
ТӨРИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН 

ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ



 ТӨБЗГ-ын 2020 оны 49 дүгээр тогтоол “Төрийн өөрийн

өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн доод хязгаар,

түрээсийн зарим төлбөрийн хэмжээг тогтоох заавар, улсын

төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хувь хэмжээг шинэчлэн батлах

тухай”

 ТӨБЗГ-ын 2020 оны 50 дугаар тогтоол “Төрийн өөрийн

өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн талаар авах зарим арга

хэмжээний тухай”,

 ТӨБЗГ-ын 2020 оны 51 дугаар тогтоол “Сонгон

шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг батлах тухай” тус тус

тогтоолыг шинэчлэн батласан.

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар 2020 онд

төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээг нийт 170 хуулийн

этгээдтэй 845 гэрээ байгуулж улсын төсөвт 2.0 тэрбум

төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна.



Шинэчлэн найруулсан түрээсийн 

тогтоолуудад орсон гол өөрчлөлтийн 

тухай

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны 51 тогтоолоор Төрийн өөрийн

өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгох “Сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг”-

ийг баталсан.

(Сонгон шалгаруулалтыг байгууллага өөрөө хийж, шалгарсан түрээслэгчтэй гэрээ хийх саналыг

ТӨБЗГ-т ирүүлнэ)

 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн сонгон шалгаруулахад энэхүү жишиг баримт бичгийг

мөрдлөг болгон ажиллахыг төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн

этгээдийн дарга, захирал нарт зөвлөмж болгосон.

 Түрээслүүлэгч хуулийн этгээд төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэхдээ үндсэн

үйл ажиллагаандаа харшлах үйл ажиллагаа явуулахгүй, түрээслэгчийг холбогдох хууль

тогтоомжийн дагуу ил тодоор сонгон шалгаруулж дүнг олон нийтэд мэдээлж байх үүргийг

хүлээхээр зохицуулж өгсөн.



49-дүгээр тогтоолоос:.....

 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн доод

хязгаар”-ыг шинэчлэн баталсан.

 Түрээсийн орлогоос улсын төсөвт төвлөрүүлэх хэмжээг нийт

орлогын дүнгийн 40 (дөчин) хувиар тогтоож өгсөн.

 Төрийн нууцад хамаарах болон төрийн тусгай хамгаалалтад

байгаа төрийн өмчийн байр талбайн түрээсийн төлбөрийн доод

үнийг ТӨБЗГ тухай бүр гэрээнд тусган тогтоохоор тусгасан.

 Төрийн өмчийн бүртгэлд байгаа барилга байгууламжид

түрээслэгчийн санхүүжилтээр урсгал засвар хийх тохиолдолд

түрээсийн төлбөрөөс суутган тооцох асуудлыг засвар хийхээс

өмнө Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт тавьж

зөвшөөрөл авна.





 Төрийн өмчийн байранд төсөвт байгууллага, албан газар

ашиглалтын зардлаар байрлаж болно. Энэ тохиолдолд түрээсийн

гэрээ байгуулахгүй (ашиглалтын гэрээ)

 Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй орон

сууцыг хөлслөх тохиолдолд төлбөрийг тухайн хуулийн этгээд

Иргэний хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн

тогтоож, гэрээ байгуулна.



 ТӨБЗГ-хуулийн этгээдээс технологийн болон үндсэн үйл ажиллагаанаас

бусад зориулалтаар төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг иргэн, хуулийн

этгээдэд түрээслүүлэх талаар ирүүлсэн саналыг хянан үзэж, тухай

зөвшөөрөл өгнө.

Түрээслүүлэгч хуулийн этгээд төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг

түрээслүүлэхдээ үндсэн үйл ажиллагаанд нь харшлах үйл ажиллагаа

явуулахгүй, түрээслэгчийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ил тодоор

сонгон шалгаруулж дүнг олон нийтэд мэдээлж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

Түрээслэгч-түрээслүүлэгчийн хооронд байгуулсан төрийн өөрийн өмчийн эд

хөрөнгийн түрээсийн гэрээг батлагдсан загварын дагуу баталгаажуулах,

гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах;

Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгөд зөвшөөрөлгүйгээр хөрөнгө оруулалт

хийхийг хориглох, зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд Төрийн өмчийн

бодлого, зохицуулалтын газраас зөвшөөрөл өгөх, зөвшөөрөлгүй хөрөнгө

оруулалт, их засвар хийсэн тохиолдолд зардлыг төрөөс хариуцахгүй байх;

50-дугаар тогтоолоос:.....



 Түрээслэгч нь гэрээний үүргийн биелэлтийн баталгаа болгож 1

(нэг) сарын төлбөртэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг

(түрээслүүлэгчийн түрээсийн төлбөр авах дансанд урьдчилан

байршуулан энэхүү гэрээний хугацаанд байлгана.





АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА 

БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА


