
 
МОНГОЛ УЛСАД ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 
дд Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

Хугацаа 
Хариуцах 

байгууллага 
Хамтрах 

байгууллага 

Зардлын 
төсөв, 
төгрөг 

Зарцуулалт, 
төгрөг 

Хэмжих үзүүлэлт 
Биелэлт, холбогдох 

цахим хуудас 

Нэг. ОҮИТБС-ын стандартыг нэвтрүүлэх хүрээнд 
1 Эрдэс баялгийн салбарт 

байгуулагдсан гэрээг, 

бенефициар өмчлөгчийг ил тод 

болгох, нэгдсэн мэдээллийн сан 

байгуулах /3.11, 3.12/ 

1-6-р 

сар 

ННФ, 

Иргэний 

нийгмийн 

төлөөлөл 

МУУҮА, СЯ, 

ГТГ, УУЯ, 

УБЕГ, Аймаг, 

сумдын ЗДТГ 

 

- 
Нэгдсэн сан бий 

болсон байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/beneficial-ownership 
Гэрээний ил тод байдлын 
цахим хуудас 
боловсруулах сонгон 
шалгаруулалтыг Нээлттэй 
нийгэм фоумаас зохион 
байгуулж байна. 

2 Олборлох салбарын хууль эрх 

зүйн орчин, төсвийн бодлогын 

тоймыг ажлын албаны цахим 

хуудсанд байршуулах /3.2/ 

2-3-р 

сар 
УУЯ, СЯ Ажлын алба 

 

- 
Цахим хуудсанд 

байршсан байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4872 
 

3 Стандартын 3.6-д заасан төрийн 

өмчит аж ахуйн нэгжүүдтэй 

холбоотой 2014 оны мэдээллийг 

нэгтгэн ажлын албаны цахим 

хуудсанд байршуулах 

3-4-р 

сар 
ТӨХ, СЯ Ажлын алба 

 

- 
Цахим хуудсанд 

байршсан байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4872 
 

4 2014 онд олборлох салбарын 

эдийн засагт оруулсан хувь нэмэр, 

үйлдвэрлэлийн мэдээг нэгтгэн 

харуулах /3.4, 3.5/ 

5-6-р 

сар 
ҮСХ Ажлын алба 

 

- 
Цахим хуудсанд 

байршсан байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4870 
 

5 2014 оны орлогын хуваарилалт, 

зарцуулалт, орон нутгийн 

шилжүүлгийн  мэдээг ажлын 

албаны цахим хуудсанд 

байршуулах /3.7, 3.8, 4/ 

5-6-р 

сар 
СЯ Ажлын алба 

 

- 
Цахим хуудсанд 

байршсан байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4872 
 

6 Орон нутагт хийгдэж буй хөрөнгө 

оруулалт, бүтээн байгуулалт, 

төлбөрүүдийн 2014 оны мэдээ 

гаргаж, ажлын албаны цахим 

хуудсанд байршуулах /4.2д/ 

5-6-р 

сар 

Ажлын 

хэсэг, 

Аймгийн дэд 

зөвлөл 

Ажлын алба 

 

- 
Цахим хуудсанд 

байршсан байх 

2014 оны нэгтгэл ажлын 
хүрээнд хийгдсэн, 



7 ОҮИТБС-ын хэрэгжилтэнд дотоод 

үнэлгээ хийх 
6-р сар Ажлын хэсэг Бүх талууд 

 

2,621,400 

Дотоод 

үнэлгээний тайлан 

гарсан байх 

2015 оны 6 сарын 3-ны 
өдөр Баталгаажуулалтанд 
бэлтгэх семинарын үеэр 
оролцогч талууд 
өөрсдийн үнэлгээг хийсэн. 
 

8 Компаниудын ОҮИТБС-ын 

тайлангийн аудитын 

баталгаажуулалтыг шийдвэрлэх 

арга замыг судлах /5/ 

8-9-р 

сар 

СЯ, Нягтлан 

бодох 

бүртгэлийн 

бодлогын 

газар 

СЯ, Ажлын 

алба 

 
500,000 

 

Арга замууд 

тодорхойлогдсон 

байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4876 
 

9 Засгийн газрын байгууллагуудын 

ОҮИТБС-ын тайлангийн аудитын 

баталгаажуулалтыг шийдвэрлэх 

арга замыг судлах /5/ 

8-9-р 

сар 

СЯ, Нягтлан 

бодох 

бүртгэлийн 

бодлогын 

газар 

СЯ, Ажлын 

алба 

 
500,000 

118,000 

Арга замууд 

тодорхойлогдсон 

байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4876 

10 АМГ, ГТГ-ын тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигчдийн мэдээг ОҮИТБС-ын 

стандартад нийцүүлэн цахим 

тайлангийн системтэй уялдуулах, 

холбох  /3.10/ 

9-10-р 

сар 
Ажлын алба АМГ, ГТГ 

 
 
 
- - 

Санаачлагын 

цахим системтэй 

холбогдсон байх 

 

 

http://e-
reporting.eitimongolia.mn/p
ortalMap/1/ 

 Хэсгийн дүн 
   

1,000,000 
2,739,400   

 
 

Хоёр. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2013 оны тайланг сурталчилах хүрээнд 
11 Тайлангийн тухай хэвлэлийн бага 

хурал зохион байгуулах 

1-р сар Ажлын алба ЗГХЭГ 

 

- 

Хэвлэлийн бага 

хурал зохион 

байгуулсан байх 

2015 оны 1 сарын 21-ний 
өдөр Төрийн ордонд 
хэвлэлийн бага хурал 
зохион байгуулсан. 
http://www.zasag.mn/news/
view/8397 
 

12 Тайланг холбогдох төрийн 

байгууллагууд, бүх аймгийн дэд 

зөвлөл, сумын салбар зөвлөл, 

судалгааны байгууллагуудад 

хүргүүлэх 

1-2-р 

сар 
Ажлын алба Ажлын алба 

 
 
 
2,000,000 

- 

 

Тайланг 

хүргүүлсэн байх 

2015 оны 3 сарын 9-ний 
өдрийн албан тоотоор 21 
аймаг, Нийслэлийн Засаг 
дарга нарт тайланг 
хүргүүлсэн. Мөн Үндэсний 
зөвлөл, Ажлын хэсгийн 
гишүүн байгууллагуудад 
тайланг хүргүүлсэн. 



13 Аудитын консорциумаас жил 

бүрийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө боловсруулах ажлын 

хэсэг гаргаж, дүнг Ажлын хэсэгт 

танилцуулах, хамтрагч 

байгуулагуудын ажлын 

төлөвлөгөөнд уялдуулах, 

хэрэгжүүлэх 
1-3-р 

сар 
Ажлын баг Ажлын хэсэг 

 
 
 
 
 
1,000,000 

- 

 

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

ҮЗ-ийн 2015 оны 1 дүгээр 
сарын 13-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, ҮЗ, 
АХ-ийн хамтарсан 1 
сарын 27-30-ны өдрийн 
цахим хуралдааны санал, 
тэмдэглэлд үндэслэн 5 
ажлын дэд хэсгийг 2 сард 
байгуулж, явцын тайланг 
АХ-ийн 5 сарын 25-ны 
өдрийн, ҮЗ-ийн 6 сарын 4-
ний өдрийн хуралдаанаар 
тус тус танилцуулсан. Дэд 
хэсгүүдийн ажлын үр дүн, 
явцыг дараах холбоосоор 
үзнэ 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4876 

14 ОҮИТБС-ын хэрэгжилт, 2012-2013 

онуудын тайланг УИХ-ын эдийн 

засаг, төсвийн байнгын хороогоор 

хэлэлцүүлэх 

3-р сар 
Уул уурхайн 

яам 
Ажлын алба 

 
 
 - 

Байнгын хороодод 

танилцуулсан 

байх 

Албан хүсэлт явуулсан. 
Эдгээр байнгын хороод 
хариу өгөхгүй байна. 
 

15 Тайланг орон нутагт 

сурталчилахад аймаг, сумдын дэд 

зөвлөл, салбар зөвлөлтэй 

хамтран ажиллах,орон нутгийн 

иргэдэд тайлангийн мэдээллийг 

хүргэх 

тогтмол Ажлын алба Бүх талууд 

 
 
 
 
500,000 

- 

 

Орон нутагт 

иргэдэд зориулсан 

арга хэмжээ 

зохион байгуулсан 

байх 

Харилцааны тайлан1 

 
 

Хэсгийн дүн 
   

3,500,000 
  

 

Гурав. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2014 оны тайлан бэлтгэх хүрээнд 
16 

Олборлох үйлдвэрлэлийн 

компаниудаас болон тайлан 

гаргагч төрийн байгууллагуудаас 

ОҮИТБС-ын 2014 оны тайланг 

цахимаар хүлээн авах 

1-4-р 

сар 

Ажлын 

алба, 

АМГ, ТЕГ 

СЯ 

 

- 
2014 оны тайлан 

гаргалтын тоо 

2014 оны ОҮИТБС-ын 
тайланг цахимаар хүлээн 
авах ажлыг зохион 
байгуулав. Нэг талаас уул 
уурхай, газрын тос, ураны 
992 компани улс болон 
орон нутгийн төсөвт 
төлсөн төлбөрөө, нөгөө 
талаас төрийн захиргааны 
36 байгууллага 1573 

                                                           
 



компаниас хүлээн авсан 
орлогоо тайлагнасан. 

17 

2014 оны нэгтгэл тайланд 

хамрагдах компаниудын цар 

хүрээг тодорхойлох, сонгох 

1-2-р 

сар 
Ажлын алба Ажлын хэсэг 

 

- 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

7-р сарын 7-ны өдөр 
ОҮИТБС-ын Ажлын 
хэсгийн гишүүдэд Ки Пи 
Эм Жи компани 
Эхлэлтийн тайлангийн 
семинарыг зохион 
байгуулж, гишүүдээс 2014 
оны тайланд ямар 
мэдээлэл тусгах талаар 
зөвшилцсөн болно. 

18 Үндэсний тайланг нэгтгэх аудитын 

консорциумыг сонгон 

шалгаруулах тендерийн баримт 

бичиг боловсруулах, батлах 

2–4-р 

сар 
Ажлын алба 

Үнэлгээний 

хороо 

 

- 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 

19 Аудитын консерциумыг сонгон 

шалгаруулах 

2-5-р 

сар 
Ажлын алба 

Үнэлгээний 

хороо 

 
- 

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 

20 Шалгарсан консерциумтай гэрээ 

байгуулах, ажил эхлүүлэх, 

нэгтгэлийг зохион байгуулах, 

хэлэлцэх, батлах 

6-11-р 

сар 
Ажлын алба 

ЗГХЭГ, 

Үнэлгээний 

хороо 

 
 
 
169,800,000 

50,900,000  
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 

21 2014 оны тайлангийн явцыг 

Ажлын хэсгийн хуралдаанаар 

хэлэлцэн батлах 

9-10-р 

сар 
Ажлын алба Ажлын хэсэг 

 

- 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 

22 Эцсийн тайланг Үндэсний 

зөвлөлийн хуралдаанаар 

хэлэлцэн батлах 

11-р 

сар 
Ажлын хэсэг 

Үндэсний 

зөвлөл 

 

- 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

2014 оны тайланг 12 
сарын 18-ны өдрийн ҮЗ-
ийн хуралдаанаар батсан 
байна. 

23 Цахим систем хөгжүүлэх  ажлын 

2-р шатыг хэрэгжүүлэх. 2-р 

шатанд хийх ажлын дэлгэрэнгүй 

төлөвлөгөөг тусад нь 

боловсруулсан болно. 

 

1-12-р 

сар 

Адам Смит 

Интернэйшн

л 

Ажлын алба 

 

ЕСБХБ 

2-р шатыг 

хэрэгжүүлэх 

ажлын 

төлөвлөгөөний 

дагуу хэрэгжсэн 

байх 

Цахим тайлагналын 2-р 
шатны ажлын биелэлт 20 
хувьтай байгаа.. 

 Хэсгийн дүн 
   

169,800,000 
50,900,000   

 
 

Дөрөв. Үндэсний түвшинд чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд 



24 2013 оны нэгтгэл тайлангаар 

дундаас доош үнэлгээ авсан 

компаниудад зориулсан сургалт – 

100 хүн 

2-3-р 

сар 
Ажлын алба 

АМГ, ГТГ, 

мэргэжлийн 

холбоод 

 
3,000,000 7,196,000 

 

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4854 
 

25 2013 оны нэгтгэл тайлангаар 

дундаас доош үнэлгээ авсан 

төрийн байгууллагуудын тайлан 

хариуцсан ажилтнуудын сургалт- 

60 хүн 

2-3-р 

сар 
Ажлын алба СЯ, ТЕГ 

 
 
 
1,000,000 

1,000,000 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4845 
 

26 Нутгийн захиргааны тайлан 

хариуцсан ажилтнуудын цахим 

сургалт- 60 хүн 

3-р сар Ажлын алба ТЕГ 

 
 
920,000 

1,647,090 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4845 
 

27 Иргэний нийгмийн 

байгууллагуудад иргэдэд 

зориулсан тайлан бэлтгэх 

аргачлалын сургалт – 30 хүн 

4-р сар Ажлын алба 
Иргэний 

нийгмийн эвсэл 

 
 
 
2,000,000 

3,048,000 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4855 
 

28 Хандив, хөрөнгө оруулалтын 

талаар олон талт оролцогчдын 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 
9-р сар Ажлын алба Бүх талууд 

 
500,000 

- 

Арга  хэмжээ 

зохион 

байгуулагдсан 

байх 

Хийгдээгүй, цаг хугацааны 
боломж гараагүй. 

29 Орон нутгийн дэд зөвлөлийн 

бүтэц, үйл ажиллагааны талаар 

олон талт оролцогчдын 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 

9-р сар Ажлын алба Бүх талууд 

 
 
300,000 - 

Арга  хэмжээ 

зохион 

байгуулагдсан 

байх 

Бүсийн чуулгад болон 11 
сард зохион 
байгуулагдсан Үндэсний 
форумын үеэр 
хэлэлцүүлсэн 

30 Оролцогч талуудад ОҮИТБС-ын 

стандарт, хууль эрх зүйн орчны 

тухай семинар – 100 хүн 

10-р 

сар 
Ажлын хэсэг ЗГХЭГ, УУЯ 

 
3,500,000 - 

Хууль батлагдсан 

байх 

Хийгдээгүй.Хууль 
батлагдаагүй байна. 

31 ОҮИТБС-ын Үндэсний чуулган 

11-р 

сар 
Ажлын хэсэг 

УУЯ, МУУҮА, 

Иргэний 

нийгмийн эвсэл 

32,300,000 

36,895,000  
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Зохион байгуулагдсан 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4874  
Нээлттэй нийгэм 
форумаар дамжуулан , 
Байгалийн нөөцийн 
засаглалын хүрээлэнгээс 
24 сая төгрөгийн 
санхүүжилт гарсан. 



 Хэсгийн дүн 
   

43,520,000 
49,786,090   

 
 

Тав. Орон нутгийн түвшинд чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд 
32 Аймаг, сумдын дэд, салбар 

зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан 

сургалт – 100 хүн 

4-6-р 

сар 
Ажлын алба Бүх талууд 

 
 
16,000,000 

- 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

 Дэд зөвлөлийн 
санхүүжилтийн асуудал 
шийдэгдээгүй тул зохион 
байгуулах боломжгүй 
болсон. 

33 Орон нутгийн иргэний нийгмийн 

байгууллагуудад зориулсан 

сургалт – 30 хүн 

4-р сар Ажлын алба 
Иргэний 

нийгмийн эвсэл 

 
 
6,000,000 

- 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдээгүй, цаг хугацааны 
боломж гараагүй. 

34 Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагуудад зориулсан 

сургалт – 20 хүн 5-12-р 

сар 
Ажлын алба Ажлын алба 

 
 
 
 
15,200,000 

15,200,000  
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Монголиан Майнинг 
Журналтай хамтран”Орон 
нутгийн мэдээллийн 
сүлжээ” төслийг 
хэрэгжүүлэн орон нутгийн 
70 сэтгүүлчийг сургаж 
бэлтгэсэн. 

35 8 суманд ОҮИТБС-ын өдөрлөг 

зохион байгуулах 

6-8-р 

сар 
Ажлын алба Бүх талууд 

 
 
 
 
 
 
 
5,600,000 

5,600,000  
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Төв аймаг, Сэлэнгэ 
аймгийн Баянгол, 
Баянхонгор аймгийн 
Бөмбөгөр, Дорноговь 
аймгийн Айраг сумын 
өдөрлөгийг зохион 
байгуулсан. 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4867 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4864 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4863 

36 Баруун бүсийн чуулга уулзалт 
6-р сар Ажлын алба 

Аймгуудын дэд 

зөвлөл 

 
10,000,000 11,682,500 

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4867 
 

37 Хойд бүсийн чуулга уулзалт 
7-р сар Ажлын алба 

Аймгуудын дэд 

зөвлөл 

 
16,750,000 11,150,000 

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4865 
 

38 Зүүн бүсийн чуулга уулзалт 

9-р сар Ажлын алба 
Аймгуудын дэд 

зөвлөл 

 
8,000,000 

- 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдээгүй. Оронд нь 12-
р сард Сүхбаатар 
аймгийн ОҮИТБС-ын олон 
талт хэлэлцүүлгийг 
зохион байгуулж, дэд 
зөвлөлийн сургалтыг 
зохион байгуулсан. 



39 Төвийн бүсийн чуулга уулзалт 

/Говийн бүс/ 
10-р 

сар 
Ажлын алба 

Аймгуудын дэд 

зөвлөл 

 
27,850,000 19,837,270 

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хийгдсэн 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/press-release 
 

  Хэсгийн дүн 
   

105,400,000 
63,469,770   

 
 

Зургаа. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 
40 ТВ-ийн нэвтрүүлэг бэлтгэн 

явуулах 

Тухай 

бүр 
Ажлын алба ЗГХЭГ 

 
43,300,000 43,300,000  

ТВ-ийн 

нэвтрүүлгийн тоо 

Харилцааны тайлан 

41 Өдөр тутмын сонин, цахим 

хуудас, нийгмийн сүлжээгээр 

тогтмол мэдээлэл түгээх 

Тогтмол Ажлын алба Ажлын алба 

 
18,200,000 12,286,272  Нийтлэлийн тоо 

Харилцааны тайлан 

42 Аймаг, сумдад зориулсан гарын 

авлага, лавлах ном бэлтгэн 

хэвлүүлэх, орон нутагт хүргүүлэх 

4-8-р 

сар 
Ажлын алба 

Аймгийн дэд 

зөвлөл 

 
 
3,150,000 

3,150,000  
Хэвлэлт, 

хүргэлтийн тоо 

Харилцааны тайлан 

43 Олон нийт, зорилтот бүлгүүдэд 

зориулсан брошур, эмхэтгэл, 

хуудас хэвлүүлэх, түгээх 

1-р сар Ажлын алба Ажлын алба 

 
 
27,850,000 

4,730,000  
Хэвлэлт, 

хүргэлтийн тоо 

Харилцааны тайлан 

 
 

Хэсгийн дүн 
   

92,500,000 
63,466,272  

 

Долоо.  Олон улс, гадаад арга хэмжээ 
44 Их долоогийн үр дүнд түргэн 

хүрэх түншлэлийн хүрээнд 

Мьянмар, Лаос, Камбож, Вьетнам 

улсаадтай харилцан туршлага 

солилцох 

3-11-р 

сар 

Германы 

олон улсын 

хамтын 

ажиллагаан

ы 

байгууллага 

- 

 

ГОУХАБ 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Камбож улсад ажилласан. 
11-р сарын 10-11 
өдрүүдэд Улаанбаатар 
хотноо бага хурал зохион 
байгуулсан 

45 Европын сэргээн босголт, 

хөгжлийн банкны шугамаар 

туршлага судлах аялал зохион 

байгуулах 

1-р сар 

Адам смит 

интернэйшн

л 

Ажлын алба 

 

ЕСБХБ 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

 
2015 оны 6 сард 6 
төлөөлөгчид Перу улсад 
туршлага судалсан. 

Найм. Олон улсын баталгаажуулалт 
46 Олон улсын баталгаажуулалтанд 

бэлдэх ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулж, Ажлын хэсгийн 

хуралдаанаар батлуулах 

2-р сар Ажлын алба Ажлын хэсэг 

 
 
 
15,000,000 

4,979,600 
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

 
http://www.eitimongolia.mn/
mn/node/4872 
 



47 Олон улсын баталгаажуулалтанд 

орох, тайланг хүлээн авах 

11-р 

сар 
Ажлын хэсэг Бүх талууд 

 

Олон улсын 

НбднГ 

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Туршилтын 
баталгаажуулалтыг ОУ-н 
нарийн бичгийн дарга 
нарын газар 11 сард 
хийсэн. Тайланг гишүүдэд 
хүргүүлсэн. Тайлангийн 
ихэнх зөвлөмжийг 2016 
оны ажулын 
төлөвлөгөөнд оруулсан. 

 Хэсгийн дүн    15,000,000 4,979,600   
Ес. Эрдэс баялагийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл батлуулах 
48 Хууль батлуулахаас өмнө 

оролцогч талуудад хууль 

сурталчилах ажил зохион 

байгуулах 

ондоо Ажлын алба Ажлын хэсэг 

 
500,000 

-  
Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хуулийн төслийг УИХ-д 
хэлэлцэхээр болж, Ажлын 
хэсэг байгуулсан. Ажлын 
хэсэг ажлаа дуусгаагүй 
байна. 

49 Хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 

заавар журмыг боловсруулж 

батлуулах 
ондоо Ажлын алба Ажлын хэсэг 

 
 
500,000 -  

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хуулийн төслийг УИХ-д 
хэлэлцэхээр болж, Ажлын 
хэсэг байгуулсан. Ажлын 
хэсэг ажлаа дуусгаагүй 
байна. 

50 Хуулийн дагуу бүтцийг зохион 

байгуулах ондоо Ажлын алба Ажлын хэсэг 

 
 
500,000 -  

Заасан хугацаанд 

хэрэгжсэн байх 

Хуулийн төслийг УИХ-д 
хэлэлцэхээр болж, Ажлын 
хэсэг байгуулсан. Ажлын 
хэсэг ажлаа дуусгаагүй 
байна. 

 Хэсгийн дүн    1,500,000     -   
 
 

 
ДБ-ны зардлын дүн 

   
 

262,420,000 
184,441,132  

 

 Улсын төсвийн зардлын дүн 
   

 
169,800,000 

50,900,000   
 

ОҮИТБС-ын ажлын албаны 2015 оны зарцуулалтын хураангуй 
 
  

                Зардлын төрөл 
Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөв (сая.төг) Зардлын дүн 

(сая.төг) 
2015 оны ХБГ (сая.төг) 

1 ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн зардал            Улсын төсөв 169.8 50.9 118.9 
2 Сургалт, сурталчилгаа, хэвлэлт            ДБ 262.4 184.4 78.0 

 
3 Үйл ажиллагааны зардал                        ДБ 220.2 185.4 34.8 

 Нийт зардлын дүн             
 

652.4 
 

420.7 231.7 

 
 


