
/мян.төг/
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2019 оны тесвийн төсөл, 2020 -  2021 оны төсвийн төсөөлөл

Үэүүлэлт

2018 он Төсвийн төслийн санал, таамаглал
2017 оны 
гүйцэтгэл Батлагдсан

төсөв
Хүлээгдэж буй 

гүйцэтгэл
2019 оны төсөл

2020 он 
төсөөлөл

2021 он 
төсөөлөл

Хетелбер /Жишээ: Орон нутгийн засаг захиргаа/
Зориулалт /Жишээ: Үндсэн үйл ажиллагаа/ 1,256,869.8 1,511,780.6 1,511,780.6 1,615,889.1 1,615,889.1 1,615,889.1

НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИИН ДУН 1,256.869.8 1,511,780.6 1,511,780.6 1,615,889.1 1.615,889.1 1,615,889.1

УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,256,869.8 1,511,780.6 1,511,780.6 1,615.889.1 1,615,889.1 1,615,889.1

БАРАА. ҮИЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,203,964.6 1,475,300.2 1,475,300.2 1,549,137.8 1,549,137.8

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 671,230.7 738,452.2 738,452.2 762,772.1 762,772.1 762,772.1
406,855 3 474,076.8 474,076.8 460,037.1 460,037.1 460,037.1

Нэмэгдэл 215,612.4 215,612.4 215,612.4 178,720.2 178,720.2 178,720.2

Унаа хоолны Хөнгөлөлт 48,763.0 48,763.0 48,763.0 70,785.0 70,785.0 70,785.0

Урамшуулал 53,229.8 53,229.8 53,229.8

Гэрээт ажлын цалин -
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 76,431.3 88,614.3 88,614.3 91,532.7 91,532.7 91,532.7

Тэтгэврийн даатгал 47,505.3 51,691.7 51,691.7 53,394.0 53,394.0 53,394.0

Тэтгэмжийн даатгал 5,889.0 5,907.6 5,907.6 6,102.2 6,102.2 6,102.2
ҮОМШ-ний даатгал 7,231.5 14,769.0 14,769.0 15,255.4 15,255.4 15,255.4

Ажилгүйдлийн даатгал 1,861.6 1,476.9 1,476.9 1,525.5 1,525.5 1,525.5

Эрүүл мэндийн даатгал 13.943.8 14,769.0 14,769.0 15,255.4 15,255.4 15,255.4
Байр ашиглалттай холбоотой тоггмол зардал 17,660.1 28,544.7 28,544.7 29,999.4 29,999.4 29,999.4

Гэрэл, цахилгаан 4,959.1 7,787.0 7,787.0
Түлш, халаалт 10,180.4 18,591.7 18,591.7
Цэвэр, бохир ус 2,520.6 2,166.0 2,166.0
Байрны түрээс - - 29,999.4 29,999.4 29,999.4

Хангамж, бараа материалын зардал 48,290.3 52,500.0 52,500.0 56,806.1 56,806.1 56,806.1
Бичиг хэрэг 15,490.8 15,500.0 15,500.0 15,543.4 15,543.4 15,543.4
Тээвэр, шатахуун 17,800.0 17,000.0 17,000.0 17,502.7 17,502.7 17,502.7
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 14,600.0 18,500.0 18,500.0 19,500.0 19,500.0 19,500.0
Ном, хэвлэл 399.6 460.0 460.0 460.0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал -
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1,500.0 1,500.0 3,800.0 3,800.0 3,800.0

Нормативт зардал 180.4 1,200.0 1,200.0 - - -
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл -
Хоол, хүнс - -
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 180.4 1,200.0 1,200.0

Эд хогшил, урсгал засварын зардал 15,494.9 1,500.0 1,500.0 27,757.0 27,757.0 27,757.0
Багаж, төхник, хэрэгсэл 1,499.6 - 20,757.0 20,757.0 20,757.0
Тавилга 6,000.0 -
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл
Урсгал засвар 7,995.3 1,500.0 1,500.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0

Томилолт, зочны зардал 383.5 500.0 500.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0
Дотоод албан томилолт 383.5 500.0 500.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах - - -

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 349,674.9 546,769.0 546,769.0 535,530.5 535,530.5 535,530.5

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж
328,101.0 449,869.0 449,869.0 449,869.0 449,869.0 449,869.0

65,300.0 65,300.0 43,677.5 43,677.5 43,677.5
Аудит, оаталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох
Даатгалын үйлчилгээ - 249.8 249.8 249.8
Тээврийн хэрэгслийн татвар 246.2 246.2 246.2
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо - - 88.0 88.0 88.0
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал
Газрын төлбөр -
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 21,573.9 31,600.0 31,600.0 41,400.0 41,400.0 41,400.0

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 24,618.4 17,220.0 17,220.0 43,060.0 43,060.0 43,060.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 23,918.4 16,220.0 16,220.0 24,120.0 24,120.0 24,120.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 700.0 1,000.0 1,000.0 18,940.0 18,940.0 18,940.0

IАIААС -
Төрийн өмчит байгууллагад олгохтатаас -

Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас -
УРС1АЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

Бусад урсгал шилжүүлэг 52,905.3 36,480.4 36,480.4 66,751.3 66,751.3 66,751.3
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж - -
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал -
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал - - -
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэгудаагийн мөнгөн тэтгэмж 19,478.7 6,980.4 6,980.4 36,801.3 36,801.3 36,801.3
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 16,950.0 10,000.0 10,000.0 10,450.0 10,450.0 10,450.0
80836 Сахилга хариуцлага үр дүнгийн урамшуулал 16,476.6 19,500.0 19,500.0 19,500.0 19,500.0 19,500.0

- -
ьарилга оаигууламж -
Их забв&р -
Iбйог төхөөрөмж

I адаадын төслиин зээлэйй санхүүжих :
I адаадын төслиин зээлээс бйнхүүжих :

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1,256,869.8 1,511,780.6 1,511,780.6 1,615,889.1 1,615,889.1 1,615,889.1
Улсын төсвөөс санхүүжих
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1,014,891.9 1,061,911.5 1,061,911.5 1,166,020.1 1,166,020.1 1,166,020.1
Орон нутгийн төсвөөс 1,014,891.9 1,061,911.5 1,061,911.5 1,166,020.1 1,166,020.1 1,166,020.1
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 399,546.7 449,869.0 449,869.0 449,869.0 449,869.0 449,869.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 449,869.0 449,869.0 449,869.0 449,869.0 449,869.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 399,546.7

ТӨСВИИН БУСАД МЭДЭЭЛЛИИН АНГИЛАЛ 65 65 65 65 65 65
БАИГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1 1 1 1 1

Төсвийн байгууллага 1 1 1 1 1 1
АЖИЛЛАГСАДЫ Н ТОО 65 65 65 65 65 65

Удирдах ажилтан .....1 2 ...... ............'12 ' 12 12 42 15
Гүйцэтгэх ажилтан 52 32 32 35 32 35
Үйлчлэх ажилтан 21 21 21 ----------- 71----------- -----------П ----------- -----------П -----------
Гэрээт ажилтан 0 3 0 с С ------------5-----------

АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО 65 53 53 53 53 -----------зз-----------
Төриин захиргаа ^5 .........46 ........ 35 — ® — Я5
Төрийн тусгай
Төрийн үйлчилгээ 23 23 23 -----------23----------- -----------23---------- -----------23-----------
АА

Дарга

Ерөнхий нягтлан бодогч

Нягтлан бодогч



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

.оны ^^сар ы н  РВ'вдөр Дугаар.1№ Улаанбаатар хот

г  Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт 
оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/635 дугаар захирамжийн хавсралтаар 
баталсан “Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агөнтлагуудын эохион 
байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар”-ын 16 дахь хэсгийг доор дурдсанаар 
өөрчлөн найруулсугай:

№ Хэрэгжуүлэгч 
агөнтлагуудын нэр

Зохион байгуулалтын бүтцийн 
нэгжийн нэр

Орон тооны 
хязгаар

16 Өмчийн харилцааны 
газар

•

1.3ахиргаа, санхүүгийн хэлтэс
2. Өмчийн төлөөлөл, мөнөжмент, 
хувьчлалын хэлтэс
3. Өмчийн бүртгэл, мэдээллийн 
хэлтэс
4. Өмчийн хяналт, шинжилгээ, 
унэлгээний хэлтэс

65 хүртэл 
үүнээс: 
Дарга 
Орлогч-2
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НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦ ААНЫ  ГАЗРЫН  
ДАРГЫ Н ТУШ ААЛ

Дугзар.

г  Байгууллагын бүтцэд өөрчлөлт 
оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэок, түүний удирдпагын 
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дах хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 17 
дугаар зүйлийн 17.1, 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн 21, 24 дүгээр зүйл, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дах 
заалт, Засгийн газрын 2014 оны 332 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 
2015 оны А/633, 2018 оны А/119 дүгээр захирамж, Нийслэлийн Өмчийн 
харилцааны газрын дүрмийн 2.5.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжид өөрчлөлт орж байгаатай 
холбогдуулан хэлтсүүдийн чиг үүргийг нэгдүгээр хавсралтаар, төрийн захиргааны 
албан хаагчдын бүтэц, орон тоог хоёрдугаар хавсралтаар, ашиглаптын 
захиргааны албан хаагчдын бүтэц, орон тоог гуравдугаар хавсралтаар, албан 
хаагчдын нэрс, албан тушаалын ангиллыг дөрөвдүгээр хавсралтаар, цалин, 
нэмэгдлийг тавдугаар хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2. Албан хаагчдын ажлЫг ажил хүлээлцүүлэх журмын дагуу хүлээлцүүлж, 
ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлуулж,
мөрдөн ажиллахы г орлогч, хэлтсийн дарга нарт, албан хаагчдын цалин 
нэмэгдлийг хавсралтад зааснаар 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч /Н.Уранчимэг/-д тус тус үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2016 оны Б/356, 
2017 оны А/277 дугаар тушаалуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Тушззл-2018



НийслзтЛн Өмчийн харигцааны гюрын даргын 
2018,оны 0$ ДУГаар сарын өдриин

тушаалын нэгдугээр хавсрагтт

ХЭЛТСҮҮДИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс:

Эрхэм зорилго: Төрийн албаны стандартын удирдлага, захиргааны болон хүнии 
нөөцийн мөнежмөнтийн үйлчилгээгээр хангах, байгууллагын дарга бусад ^ бан ^ а^ чь' 
хууль тогтоомжоор хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд техник-зохион баигуулалтын дэмжлэг 
үзүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх замаар 
байгууллагын хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, Төсвийн тухай, Төсвиин шилэн дансны 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж, газрын хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг;

• Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, 
Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн зорилтууд, 
орон нутгийн өмчийн харилцааны талаар гарсан бодлого, шийдвэр, хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт, биелэлтийн явц, үр дүнг тодорхойлох,

• Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлага бодлого, чиглэлийг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын 
сахилга дэг журам, ёс эүйн хэм хэмжээг сахиулах, хүн хүчний нөөцийг зөв 
байршуулах, хүний хөгжлийг дээдэлсэн менежмент явуулах,

• Санхүү эдийн засгийн таатай нөхцлийг бүрдүүлж, нягглан бодох бүртгэлийн 
хяналтын механизмыг боловсронгуй болгож удирдлагыг иж бүрэн оновчтой 
мэдээллээр хангах,

• Засгийн Газрын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлд хэрэгжиж буй үндэсний болон 
дэд хөтөлбөр, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг 
дарга болон бусад холбогдох дээд байгууллагаас гаргасан шийдвэрүүдийн 
биелэлтийг гаргах,

• Нийслэлийн өмчийн дам болон шууд түрээсийн гэрээг байгуулах, нийт 
түрээсийн гэрээг коджуулан санхүүгийн программд нэгтгэж баталгаажуулан, 
гүйцэтгэлд хяналт тавих, орлогыг төвлөрүүлэх,

• Нийслэлийн өмчид ноогдох ногдол ашиг, түрээсийн төлбөр, өмч хувьчлалаар 
олсон орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх,

• Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газрын эд хөрөнгийн тооллогын дүнг 
холбогдох байгууллагуудад тайлагнах,

• НИТХТ-ийн 2014 оны 65 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчийн 
эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах журам’-ын дагуу нийслэлийн 
өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах, түрээсийн гэрээг 
байгуулах, гэрээг дүгнэх,



• Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын барилга байгууламжинд өргөтгөл, 
шинзчлэл, их засвар, төхник, төхнологийн өөрчлөлттэй холбогдсон хөрөнгө 
оруулаптын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэх,

•  Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажпыг 
хийх, үйлчилгээ үзүүлэх, гүйцэтгэхэд захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэх,

• Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган, мэдээллийг байршуулан, 
мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах,

• Хэлтсийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг байгууллагын 
цахим хуудсанд оруулах,

• Ажлын хэрэгцээнд зориулсан төрөл бүрийн чиглэлийн мэдээллийн сан 
байгуулах загвар дизайныг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, байгууллагад 
ашиглагдаж буй программыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, 
компютеруудын гадаад дотоод сүлжээний үйл ажиллагааг хангах, 
байгууллагын вөб хуудсыг ажиллуулж, баяжилт хийх, НИТХ болон НЗД-ын 
зөвлөлийн хуралд оруулах матөриалд ргезеп*а1'юп бэлтгэх.

2. Өмчийн төлөөлөл, менежмент, хувьчлалын хэлтэс:

Эрхэм зорилго: Нийслэлийн өмчийн болон өмч хувьчлалын бодлого боловсруулах, 
нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд компаний 
засаглалыг хөгжүүлэх эамаар өмчийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Өмчийн төлөөлөл, менежмент хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

• Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай контракт байгуулах, 
дүгнэх, балансын шинжилгээ хийх, эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх 
зорилтыг батлуулах, даган мөрдүүлэх,

• Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрзм, бүтэц, орон тооны дээд 
хязгаарыг судлан боловсруулах, шийдвэр гаргуулах,

•  Нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 
ТУЗ, УЗ-д ажиллах төлөөлөгчийг томилох, чөлөөлөх асуудлаар шийдвэр 
гаргуулах, нийслэлийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах,

•  Нийслэлийн өмчийн хуулийн этгээдээс дагаж мөрдөх төлөвлөлт, ашиг 
орлогын хуваарилалт, үйлдвэрийн газрын захирлын цалин хөлс, нормативыг 
боловсруулан батлуулж, мөрдүүлэх,

•  Нийслэлийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагыг шинзэр байгуулах, өөрчлөк 
зохион байгуулах, татан буулгах, хамтарсан аж ахуйн нэгж байгуулах санал 
боловсруулан холбогдох шийдвэр гаргуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах,

•  Нийслэлийн өмчит байгууллагуудын хагас жилийн болон жилийн эцсийн 
аудитлагдсан тайлан балансыг хүлээн авч, контракт гэрээний биелэлтэнд 
хяналт шинжилгээ хийж үр ашгийг дээшпүүлэх, үргүй зардлуудыг бууруулах 
талаар санал дүгнэлт гаргах, хангалтгүй биөлүүлсэн тохиолдолд хариуцлага 
тооцуулах талаар санал боловсруулж удирдлагад танилцуулах,

• Үйл ажиллагаагаа цаашид үргэлжүүлэх боломжгүй, эдийн засгийн чадамжгүй 
болсон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг татан буулгах, дампууруулах,



нэгтгзх асуудлыг судлан боловсруулж, НИТХТ-ийн тогтоол болон НЗД-ын 
захирамж гаргуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах,
Нийслэл хотын хөгжлийг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, шинээр 
өмч бий болгох ажлыг зохион байгуулж шийдвэр гаргуулах, хэрэгжүүлэх, 
Нийслэлийн өмчийн үр ашгийг дээшлүүлэх, ашигт ажиллагааны түвшинг 
нэмэгдүүлэх талаар нэгдсэн бодпого гаргах, хэрэгжилтийг ханган ажиплах 
Ноогдол ашгийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх,
Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын эргэлтийн бус хөрөнгийг хэрэгцээ, 
шаардлагыг судпан шинээр олж авах асуудлыг шийдвэрлэх,
Акглагдах тээврийн хэрэгслийг байгууллагын санал, баримт бичгийн бүрдлийг 
ханган холбогдох хэлтэст хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх,
Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын эргэлтийн бус хөрөнгийн дансанд 
бүртгэлтэй сэргээн засварлаж цаашид ашиглах боломжгүй болсон, техник 
технологийн хоцрогдолд орсон хөрөнгийг данснаас хасах асуудлыг хянаж 
журмын дагуу шийдвэрлүүлэх,
Нийслэлийн өмчит үйлдвзрийн газруудын балансаас балансад шилжүүлэх 
хөрөнгийн асуудлыг судлан шийдвэр гаргуулах,
Дансны ангилал зөрүүтэй хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэх хүсэлтийг 
хянан үзэж шийдвэрл үүлэх,
Нийслэлийн өмчид шинээр бий болсон болон данснаас хасагдсан, балансаас 
балансад, данснаас дансанд шилжсэн зэрэг хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийн 
талаарх судалгааг улирал, хагас жил, жилээр гаргаж хүргүүлэх,
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, нийслэлийн орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний хүрээнд шинээр 
бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэх ажлыг зохион байгуулж, 
мэдээллийн санд тусгуулах,
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдаж ашиглалтанд орж буй 
барилга, инжөнөрийн байгууламж, тохижилт, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг 
ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллаж, санал өгөх, 
Нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 
жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хүлээн авч, үндсэн хөрөнгийн тодруулгыг 
шалган тулгалт хийх, мэдээллийн систөмд шаардлагатай өөрчлөлтийг 
хийлгэх,

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлтэй холбоотой гарсан тоггоол, захирамжийн 
биөлэлтийг хангуулах,
Нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн барилга 
байгууламжид хийх хувийн хөрөнгө оруулалтын төсвийг хянаж, холбогдох 
зөвшөөрөл олгох, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, их 
засвар, хөрөнгө оруулалтыг хянаж баталгаажуулах, бүртгэлд тусгах, 
Нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн Нийслэлийн 
Засаг даргаас эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажилд захиалагчийн 
хяналт тавих,
Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого, дахин үнэлгээг нийслэлийн өмчит 
болон өмчийн оролцоотой хуулийн зтгээдийн хүрээнд зохион байгуулах, 
хяналт тавих



• Дүүргийн ИТХ-ын шийдвэрээр байгууллагдсан орон нутгийн өмчит 
үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагаанд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, 
өөрчлөн байгуулах, нэгтгэх, татан буулгах, төлөөлөл хэрэгжүүлэх асуудлыг 
хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх талаар санал боловсруулан хүргүүлэх,

• Дүүргийн өмчит үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн 
туслалцаа үзүүлэх,

• Байгууллагын цахим хуудсанд оруулах мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь 
холбогдох хэлтэст хүргүүлэх,

Өмч хувьчлалын ажлын хүрээнд:

• Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг хувьчлах хөтөлбөр, хувьчлалын арга 
хэлбэрийг оновчтой сонгох талаар санал боловсруулан хувьчлах эд 
хөрөнгийн жагсаалтыг батлуулах,

• Нийслэлийн өмч хувьчлалтай холбогдон гарсан шийдвэрийг хүргүүлэх,
• Өмч хувьчлалын ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулж явуулах, хувьчлагдсан 

эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах шийдвэр гаргуулах, 
хувьчлагдсан эд хөрөнгийн тухай тайланг архивт шилжүүлэх

• Хувьчлалын орлогыг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх
• Төрийн ачааллыг бууруулах, зохицуулалтыг оновчтой болгох, 

байгууллагуудын бие даасан байдлыг дээшлүүлэх, зах зээлийн шударга 
өрсөлдөөнийг дэмжих эорилгоор нийслэлийн өмчит зарим байгууллагуудын 
чиг үүргийн хувийн хэвшилд шилжүүлэх, удирдлага болон менежмент 
гэрээгээр ажиллуулах ажлыг зохион байгуулах,

• Хязгаартай дуудлагын худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар 
хувьчлагдсан байгууллагуудын гэрээний үүргийн биелэлтэнд хяналт 
мониторинг хийх, үр дүнг тоооцох, холбогдох арга хэмжээг авах

• Хувьчлагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага, эд хөрөнгийн судалгааг гаргаж 
холбогдох хэлтэст хүргүүлэх.

3. Өмчийн бүртгэл, мэдээллийн хэлтэс:

Эрхэм зорилго: Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагуудын эзэмшилд байгаа үндсэн 
хөрөнгийн ашиглалт, захиран зарцуулалт, хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавих, эргэлтийн 
бус хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийг холбогдох журмын дагуу хийж гүйцэтгэх, нийслэлийн 
өмчийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, нийслэлийн өмчит болон нийспэлийн өмчийн 
оролцоотой хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг нэгтгэх, дүн мэдээ гаргах, дахин үнэлгээ, 
тооллого хийх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

• Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагын удирдлагуудтай Өмч эзэмшүүлэх гэрээ 
байгуулах, дүгнэх,

• Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагыг шинээр байгуулах, өөрчлөн зохион 
байгуулах, татан буулгах талаар гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах,



Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагуудад үндсэн хөрөнгө шинээр олж авах 
зөвшөөрөл олгох,
Нийслэлийн өмчит төсөөт байгууллагуудын ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 
үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах асуудлыг хянаж журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, 
Данснаас хасах тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах, 
холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулах, хүлээлгэн өгөх,
Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагуудын эд хөрөнгийг балансаас балансад, 
дансны ангилал хооронд шилжүүлэх хүсэлтийг хянан үзэж шийдвэрлүүлэх, 
Нийслэлийн өмчид шинээр бий болсон болон данснаас хасагдсан, балансаас 
балансад шилжсэн зэрэг хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийн талаарх судалгааг улирал, 
хагас жил, жилээр гаргах,
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний судалгаа гаргах, нийслэлийн 
өмчит төсөвт байгууллагуудад шинээр бий болсон хөрөнгийг бүртгэх ажлыг зохион 
байгуулах,
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдаж ашиглалтанд орж буй барилга 
байгууламж, зам талбай, тохижилт, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг /нийслэлийн 
өмчит төсөвт байгууллагуудын балансад бүртгэгдэх/ ашиглалтанд оруулах комиссын 
бүрэлдэхүүнд ажиллах, санал өгөх,
Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагуудын жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 
хүлээн авч, үндсэн хөрөнгийн тодруулгыг шалган тулгалт хийх, мэдээллийн системд 
шаардлагатай өөрчлөлтийг хийлгэх,
Нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 
санхүүгийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг нэгтгэх,
Өмчийн мэдээллийн системийн баазыг шинэчлэх, дүүргэлт хийлгэх, мэдээллийн 
систөмийн өгөгдлийг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагуудаас баталсан 
маягтуудын дагуу мэдээ мэдээллийг гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх, 
Ажлын хэрэгцээ шаардлагын дагуу өмчийн төрөл бүрийн чиглэлийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, судалгаа гаргах /хөрөнгийн нэр төрөл, хөдлөл өөрчлөлт, ААНБ гэх мэт/, 
удирдлагыг иж бүрэн оновчтой мэдээллээр хангах,
Нийслэлийн өмчийн талаар лавлагаа олгох,
Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг, үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, захирамжийн
биөлэлтийг хангуулах,

Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагын барилга байгууламжид хийх хувийн хөрөнгө 
оруулалтын төсвийг хянаж, холбогдох зөвшөөрөл олгох, гэрээ байгуулах, гэрээний 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, их засвар, хөрөнгө оруулалтыг хянаж баталгаажуулах, 
бүртгэлд тусгах,
Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгөө нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлэн өгөх 
хүсэлт ирүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг /нийслэлийн өмчит төсөвт 
байгууллагуудын балансад бүртгэгдэх/ судлан холбогдох эрх бүхий этгээдүүдээр 
хэлэлцүүлэх, бүртгэлд тусгах шийдвэр гарсан тохиолдолд шийдвэрийн хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг зохион байгуулах,
Нийслзлийн Засаг даргаас эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажилд захиалагчийн 
хяналт тавих,



• Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого, дахин үнэлгээг хариуцан зохион 
байгуулах, дүнг нэгтгэх, баталгаажуулах,

• Хэлтсийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар байгууллагын цахим хуудсанд тавигдах 
мэдээ, зар, бусад асуудлаархи мэдээллийг цаг тухайд нь боловсруупж, Захиргаа 
санхүүгийн хэлтэст хүргүүлэх.

4. Өмчийн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс:

Эрхэм зорилго: Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын үйл ажиллагаа, бодлого, 
стратөги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг 
мэдээллээр хангах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, холбогдох шалгуур үзүүлэлтийг хянаж 
санал, зөвлөмж гаргах.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

• Үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажпын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах арга хэмжээг зохион байгуулах,

• Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран Үдийн цай хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих,

• Бодлогын эорилтын биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд холбогдох хууль 
тогтоомж, тушаал, шийдвэр, албан даалгавар, байгууллагын стратеги зорилт, 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биөлзлтэд хагас, бүтэн жилээр хянаггг 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх,

• Нийслэлийн өмчийн харилцааны талаар үзүүлэх үйлчилгээний тухай олон нийтэд 
мэдээллэх, сурталчлах, тэдний санал хүсэлтийг хүлээж авах асуудлыг бусад 
хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах,

• Хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой гаргасан НИХТ>ын тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, судалгаа гаргах, дүн шинжилгээ 
хийх,

• Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын хурлыг зохион байгуулж 
гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, судалгаа гаргах, дүн шинжилгээ хийх,

•  Өмч хувьчлал болон тээврийн хэрэгслийн дуудлага худалдааг холбогдох хэлтэстэй 
хамтран зохион Оайгуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих,

• Нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд болон үйлдвэрийн газруудын үйл 
ажиллагаа болон санхүү байдалд хөндлөнгийн аудит оруулах ажлыг зохион 
байгуулах,

• Өмчийн харилцааны зөрчил маргааныг шүүх, хууль хяналтын байгууллагад хянан 
шийдвэрлэхэд итгэмжлэл олгогдсон тохиолдолд төлөөлөн оролцох, шүүхэд тайлбар, 
холбогдох нотлох баримт гаргаж өгөх,

• Өмчийн харилцаатай холбоотой дүрэм, журам болон байгууллагын дотоодод 
мөрдөгдөж байгаа эрх зүйн актад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн боловсруулах 
асуудлыг бусад хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах,

• Нийслэлийн өмчийг эзэмшин үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээдийн өмч 
хөрөнгийн эээмшилт, өөрчлөлт, захиран зарцуулалт, ашигпалт, хамгаалалтад эрх 
хэмжээний хүрээнд шалгалт хийн, зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах,



Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалт 
болон түрээсийн гэрээний биөлэлтэд хяналт тавих,
Татан буугдсан, бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд орсон байгууллагуудад 
гарсан зөрчил, маргааныг судалж хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх,
Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өмч хөрөнгийн холбогдолтой өргөдөл, 
гомдол, маргааныг судлах, холбогдох шийдвэр гаргуулах,
Маргаантай өмчийн асуудлыг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг холбогдох хэлтэст 
хүргүүлж мэдээллийн санд оруулах,
“Зтаг* СИу" өргөдөл, гомдлын программыг хариуцаж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих 
Газрын даргын Шуурхай үүрэг даалгаврын биелэлтийг хариуцаж хяналт тавих, 
Байгууллагын цахим хуудсанд оруулах мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь холбогдох 
хэлтэст хүргүүлэх,
Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /КР1/-ээр 
үнэлэх ажлыг зохион байгуулах Хэлтсүүдэд хяналт шалгалт хийх, гарсан эөрчил 
дутагдлыг Удирдпагын зөвлөлд танилцуулах, зөрчлийг арилгуулах талаар зөвлөмж 
хүргүүлэх,
Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт, албан хаагчдын 
үйлчилгээний стандартын хэрэгжилт, ёс зүйн байдалд хяналт шалгалт хийх, 
Шаардлагатай тохиолдолд хэлтэс, албан хаагчийн “Үр дүнгийн гэрээ’’-ний 
биелэлтийн явц, улирап, жилийн төлөвлөгөө, биөлэлтэд хяналт тавьж удирдлагад 
танилцуулах.
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Нийспэлийн Өмчийн хзрилцааны газрын 
даргын 2018 оны й  ̂дугаар сарын .9/... 

өдрийн тушаалын хоёрдугаар хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

Өмчийн хяналт шинжилгээ,
УНЭЛГЭЭНИЙ хэлтэс

Өмчийн бүртгэл, 
мэлээллийн хэлтэс

Өмчийн төлөөлөл, менежмент, 
хувьчлалын хэлтэс

Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс

- Хэлтсийн дарга -1
- Ахлах. хүний нөөцийн 
мзргэжилтэн-1
- Ерөнхий нягтлан бодогч -1
- Дотоод ажил, тогтоол 
шийдвзрийн биелэлт 
хариуцсан мэргэжилтэн- 2
- Түрзэс, байр ашиглалт 
хариуцсан мэргэжилтэн -1
- Хөрөнгийн бүртгэл, орлого 
хариуцсан мэргэжилтэн -1
- Программ хангамж 
хариуцсан мэргэжилтэн -1
- Тооцооны нягглан бодогч-1
- Нярав-1
- Архиө, бичиг хэргийн 
ажилтан-1
- Шуурхай ажлын биелэлт 
хариуцсан ажилтан -1

12

- Хэлтсийн дарга -1 -Хэлтсийн дарга -1 - Хэлтсийн дарга -1
- Өмчийн төлөөлөл хариуцсан - Ахлах мэргэжилтэн -1 - Ахлах мэргэжилтэн -1
ахлах мэргзжилтзн -1 - Мзргзжилтэн -8 -Хяналт-шинжилгэз, үнэлгээ
- Өмч, хувьчлал хариуцсан - Мэдээллийн сан хариуцсан хариуцсан мэргзжилтэн -1
ахлах мзргзжилтэн -1 мэргэжилтэн -1 - Дотоод аудит хариуцсан
- Өмчийн төлөөлөл, мэргэжилтэн -1
менежмент хариуцсан - Хяналт шалгалт хариуцсан
мэргэжилтэн - 5 
- Өмч, хувьчлал хариуцеан 
мзргэжиптэн -1

мэргэжилтэн - 3

9 11 7

Нийт:42



1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын 
2018 оны дугаар сарын # -н ы  өдрийн 

АлЩ . дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТОО
1_

I

нийслэлийн өмчийн
ТӨВ БАЙР

УРТ ЦАГААН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ДАНСНААС ХАСАГДСАН

Жолооч-2

Үйлчлэгч-2

Ахлах менежер-1

Менежер - 1

Цахилгаанчин-1

Слесарь-4

Манаач-3

Үйлчлзгч-2

Менежер-1

Нярав-1

Сахиул-1

Жолооч-1

4 12 4

Бүгд-20



Нийслэлийн Өмчийнхарилцааныгазрындаргын 
2018 оныйдугаар сары^-ны едрийн 
дүгээр тушаалын дөрөвдүгзэр хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 
АПБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ

№ IX *X Албан тушаал Ажилтнуудын нэрс

1 Орлогч дарга Д.Ариунбаатар
2 Орлогч дарга Д.Мөнхсайхан
3 Хэлтсийн дарга Х.Жаргалсайхан
4 Ахлах, хүний нөөцийн мэргзжилтэн Н.Золжаргал
5 Ерөнхий нягтлан бодогч Н.Уранчимэг

6
X
1

Түрээс, байр ашиглапт хариуцсан 
мэргэжилтэн

Д.Нэмэхбаяр

7 {
Хөрөнгийн бүртгэл, орлого хариуцсан 
мэргэжилтэн

А.Эрдэнэмөнх

8 Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн Ц.ЦОЛМОН
9 1

биөлэлт хариуцсан мэргэжилтэн П.Түвшинжаргал

10
2
1

\

Программ хангамж хариуцсан 
мэргэжилтэн

Б.Оюун-Эрдэнэ /хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа/

11
а
§ Тооцооны нягтлан бодогч Т.Оюунтуул

12 1 Архивын, бичиг хзргийн ажилтан
13 Нярав Д.Батбаяр

14 Шуурхай ажлын биелэлт хариуцсан 
ажилтан Н.Бадрал

15 1 Хэлтсийн дарга М.Энхболд
18 §

й

Ахлах мэргэжилтэн Ч.Мөнхбаяр

17 Өмчийн төлөөлөл хариуцсан 
мэргэжилтэн Н.Болормаа

18 Өмчийн төлөөлөл хариуцсан 
мзргэжилтэн Х.Сэлэнгэ

19 |
Өмчийн төлөөлөл хариуцсан 
мэргэжилтэн Т.Оюунсувд

20
2

8
Өмчийн төлөөлөл хариуцсан 
мэргэжилтэн Э.Амгаланбаяр

21
8

Өмчийн төлөөлөл хариуцсан 
мзргэжилтэн Б.Батаа

22 X>х
Өмчийн төлөөлөл хариуцсан 
мэргэжилтэн Б.Адъяа

23
т
2
Ф Өмч хувьчлал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрдэнэмөнх

24 Хэлтсийн дарга Д.Итгэл
25 Ахпах мэргэжиптэн С.Ариунжаргал
26 Мэргэжилтэн Я.Одгэрэл
27 .5 Мэргэжилтэн О.Уранчимэг



28
Е

Мэргэжилтэн Х.Баггуяа /С.Сэржжаргалын эзгуй хугацаанд/

29 1 Мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчулуун

30 Мэргэжилтэн Б.Наранцацрал /М.Энхбаярын эзгуй хугацаанд/

31 Мэргэжилтэн Э.Анар

32
<0
X>х Мэргэжилтэн Ч.Хоролгарав /хуүхэд асрах чөлөөтэй байгаа/

33 5 Мэргэжилтэн

34
ф

Мэдзэллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Менхбаатар

35 г» Хэлтсийн дарга Ч.Ням-Оюун
38 Ахлах мэргэжилтэн Н.Раднаасэд

37 3 1
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн Ж.Сувданзаяа

38 3 *
>Х Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтзн Ч.Чулуунтөгс

39 е
X
1 Хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Уранцэцэг

40 3>3
1 >

Хяналт шалгалт хариуцсан мэргзжилтэн Ш.Дарьсурэн

41 1 Хяналт шалгалт хариуцсан мэргзжилтэн Б.Энх-Амгалан

42 2
§

5*  т
Жолооч Б.Оргилсайхан

43 Жолооч Ц.Энхтайван
44 У

5 X X Үйлчлэгч НДаваажав
45 >х

> * Үйлчлэгч Б.Гал-Эрдэнэ
48 Ахлах менежер Ш.Дашдорж
47 1 Менежер Н.Баттулга
48 >х Цахилгаанчин С.Болдбаатар
49 1 Макаач М Өлзийсайхан
50 С

§У
Манаач Г.Бор

51 Манаач Д.Дэмбэрэлдорж
52 \ Слесарь С.Нямгэрэл
53 X Слесарь Ц.Дагвасамбуу
54 Е Слесарь Д.Г антулга
55 & Слесарь Ч.Өнербаясгалан
50 Үйлчлэгч М.Наранэул
57 Үйлчлэгч Ж.Цэаэл
58 8 Менежер Г.Жанцан
59 м Нярав Ц.Баярсайхан
80 Жолооч Д.Одсүрэн
61 ** Сахиул Э.Зоригтбаатар



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ЗАХИРАМЖ

&16 оны /ооны /  Ц сарын м едер

(

Дүрэм батлах тухай

Улззнбаэтар хот

Монгол Улсын Засгг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын

гухай ~.упи9,\‘ 36 дүгэгр оүйлкйн 28.2 Са(..йи ггярын 2015 > 'Т т< ~ гг

тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэпкүүлэгч агентлаг-Нийслэлийн Өмчийн 

харилцааны газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хякалт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн 

Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч 

П.Ваярхүүд '/үрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОХЫН 
ЗАХИРАГЧ -------- С.БАТЬОДД

г.



НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ 
ГАЗРЫН ДҮРЭМ

Нэг Нийтлэг үндэслэл

1.1 .Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар (цаашид Тазар“ гэх) нь Засгийн газрын 
болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн өмчийн талэар Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг даргын баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны 
чиглэлийг тодорхойлоход мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэх, нийслэлийн өмчийн ашиглалт, 
хамгаалалтыг хариуцаж, холбогдох шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж ажиллах 
үндсэн үүрзг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг мөн.

1.2. Газар үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох бусад 
хууль тогтоомж, Засгийн газар, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн 
Засаг даргын шийдвэр, энэ дүрмийг мөрдөж ажиллана.

1.3 Газар үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 
2 дахь хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 4.2-т заасан төрийн албанд баримтлах үндсэн 
зарчмуудаас гадна төрийн үйлчилгээг чанартай, шуурхай. хүртээмжтэй хургэх, ил тод, 
мзргзшсэн байх. үйл ажиллагааныхаа төлөө хариуцлага хүлээх зарчмыг баримтална.

1.4.Газар үйл ажиллагааныхаа явц, үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын өмнө 
хариуцаж, гайлагнана

1 б.Газар зохих журмын дагуу үйлдсэн тамга, тэмдэг, албөн бичгийн хэвлэмэл 
хуудас хэрэглэх бөгөөд Төрийн сан банкинд харилцах данстай байна.

Хоёр. Газрын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц

2 1.Газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг Нийслэлийн Засаг 
дарга тогтооно

2.2. Газрын даргыг Нийслэлийн Засаг дарга, орлогч даргыг Нийслэлийн Засаг 
даргатай зөвшилцсөний үндсэн дээр Газрын дарга тус тус томилж, чөлеөлнө.

2.3. Газар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллах бөгөөд төлөвлөгөөг 
Нийслэлийн Засаг дарга батална

2.4. Газрын дарга дэргэдээ байгууллагын зорилт, чиг үургийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдсон асуудлаар туүнд зөвлөх, санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Зөвлөл байгуулан 
ажиллуулж болно. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Газрын дарга батална.
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2.5.Газрын дарга дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

2.5.1.батлагдсан 5үтэц, орон тоо болон хуулиар тогтоосон эрх, хэмжээний 
хүрээнд ажилтнуудыг томилох, чөлөөлөх, сахилгын шийтгэл ногдуулах;

2.5.2. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод 
журмыг баталж, ажилтнуудын цалин хөлс, урамшууллын хэмжээг тогтоох;

2.5.3. хууль тогтоомжоор олгосон эрх хэмжээний хүрээнд тушаал гаргах, 
заавар, дүрэм, журам баталж мөрдүүлэх;

2.5.4.орлогч дарга болон хэлтсийн дарга, албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ 
байгуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллах;

2.5.5. архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох 
талаар санал боловсруулж удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулах;

2.5.6. Газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, ажлын байрны чиг үүргийн 
давхардал, хийдлийг 'арилгаж, уялдаа холбоог сайжруулах, боловсронгуй болгох арга 
хэмжээ авч, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох саналаа Нийслэлийн Засаг дарга, 
холбогдох бусад байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх,

2.5 7 сахилга дэг журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
сахиулах, ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалт, эд хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт 
хамгаалалтад хяналт тавьж, зөрчил, дутагдлыг арилгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулж ажиллах;

2.5.8. ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн дотоод 
журмын дагуу шийдвэрлэх, мэдлэг, ур чадварыг дээшлуүлэх, мэргэшүүлэх арга хэмжээ 
авч ажиллах,

2.5.9. Нийслэлийн Засаг даргаас шилжүүлсэн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

2.5 Ю.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

2.6 Газрын дарга. албан хаагчид Улсын Их Хурал, Заегийн гаэар. Еронхийлөгчийм 
тамгын газар, торийн захиргааны төв болон териин захиргаамы байгууллагатай 
Нийслэлийн Засагдаргаар дамжуулан харилцана

2 7Газрын дарга хууль тогтоомж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
тогтоол, Засаг даргын захирамж, үүрэг даалгавар, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, биелэлтийн явц, үр дүнг тоггоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газарт тайлагнаж ажиллана

Гурав Газрын үндсэн чиг үүрэг

3.1 Газар дараахь үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.1.1, нийслэлийн өмчийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, биелэлтэд нь хяналт тавих;

3.1.2. НИЙСЛЭЛИЙН өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай "Контракт" 
байгуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, биелэлтийг дүгнэх, 
тухайн жилийн зорилтот түвшинг хянах, холбогдох шийдвэр гарган баталгаажуулах ажлыг 
зохион байгуулах;
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3.1 З.нийслэлийн өмчийн оролцоотой болон нийслэлийн өмчит хуулийн 
этгээдийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилох, чөлөөлөх асуудлыг 
боловсруулан зохих журмын дагуу шийдвэр гаргуулах, хэрэпжилтэд нь хяналт тавих;

3.1.4. НИЙСЛЭЛИЙН өмчийн оролцоотой болон нийслэлийн өмчит хуулийн 
этгээдийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Удирдах зөвлөл/-ийн 
хурлаар хэлэлцэх асуудлыг судлан шийдвэрийн төсөлд санал өгөх, гаргасан шийдвэрийн 
биелэлтэд нь хяналт тавих;

3.1.5. НИЙСЛЭЛИЙН өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн 
этгээдээс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх ногдол ашгийн тооцоог гаргаж, санал 
боловсруулан шийдвэрлүүлэх,

3.1 б.нийслэлийн төсөвт байгууллагын удирдлагатай “Нийслэлийн өмчийг 
эзэмшүүлэх гэрээ” байгуулах, гэрэзний хэрэгжилтэд хяналт тавих, гэрээг дүгнэх;

3.1.7.НИЙСЛЭЛИЙН өмчит үйлдвэрийн газрыг шинээр байгуулах, өөрчлөн 
зохион байгуулах, татан буулгах, хамтарсан аж ахуйн нэгж байгуулах талаар санал 
боловсруулан холбогдЪх шийдвэр гаргуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

3.1 8.НИЙСЛЭЛИЙН өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм, зохион байгуулалтын 
бүтэц, орон тооны хязгаар, албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтыг оновчтой 
тогтоох талаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх;

3.1.9. нийслэлийн өмчийн оролцоотой болон нийслэлийн өмчит хуулийн 
этгээдүүдийн үйл ажиллагаа, санхүү, өмч хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтад хяналт тавих, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөрчил, дутагдпыг арилгахыг шаардах, учирч болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

3.1.10. НИЙСЛЭЛИЙН өмчит байгууллагууд өөрийн эзэмшил газраа 
зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

3.1.11. НИЙСЛЭЛИЙН өмчийн эд хөрөнгийн эзэмшил, ашиглалтад хяналт 
тавьж, үр ашгийг дээшлүүлэх, үргүй зардлыг багасгах арга хэмжээ авах, даатгуулах ажлыг 
зохион байгуулах;

3.1.12. хууль тогтоомж, холбогдох журмын дагуу нийслэлийн өмчийн 
оролцоотой хуулийн этгээдэд нийслэлийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх;

3.1 13.нийслэлийг хөгжүүлэх нийгэм, эдийн засгийн үндсэн чиглэл, 
хөтөлбөр, тухайн санхүүгийн хугацааны төсвийн төслийг боловсруулахад оролцож. 
нийслэлийн удирдлагад дараахь асуудлуудаар санал, шийдвэрийн төсөл бэлтгэн 
танилцуулж шийдвэрлүүлэх:

-нийслэлийн өмчөөс төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөний төсөл;

-нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг хувьчлах хөтөлбөр;

-нийслэлийн өмчид хөрөнгө шинээр авах, шинэ өмч бий болгох санал;

-нийслэлийн өмчид хийх техник технологийн шинэчлэл. их засварын 
төлөвлөгөөний төсөл.

3 1.14.нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжид өргөтгөл шинэчлэл, их 
засвар. техник, технологийн өөрчлөлттэй холбогдсон хөрөнгө оруулалт хийх асуудпаар
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3.1.15. НИЙСЛЭЛИЙН өмчид хийх хөрөнгө оруулалтын ажилд холбогдох 
шийдвэрийг үндэслэн захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэх;

3.1.16. НИЙСЛЭЛИЙН омчийн эд хөрөнгийг хувьчлах хетөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, үр дүнг эрх бүхий этгээдэд тайлагнах;

3.1 17-Нийгмийн салбарын өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлалд хамрагдах 
боломжтой байгууллагуудын талаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх;

3 1.18.менежментийн болон удирдлагын гэрээ, хязгаартай дуудлагын 
худалдаа, төсөл сонгон шалгаруупалтаар нийслэлийн өмчийг хувьчлан авсан этгээдийн 
гэрээний биелэлтэд хяналт тавих, гэрээний нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд хууль болон 
гэрээнд заасны дагуу арга хэмжээ авах ажлыг зохион байгуулах;

3.1.19.НИЙСЛЭЛИЙН өмчид ногдох ногдол ашиг, түрээсийн төлбөр, өмч 
хувьчлалаар олсон орлогыг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх;

3.1 20.НИЙСЛЭЛИЙН өмч /үл 
үндсэн дээр/-ийг иргэн, хуулийн этгээдэд 
байгуулах, эзэмшилт, ашиглалтад нь хян

3.1.21 .нийслэлийн өмчийн : 
боловсруулан шийдвэрлүүлэх, хэрэгжит

хөдлөх эд хөрөнгө бол сонгон шалгаруулалтын 
түрээсийн гэрээгээр эзэмшүүлэх ажпыг зохион 

1алт тавих;

д хөрөнгийг лизингээр шилжүүлэх талаар санал 
1йг зохион байгуулах;

3.1.22.улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бусад төрлийн эх үүсвэрээр 
нийслэлийн өмчид шинээр бий болсон хөрөнгийн эзэмшигчийг тоаоох, бүртгэлд 
хамруулах ажлыг зохион байгуулах;

3.1.23.НИЙСЛЭЛИЙН өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн бүртгэл, хөдөлгөөний 
талаар шийдвэр гаргаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

3.1.24.Улсын Их Хурлын ш^йдвзрээр нийслэлийн өмчид шилжин ирж байгаа 
хөрөнгийг хүлээн авч бүртгэх, эзэмшигчид нь хулээлгэн өгөх, эзэмшилт, ашиглалтад нь 
хяналт тавих;

3.1.25. нийслэлийн өмчийн мэдээллийн сангийн бүртгэлийг хөтлөх, 
хөрөнгийн хөдөлгөөнд хяналт тавих, нийслэлийн өмчид орсон өөрчлөлтийн нэгдсэн 
тайланг жил бүр гаргаж Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах,

3.1.26. НИЙСЛЭЛИЙН өмчийн,эд хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулж, дүнг 
холбогдох байгууллагуудад тайлагнах;

3.1.27. НИЙСЛЭЛИЙН өмчид хивийн хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө оруулалтыг 
хянах, баталгаажуулах ажлыг зохион ба^гуулах, хувийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон, 
нийслэлд үнэ төлбөргүй шилжүүлэн өгч !байгаа нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн 
авч, ашиглалт хариуцсан байгууллагад хулээлгэн өгөх;

3.1.28. НИЙСЛЭЛИЙН нутаг дэвсгэрт орон сууцны барилга барих зөвшөөрөл 
олгосон газар эзэмшигч, ашиглагчтай ; орон сууцны нийт талбайн 2 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний орон сууцыг нийслэлийн орфн сууцны фондод төвлөрүүлэх гэрээ байгуулах, 
гэрээний биелэлтийг хангуулах;

3.1.29. НИЙСЛЭЛИЙН өмчит хуулийн этгээдийн эрх бухий албан тушаалтан 
гэрээнд заасан үүргээ хангалтгүй биелуүлснээс нийслэлийн өмчид хохирол учруулсан, 
үрэгдүүлсэн, шамшигдуулсан зэрэг өмч хөрөнгийн холбогдолтой маргаанд нэхэмжлзгчээр
ППП ПI
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3.1.30. нийслэл хотын хөгжлийг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, 
шинээр өмч бий болгох ажлыг зохион байгуулах,

3.1.31. дүүргүүдийн өмчтэй холбогдох үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар 
хангах, нийслэлийн өмчийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт 
тавих, шаардлагатай мэдээ, баримт бичгийг гаргуулан авах;

3.1.32. нийслэлийн өмчтэй холбогдон гарсан зөрчил, маргааныг зохицуулах, 
шийдвэрлэх, учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

3.1 ЗЗ.нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлага гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд хариуцлага тооцох талаар санал боловсруулж, 
Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулан шийдвэрлүүлэх;

3.1,34.Нийслэлийн Засагдаргын Тамгын.газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын 
дэргэдэх холбогдох бусад байгууллагад эрхэлсэн асуудлын чиглэлээр мэргэжил, арга 
зүйн туслалцаа үзүүлж, холбогдох мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх,

3.1 .Зб.гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгуулпагатай хууль 
тоггоомжийн хүрээнд Хамтран ажиллах;

3.1 .Зб.хууль тоггоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

Дөрөв. Хариуцлага

4 1 Энэ дүрмийг зөрчсөн буруутай этгээдэд Төрийн албаны тухай хууль болон 
холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Тав. Бусад зүйл

5.1 .Энэ дүрмийг зохих журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

5 2,Энэ дүрэмд Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулж 
болох бөгөөд нэмэлт, өөрчлөлтийг тухай бүр улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ

5
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НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН 
ДАРГЫН ТУШААЛ

-ОНЫ ОАл сарын Т&^өдөр Дугаар. Щ ю Улаанбаатар хот

Хоол, унааны зардлыг шинэчлэн 
тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 
16.5.5 дах заалт, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дүрмийн 2.5.3, 2.5.8 дах 
заалтуудыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын хоолны зардлыг 1 /нэг/ өдөрт 
4000 /дөрвөн мянга/ төгрөгөөр, унааны зардлыг 1 /нэг/ өдөрт 500 /таван зуу/ 
төгрөгөөр шинэчлэн тогтоосугай.

2. Дээрх нэмэгдлийг ажилтан, албан хаагчдын цалин дээр нэмэгдүүлэн 2018 
оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч 
/Н.Уранчимэг/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2013 оны Б/14 
дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Тушаал-2018
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2. Ажиллагсадын цалин хөлсний тооцоо, судалгаа
1. Хүснэгт

Д/д Овог нэр Албан тушаал
Албан тушаалын 

ангилал 
зэрэглэл

Үндсэн цалин Жилийн үндсэн 
цалин /5*12 сар/ Нэмэгдэл цалин

Жилийн 
нэмэгдэл цалин 

/7*12 сар/

Жилийн
урамшуулал Нийт дүн /6+8+9/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ч.Однасан Дарга ТЗ-10-5 895,577.0 10,746,924.0 671,682.8 8,060,193.0 1,567,259.8 20,374,376.75
2 Д.Мөнхсайхан Орлогч дарга ТЗ-9-5 864,211.0 10,370,532.0 388,895.0 4,666,739.4 1,253,106.0 16,290,377.35
3 Д.Ариунбаатар Орлогч дарга ТЗ-9-5 864,211.0 10,370,532.0 388,895.0 4,666,739.4 1,253,106.0 16,290,377.35
4 Х.Жаргалсайхан Хэлтсийн дарга ТЗ-9-5 864,211.0 10,370,532.0 388,895.0 4,666,739.4 1,253,106.0 16,290,377.35
5 Н.Золжаргал Ахпах мэргэжилтэн ТЗ-8-5 795,935.0 9,551,220.0 716,341.5 8,596,098.0 1,512,276.5 19,659,594.50
6 Н.Уранчимэг Ерөнхий ня-бо ТЛ/-8-5 633,221.0 7,598,652.0 519,241.2 6,230,894.6 1,152.462 2 14,982,008.86
7 Т.Оюунтуул Нягтлан бодогч ТҮ-7-5 608,457.0 7,301,484.0 243,382.8 2,920,593.6 851,839.8 11,073,917.40
8 Д.Батбаяр Нярав ТҮ-7-5 608,457.0 7,301,484.0 243,382.8 2,920,593.6 851,839.8 11,073,917.40
9 Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 251,337.6 3,016,051.2 879,681.6 11,435,860.80
10 А.Эрдэнэмөнх Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 207,353.5 2,488,242.2 835,697.5 10,864,067.76
11 Ц.Цолмон Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 207,353.5 2,488,242.2 835,697.5 10,864,067.76
12 Ш.Төгөлдөр Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 239,452.5 2,873,430.0 809,577ТГ 10,524,507.50
13 П.Түвшинжаргал Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 232,487.3 2,789,847.4 860,831.3 11,190,806.64
14 Б.Оюун-Эрдэнэ Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 239,452.5 2,873,430.0 809,577.5 10,524,507.50
15 Н.Бадрал Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 - - 570,125.0 7,411,625.00
16 Архив бичиг хэрэг ТҮ-6-5 563,430.0 6,761,160.0 225,372.0 2,704,464.0 788,802.0 10,254,426.00
17 М.Энхболд Хэлтсийн дарга ТЗ-8-5 795,935.0 9,551,220.0 397,967.5 4,775,610.0 1,193,902.5 15,520,732.50
18 Ч.Мөнхбаяр Ахпах мэргэжилтэн ТЗ-6-5 677,436.0 8,129,232.0 318,394.9 3,820,739.0 995,830.9 12,945,801.96
19 Н.Болормаа Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6-5 677,436.0 8,129,232.0 318,394.9 3,820,739.0 995,830.9 12,945,801.96
20 Б.Батаа Мэргэжилтэн ТЗ-6-5 677,436.0 8,129,232.0 216,779.5 2,601,354.2 894,215.5 11,624,801.76
21 Т.Оюунсувд Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 213,637.0 2,563,643.5 841,981.0 10,945,752.48
22 Э.Амгаланбаяр Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 263,904.5 3,166,853.8 892,248.5 11,599,230.24
23 Х.Сэлэнгэ Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 263,904.5 3,166,853.8 892,248.5 11,599,230.24
24 ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 295,321.7 3,543,860.2 923,665.7 12,007,653.84
25 Б.Адъяа Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 285,062.5 3,420,750.0 855,187.5 11,117,437.50
26 Б.Эрдэнэмөнх Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 314,172.0 3,770,064.0 942,516.0 12,252,708.00
27 Д.Итгэл Хэлтсийн дарга ТЗ-8-5 795,935.0 9,551,220.0 374,089.5 4,489,073.4 1,170,024.5 15,210,317.85
28 С.Ариунжаргал Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6-5 677,436.0 8,129,232.0 318,394.9 3,820,739.0 995,830.9 12,945,801.96
29 Я.Одгэрэл

Мэргэжилтэн

ТЗ-6-5 677,436.0 8,129,232.0 169,359.0 2,032,308.0 846,795.0 11,008,335.00
30 О.Уранчимэг ТЗ-6-5 677,436.0 8,129,232.0 250,651.3 3,007,815.8 928,087.3 12,065,135.16
31 Х.Баттуяа ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 157,086.0 1,885,032.0 785,430.0 10,210,590.00
32 ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 157,086.0 1,885,032.0 785,430.0 10,210,590.00
33 Б.Эрдэнэчулуун ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 142,531.3 1,710,375.0 712,656.3 9,264,531.25
34 Б.Наранцацрал ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 142,531.3 1,710,375.0 712,656.3 9,264,531.25
35 Э.Анар ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 142,531.3 1,710,375.0 712,656.3 9,264,531.25
36 О.Батбаяр ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 210,946.3 2,531,355.0 781,071.3 10,153,926.25
37 Б.Мөнхбаатар ТЗ-5-4 599,237.0 7,190,844.0 281,641.4 3,379,696.7 880,878.4 11,451,419.07
38 Ч.Ням-Оюун Хэлтсийн дарга ТЗ-8-5 795,935.0 9,551,220.0 397,967.5 4,775,610.0 1,193,902.5 15,520,732.50 Н
39 Н.Раднаасэд Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6-5 677,436.0 8,129,232.0 135,487.2 1,625,846.4 812,923.2 10,568,001.60
40 Ж.Сувданзаяа Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 169,652.9 2,035,834.6 797,996.9 10,373,959.44
41 А.Нарантуяа Хуулийн зөвлөх ТЗ-6-5 677,436.0 8,129,232.0 182,907.7 2,194,892.6 860,343.7 11,184,468.36
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42 Ш.Дарьсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 628,344.0 7,540,128.0 169,652.9 2,035,834.6 797,996.91 10,373,959.44
43 Б.Энх-Амгалан Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 153,933.8 1,847,205.0 724,058.8 9,412,763.75
44 Ч.Чулуунтөгс Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 570,125.0 6,841,500.0 171,037.5 2,052,450.0 741,162.5 9,635,112.50
45 Б.Гал-Эрдэнэ Үйлчлэгч ТҮ-1-5 415,496.0 4,985,952.0 83,099.2) 997,190.4 498,595.2 6,481,737.60
46 Ц.Энхтайван Жолооч ТҮ-3-5 452,155.0 5,425,860.0 90,431.0 1,085,172.0 542,586.0 7,053,618.00
47 Б.Оргилсайхан Жолооч ТҮ-3-5 452,155.0 5,425,860.0 90,431.0 1,085,172.0 542,586.0 7,053,618.00
48 Н Даваажав Үйлчлэгч ТҮ-1-5 415,496.0 4,985,952.0 166,198.4 1,994,380.8 581,694.4 7,562,027.20
49 Ш.Дашдорж Менежер ТҮ-6-5 563,430.0 6,761,160.0 225,372.0 2,704,464.0 788,802.0 10,254,426.00
50 Н.Баттулга Менежер ТҮ-6-5 563,430.0 6,761,160.0 225,372.0 2,704,464.0 788,802.0 10,254,426 00
51 С.Болдбаатар Цахилгаанчин ТҮ-5-3 458,780.0 5,505,360.0 183,512.0 2,202,144.0 642,292.0 8,349,796.00 ^
52 М.Өлзийсайхан Жижүүр ТҮ-1-3 380,041.0 4,560,492.0 152,016.4 1,824,196.8 532,057.4 6,916,746.20^
53 Г.Бор Жижүүр ТҮ-1-3 380,041.0 4,560,492.0 152,016.4 1,824,196.8 532,057.4 6,916,746.20
54 Д.Дэмбэрэлдорж Жижүүр ТҮ-1-3 380,041.0 4,560,492.0 152,016.41 1,824,196.8 532,057.4 6.916,746.20
55 С.Нямгэрэл Слесарь ТҮ-5-3 458,780.0 5,505,360.0 183,512.0 2,202,144.0 642,292.0 8,349,796.00
56 Ц.Дагвасамуу Слесарь ТҮ-3-3 412,398.0 4,948,776.0 164,959.2 1,979,510.4 577,357.2 7,505,643.60
57 Ч.Өнөрбаясгалан Слесарь ТҮ-5-3 458,780.0 5,505,360.0 91,756.0 1,101,072.0 550,536.0 7,156,968.00
58 Д.Гантулга Слесарь ТҮ-5-5 504,699.0 6,056,388.0 100,939.8 1,211,277.6 605,638.8 7,873,304.40
59 М.Наранзул Үйлчлэгч ТҮ-1-5 415,496.0 4,985,952.0 83,099.2 997,190.4 498,595.2 6,481,737.60
60 Ж.Цэвэл Үйлчлэгч ТҮ-1-5 415,496.0 4,985,952.0 166,198.4 1,994,380.8 581,694.4 7,562,027.20
61 Г.Жанцан Менежер ТҮ-6-5 563,430.0 6,761,160.0 225,372.0 2,704,464.0 788,802.0 10,254,426.00
62 Ц.Баярсайхан Нярав ТҮ-4-5 469,105.0 5,629,260.0 187,642.0 2,251,704.0 656,747.0 8,537,711.00
63 Д.Одсурэн Жолооч ТҮ-3-5 452,155.0 5,425,860.0 90,431.0 1,085,172.0 542,586.0 7,053,618.00
64 Э.Зоригтбаатар Жижүүр ТҮ-1-3 380,041.0 4,560,492.0 152,016.4 1,824,196.8 532,057.4 6,916,746.20
65 М.Хүрэлбаатар Жижүүр ТҮ-1-1 371,016.0 4,452,192.0 148,406.4 1,780,876.8 519,422.4 6,752,491.20

Нийт дүн -..:: 460,037,076.0 14,893,348.5 178,720,182.1 53,229,771.5 691,987,029.6
лүснэгт

Албан тушаалын 
ангилал зэрэглэл Хүний тоо

Үндсэн
цалингийн

хэмжээ

Сарын нийт 
дүн /2*3/

Жилийн нийтдүн 
/4*12 сар/

Жилийн нэмэгдэл 
цалин

Жилийн
урамшуулал Нийт дүн /5+6+7/

1 2 3 4 5 6 7 8
ТЗ-10-5 1 895,577.0 895,577.0 10,746,924.0 8,060,193.0 1,567,259.8 20,374,376.8
ТЗ- 9- 5 3 864,211.0 2,592,633.0 31,111,596.0 14,000,218^2^ 3,759,317.9 48,871,132.1
ТЗ- 8 -5 4 795,935.0 3,183,740.0 38,204,880.0 22,636,391.4 5,070,106.0 65,911,377.4
ТЗ- 6 -5 8 677,436.0 5,419,488.0 65,033,856.0 22,924,434.2 7,329,857.5 95,288,147.8
ТЗ- 5 -5 13 628344.0 8,168,472.0 98,021,664.0 34,835,391.4 11,071,421.3 143,928,476.6
ТЗ-5-4 1 599237.0 599,237.0 7,190,844.0 3,379,696.7 880,878.4 11,451,419.1
ТЗ- 5 -3 10 570125.0 5,701,250.0 68,415,000.0 20,729,745.0 7,428,728.8 96,573,473.8
ТҮ- 8 -5 1 633221.0 633,221.0 7,598,652.0 6,230,894.6 1,152,462.2 14,982,008.9
ТҮ-7-5 2 608457.0 1,216,914.0 14,602,968.0 5,841,187.2 1,703,679.6 22,147,834.8
ТҮ- 6 -5 4 563430.0 2,253,720.0 27,044,640.0 10,817,856.0 3,155,208.0 41,017,704.0
ТҮ- 5 -5 1 504699.0 504,699.0 6,056,388.0 1,211,277.6 605,638.8 7,873,304.4
ТҮ-4-5 1 469105.0 469,105.0 5,629,260.0 2,251,704.0 656,747.0 8,537,711.0
ТҮ-5-3 3 458780.0 1,376,340.0 16,516,080.0 5,505,360.0 1,835,120.0 23,856,560.^1
ТҮ-3-5 3 452155.0 1,356,465.0 16,277,580.0 3,255,516.0 1,627,758.0 21,160,854.0
ТҮ-3-3 1 412,398.0 412,398.0 4,948,776.0 1,979,510.4 577,357.2 7,505,643.6
ТҮ- 1 -5 4 415496.0 1,661,984.0 19,943,808.0 5,983,142.4 2,160,579.2 28,087,529.6
ТҮ- 1 -3 4 380041.0 1,520,164.0 18,241,968.0 7,296,787.2 2,128,229.6 27,666,984.8
ТҮ- 1 -1 1 371016.0 371,016.0 4,452,192.0 1,780,876.8 519,422.4 6,752,491.2

ДҮН .. 10,299,663.0 38,336,423.0 460,037,076.0 178,720,182.1 53,229,771.5 691,987,029.6



З.Унаа, хоолны хөнгөлөлтийн тооцоо, судалгаа

Д/д Овог нэр Апбан тушаал

Албан
тушаалын

ангилал
зэрэглэл

Хоолны хөнгөлөлт 
/4000төг*22өдөр*1 

1 сар/

Унааны
хөнгөлөлт

/500төг*22өдөр*1
1сар/

Нийт Дүн

1 Ч.Однасан Дарга ТЗ-10-5 968.0 121.0 1,089.0

2 Д.Мөнхсайхан Орлогч дарга ТЗ-9-5 968.0 121.0 1,089.0

3 Д.Ариунбаатар Орлогч дарга ТЗ-9-5 968.0 121.0 1,089.0

4 Х.Жаргалсайхан Хэлтсийн дарга ТЗ-9-5 968.0 121.0 1,089 0

5 Н.Золжаргал Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-8-5 968.0 121.0 1,089.0

6 Н.Уранчимэг Ерөнхий ня-бо ТУ-8-5 968.0 121.0 1,089.0

7 Т.Огаунтуул Нягтлан бодогч ТҮ-7-5 968.0 121.0 1,089.0

8 Д.Батбаяр Нярав ТҮ-7-5 968.0 121.0 1,089.0

9 Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

10 А.Эрдэнэмөнх Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

11 Ц.Цолмон Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

12 Ш.Төгөлдөр Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0

13 П.Түвшинжаргал Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

14 Б.Оюун-Эрдэнэ Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0

15 Н.Бадрал Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0

16 Архив бичиг хэрэг ТҮ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

17 М.Энхболд Хэлтсийн дарга ТЗ-8-5 968.0 121.0 1,089.0

18 Ч.Мөнхбаяр Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

19 Н.Болормаа Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

20 Х.Сэлэнгэ Мэргэжилтэн ТЗ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

21 Т.Оюунсувд Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

22 Э.Амгаланбаяр Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

23 Б.Батаа Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

24 ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

25 Б.Адъяа Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0

26 Б.Эрдэнэмөнх Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

27 Д.Итгэл Хэлтсийн дарга ТЗ-8-5 968.0 121.0 1,089.0

28 С.Ариунжаргал Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

29 Я.Одгэрэл

Мэргэжилтэн

ТЗ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

30 О.Уранчимэг ТЗ-6-5 968.0 121.0 1,089.0
31 Х.Баттуяа ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

32 ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

33 Б.Эрдэнэчулуун ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0

34 Б.Наранцацрал ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0

35 Э.Анар ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0
36 О.Батбаяр ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0
37 Б.Мөнхбаатар ТЗ-5-4 968.0 121.0 1,089.0
38 Ч.Ням-Оюун Хэлтсийн дарга ТЗ-8-5 968.0 121.0 1,089.0
39 Н.Раднаасэд Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6-5 968.0 121.0 1,089.0
40 Ж.Сувданзаяа Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0
41 А.Нарантуяа Хуулийн зөвлөх ТЗ-6-5 968.0 121.0 1,089.0
42 Ш.Дарьсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5-5 968.0 121.0 1,089.0
43 Б.Энх-Амгалан Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0
44 Ч.Чулуунтөгс Мэргэжилтэн ТЗ-5-З 968.0 121.0 1,089.0
45 Б.Гал-Эрдэнэ Үйлчлэгч ТҮ-1-5 968.0 121.0 1,089.0
46 Ц.Энхтайван Жолооч ТҮ-3-5 968.0 121.0 1,089.0
47 Б.Оргилсайхан Жолооч ТҮ-3-5 968.0 121.0 1,089.0



48 Н.Даваажав Үйлчлэгч ТҮ-1-5 968.0 121.0 1,089.0

49 Ш.Дашдорж Менежер ТҮ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

50 Н.Баттулга Менежер ТҮ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

51 С.Болдбаатар Цахилгаанчин ТҮ-5-3 968.0 121.0 1,089.0

52 М.Өлзийсайхан Жижүүр ТҮ-1-3 968.0 121.0 1,089.0

53 Г.Бор Жижүүр ТҮ-1-3 968.0 121.0 1,089.0

54 Д.Дэмбэрэлдорж Жижүүр ТҮ-1-3 968.0 121.0 1,089.0

55 С.Нямгэрэл Слесарь ТҮ-5-3 968.0 121.0 1,089.0

56 Ц.Дагвасамуу Слесарь ТҮ-5-3 968.0 121.0 1,089.0

57 Ч.Өнөрбаясгалан Слесарь ТҮ-5-3 968.0 121.0 1,089.0

58 Д.Гантулга Слесарь ТҮ-5-5 968.0 121.0 1,089.0

59 М.Наранзул Үйлчлэгч ТҮ-1-5 968.0 121.0 1,089.0

60 Ж.Цэвэл Үйлчлэгч ТҮ-1-5 968.0 121.0 1,089.0

61 Г.Жанцан Менежер ТҮ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

62 Ц Баярсайхан Нярав ТҮ-6-5 968.0 121.0 1,089.0

63 Д.Одсүрэн Жолооч ТҮ-3-5 968.0 121.0 1,089.0

64 Э.Зоригтбаатар Жижүүр ТҮ-1-3 968.0 121.0 1,089.0

65 М.Хүрэлбаатар Жижүүр ТҮ-1-1 968.0 121.0 1,089.0
Нийт дүн 62,920.0 7,865.0 70,785.0



4.Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

/мянган төгрөгөөр/

» д Зардпын зүйл анги
2017 оны 
гүйцэтгэл

2018 он

2019 он тесөл
Төлөвлөгөө

Хүлээгдэж буй 
гүйцэтгэл

1 Бичиахэрэг

1.1 Бичиг хэргийн аж илтны  то о 45 45 45 45

1.2 Нэг аж илтаны  ж илд х эр эгл эх  бичиг хэргийн  зардал 344.4 344 .4 345 .4 345 .4

1.3 Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал (1.1 * 1.2) 15,500.0 15 ,500 .0 15,543.4 15,543.0

1.4

Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор гэх мэт, 
Задаргааг хавсаргах)

15,500.0 15,500.0 15 ,543 .4 15,543.0

1.5 БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН (1.3 + 1.4) 15,500.0 15,500.0 15,543.4 15,543.0

2 Гэрэл цахилгаан

2.1 Ж илд хэрэглэсэн  нийт цахилгаан  эрчим  хүч  (квт) 60.6 7 3 7 73.7

2.2 Нэг кв т  цахилгааны  үнэ 89.1 105.6 105.6

2.3 Ц ахилгааны  зардал (2.1 *  2 .2) (тооцоо, гэр э эг хавсаргах) 5600 7,787 .0 7 ,787 .0

2.4 ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (2.3/1000) 5600.00 7 ,787 .0 7 ,787 .0

3

III

3.1 Ж илийн дун д а ж  тоолууры н гүйлт 4 ,847 .8 8 ,853 .2 8 ,853 .2

3.2 Нэг кило калорийн үнэ 0.3 0.3 0.3

3.3 Халаалты н хугацаа  (сараар) 7 7 7

3.4 Нийт зардал (3.1*3.2*3.3) (тооцоо, гэрээг хавсаргах) 10,180.4 18591.7 18591.7

3.5 Х а лааж  б айгаа  нийт талбай, (куб  метр) 4 ,868 .4 4868.4 4868.4

3.6 ТҮЛШ, ХАЛААПТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН (3.4/1000) 10,180.4 18591.7 18591.7

4 Тээеэр (ш ат ахуун)

4.1 Байгууллагы н өөрийн автом аш и ны  то о  бүгд 3 3 3 3

Ү ү н э э с : Суудлы н автом аш ин 2 2 2 2

М отоцикл

А чааны  автом аш ин 1 1 1 1

4.2 Үүнээс :

А лбан хэрэгцээний автом аш и н 3 3 3 3

Дуудлагы н  автом аш ин

Бусад төрлийн  автом аш ин

4.3 Зардлы н то оцоо

А лбан хэрэгцээний  автом аш ин 17,800.0 17 ,000 .0 17,000.0 17,502.7

Д уудлагы н автом аш ин

Бусад төрлийн  автом аш ин

ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 17,800.0 17 ,000 .0 17,000.0 17,502.7

5 Шуудан, холбоо

5.1 албан бичгийн тоо 618 618 618 618

5.2 нэг албан бичгийн д ун д а ж  зардал 0.7 0 .70 0.70 1.6

5.3 Шуудангийн нийт зардал 979.2 424.4 424.4 979.2
5.4 Телеф он утасны  тоо 45.0 45 45 46

5.5 Телеф он у га сн ы  сары н суурь хураа м ж 6.1 6.05 6.05 6.05

5.6 Телефон утасны жилийн суурь хураамж 272 272.3 272.3 272.3
5.7 Телеф он ярианы сары н д у н д а ж за р д а л 933 .3 933 .3 933 .3 933 .3

5.8 Телефон ярианы жилийн дундаж зардал 9331.3 348 9 .6 3489.6 9331.3

5.9 И нтернэтийн сары н суурь хураа м ж 300.0 968 .0 968 .0 750 .0

5.10 И нтернэтийн ж илийн суурь хураа м ж 3,600 .0 11 ,616 .0 11,616.0 9 ,000 .0

5.11 И нтернэтийн сары н д ун д а ж  зардал 300.0 968 .0 968 .0 750 .0

5.12 Интернэтийн нийт зардал 3 ,600 .0 11 ,616 .0 11,616.0 9 ,000 .0

5.13 С үлжээний за свары н  зардал 1,580.3 2 ,970 .0 2 ,970 .0

5.14 Телевизийн то о

5.15 Телевизийн сары н хураа м ж

5.16 Телевизийн ж илийн хураа м ж

5.17 Ш угам ы н радионы  тоо

5.18 Ш угам ы н радионы  сары н хураа м ж

5.19 Ш угам ы н радионы  ж илийн хураа м ж

5.20 ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 15,490.8 18 ,500 .0 18 ,500 .0 19,310.5

6 Цэвзр, бохирус

6.1 Ж илд зарцуулах нийт ц эвэр  ус  (куб  метр) 1828.6 1878.9 1878.9

6.2 Н эг куб м етр цэвэр усны  үнэ 0.9 0.9 0.9

6.3 Цэвэр усны нийт зардал 1645.7 1691 1691

6.4 Ж илд зарцуулах нийт бохир  у с  (куб метр) 949.8 949 .8 949 .8

6.5 Нэг куб м етр бохир  усны  үнэ 0.5 0.5 0.5

6.6 Бохир усны нийт зардал 474 .9 474 .9 474 .9

6.7 ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДПЫН ДҮН 2,120 .6 2 ,165 .9 2 ,165 .9 0 .0

7 Дот оод апбан т оиилопт

7.1 А лбан  то м илолтоор аж илл агсады н то о  бүгд 10 10 10 37.0

7.2 Н эг ажилтны  то м и лолты н д ун д а ж  хугацаа 3 3 3 3

7.3 Том илолты н нийт хүн хон о г 25 30 30 48.0

7.4 Н эг хүн хон о гт  ноогдо х  зардал 15 15 15 25.0

7.5 Томилолтын нийт зардал 375 450 450 1,200.0



7.6 Замын зардал 8.5 50 50 480 .0

7.7
Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал 
(задаргаа тооцоогоор)

7.8 Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)
7.9 ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 383 .5 5 00 .0 5 00 .0 1,680.0

8 Н о и , хэвпэлаеах

8.1 А лбан хэрэгцээний то гтм о л  хэвлэлийн  то о 7

8.2 А лбан хэрэгцээний то гтм о л  хэвлэлийн  д у н д а ж ү н э 65.7

8.3 Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэл захиалах нийт зардал 459 .9

8.4 Э ргэн м эдээллийн то вхим олы н  то о  ш ирхэг

8.5 Э ргэн м эдээллийн то вхи м о л ы н  нэгж ийн үнэ

8.6 Эргэн мэдээллийн товхимолын нийт зардал
8.7 НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН 459.9

9 Хичээл, үйлдвэрлэлиИн дадлааа хийх

9.1 М эргэж илт д ээш л үүл эх  сургал тад  хам р а гд а х  хүний то о 45

9.2 М эргэж илт д ээш л үүл эх  сургалты н н эг хүнд  ноогдо х  д ун д а ж  зардал 420 .9

9.3 Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал 17,940

9.4 Зайны сургалтад  хам р а гд а х  хүний то о

9.5 Зайны сургалты н нэг хүнд  ноогдо х  д ун д а ж  зардал

9.6 Зайны сургалтын нийт зардал
9.7 Аж лы н байрны  сургалтад  хам р а гд а х  хүний тоо 32 45 45 45

9.8 Аж лы н байрны  сургалты н нэг хүнд  ноогдо х  д ун д а ж  зардал 22.2 22.2 22.2 22.2

9.9 Ажлын байрны сургалтын нийт зардал 700.00 1,000.0 1,000.0 1,000.0
9.10 ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ ЗАРДЛЫН ДҮН 700.0 1,000.0 1,000.0 18,940.0

10 Эд хогш ил худапдан авах

10.1 Х ангам ж ийн м атериал  ава х  зардал (задаргаа  тооцоогоо р ) 23 ,918 .4 16,220.0 16,220.0 24,120.0

10.2 А ж  ахуйн эд хогш ил а в а х  зардал (задаргаа  тооцоогоо р ) 20 ,757 .0

10.3 ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН 23,918.4 16,220.0 16,220.0 44,877.0

11 Нормы н хувцас, зөөлөн эдлэл

11.1
Х өдөлм өр хам гаалл ы н хувца с, хэрэгсэл  авах  зардал (за даргаа  тооцоогоор) 

- м ян.төг
180.4 1,200.0 1,200.0

11.2 Э м нэлгийн зөөлөн  эдлэл  ава х  зардал (за даргаа  тооцоогоо р )

11.3 Нормы н сүүний зардал - м ян .төг
11.4 НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 180.4 1,200.0 1,200.0 -

12 Урсгалзасвар

12.1 Барилга, сантехникийн  за свары н  зардал 7,995 .3 1,500.0 1,500.0 3,500.0

12.2 Тоног тө хөөрөм ж , б а га ж  хэрэгслийн  засвары н  зардал

12.3 А втом аш ины  засвар , үйлчилгээний зардал 3,500 .0
12.4 УРСГАП ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 7,995.3 1,500.0 1,500.0 7 ,000 .0

13 Бараа үйлчилгээниО бусад зардал

13.1 А вто  ба өөрөө явагч хэрэгслий н  та тва р 156.0 246.2

13.2 А вто  ба өөрөө явагч хэрэгслий н  д аа тгал 773.5 249 .8

13.3 Зөвш өөрлы н хураа м ж 20.0

13.4 А вто  ба өөрөө явагч хэрэгслий н  онош л огоо 30.0 88

13.5 М агадлан итгэм ж лэлийн  тө лбөр 5,600.0

13.6 Аудиты н төлбөр 24,820 .5

13.7 Банкны төлбөр, хураа м ж

13.8 А риутгал, хогны  зардал 1,200.0
13.9 ТӨЛБӨР ХУРААМЖ БОЛОН БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН 32,600.0 - - 584.0
15 Байрны т үрээсийн хөлс

15.1 Түрээсэлсэн  талбайн  х э м ж э э  (кв.м ) 460 .7

15.2 Н эг кв .м  талбайн  түр ээсий н  сары н хөлс 5.4

15.3 Ж илд түр ээслэх  хугацаа  (сараар) 12
15.4 БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 29,999 .4

16 Хвт влбвр бопон т вслийн дот оод урсгал зардал

16.1 Н эг иргэнд ноогдох  зардал

16.2 Н ийт хүн ам ы н ста тистик то о
16.3 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардлын ДҮН
17 тгээний т өлбер 449 ,869 .0 449,869.0 449 ,869 .0

17.1 Гэрээт аж иллагсды н цалин, Н Д Ш -э эс  бусад зардлы н дүн 0

18 Газрын твлбвр

18.1 Газры н хэм ж ээ

18.2 Н эг га-ы н төлбөр

18.3 Г а зр ы н  н и й т  за р д а л

19 Нэг удаагийн т эт гэиж , ураиш уулал

19.1 Т этгэвэрт гарах  хүний тоо 1 1 1 3

19.2 Н эг хүний сары н д ун д а ж  цалин 628.3 581 .7 581 .7 656.7

19.3 Т этгэвэрт гарах  хүм үүсий н  тэ тгэм ж и йн  зардал 19,478.7 6 ,980 .4 6 ,980 .4 36 ,801 .3

19.4 Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал 16,950.0 10,000.0 10,000.0 10,450.0

19.5 Шагнал, урамшууллын зардал 16,476.6 19,500.0 19,500.0 19,500.0
19.6 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 52,905.3 36,480.4 36,480.4 66,751.3

! УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН 584 ,921 .34 586 ,314 .00 5 8 6 ,357 .40  | 642 ,517 ,40



Бичиг хэргийн зардлын тооцоо
/мян.төг/

Д/д Материалын нэр Нэгбүрийн 
үнэ

Тоо ширхэг
Нийт үнэ

Сард Жилд

1 Принтерийн хор 85.0 30 120 10,200.0

2 Каноны хор 128.0 1 12 1,536.0

3 Өнгөт принтерийн хор 65.0 1 12 780.0

4 Бичгийн цаас /А4/ 9.0 27 270 2,448.4

5 Бичгийн цаас /АЗ/ 8.0 1 12 96.0

6 Факсын цаас 6.5 1 12 78.0

8 Бичиг хэргийн хэрэгсэл 5.0 45 225.0

9
Бусад бичгийн хэрэгсэл: Үүнд:
Бүх төрлийн хавтас, нуруу, слайд, 
өнгийн цаас

15.0 1 12 180.0

Дүн /мян,төг/ 15,543.4
Бичиг хэргийн ажилтны тоо 45

Жилд нэг хүнд ногдох бичиг хэргийн зардал 345.4



ТЭЭВЭР, ШАТАХУУНЫ ЗАРДАЛ

/мян төг/

№ Тээврийн 
хэрэгслийн марк

Тээврий
н

хэрэгсл 
ийн тоо

1 өдрийн 
гүйлтийн 

лимит /км/

Жилд
ажиллах

хоног

Нийт 1 
жилийн 

гүйлт /км/

100 км-т 
зарцуулах 
норм /л/

Жилд
зарцуулах

нийт
шатахуун /л/

1л
шатахуун 

ы үнэ

Нийт
шатахууны 
зардал /Т/

суудлын автомашин
1 Хьюндай элентра 1 70 261 18270 12 2192 1.87 4,099.8

микроавтобус, автобус
2 Хьюндай старикс 1 70 261 18270 16 2923 2.0 5,887.3

Ачааны автомашин
3 Хьюндай фронтер 1 70 261 18270 16 2923 1.75 5,115.6

Дүн 3 54810 8038.8 5.634 15,103

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТОСЛОХ МАТЕРИАЛ

№ Тээврийн хэрэгслийн марк
Тээврийн

хэрэгслийн
тоо

Жилд
ажиллах

хоног

НиЙТ 1 
жилийн 

гүйлт /км/

тослох 
материалы 

н үнэ /Т/

5000 км 1 
удаа тослох 
материалыг 

солих

Нийт тослох материалын 
зардал /Т/

суудлын автомашин
1 Хьюндай элентра 1 261 18270 200.0 4 800.0

микроавтобус, автобус
2 Хьюндай старикс 1 261 18270 200.0 4 800.0

Ачааны автомашин
3 Хьюндай фронтер 1 261 18270 200.0 4 800.0

Дүн 3 54810 12 2,400.00
НИЙТДҮН 17,502.71
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Шуудан холбооны зардал

Үзүүлэлт
Телефон
утасны

тоо

Ашиглах 
хүний тоо

Сарын хэрэглээ
Жилийн хэрэглээ

Тайлбарсуурь
хураамж нэгж 

үнэ
Дүн лимит Дүн Нийт дүн Ажиллах

сар
Нийт дүн

10=(5+7)*9

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Үүрэн телефон ашиглалтын 
зардал /газрын дарга, орлогч 

дарга, хэлтсийн дарга/
11 11 6.1 66.6 30.0 330.0 396.6 11 4,362.1

Холбогдох гэрээ, тушаалыг 
хавсаргав.

2 Суурин телефон 35 48 6.1 211.8 5.0 240.0 451.8 11 4,969.3

ДҮН 848.3 9,331.3

Үзүүлэлт Ашиглах 
хүний тоо

1 сар 
хүргэх 
тоот

1 бүрийн үнэ 1 сарын лимит Ажиллах сар Жилийн дүн

3 Албан бичиг хүргэлтийн зардал 51 51 1.6 81.6 12 979.2

Үзүүлэлт Ажиллах 
хүний тоо

Ажиллах 
хүний тоо

Сарын хэрэглээ Жилийн хэрэглээ

Хурд
(мбит/сек) Нэгжийн үнэ Дүн Ажиллах сар Нийт дүн

4 Интернэт ашиглалт 51 8 121.0 750.0 12.0 9,000.0

НИЙТДҮН 19,310.5



Ном, хэвлэл авах зардал
/мянтөг/

№ Зардлын зүйл
Хэмжих

нэгж
Тоо хэмжээ Нэгжийн үнэ Нэгжийн үнэ

1 Өдрийн сонин ш 4 19.6 78.4
2 Өнөөдөр /иЬ роз1 ш 4 32.8 131.2
3 Төрийн мэдээлэл /улирал/ ш 4 10.2 40.8
4 Хэрэглээний стандарт ш 4 12.0 48.0
5 Санхүүгийн мэдээлэл ш 4 5.4 21.6
6 Барилгын мэдээлэл сэтгүүл ш 4 15.0 60.0
7 Хууль зүйн мэдээлэл ш 4 20.0 80.0

Дүн 460.0
Нийт дүн



Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

/мян төг/

№ д хогшилын нэрс
Хэмжих

нэгж
Тоо

хэмжээ
Нэгжийн үнэ Нийт үнэ

1 Электрон метр ш 2 400.0 800.0

2 Бусад жижиг эд 
хогшил авахад ш 3,000.0

Дүн 3,800.0



Худалдаж авах эд хогшлын жагсаалт

/мян төг/

№ Ц Х О ГШ И Л Ы Н  НЭ| Үзүүлэлт
Хэмжих

нэгж
Тоо

хэмжээ
Нэгжийн үнэ Нийт үнэ

1 Компьютер
РеП 1пзр1Гоп 3668МТ-77СТХ1050 / 1п1еК8 
Соге™ 17-7700 4.2СН2 / 16СВ ООР4 / 
128СВ 550+1Т В  НРО / СТХ1050 2СВ / 
й \/0 -К \Л / /  \Л/|-р|+ВТ4.0

ш 5 3,394.9 16,974.5

2 Принтер /заалнь

Ерөнхий: Хар цагаан олон үйлдэлт АЗ 
хувилагч Технологи: КҮО С Е КА  Ьазег, 
Мопо со тр о пеп ! Хэвлэх хурд: Минутад 
18/8 хуудас А4/АЗ хүртэл, 2 талаараа 
хэвлэх Оир1ех: Байгаа, Цаас татагч: 
байгаа, Нягтрал: 600 х 600 ф 1, 256 
дгеузса1ез, Орох цаасны тэвш: 300- 
збее1 ип!уегза1 рарег саззеНе, 64-105 
д / т 2, АЗ, А4, А5, Ьебдег, ЬеИег, Ьеда! 
100-з1лее1 тиШ -ригрозе 1гау, 45-160 
д / т 3, АЗ, А4, А5, А6, Ьебдег, Ьейег, 
Ьеда!, Орох цаасны тэвш хамгийн 
ихдээ: 1,300 хуудас А4 /Нэмэлтээр/,

ш 1 3,782.5 3,782.5

Дүн 20,757.0



Урсгал зардал
/мян төг/

№ Урсгал зардлын зүйл Бүгд өртөг ?

1 Автомашины засвар, үйлчилгээний зардал 3,500.0

2 Конторын барилга дотор засвар 3,500.0

Нийт дүн 7,000.0
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Дотоод албан томилолтын зардал
/мян төг/

№ Хэлтэс
Албан

хаагчдын
тоо

Дундаж
хугацаа

Нийт
хоног

Нэг хүнд 
ноогдох 
зардал

Замын
зардал
/10000?/

Томилолт 
ын нийт 
зардал

Нийт дүн Тайлбар

1 Захиргаа санхүүгийн хэлтэс 5 3 12 25.0 120.0 300.0 420.0
Тус хэлтсийн албан 
хаагчид алслагдсан 

дүүргийн НӨҮГ болон 
Төсвийн

байгууллагуудын 
актлах хөрөнгө, 

автомашин, барилга 
байгууламж НӨ 

бүртгэлтэй барилга 
байгууламж газар дээр 

нь очиж үзэх хяналт 
шалгалт хийх ажлаар 
сард1-2удаа явдаг.

2 Өмчийн бүртгэл хувьчлалын 
хэлтэс 12 3 12 25.0 120.0 300.0 420.0

3 Өмчийн төлөөлөл менежментийн 
хэлтэс 10 3 12 25.0 120.0 300.0 420.0

4 Өмчийн мэдээлэл хяналтын 
хэлтэс 7 3 12 25.0 120.0 300.0 420.0

Нийт дүн 1,680.0



Үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжүүлэх 
Урт цагаан үйлчилгээний төвийн 2019 оны зардлын тооцоо

/м я н г а н  т ө г р ө г /

№ Зардлын зүйл 2018 онд 
батлагдсан

Төлөвлөгөө 2019 оны 
санал

Тайлбар
Сард Жилд

1 Цахилгаан 164,601.2 13,716.8 164,601.2 164,601.2

2
Дулаан, хэрэглээний халуун 
ус

Халаалттай /7/ 57,112.8 8,159.0 57,112.8 57,112.8

Халаалтгүй 151 25,714.5 5,142.9 25,714.4 25,714.4

3 Цэвэр бохир ус 52,840.3 4,403.4 52,840.3 52,840.3

4 Урсгал засвар 38,000.0 - 38,000.0 39,474.0

5 Хуурай хог хаягдал 12,000.0 1,000.0 12,000.0 12,000.0

6 Газрын төлбөр 9,600.0 800.0 9,600.0 9,600.0

7 Эд хөрөнгийн даатгал - - - 17,726.3

8
Уртцагаан үйлчилгээний 
төвийн ахмадуудын зардалд

Жилд 2 удаа 26,000.0 13,000.0 26,000.0 26,000.0

9
Актлагдсан барилгын үнэлгээний зардал 16 
барилга 18,000.0 - 12,800.0 12,800.0

10
Актлагдсан хөрөнгө 
борлуулсаны урамшуулалын 
зардал

Жилд 2 удаа 32,000.0 16,000.0 32,000.0 32,000.0

Нийт дүн /мян. төг/ 435,869 62,222 430,669 449,869



Бусад бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ

/мян төг/

№ Зардлын зүйл Тоо
Нэгудаагийн

төлбөр
Нийттөлбөр Тайлбар

1 Спорт заалны түрээс 1 6,240.0 6,240.0

2

Нийслэлийн Өмч эзэмшүүлэх 
гэрээ дүгнэхтэй холбоотой зардал 
, холбооны зардал, шатахууны 
зардал

1 15,900.0 15,900.0 НИТХТ 2014 оны 55-р 
тогтоол

3
2019 оны газрын шуурхай 
зөвөлгөөний хурлын зардал 
/заалны турээс/

24 150.0 3,600.0

Нийслэлийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хуралын 

тэргүүлэгчдийн 2017 оны 
10/13 тогтоол, Өмч хувьчлах 

комиссын 2017 оны 15 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг 

даргын А/427 дугаар 
захирамжаар тус газрын 
албан конторыг хувьчлах 
болсонтой холбогдуулан 
шилжиж байгаа ба шинэ 

байрлах контор нь хурлын 
заалгүй тул түрээслэх 

шаардлагатай.

4 2019 оны газрын мэдээллийн 
цагийн зардал /заалны түрээс, 
багшийн төлбөр/

24 150.0 3,600.0

5 24 150.0 3,600.0

Нийслэлийн төр захиргааны авто 
бааз

12 769.8 9,237.5

6

Дуудлага худалдаа явуулах 
заалны түрээс /Өмч хувьчлал, 
Автомашин дуудлага худалдаа, 
түрээсийн сонгон шалгаруулалт, 
гэрээ дүгнэх гэх мэт/

10 150.0 1,500.0

Нийт дүн 43,677.5



Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх зардлын тооцоо
/ 'мян.төг/

№ Зардлын зүйл

Сарын хэрэглээ Жилийн хэрэглээ

ТайлбарТоо
хэмжээ Нэгж үнэ Нийт дүн Зарцуу-лалт Нийт зардал

1 Танилцуулга 20,000 370 7,400.0 4 29,600.0

Өмч эзэмшлийн гэрэ; 
байгуулах, дүгнэх 
холбоотой гарах 

хэвлэлийн зардал, 
Өмч хувьчлал, 

түрээсийн сонгон 
шалгаруулалт 

холбоотой зардал

2 Плакат хэвлэх 1,000 600 600.0 4 2,400.0

3 Тараах материал 
хэвлэх 10,000 70 700.0 4 2,800.0

4 Албан бланк /А4/ 10000 100 1,000.0 4 4,000.0

5 Албан бланк/А5/ 5000 50 250.0 4 1,000.0

6 Өмч хувьчлалын 
тайлан хэвлүүлэх 50 8000 400.0 4 1,600.0

Нийт дүн /мян.төг/ 41,400.00



Бараа үйлчилгээний бусад зардлын тооцоо
/мян төг/

№ Зардлын зүйл жилд
Нэгбүрийн

УНЭ
Нийт үнэ Тайлбар

1 Цайны зардалд 24 180.0 4,320.0

2 Цэвэрлэгээний материалд 12 200.0 2,400.0

3 Аж ахуйн материал 24 200.0 4,800.0

4 Ус цэвэршүүлэгч /4ш/ 4 400.0 1,600.0

5 Тамга, тэмдэг цэнэглүүлэх 18ш 12 25.0 300.0

6 Дотоод сүлжээний сэлбэг хэрэгсэл 4 600.0 2,400.0

7 Байгууллагын хэмжээнд 
антивирусын программ 46 50.0 2,300.0

8 Төсвийн шинэчилсэн программ 2 600.0 1,200.0

9 Санхүүгийн тооцоолох дуудлага, 
программ засварын гэрээ 1 800.0 800.0

10 Бусад хангамжийн материал 1 4,000.0 4,000.0

Дүн 24,120



Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

/мян төг/

№ Зардлын зүйл Тоо Нэг бүрийн үнэ Нийт үнэ

1
Мэдээллийн цагаар графикийн дагуу лекц, 
сургалт 12 300.0 3,600.0

2 Төсөвчний сургалт 2 450.0 900.0

3 Үнэлгээний сургалт /хэлтэс тус бүрээс 1 
хүн/ 4 450.0 1,800.0

4 Худалдан авах ажиллагааны АЗ сургалт 10 120.0 1,200.0

5 Компани засаглал 10 300.0 3,000.0

6 ОНӨААТҮГ-уудын Дарга, нягтлан бодогч 
нарт зориулсан төлөвлөгөөт сургалт 1 8,440.0 8,440.0

Дүн 39 10,060.0 18,940.0
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ТЕЗ-ИЙН 2019  О НЫ  ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2020-2021  О Н Ы  ТӨСВИИН ТӨ С Ө Ө ЛӨ Л БЭЛТГЭХ У Д И Р Д А М Ж И И Н  ХАВСРАЛТ

МАЯГТ НМ-07а. ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

д/д Байгууллагын нэр

Тэтгэвэрт гарах албан хаагчийн мэдээлэл

Овог нэр Албан тушаал
Регистерийн

дугаар
Нийт Ажилласан 

хугацаа

Албан
тушаалын
ангилал,
зэрэглэл

Нэг сарын үндсэн цалин 
/сүүлийн 3 жилийн 

үндсэн цалингийн нэг 
сарын дундаж хэмжээ/

тэтгэмж
олгох

хугацаа

Олгох тэтгэмжийн 
хэмжээ /мян.төг/

1

Нийслэлийн
Өмчийн

харилцааны
газар

Хэцүүсүрэнгийн
Сэлэнгэ Мэргэжилтэн УС64041809 31 ТЗ-5-5 628.3 35 21,992

2 Цагааны
Баярсайхан Менежер ЗЮ59090610 41 ТҮ-4-5 656.7 12 7,881.0

3 Ц.Дагвасамбуу Цахилгаанчин ИЭ58112018 30 ТҮ-3-3 577.4 12 6,928

Дүн 36,801.3
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МАЯГТ НМ-07. ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХАД ОЛГОХ НЭГУДААГИЙН ТЭТГЭМЖИЙН СУДАЛГАА

д/д Төрөл

2018 ОНЫ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018 оны ХБГ

Өмнө үүссэн 
тэтгэмжийн өр 2019 оны тооцоо

Хүний
тоо

Мөнгөн
дүн

Хүний
тоо

Мөнгөн
ДҮН

Хүний
тоо

Мөнгөн
дүн

Хүний
тоо Мөнгөн дүн

1 Боловсролын тухай хуульд заасан 
нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгох

2 Эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан 
нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгох

3 Төрийн албаны тухай хуульд заасан 
нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгох - - - - - - 3 36,801.3

4 Бусад салбарын хуулиудад заасан 
нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгох /Хуулийн 
нэрийг бичих/

Дүн



Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал

/мян.төг/

№ Хэлтэс Тоо хэмжээ Нэгж үнэ Нийт зардал Тайлбар

1 Албан хаагчдын ар гэрийн 
буцалтгүй тусламж 10 300,000.0 3,000.0

Байгууллагын 
дотоод журмын 
дагуу буцалтгүй 

тусламж

2 Шинээр гэр бүл болсон 2 500,000.0 1,000.0

3 Албан хаагч тэтгэвэрт гарахад 3 500,000.0 1,500.0

4 Төрийн дээд одон медаль 2 300,000.0 600.0

5 Хүүхдийн баяр болон шинэ 
жилийн баяраар хүүхдүүдэд 
бэлэг

87 25,000.0 2,175.0

6 87 25,000.0 2,175.0

Нийт дүн /мян.төг/ 10,450.0
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6. Төсвийн эрх захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүн

№

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 

ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

ЗААПТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, 
НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ 

ҮНДСЭН чиглэл
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 
түвшин

Төсөв
/мян.төг/

Хариуцах нэгжийн нэр

Нэг. Э дийн засаг, нийгм ийг 2018 онд хөгж үулэх үндсэн чиглэлд т усгагдсан үйл аж иллагаа

1
1.1 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн 

газруудын худалдан авалтын 
төлөвлөгөөг ил тод болгон худалдан 

авалтын хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхойлж /хяналтыг сайжруулан/ 

тэвчиж болох худалдан авалт, 
удирдлагын болон үргүй зардлыг үе

1.1.1 Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжаар 2018 оны эдийн засгийн үр 
дүнг дээшлүүлэх зорилтын төслийг 
бэлтгэх үүрэг бүхий “Ажпын хэсэг” 
байгуулах, ажлын хэсгийн дүгнэлтийг 
үндэслэн НЗД-ын захирамжаар ОНӨҮГ- 
ын 2018 оны эдийн засгийн үр дүнг 
дээшлүүлэх зорилтыг батлуулж, шилэн 
дансанд байршуулах ажлыг зохион 
байгуулах

Эдийн засгийн үр өгөөж 
нэмэгдэж, зардал 

хэмнэгдэнэ. 100%
26.103.22

Өмчийн төлөөлөл, 
менежментийн хэлтэс,

2

шаттай бууруулан төсвийн зардлыг 
хэмнэх 1.1.2 НЗД-ын захирамжаар ОНӨҮГ-ын 

2018 оны эдийн засгийн үр дүнг 
дээшлүүлэх зорилтыг батлуулж худалдан 
авалт болон орлого, зардлын гүйцэтгэлд 
байнгын хяналт тавьж ажиллах

Эдийн засгийн үр өгөөж 
нэмэгдэж, зардал 
хэмнэгдэнэ. 100%

26.103.22
Өмчийн төлөөлөл, 

менежментийн хэлтэс

3

ЗГҮАХ-ийн 5.2.1 дэх заалт;
1.6.1. Нийслэлийн өмчид байгаа

1.2 Дүүргуүдийн ОНӨҮГ-уудын эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгож үйл 

ажиллагааныхаа орлогоор өөрийгөө 
санхүүжүүлэх зарчимд шилжүүлэх 

асуудлыг судлан хэрэгжүүлж эхэлнэ.

1.2.1 2017 оны жилийн эцсийн 
аудитлагдсан тайланд дүн шинжилгээ 
хийж, цаашид хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний талаар санал боловсруулан, 
хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэх

Нийслэлийн хөгжилд 
тодорхой ахиц дэвшил 

үзүүлнэ.
100%

52.206.45
Өмчийн төлөөлөл, 

менежментийн хэлтэс
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пи̂ ч/1 м >|пм ишгнлил!, ү ишги , и1ии/|\гим

нэмэгдүүлнэ.

1.3 Нийслэлийн өмчит хуулийн 
этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрх, 

үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлэх, нийслэлийн 
өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин 

үнэлгээг хийнэ.

1.3.1. Сангийн яам, Төрийн өмчийн 
бодлого зохицуулалтын газраас 
үнэлгээний ажилтай холбоотой 
батлагдан гарсан заавар журмын дагуу 
сургалт зохион байгуулах, газар эзэмших 
ашиглах эрхийг үнэлж санхүүгийн 
тайланд тусгах, үл хөдлөх хөрөнгийг 
дахин үнэлэх ажлыг зохион байгуулах, 
нэгдсэн удирдлагаар хангах, дүүргүүдийн 
дүн нэгтгэлийг шалган хүлээж авах

Нийслэлийн өмчид 
бүртгэлээр тавих хяналт 

сайжирч, хөрөнгийн 
хадгалалт, хамгаалалт, 

ашиглалтын түвшин 
дээшлэнэ.

100%

30,000.0

Өмчийн бүртгэл 
хувьчлалын хэлтэс, 
Мэдээлэл хяналтын 

хэлтэс

5

1.3.2. Дүүргүүдийн нэгтгэлийг үндэслэн 
нийслэлийн нэгдсэн илтгэх хуудас, дүнг 
гаргах, НИТХТ-ийн хурлаар 
баталгаажуулах, баталгаажсан дүнг 
Сангийн яам, Төрийн өмчийн бодлого 
зохицуулалтын газар буюу Төв комисст 
хүргүүлэх

Нийслэлийн өмчид 
бүртгэлээр тавих хяналт 

сайжирч, хөрөнгийн 
хадгалалт, хамгаалалт, 

ашиглалтын түвшин 
дээшлэнэ.

100%

20,000.0

Өмчийн бүртгэл 
хувьчлалын хэлтэс, 
Мэдээлэл хяналтын 

хэлтэс

6

1.3.3. Газар эзэмших ашиглах эрхийг 
үнэлж санхүүгийн тайланд тусгах, үл 
хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлын 
явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах арга хэмжээг зохион 
байгуулах

Нийслэлийн өмчид 
бүртгэлээр тавих хяналт 

сайжирч, хөрөнгийн 
хадгалалт, хамгаалалт, 

ашиглалтын түвшин 
дээшлэнэ. 100%

17,402.2

Өмчийн бүртгэл 
хувьчлалын хэлтэс, 
Мэдээлэл хяналтын 

хэлтэс

7

4.1.9 "Сургууль, цэцэрлэгийн хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний загвар" 

төсөл хэрэгжүүлж "Үдийн цай" 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, 
эрүүл баталгаат хоол хүнс хэрэглэх 

нөхцөл бүрдүүлнэ.

1.4 "Сургууль, цэцэрлэгийн хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний загвар" 

төсөл
хэрэгжүүлж, “Үдийн цай” хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж, эрүүл, баталгаат 
хоол

хүнс хэрэглэх нөхцөл бүрдүүлнэ.

1.4.1 Налайх дүүргийн сургуулиудад 
"Үдийн цай" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг “Хангамж үйлчилгээний төв" 
ОНӨТҮГ-ыг түшиглэн хийж эхлэх

Эрүүл аюулгүй байдал 
сайжирна.

26,103.2
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс

8

1.4.2 Нийслэлийн Боловсролын газар, 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 
сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний нийтлэг шаардлага 
боловсруулж, үйлчилгээний стандартыг 
хэрэгжүүлэн сайн туршлагыг түгээн 
дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Эрүүл аюулгүй байдал 
сайжирна.

13,051.60
Захиргаа, санхүүгийн 

хэлтэс Өмчийн төлөөлөл 
менежментийн хэлтэс

9
1.4.3 Холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран "Үдийн цай" 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавина.

Холбогдох
байгууллагуудтай хамтран 

шалгалт хийж, илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг арилгах 

арга хэмжээ зохион 
байгуулан ажиллана. 

Эрүүл аюулгүй байдал 
сайжирна.

13,051 60
Захиргаа, санхүүгийн 

хэлтэс, Мэдээлэл, 
хяналтын хэлтэс
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Хоёр. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны  газры н 2018 оны  бодлогы н зорилт ы н хэрэгж илт ийг хангах т алаар

10 2.1. Бодлогын зорилтын биелэлтийг 
дүгнэх, үр дүнг тооцох, хэрэгжүүлэх

2.1 .1 Бодлогын зорилтын биелэлтийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үйл 
ажиллагааны жил, улирлын төлөвлөгөө 
боловсруулж батлуулан, Засгийн Газрын 
2017 оны 89 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2017 
оны А/335 дугаар захирамжаар 
батлагдсан журмын дагуу үр дүнг тооцон, 
биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр 
гарган, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх, 
байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн холбогдох 
байгууллагуудад хугацаанд нь хүргэх

Нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны А/335 дугаар 
захирамжийн 1 дүгээр 
хавсралтын хуваарийн 

дагуу хэрэгжилтийг 
тайлагнана.

69,609.6
Захиргаа, санхүүгийн 

хэлтэс, Мэдээлэл, 
хяналтын хэлтэс
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2.2. Өмчийн харилцаатай холбогдон 
гарсан УИХ, ЗГ, НИТХ-ын тогтоол, НЗД- 

ын захирамж, санамж бичиг болон 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2018 

онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
биелэлтийг хангах

2.2.1 Монгол Улсын Засгийн газар, 
НИТХ, НЗД болон холбогдох дээд 
байгууллагаас гаргасан тоггоол, 
захирамж, санамж бичиг, Нийслэлийн 
эдийн засаг, нийгмийн 2018 оны зорилтыг 
хэрэгжүүлэх ажпын хүрээнд төлөвлөгөө 
боловсруулан батлуулах

Нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны А/335 дугаар 
захирамжийн 1 дүгээр 
хавсралтын хуваарийн 

дагуу хэрэгжилтийг 
тайлагнана.

17,402.1
Захиргаа, санхүүгийн 

хэлтэс

12
2.2.2 Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэпкүүлэх ажлыг зохион байгуулан, 
биелэлтийг хангах

Гүйцэтгэлийг хугацаанд нь 
гарган үйл ажиллагаа 

сайжирна.
Жилдээ 4 удаа

17,402.1 Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс

13

2.2.3 Төр засгийн бодлого шийдвэрийг 
сурталчлах, нийслэлээс хэрэгжүүлж 
байгаа бүтээн байгуулалтын төсөл, арга 
хэмжээний явц, үр дүнгийн талаар иргэд, 
олон нийтэд мэдээлэл өгч, иргэдээс 
ирүүлсэн санал, хүсэлтийг холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд 
уламжлах, хорооны үйл ажиллагааг 
сайжруулах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд 
ойртуулах зорилтын хүрээнд 
удирдлагуудын хороодод ажилласан 
тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж 
холбогдох дээд байгууллагад хүргүүлэх

Нийслэлээс хэрэгжүүлж 
байгаа бүтээн 

байгуулалтын төсөл, арга 
хэмжээний явц, үр дүнгийн 
талаар иргэд, олон нийтэд 

мэдээлэл өгч, төрийн 
үйлчилгээ иргэдэд 

ойртоно. Ж илдээ12удаа

34,804.3
Захиргаа, санхүүгийн 

хэлтэс
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2.3 Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах, 

иргэд, олон нийтийг мэдээллээр ханга

2.3.1 Иргэд үйлчлүүлэгчдэд байгууллагын 
үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг 
нээлттэй ил тод, түргэн шуурхай хүргэх 
зорилгоор хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Байгууллагын ил тод 
байдал хангагдана.

34,804.3

Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс, Мэдээлэл, 
хяналтын хэлтэс

2.3.2 Нийслэлийн өмчийн харилцааны 
талаар үзүүлэх үйлчилгээний тухай олон 
нийтэд мэдээлэх, сурталчлах, тэдний 
санал хүсэлтийг хүлээж авах ажлыг 
зохион байгуулна.

Байгууллагын ил тод 
байдал хангагдана.

34,804.3
Мэдээлэл, хяналтын 

хэлтэс

Гурзв. Д үрм ээр  хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хэрэгж үүпэх үйл а ж ил лагаа

3.1.1 Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалт, гадаад дотоодын зээл, төсөл 
хөтөлбөр, хандив бэлэглэлээр шинээр 
бий болсон эд хөрөнгийг нийслэлийн 
өмчид бүртгэн авах асуудлыг холбогдох 
журмын дагуу зохион байгуулах, 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах

Нийслэлийн өмч 
нэмэгдэж, эдийн засгийн 

чадавхи сайжирна. 
100%

5,800.7
Өмчийн бүртгэл 

хувьчлалын хэлтэс

3.1. Нийслэлийн өмчид шинээр бий 
болж буй хөрөнгийг бүртгэх ажлын 

хүрээнд

3.1.2 Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгөө 
үнэ төлбөргүйгээр нийслэлд шилжүүлэн 
өгөх хүсэлт гаргасан иргэд, ААНБ-ын 
хүсэлтийг судалж шаардлагатай бичиг 
баримтыг бүрдүүлэх, холбогдох 
комиссын хурлаар хэлэлцүүлж, 
нийслэлийн өмчид бүртгэн авах асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтийг хангах

Нийслэлийн өмч 
нэмэгдэж, эдийн засгийн 

чадавхи сайжирна. 
100%

5,800.7
Өмчийн бүртгэл 

хувьчлалын хэлтэс

3.1.3 Нийслэлийн өмчид шинээр 
бүртгэгдсэн эд хөрөнгийн судалгааг 
хөрөнгийн нэр төрлөөр нь улирал тутам 
нэгтгэн гаргах

Нийслэлийн өмч 
нэмэгдэж, эдийн засгийн 

чадавхи сайжирна. 
Жилдээ 4 удаа

5,800.7
Ө м чийн бүртгэл 

хувьчлалы н хэлтэс

3.1.4 Тухайн жилд нийслэлд хийгдэх 
хөрөнгө оруулалтын судалгааг эх үүсвэр 
бүрээр гаргах

Нийслэлийн өмч 
нэмэгдэж, эдийн засгийн 

чадавхи сайжирна. 
Жилд 1 удаа

2,900.4
Ө м чийн  бүртгэл 

хувьчлалы н хэлтэс
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3.1.5 Өмнөх оны хөрөнгө оруулалтын 
судалгааг үндэслэн нийслэлийн өмчийн 
бүртгэлд тусгагдаагүй хөрөнгийг бүртгэлд 
хамруулах ажлыг зохион байгуулах

Нийслэлийн өмч 
нэмэгдэж, эдийн засгийн 

чадавхи сайжирна. 
100%

2,900.4
Өмчийн бүртгэл 

хувьчлалын хэлтэс

3.2. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
болсон эргэлтийн бус хөрөнгө актлах, 

данснаас хасах асуудлын хүрээнд

3.2.1 Элэгдлийн хугацаа дуусч 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
болсон, хугацаа нь дуусаагүй боловч 
цаашид ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй, засаж сэлбэж ажиллах нь 
эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй нь 
тогтоогдсон барилга байгууламж, 
тээврийн хэрэгсэл, бусад хөдлөх 
хөрөнгийг акталж, данснаас хасах 
асуудлыг Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөл, НИТХТ-ийн хурал, Нийслэлийн 
Өмчийн харилцааны газрын Эргэлтийн 
бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан 
комисс"-ын хурлаар хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлэх

Нийслэлийн өмчид тавих 
хяналтын нэг хэсэг болж , 

өмчийн эмх цэгц 
сайжирна.

11,601.4

Өмчийн бүртгэл 
хувьчлалыг хэлтэс, 

Мэдээлэл, хяналтын 
хэлтэс

3.2.2 Нийслэлийн өмчит хуулийн 
этгээдийн данс бүртгэлээс хасагдаж, 
актлагдсан эд хөрөнгийн тайлант жилийн 
судалгааг гаргана.

Нийслэлийн өмчид тавих 
хяналтын нэг хэсэг болж , 

өмчийн эмх цэгц 
сайжирна.

Жилд 1 удаа

11,601.4

Өмчийн бүртгэл 
хувьчлалыг хэлтэс, 

Мэдээлэл, хяналтын 
хэлтэс

3.3.1 НИТХ-ын тогтоолоор нийслэлийн 
өмчөөс хувьчлахаар шийдвэрлэсэн 
хуулийн этгээд, эд хөрөнгийг хувьчлах 
бэлтгэл ажлыг хангах,

Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын сангийн 

төлөвлөсөн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэхэд хувь оруулна. 

100%

7,734.3
Өмчийн бүртгэл 

хувьчлалын хэлтэс

3.3 НИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан 
өмч хувьчлалын жагсаалтанд орсон 
обьектуудыг хувьчлах ажлыг зохион 

байгуулах

3.3.2 Холбогдох журмын дагуу өмч 
хувьчлалтай холбоотой асуудлуудыг 
НӨХК-ын хурлаар хэлэлцүүлж, 
шийдвэрлүүлэн хэрэгжилтийг хангах

Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын сангийн 

төлөвлөсөн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэхэд хувь оруулна 

100%

7,734.3
Өмчийн бүртгэл 

хувьчлалын хэлтэс

3.3.3 Нийслэлийн өмч хувьчлалын 2019 
оны хөтөлбөр боловсруулж, 
шийдвэрлүүлэх

Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын сангийн 

төлөвлөсөн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэхэд хувь оруулна

7,734.3
Өмчийн бүртгэл 

хувьчлалын хэлтэс

3.4 Нийслэлийн Өмчит үйлдвэрийн
3.4 1 Нийслэлийн өмчит аж ахуйн 

тооцоот үйлдвэрийн газрууд болон Төсвийн орлого
23,202.7

Өмчийн төлөөлөл
газраас төсөвт төвлөрүүлэх ногдол нийслэлийн өмчийн оролцоотой нэмэгдэнэ. менежментийн хэл тэс

ашгийг нэмэгдүүлэх талаар компаниудаас төсөвт төвлөрүүлэх ногдол 
ашгийг тооцон, шийдвэрлүүлэх

100%

_____ __
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3.5 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн

3.5.1. Нийспэлийн өмчит болон өмчийн 
оролцоотой компаниудын ТУЗ, 
нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын 
УЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд 
өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал 
боловсруулан шийдвэрлүүлэх

Үйл ажиллагааны үр 
ашигтай бодлогыг 
тодорхойлж, үйл 

ажиллагааг сайжируулах

7,734.5
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс
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газрууд болон оролцоотой компаниудад 
компанийн засаглалын зарчмуудыг 

нэвтрүүлнэ.

3.5.2 Компанийн засаглалын Үндэсний 
зөвлөлтэй "Хамтран ажиллах гэрээ" 
байгуулан "Сайн засаглал" сэтгүүл, 
МҮОНРТ-тэй хамтран бэлтгэдэг "Сайн 
засаглал" телевиз, радиогийн 
нэвтрүүлгүүд болон илллллдоуегтапсе.тп 
сайтаар ОНӨҮГ-уудын үйл ажиллагааг 
сурталчлах, олон нийтэд таниулах

Үйл ажиллагааны үр 
ашигтай бодлогыг 
тодорхойлж, үйл 

ажиллагааг сайжируулах

7,734.5
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс
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3.6.1 "Нийслэлийн өмчийн менежментийг 
сайжруулах бодлогын баримт бичиг" 
боловсруулах

Нийслэлийн өмчит 
байгууллагуудын 
менежмент, үйл 

ажиллагаа сайжирна. 
Жилд 1 удаа

5,156.4
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс
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3.6.2 "Нийслэлийн өмчийн менежментийг 
сайжруулах бодлогын баримт бичиг"-ийн 
төслийгхэлэлцүүлэн, батлуулах

Нийслэлийн өмчит 
байгууллагуудын 
менежмент, үйл 

ажиллагаа сайжирна.

5,156.4
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс
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3.6.3 "Нийслэлийн өмчийн 

менежментийн бодлогын баримт бичиг"- 
ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Нийслэлийн өмчит 
байгууллагуудын 
менежмент, үйл 

ажиллагаа сайжирна.

10 31288
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс
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3.6 Нийслэлийн өмчийн менежментийг 
сайжруулах талаар

3.6.4 Нийспэлийн өмчит байгууллагуудын 
дүрмийг холбогдох хууль журмын дагуу 
боловсруулан НИТХТ-ийн тогтоол, 
нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын 
бүтэц, орон тоог судлан боловсруулж, 
НЗД-ын захирамж гаргуулан, мөрдүүлэх 
ажпыг зохион байгуулах

Нийслэлийн өмчит 
байгууллагуудын 
менежмент, үйл 

ажиллагаа сайжирна.

10 31288
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс
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3.6.5 "Сургалт эрдэм шинжилгээ, 
лавлагаа, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 
"Шүд, эрүү нүүрний төв"-ийн барилгыг 
худалдан авах асуудлыг НИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх

Нийслэлийн өмч, хөрөнгө 
нэмэгдэнэ.

Өмчийн төлөөлөл 
менежментийн хэлтэс

34

3.6.6 "Автобус-3" ОНӨААТҮГ-ыг өөрчлөн 
байгуулах асуудлыг НИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлэх

Нийслэлийн өмчит 
байгууллагуудын 
менежмент, үйл 

ажиллагаа сайжирна.

Өмчийн төлөөлөл 
менежментийн хэлтэс



. 1

35
3.7 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн 
газруудын эдийн засгийн үр дүнг 

дээшлүүлэх

3.7.1 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн 
газруудын 2017 оны эдийн засгийн 
зорилтот түвшний биелэлтийг дүгнэж, 
2018 оны зорилтот түвшинг батлуулан, 
контракт гэрээ байгуулах ажлыг зохион 
байгуулах

Үйл ажиллагааг оновчтой 
зохион байгуулан эдийн 

засгийн үр дүн дээшлэнэ. 
Жилд 1 удаа

23,202.9
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс
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3.8 Нийслэлийн өмчийн төсөвт 

байгууллагуудын “Нийслэлийн өмчийг 
эзэмшүүлэх гэрээ" дүгнэх

3.8.1 Нийслэлийн өмчит төсөвт 
байгууллагуудын “Нийслэлийн өмч 
эзэмшлийн гэрээ”-ний 2017 оны 
биелэлтийг дүгнэн, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгах арга хэмжээ авах

Өмчийн ашиглалт, 
хамгаалалт сайжирна. 

Жилд 1 удаа
23,202.9

Өмчийн төлөөлөл 
менежментийн хэлтэс
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3.9 Нийслэлийн өмчит байгууллагуудын 

үндсэн хөрөнгийг шинээр бэлтгэх 
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

3.9.1 Нийслэлийн өмчит 
байгууллагуудын хөрөнгө худалдан авах 
асуудлыг судлан, холбогдох газар, 
хэлтэст уламжпан, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах төсөл арга 
хэмжээнд захиалагчийн хяналт тавьж 
ажиллах

Өмчийн ашиглалт, үр 
ашиг, өгөөжийг 

нэмэгдүүлэн, үргүй 
зардлыг багасгана. 100%

23,202.9
Өмчийн төлөөлөл 

менежментийн хэлтэс

Д врөв. Үйл аж иллагааны  ил т од  н ээлт т эй байдлы г хангах, хууль эр х  з үй н  орчинг сайжруулах
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4.1. Хууль эрх зүйн орчин сайжруулах

4.1.1 Өмчийн харилцааны зөрчил 
маргааныг шүүх, хууль хяналтын 
байгууллагад хянан шийдвэрлэхэд 
итгэмжлэл олгогдсон тохиолдолд 
Нийслэлийн Засаг дарга болон 
байгууллагыг төлөөлөн оролцох, шүүхэд 
тайлбар, холбогдох нотлох баримт 
гаргаж өгөх

Эрх зүйн орчин сайжирна. 52,206.5
Мэдээлэл хяналтын 

хэлтэс
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4.1.2 Өмчийн харилцаатай холбоотой 
дүрэм, журманд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах болон шинэчлэн боловсруулж 
НИТХ-д өргөн барьж хэлэлцүүлэх, 
байгууллагын дотоодод мөрдөгдөж 
байгаа эрх зүйн актыг шинэчлэн 
боловсруулах

Эрх зүйн орчин сайжирна. 52,206.5
Мэдээлэл хяналтын 

хэлтэс
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4.2. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны 
газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүн

ш м и м / м п го о  үмммг \ / п м п п п а г и г

4.2.1. Нийслэлийн өмчийг эзэмшин үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа аливаа хуулийн 
этгээдийн өмчийн эзэмшилт, өөрчлөлт, 
захиран зарцуулалт, ашиглалтад эрх 
хэмжээнийхээ хүрээнд шалгалт хийх, 
шийдвэр гаргуулах, зөрчлийг арилгах 
арга хэмжээ авч ажиллах

Зөрчлийг арилгана. 52,206.5
Мэдээлэл хяналтын 

хэлтэс


