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ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Хууль эрх зүйн үндэслэл 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 70.4-д заасны дагуу 

Засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаа эхэлсэн анхны жилийн IV улиралд багтаан 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллого  явуулдаг.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 09  

дүгээр тогтоолоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллого 

(цаашид “Тооллого”)-ыг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн 

тайлангийн дүнгээр тасалбар болгон явуулж, дүнг нэгтгэн  Засгийн газарт 

танилцуулахыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт даалгасан хэдий ч 

дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал гарсантай холбогдуулан МУ-ын Засгийн газрын 

2020 оны 48, 2021 оны 278 дугаар тогтоолуудаар өөрчлөлт орж 2021 оны жилийн 

эцсийн дүнгээр 2022 онд багтаан тооллогын ажлыг явуулж, дүнг нэгтгэн 

танилцуулахыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт даалгасан. 

Засгийн газрын энэхүү тогтоолоор Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 

газраас тооллогын удирдамж, Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан маягт, 

асуулгын дагуу орон нутгийн өмчийн тооллогыг зохион байгуулж дүнг 2022 оны III 

улиралд багтаан Төрийн өмчийн бодолго зохицуулалтын газарт хүргүүлэхийг аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасан.  

Зорилго 

1. Тооллогыг хуульд заасан хугацаанд явуулж дүнг нэгтгэн гаргах,  

2. Төрийн болон орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн 

этгээдийн тоог тодорхой болгож тооллогын дүнгээр Улсын бүртгэлийн ерөнхий 

газрын хуулийн этгээдийн мэдээлэлтэй тулган баталгаажуулах,  

3. Дээр дурьдсан хуулийн этгээдийн эзэмшил, хадгалалт, хамгаалалтад байгаа 

эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хэмжээг тогтоох (дутагдуулсан, бүртгэлгүй 

орхисон, маргаантай, ашиглалтгүй), 

4. Чанар байдал, хадгалалт хамгаалалт, үнэлгээ, бүртгэлд үнэлэлт өгөх, 

5. Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг батлагдсан маягтаар авч, 

мэдээллийн цаасан архив (байнга хадгалах) болон цахим сан бүрдүүлэн 

шаардлагатай үед авч ашиглах боломжийг бүрдүүлэх,   
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6. Эзэмшиж ашиглаж буй газрын хэмжээ, баталгаажилт, түүн дээр үл хөдлөх 

хөрөнгийн мэдээллийг хянан авч зөрчил дутагдлыг арилгах, газрыг бусдад 

шилжүүлэх, зориулалтыг өөрчлөхөд зөвшөөрөл авч буй байдалд хяналт тавих 

7. Хуулийн дагуу 4 жилд 1 удаа зохион байгуулж буй тооллогын үр дүнгээр орон 

нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн зарим тулгамдсан асуудлыг Засаг даргын зөвлөлийн 

хурал, иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд тайлагнаж тооллогын мөрөөр орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгийн бүртгэл, хяналт, норм хэмжээ, зохицуулалтын талаар  цаашид 

авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  тухай холбогдох шийдвэрийг гаргуулах. 

Зохион байгуулалт  

  Тооллогын явцад хийж гүйцэтгэх ажил, бүрдүүлэх материал, түүнийг хянах, 

нэгтгэх, тайлагнах зэрэг асуудлаар тооллогын салбар комиссийн бүрэлдэхүүн, орон 

нутгийн өмчит байгууллагуудын холбогдох хүмүүсийг оролцуулан 490 орчим хүнд 

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газартай хамтран сургалт, семинарыг 

зохион байгуулж, мэргэжил арга зүй, гарын авлага, номыг бүх байгууллага, аж ахуйн 

нэгжид хүргүүлж, тооллогын явцад байнга заавар зөвлөгөө өгч, хяналт тавьж 

ажиллалаа.  

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн а/228 

захирамжаар орон нутгийн өмчийн тооллогын салбар комиссыг, байгууллагын 

даргын тушаалаар орон нутгийн өмчит байгууллагуудын тооллогын комиссыг 

томилон ажиллуулж, Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөний 

дагуу тооллогыг явуулж,тооллогын нэгдсэн системийн програмаар тооллогын 

ажлыг явуулж, хяналтын тооллогын ажлын хэсэг газар дээр нь очиж ажиллан 

нэгдсэн дүнг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт  хүргүүлсэн болно. 

Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн  тооллогын дүн  

I   Хамрах хүрээ, хуулийн этгээд 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн үйлчлэх хүрээнд 

нийцүүлэн зөвхөн орон нутгийн өөрийн өмчийг тооллогод хамруулсан.  

Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллогонд нийт 191 нэгж (хуулийн 

этгээд), 83 сан хамрагдсан 

Эдгээр нэгжийг өмчийн оролцооны болон зохион байгуулалтаар нь  ангилан 

авч үзвэл 100 хувь орон нутгийн өмчит байгууллага 190, орон нутгийн өмчийн 

оролцоотой 1 байна.  



Х у у д а с  | 3 

 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 5.1–д зааснаар хуулийн 

этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар нь улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүсдэг бөгөөд 

уг хуульд заасан  орон нутгийн өмчтэй дараах төрлийн хуулийн этгээд энэ удаагийн 

тооллонд хамрагдсан байна: 

1. Орон нутгийн байгууллага, албан газар-173,  

2. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот (улсын төсөвт) үйлдвэрийн 

газар-7 

3. Хувьцаат болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани-6 (5-100%, 1 

оролцоотой); 

4. Төсөл, сан(орон нутгийн хөгжлийн сан(төрөл бүрийн) -83; 

5. Нөхөрлөл 4 

6. Ахмадын хороо 1 

Орон нутгийн өмчтэй хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, улсын 

бүртгэлийн дугаар зэрэг ерөнхий мэдээллийг тооллогын явцад батлагдсан маягтын 

асуулгаар цуглуулсан бөгөөд түүнээс товч мэдээллийг нэгтгэн гаргалаа.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогод хамрагдсан хуулийн этгээдийн 

ажиллагсадын жилийн дундаж тоо  нийт 5247 хүн байна.  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчын санхүүгийн нэгдсэн тайланд эрхлэх 

асуудлын хүрээний төрийн байгууллага, албан газар,  үйлдвэрийн газар, компаниас 

гадна төсөл, сан, хөтөлбөрийн нэгжүүд багтдаг бөгөөд тэдгээрийг тооллогод бүрэн 

хамруулсан  болно.  

Аймгийн Засаг даргын санхүүгийн тайланд аймаг, сумын Иргэдийн хурал, 

Засаг даргын Тамгын газар, засаг даргын дэргэдэх агентлагаас гадна дараахь 

төсөвт байгууллагууд нэгтгэгдэж байна. Үүнд: Хүүхдийн цэцэрлэг – 44, сумын эрүүл 

мэндийн төв -19, өрхийн эрүүл мэндийн төв -4, хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг -1, багийн 

эмнэлэг -2, соёлын төв -18, спортын ордон -2, театр -1, музей -2, номын сан-1, насан 

туршийн боловсролын төв 1, сургууль-32, Сум дундын ойн анги -1, ахмадын хороо -

1 болон бусад- 83 сан байна.  

Мөн Засаг даргын нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд ордоггүй боловч санхүүгийн 

тайлан орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй Бат-Өлзий тохижилт үйлчилгээ ААТҮГ болон 

салбарын сайдын багцад ордог 6-н агентлаг (Эрүүл мэндийн газар, Зоонозын өвчин 

судлалын төв, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, аймгийн Цагдаагийн газар, 

Хархорин сум дахь цагдаагийн хэлтэс, Хархорин сумын орон нутгийн нэгдсэн 

эмнэлэг) нь Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогод хамрагдсан болно.  
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Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны а/55 дугаар тушаалаар 

“Хуулийн этгээдийн хэлбэрийн индекс” шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан 

орон нутгийн өмчит 191 хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг 

шинэчлүүлэхээс, тооллогын явцад 169 хуулийн этгээдийн гэрчилгээг шинэчлүүлж, 

19 хуулийн этгээд гэрчилгээг шинэчлүүлэх бичиг баримтыг бүрдүүлж, Улсын 

бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлээд байна. Гэр бүл хүний хөгжлийн төв, Арвайхээр 

сумын 11 дүгээр тусгай цэцэрлэг өөрчлөн байгуулагдах гэж байгаа учир хуулийн 

этгээдийн шинэчлэлийг дараа хийлгэхээр болоод байна. Мөн Хархорин сумын Хот 

тохижуулах алба нь хуулийн этгээдээр улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй боловч 

санхүүгийн тайлан гаргаж, хөрөнгө эзэмшиж байна. 

Анхаарах асуудал: 

 Орон нутгийн өмчийн тооллогонд хамрагдсан аймаг, сумын 4 өрхийн эрүүл 

мэндийн төвүүд нь “нөхөрлөл”-ийн гэрчилгээтэй боловч хөрөнгө нь орон нутгийн өмч 

тул тооллогод орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдээр орж тооцогдсон бөгөөд хувийн 

өмчийн оролцоотой гэдэг өмчлөлийн маргаан үүсэх нөхцөл магадлалтай учир 

хөрөнгийг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл мэндийн газарт эзэмшүүлж, өрхийн 

эмнэлэгт ашиглалтын гэрээгээр ашиглуулах байдлаар шийдвэрлүүлэх. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сан нэртэй “байгууллага” санхүүгийн тайлан 

гаргаж, их хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа боловч хуулийн 

этгээдийн гэрчилгээгүй, аймаг сумын Засаг дарга тус санг ажиллуулж байна.  

 Тооллогод хамрагдсан “хуулийн этгээд”-ийн дотор регистрийн болон улсын 

бүртгэлийн дугааргүй буюу хуулийн этгээдийн гэрчилгээгүй боловч санхүүгийн 

тайлан гаргаж, хөрөнгө эзэмшдэг байгууллага байна. (Хархорин сумын хот 

тохижуулах алба) 

 Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 

даргын 2021 оны а/55 дугаар тушаалаар “Хуулийн этгээдийн хэлбэрийн индекс” 

шинэчлэгдэн батлагдсныг албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд мэдээлээгүй, 

сурталчилаагүй, хэрэгжилтийг хангуулаагүйгээс улсын бүртгэлийн гэрчилгээг 

шинэчлүүлэх улсын тэмдэгтийн хураамж, хаягийн өөрчлөлтийн шимтгэл зэрэг нэг 

байгууллагад 108,000 орчим төгрөгийн зардлыг 2022 оны төсөвт суулгаагүй, 

төсвийн хөрөнгийн хүрэлцээгүйгээс хуулийн этгээдийн бүртгэлийн шинэчлэлтын 

асуудлыг шийдвэрлэхэд хүндрэл гарч байна.  
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 Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ААТҮГ, Арвайхээр хотын нийтийн тээвэр 

гэрэлтүүлэг ААТҮГ нь үйл ажиллагааний чиглэл давхардсан, аж ахуйн нэгжүүдийг 

нэгтгэх эсэх талаар арга хэмжээ авах, 

 Орон нутгийн өмчийн тооллогод  Ахмадын хороо нэгтгэгдсэн нь төрийн бус 

байгууллагын гэрчилгээтэй, Бат-Өлзий сумын Ойн анги нь хувийн аж ахуйн нэгжийн 

статустай байсан одоогоор орон нутгаас санхүүжилт авдаг учир орон нутгийн өмчит 

болгон статусыг өөрчлөх шаардлагатай, 

 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд бүртгэлтэй “төрийн өмч-дүрмийн сан”-г  анх 

бүртгүүлснээс хойш өөрчлөлтийг хийлгэдэггүй нийтлэг дутагдал байна.  

II. Нийт хөрөнгийн дүн  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогод 2021 

оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаар тасалбар болгосон 385.0 (гурван зуун 

наян таван тэрбум арван дөрвөн сая найман зуун хорин хоёр мянга долоон зуун 

арван ес) тэрбум төгрөгийн үндсэн хөрөнгө, 811.6 сая төгрөгийн хайгуулын болон 

ашигт малтмалын нөөцийн хөрөнгө, 78.9 (далан найман тэрбум, найман зуун ерэн 

хоёр сая найман зуун ерэн дөрвөн мянга нэг зуун дөчин зургаан төгрөг наян долоон 

мөнгө) тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө хамрагдлаа. Орон нутгийн өмчийн 

нэгдсэн дүнг хөрөнгийн ангилалаар бэлтгэн хавсралтад тусгав1. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогын дүнгийн товчоо 

Хөрөнгийн ангилал Балансын үнэ 
Хуримтлагдсан 

элэгдэл 

Хөрөнгийн цэвэр 

дүн 

Эргэлтийн хөрөнгө  78,892,894,146.87   78,892,894,146.87 

Барилга, байгууламж  239,931,894,701.88   24,643,734,306.50  215,288,160,395.38 

Машин тоног төхөөрөмж  34,784,118,080.73   19,852,411,325.23  14,931,706,755.50 

Тээврийн хэрэгсэл  15,984,274,628.10   8,056,092,663.40  7,928,181,964.70 

Тавилга эд хогшил  16,580,820,174.01   8,240,506,244.17  8,340,313,929.84 

Номын фонд  1,001,236,907.35    1,001,236,907.35 

Түүх соёлын дурсгалт зүйлс  8,474,180,289.00  8,474,180,289.00 

Дуусаагүй барилга  2,225,200,926.00   2,225,200,926.00 

Бусад үндсэн хөрөнгө  50,000,615,780.52   21,656,113,942.93  28,344,501,837.59 

Биет бус хөрөнгө  16,032,481,230.96   221,557,075.38  15,810,924,155.58 

Үүнээс газар эзэмших эрх  15,188,495,912.46   15,188,495,912.46 

                                                
1 Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн дүнг хөрөнгийн ангилалаар Хавсралт-1.2.1-ээс үзнэ үү.   
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Хайгуулийн болон ашигт 

малтмалын нөөцийн хөрөнгө 
811,561,056.00 

 
811,561,056.00 

Нийт хөрөнгийн дүн 464,719,277,921.42 82,670,415,557.61 382,048,862,363.81 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль шинчлэгдэн батлагдаж аймгийн өмч, сумын өмч гэсэн ангилалтай болж 

байгаатай холбоотойгоор орон нутгийн өмчийн тооллогын дүнг сумдаар ангилан 

хавсралтад тусгав2.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдахаар 

хуулийн төсөл хэлэлцэгдэж, сум, аймгийн өмчид хамаарах хөрөнгийн ангилал 

гарахаар суманд хөрөнгийн шилжүүлэх талаар авч хэлэлцэх шаардлагатай. 

   Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогын нэгдсэн дүн  

№ Сумын нэр 

Нийт байгууллагын 
тоо Нийт хөрөнгийн 

дүн Хуулийн 
этгээд 

Сан, 
төсөл 

1 Арвайхээр сум 31 4 79,824,864,981.44 

2 Баруунбаян-Улаан сум 6 4 4,113,146,059.11 

3 Бат-Өлзий сум 8 4  13,379,523,545.69  

4 Баянгол сум 6 4 7,995,568,697.36 

5 Баян-Өндөр сум 6 4 6,061,168,473.92 

6 Богд сум  7 4 13,949,983,531.15 

7 Бүрд сум 6 4 9,159,487,625.93 

8 Гучин-Ус сум 6 4 5,822,133,416.73 

9 Есөнзүйл сум 6 4 8,500,609,831.41 
10 Зүүнбаян-Улаан сум 6 4 4,841,091,430.80 

11 Нарийнтээл сум 9 4 8,818,715,833.81 

12 Өлзийт сум 6 4 4,390,893,796.46 

13 Сант сум 6 4 7,461,280,883.29 

14 Тарагт сум 7 4 5,658,168,214.04 

15 Төгрөг сум 6 4 6,413,140,886.63 

16 Уянга сум 11 4 15,438,140,122.72 

17 Хайрхандулаан сум 6 5 10,566,204,217.93 

18 Хархорин сум 17 4  55,420,867,342.76  

19 Хужирт сум 8 4 10,465,434,327.66 

21 Засаг даргын дэргэдэх агентлаг 13 - 10,382,605,927.57 

22 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
 төсөл сан 

- 6 30,439,931,120.35 

23 Орон нутгийн өмчит компани, ҮГ 8 - 11,666,034,384.72 
24 Орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани 1 - 11,076,224,175.00 

 ДҮН 184 83 341,845,218,826.48  

25 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар 1 - 43,053,488.72 

26 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн балансад 
ордоггүй агентлаг 

6 - 
40,160,590,048.61 

ДҮН 7 - 40,203,643,537.33 

НИЙТ ДҮН 191 83 382,048,862,363.81 

                                                
2 Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн дүн (Сумдын дүнгээр)-г Хавсралт-1.2.2-оос үзнэ үү.  
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II. ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ДҮН  

Үндсэн хөрөнгийн тооллогыг төрийн өмчийн тооллогын системийн 

програмаар явуулж, ҮСХ-ны зөвшөөрснөөр Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 

газраас баталсан маягтуудын дагуу дүнг нэгтгэн гаргалаа.  

 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн энэ удаагийн тооллогын дүнгээрх үндсэн 

хөрөнгийн хэмжээг 2016 оны тооллогын дүнтэй харьцуулж үзвэл нийт дүнгээрээ 1.7 

дахин өссөн дүнтэй байна. Энэхүү өсөлтөд 2018 оны газар эзэмших эрхийн  үнэлгээ 

болон сүүлийн 6 жилийн хөрөнгө оруулалтын дүн голлох нөлөө үзүүлсэн байна.  

Барилга, үл хөдлөх хөрөнгө тээврийн хэрэгслийг нүд үзэн тоолж, тооллогын 

материалд хийц хэмжээсийн мэдээллийг оруулж, фото зургаар баяжуулсан.  

Үндсэн хөрөнгийн бүтэц: 

 

Барилга, 
байгууламж,62.32%

Машин тоног 
төхөөрөмж,9.03%

Тээврийн 
хэрэгсэл,4.15%

Тавилга эд 
хогшил,4.31%

Номын фонд,0.26%

Түүх соёлын дурсгалт 
зүйлс,2.20%

Дуусаагүй 
барилга,0.58%

Бусад үндсэн 
хөрөнгө,12.99% Биет бус 

хөрөнгө,4.16%

д/
д 

Өмчийн 
төрөл 

Нийт биет хөрөнгийн дүн  
сая төгрөгөөр 2015.12.31  

Нийт биет бус хөрөнгийн дүн сая 
төгрөгөөр /2021.12.31/  

Баланс-
ын үнэ 

Хуримт-
лагдсан 
элэгдэл 

Үлдэгдэл 
өртөг 

Балансын 
үнэ 

Хуримт-
лагдсан 
элэгдэл 

Үлдэгдэл 
өртөг 

1 
Орон 

нутгийн дүн 
230,507.70   68,660.44  161,847.26  16,032.4 221.5 15,810.9  
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III.1 Барилга байгууламж 

Тооллогод хамрагдсан хуулийн этгээдүүдийн барилга байгууламж бүрийг 

2021.12.31-ний санхүүгийн тайлангийн дүнгээр тасалбар болгон хяналт тавин, нүд 

үзэж  тоолов.  

Хөрөнгийг тоолж, тооллогын системд тусгахдаа Санхүүгийн тайлангийн 

“Барилга байгууламж” дансанд бүртгэлтэй нийт хөрөнгийг тус тусад нь  буюу 

барилга байгууламж (Маягт №3), зам гүүрийн байгууламж (маягт ТӨ-13.1, 13.2), 

нийтийн эзэмшлийн байгууламж (Маягт №4), худаг услалтын систем (маягт-9) 

зэргээр ангилан тооллогод хамруулсан.  

Барилга байгууламжийн дүн нь нийт үндсэн хөрөнгийн 62 хувийг эзэлж байна.  

Санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй нийт 239.9 тэрбум төгрөгийн балансын үнэ, 

24.6 тэрбум төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэл бүхий  барилга байгууламж  

байгаагаас худаг, зам гүүрийн байгууламж, нийтийн эзэмшлийн байгууламжийг 

хассан дүнгээр 1118 нэгж 212.1 тэрбум төгрөгийн цэвэр дүнтэй барилга 

байгууламжийг “Маягт-3” асуулгаар тооллогод хамрууллаа.  

Барилга, байгууламжийн нэгдсэн дүнг хавсаргав: 

Хөрөнгийн зүйл 

Барилга байгууламжийн дүн  (сая.төг) 
Элэгдэл 
/хувь/ Нэгж 

Нийт 
балансын үнэ 

нийт 
хуримтлагдсан 

элэгдэл 

нийт үлдэгдэл 
үнэ 

Барилга 825 186,787.2 15,800.7 170,986.5 8.5 

Байгууламж 293 25,296.3 3,666.4 21,629.9 14.5 

Нийт 1118 212,083.5 19,467.1 192,916.4  

 

Нийт барилга байгууламж 9%-ийн элэгдэлтэй байна. Элэгдлийн хэмжээ бага 

байгаа нь 2018 онд үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийсэн болон сүүлийн 

жилүүдэд барилгын шинэчлэлтийн ажил их хийгдсэнтэй холбоотой байна. 

 2010 онд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль батлагдан гарснаар өмчийн 

хэлбэр харгалзахгүйгээр эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр заасан боловч 

хууль, эрх зүйн асуудлаас гадна Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 

38.1.1, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн Улсын 

бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар  үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг эрхийн 

бүртгэлд тусгахад үнийн дүнгийн 0.01 хувиар тэмдэгтийн хураамж төлөхөөр заасан 

байдаг. Орон нутгийн өмчийн нийт 800 гаран барилгыг эд хөрөнгийн эрхийн 

бүртгэлд хамруулахын тулд хуулийн дагуу төлөх шимтгэл хураамжийн зардлыг 

төлөвлөн, төсөвт суулгах шаардлагатай байна. 
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Тооллогын явцад янз бүрийн шалтгаанаар эвдэрсэн, нурсан, ашиглалтын 

шаардлага хангахгүй болсон барилга байгууламжийн асуудлыг холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлж байна.  

III.2 Зам гүүрийн байгууламж 

Аймгийн хэмжээгээр нийт 32.0 тэрбум төгрөгийн автозам, гүүрийн 

байгууламж тооллогод хамрагдсанаас 28.2 тэрбум төгрөгийн балансын үнэ бүхий, 

68958.1 метр зам, 3.8 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий, 675.5 уртааш метр бүхий 31 

ширхэг гүүрийн байгууламж тоологдлоо.  

Орон нутгийн чанартай замын нэгдсэн дүн 3 , улсын болон орон нутгийн 

чанартай гүүрийн нэгдсэн дүнг4 хавсаргав. 

№ Өмч 

Автозамын  Гүүрийн  
Нийт зам, 
гүүрийн 

дүн  (сая.₮) 

Хүчин 
чадал 
/метр/ 

Нийт өртөг                 
/сая.₮/ 

Хүчин 
чадал 

(у/метр) 

Нийт 
өртөг, 
/сая.₮/ 

  Орон нутгийн чанартай         

1 Аймгийн төвийн  47,625.5 21,737.5 98.5 492.6 48,118.1 

2 Сумдын 21,332.6 6,488.3 1004.0 3,260.6 24,593.2 

  Нийт дүн 68,958.1 28,225.8 1,102.5 3,753.2 72,711.3 

  
Үүнээс 

бүртгэлгүй 
автозам 

400 228.7   228.7 

Орон нутгийн чанартай замын 50.2 хувьд элэгдэл байгуулж, хуримтлагдсан 

элэгдэл нийт хэмжээ  14.2 тэрбум төгрөг, гүүрийн 32.8 хувьд элэгдэл байгуулж, 

хуримтлагдсан элэгдэл нийт хэмжээ  1.2 тэрбум төгрөгт хүрсэн  байна. 

Тооллогод хамрагдсан автозамын 11.1 хувь буюу 3,129.8 сая төгрөгийг 

барилга байгууламжийн дансанд, 88.9 хувь буюу 25,096.1 сая төгрөгийг бусад 

үндсэн хөрөнгө дансанд, гүүрийн байгууламжийн 8.4 хувь буюу 8 нэгж 315.0 сая 

төгрөгийг байрилга байгууламжийн дансанд, 91.6 хувь буюу 23 нэгж 3.438.2 

төгрөгийг бусад үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэсэн байна. 

2016 оны  тооллогод 33,169 метр автозам тоологдож байсан бол тооллогоос 

хойш орон нутгийн чанартай замын хүчин чадал 36,789.1 метрээр, өртөг нь 17.1 

тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.  

                                                
3 Улсын болон орон нутгийн  чанартай автозамын нэгдсэн дүнг Хавсралт-3.2-ээс үзнэ үү.  
4 Улсын болон орон нутгийн  чанартай гүүрийн нэгдсэн дүнг Хавсралт-3.3-оос үзнэ үү.  
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2016 оны  тооллогоос хойшхи  5 жилийн хугацаанд  гүүрийн  тоо 11-ээр 

нэмэгдэж,  хүчин чадал нь 246 уртааш метрээр,   үнэ нь  2,687.8 сая төгрөгөөр тус 

тус  өсчээ. 

Замын байгууламжийг хучилтын ангиллаар харуулвал: 

Ангилал 

Аймгийн төвийн Сумдын БҮГД 
Т

о
о

, 
х
э
м

ж
э
э
 

Хүчин 
чадал 
/метр/ 

Нийт 
өртөг 

/сая төг/ Т
о

о
, 

х
э
м

ж
э
э
 

Хүчин 
чадал 
/метр/ 

Нийт 
өртөг 
/сая 
төг/ 

Т
о

о
, 

х
э
м

ж
э
э
 

Хүчин 
чадал 
/метр/ 

Нийт 
өртөг    

/сая төг/ 

Асфальт 
бетон 

35 47,625.2 21,737.5 13 15,822.6 6,306.4 48 63,448.1 28,043.8 

Хөнгөвчил-
сөн хар 

   1 200 3.8 1 200 3.8 

Сайжруул-
сан хөрсөн 

   3 5310 178.2 3 5310 178.3 

ДҮН 35 47,625.2 21,737.5 17 21,332.6 6,488.4 52 68,958.1 28,225.9 

Гүүрийн байгууламжийг ангилан харуулвал: 

Ангилал 

Аймгийн төвийн Сумдын БҮГД 

Т
о

о
, 

х
э
м

ж
э
э
 

Хүчин 
чадал 

/км/ 

Нийт 
өртөг 

/сая төг/ Т
о

о
, 

х
э
м

ж
э
э
 

Хүчин 
чадал 

/км/ 

Нийт 
өртөг 

/сая төг/ 

Т
о

о
, 
х
э
м

 
ж

э
э
 Хүчин 

чадал 
/км/ 

Нийт 
өртөг 
/сая төг/ 

Төмөр 
бетон 

2 94.5 489.0 7 238 2,399.7 9 332.5 2,888.6 

Модон    11 194 704.4 11 194 704.4 

Гүүрэн 
гарц 

   3 43.5 14.8 3 43.5 14.8 

Бусад 1 4 3.7 7 101.5 141.8 8 105.5 145.4 

ДҮН 3 98.5 492.7 28 577 3,260.7 31 675.5 3,753.2 

 

Сүүлийн жилүүдэд орон нутгийн чанартай автозам, гүүрт засвар 

шинэчлэлийн ажил их хийгдсэн хуучин зам гүүрийн байгууламжийг данснаас 

хасалгүйгээр шинэчлэлийн ажлууд хийгдсэн байна. Иймээс тооллогод үнийн 

дүнгээрээ багтсан 409.9 сая төгрөгийн автозам,  80.3 сая төгрөгийн 5 гүүрийг актлах 

саналтай байна.  

Жишээ нь Арвайхээр сумын төвийн 2000 онд баригдсан 2 зорчих хэсэг бүхий 

3.8 км автозам нь 2018 онд бүрэн шинэчлэгдэж бүртгэгдсэн байхад хуучин зам нь 

225.2 сая төгрөгөөр балансад бүртгэлтэй, Бат-Өлзий сумын Цагаан голын гүүр нь 

2020 онд шинэчлэгдсэн байхад хуучин гүүр нь 21.8 сая төгрөгөөр балансад  

 бүртгэлтэй байна.  



Х у у д а с  | 11 

 

Мөн автозамын засварын ажлуудыг тусад нь бүртгэснээс тухайн засварын 

өртөг автозамд бүртгэлтэйгээр тайлангнасан байна. Жишээ нь Арвайхээр сумын 

төвийн 600 метр автозамын нөхөөсийн ажил 57.5 сая төгрөгөөр бүртгэлтэй байна. 

III.3 Нийтийн эзэмшлийн байгууламж 

Тооллогын дүнгээр нийт 36,892.6 сая төгрөгийн 1444 нэгж нийтийн эзэмшлийн 

байгууламж тооллогонд хамрагдсан дүнтэй байна.  

Тооллогод хамрагдсан нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн 60.2 хувь буюу 

648 нэгж 22,248.6 сая төгрөгийг барилга байгууламжийн дансанд, 0.2 хувь буюу 18 

нэгж 84.7 сая төгрөгийг машин тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшилын дансанд, 39.6 

хувь буюу 776 нэгж 14,557.9 сая төгрөгийг бусад үндсэн хөрөнгө дансанд бүртгэсэн 

байна. 

2001, 2004, 2008, 2012, 2016 оны тооллогоор их хэмжээний нийтийн 

эзэмшлийн байгууламж үнэлгээгүй, бүртгэлгүй байсан бол энэ удаагийн тооллогоор 

нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн тохижилтын ажлын бүртгэл сайжирсан байна.  

Төрийн өмчийн бүртгэлийн “Маягт-4” асуулгаар нийтийн эзэмшлийн 

байгууламжийн ангилалд автомашины зогсоол, явган зам, мод бут сөөг, хүүхдийн 

тоглоомын талбай, мал угаалгын хашаа, ванн гэх мэт нийтийн эзэмшлийн 

тохижилтийн хөрөнгө орж байгаа бөгөөд тухайн байгууллага зөвхөн өөрийн 

эзэмшлийн газар дээрх хөрөнгийг энэхүү маягтанд бүртгэж байна.  

Энэ удаагийн тооллогоор нийт 4.9 сая төгрөгийн нийтийн эзэмшлийн 

байгууламж бүртгэлгүй байгааг илрүүлж 2018 оны жишиг үнэлгээгээр бүртгэлд 

тусгуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Нийтийн эзэмшлийн байгууламжийг байгууллагууд санхүүгийн тайланд 

“барилга байгууламж”, эсвэл “бусад үндсэн хөрөнгө”, “МТТ, ТЭХ” дансанд өөр 

өөрөөр бүртгэсэн байгаа нь нийт дүнг холбогдох данстай тулган баталгаажуулахад 

хүндрэл учруулж байна.  

Санхүүгийн 
тайлангийн ангилал  

Нэгж 
Балансын 
нийт үнэ 

Хуримтлагдсан 
элэгдэл  

Үлдэгдэл 
өртөг   Нийт 

Ашиглалт-
гүй 

Барилга 
байгууламжийн 
дансанд 

648 63 22,248.6 3,333.9 18,914.7 

МТТ-ийн дансанд 2 0 53.7 32.1 21.6 

ТЭХ-ийн дансанд 16 0 31.0 21.2 9.8 

Бусад үндсэн 
хөрөнгийн дансанд 

776 48 14,557.9 5,103.8 9,454.1 

НИЙТ ДҮН 1444 111 36,892.6 8,491.0 28,401.6 
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II.4  Худаг, услалтын систем 

А. Худаг         

 Аймгийн орон нутгийн өмчийн дүнгээр нийт 600 ширхэг,  9,478.5 сая төгрөгийн 

балансын үнэ бүхий худаг тоологдсоны 42.2 хувь буюу 3,997.9 сая төгрөгийн 256 

худаг нь барилга байгууламж дансанд, 50.3 хувь буюу 4,766.6 сая төгрөгийн 292 

худаг нь бусад үндсэн хөрөнгө дансанд, 7.5 хувь буюу 713.9 сая төгрөгийн 52 худаг 

нь МТТ, ТЭХ-ийн дансанд бүртгэлтэй байна.  

Худгийн тооллогын дүнг нэгтгэн гаргаж харуулав5. 

Санхүүгийн 
тайлангийн ангилал  

Нэгж 
Балансын 
нийт үнэ 

Хуримтлагдсан 
элэгдэл  

Үлдэгдэл 
өртөг   Нийт 

Ашиглалт-
гүй 

Барилга 
байгууламжийн 
дансанд 

256 10 3,997.9 1,427.1 2,570.8 

МТТ-ийн дансанд 48 9 642.8 272.9 369.9 

ТЭХ-ийн дансанд 4 0 71.2 18.2 53.0 

Бусад үндсэн 
хөрөнгийн дансанд 

292 19 4,766.6 1,624.7 3,141.9 

НИЙТ ДҮН 600 38 9,478.5 3,343.0 6,135,5 

Нийт худгийн 6.3 хувь буюу 38 ширхэг худаг ашиглалтгүй байна.  

Тооллогын дүнгээс харвал 2015 онд 473 худаг байсан бол 2016-2021 онд 127 

худаг нэмэгдсэн байна. 

Тооллогоор 38 ширхэг 347.0 сая төгрөгийн балансын үнэ бүхий худгийг 

данснаас хасах эсвэл засварлах санал ирүүлсэн байна. Ашиглалтгүй худгийг 

сумдаар ангилбал Бүрд сум 9, Гучин-Ус сум 9, Тарагт сум 18, Төгрөг сум 1, Хужирт 

сум 1 худаг ашиглах боломжгүй байна. 

Худаг уст цэгийг бий болгох ажил сүүлийн жилүүдэд нилээд эрчимтэй 

хийгдэж, улсын төсвийн болон хандивлагч улс орон, олон нийтийн байгууллагын 

тусламжийн хөрөнгөөр бий болж байна. 

                                                
5  Тооллогод хамрагдсан худаг, услалтын системийн нэгдсэн дүнг Хавсралт-3.5-өөс үзнэ үү.  

Улсын тооллого хийсэн он 

 ХУДАГ   

Тоо 

ширхэг 

Балансын үнэ 

(сая.төг) 

Хуримтлагдсан 

элэгдэл (сая.төг) 

2015 он 473 6,286.4 1,507.5 

нэмэгдсэн дүн    

2016-2021 127 3,192.1 1,835.5 

НИЙТ 600 9,478.5 3,343.0 
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“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр болон Байгаль орчны сайд, Сангийн сайд, 

Хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын хамтарсан тушаалаар баталсан журмын дагуу орон 

нутагт бий болж буй худгуудыг орон нутгийн өмчлөлд бүртгэхээр заасны дагуу 

хөрөнгөд бүртгэсэн боловч байгууллагад хүлээлгэж өгөөгүй, иргэний өмчлөлийн 

газар дээр бүртгэлтэй, шинээр гаргасан боловч шохойтой ус гардаг усыг хэрэглэх 

боломжгүй худгийн паспорт байхгүй зэрэг зөрчлүүд байна.  

27.3.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба ус хэрэглэгчийн худаг, цооногийг усны мэдээллийн санд бүртгэж, 
худгийн паспорт олгоно.  

32.7.Хүн амын төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах татуурга, усны нөөцөд тохируулга хийх, хуваарилах зориулалт бүхий 

толгойн барилга байгууламж төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагын өмчлөлд байна” гэсэн заалттай 

 Б. Усан сан, услалтын систем 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогод 14.4 сая төгрөгийн балансын 

үнэ бүхий 3 усан сан 200.4 сая төгрөгийн үнэ бүхий 5 услалтын систем нийт 214.8 

сая төгрөгийн үнэ бүхий 8 ширхэг усан сан, услалтын систем хамрагдсан байна.  

Эзэмшигч 

тоо 
 

Балансын 
үнэ  

Бүртгэсэн байдал 

Нийт 
Ашиг-

лалтгүй 

 Барилга, 
байгууламжийн 

дансанд  

 Бусад үндсэн 
хөрөнгийн 
дансанд   

Усан сан 3 0 14.4 4.4 14.4 

Услалтын систем 5 0 200.4 5.6 200.4 
НИЙТ ДҮН 8 0 214.8 10.0 214.8 

 Сүүлийн жилүүдэд МОН-2301 төсөл болон улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар сумдад цэвэр, бохир усан хангамж, ариутгах татуургын инженерийн 

байгууламжууд шинээр бий болж байгаа хэдий ч хөрөнгийн ашиглалтыг сумын ЗДТГ 

хариуцан ажиллах нөхцөл байдал үүсээд байна. 

Худаг услалтын системийн байгууламжийг байгууллагууд санхүүгийн 

тайланд “барилга байгууламж”, эсвэл “бусад үндсэн хөрөнгө”, “МТТ, ТЭХ” дансанд 

өөр өөрөөр бүртгэсэн байгаа нь нийт дүнг холбогдох данстай тулган 

баталгаажуулахад хүндрэл учруулж байна.  

III.5 Тээврийн хэрэгсэл  

 Орон нутгийн өмчийн тооллогод хамрагдсан 191 хуулийн этгээдээс 94 нь 

тээврийн хэрэгсэл эзэмшиж ашигладгаас нийт 16,025.1 сая төгрөгийн балансын үнэ, 

8,074.0 сая төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэл бүхий 597 тээврийн хэрэгсэл 

байгаагаас суудлын автомашин 226, ачааны автомашин 111, мотоцикль 189, 

автобус, хүнд механизм 71 тооллогод хамрагдсан нь 50.4 хувийн элэгдэлтэй байна. 



Х у у д а с  | 14 

 

 Төрийн хэмнэлтийн хууль гарсан болон орон нутгийн байгууллагуудаас ирсэн 

саналын дагуу 2022 онд 200 ширхэг тээврийн хэрэгслийг данснаас хасахаар 

шийдвэрлэж, одоогоор орон нутгийн өмчид 397 тээврийн хэрэгсэл үлдээд байна. 

Эзэмшигч 

Тээврийн хэрэгслийн дүн  (сая.төг) 
Элэгдэл 
/хувь/ Нийт балансын 

үнэ 
нийт хуримтлагдсан 

элэгдэл 
нийт 

үлдэгдэл үнэ 

Орон нутгийн 
өмчит 94 
байгууллага 

16,025.1 8,074.0 7,951.1 50.4 

Орон нутгийн өмчит 94 байгууллага тээврийн хэрэгсэл эзэмшиж ашиглаж 

байгаагаас төрийн мэдээллийн ХУР системээс татагдсан болон гараас мэдээллийг 

оруулсан 745 тээврийн хэрэгслийг тээврийн хэрэгслийн төрлөөр бүртгэлийн 

зөрчилтэй болон 2022 онд шинээр худалдаж авсан , тооллогын дүнгээр данснаас 

хассан тээврийн хэрэгслийн тоо мэдээллийг хүснэгтээр харуулбал: 

№ Сум, Байгууллагын нэр 
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1 
Арвайхээр сумын 25 
байгууллага 

109 76 39 12 236 80 23 

2 
Баруунбаян-Улаан сум /3 
байгууллага/ 

8 7 3 1 19 1 4 

3 Бат-Өлзий сум /5/ 9 5 20 2 36 8 16 

4 Баянгол сум /3/ 8 2 7 3 20 4 15 

5 Баян-Өндөр сум /2/ 7 1 9 2 19 2 9 

6 Богд сум /3/ 11 9 5 2 27 4 10 

7 Бүрд сум /3/ 12 3 6 2 23 7 11 

8 Гучин-Ус сум /3/ 7 6 5 3 21 2 13 

9 Есөнзүйл сум /2/ 7 1 11 2 21 2 13 

10 Зүүнбаян-Улаан сум  /4/ 7 2 16 4 27 1 11 

11 Нарийнтээл сум /5/ 12 8 11 19 50 2 8 

12 Өлзийт сум /3/ 7 1 5 2 15 2 3 

13 Сант сум /2/ 9 2 6 1 18 5 3 

14 Тарагт сум /3/ 9 3 15 4 31 7 12 

15 Төгрөг сум /3/ 10 2 6 3 21 1  

16 Уянга сум /6/ 15 4 7 6 34 3 2 

17 Хайрхандулаан сум /3/  10 5 13 7 35 6 12 

18 Хархорин сум /12/ 33 9 13 13 68 10 25 

19 Хужирт сум /4/ 9 6 5 4 24 1 10 

 Нийт 94 байгууллага  299 152 202 92 745 148 200 

 

Тээврийн хэрэгслийн тооллогын дүнгээр анхаарал хандуулах шаардлагатай 

дараах асуудлууд гарч байна. Үүнд: 
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1. Төрийн өмчийн тооллогын програмд нийт 745 тээврийн хэрэгсэл 

тоологдсоноос төрийн мэдээллийн ХУР системээс 410 татагдаж, 335 тээврийн 

хэрэгсэл системээс татагдаагүй гараас оруулсан. Үүнээс: 

- Байгууллага дээр бүртгэлтэй боловч эзэмшигчийн зөрчилтэй 122 тээврийн 

хэрэгсэл,  

- Тухайн байгууллагын нэр дээр шилжээгүй буюу санхүүгийн тайланд 

бүртгэлгүй 4 ширхэг тээврийн хэрэгсэл, 

- Хур системээс татагдсан 410 тээврийн хэрэгсэл байна. Үүнээс санхүүгийн 

тайланд бүртгэлгүй /байгууллага хасалт хийлгээгүй/ 148, 2022 онд шинээр 

бүртгэлд авах 11 тээврийн хэрэгсэл, актлагдсан 26 тээврийн хэрэгсэл, 

давхардаж татагдсан 7 тээврийн хэрэгсэл /Тарагт, Хайрхандулаан сумдын 

ЗДТГ-ын Кама ачааны автомашин 2, УАЗ Пургон 2, Shandong ачааны 

автомашин 2, Ланд круйзер/, байгууллага дээр огт байхгүй 45 тээврийн 

хэрэгсэл татагдсан байна. 

2. Тээврийн хэрэгслийн эзэмшилдээ авах, данснаас хасахдаа бичиг 

баримтын шилжилт хөдөлгөөнийг цаг тухайд нь хийгээгүйн улмаас хуучин эзэмшигч 

хувь хүн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд хэвээр байх, тухайн байгууллагын нэр дээр 

одоог хүртэл бүртгэлтэй байх зөрчил илэрч байна.  

 Жишээлбэл, Хархорин сумын Цагдаагийн хэлтсийн 5 тээврийн хэрэгсэл, 

Бүрд сумын ЗДТГ-ийн Пургон, Бат-Өлзий сумын ИТХ-ын 2 автомашин тээврийн 

хэрэгслийн гэрчилгээ хувь хүн, аж ахуйн нэгжийн нэр дээр байгаа болон улсын 

бүртгэлийн дугаар зөрчилтэй, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тээврийн 

хэрэгслийн бүртгэлд 11 хөрөнгө бүртгэлтэй боловч Төрийн цахим мэдээллийн 

Хур системд 52 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй зэрэг зөрчлүүд байна.  

3. Зарим тээврийн хэрэгслийн бодит элэгдлийг ашиглалтын  хугацаанд 

тохируулан тооцох шаардлагатай байна. Тухайлбал БНХАУ-аас импортлон авч 

ашиглаж байгаа мотоцикль хөдөө орон нутагт буюу бартаат замд 2-3 жил болоод  

эвдэрч байхад илүү олон жилээр элэгдэл тооцдогоос болж ашиглалтын хугацаа 

дуусаагүй байдаг. Мөн суудлын автомашин худалдах авахдаа импортлосон улс 

оронд 10-аас дээш жил ашиглагдсан автомашин худалдан авдаг учир 

хугацаанаасаа өмнө шаардлага хангахаа больдог тул тээврийн хэрэгслийн төрөл, 

нөхцөлд тохирсон ашиглалтын хугацааг тогтоох шаардлагатай байна. Сүүлийн 

жилүүдэд эрүүл мэндийн байгууллагуудад нийлүүлэгдэж байгаа Пургон маркийн 

автомашин нь үйлдвэрээсээ нийлүүлэгдэж байгаа боловч ашиглалтын шаардлага 

хангадаггүй 2-3 жил ашиглаад байнга эвдэрдэг зэрэг асуудлууд тулгарч байна. 
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4. Багийн дарга нарыг унаагаар хангах зорилгоор үнийн 50%-ийг хувь хүнээс, 

50%-ийг орон нутгаас санхүүжүүлсэн, сонгуулиар багийн дарга өөрчлөгдсөн нь 

хөрөнгийг бүртгэхэд хүндрэл учруулж байна.  

5. Байгууллагуудад ашиглагдах автомашины тоог тогтоогоогүй байсны 

улмаас тээврийн хэргслийн тоо нэмэгдэж зардал өссөн байна. Төрийн хэмнэлтийн 

хуулийг хэрэгжүүлж суудлын автомашины тоо, төрлийг шинэчлэн тогтоох, зардлыг 

бууруулах, хот дотор автомашин хэрэглэхгүй байлгах зэрэг зохион байгуулалтын 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.  

III.6 Машин тоног төхөөрөмж, Тавилга эд хогшил, номын фонд, бусад 

үндсэн хөрөнгө 

Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн өмчийн тоологод нийт 33.9 тэрбум төгрөгийн 

машин тоног төхөөрөмж, 18.0 тэрбум төгрөгийн тавилга эд хогшил хамрагдсан нь 

дунджаар 55 хувийн элэгдэлтэй байна.  

Өмч 

Нийт Машин тоног төхөөрөмж /сая.төг/ 
Элэгдэл 

(%) 
Нийт балансын 

үнэ 

нийт 
хуримтлагдсан 

элэгдэл 

нийт үлдэгдэл 
үнэ 

Орон нутгийн өмчит 
191 

33,944.2 19,369.9 14,574.3 57 

 Тавилга эд хогшлийн дансанд, номын фонд, бусад үндсэн хөрөнгийн дүнг 

нэгтгэн баталгаажууллаа. 

Нийт Тавилга эд хогшлын дансанд бүртгэлтэй хөрөнгийн дүн  /сая.төг/ 

Элэг дэл 
(%) Ангилал 

Нийт балансын 
үнэ 

нийт хуримт-
лагдсан элэгдэл 

нийт үлдэгдэл 
үнэ 

Тавилга эд хогшил 15,030.9 8,012.8 7,018.1 53.3 

Номын фонд 1,001.2 - 1,001.2  

Бусад үндсэн хөрөнгө 1,937.0 344.3 1,592.7 17.8 

 
17,969.1 8,357.1 9,612.0  

 

Машин тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил зэрэг хөдлөх үндсэн хөрөнгийн 

хувьд тооллогоор ангилал хооронд нь зөрүүлэн бүртгэх, эргэлтийн шинжтэй 

хөрөнгийг эдгээр дансанд бүртгэх, элэгдлээрээ анхны өртгөө бүрэн нөхсөн цаашид 

ашиглах боломжтой хөрөнгийг дахин үнэлж бүртгэлд тусгаагүй зэрэг зөрчил 

дутагдал илэрч байсныг залруулан ажиллалаа.  
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 III.7 Номын фонд 

 Аймгийн хэмжээнд Номын сан, Соёлын төв, сургууль, цэцэрлэг, ЭМТ, ИТХ 

зэрэг нийт 87 байгууллагын үндсэн хөрөнгөд 1,001.2 сая төгрөгийн ном сурах бичиг 

бүртгэлтэй байна. Ном сурах бичгийг төрийн өмчийн тооллогын системд тавилга эд 

хогшил дансанд бүртгэн тайлагналаа.  

 Орон нутгийн өмчит байгууллагууд хэрэглээнээс хасагдсан ном, сурах 

бичгийг данснаас хасахдаа дээд шатны байгууллагаас зөвшөөрөл авсны үндсэн 

дээр аймаг, сумын хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлж байх нь зүйтэй байна. 

III.8 Дуусаагүй барилга байгууламж 

Тооллогонд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар үндсэн хөрөнгийн дуусаагүй 

барилга дансанд бүртгэлтэй 2,224.2 сая төгрөгийн 3 дуусаагүй барилга байгууламж 

тоологдсон байна. Үүнд: 

          сая төг.  

Хөрөнгийн нэр 

 ТООЛЛОГОНД ХАМРАГДСАН ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА  

 тоо   Төсөвт өртөг  
Санхүүжүүлсэн 

дүн   

 Санхүүгийн 
тайланд туссан 

дүн   

Баянтээг ХК-д бүртгэлтэй 
Шахмал түлшний үйлдвэр 

1 1,942.2 1,942.2 1,942.2 

Хужирт сумын ЗДТГ-т 
бүртгэлтэй Төрийн албан 
хаагчдийн орон сууц 

1 374.0 181.0 181.0 

Эрүүл мэндийн газарт 
бүртгэлтэй 1 өрөө, 2 орон 
сууц 

2 102.0 102.0 102.0 

Нийт дүн 3 2,418.2 2,224.2 2,224.2 

 

Мөн Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2019 оны ”Журам батлах 

тухай” 271 дүгээр тогтоолын хавсарлт Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө 

олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам”-д дуусаагүй барилга 

байгууламжийг захиалагч байгууллагын эргэлтийн хөрөнгийн бусад хэсэгт бүртгэнэ 

гэж заасны дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын балансад бүртгэсэн дараах 

хөрөнгүүд байна.  

№ 
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга 

хэмжээний нэр 

Эх үүсвэр Гүйцэтгэгч 

байгууллага 

Гэрээний 
дүн 

Санхүүжилт 

1 Аймгийн Музейн барилга Улсын төсөв Бага хөгшин ХХК 5,880.00 3,000.00 

2 
Уламжлалтын эмнэлэгийн 

барилга 

Орон нутгийн 

хөгжлийн сан 

"Оазисленд 

консттракшн" ХХК 
1,100.00 600.00 

3 
Баянгол сумын 240 хүний 

суудалтай Соёлын төвийн 
Улсын төсөв 

Тэрхийн-Ундраа 
ХХК 

1,023.46 771.00 
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барилга 

4 
Тарагт сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын барилга 
Улсын төсөв 

Хангамж-Өргөө 
ХХК 

972.23 829.70 

5 

Арвайхээр сумын гудамж 

талбайн камержуулалт, 

өргөтгөл 

Орон нутгийн 

хөгжлийн сан 
"Бат тод" ХХК 394.99 302.49 

6 

Бат-Өлзий сумын 150 ортой 

хүүхдийн цэцэрлэгийн 

барилга 

Улсын төсөв 
Шилүүстэй хайрхан 

ХХК 
1,300.00 0.00 

7 

Арвайхээр сумын 150 ортой 

хүүхдийн цэцэрлэгийн 

барилга 

Улсын төсөв 
Энхбаялаг 

констракшн ХХК 
1,248.00 200.00 

8 

Бат-Өлзий сумын Ерөнхий 

боловсролын 440 хүүхдийн 

суудалтай сургуулийн барилга 

Улсын төсөв 
Бако констракшн 

ХХК 
4,822.71 200.00 

9 

Арвайхээр сумын Ерөнхий 

боловсролын 4 дүгээр 

сургуулийн номын сан, урлаг 

заалын өргөтгөл 

Улсын төсөв 
Гурван тахилгат 

оргил ХХК 
1,115.23 0.00 

10 

Уянга сумын Жаргалант 

багийн 120 хүүхдийн 

суудалтай сургуулийн 

барилгын өргөтгөл 

Улсын төсөв Эрчхүч хөгжил ХХК 997.70 200.00 

11 

Хархорин сумын Ерөнхий 

боловсролын 2 дугаар 

сургуулийн 100 ортой дотуур 

байрны барилга 

Улсын төсөв Өндөрбөх ХХК 1,000.00 200.00 

12 

Өлзийт сумын Ерөнхий 

боловсролын 240 хүүхдийн 

сүудалтай бага сургуулийн 

Улсын төсөв 
Тэд констракшн 
ХХК 

1,499.96 200.00 

13 

Хужирт сумын цэцэрлэгийн 

барилгын өртгөтгөл, урлаг 

заал 

Улсын төсөв 
Сонор гуа солюшн 
ххк 

249.93 99.98 

14 
Хужирт сумын Эрүүл мэндийн 

төвийн барилгын өргөтгөл 
Улсын төсөв 

Воком констракшн 
ххк 

1,000.00 199.95 

15 
Богд сумын Эрүүл мэндийн 

төвийн барилгын өргөтгөл 
Улсын төсөв Дуутын нуруу ХХК 1,000.00 200.00 

16 
Аймгийн Зооноз өвчин 

судлалын төвийн барилга 
Улсын төсөв 

Оазислэнд 

констракшн ХХК 
1,745.97 200.00 

17 
Төгрөг сумын Цэвэр усны 

хангамж 
Улсын төсөв Гуа-Орд ХХК 448.06 233.58 

18 
Богд сумын Цагдаагийн 

тасгийн барилга 

Улсын төсөв, 

Орон нутгийн 

хөгжлийн сан 

Чусан ХХК 380.00 68.00 

19 
Хужирт сумын Цагдаагийн 

тасгийн барилга 
Улсын төсөв Гүнчимэгтэй ХХК 364.94 0.00 

20 

Хайрхандулаан сумын 

Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн гадна фасадны 

засвар 

Улсын төсөв Сод Ээл ХХК 94.26 0.00 

21 

Дэлгэрэх гол төслийг 

үргэлжлүүлж, Арвайхээр 

сумын ногоон байгууламжийг 

Орон нутгийн 

төсөв 
Өндөрсант хайрхан 
ххк 

176.87 129.38 
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нэмэгдүүлэх 

Нийт дүн 26,814.31 7,634.08 

 

Дуусаагүй барилгын жагсаалтад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, тухайн 

салбарын сайдын багцаас санхүүжүүлсэн барилгууд багтаж байгаа бөгөөд зарим нь 

он дамжин санхүүжилт хийгдэж байгаа барилгууд байна.  

III.9 Түүх соёлын дурсгалт зүйлс 

Тооллогын дүнгээр төрийн болон орон нутгийн өмчит 10 хуулийн этгээдэд 79 

дэсийн 81 ширхэг 3,181.9 сая төгрөгийн хосгүй үнэт зүйлс, 2091 дэсийн 2093 ширхэг 

4,127.6 сая төгрөгийн ердийн дурсгалт зүйлс, 1396 дэсийн 1828 ширхэг 1,164.8 сая 

төгрөгийн зэрэглэл тогтоогдоогүй үзмэр тоологдсон байна.  

Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн тооллогын нэгдсэн дүнг байгууллага тус 

бүрээр гарган хавсаргав6.  

  Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн тооллогын нэгдсэн дүн  

(хуулийн этгээдээр) 

           мян.төг 

№ Байгууллагын нэр  

Төрийн өмчийн 2021 тооллогын нийт дүн   

Дэсийн тоо 
тоо, 

ширхэг 
Үнийн дүн   

1 
Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ 
ААТҮГ 

9 9 12,320.0 

2 Аймгийн Хөгжимт драмын театр 15 15 2,847.5 

3 Аймгийн Музей 1205 1638 1,129,160.2 

4 
Баянгол сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

129 42 132.5 

5 Баян-Өндөр сумын Соёлын төв 17 17 3,000.0 

6 Бүрд сумын Соёлын төв 254 254 6,940.3 

7 
Зүүн баян-Улаан сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

2 2 18,000.0 

8 Тарагт сумын Соёлын төв 78 78 634.7 

9 Төгрөг сумын Соёлын төв 161 161 996.2 

10 Хархорин Эрдэнэзуу музей 1824 7412 7,300,148.9 

НИЙТ 3694 9628 8,474,180.3 

 

Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн тооллогын дүнг хөрөнгийг зэрэглэлээр нь 

ангилж үзвэл: 

                                                
6  Тооллогод хамрагдсан Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн нэгдсэн дүнг Хавсралт-3.9-өөс үзнэ үү.  
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№ Зэрэглэл 
Хуулийн 

этгээдийн 
тоо 

Дэсийн тоо 
Үзмэрийн 

тоо 
Нийт үнэ 
/сая.төг/ 

1 Хосгүй үнэт 1 79 81 3,181.8 

2 
Түүх соёлын 
дурсгалт 

4 2091 2091 4,127.6 

3 
Зэрэглэл 
тогтоогоогүй 

8 1524 7456 1,164.8 

Дүн  3694 9628 8,474.2 

 

Шанхын баруун хүрээ хийд, Төвхөн хийдэд хадгалагдаж байгаа соёлын өв, 

түүх соёлын зүйлсийг орон нутагт хүлээн авч, тоолох, үнэлэх, бүртгэх ажлуудыг 

Соёлын өвийн төвтэй хамтран зохион байгуулж байна. 

IV. Биет бус хөрөнгө болон оюуны өмч 

Орон нутгийн өмчийн тооллогоор нийт 16,844.1 сая төгрөгийн балансын үнэ, 

221.6 сая төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэл бүхий биет бус хөрөнгө хамрагдлаа. 

Биет бус хөрөнгийн дүнг ангилал тус бүрээр хавсаргав.  

IV.1 Биет бус хөрөнгө 

Биет бус хөрөнгийн 51 % нь программ хангамж бол 49% нь сумдын хөгжлийн 

төлөвлөгөө байна.  Нийт программ хангамжийн 79 хувь нь санхүү, нягтлан бодох 

бүртгэлийн, 21 хувь нь албан бичиг хөтлөлт, хүний нөөц, байгууллагын вэб сайт, 

дотоод сүлжээ, мэдээлэл, хяналтын программ хангамжууд байна.  

Дээрх программуудын дийлэнхийг Санхүүгийн тооцоолох төв, Гүүк софт ХХК, 

СТС ХХК зэрэг компаниуд зохиосон бөгөөд зохиогчийн эрх нь ихэвчлэн тухайн 

компанидаа байж, зөвхөн ашиглах эрхийг тодорхой хугацаанд эзэмшиж, элэгдүүлж 

байна.  

IV.2  Хайгуулын болон ашигт малтмалын нөөцийн хөрөнгө 

Ангилал 

Биет бус хөрөнгийн дүн  /сая.төг/ 

Нийт балансын үнэ 
нийт 

хуримтлагдсан 
элэгдэл 

нийт үлдэгдэл үнэ 

Биет бус хөрөнгө (програм 
хангамж) 

821.1 221.6 599.5 

Хайгуулын болон ашигт 
малтмалын нөөцийн 
хөрөнгө 

811.6 - 811.6 

Нийт 1,632.7 221.6 1,411.1 
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Баянтээг ХК-ийн хөрөнгөд бүртгэлтэй хайгуул, ашигт малтмалын нөөцийн 

хөрөнгө нь 811.6 сая төгрөгөөр Майн вальюшн энд консалтинг ХХК хийж гүйцэтгэн 

бүртгэсэн хөрөнгө байна. Нэмэх 

V. Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн эзэмшиж, 

       ашиглаж буй газар эзэмших эрх 

 

Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан төрийн өмчийн  бүртгэлийн 

“Маягт-2-“ асуулгын дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын газар 

эзэмших, ашиглах эрхийн бүртгэлийг тооллогод хамрууллаа.  

Тооллогын хүрээнд аймгийн хэмжээнд Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 

эзэмшиж байгаа газрын бүртгэлийг шалгаж үзэхэд ЗДТГ, ЕБСургууль, Соёлын төв, 

Эрүүл мэндийн төв, Цэцэрлэг, Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 

газруудад бүртгэлтэй нийт 549 нэгж талбар газар эзэмших эрхийн бүртгэл байгаа 

бөгөөд үүнээс 506 нэгж талбар газар эзэмших эрх Хур системд бүртгэлтэй, 43 нэгж 

талбар газар эзэмших эрхийн мэдээллийг гараас оруулсан байна.  

2018 онд Орон нутгийн өмчит 183 байгууллагын 326 нэгж талбар газар 

эзэмших эрх Засгийн газрын 182 дугаар тогтоолын дагуу үнэлэгдэн бүртгэгдэж 

байсан бол энэ удаагийн тооллогонд нийт 549 нэгж талбар 958.1 га, 16.6 тэрбум 

төгрөгийн үнэлгээ бүхий газар эзэмших, ашиглах эрх тоологдлоо7.   

№ Газар эзэмших эрх нэгж Үнийн дүнгээр /сая.төг/ 

1 Бүртгэлтэй 371 15,211.3 

 Үүнээс:  Хур системээс татагдсан 332 14,730.7 

               Гараас оруулсан 39 480.6 

2 Бүртгэлгүй 175 1,390.6 

 Үүнээс:  Хур системээс татагдсан 172 1,389.2 
               Гараас оруулсан 3 1.4 

Нийт дүн 16,601.9 

 

Тооллогын дүнгээр 549 нэгж талбар газар эзэмших эрхэд гэрчилгээ авсан 

хэдий ч 371 нэгж талбарыг үнэлж санхүүгийн тайланд бүртгэж, 175 нэгж талбар 1.4 

тэрбум төгрөгийн үнэлгээ бүхий газар эзэмших эрхийг үнэлж бүртгэлд тусгах 

шаардлагатай байна.  

Мөн газрын гэрчилгээ, гэрээг шинэчлэх, газрын хэмжилтийг дахин хийх 

шаардлагатай байгууллагууд нэлээд байна.  

                                                
7  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн эзэмшил газрын нэгдсэн дүнг Хавсралт-8.1-ээс үзнэ үү.  
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 Газар эзэмшигч төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой зарим аж 

ахуйн нэгж, байгууллагууд газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээг 

ноцтой зөрчсөн, эрхийн гэрчилгээгээ улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй, шинээр гэрээ 

байгуулаагүй, хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтаар газраа 

2 жил дараалан ашиглаагүй, газрын төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй зэрэг 

зөрчил дутагдал гаргаснаас эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болох, газрыг нь бусад 

байгууллагад  олгох  зэрэг хүндрэл гарсаар байна. 

Засгийн газрын 2015 оны 38 дугаар тогтоолын дагуу төрийн болон орон 

нутгийн өмчит байгууллагууд газрын зориулалтыг өөрчлөх, хэмжээг багасгахдаа 

Орон нутгийн өмчийн газарт мэдэгдэн зөвшөөрөл авч ажиллахгүй байгааг анхаарах 

нь зүйтэй юм.  

       VI. Тооллогоор илэрсэн бүртгэлгүй, дутагдуулсан, маргаантай,  

            илүүдэлтэй ашиглалтгүй хөрөнгийн судалгаа  

Тооллогын ажлаар байгууллага бүр дээр очиж ажиллан тооллогын үр дүнг 

шалган нэгтгэхдээ бүртгэлгүй, дутаасан, маргаантай зэрэг хөрөнгийн асуудлыг 

судлан цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төсөл, саналыг боловсруулсан 

болно.   

Төрийн болон орон нутгийн үзлэг тооллогоор бүртгэлгүй, дутагдсан, 

маргаантай, илүүдэлтэй ашиглалтгүй хөрөнгийг илрүүлж, цаашид авах арга 

хэмжээний саналыг боловсруулан, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах ажлыг хийж 

гүйцэтгэж байна.    

Бүртгэлгүй хөрөнгө: 

Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн эзэмшилд дараах шалтгааны улмаас 

хөрөнгийг бүртгэлгүй орхиж байна:  

Газар эзэмших эрхийн бичиг баримтын бүрдэл дутуу, сумдын газрын 

даамалын ажлын хариуцлагагүйгээс 

Эд хөрөнгийн тооллогыг дутуу хийдэг, өмч хамгаалах байнгын зөвлөл, 

нягтлан бодогчийн хариуцлагагүй үйл ажиллагаа, үнэлгээгүйгээс бүртгэлд тусгаагүй 

нийтийн эзэмшлийн байгууламж, зам талбай, ногоон байгууламж, бут сөөг,  

Баримтын бүрдэл дутуугаас бүртгэлд тусгаагүй машин тоног төхөөрөмж, 

тавилга эд хогшил, тээврийн хэрэгсэл зэрэг,  



Х у у д а с  | 23 

 

Хандив тусламжаар бий болсон хөрөнгөд анхан шатны бичиг баримт 

ирдэггүй,   

Улсын үзлэг тооллогоор орон нутгийн өмчит 28 хуулийн этгээдэд 1,651.3 сая 

төгрөгийн хөрөнгө бүртгэлд тусгаагүй байсны 82 хувийг газар эзэмших эрх эзлэж 

байна. 

№ Бүртгэлгүй хөрөнгө Нэгж 
Үнийн дүнгээр 

(сая.төг) 

1 Газар эзэмших эрх 
176 нэгж 
талбар 

1,390.2 

2 Барилга 1 3.5 

3 
Нийтийн эзэмшлийн 

байгууламж 
9 4.9 

4 Автозам 1 228.7 

5 Машин тоног төхөөрөмж 2 24.7 

6 Тээврийн хэрэгсэл 2 40.9 

Нийт дүн 1,692.8 

  

Тооллогын явцад болон тооллогын дүн нэгтгэх хүртэлх хугацаанд бүртгэлгүй 

хөрөнгийг бүртгэлд тусгах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд цаашид тооллогоор 

илэрсэн нийт бүртгэлгүй хөрөнгийг бүртгэлд тусгах албан тоотыг орон нутгийн 

өмчит байгууллагын дарга, захирал нарт хүргүүлсэн.  

Дутагдсан хөрөнгө:  

Тооллогын дүнг нэгтгэн гаргахад орон нутгийн өмчит 5 байгууллагын нийт 

128.1 сая төгрөгийн хөрөнгө дутагдсан байна.   

  

№ Дутагдсан 
хөрөнгө 

Шалтгаан  Нэгж 
Үнийн дүнгээр 

/сая.төг/ 

1 Гүүр 
Байгалийн гамшигийн 

улмаас дутагдсан 
1 29.9 

2 
Машин тоног 
төхөөрөмж 

Алдагдсан, тоногдсон 
(Цагдаагийн 

байгууллагад шалгагдаж 
байгаа) 

3 83.7 

3 
Машин тоног 
төхөөрөмж 

Тооллогын явцад 
илэрсэн 

1 14.5 

  Нийт дүн  128.1 
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Тооллогоор дутагдсан үндсэн хөрөнгийн шалтгаан нь хулгайд алдсан, үер 

усны улмаас эвдэрч хэмхэрсэн байна.  

Иймд дутагдсан хөрөнгийн шалтгаан, залруулга хийх, хариуцах эзэн 

холбогдогчийг тогтоон зохих журмын дагуу төлүүлж улсыг хохиролгүй болгох ажлыг 

зохион байгуулж байна.  

   Тооллогоор илэрсэн илүүдэлтэй буюу ашиглалтгүй хөрөнгө: 

 Тооллогын дүнгээр илүүдэлтэй, ашиглалтгүй хөрөнгө нэлээд илэрсэн бөгөөд 

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу данснаас хасах шилжүүлэх тээврийн 

хэрэгсэл болон актлах хөрөнгө байна. Илүүдэлтэй ашиглалтгүй хөрөнгийн асуудлыг 

аймгийн Засаг дарга, аймаг сумын  ИТХ-аар тус тус хэлэлцэн шийдвэрлэж байна.  

  
№ 

Илүүдэлтэй, 
ашиглалтгүй хөрөнгө 

Нэгж 
Үнийн дүнгээр 

/сая.төг/ 

1 Актлах 1637 6,407.0 

2 Шилжүүлэх 203 7,607.3 
3 Худалдах 59 1,178.1 

Нийт дүн 15,192.4 

 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 25 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн өмчит хуулийн эдгээд эд хөрөнгө олж 

авах, бүртгэх, худалдах, актлах, шилжүүлэх журамд заасны дагуу: 

- Орон нутгийн өмчит 6 байгууллагын 2 нэгж талбар газар эзэмших эрх, 5 барилга, 

20 байгууламжийг байгууллага хооронд шилжүүлэх,   

- 15 сумын Орон нутгийн өмчит 29 байгууллагын 74 барилга байгууламжийг 

актлах,  

- 49 байгууллагын 34 суудлын автомашин, 107 мотоцикль, 15 ачааны автомашин, 

16 трактор, 2 механизм нийт 177 тээврийн хэрэгслийг  актлах, худалдах 3 

тээврийн хэрэгслийг балансаас балансад шилжүүлэх шийдвэр гаргуулж, 

хөрөнгийг худалдах шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Дээрх журмын дагуу тээврийн хэрэгслээс бусад хөдлөх хөрөнгийг сумын 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулан шийдвэрлүүлэх юм.  

Цаашид илүүдэлтэй, ашиглалтгүй хөрөнгийг хэрэгцээ шаардлагатай газарт 

балансаас балансад шилжүүлж ашиглуулах, худалдах ажлыг эрчимжүүлэн 

ажиллаж байна. .    
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 Маргаантай хөрөнгө:  

 Тооллогын дүнгээр нийт 3,255.5  сая төгрөгийн маргаантай хөрөнгө илэрлээ.  

№ Маргаантай хөрөнгө нэгж Үнийн дүнгээр /сая.төг/ 

1 Барилга байгууламж 3 2,994.9 

2 Нийтийн эзэмшил 3 29.1 
3 Газар эзэмших эрх 3 180.8 

4 Тээврийн хэрэгсэл 1 15.0 

5 Машин тоног төхөөрөмж 2 35.7 
Нийт дүн 3,255.5 

  Маргаантай хөрөнгийн жагсаалтад орсон зарим хөрөнгийн талаар дурдвал:  

Байгууллагын дансанд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг хувь хүний хөрөнгөөр 

засварласан,  барилга нь бусдын газар дээр байдаг гэх мэт.  

Хархорин сумын Номын хүрдэн сургуулийн барилгын гэрчилгээ нь 

Гандантэгчлэн хийдийн нэр дээр байдаг, эвлэрүүлэн зуучлах байдлаар 

шийдвэрлэгдсэн боловч ямар нэг шийдвэрт хүрээгүй, газар эзэмших эрх нь БШУЯ-

ны нэр дээр байдаг. 

Цаашид маргаантай бүртгэлгүй, дутагдуулсан хөрөнгийн асуудлыг нарийвчлан 

судалж зөрчил дутагдлыг арилгах, шаардлагатай тохиодолд хууль хяналтын 

байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна.  

  VII. Улсын үзлэг тооллогын бусад асуудал 

VII.1. Орон нутгийн өөрийн өмчийн түрээс 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллоготой хамтатган орон нутгийн 

өөрийн өмчийн түрээсийн судалгааг нэгтгэн хавсралтад тусгав8.  

№ Байгууллагын нэр Жилд  30% 

1 Хайрхандулаан ЗДТГ  630,000.00   189,000.00  

2 Хархорин Соёлын төв   560,000.00   168,000.00  

3 Төгрөг ЕБС   240,000.00   72,000.00  

4 Төгрөг ЕБС   240,000.00   72,000.00  

5 Хархорин Спортын ордон   4 сар 1108480   332,544.00  

6 Хархорин Спортын ордон   4 сар 940480   282,144.00  

7 Хархорин Спортын ордон   4 сар 392000   117,600.00  

8 Хархорин Спортын ордон   4 сар 784000   235,200.00  

9 Хархорин Спортын ордон   6,000,000.00   1,800,000.00  

10 Хархорин Спортын ордон   3,000,000.00   900,000.00  

11 Хархорин Спортын ордон   1,560,000.00   468,000.00  

12 Хархорин Спортын ордон   1,440,000.00   432,000.00  
НИЙТ  5,068,488.00  

                                                
8  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн түрээсийн орлогын судалгааг Хавсралт-9.2-оос үзнэ үү.  
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Орон нутгийн өмчийн өөрийн хөрөнгийг түрээслүүлсэн нийт 12 гэрээ 

байгуулжээ.  

Түрээсийн төлбөрийн 30 хувийг орон нутагт төвлөрүүлдэг бөгөөд жилийн 

орлогын хэмжээ 5.0-7.9 сая төгрөг бөгөөд жил бүр харилцан адилгүй байна.  

 

VII.2.  Барилгагүй бөгөөд түрээсийн байранд байрладаг байгууллагын  

        судалгаа 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллоготой хамтатган төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн байгууллагаас өөрийн байргүй, бусдын барилга байгууламжид 

байрлан (эсвэл түрээслэн) үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын судалгааг нэгтгэн 

гаргалаа.  

Өөрийн эзэмшлийн байргүй орон нутгийн өмчит нийт 29 байгууллага албан 

тасалгааны барилгагүй өөр байгууллагын барилгад үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 

БШУГ түрээс төлдөг, бусад 28 байгууллага түрээс төлдөггүй байна. Үүнд аймаг, 

сумын ИТХ 20, Орон нутгийн өмчийн газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, 

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Насан туршийн боловсролын төв, Санхүүгийн 

хяналт аудитын алба, Хужирт эрдэс баялаг УТҮГ, Арвайхээр цэцэрлэгжилт ААТҮГ, 

Арвайхээр хотын нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ААТҮГ зэрэг байгууллагууд байна.  

IX. ДҮГНЭЛТ 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нийт 78.9 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө тоологдсон нь 2016 

оны тооллогын дүнгээс 72.3 тэрбум төгрөгөөр, 385.0 тэрбум төгрөгийн үндсэн 

хөрөнгө тоологдсон нь  өмнөх тооллогын дүнгээс 172.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн 

дүнтэй байна.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогын дүнг харьцуулан харуулвал: 

Хөрөнгийн ангилал 
Тооллогод хамрагдсан нийт хөрөнгийн дүн /сая.төг/ 

2015.12.31 2021.12.31 Өөрчлөлт 

Эргэлтийн хөрөнгө  6,605,725,618.05   78,892,894,146.87   72,287,168,528.82  

Барилга, байгууламж 137,613,033,736.49  239,931,894,701.88  102,318,860,965.39  

Машин тоног төхөөрөмж  16,704,613,467.11   34,784,118,080.73   18,079,504,613.62  

Тээврийн хэрэгсэл  9,132,733,734.73   15,984,274,628.10   6,851,540,893.37  

Тавилга эд хогшил  16,249,029,065.04   16,580,820,174.01   331,791,108.97  

Номын фонд   1,001,236,907.35   1,001,236,907.35  
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Түүх соёлын дурсгалт зүйлс  8,453,128,839.00   8,474,180,289.00   21,051,450.00  

Дуусаагүй барилга  8,232,950,900.00   2,225,200,926.00   (6,007,749,974.00) 

Бусад үндсэн хөрөнгө  31,000,374,034.23   50,000,615,780.52   19,000,241,746.29  

Биет бус хөрөнгө  269,064,967.00   16,032,481,230.96   15,763,416,263.96  

Үүнээс газар эзэмших эрх 
(бүртгэлтэй) 

  15,211,335,912.46   15,211,335,912.46  

Хайгуулийн болон ашигт 
малтмалын нөөцийн хөрөнгө 

  811,561,056.00   811,561,056.00  

Нийт хөрөнгө 234,260,654,361.65  464,719,277,921.42  230,458,623,559.77  

 

Барилга байгууламжийн үнийн дүнгийн нийт 36,4 хувь, машин тоног 

төхөөрөмжийн 50 хувь, тээврийн хэрэгслийн 42 хувь, тавилга эд хогшлын 46,7 хувь 

нь элэгдсэн байна.  

Нийт биет хөрөнгийн балансын үнэ болох 464.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

дээр бүртгэлгүй 1.7 тэрбум төгрөгийг нэмж, дутагдсан 128.1 сая төгрөгийн хөрөнгийг 

хассанаар тооллогод нийт 466.3 тэрбум төгрөгийн биет хөрөнгө хамрагдлаа.  

1999 онд УИХ-ын 29 дүгээр тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн өмчлөлд нийт 

4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө хүлээлгэн өгсөн бөгөөд 2022 оны жилийн эцсийн 

байдлаар 464.7 тэрбум төгрөг болж  өсчээ.  

Улсын үзлэг тооллогын ажлыг Орон нутгийн өмчийн  газрын мэргэжил арга 

зүйн дор “Төрийн өмчийн тооллогын нэгдсэн програм”-аар явуулсны дүнд аймгийн 

нэгдсэн дүнг гаргахад дөхөм болж хөрөнгийн бүртгэлийг шинэ шатанд гаргасан 

ахицтай арга хэмжээ болсон болно.  

 

 


