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Ерөнхий мэдээлэл 
“Төрийн өмчийн тооллогын систем” нь төрийн өмчийн байгууллагууд 

цахим хэлбэрээр нэг дороос өмчийн бүртгэл хийх  систем юм. Та 
http://202.179.15.107/ хаягаар хандах бөгөөд сайтад хандсанаар 

✓ Төрийн өмчийн байгууллагууд өөрсдийн байгууллагын өмчийн 
бүртгэлээ нөхөн бичих болон XLS файлаас мэдээлэл оруулж 
бүртгэх 

✓ Бүртгэсэн өмчийн бүртгэлээ батлагдсан маягтын дагуу тайлан 
мэдээгээ харах болон татаж авах 

✓ Санхүү байдлын тайлан (СБТ) болон үндсэн хөрөнгө хөдлөл 
өөрчлөлтийн тайлан (ҮХХӨТ) мэдээг нөхөн бичих болон татаж 
авах 

✓ Нөхөн бичсэн СБТ болон ҮХХӨТ-г өмчийн бүртгэлтэй тулгах 
✓ Өөрт харьяалагдах системийн эрх шинээр бүртгэх болон өөрт 

харьяалагдах эрхээ харах болон засах 
✓ Байгууллага өмчийн бүртгэлээ хийж дууссаны дараа 

байгууллагын админ тайлан мэдээгээ илгээх ба дээд түвшний 
админууд хяналт шалгалт хийж баталгаажуулах болон буцаах  

✓ Хянах самбар хэсэгт өөрийн байгууллагын өмчийн бүртгэлийн 
мэдээллийг графикаар харах боломжтой 

Системд нэвтрэх 
Системд нэвтрэхдээ нэвтрэх нэр болон нууц үгээ оруулж “Нэвтрэх” товч 
дээр дарснаар систем өөрийн эрхийн түвшинд нэвтэрнэ. Та “Намайг сана” 
-ыг сонгосноор өөрийн бүртгэлээ сануулах боломжтой.  

 
ЗУРАГ 1. СИСТЕМД НЭВТРЭХ 



 _________________________________________________________________________________________________  

  
Тооллогын програмын гарын авлага                                                                                           
3 

Мөн нууц үгээ мартсан тохиолдолд Нууц үгээ мартсан дээр дарж мэйл 
хаягаа оруулан “Үргэлжлүүлэх” товч дээр дарж сэргээнэ. 

 

 
ЗУРАГ 2. НУУЦ ҮГ СЭРГЭЭХ 

 
Тохиргоо цэс 
 

 “Тохиргоо” цэс дээр дарснаар өөрийн эрх болон системийн хэрэглэгчийн 
/нягтлан/ эрх жагсаалтаар гарч ирнэ. “Бүртгэх“ товч дээр дарна. 

 
 

 

ЗУРАГ 3. ӨӨРТ ХАМААРАХ ЭРХИЙН ЖАГСААЛТ 
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“Бүртгэх“ товч дээр дарж цахим ажлын байр талбарт өөрийн эрхэд 
хамаарах сонголтоос сонгон хэрэгтэй мэдээллийг бөглөж “Бүртгэх”  товч 
дээр дарснаар эрх бүртгэгдэнэ. 

 

 
 
 

ЗУРАГ 4. СИСТЕМИЙН ЭРХ БҮРТГЭХ 
 

Хуулийн этгээдийн мэдээлэл 
 

“Хуулийн этгээдийн мэдээлэл” товч дээр дарснаар ХЭ-ийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл гарч ирэх ба өөрийн байгууллагын мэдээллийг “Засах” товч дээр 
дарж засах боломжтой. 
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ЗУРАГ 5. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ХАРАГДАХ БАЙДАЛ  
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“Засах” товч дээр дарснаар доорх байдалтай харагдах ба мэдээллээ 
шинэчилж нөхөн бичсэний дараа “Хадгалах” товч дээр дарж мэдээллээ 
хадгалах боломжтой ба “Буцах” товч дээр дарж хадгалахгүй буцаж болно.  

 
ЗУРАГ 6. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАСАХ ХЭСЭГ 



 _________________________________________________________________________________________________  

  
Тооллогын програмын гарын авлага                                                                                           
7 

ХҮСНЭГТ 1. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЛБАРУУД 
 

Талбарын мэдээлэл Дэлгэрэнгүй тайлбар 
Өмчийн хэлбэр Сонголтуудаас аль нэгийг нь 

сонгоно 
Аймаг/Хот, Сум/Дүүрэг  
Хуулийн этгээдийн нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд 

үндэслэн нөхнө 
Регистрийн дугаар Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд 

үндэслэн нөхнө 
Улсын бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд 

үндэслэн нөхнө 
Байгуулагдсан огноо Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд 

үндэслэн нөхнө 
Хариуцлагын хэлбэр Сонголтуудаас аль нэгийг нь 

сонгоно 
Хариуцлагын код “Хариуцлагын хэлбэр” талбарын 

сонголтоос хамаарч харгалзах код 
автоматаар гарна 

Өмчийн хэлбэр Сонголтуудаас аль нэгийг нь 
сонгоно 

Өмчийн код “Өмчийн хэлбэр” талбарын 
сонголтоос хамаарч харгалзах код 
автоматаар гарна 

Өмч эзэмшигчийн дугаар Тухайн байгууллагын “Төрийн 
өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газартай” байгуулсан өмч 
эзэмшлийн гэрээний дугаарыг 
бичнэ 

Төр(ОН)-ийн өмчийн хувь Хувь оруулна 
Харьяалах дээд байгууллага Сонголтуудаас аль нэгийг нь 

сонгоно 
Салбарын тоо Салбарын тоо оруулна 
Охин компанийн тоо Охин компанийн тоо оруулна 
Нийт талбай /м2/ Газрын хэмжээ буюу талбайг м.кв-

аар нөхнө 
Жилийн төлбөр /төг/  
Аймаг/Хот, Сум/Дүүрэг, Баг/Хороо Хаягийн хэсэгт буй аймаг, нийслэл, 

сум, дүүрэг, баг, хороог сонгож, төв 
буюу толгой компанийн 
дэлгэрэнгүй хаяг, утасны дугаар, 
факс, цахим шуудангийн хаягийг 
тодорхой бичнэ.  
 

Дэлгэрэнгүй хаяг 
Утас 
Факс 

Цахим шуудан 

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл Сонголтуудаас аль нэгийг нь 
сонгоно 
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Код “Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл” 
талбарын сонголтоос хамаарч 
харгалзах код автоматаар гарна 

Ажиглагчдын жилийн дундаж тоо Тоон утгаар оруулна 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
дүн 

Үнийн дүнг тоон утгаар оруулна 

Санхүүгийн тайлангийн дүн Үнийн дүнг тоон утгаар оруулна 
Нийт хувьцааны тоо  
Төрийн эзэмшлийн хувьцаа Тоон утгаар оруулна 

 
Нэгж хувьцаанд нэрлэсэн үнэ Үнийн дүнг тоон утгаар оруулна 
Даргын овог нэр Нэрийг оруулна 
Даргын утасны дугаар Утасны дугаар оруулна 
Ерөнхий нягтлан бодогчийн овог 
нэр 

Нэрийг оруулах 

Ерөнхий нягтлан бодогчийн утасны 
дугаар 

Утасны дугаар оруулах 

 
Тайлан мэдээ цэс 
“Тайлан мэдээ” цэс рүү орсноор нийт 24 тайлан маягтын загвараар 
бэлтгэсэн тайлангийн загвар дээр өмчийн бүртгэлийн бүртгэлүүдээ харах 
боломжтой. Мөн EXCEL болон PDF файлаар татаж авч болно. 

 
ЗУРАГ 7. ТАЙЛАН МЭДЭЭНИЙ ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 
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Өмчийн бүртгэл цэс - “Газар (ТӨХ-2)” 
 

“Өмчийн бүртгэл” цэс рүү орсноор байгууллагын нийт 17 өмчийн бүртгэл 
жагсаалтаар харагдах ба “Газар (ТӨХ-2)” өмчийн бүртгэл дээр дарна. 
Дарсны дараа бүртгэсэн өмчийн бүртгэлийн мэдээлэл жагсаалтаар 
харагдана. Өмчийн бүртгэл бүртгэхдээ дараах 2 аргаар бүртгүүлж болно.  
 
Үүнд: 

o “Бүртгэх” товч дээр дарж шинээр бүртгэх 
o ХУР системээс мэдээлэл татаж оруулах боломжтой. 

 

 
 

 

ЗУРАГ 8. ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 

 

“Бүртгэх” товч дээр дарж өмчийн мэдээлэл бүртгэх 
 

“Бүртгэх” товч дарсны дараах байдалтай харагдана. Бүртгэлийн мэдээллээ 
нөхөн бичсэний дараа  “Хадгалах” товч дарж бүртгэх ба “Буцах” товч дарж 
мэдээлэл бүртгэхгүй гарж болно. 
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ЗУРАГ 9. ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЭР БҮРТГЭХ 
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ХҮСНЭГТ 2. ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ БҮРТГЭЛИЙН ТАЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

Талбарын мэдээлэл Дэлгэрэнгүй тайлбар 
Газрын нэр Бүртгэх газрын нэр оруулна 
Газрын улсын бүртгэлийн дугаар Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны байгууллагаас олгосон 
газрын улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээний дугаар оруулна 

Байгууллагын хөрөнгийн 
бүртгэлийн дугаар 

Байгууллагын хөрөнгийн 
бүртгэлийн дугаарыг оруулна 

Гэрчилгээний дугаар Газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээний дугаар оруулна 

Гэрчилгээний огноо Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 
олгосон он, сар өдрийг сонгоно 

Ашиглах хугацаа Газар ашиглах хугацааг тоогоор 
оруулна 

Байгууллагын нэр Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
газар эзэмшүүлэх шийдвэр гаргасан 
этгээд(аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн Засаг дарга)-ийн нэр, 
дугаар, огноог (он,сар,өдөр) нөхнө. 

Шийдвэрийн дугаар 
Шийдвэрийн огноо 

Газрыг Газрыг эзэмшиж/ашиглаж  байгаа 
эсэхээс хамаарч аль нэгийг нь 
сонгоно 

Гэрээний дугаар Газар эзэмших, ашиглах гэрээний 
дугаар, огноо, эзэмших/ашиглах 
хугацааг нөхнө. 

Гэрээний огноо 
Гэрээний хугацаа 
Нэгж талбарын дугаар /шинэ/ Газрын кадастрын зураг дахь шинэ 

нэгж талбарын дугаарыг нөхнө 
Нэгж талбарын дугаар /хуучин/ Газрын кадастрын зураг дахь хуучин 

нэгж талбарын дугаарыг нөхнө 
Нийт талбай /м2/ Газрын хэмжээ буюу талбайг м.кв-

аар нөхнө 
Жилийн төлбөр /төг/  
Аймаг/Хот, Сум/Дүүрэг, Баг/Хороо Эзэмшиж байгаа газрын байршил 

буюу хаягийг сонгоно 
Дэлгэрэнгүй хаяг Эзэмшиж байгаа газрын байршил 

буюу хаягийг дэлгэрэнгүй нөхнө 
Газар ашиглалтын байдал Сонголтуудаас сонгоно 
Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-
ийн дугаар 

Сонголтуудаас сонгоно 

Газар ашиглалтын зориулалт Сонголтуудаас сонгоно 
Шийдвэрийн нэр Газар эзэмших/ашиглах гэрчилгээг 

барьцаалсан бол шийдвэрийн 
нэр/дугаар/огноог сонголтоор 
оруулна 

Шийдвэрийн дугаар 
Шийдвэрийн огноо 
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Шийдвэр гаргасан байгууллагын 
дугаар 

Газар эзэмших/ашиглах хугацааг 
сунгасан шийдвэрийн 
байгууллагын 
дугаар/огноо/сунгасан хугацааг 
нөхнө 

Шийдвэр гаргасан огноо 
Сунгасан хугацаа 

Тухайн зэрэглэлд хамаарах суурь 
үнэлгээ 

Тухайн газрын үнэлгээний зэрэглэл, 
зориулалтад харгалзах суурь 
үнэлгээг Засгийн газрын 2018 оны 
182 дугаар тогтоолын холбогдох 
хавсралтаас авч  1 м.кв газрын 
үнэлгээг төгрөгт шилжүүлсэн 
дүнгээр нөхнө 
 

Газрын өмчлөх, эзэмших, ашиглах 
эрхийн үнэлгээ 

Газрын өмчлөх, эзэмших, ашиглах 
эрхийн үнэлгээг төгрөгөөр нөхнө 

Эзэмшиж/ашиглаж буй газар дахь 
барилга, байгууламжийн нэр 

Тухайн газарт байршдаг барилга, 
байгууламжийн нэрийг нөхнө 

Дахин үнэлсэн эсэх Тийм,үгүй сонголтоос аль нэгийг нь 
сонгоно 

Хөрөнгийн төлөв Сонголтоос аль нэгийг нь сонгоно 
Түрээслүүлсэн эсэх Сонголтоос аль нэгийг нь сонгоно 

 

ХУР системээс мэдээлэл татаж оруулах боломжтой. 
                    /хөгжүүлэлт хийгдэж байгаа/ 
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Тайлан мэдээ цэс 
“Тайлан мэдээ” цэс рүү орсноор нийт 24 тайлан маягтын загвараар 
бэлтгэсэн тайлангийн загвар дээр өмчийн бүртгэлийн бүртгэлүүдээ харах 
боломжтой. Мөн EXCEL болон PDF файлаар татаж авч болно. 

 
ЗУРАГ 10. ТАЙЛАН МЭДЭЭ ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 
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Өмчийн бүртгэл цэс - “Барилга, байгууламж (ТӨХ-3)” 
 

“Өмчийн бүртгэл” цэс рүү орсноор байгууллагын нийт 17 өмчийн бүртгэл 
жагсаалтаар харагдах ба “Барилга, байгууламж (ТӨХ-3, 3.1)” өмчийн бүртгэл 
дээр дарна. Дарсны дараа бүртгэсэн өмчийн бүртгэлийн мэдээлэл 
жагсаалтаар харагдана. Өмчийн бүртгэл бүртгэхдээ дараах 2 аргаар 
бүртгүүлж болно.  
 

Үүнд: 
o “Бүртгэх” товч дээр дарж шинээр бүртгэх 
o EXCEL-ээс мэдээлэл оруулах боломжтой. 

 

 
 

 

ЗУРАГ 11. ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 

 

“Бүртгэх” товч дээр дарж өмчийн мэдээлэл бүртгэх 
 

“Бүртгэх” товч дарсны дараах байдалтай харагдана. Бүртгэлийн мэдээллээ 
нөхөн бичсэний дараа  “Хадгалах” товч дарж бүртгэх ба “Буцах” товч дарж 
мэдээлэл бүртгэхгүй гарж болно. 
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ЗУРАГ 12. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЭР БҮРТГЭХ 
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ХҮСНЭГТ 3. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТАЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

Талбарын мэдээлэл Дэлгэрэнгүй тайлбар 
Төрөл Тохирох төрлийг сонгоно 
Барилга байгууламжийн нэр Барилга, байгууламжийн нэрийг 

дэлгэрэнгүй нөхөн бичнэ 
Аймаг/Хот, Сум/Дүүрэг, Баг/Хороо Барилга, байгууламжийн байршлыг 

сонгоно 
Дэлгэрэнгүй хаяг Байгууллагын барилга, 

байгууламжийн байршил хаягийг 
дэлгэрэнгүй нөхнө.  

Зориулалт Тохирох зориулалтыг сонгоно 
Ангиллын код Тохирох ангиллын код сонгоно 
Байгууллагын хөрөнгийн 
бүртгэлийн дугаар 

Байгууллагын санхүүгийн 
программд ашиглаж байгаа 
хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарыг 
үсэг, тоо, тэмдэгт оруулж нөхнө.  

Үзүүлэлт хэмжээ Үзүүлэлт хэмжээ нөхөж оруулна 
Хийцийн ангилал Тохирох хийцийн ангилал сонгоно 
Хэмжих нэгж Тохирох хэмжих нэгж сонгоно 
Биет хэмжээ Биет хэмжээ нөхөн бичнэ 
Барилга байгууламжийн хийц 
бүтээцийн ангилал 

Тохирох барилга байгууламжийн 
хийц бүтээцийн ангилал сонгоно 

Ашиглалтад орсон огноо Ашиглалтад орсон огноо сонгоно 
Ашиглалтын нийц хугацаа Ашиглах хугацааг жилээр оруулна 
Санхүүгийн тайланд тусгагдсан дүн Дүнг төгрөгөөр оруулна 
Хуримтлагдсан элэгдэл Дүнг төгрөгөөр оруулна 
Үлдэгдэл өртөг Систем автоматаар бодно 
Барилга байгууламжийн 
гүйцэтгэлийн төрөл 

Тохирох төрлийг сонгоно 

Эзлэхүүн /м3/ Тоогоор оруулна 
Нийт талбай /м2/ Тоогоор оруулна 
Ашигтай талбай /м2/ Тоогоор оруулна 
Давхар Тоогоор оруулна 
Өрөө Тоогоор оруулна 
Суурийн хэмжээ /м2/ Тоогоор оруулна 
Халаалтын төрөл Тохирох төрлийг сонгоно 
Цахилгаан хангамжийн төрөл Тохирох төрлийг сонгоно 
Галын дохиололтой эсэх Тохирох төрлийг сонгоно 
Агааржуулагчтай эсэх Тохирох төрлийг сонгоно 
Ариутгах татуургатай эсэх Тохирох төрлийг сонгоно 
Ус хангамжийн төрөл Тухайн газарт байршдаг барилга, 

байгууламжийн нэрийг нөхнө 
Бохир усны холболтын төрөл Тохирох төрлийг сонгоно 
Дахин үнэлсэн эсэх Тохирох төрлийг сонгоно 
Хөрөнгийн төлөв Сонголтоос аль нэгийг нь сонгоно 
Түрээслүүлсэн эсэх Сонголтоос аль нэгийг нь сонгоно 
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Зураг Зураг хавсаргана 

 

EXCEL-ээс мэдээлэл оруулах 
 

“EXCEL-ээс оруулах” товч дээр дарна. 

 
 

ЗУРАГ 13. “EXCEL-ЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ” ТОВЧ 

 

“EXCEL-ээс оруулах” товч дээр дарсны дараа дараах байдалтай харагдах 
ба оруулах файлаа сонгон “Open” товч эсвэл “ENTER” дарна.  

 

 
 

ЗУРАГ 14. ФАЙЛ СОНГОХ 
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ХҮСНЭГТ 4. EXCEL-ЭЭС ИМПОРТ ХИЙХ ТАЛБАРЫН ТАЙЛБАР 
 

Талбарын нэр Форматын төрөл Жишээ 

Хөрөнгийн нэр Text Конторын барилга 
Хөрөнгийн бүртгэлийн 
дугаар 

Text ЭН-3424 

Ашиглалтад орсон огноо Date 2/6/2012 
/сар, өдөр, он/ 

Ашиглах хугацаа /жилээр/ Number 50 
Балансын үнэ Number 346789000 
Хуримтлагдсан элэгдэл Number 346788000 

 
“EXCEL” файл оруулсны дараа хэдэн бичлэг шинээр үүсэж, хэд 
засварлагдаж орсон болон хэд дэх мөрний бичлэг дээр ямар талбарт алдаа 
зааж байгаа мэдээлэл доорх байдлаар харагдана. 
 

 
ЗУРАГ 15. МЭДЭГДЭЛ 

Тайлан мэдээ цэс 
 

“Тайлан мэдээ” цэс рүү орсноор нийт 24 тайлан маягтын загвараар 
бэлтгэсэн тайлангийн загвар дээр өмчийн бүртгэлийн бүртгэлүүдээ харах 
боломжтой. Мөн EXCEL болон PDF файлаар татаж авч болно. 
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ЗУРАГ 16. ТАЙЛАН МЭДЭЭ ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 

 
Өмчийн бүртгэл цэс - “Нийтийн эзэмшил (ТӨХ-4)” 
 

“Өмчийн бүртгэл” цэс рүү орсноор байгууллагын нийт 17 өмчийн бүртгэл 
жагсаалтаар харагдах ба “Нийтийн эзэмшил (ТӨХ-4)” өмчийн бүртгэл дээр 
дарна. Дарсны дараа бүртгэсэн өмчийн бүртгэлийн мэдээлэл жагсаалтаар 
харагдана. Өмчийн бүртгэл бүртгэхдээ дараах 2 аргаар бүртгүүлж болно.  
 
Үүнд: 

o “Бүртгэх” товч дээр дарж шинээр бүртгэх 
o EXCEL-ээс мэдээлэл оруулах боломжтой. 
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ЗУРАГ 17.  ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 

 

“Бүртгэх” товч дээр дарж өмчийн мэдээлэл бүртгэх 
“Бүртгэх” товч дарсны дараах байдалтай харагдана. Бүртгэлийн мэдээллээ 
нөхөн бичсэний дараа  “Хадгалах” товч дарж бүртгэх ба “Буцах” товч дарж 
мэдээлэл бүртгэхгүй гарж болно. 
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ЗУРАГ 18. НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЭР БҮРТГЭХ 
 

ХҮСНЭГТ 5. НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТАЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Талбарын мэдээлэл Дэлгэрэнгүй тайлбар 
Барилга байгууламжийн нэр Нийтийн эзэмшлийн нэрийг 

дэлгэрэнгүй нөхөн бичнэ 
Хэмжих нэгж Тохирох сонголтыг сонгоно 
Тоо хэмжээ Тоо оруулна 
Аймаг/Хот, Сум/Дүүрэг, Баг/Хороо Барилга, байгууламжийн байршлыг 

сонгоно 
Дэлгэрэнгүй хаяг Байгууллагын барилга, 

байгууламжийн байршил хаягийг 
дэлгэрэнгүй нөхнө.  

Ангиллын код Тохирох ангиллын код сонгоно 
Байгууллагын хөрөнгийн 
бүртгэлийн дугаар 

Байгууллагын санхүүгийн 
программд ашиглаж байгаа 
хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарыг 
үсэг, тоо, тэмдэгт оруулж нөхнө.  
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Ашиглалтад орсон огноо Ашиглалтад орсон огноо сонгоно 
Ашиглалтын нийц хугацаа Ашиглах хугацааг жилээр оруулна 
Санхүүгийн тайланд тусгагдсан дүн Дүнг төгрөгөөр оруулна 
Хуримтлагдсан элэгдэл Дүнг төгрөгөөр оруулна 
Үлдэгдэл өртөг Систем автоматаар бодно 
Бүртгэсэн байдал Тохирох төрлийг сонгоно 
Дахин үнэлсэн эсэх Тохирох төрлийг сонгоно 
Хөрөнгийн төлөв Сонголтоос аль нэгийг нь сонгоно 

 

EXCEL-ээс мэдээлэл оруулах 
“EXCEL-ээс оруулах” товч дээр дарна. 

 
 

ЗУРАГ 19. “EXCEL-ЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ” ТОВЧ 

 

“EXCEL-ээс оруулах” товч дээр дарсны дараа дараах байдалтай харагдах 
ба оруулах файлаа сонгон “Open” товч эсвэл “ENTER” дарна.  

 

 
 

ЗУРАГ 20. ФАЙЛ СОНГОХ 
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ХҮСНЭГТ 6. EXCEL-ЭЭС ИМПОРТ ХИЙХ ТАЛБАРЫН ТАЙЛБАР 
 

Талбарын нэр Форматын 
төрөл 

Жишээ  

Хөрөнгийн нэр Text Конторын 
барилга 

 

Хөрөнгийн 
бүртгэлийн дугаар 

Text ЭН-3424  

Ашиглалтад орсон 
огноо 

Date 2/6/2012       
/сар, өдөр, он/ 

 

Ашиглах хугацаа 
/жилээр/ 

Number 50  

Тоо ширхэг Number 1  
Балансын үнэ Number 346789000  
Хуримтлагдсан 
элэгдэл 

Number 346788000  

 

“EXCEL” файл оруулсны дараа хэдэн бичлэг шинээр үүсэж, хэд 
засварлагдаж орсон болон хэд дэх мөрний бичлэг дээр ямар талбарт алдаа 
зааж байгаа мэдээлэл доорх байдлаар харагдана. 

 

 
 

ЗУРАГ 21. МЭДЭГДЭЛ 

 
Тайлан мэдээ цэс 
“Тайлан мэдээ” цэс рүү орсноор нийт 24 тайлан маягтын загвараар 
бэлтгэсэн тайлангийн загвар дээр өмчийн бүртгэлийн бүртгэлүүдээ харах 
боломжтой. Мөн EXCEL болон PDF файлаар татаж авч болно. 
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ЗУРАГ 22. ТАЙЛАН МЭДЭЭ ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 

 


