмаа
Эрчим хүчний яам
Барилга, хот байгуулалтын яам

7 Б.Мөнхбаатар
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, УДШүүх 
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 
Хил хамгаалах ерөнхий газар

8 Г.Ганбаяр
Үндэсний аудитын газар 
Ерөнхийлөгч, УИХ-ын байгууллагууд
Соёлын яам

9 Р.Ширчинням
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам



1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, зорилт

ТӨБЗГ-аас төлөвлөж, саналаа хүргүүлсэн:

Эдийн засгийн бодлого

 Төрийн өмчийн ашиглалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх,

 Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх,

 Төсвийн сахилга батыг сайжруулах (орлогыг цаг хугацаанд нь төвлөрүүлэх)

 Тэвчиж болох зардлыг бууруулах (тавилга эд хогшил худалдан авахгүй байх)

Автомашины хэрэглээ, ашиглалтад хяналт тавих, холбогдох зардлыг

бууруулах

 Засаглалын бодлого

 ТБОНӨТХууль эрх зүйн орчныг сайжруулах /Үндсэн хуулийг дагаж гарах 40

хуулийн жагсаалтад орсон/

 Компанийн засаглалыг сайжруулах, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх

Цахим монгол –ТБОНӨ-ийн мэдээллийн системийг шинэчлэн сайжруулах

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх



 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 10 дугаар

тогтоол

 Сангийн сайдын 2020 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 7/4446 дугаар албан бичиг,

Сангийн сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн “Аргачлал батлах тухай” 207

тушаалаар батлагдсан аргачлалыг ашиглах чиглэл ирүүлсэн байна

 Дахин үнэлгээ хийгдээгүй үл хөдлөх хөрөнгө, үнэлгээ хийгдээгүй орхисон газар эзэмших,

ашиглах эрх, мөн 2018 оноос 2020 онд шинээр олж авсан газар эзэмших, ашиглах эрхийг

дээр дурдсан аргачлалын дагуу нөхөн үнэлж, нягтлан шалгалтын үнэлгээчнээр

баталгаажуулан, дүнг 2020 оны санхүүгийн тайланд тусгах

 Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг

тухайн хуулийн этгээдэд 2020 онд багтаан олгож дуусгахыг Барилга, хот байгуулалтын

сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасан

 Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд олгосон газар эзэмших, ашиглах

эрхийг үнэлж, төрийн өмчийн бүртгэлд тусгаж байх

3. Хөрөнгийн үнэлгээний асуудалд 



 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 10 дугаар

тогтоол

 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн

эзэмшилд байгаа барилга байгууламжийн доорх газар эзэмших, ашиглах эрхийг иргэн,

хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдийн нэр дээр олгосныг цуцалж, тухайн төрийн болон орон

нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн нэр дээр баталгаажуулах, газар эзэмшилтэй холбоотой

зөрчлийг арилгах арга хэмжээг 2020 онд багтаан авч хэрэгжүүлэх, цаашид төрийн болон

орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд эзэмшүүлсэн газраас хувийн хэвшлийн

хуулийн этгээд, иргэнд эзэмшүүлэх, ашиглуулах шийдвэр гаргахгүй байх, барилга

барих, эхлүүлэх зөвшөөрөл олгохгүй байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт

даалгасан

 Төрийн өмчит хуулийн этгээдэд олгосон газар эзэмших эрхийн зориулалтыг өөрчлөх,

төрийн өмчит хуулийн этгээд хооронд хуваах, шилжүүлэн эзэмшүүлэх асуудлыг тухайн

газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн хамт шийдвэрлэх саналыг аймаг, нийслэлийн Засаг

дарга нарт хүргүүлж байхыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт даалгасан

3. Хөрөнгийн үнэлгээний асуудалд 



Ерөнхий сайдын 43 дугаар захирамжаар компани, аж

ахуйн нэгжүүдийн талаар дүгнэлт гаргана, яамдаас

тодорхой мэдээлэл хүссэн, ажлын хэсэгт зарим хүн

ажиллаж байгаа

Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх журам боловсруулж байна,

тооллогын ажилтай хамтатган бэлтгэл хангана

Барилга, байгууламжийн бүртгэлд анхаарах асуудалд-

элементийн задаргааг ашиглах –програм хангамж

Бий болсон хөрөнгийн зөв бүртгэх-

Автотээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой зөрчил арилгах

4. Хөрөнгийн бүртгэл-эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэл



ТБОНӨ-ийн мэдээллийн систем

• ТБОНӨ-ийн мэдээллийн системийг шинэчлэн сайжруулах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх асуудал Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт орсон, хэрэгжүүлнэ, 
хүндрэл байгаа

• Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн
мэдээллийн сангийн програм хангамжийг боловсруулах, 
нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох, төрийн бусад
мэдээллийн сантай холбох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт –ЗГ-10 /10/



ТБОНӨ-ийн улсын үзлэг, тооллого
• Зөвлөмж, албан даалгавар хүргүүлсэн 

• Pcsp.gov.mn цахим хуудсанд “Тооллого-2021” 
холбоос байршуулсан, мэдээлэл оруулж байгаа

• Төлөвлөгөө, аргачлал бусад зохион байгуулалтын 
ажил явагдана, 

• Тооллогын ажилтай хамтатган хийхээр төлөвлөж 
буй нэлээд ажил бий –Оюуны өмч гэх мэт

• Хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй уялдуулан нийтийн 
өмчийн бүртгэл, тооллогын асуудал энэ удаагийн 
тооллогод орж ирэх байх- хууль болон Засгийн 
газраас өгсөн чиглэлийн дагуу хийнэ



ТҮРЭЭСИЙН асуудлын хүрээнд:

• ТӨБЗГ-ын 2016 оны Түрээсийн гэрээний загвар батлах, жишиг 

үнэ, сонгон шалгаруулалтын тухай тогтоолуудыг хүчингүй 

болгож шинэчлэн баталсан.-Д.Болортуяа мэдээлнэ

• Түрээсийн 2020 оны төлбөр, үлдэгдэл, өр авлагын тооцоог 

нийлэх шаардлагатай 

• Барьцаа төлбөрийн асуудлыг цэгцлэх,

• Гэрээг сунгах, шинэчлэх асуудал байгаа

2. Төрийн өмчийн бүртгэл, зохицуулалтын асуудалд 



Төрийн өмчийн бүртгэлийн, захиргааны статистикийн маягт Төрийн

өмчийн бүртгэлийн, захиргааны статистикийн маягт баталсан

(СЯ-ны ТНБД-ын тушаал) /29 ширхэг/ нэмэлт өөрчлөлт орж,

шинэчлэгдэн батлагдсан – ТӨБЗГ-ын 2020.07.06-ны өдрийн 323

дугаар тогтоол

 “Маягт” гэдэх байсан бол ТӨ, ТӨХ маягтууд болсон

Зааварт зарим өөрчлөлт орсон, СЯ- гэж байсныг ТӨБЗГ

болгосон

Мэдээллийн урсгалд шинэ маягт нэмэгдээгүй

Улсын үзлэг, тооллогод ашиглана

Цахим хуудсанд байршуулсан

2. Төрийн өмчийн бүртгэл, зохицуулалтын асуудалд 



Шинэчлэн найруулсан тогтоол, журмын тухай

№ Өмнө нь мөрдөж байсан 

тогтоол, журмын нэр

Тогтоолын

огноо, дугаар

Шинэчлэн баталсан тогтоол, журмын 

нэр

Шинэ тогтоолын огноо, 

дугаар

1 Дуудлагын худалдааны 

талаар авах зарим арга 

хэмжээний тухай
2016 оны 128

Төрийн өмчийн үндсэн хөрөнгөд 

хамаарах хөдлөх хөрөнгийн дуудлагын 

худалдааны талаар авах зарим арга 

хэмжээний тухай

2019.06.18

268

Мэдээ, тайлангийн маягт батлах тухай
2019.06.18

269

2

Төрийн болон орон 

нутгийн өмчид эд 

хөрөнгө олж авах, 

бүртгэх, данснаас 

хасах, шилжүүлэх 

журам

2017 оны 86

Журам шинэчлэн батлах тухай /Төрийн 

болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө 

олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, 

шилжүүлэх журам/

2019.06.18

271



“Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, 
бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам”

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2019 оны 6 дугаар сарын

18-ний өдрийн 271 дүгээр тогтоолын хавсралтаар “Төрийн болон орон нутгийн

өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам”-ыг

шинэчлэн баталсан.

Албан бичгээр:

-Тавилга эд хогшил, компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл, програм

хангамж актлах;

-Дансны ангилал хооронд шилжүүлэх;

-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хөдлөх үндсэн
хөрөнгө шилжүүлэх;

-Нэмэлт төсөв, давсан орлого, холбогдох төсөл арга хэмжээний

хүрээнд компьютер, дагалдах хэрэгсэл, тавилга эд хогшил, програм хангамж

худалдан авах тохиолдолд төсөв зарцуулах эрх бүхий байгууллагын

шийдвэрийг үндэслэн зөвшөөрөл олгож байх;



Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, 
данснаас хасах, шилжүүлэх журам

❖ Газар:Төрийн өмчит болон төрийн өмчит оролцоотой хуулийн
этгээдийн эзэмшиж, ашиглаж буй газрын нэгж талбарыг хуваах,
нэгтгэх, шилжүүлэх асуудалд анхаарах, зөвшөөрөл авах

❖ Барилга, байгууламж - газрын баримт, схем зураглал, фото,
байцаагчийн дүгнэлт
❖ Сангийн сайдын 2018 оны 207 дугаар тушаалын 7-р хавсралт – Их засварын

зардлыг капиталжуулах, элэгдлийг тооцох, санхүүгийн тайлан бүртгэлд тусгах –
ТӨБЗГ-ын 2020 оны А-1/727 дугаар албан бичиг ТӨ-т хуулийн этгээдэд
хүргүүлсэн

❖ Тээврийн хэрэгсэл –баримт бичгийн зөрчилгүй байх, албан татвар,
агаарын бохирдлын төлбөрийг төлсөн болон техникийн үзлэгт орсон
талаарх эрх бүхий этгээдийн хийсэн тэмдэглэл, газрын үсэг, тамга
бүхий хэсгийн хуулбарыг ирүүлэх. –



Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, 
данснаас хасах, шилжүүлэх журам

Төрийн өмчийн эд хөрөнгийг бүртгэх:

❖ Журмын 4.1.2: Батлагдсан эх үүсвэрээр бэлтгэж буй үл хөдлөх
хөрөнгийг ТЕЗ-ын хөрөнгө оруулалт хариуцсан хэлтэс, нэгжээс

❖ хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн гүйцэтгэл,

❖ хөрөнгийн жагсаалт, холбогдох бусад баримтыг аль нэг, эсвэл хэд хэдэн
төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд эзэмшүүлэх
саналыг ТӨБЗГ-т ирүүлж, бүртгэлд тусгах, эзэмшигчийг тогтоол
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ /Яамдаас харьяа байгууллагын хүсэлтийг
хянахгүй байна, зөрүүтэй дүн, тоо хэмжээ бүхий хавсралт ирүүлж байна
ЭХЯ- ЭХХТ- Өмнөд бүсийн ЦТС/

❖ Батлагдсан эх үүсвэрээр бэлтгэсэн хөдлөх хөрөнгийг бүртгэлд тусгахад
ТӨБЗГ-аас зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.

❖ Зээлийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийн хувьд уг зээлийн эргэн
төлөлтийг хариуцах этгээдийг Сангийн яам болон холбогдох гэрээ
хэлэлцээрээр тогтоосны үндсэн дээр бүртгэлд тусгах асуудлыг
ТӨБЗГ-т тавьж шийдвэрлүүлнэ



Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, 
данснаас хасах, шилжүүлэх журам

Хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа болон үнийг шинэчлэн тогтоох

❖ Төрийн өмчит хуулийн этгээд нь эзэмшилдээ байгаа илүүдэл эд хөрөнгө
болон элэгдэл хорогдлын шимтгэлээр анхны үнийг нөхсөн, түүнчлэн
нөхөөгүй боловч гэмтэж засаж сэлбээд өөр зориулалтаар ашиглаж болох
эд хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа болон үнийг шинэчлэн тогтоох саналыг
бэлтгэн ТӨБЗГ-т ирүүлж шийдвэрлүүлнэ.

❖ Ашиглалтын хугацаа болон үнийг шинэчлэн тогтооход анхаарах.

- Эрх бүхий этгээдээр хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэж, үр дүнг зөвшөөрсөн

- Байгууллагын ӨХБЗ-ийн саналаар ижил төстэй хөрөнгийн үнэлгээ,

хөрөнгийн чанар байдлыг харгалзан шинэчлэн тогтоох үнийн санал;

- цааши ашиглах хугацааны санал



Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, 
данснаас хасах, шилжүүлэх журам

Төрийн өмчийн эд хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх

❖ Хоёр байгууллагын зөвшилцсөн санал

❖ Үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэн өгсөн этгээд өөрийн эзэмшилд байгаа
эзэмших/ ашиглах эрхтэй газраас, шилжүүлэх үл хөдлөх хөрөнгөд ногдох
газар хэсгийг хэмжиж, зураглал хийлгэн, хөрөнгө хүлээн авах хуулийн
этгээдтэй хамтран Газар, барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллага, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
зөвшөөрлийг авна. Уг зөвшөөрлийг үндэслэн газрын гэрчилгээ, кадастрын
зураг, гэрээнд өөрчлөлт оруулж, шилжүүлэн авсан хуулийн этгээд
өөрийн нэр дээр газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх (гэрчилгээ гаргуулах)
арга хэмжээ авна.

❖ Үлдэх өртөггүй хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа болон үнийг шинэчлэн
тогтоох саналыг хамтад нь ирүүлж шийдвэрлүүлнэ.



Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, 
данснаас хасах, шилжүүлэх журам

5. Төрийн өмчийн эд хөрөнгийг акталж, данснаас хасах

❖ Зөвшөөрөлгүй бэлтгэсэн хөрөнгийг хураан авч хэрэгцээтэй байгууллагад
шилжүүлнэ.

❖ буу, галт зэвсгийн талаар Цагдаагийн байгууллагын албан бичиг;

❖ Түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийн хувьд соёлын асуудал хариуцсан төрийн
захиргааны төв байгууллагын санал;

❖ НББ-ийн бодлогын баримт бичигт заасан хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа;

❖ Газар дээрхи болон газар доорхи барилга байгууламжийг буулгах, ашиглаж болох
материалыг үнэ тогтоон орлогод авах, хог хаягдлыг цэвэрлэх, газрыг нөхөн
сэргээх;

❖ Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэших/ашиглах эрхийг шилжүүлэн эрх
залгамжлан эзэмшүүлэх, шилжүүлэх санал;

❖ Суудлын болон автомашин механизмыг акталж, сэлбэгээр худалдахаар
шийдвэрлэсэн тохиолдолд улсын бүртгэл болон татвар төлөгчийн бүртгэлээс
хасуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ;

❖ Акталсан тээврийн хэрэгслийг сэлбэгээр худалдан авсан этгээдэд тээврийн
хэрэгслийн улсын дугаар шилжүүлэхийг хориглоно.



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

Ажлын өндөр амжилт, эрүүл энх, 

сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе!


