
 



 

 

САНАЛ ХҮСЭЛТ 

 

Интерактив компани нь та бүхний хэрэгцээ шаардлагын дагуу санал хүсэлт 

хүлээн авахад нээлттэй ба таны санал бидний ажилд үнэтэй хувь нэмэр 

оруулах болно. 

 Та ямар нэг алдаа олсон бол? 

 Мэдээлэл тодорхой бус байгаа бол? 

 Танд илүү их мэдээлэл хэрэгтэй байгаа эсэх, хэрэв тийм бол хаана? 

 Танд илүү их жишээ материал хэрэгтэй эсэх? 

 Танд энэхүү гарын авлагын юу нь илүү таалагдсан зэргийг бидэнд 

мэдэгдэж болно. 

Хэрэв та ямар нэг алдаа олсон эсвэл танд энэхүү гарын авлагыг 

сайжруулах санал хүсэлт байвал гарын авлагын бүлгийн дугаар, гарчиг, 

хуудасны дугаарыг тэмдэглэн бидэнтэй дараах хаягаар холбогдоорой. 

 ereporting@eitimongolia.mn  

 contact@interactive.mn 

Хэрэв та хариу мэдээлэл хүсч байвал өөрийн нэр, хаяг, утасны дугаар, и-

мэйл хаягаа бидэнд илгээнэ үү. 
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1. ОРШИЛ 

 

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга гэдэг нь байгалийн 

баялгаас (ашигт малтмал, газрын тос, байгалийн хий) олж буй орлогыг олон 

нийтэд ил тод болгосноор түүнийг нийтийн сайн сайхны төлөө зөв захиран 

зарцуулахад нь оролцогч талуудын хариуцлагыг өндөржүүлэх, сайн 

засаглалыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 

тэгш оролцоо бүхий дэлхий нийтийн түншлэл юм.  

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга нь нэг талаас 

олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниуд төлснөө тайлагнана, нөгөө талаас 

Засгийн газар тэдгээр компаниудаас хүлээн авсан орлогоо тайлагнана. 

Хоёр талаас ирүүлсэн тайланг олон улсын хөндлөнгийн аудитын 

байгууллага тулган баталгаажуулалт хийж, аудитаар баталгаажсан нэгдсэн 

тайлан гаргаж, түүнийг олон нийтэд ил тод болгоно. Энэхүү үйл явцыг төр, 

компани, иргэний нийгмийн тэгш оролцоо бүхий олон талт оролцогчдын 

бүлэг удирдан явуулж, хянан зохицуулна. 

Олон улсад олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын үйл 

ажиллагаандаа мэдээллийн технологи нэвтрүүлэхээр зорьсоор иржээ. 

Цахим тайлангийн системийг нэвтрүүлснээр оролцогч талуудын үйл 

ажиллагаа хөнгөвчлөгдөж, зардал багасах, цаашлаад оролцогч талуудын 

идэвх санаачилга нэмэгдэх  зэрэг үр өгөөж гарч болохыг судалгааны явцад 

ажиглагдаж байсан. Зорилтын хүрээнд Гана болон Ангол улсад Цахим 

тайлангийн систем нэвтрүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байсан 

түүхтэй. Энэхүү бичиг баримт нь Монгол улсад хэрэгжүүлж буй энэхүү 

төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон системийн танилцуулга гарын 

авлага болно. 
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2. СИСТЕМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

ОҮИТБС-ын Цахим тайлангийн систем нь олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод 

байдлын санаачилгыг хэрэгжүүлэгч оролцогчдын үйл ажиллагааг 

хөнгөвчлөх, олборлох салбарын ил тод байдлын талаар цогц мэдээллийг 

нэг дороос авах боломжийг бий болгосон вебд суурилсан програм хангамж 

юм.  

2.1 СИСТЕМИЙН ОНЦЛОГ 

 Систем энгийн хялбар 

 Систем 2 хэл дээр хийгдсэн 

 Тайлангийн маягтад өөрчлөлт ороход түүнийг системд оруулахад 

хялбар, хуучин маягтаар илгээсэн тайлангууд дээр өөрчлөлт орохгүй 

 Хаанаас ч, хэзээ ч тайлангаа илгээх боломжтой 

 Судалгаа, шинжилгээ, нэгтгэлүүд автоматаар хийгддэг 

 Систем зарим тооцооллыг өөрөө хийх ба тайлан гаргахад хялбар 

болсон 

 Нууцлал аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангасан 

2.2 СИСТЕМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 

 

 



 

 

2.3 ГАРАХ ҮР ДҮН 

 Монгол улсын олборлох компаниудаас бүрдүүлэх татвар, төлбөр, 

хураамж, хандивын хөрөнгөнд  олон нийт хяналт тавих боломж бүрдэнэ.  

 Олборлох компаний талаар ташаа мэдээлэл тавигдах эрсдэл багасна. 

 МОҮИТБС-ын ажлын алба болон олборлох компани, төрийн 

байгууллагуудын ОҮИТБС-ын тайлан нэгтгэлийн процесс зардал 

хэмнэсэн, цаг зарцуулалтыг багасгах 

 Тайлан гаргах, тайлан ирүүлсний дараагаар тайлан засварлах бол 

биеэр ирж засварладаг шуудангаар ирж засварладаг зэрэг зардлуудыг 

хэмнэх 

2.4 НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР 

Нэр томъёо Тайлбар 

ОҮИТБС 
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын 

санаачилга 

МОҮИТБС 
Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод 

байдлын санаачилга 

Таб 
Tab буюу нэг цонхон дээр өөр хуудас руу 

шилжих товч 

 

2.5 НИЙТЛЭГ ХЭРЭГЛЭГДЭХ ТОВЧ 

№ Дүрс зураг Хийгдэх үйлдэл 

1. 
 

Тайлан, хүсэлтийн төлөв – Хадгалах товч 

дараагүй гэсэн үг. Энэ төлөвөөс шууд 

“илгээсэн” төлөв рүү шилжихгүй. 

2. 
 

Тайлан, хүсэлтийн төлөв – Хадгалах товч 

дарсан гэсэн үг. Энэ төлөвөөс шууд 

“илгээсэн” төлөв рүү шилжүүлэх 

боломжтой. 

3. 
 

Тайлан хүсэлтийг МОҮИТБС-ын ажлын 

алба руу илгээсэн, нийтэд ил болсон гэсэн 

үг. 
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4. 
 

Тайлан, Хавсралт мэдээ, хүсэлтийн 

хуудаснаас гарч үндсэн хуудас руу шилжих 

5. 
 

Тайлан, хавсралт мэдээг эксел дээр цахим 

тайлангийн систем дээрхтэй яг ижил 

багана, мөртэй ижил утгыг бэлтгэж систем 

рүү оруулж систем дээр өрөх 

6. 
 

Тайланг өөрийн компьютер дээр экселээр 

татаж авах 

7. 
 

Тайлан, хавсралт мэдээг XML-ээр цахим 

тайлангийн систем дээрхтэй яг ижил 

багана, мөртэй ижил утгыг бэлтгэж систем 

рүү оруулж систем дээр өрөх 

8. 
 

Тайланг өөрийн компьютер дээр XML-ээр 

татаж авах 

9. 
 

Өөр дээрээ түр хадгалах үйлдэл, олон 

нийтэд нийтлэгдэхгүй 

10. 
 

Бүх табны бүх хадгалсан оруулсан утгыг 

илгээнэ, нийтэд ил болгоно 

11. 

 

Хавсралт мэдээнд оруулсан бүх утгыг 

зэрэг устгах буюу хадгалсан төлөвөөс 

шинэ төлөв рүү оруулах, цэвэрлэх 

12. 
 

Хайлтын талбарт оруулсан утгаар 

жагсаалтаас хайх товч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Компаний модуль 
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1. КОМПАНИЙ МОДУЛЬ    

1.1 КОМПАНИ МОДУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Энэхүү модулиар уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 

компаниудын ОҮИТБС-ын байнгын оролцоог дэмжих зорилгоор өдөр 

тутмын ажиллагааг хөнгөвчлөх автоматжуулсан юм. Олборлох компаний 

модулийн онцлог нь ОҮИТБС-ын тайлангийн хуулийн хугацаа эхлэх үеэр 

тайлан илгээх, бусад үед тайлангийн архив лог үзэх, хяналт тавих 

үйлдлүүдийг хийх боломжтой юм. Тайлангийн маягтад өөрчлөлт ороход 

шинэ тайлангийн маягт автоматаар гарч ирэх ба хуучин тайлангийн 

маягтаар илгээсэн тайлангууд өмнөх маягтаараа хадгалагдан үлдэх юм. 

Компани тайлангаа ямар нэг шалтгаанаар хоцроох, нэгэнт илгээсэн тайланг 

засварлах шаардлагатай тохиолдолд хүсэлтийн маягт бөглөж хүсэлтийг 

шийдвэрлүүлж тайлан авах хугацааг зөвхөн 1 хэрэглэгч дээр 72 цагаар 

сунгаж тайланг дахин илгээх боломжийг энэ модуль олгож байна. 

1.2 КОМПАНИ СИСТЕМД НЭВТРЭХ 

Хамгийн анх системд нэвтрэхдээ системд бүртгүүлэх ба  дараах алхмуудын 

дагуу ажиллагааг хийнэ. 

1.1.1 Системд бүртгүүлэхийн тулд бүртгүүлэх хүсэлтийг илгээнэ.  

Хүсэлтийг илгээхийн тулд Нэвтрэх хэсгийн “Шинээр бүртгүүлэх” линкээр 

хүсэлтийн маягтыг нээнэ. Зураг 1-ээс харна уу. 

 

 

Зураг 1. Шинээр бүртгүүлэх линк 



 

 

Хүсэлтийн маягтыг дараах байдлаар бөглөнө. Зураг 2-оос харна уу. 

 Регистрийн дугаар – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба татвар төлөгчийн 

дугаар гэж өөрөөр хэлдэг. Татварын албанаас олгосон 7 оронтой тоо 

байна. 

 Байгууллагын нэр (Монгол) – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба Хуулийн 

этгээдэд бүртгүүлсэн нэрийг зөв бичиж оруулах шаардлагатай. 

 Байгууллагын нэр (англи) – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба албан ёсны 

баримт бичиг дээр ашиглагддаг Англи нэрийг галиглаж зөв бичиж оруулна. 

 Хариуцлагын хэлбэр – Энэ талбарын утгыг сонгох ба сонголтгүй илгээх 

боломжгүй юм. Хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгүүлсэн хариуцлагын 

хэлбэрийг сонгоно. 

 Аймаг/Хот – Энэ талбарын утгыг сонгох ба сонголтгүй илгээх боломжгүй 

юм. Хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгүүлсэн компаний хаягийг сонгоно. 

 Сум/Дүүрэг – Энэ талбарын утгыг сонгох ба сонголтгүй илгээх боломжгүй 

юм. Хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгүүлсэн компаний хаягийг сонгоно. 

 Хаяг – Энэ талбарын утгыг сонгох ба сонголтгүй илгээх боломжгүй юм. 

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгүүлсэн компаний хаягийг сонгоно. 

 Харъяалагдах татварын алба – Энэ талбарын утгыг сонгох ба сонголтгүй 

илгээх боломжгүй юм. Харилцдаг татварын албыг сонгоно. 

 Удирдлагын овог – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба Хуулийн этгээдийн 

бүртгэлд бүртгүүлсэн удирдлагын овгийг оруулна. 

 Удирдлагын нэр – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба Хуулийн этгээдийн 

бүртгэлд бүртгүүлсэн удирдлагын нэрийг оруулна. 

 Өмчийн хэлбэр – Энэ талбарын утгыг сонгох ба сонголтгүй илгээх 

боломжгүй юм. Хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгүүлсэн өмчийн хэлбэрийг 

сонгоно. 

 Утасны дугаар (гар) – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба Ашигт малтмалын 

газар зэрэг албан ёсны баримт бичгүүдэд өгсөн гар утсыг оруулна. 

 Утасны дугаар (оффис) – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба Ашигт 

малтмалын газар зэрэг албан ёсны баримт бичгүүдэд өгсөн оффисын утсыг 

оруулна. 
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 Факс – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба Ашигт малтмалын газар зэрэг албан 

ёсны баримт бичгүүдэд өгсөн факсыг оруулна. 

 И-мэйл хаяг – Энэ талбарыг заавал бөглөх ба заавал өмнө нь бусад газарт 

бүртгүүлсэн и-мэйлийг оруулах албагүй ба и-мэйл рүү нэвтэрч хүсэлтийн 

хариуг авах боломж бүхий и-мэйл байна. 

 

 
Зураг 2. Хүсэлтийн маягт 

 

Хүсэлтийн маягтын талбаруудыг үнэн зөв бөглөн “Илгээх” товчийг дарснаар 

таны хүсэлтийн маягт баталгаажна. 

  



 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ 

Хүсэлтийн маягтыг баталгаажуулснаар хэрэглэгч системд бүртгэгдэх 

ба бүртгэгдсэн тухай мэдээлэл 2 төрлөөр и-мэйл хэрэглэгчийн и-мэйл 

хаягт ирнэ. 

 

 Зөвшөөрсөн буюу системд нэвтэрч болохыг мэдэгдсэн и-мэйл. Зураг 

3-оос харна уу. 

 
Зураг 3.Системд нэвтрэхийг зөвшөөрсөн имэйл 

 Зөвшөөрөөгүй буюу ямар нэг асуудал гарсан үед мөн таны имэйл 

тухай мэдэгдсэн имэйл. Зураг 4-аас харна уу. 

 

                                   
Зураг 4.Системд нэвтрэхийг хүссэн хүсэлтийг цуцалсан имэйл 

 

1.1.2 Имэйлээр олгогдсон нэр нууц үгээр системд нэвтэрнэ. Зураг 5-өөс 

харна уу. 

 

 
Зураг 5.Системд нэвтрэх 
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АНХААРУУЛГА 

1. Бүх зурагт үзүүлсэн улаанаар хүрээлсэн талбар болон утгуудыг 

анхаарна уу. 

2. Зураг 2-т үзүүлсэн Имэйл талбарт нууц үгийг нь мэддэг тухайн 

бүртгэлээрээ нэвтрэх боломжтой и-мэйлийг оруулахыг анхаарна уу. 

3. Зураг 4-т үзүүлсэн улаанаар хүрээлсэн сонголтыг “Уул уурхайн 

компани” гэсэн сонголт сонгогдсон эсэхийг шалгана уу. 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ 

Зураг 2-т үзүүлсэн хүсэлтийн маягтын аль нэг талбарыг бөглөөгүй 

илгээх товчийг дарсан үед хоосон талбарыг улаанаар хүрээлж заавал 

бөглөхийг систем шаардана. 

 



 

 

 

1.3 КОМПАНИ ТАЙЛАН ИЛГЭЭХ 

Системд нэвтэрсний дараа компаний хэрэглэгч системийн үндсэн цэсний 

хэсгээс “Тайлан” цэсний тусламжтай тайлан илгээх, засварлан дахин илгээх 

боломжтой юм. 

 

1.3.1 Тушаах тайлан 

Тушаах тайлан цэсний тайлан. Зураг 6-аас харна уу. 

 

 
Зураг 6. Тушаах тайлан дэд цэс 
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Энэхүү дэд цэсэд яг одоо идэвхтэй буюу таны илгээх ёстой тайлангууд 

харагдах юм. Үүнд хүсэлт гаргаж өмнөх оны тайланг засах эрх авсан 

тайлангууд ч бас харагдана. Дэд цэсийг дарахад яг одоо таны тушаах ёстой 

тайлангийн жагсаалт харагдана. Зураг 7-оос харна уу. 

 
  Зураг 7. Тушаах тайлангийн жагсаалт 

 Баганын тайлбар: 

Код – Тушаах ёстой тайлангийн код харагдана. 

 Тайлангийн нэр – Тушаах ёстой тайлангийн нэр харагдана. 

                 Төлөв – Тайлангийн төлөв харагдана.  

  Тайлант хугацаа – Тайлант он харагдана. 

                 Хуулийн хугацаа – Тайлан хүлээн авах эцсийн хугацаа харагдана. 

 

1.3.2 Хоцорсон тайлан 

Хоцорсон тайлан цэс. Зураг 8-оос харна уу. 

 

Зураг 8. Хоцорсон тайлан дэд цэс 

Энэхүү дэд цэсээс тайлант хугацаа дуусахад илгээж чадаагүй тайлангууд 

харагдана. 

Энэхүү хоцорсон тайланг илгээх хүсэлтийг “Тайлан засварлах” хүсэлтээр 

хугацааг сунгаж “Хоцорсон тайлан” жагсаалтаас илгээх юм. Зураг 9-өөс 

харна уу. 



 

 

 
Зураг 9. Хоцорсон тайланийн жагсаалт 

Жагсаалтын баганын тайлбар: 

 Код – Тайлангийн код 

 Тайлангийн нэр – Хоцроосон тайлангийн нэр 

 Төлөв – Тайлант хугацаа дуусах үед байсан тухайн тайлангийн 

төлөв 

 Тайлант хугацаа – Тайлант он 

 Хуулийн хугацаа – Тайлан хүлээн авч дуусах хугацаа 

 

1. Тайлан бөглөх 

Тушаах тайлан болон Хоцорсон тайлан жагсаалтын Тайлангийн нэр дээр 

дарж ороход тухайн тайланг бөглөх, хадгалах, илгээх тайлангийн маягт 

байна. Зураг 10-аас харна уу. 

 

 
Зураг 10. Тайлангийн бүтэц 
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Тайлангийн бүтцийн тайлбар: 

 Нэг – Тайлангийн тушаал 

 Хоёр – Тайлангийн код 

 Гурав – Тайлангийн нэр, Тайлан он  

 Дөрөв – Хаягийн хэсэг.  

 Тав – Лицензийн мэдээлэл.  

 Зургаа – Үндсэн тайлан. Энэ табанд цаасан тайлантай ижил 

бүтэцтэй байна. Зураг 13-аас харна уу. 

 Долоо – Хавсралт мэдээ. Үндсэн тайлан дээр шивсэн дүнгийн 

задаргааг шивнэ. 

Шивэх ёстой хавсралт мэдээний жагсаалт “Хавсралт” табыг нээхэд гарч 

ирнэ. 1 тайлан олон хавсралт мэдээтэй. Зураг 14-өөс харна уу. 

 

 
Зураг 13. Үндсэн тайлан 

6.1 Тайлангийн бүтцийн тайлбар: 

 Нэг – Тайлангийн үзүүлэлтийн нэр 

 Хоёр – Тайлангийн үзүүлэлтийн дүн оруулах талбар 

 Гурав – Тайлангийн үзүүлэлтийн дүн автоматаар өөрөө бодох дүн 

 Дөрөв – Шалгуур буюу тухайн дүнгийн задаргааг Хавсралт табанд 

шивэхийг шаардсан шалгуур. Хавсралтаар тухайн дүнг задалж 

шивсэн үед хавсралт мэдээний нийлбэр дүн тайлангийн энэхүү 

дүнтэй таарсан тохиолдолд улаан хүрээ арилж шалгуурыг давна. 



 

 

 
 

 

 
Зураг 14. Тухайн нэг тайлангийн хавсралт мэдээнүүдийн жагсаалт 

 

7.1 Хавсралт мэдээний жагсаалтын баганын тайлбар: 

 Код – Хавсралт мэдээний дугаар 

 Мэдээний нэр – Хавсралт мэдээний нэр. Нэр дээр дарж мэдээ рүү 

орно. 

 Төлөв – Хавсралт мэдээ шинэ, хадгалсан гэсэн 2 төлөвтэй байна. 

 Хадгалсан огноо – Хамгийн анх “хадгалах” үйлдэл хийсэн огноо 

 Засварласан огноо – Хамгийн сүүлд засвар хийсэн огноо 

 Устгах – “Устгах” гэсэн линк дээр дарж тухайн хавсралт мэдээг 

“хадгалсан” төлөвөөс “шинэ” төлөв рүү шилжүүлж мэдээний 

мөрүүдийг устгаж цэвэрлэх боломжтой. 

Хавсралт мэдээг шивэхдээ мэдээ шивэх хавсралтын нэр дээр дарж орно. 

Хавсралт мэдээ бүрийн багана өөр өөр ба шивэх нийтлэг зарчмыг жишээ 

болгон зурган дээр тайлбарлав. Зураг 15,16-аас харна уу. 
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                                                                             Зураг 15.Хавсралт мэдээ шивэх цонхонд нэвтрэх 

  
Зураг 16.Хавсралт мэдээ шивэх  



 

 

 
1.3.3 Тайланд файл хавсаргах  

Тайлан тушаах үедээ доорх утга бүхий албан бичиг болон аудитын 

байгууллагын тайланг файл хавсаргана.  

 

Хавсаргах албан бичгийн утга 

Тус компанийн энэхүү тайлан “нягтлан бодох бүртгэлийн 

мөнгөн суурь зарчмын дагуу боловсруулагдсан бөгөөд 20... оны 

санхүүгийн жилийн нэгдсэн тайлан Монгол Улсын “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай” 2001 оны хуулийн 10.1- д зааснаар Санхүүгийн 

тайлагналын олон улсын стандартын дагуу хийгдсэн болно. Тус 

компанийн санхүүгийн нэгдсэн тайланг баталгаажуулсан аудитын 

байгууллагын дүгнэлтийг хавсаргав.  

 

Мөн хоцорсон тайлан илгээх үедээ файл хавсаргах боломжтой. Доорх 

алхмын дагуу файлыг хавсаргана. 
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1.4 ЗУРГИЙН ДУГААРААР ЕРӨНХИЙ ХЭСГҮҮДИЙН ТАЙЛБАР 

1. Мөр нэмэх – Мөр нэмж шинэ бичлэг оруулна. 

2. Мөр хасах – Сонгосон мөрүүдийг устгана. 

3. Хуудаслалтын тоо – 1 хуудсанд хэдэн мөр бичлэг харагдаж байгааг 

харуулна. Хэрэв олон мөр бичлэгийг нэг дор харах бол хуудаслалтын 

тоог нэмж харна. 

4. Кодоор хайх – Хавсралт мэдээ маш олон мөр шивэгдсэн үед аль нэг 

мөрийг олохын тулд сонголтод байх утгын кодоор хайх үйлдэл хийнэ. 

Жишээлбэл зурагт дүрсэлсэн Эрүүл мэнд гэсэн мөрүүдийг хайхын 

тулд баганын дээр кодоор хайх талбарт 2 гэсэн утга оруулах юм. 

5. Сонголт хийх - Устгах мөрүүдийг сонгоно. 

6. Нийлбэр дүн – Дүнгийн баганын утгуудын нийлбэрийг автоматаар 

тооцоолно. Хавсралт мэдээг шивэх үедээ нийлбэр дүнг шалгаж байх 

хэрэгтэй. 

7. Хуудаслалт – Нийт хэдэн бичлэгээс яг одоо хэдэн бичлэг харагдаж 

байна. Нийт хэдэн хуудас байгаа зэрэг мэдээллийг авна. 

8. Товчнууд: 

Хаах:Тухайн хавсралт мэдээний табыг хаана.  

Экселээс импортлох:Тухайн хавсралт мэдээг экселээс импортлох 

боломжтой.  

                           Мэдээ экспортлох: Тухайн хавсралт мэдээг экспортлох боломжтой. 

Хадгалах:Тухайн хавсралт мэдээ хадгалагдана. Тайлан болон бусад 

хавсралт мэдээ хадгалагдахгүй. 



 

 

 

1.5 ТАЙЛАН ЗАСВАРЛАХ 

Ямар нэг шалтгаанаар тайлангаа хоцроосон, хуулийн хугацаа дууссаны 

дараа илгээсэн тайлангаа засварлах зараг дахин хуулийн хугацааг зөвхөн 

өөр дээрээ сунгуулж тайлангаа дахин илгээх бүхий л нөхцөлд дараах 

хүсэлтийг системээр илгээнэ. Зураг 17-аас харна уу.  

Тайлан засварлах ажиллагааг удирдан явуулахдаа дараах алхмын дагуу 

шилжинэ. Зураг 18-аас харна уу. 

 

 
Зураг 16 .Тайлан засварлах хүсэлт 

 
Зураг 17 .Тайлан засварлах хүсэлт 

Зургийн дугаараар ерөнхий хэсгүүдийн тайлбар: 

1. Тайлант он сонгоно. 

2. Хоцроосон эсвэл засварлах тайланг сонгоно. Тухайн тайланг тушаах 

ёсгүй бол энэхүү талбарт утга гарч ирэхгүй. 

3. Шалтгааныг оруулна. 
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4. Анх оруулсан утас автоматаар гарч ирнэ. Шаардлагатай тохиолдолд энд 

оруулсан утсаар холбогдож хүсэлтийн талаар нэмэлт тодруулгыг 

хүсэлтийг хянаж хариу ирүүлэх ажилтан нэмэлт мэдээлэл авна. 

5. Анх оруулсан и-мэйл автоматаар гарч ирнэ. Шаардлагатай тохиолдолд 

энд оруулсан и-мэйлээр хүсэлтийн талаар нэмэлт тодруулгыг хүсэлтийг 

хянаж хариу ирүүлэх ажилтан нэмэлт мэдээлэл авна. 

6. Шаардлагатай баримт бичгийг хавсаргах 

7. Хүсэлтийг илгээхгүй шууд хаах, Хүсэлтийг илгээх 

 

Ингэж илгээсний дараа тухайн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн эсэхийг дараах 

байдлаар хянана. Зураг 17-оос харна уу. 

 
Зураг 17 .Хүсэлтийн түүх дэд цэс 

 

Хүсэлтийн хяналтыг байнга хийх ба дараах жагсаалтаас хянана. Зураг 18-аас 

харна уу. 

 

Зураг 18. Хүсэлтийн жагсаалт 

Зураг 18-ын хүсэлтийн жагсаалтын баганын тайлбар: 

 Лавлах дугаар – Хүсэлтийн дахин давтагдахгүй хайлт шүүлт хийх, 

лавлаж асуух дугаар. Энэхүү дугаар дээр дарж орон Хугацаа сунгах 

үйлдлийг хийнэ. 

 Төлөв – Илгээсэн, Хугацаа сунгахыг зөвшөөрсөн, Хуулийн хугацаа 

сунгасан гэсэн 3н төлөв байдаг. 



 

 

 Илгээсэн хугацаа – Хүсэлтийг илгээсэн огноо 

 Баталгаажуулсан хугацаа – Хүсэлтийг хянаж хариу ирүүлсэн огноо 

 

Зураг 18-д дүрсэлсэн Хугацаа сунгахыг зөвшөөрсөн гэдэг төлөвөөс Хугацаа 

сунгасан төлөв рүү шилжүүлж тайланг дахин илгээхийг тайлбарлая. Зураг 

19-өөс харна уу. 

 
Зураг 19. Хугацаа эхлүүлэх товч 

Зураг 19-т дүрсэлсэн “Хуулийн хугацааг 72 цагаар эхлүүлэх” товчин дээр 

дарж хугацаа сунгах үйлдлийг үргэлжлүүлнэ. Амжилттай сунгагдсан 

тохиолдолд дараах мэдээлэл өгнө.  Зураг 10-оос харна уу. 

 
Зураг 20.Хугацаа амжилттай сунгагдсан мэдээлэл 

Хугацаа сунгах үйлдлийг хийсний дараа хоцорсон тайлан бол “Хоцорсон 

тайлан” жагсаалтаас тайлан засварлах бол “Тайлангийн түүх” жагсаалтаас 

тайлангаа илгээнэ. Тайланд дүн оруулахаас өмнө “хадгалах” товчийг 

заавал дарж хадгалсан төлөвт оруулна. 

 

АНХААРУУЛГА 

1. Бүх зурагт үзүүлсэн улаанаар хүрээлсэн талбар болон утгуудыг 

анхаарна уу. 

2. Зураг 7-д үзүүлсэн Тайлангийн нэр дээр дарж тухайн тайлан руу 

орно. 

3. Зураг 7-д үзүүлсэн хуулийн хугацаа дуусахаас өмнө тайланг 

“илгээсэн” төлөвт оруулахыг анхаарна уу. 

4. Зураг 7-д үзүүлсэн үндсэн тайлан болон хавсралт мэдээг мянган 

төгрөгөөр шивэхийг анхаарна уу. 

5. Зураг 15-д дүрсэлсэн хавсралт мэдээний хадгалах товчийг дарснаар 
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тухайн хавсралт мэдээ хадгалагдахыг анхаарна уу. 

6. Үндсэн тайлангийн илгээх товчийг дарснаар тайлан болон хавсралт 

мэдээ зэрэг илгээгдэх тул тайлан болон хавсралт мэдээг бүрэн 

гүйцэд шивсний дараа илгээх товчийг дарна уу. 

7. Зураг 16-т үзүүлсэн “Тайлан засварлах” хүсэлтийн тайлан талбарт 

тайлан сонгох боломжгүй бол хоцроосон эсвэл засварлах тайлан 

байхгүй байна гэсэн үг. 

8. Зураг 16-т үзүүлсэн файл хавсаргахдаа PDF болон зурган 

файлуудыг хавсаргах боломжтой, 1 файлын хэмжээ 5 mb-аас 

хэтрэхгүй нийт файлын хэмжээ 100 mb-аас хэтрэхгүй байх ёстой. 

Энд дурдсан хэмжээнээс илүү файл оруулсан тохиолдолд 

хавсаргагдахгүй болохыг анхаарна уу. 

9. Хоцорсон тайлан, хуулийн хугацааны дараа тайлан илгээхээр Зураг 

19-т дүрсэлсэн “Хуулийн хугацаа 72 цагаар эхлүүлэх” товчийг дарж 

эхэлснээс 72 цаг тоологдож эхлэхийг анхаарна уу. 72 цаг өнгөрсний 

дараа тайланг илгээх боломжгүйг анхаарна уу. 

10. Зураг 14-т дүрсэлсэн хавсралт мэдээний жагсаалт гарахын тулд 

заавал тайлан хадгалсан төлөвт орсон байхыг анхаарна уу. 

11. Тайлангийн илгээх товчийг дарахын тулд заавал хадгалсан төлөвт 

оруулсан байхыг анхаарна уу. Жишээлбэл Хугацаа сунгасан 

төлөвөөс илгээх үйлдэл хийж болохгүй. 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ 

Зураг 7-д үзүүлсэн “Төлөв” баганын төлвүүдийн тайлбар: 

 Шинэ – Тайлан огт бөглөөгүй “хадгалах” товч дараагүй. 

 Хадгалсан – Тайланг хадгалсан. Илгээгээгүй буюу илгээх 

шаардлагатай. 

 Илгээсэн – Тайланг илгээсэн. Шаардлагатай бол Хуулийн хугацаа 

дуусахаас өмнө дахин илгээх боломжтой. 

Зураг 18-д дүрсэлсэн “Лавлах дугаар” дээр дарж Хугацаа сунгах 

үйлдлийг хийнэ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн байгууллагын модуль 
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2. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МОДУЛЬ                  

 

2.1 ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МОДУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Энэхүү модулиар Төрийн байгууллага модуль нь ОҮИТБС-ын тайлангийн 

хуулийн хугацаа эхлэх үеэр тайлан илгээх, бусад үед тайлангийн архив лог 

үзэх, хяналт тавих үйлдлүүдийг хийх боломжтой юм. Тайлангийн маягтад 

өөрчлөлт ороход шинэ тайлангийн маягт автоматаар гарч ирэх ба хуучин 

тайлангийн маягтаар илгээсэн тайлангууд өмнөх маягтаараа хадгалагдан 

үлдэх юм. Төрийн байгууллага ОҮИТБС-ын ажиллагаанд байнга 

оролцогчийн хувиар тайланг үнэн зөв тогтоосон хугацаанд ирүүлэхэд энэ 

модуль дэмжлэг үзүүлэх юм.  

2.2 ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА СИСТЕМД НЭВТРЭХ 

МОҮИТБС-ын ажлын албаны Админ системд нэвтрэх эрх, эрхийн тохиргоог 

тохируулснаар дараа системд нэвтрэх дугаар, нууц үг имэйлээр илгээгдэх 

болно. Зураг 21-ээс харна уу. 

 
Зураг 21. Төрийн байгууллага систем нэвтрэх мэдээлэл 

 

Системд нэвтрэхдээ: Зураг 22-оос харна уу. 

 

 
Зураг 22.Төрийн байгууллага нэвтрэх 

 

 



 

 

2.3 ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА ТАЙЛАН ИЛГЭЭХ 

Төрийн байгууллагын Тушаах тайлан цэсний тайлан бөглөх хэсгийг 

тайлбарлая. 

Тайлагнах ёстой тайлангийн жагсаалт харагдана. Зураг 23-аас харна уу. 

 

Зураг 23.Төрийн байгууллагын илгээх ёстой тайлангийн жагсаалт 

Жагсаалтын баганын тайлбар: 

 Код – Илгээх ёстой тайлангийн дугаар 

 Тайлангийн нэр – Тайлангийн нэр дээр дарж тухайн тайлан руу орно. 

 Төлөв – Шинэ болон хадгалсан төлөв байна. 

 Тайлант хугацаа – Тайлант он 

 Хуулийн хугацаа – Тайлан авч дуусах эцсийн өдрийг харуулна. 

 

Тайлангийн бүтэц 

Тайлангийн толгойн мэдээлэл: Зураг 24-өөс харна уу 

 

Зураг 24.Төрийн байгууллагын тайлангийн толгойн бүтэц 
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Зургийн тайлбар: 

 1-Тайлангийн тушаал 

 2-Тайлангийн код 

 3-Тайлангийн нэр, тайлант он 

 4-Тухай төрийн байгууллагын хаягийн мэдээлэл 

  

Тайлангийн үндсэн хэсэг буюу үзүүлэлтийн хэсэг: Зураг 25-аас харна уу 

 

Зураг 25.Төрийн байгууллагын тайлангийн үндсэн хэсэг 

Төрийн байгууллагын 1 тайлан тусдаа хэд хэдэн хэсэгтэй. Жагсаалтын 

баганын тайлбар: 

 Код – Тухайн нэг хэсгийн дугаар 

 Хавсралтын нэр – Тухайн нэг хэсгийн нэр. Энэхүү нэр дээр дарж 

тухайн хэсгийг шивнэ. 

 Төлөв – Тухайн хэсгийн төлөв 

 Хадгалсан огноо – Хамгийн эхэнд хадгалах үйлдэл хийсэн огноо 

 Засварласан огноо - Хамгийн сүүлд өөрчлөлт хийсэн огноо 

 Устгах – Тухайн хавсралтад оруулсан бүх дүнг цэвэрлэх 

шаардлагатай бол “Устгах” линк дээр дарж устгана. 

 



 

 

Тухайн хэсгийн мэдээллийг шивэх 2 арга байдаг. 

1. Бүх компани дээр ижил үзүүлэлтээр дүн оруулах. Жишээ болгон Маягт 

5-ын Төвлөрүүлсэн татварыг хэрхэн бөглөхийг харуулав. Зураг 26-аас 

харна уу 

 
Зураг 26.Төрийн байгууллага тайлан шивэх 1-р хэсэг 

Зураг 26-т дүрсэлснээр энэхүү хавсралтад мөрийн дагуу Компаний нэрүүд, 

баганын дагуу тайлангийн үзүүлэлт байна. Тухайн нэг компаний дүнг 

оруулах бол “Кодоор хайх” талбарт тухайн компаний регистрийг хийж 

хайна. 

2. Бүх компани дээр өөр өөр үзүүлэлтээр дүн оруулах. Жишээ болгон Маягт5-

ын Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төвлөрүүлсэн хандив, 

дэмжлэгийг хэрхэн бөглөхийг харуулав. Зураг 27-оос харна уу 
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Зураг 27.Төрийн байгууллага тайлан шивэх 2-р хэсэг 

 



 

 

Зураг 27-д дүрсэлснээр Компаний нэрс үсгийн дарааллаар жагссан байх ба 

 товчин дээр дарж компани тус бүрийн хавсралт мэдээг шивнэ. 

Энэ цэнхэр товчин дээр дарахад дараах байдлаар хавсралт мэдээ 

харагдана. Зураг 28-аас харна уу 

 
 

Зураг 28.Төрийн байгууллага тайлан шивэх 2-р хэсгийн задаргаа 

 

Зургийн тайлбар: 

1. Мэдээ шивж байгаа компаниар таб үүснэ. Табан дээрх 2075768 нь 

тухайн компаний регистрийн дугаар. 

2. Мөр нэмэх – Мөр нэмж шинэ бичлэг оруулна. 

3. Мөр хасах – Сонгосон мөрүүдийг устгана. 

4. Хуудаслалтын тоо – 1 хуудсанд хэдэн мөр бичлэг харагдаж байгааг 

харуулна. Хэрэв олон мөр бичлэгийг нэг дор харах бол Хуудаслалтын 

тоог нэмж харна. 

5. Кодоор хайх – Хавсралт мэдээ маш олон мөр шивэгдсэн үед аль нэг 

мөрийг олохын тулд сонголтод байх утгын кодоор хайх үйлдэл хийнэ. 

Жишээлбэл зурагт дүрсэлсэн Эрүүл мэнд гэсэн мөрүүдийг хайхын тулд 

баганын дээр кодоор хайх талбарт 2 гэсэн утга оруулах юм. 

6. Сонголт хийх - Устгах мөрүүдийг сонгоно. 
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7. Нийлбэр дүн – Дүнгийн баганын утгуудын нийлбэрийг автоматаар 

тооцоолно. Хавсралт мэдээг шивэх үедээ нийлбэр дүнг шалгаж байх 

хэрэгтэй. 

8. Хуудаслалт – Нийт хэдэн бичлэгээс яг одоо хэдэн бичлэг харагдаж 

байна. Нийт хэдэн хуудас байгаа зэрэг мэдээллийг авна. 

 
2.3.1 Тайланд файл хавсаргах 
 
Төрийн байгууллага болон орон нутгийн захиргааны байгууллагууд тайлангаа 
аудитаар баталгаажуулан доорхи утга бүхий албан бичгийн хамт хавсаргана.  
 

Хавсаргах албан бичгийн утга 

“Тус аймгийн (нийслэлийн, яам, төрийн захиргааны) тайлан нь 
“нягтлан бодох бүртгэлийн мөнгөн суурь зарчмын дагуу 
боловсруулагдсан бөгөөд 20... оны санхүүгийн жилийн нэгдсэн тайлан 
Монгол Улсын "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" 2001 оны хуулийн 
10.1- д зааснаар Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон 
улсын нягтлан бодохын стандартад нийцсэн болно. Энэхүү тайланг 
баталгаажуулсан харьяа төрийн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг 
хавсаргав. 

 
Доорх алхмын дагуу файлыг хавсаргана. 

  
 

  

 



 

 

2.4 ХЯНАЛТ 

Компаниудын тайлан илгээсэн эсэх хяналтыг портал дээрээс авахаас гадна 
дараах 2 хяналтыг тавих боломжтой. Энэхүү хяналтыг тогтмол хийснээр 
бусдад системд нэвтрэх нэр, нууц үгийг алдах, буруу тайлан мэдээ нийтэд 
ил болох гэх мэт ташаа ойлголтоос урьдчилан сэргийлэх юм. 

Системд нэвтэрсэн түүх: Зураг 29-өөс харна уу 

 
Зураг 29.Системд нэвтэрсэн түүх 

 

Тайлангийн түүх: Зураг 30-аас харна уу 

 
Зураг 30.Тайлангийн түүх 

 

АНХААРУУЛГА 

1. Зураг 22-т дүрсэлсэн улаанаар хүрээлсэн сонголтыг заавал хийхийг 
анхаарна уу. 

2. Зураг 26-т дүрсэлсэн “Кодоор хайх” гэдэг нь тухайн баганын утгуудаас 
нэрээр нь бичихгүй тухайн үзүүлэлтэд харгалзах дугаараар хайх гэсэн 
үг болохыг анхаарна уу. 

3. Илгээх товч дарснаар тухайн тайлангийн бүх табны бүх үзүүлэлт 
илгээгдэхийг анхаарна уу. 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ 

1. Зураг 23-т дүрсэлсэн жагсаалт дээр тайлан гарч ирэхгүй бол тухайн 

тайланг илгээх ёсгүй гэж тохируулсан тохиргоо юм. 



 

Интерактив ХХК               Х у у д а с 35 /39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитын модуль 

 



 

 

                               3. АУДИТЫН МОДУЛЬ 

 

3.1 АУДИТЫН МОДУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Энэхүү модулиар шалгаруулалтад тэнцсэн гадаадын ба дотоодын аудитын 

компаний аудитор аудит хийх процессыг автоматжуулах модуль юм. Өмнө 

гар аргаар аудитыг хамгийн багадаа 6 сар хийдэг бол тэрхүү процессыг 

богино хугацаанд хийх боломжоор хангаж байгаа юм. Аудит хийж дуусах 

хүртэл олон нийт аудитын талаар мэдээллийг авах боломжгүй байсан бол 

энэхүү модулиар аудит хийх процессыг олон нийт цаг тухай бүрд нь авах 

боломжоор хангах юм. Аудит хийх компани нь жил бүр солигддог тул 

архивлах, нэгтгэн дүгнэх, жилүүдийг харьцуулахад төвөгтэй байсан бол энэ 

асуудлыг бүрэн шийдсэн юм.  

3.2 АУДИТ СИСТЕМД НЭВТРЭХ 

МОҮИТБС-ын ажлын албаны Админ системд нэвтрэх эрх, эрхийн тохиргоог 

тохируулснаар дараа системд нэвтрэх дугаар, нууц үг и-мэйлээр илгээгдэх 

болно. Зураг 31-ээс харна уу. 

 

 
Зураг 31.Аудитын системд нэвтрэх мэдээлэл 

 

Системд нэвтрэх: Зураг 32-оос харна уу. 

 
Зураг 32.Аудитор нэвтрэх 
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3.3 АУДИТ ХИЙХ 

Аудитор системд нэвтэрсний дараа үндсэн цонхонд аудит хийлгэхээр 

сонгогдсон компаний жагсаалт харагдана. Зураг 33-аас харна уу. 

 
Зураг 33.Аудит хийлгэхээр сонгогдсон компаний жагсаалт 

Жагсаалтын баганын тайлбар: 

 Регистрийн дугаар – Компаний регистрийн дугаар байна. 

 Компаний нэр – Компаний нэр байна. Нэрэн дээр дарж тухайн 

компаний тухайн жилийн тайланг нээж харна. 

 Төлөв – Аудитын төлөвүүд байна. Тухайн компаний тайлан руу 

орсон бол “Аудит хийхээр сонгогдлоо” гэсэн төлөвөөс “Аудит хийгдэж 

эхэлсэн” төлөвт шилжинэ. 

Дээрх зурганд дүрсэлсэн хайлтын талбарт утга оруулах төдий тухайн 

үсгээр эхэлсэн компанийг хайх болно. 

 

Зураг 33-т дүрсэлсэн Компаний нэрэн дээр дарахад дараах аудит хийх цонх 

гарч ирнэ. 

Зураг 34-өөс харна уу. 



 

 

 

Зураг 34.Аудит хийх 

 

Зургийн тайлбар: 

1. Аудитын тайлангийн нэр 

2. Аудит хийлгэж буй компаний хаяг болон холбоо барих мэдээллийн 

дэлгэрэнгүй 

3. Үндсэн тайлан таб 

4. Компаний тайлагнасан болон Засгийн газрын тайлангийн үзүүлэлтийн 

дүн зөрсөн гэдгийг мэдээлэх шар өнгө 

5. Дүн цэнхэр байх нь тухайн дүнгийн задаргааг харах цонх байгаа гэсэн үг 
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3.4 АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ ХИЙХ 

Аудитын дүгнэлт оруулахдаа Зураг 34-т үзүүлснээр Хавсралт таб руу дарж 

орно. Зураг 35-аас харна уу. 

 
          Зураг 35.Аудитын дүгнэлт таб 

Зураг 35-д үзүүлснээр Аудитын дүгнэлтийг хамгийн сүүлд хэзээ хадгалсныг 

харуулна.  

Аудитын дүгнэлтийг оруулахдаа “Аудитын дүгнэлт” линк дээр дарж 

оруулна. Зураг 36-аас харна уу. 

 

Зураг 36.Аудитын дүгнэлт оруулах цонх 

Зураг 36-д үзүүлсэн багануудын тайлбар: 

 Зөрөөтэй үзүүлэлтийн нэр – Зөрөөтэй үзүүлэлтүүдээс сонгох 
боломжтой. 
 Компаний тайлагнасан дүн – Компаний тайлагнасан дүн автоматаар 
харагдана. 
 Төрийн байгууллагын тайлагнасан дүн – Төрийн байгууллагын 
тайлагнасан дүн автоматаар харагдана. 
 Учир шалтгаан – Зөрсөн шалтгааныг оруулна. 
 Тохируулга – Тохируулга хийгдсэн дүнг оруулна. 


