
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШ ААЛ

оны сарын /0 . өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
үзлэг тооллого явуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 439 дүгээр тогтоол, 
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2016 оны 04 сарын 06-ны өдрийн 126 дугаар 
тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/298 дугаар захирамж, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын 
баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 
2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх 
заалт, 1 дүгээр хэсгийн 1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь :

1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого 
явагдаж байгаатай холбогдуулан байгууллагын тооллогын комиссыг дараахь 
бүрэлдэхүүнтэй баталсугай. Үүнд :

Комиссын дарга

Нарийн бичгийн дарга 

Гишүүд

Э.Энхцэцэг

Д.Мөнгөндуулга

Б.Цэрмаа . 
Я.Бадмаа

С.Эрдэнэболд

Б.Гэрэл

Ц.Отгонбаатар

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга бөгөөд Өмч хамгаалах 
зөвлөлийн дарга 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн 
Апбаны ахлах нягтлан бодогч 
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
мэдээллийн технологи
хариуцсан мэргэжилтэн 
Үйл ажиллагаа Мониторингийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн 
Апбаны нярав

2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллогын хуваарийг 
1 дүгээр хавсралтаар, тооллого явуулахад зарцуулагдах зардлыг 2 дугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай.
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3. Тооллого явуулахад шаардагдах 216,500.00 /Хоёр зуун арван зургаан 
мянга таван зуун/ төгрөгийг бичиг хэрэг, тээвэр шатахууны зардлаас гаргахыг 
Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д даалгасугай.

4. Тооллогыг тогтоосон хугацаанд нь чанартай, үнэн зөв явуулж, эд 
хөрөнгийн бүртгэлийг батлагдсан статистик мэдээллийн маягтын дагуу гаргаж 
холбогдох байгууллагад хүргүүлэхийг Комиссын дарга /Э.Энхцэцэг/-д үүрэг 
болгосугай.

5. Энэ тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах, хариуцсан эд 
хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллахыг нийт ажилтнуудад үүрэг 
болгосугай.
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Улдйнбаатар хотын ЕрөнХйу мбнежерийн 
^016 онй05 д ^ га а р ^ р ы й ? ^ .^  өдрийн 
” ̂ й^йушаалын у^^^^гфГхавсралт

ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ХУВААРЬ

д/д Тооллого хийх газрууд Хуваарьт өдрүүд Тайлбар

1.
УБ хотын Захирагчийн ажлын өрөө 
тасалгаануудын эд хогшил, техник 
хэрэгслийг тоолох

2016.05.12-нд

2.

Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р 
байранд байрлаж буй сан хөмрөг, 
Дүнжингарав, Мишээл экспо, Драгон 
төвд байрлаж буй болон бусад газарт 
байрлаж буй хөрөнгийг тоолох

2016.05.13-нд

4.
Тооллогын дүнг нэгтгэх, холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэх ажил 2016.05.19-ны 

дотор
Тооллогын комиссын 

гишүүд нийтээр 
оролцоно.



Улаанбаатар хотын Врөнхий мё^ежерийн 
, 20‘ю он‘̂ ) 5  дугЗар &рыН^Й?^1 өдрийн 

/^ /4^^^'Цушааль1н ^^?^<*^Йхавсралт

ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХАД ШААРДАГДАХ 
ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

/төгрегөөр/

д /д Зардлын төрөл - Тоо ширхэг Нэг бүрийн үнэ Нийт үнэ

1.
Тооллогын 
комиссын 

унааны зардал

Старекс маркын авто 
машинаар 1 өдөр 100 км 
явна 1 км х780 78000

НИЙТ 78000
Бичиг хэргийн 
болон бусад

Бичгийн цаас 3 боодол 7500 22500
2. зардал Хавтас /нуруутай/ 5 ш 7200 36000

Хоолны зардал 8 хүн 10000 80000
НИЙТ 138500
НИЙТ 216500

Жич : Явах чиглэл нь УБ ЗАА-аас буюу ТЗ-ын Тоса төв —>, Баян хошууны нэгдсэн 
эмнэлэг, —>ТЗ-ны 3-р байр архивын сан хөмрөг -> Дүнжингарав—>Мишээл—> Драгон
төвийн үйлчилгээний төвүүд->УБ ЗАА буюу НЗЗ-ны Хангарьд ордон


