
Монголын ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 23, 25-ны өдрүүдэд зохиогдсон 57 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэн, гишүүдээс санал өгснийг нэгтгэн, Үндэсний зөвлөлийн 20 дугаар 

хуралдаанд танилцуулан, гишүүдийн гаргасан саналуудыг оруулан батлав. 

 

“ОҮИТБ-ЫН ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙН ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, ОҮИТБС-ЫГ СУРТАЛЧЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЛЭГ, ОЙЛГОЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ” УРИА БҮХИЙ 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-ТӨСӨЛ 

  

Нэгдүгээр зорилго: “Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль”-ийн төслийг батлуулах; 
Үндэслэл: Монгол Улсыг  2018 оны 2 дугаар сард дэлхий дахинаа ОҮИТБС-ын стандартыг бүрэн хангасан хоёрдогч орноор зарласан билээ. Гэсэн хэдий ч  2020 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эрдэс баялгийн 
салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийг ил тод болгох, гэрээний ил тод байдлыг бүрэн хангах, авилгалын эрсдэлийг бууруулах, төрийн байгууллагуудын системээр 
санхүүгийн бус мэдээллийг тогтмол ил тод болгох, ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн болон институцын тогтвортой байдлыг хангах, үр нөлөөг улам нэмэгдүүлэх, баталгаажуулах үүднээс “Эрдэс баялгийн 
салбарын ил тод байдлын тухай” бие даасан хуультай болох шаардлагатай юм. Монгол Улсад 2007-2021 оныг дуустал 14 жилийн хугацаанд  ОҮИТБС-ыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хандивлагч орнууд, Дэлхийн 
банк, АХБ, ЕСБХБ  зэрэг олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагууд үйл ажиллагааг санхүүжүүлэн буцалтгүй тусламжийг үзүүлж ирсэн ч, эдгээр байгууллагууд нь цаашид Монгол Улсын Засгийн газар ОҮИТБС-
ыг манлайлан авч явж, санхүүжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа билээ. Эдгээр шаардлагын хүрээнд “Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай” хуулийн төслийг АХБ-ны зөвлөхүүдийн тусламжтайгаар 
Ажлын хэсэг боловсруулсан бөгөөд Хуулийн төсөл нь УИХ-ын 2021-2022 оны намрын чуулганаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад орсон.    
Хянан зохицуулах байгууллага: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН ХАРИУЦАХ ТАЛ ХУГАЦАА  

ТӨСӨВ  
Тайлбар  

 

Хяналт 
тавих 

байгуул
-лага 

Биелэлт  Мөнгөн 
дүн 

(мян.төг)  
Эх үүсвэр 

Зорилт 1. Эрдэс баялгийн 
салбарын ил тод байдлын тухай 
хуулийн олон улсын стандартад 
нийцүүлэн боловсруулсан 
төслийн хэлэлцүүлгийг зохион 
байгуулах; 

1.1. Хуулийн ажлын хэсгийг 
үргэлжлүүлэн ажиллуулах; 

Хуулийн батлуулах 
үйл явц хангагдана. 

УУХҮЯ, Ажлын 
алба 

1-7 дугаар 
сар - - 

 
УУХҮЯ  

1.2. Олон нийтийн 
хэлэлцүүлгүүдийг цахимаар болон 
танхимаар зохион байгуулах; 

Хуулийн төсөл бэлэн 
болсон байна.  

Хуулийн ажлын 
хэсэг 

1 дүгээр сар 

4,000 ДБ 4.17 

 

УУХҮЯ  

1.3. ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл, 
УУХҮ-ийн сайдын зөвлөлөөр 
хуулийн төслийг хэлэлцүүлж, 
эцэслэх 

Хуулийн төслийг 
яамдаас санал 
авахад бэлэн болсон 
байна. 

Хуулийн ажлын 
хэсэг 

 
 

 1 дүгээр 
сар  - 

 
- 
 

 
 

 
УУХҮЯ 

 
 

Зорилт 2. Эрдэс баялгийн 
салбарын ил тод байдлын тухай 
хуулийн төслийг УИХ-д өргөн 
барих, батлуулах, хэрэгжүүлэх 
ажлын бэлтгэлийг хангах; 

2.1. Хуулийн төсөлд яамдын 
саналыг авч, эцэслэх; 

Яамдаас ирүүлсэн 
саналыг тусгасан 
байна. 

УУХҮЯ, Хуулийн 
ажлын хэсэг 

2 дүгээр сар 
- - 

 
УУХҮЯ  

2.2. Хуулийн төслийг Засгийн 
газрын хуралдаанд танилцуулах; 

Засгийн газраас 
гарсан саналыг 
төсөлд тусгасан 
байна 

УУХҮЯ, Хуулийн 
ажлын хэсэг 

3 дүгээр сар 

- - 

 

УУХҮЯ  

2.3. Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн 
барихын өмнө УИХ-ын Төсвийн 
болон Эдийн засгийн, БО-ны  
байнгын хороодод ОҮИТБС-ыг 
хэрэгжүүлж ирсэн тухай, түүний ач 
холбогдолыг ойлгуулах мэдээлэл 
өгөх зөвлөлдөх уулзалтуудыг хийх; 

Хуулийн төсөл бэлэн 
болсон байна. 

УУХҮЯ 3-6 дугаар 
сар 

4,000 ДБ 4.17 

 

УУХҮЯ  

2.4. Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн 
барих, батлуулах; 

Хуулийн төсөл 
батлагдсан байна.  

УУХҮЯ 6 дугаар сар 
- - 

 
УУХҮЯ  

2.5. Батлагдсан хуулийг 
хэрэгжүүлэх1 бэлтгэл ажлыг 
хангах; 

Хэрэгжүүлэх бэлтгэл 
хангагдана. 

Ажлын алба 7-11 дүгээр 
сар - - 

 
УУХҮЯ  

Нэгдүгээр зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн 8,000 Дэлхийн банк 8,000 

 

Хоёрдугаар зорилго: ОҮИТБС-ын стандартын дагуу компаниуд, төрийн байгууллагууд олон нийтэд зориулсан сүлжээгээр ил тод болгох ажлыг системтэйгээр хэвшүүлэх, тайлан гаргах үйл явцыг 
эрчимжүүлэх, компани, төрийн байгууллагуудын тайлагналын оролцоог нэмэгдүүлэх.  

 
1 Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг тусад нь гаргах: 



Үндэслэл: ОҮИТБС-ын Олон улсын Удирдах хорооноос 2019 онд гишүүн бүх орнуудад шинэ стандартад шилжих зөвлөмжийг хүргүүлж, түүнд үндэслэн тайлангийн маягтуудыг шинэчлэн боловсруулж, 
компаниудад мөрдүүлж эхлээд байгаа билээ. Ач холбогдол нь төрийн байгууллагууд, тэргүүлэх компаниуд стандартын дагуу ил тод байдлыг үйл ажиллагаандаа хангах, хэвшүүлэх, шинэ шаардлагуудыг 
хэрэгжүүлэх, нэвтрүүлэх, үйл ажиллагаагаа ойлгомжтой болгох, улмаар хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад оршино. ОҮТБС-ын тайланг цахимаар жил бүр 2100 гаруй компаниуд гаргах ёстой хэдий боловч 
дунджаар 1450 гаруй компани тайлангаа гаргаж 600 гаруй компаниуд тайлан гаргахгүй байх тохиолдол байна. Иймд тайлан гаргах үйл явцыг эрчимжүүлэх, компаниудын оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд тодорхой 
бодлого, арга хэмжээ авч ажиллах шаардлага үүсч байна. Мөн хариуцлагын тогтолцоо бий болгох, хариуцлага тооцох төрийн байгууллагууд чиг үүргээ хэрэгжүүлэх шаардлага нэн чухал байна.   
Хянан зохицуулах байгууллага: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН 
ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА 
ХУГАЦАА 

ТӨСӨВ  

Тайлбар  
 

Хяналт 
тавих 

байгуул
-лага 

Биелэлт 
 Мөнгөн 

дүн 
(мян.төг)  

Эх үүсвэр 

Зорилт 3. ОҮИТБС-ын шинэ 

стандартын шаардлагуудыг 

хангах, тайлангийн системийг 

шинэчлэх, төрийн байгууллага, 

эрдэс баялгийн салбарт төсөл 

хэрэгжүүлж буй компаниуд 100% 

тайлангаа гаргах; 

3.1. ОҮИТБС-ын цахим 
тайлагналын системийг шинэчлэх; 

Цахим систем илүү 

ойлгомжтой, тайлан 

гаргахад хялбар 

болсон байна. 

Ажлын алба 10 дугаар 

сар 422,000 ДБ 2.1 

 

УУХҮЯ  

3.2. Шинэчлэгдсэн маягтуудын 
дагуу компаниудад аргазүйн 
сургалтыг цахим, танхимаар 
хослуулан зохион байгуулах; 

Компаниудын 

удирдлага, 

мэргэжилтнүүд 

мэдлэгтэй болно. 

Ажлын алба 3 дугаар сар 

5,000 ДБ 2.1 

 

УУХҮЯ  

3.3. Компаниуд тайлангаа идэвхтэй 
гаргах, компаниудын оролцоог 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
урамшуулалын бодлого 
хэрэгжүүлэх, хариуцлагын 
тогтолцоо бий болгож хэрэгжүүлэх, 
ажлыг зохион байгуулах; 

Компаниудын 

тайлагналт 90 хувьд 

хүрсэн байна. 

Ажлын алба 12 дугаар 

сар 

10,000 ДБ 2.1 

 

УУХҮЯ  

3.4. Компани, аж ахуйн нэгжүүд, 
холбогдох бүх шатны төрийн 
байгууллагууд ОҮИТБС-ын цахим 
тайлагналын системээр тайлан 
гаргах; 

Тайлангууд гарсан 

байна. 

Тайлан гаргах 

үүрэг бүхий 

төрийн 

байгууллагууд, 

компаниуд 

3-6  дугаар 

сар 
1,000 ДБ 2.1 

 

МХЕГ  

Зорилт 4. Хэвшүүлэн ил тод 

болгох талаар төрийн 

байгууллагын мэргэжилтнүүдийн 

мэдлэг, ойлголт, чадавхыг 

нэмэгдүүлэх; 

 

4.1. СЯ, АМГТГ, ТЕГ, ГЕГ, НДЕГ, 
ХХҮГ, ТӨБЗГ- ын ажилтнуудад 
зориулсан хосолмол сургалт, 
дадлага ажил  зохион байгуулах; 

Байгууллагын 

ажилтнуудын 

мэдлэг, ойлголт 

сайжирсан байна. 

Ажлын алба 3-4 дүгээр 

сар 4,000 ДБ 2.1 

 

УУХҮЯ  

4.2. Орон нутгийн засаг захиргааны 
байгууллагын ажилтнуудад 
зориулсан хосолмол сургалт, 
дадлага ажил  зохион байгуулах; 

Байгууллагын 

ажилтнуудын 

мэдлэг, ойлголт 

сайжирсан байна. 

Ажлын алба 

 

3-4 дүгээр 

сар 

 

4,000 ДБ 2.1 

 

УУХҮЯ  

Зорилт 5. Системтэйгээр ил тод 

болгох шаардлагатай мэдээллийн 

сангуудыг бий болгох, 

сайжруулах; 

5.1. Кадастрын системд ОҮИТБС-
ын стандартаар шаардсан 
өргөдлийн огноо, Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний талбайн 
солбилцол, сонгон 
шалгаруулалтын үр дүн, цуцалсан 
тухай мэдээллийг оруулах, ил тод 
болгох; 

Стандартаар 

шаардсан тусгай 

зөвшөөрлийн 

бүртгэл, олголт, БХГ-

тэй холбоотой 

мэдээлэл ил тод 

болсон байна.  

АМГТГ 1-4 дүгээр 

сар  

- - 

АМГТГ 

цахим сайт 

дээрээ 

байр-

луулна. 

УУХҮЯ  

5.2. Төрийн өмчийн компаниудын 
цахим тайлагналын системд 
стандартын дагуу нэмэлт мэдээлэл 
оруулах, тайлан гаргуулах, 
хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлэх; 

Стандартаар 
шаардсан төрийн 
өмчит аж ахуйн 
нэгжүүдийн 
мэдээлэл ил тод 
болно.  

ТӨБЗГ, Эрдэнэс 

Монгол ХХК, 

Ажлын алба 

3-5 дугаар 

сар 

- - 

ТӨК 

тайлангаа 

цахим сайт 

дээрээ 

байршуул-

на.  

УУХҮЯ  



5.3. Төрийн өмчийн компаниуд 
стандартын дагуу жилийн 
санхүүгийн тайлангаа хэвлэн 
нийтлэх,  тайлангийн формат, 
удирдамж боловсруулах;  
 

Стандартаар 
шаардсан төрийн 
өмчит аж ахуйн 
нэгжүүдтэй 
холбоотой мэдээлэл 
ил тод болно. 

ТӨБЗГ, Эрдэнэс 

Монгол ХХК, 

Ажлын алба 

 

3-5 дугаар 

сар 

 

- 

 
- 

ТӨК 

тайлангаа 

цахим 

хуудас 

дээрээ 

байршуул-

на. 

УУХҮЯ 

 
 

Зорилт 6. Гэрээний ил тод 

байдлыг 2022 оны 1 дүгээр сарын 

1-нээр хангах; 

 

 

6.1. Гэрээ байгуулахын өмнө 
Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу 
сонсох ажиллагаа хийх замаар 
гэрээний эрх зүйн чадамжийг 
хангах, нөлөөллийг төрийн 
байгууллагуудад хүргүүлэх, АМГТГ 
гэрээний тайлан авах формат 
гаргаж өгөх; 

Стандартын 

шаардлагыг хангана. 

УУХҮЯ, СЯ, 

Аймгийн ЗДТГ-ууд 

3-6 дугаар 

сар 

- - 

УУХҮЯ, 

Аймгуудын 

ЗДТГ 

цахим сайт 

дээрээ 

байршуул-

на. 

ИНБ, 

АМГТГ 
 

6.2. Гэрээний ил тод байдлын 
www.iltodgeree.mn сайтыг 
шинэчлэх;  

Стандартын 

шаардлагыг хангана. 

Ажлын алба 9 дүгээр сар 
25,000 

ДБ 2.2 

 УУХҮЯ, 

Ажлын 

алба  

 

6.3. 2020-2022 онд байгуулагдсан 
гэрээнүүдийг www.iltodgeree.mn 
сайтад байршуулах, мониторинг 
хийж дүгнэлт гаргах;  

Стандартын 

шаардлагыг хангана. 

Гэрээ байгуулсан 

холбогдох 

байгууллагууд 

1-12 дугаар 

сар 10,000 ДБ 2.2 

 
УУХҮЯ, 

Ажлын 

алба 

 

6.4. Гэрээний ил тод байдлыг 
хангуулахтай холбоотой чадавх 
бэхжүүлэх сургалт, семинарыг 
зохион байгуулах; 

Чадавх бэхжиж, 

гэрээний ил тод 

байдал хангагдана. 

Ажлын алба, ННХ 3-5 дугаар 

сар 

_ -  

Аймаг, бүс 

нутгаар 

сургалтууд

ыг хийж 

чадавхийг 

бэхжүүлнэ. 

Сумдын 

холбогдох 

удирдлага, 

мэргэжитнү

үдийг 

хамруулна.  

УУХҮЯ  

6.4. Төрийн өмчийн компаниудын 
худалдааны гэрээнүүдийг 
www.iltodgeree.mn сайтад 
байршуулах, мониторинг хийж 
дүгнэлт гаргах;  

Стандартын 

шаардлагыг хангана. 

ТӨБЗГ, Эрдэнэс 

Монгол ХХК, 

ИНБ 

2k-9 дүгээр 

сар 
5,000 ДБ 2.2 

 
УУХҮЯ, 

Ажлын 

алба 

 

Хоёрдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн 486,000 Дэлхийн банк 486,000 

Гуравдугаар зорилго: Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2021 оны уян хатан нэгтгэл тайланг гаргах, тайланг хэлэлцэн батлах.  
Үндэслэл: Дэлхий нийтээр тархаад буй Covid-19 цар тахлаас үүсэн нөхцөл байдлаас шалтгаалан ОҮИТБС-ын Олон Улсын Удирдах хорооноос илүү хялбаршуулсан, уян хатан тайланг гаргах боломжтой талаар 
гишүүн орнууддаа зөвлөсөн. Энэхүү зөвлөгөөг дагаж мөрдөх шийдвэрийг ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлийн ажлын хэсгийн гишүүд дэмжсэний дагуу Монгол улс уян хатан нэгтгэл тайланг 2021 оноос эхлэн гаргаж 
байгааг үргэлжүүлнэ. 
Хянан зохицуулах байгууллага: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН ХАРИУЦАХ ТАЛ ХУГАЦАА  

ТӨСӨВ  

Тайлбар  
 

Хяналт 
тавих 

байгуул
-лага 

Биелэлт 
 Мөнгөн 

дүн 
(мян.төг)  

Эх үүсвэр 

http://www.iltodgeree.mn/
http://www.iltodgeree.mn/
http://www.iltodgeree.mn/


Зорилт 7. Уян хатан нэгтгэл 
тайланг боловсруулах, батлах; 

7.1. Уян хатан нэгтгэл тайланг 
боловсруулах Ажлын даалгаврыг2 
батлах, зарлах, Үнэлгээний хороо 
байгуулах, Хараат бус хянагч, 
нэгтгэгчийг сонгон шалгаруулах, 
гэрээ байгуулах, гэрээт ажлыг 
зохион байгуулах; 

Хуулийн дагуу 
тендерийн бэлтгэл 
ажил хангагдсан 
байна. 

Үнэлгээний хороо, 
Ажлын хэсэг 

1-3 дүгээр 
сар 

50,000 
Улсын 
төсөв 

 

УУХҮЯ  

7.3. Тайлан, мэдээллийг 
танилцуулах, хэлэлцүүлэх, батлах; 

Уян хатан тайланг 
баталсан байна. 

Хараат бус хянан 
нэгтгэгч, Ажлын 
хэсэг, Үндэсний 

зөвлөл 

4-11 дүгээр 
сар 

5,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

7.4 Нэгтгэл тайлангийн хэвлэлийн 
бага хурлыг зохион байгуулж, гол үр 
дүн болон цаашид анхаарах 
зөвлөмжийн талаар хэвлэл 
мэдээллийнхэнд мэдээлэл хүргэх. 

Нэгтгэл тайлангийн 
талаарх хэвлэл 
мэдээлэл, олон 
нийтийн ойлголт 
нэмэгдсэн байна. 

Ажлын алба, 
Хараат бус хянан 
нэгтгэгч, Үндэсний 

зөвлөлийн 
төлөөлөл 

11 сар 

  

 

УУХҮЯ  

Гуравдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн 55,000 Дэлхийн банк 5,000; Улсын төсөв 50,000 

Дөрөвдүгээр зорилго: Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлсний үр нөлөөг үнэлэх сайн туршлагыг баримтжуулах, Олборлох үйлдвэрлэлийн мэдээллийг ашиглах ач 
холбогдол, боловсруулах талаар сургалт сурталчилгааны ажлыг хөгжүүлэх, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, аймаг бүс нутгаар бүтээгдэхүүн гаргаж түгээх  
Үндэслэл: Олон улсын ОҮИТБС-ын Удирдах хорооны зүгээс урт, дунд хугацаанд ОҮИТБС-ын талаарх иргэд, олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгыг тавиад байгаа билээ. Энэхүү зорилгын хүрээнд 
ОҮИТБС-ын талаарх ойлголтыг олон нийтэд хүргэх, иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилтыг мөн гишүүн орнууд тавьж хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. Иймд олборлох үйлдвэрлэлийн мэдээлэл, 
харилцаа, сурталчилгааг идэвхжүүлэх замаар ОҮИТБС-ын талаарх олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, түүнчлэн 2022 оны баталгаажуулалт, 2019-2020 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмж, Үндэсний 
зөвлөлөөс гаргасан санал, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авна.  
Хянан зохицуулах байгууллага: Ажлын алба 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН ХАРИУЦАХ ТАЛ ХУГАЦАА  

ТӨСӨВ 

Тайлбар  
 

Хяналт 
тавих 

байгуул
-лага 

Биелэлт  Мөнгөн 
дүн 

(мян.төг)  
Эх үүсвэр 

Зорилт 8. ОҮИТБ-ын тайлан, 
мэдээллийг иргэд олон нийтэд 
зориулан ойлгомжтой байдлаар 
боловсруулах, мэдээллийн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; 

8.1. ОҮИТБС-аас гаргаж буй тоон 
мэдээлэл, тайлан мэдээг хүртэгч, 
ашиглагч байгууллагуудын 
төлөөллийн зөвлөмжид үндэслэн 
тайлан мэдээллийг сайжруулах; 

Тоон мэдээлэл 
ойлгомжтой, хялбар 
болсон байна,  

Ажлын алба, 
Олон улсын 
санхүүгийн 
корпораци 

1-3 дугаар 
сар 

  

ОУСК-тай 
хамтран 
ажиллана
. 

УУХҮЯ 
 

 

8.2. ОҮИТБС-ын тайлан, 
мэдээллийг аймаг, бүс, улсын 
хэмжээнд олон нийтэд ойлгомжтой 
байдлаар боловсруулах, товч 
тайлан мэдээлэл гаргах, түгээх; 

Өгөгдөлтэй ажиллах 
ОУСК-р бэлтгэгдсэн 
сургагч багш, 
сургалтад 
хамрагдсан дундын 
бүлэгтэй хамт 
тайлан мэдээллийг 
аймаг, бүс нутгийн 
хэмжээнд 
боловсруулан түгээх 
ажлыг хийнэ.  

Ажлын алба 
3-8 дугаар 

сар 
20,000 ДБ 1.1 

ОН-ийн 
байгуул-
лагуудын 
цахим 
сайтад 
байршуул
ах 

УУХҮЯ 
  

 

 
8,3. 2020 оны нэгтгэл тайлангийн 
онцлох үзүүлэлтээр видео шторк 
бэлтгэн түгээх 

 Нэгтгэл тайланд 
ямар гол 
үзүүлэлтүүд тусдаг, 
ямар ач 
холбогдолтой 
талаар үзэгчдийн 

 
Ажлын алба 

 1-3 дугаар 
сар 

5,000 ДБ 1.1 

Үндэсний 
зөвлөл, 
Ажлын 
хэсгийн 
гишүүд 
болон 

УУХҮЯ 
 

 

 
2 Зөвхөн зэсийн баяжмал, алт үйлдвэрлэгч, нүүрсний компаниудын тайлан, бүх шатанд төлөгдсөн АМНАТ, ТЗ-ийн зөвшөөрлүүдийн төлбөрийг тулган баталгаажуулна. 



ойлголт нэмэгдсэн 
байна 

салбарын
хан олон 
нийтийн 
сувгаараа 
түгээнэ 

Зорилт 9. Үндэсний түвшний 
мэдээлэл харилцааг идэвхжүүлэх; 

9.1. Цахим хуудас дахь нээлттэй 
өгөгдлийн үйлчилгээний талаар 
бизнес, бодлогын хүрээлэн, 
судалгааны байгууллагууд, хэвлэл 
мэдээллийнхэнд мэдээлэл өгөх 
уулзалт 

Нээлттэй өгөгдөл 
болон ОҮИТБС-ын 
глобал 
санаачилгууд, ил тод 
байх мэдээллийн 
талаарх ойлголт 
хандлага сайжирсан 
байна. 

Мэргэжлийн 
холбоод, Ажлын 

алба 

11 дүгээр 
сар 

9,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

9.2. Төрийн байгууллагын ажилчид 
албан хаагчдад мэдээллийн ил тод 
байдлыг хангах, ОҮИТБС-ын 
нээлттэй өгөгдлийн үйлчилгээ, 
глобал санаачилгын талаар 
мэдээлэл өгөх уулзалт сургалтууд; 

Тухайн 
байгууллагуудын 
мэдлэг ойлголт 
нэмэгдсэн байна. 

Ажлын алба 5 дүгээр сар 3,000 ДБ 1.1 

 

ҮҮХҮЯ 
 

 

9.3 iltodgeree.mn цахим хуудасны 
танилцуулга, компаниудын 
оролцоо, ашиглах боломж 

Iltodgeree.mn-ийн 
ашиглалтын талаарх 
компаниудын 
ойлголт мэдлэг 
сайжирсан байна. 

Ажлын алба, ННФ 3-р улиралд   

 

  

10.4 Аймгуудын Засаг дарга нар, 
ИТХ-ын гишүүдэд ОҮИТБС-ын 
нээлттэй өгөгдлийн талаар 
мэдээлэл өгөх, бодлого 
шийдвэртээ тусгах боломжийг 
таниулах, дэд зөвлөлүүдийн үйл 
ажиллагааг дэмжих уулзалт 
(Сонгож авсан 3-5 аймаг) 

Орон нутгийн 
удирдлагын ойлголт 
хандлага нэмэгдэж, 
Дэд зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг дэмжих, 
хамтран ажиллах 
эхлэл тавигдсан 
байна. 

Ажлын алба, ИНБ, 
УУХҮЯ 

3-4р 
улиралд 

3,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

Зорилт 10. Орон нутгийн түвшинд 
иргэдэд мэдлэг ойлголт өгөх, үйл 
ажиллагааг сурталчилан 
таниулах, оролцоог хөхиүлэн 
дэмжих, хамтын ажиллагаа 
түншлэлийн хэлбэрүүд бий 
болгох;  

10.1. Бүс, орон нутагт ОҮИТБ-ыг 
сурталчлах, олон нийтэд 
таниулахад тухайн орон нутгууд 
дахь Иргэний нийгэм, ТББ-уудтай 
хамтарч ажиллах, хэвтээ болон 
босоо сүлжээ түншлэлийг 
хөгжүүлэх, дэмжих загвар 
удирдамж гаргах; 
 

ИНБ, ОҮИТБС-ын 
үйл ажиллагаанд 
идэвхтэй 
оролцуулснаар 
иргэд, олон нийтийн 
мэдлэг, ойлголт 
нэмэгдэх 
боломжтой. 

Иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, 

Ажлын алба  

3-10 дугаар 
сар 

30,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

10.2. ОҮИТБС-ын талаар орон 
нутаг, бүс нутгийн хэмжээнд 
харилцаа, мэдээллийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх, танхим 
болон цахим хурлуудыг зохион 
байгуулах;  

Орон нутаг, бүс 
нутгийн хэмжээнд 
ОҮИТБС-ын талаарх 
ойлголт нэмэгдэнэ. 

 
Иргэний нийгмийн 

байгууллагууд, 
Ажлын алба  

 
 
4-11 дүгээр 

сар 
 

 
 

10,000 

 
 

ДБ 1.1 

 
 

 
 
УУХҮЯ 
 

 

10.3. УУХҮЯ болон аймгийн Засаг 
дарга нарын үр дүнгийн гэрээ, 
Аймаг сумын удирдлага болон 
сумын Засаг дарга нарын үр 
дүнгийн өмнөх оны гэрээнийн 
биелэлтийг гаргах, мэдээлэх;   

Үр дүнгийн гэрээний 
биелэлт хангагдаж, 
орон нутгийн 
хариуцлага 
нэмэгдэнэ.  

УУХҮЯ, Ажлын 
алба,  

1-4 дүгээр 
сар 

2,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  



10.4 Орон нутгийн хэвлэл 
мэдээлэл, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын дунд ил тод уул 
уурхайг тухайн нутаг орны иргэддээ 
таниулан сурталчлахад чиглэсэн 
урамшуулалт аян. Оролцогчдыг 
урьдчилан сургалтад хамруулна. 
(Сонгож авсан 3-5 аймаг) 

Орон нутгийн 
иргэний нийгэм, 
ХМХ-үүд ОҮИТБС-
ын нээлттэй 
өгөгдлийг ашиглах 
арга зүй эзэмшиж, 
орон нутагт бодит 
мэдээлэл түгээсэн 
байна. 

Ажлын алба, 
дэмжигч 

байгууллагууд 

4, 5, 6 сар 

35,000 ДБ 1.1 

 

  

Зорилт 11. ОҮ-ийн мэдээлэл, 
харилцаа, сурталчилгааны ажил, 
хэвлэн нийтлэх материал 
боловсруулах, хэвлэн түгээх;  

11,1, ОҮИТБС-ын Тайлангийн 
Онцлох үзүүлэлтүүдээр 3-5 видео 
шторк бэлтгэн, олон нийтийн 
сүлжээгээр түгээх 

   

5,000 ДБ 1.1 

 

  

11.2. Харилцаа, мэдээллийн ажлыг 
гүйцэтгэх PR-ын зөвлөх үйлчилгээ 
авах; 

Харилцаа, 
мэдээллийн ажлын 
чанар сайжрах. 

Ажлын алба 1-6 дугаар 
сар 

45,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

11.3. Сургалт, сурталчилгаа, 
үзэсгэлэн, бага хурал, 
уулзалтуудад зориулан хэвлэмэл 
бүтээгдэхүүн бэлтгэх, хэвлүүлэх; 

Олон нийт мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болсон 
байна. 

Ажлын алба 1-9 дүгээр 
сар 

10,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

11.4. Өдөр тутмын сонин, телевиз 
зэрэг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр сурталчилгааны 
ажлууд, нэгтгэл тайлангийн үр 
дүнгийн талаар ярилцлага зохион 
байгуулах; 

Олон нийтийн 
мэдлэг, ойлголт 
нэмэгдсэн байна. 

Ажлын алба 2-12 дугаар 
сар 

10,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

11.5. "Уул уурхайтай аймгуудын 
ирээдүйн 3 тавилан" цуврал 
нэвтрүүлэг (3-5 аймгийн жишээн 
дээр) 

Тухайн нутгийн 
иргэдийн ил тод уул 
уурхайн талаарх 
ойлголт мэдлэг 
дээшилсэн байна 

Ажлын алба 2-10 дугаар 
сар 

25,000 ДБ 1.1 

ОУСК, 
АХ-ийн  
зарим 
гишүүд, 
ДЗ-тэй 
хамтран 
бүтээнэ 

УУХҮЯ  

11.6 Олон нийтэд сумын түвшний 
мэдээлэл хүргэх сонин (Улиралд 1 
удаа) 

ОҮИТБС-ын 
нээлттэй өгөгдлийг 
ашиглан сумын 
түвшинд уул уурхайн 
бодит мэдээллийг 
хүргэх 
бүтээгдэхүүнтэй 
болсон байна 

Ажлын алба, 
дэмжигч 

байгууллагууд 

1, 2, 3, 4-р 
улирал 

3,000 ДБ 1.1 

 

  

11.7. Жишиг аймаг, сумдын 
туршлагыг баримтжуулж, сайн 
түүхүүд жижиг хэмжээний ном 
бүтээнэ;  

ОҮИТБС-ын ач 
холбогдол, хэрхэн 
хэрэгждэг талаар 
уншигч, олон 
нийтийн ойлголт 
мэдлэг сайжирсан 
байна 

Ажлын алба 3-9 дүгээр 
сар 

10,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

Зорилт 12. 2022 оны 
баталгаажуулалтын зөвлөмжийн 
дагуу арга хэмжээ авах; 

12.1. ОҮИТБС-ын 
Баталгаажуулатын зөвлөмж бүрээр 

Баталгаажуулалтын 
зөвлөмж хэрэгжих 
нөхцлийг хангасан 
байна. 

Ажлын алба 2-12 дугаар 
сар 

30,000 ДБ 1.4 

 

УУХҮЯ  



авах арга хэмжээний төлөвлөгөө 
гаргах;3 

Зорилт 13. ОҮИТБС-ын бүтцэд  
хүйсийн тэнцвэртэй байдлын 
тухай шаардлагыг судлах; 

13.1. ОҮИТБС-ын бүтцэд хүйсийн 
тэнцвэртэй байдлыг хангах 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 
ажлын төлөвлөгөө боловсруулах; 

Стандартын 
шаардлагыг хангах 
байна. 

Ажлын алба 7 дугаар сар 

5,000 ДБ 1.2 

 

УУХҮЯ  

Дөрөвдүгээр зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн  260,000 Дэлхийн банк 260,000;  

Тавдугаар зорилго: Дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах. 
Үндэслэл: Үндэсний зөвлөлөөс баталсаны дагуу 2019 болон 2020 оныг дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах жил болгон зарласан билээ. Гэвч 2020 оны ажлын төлөвлөгөөн дээр тусгайлсан Дэд зөвлөлийг 
чадавхжуулах зорилго, зорилтууд тусгагдаагүй байсан. Тиймээс 2021 оноос эхлэн дэд зөвлөлийг чадавхжуулах зорилтуудыг ажлын төлөвлөгөөн дээр тусгайлан тусгаж билээ. Хэдийгээр2021 онд дэд зөвлөлийг 
чадавхжуулах тусгайлсан зорилго, зорилт дэвшүүлж ажилласан боловч хорио цээрийн хязгаарлалтаас шалтгаалан  тавьсан зорилтуудаа бүрэн хэрэгжүүлж чадаагүй болно. Иймд 2022 онд энэ зорилтын хүрээнд 
хүрсэн түвшингээ бататгах, дэд зөвлөлүүдийг үргэлжлүүлэн чадавхжуулна.  
Хянан зохицуулах байгууллага: Ажлын алба 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН ХАРИУЦАХ ТАЛ ХУГАЦАА  

ТӨСӨВ  
Тайлбар  

 

Хяналт 
тавих 

байгуул-
лага 

Биелэлт  Мөнгөн 
дүн 

(мян.төг)  
Эх үүсвэр 

Зорилт 14. Дэд зөвлөлүүдийг 
чадавхжуулах стратеги 
боловсруулах; 
 
 

14.1. Дэд зөвлөлүүдийг 
чадавхжуулах, үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх стратеги, төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 

Стратеги, 
төлөвлгөөний дагуу 
чадавх бэхжсэн 
байна. 

Ажлын алба 1-2 дугаар 
сар 

 
 
 
 
 
 

5,000 ДБ 1.1  УУХҮЯ 
ИНБ  

 

14.2 Аймгийн дэд зөвлөлүүд 2022 
оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөгөө боловсруулж, 
батлуулах, санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг баталгаажуулах4,  

Үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр тодорхой 
болсон байна. 

Аймгуудын ЗДТГ, 
Ажлын алба 

1-2 дугаар 
сар 

- - 

 

УУХҮЯ 
Ажлын 
алба 

 

14.3 ОҮИТБС-ын нээлттэй 
өгөгдлөөр хариуцлагатай 5-10 
компанийн улс болон орон нутагт 
төлсөн татвар хураамж, хандив 
дэмжлэг, ажлын байр, олборлолт, 
борлуулалтын талаарх мэдээллийг 
олон нийтэд хүргэх (3-5 аймгийг 
сонгоно) 

Дэд зөвлөлүүд дата 
мэдээллийг ашиглан 
иргэдэд мэдээлэл 
хүргэх арга зүй нь 
сайжирна, иргэд 
компаниудын талаар 
бодит мэдээлэлтэй 
болсон байна, 
компаниудын идэвх 
сайжирна 

Ажлын алба, 
тухайн орон 
нутгийн дэд 

зөвлөл, Ажлын 
хэсгийн зарим 

гишүүн 

2-р улиралд 

  

 

 
 

Зорилт 15. Дэд зөвлөлүүдийг 
чадавхжуулах сургалт, семинарын 
үйл ажиллагааг чанаржуулах; 

15.1. Дэд зөвлөлүүдтэй хийх 
сургалт, семинарыг тогтмолжуулж, 
харилцан туршлага судлах-цахим; 

Дэд зөвлөлүүдийн 
туршлага нэмэгдэж, 
үйл ажиллагаа нь 
идэвхжсэн байна 

Аймгуудын ЗДТГ, 
Ажлын алба 

2 сар тутам 

 - 

  

Ажлын 
алба 

2 сар тутам 
цахимаар уулзаж, 
мэдээлэл солилцож 
байна.  

 
3 Тусдаа Ажлын төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжүүлнэ. 
4 Аймаг бүр Нийтийн сонсголын хуулийн дагуу ерөнхий болон төсвийн хяналтын сонсгол явуулах замаар олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, улмаар тэдний саналд үндэслэн аймгийн дэд зөвлөлүүд 

2021 оны төлөвлөгөөндөө оруулах; 



15.2. Говийн бүсийн ил тод 
байдлын аяныг дүгнэх, Төв, Зүүн 
бүсийн аймгуудын дэд 
зөвлөлүүдийг хамруулах; 
  

Дэд зөвлөлүүдийн 
мэдлэг, чадавх 
нэмэгдсэн байна 

Өмнө, Төв, Зүүн 
бүсийн аймгуудын 

ЗДТГ, Ажлын 
алба, Иргэний 
нийгэм, Төрийн 

бус байгууллагууд 

Улирал 
тутам 

50,000 ДБ 1.1 

 

Ажлын 
алба 

. 

15.3. ОҮИТБС-ын гишүүн бусад 
улсуудын туршлагаас суралцах, 
сургалт семинарт оролцох; 

УУХҮЯ, ОҮИТБС-ын 
Ажлын алба, Ажлын 
хэсгийн гишүүд, Дэд 
зөвлөлийн туршлага, 
мэдлэг сайжирсан 
байна.   

УУХҮЯ, 
Ажлын алба,  

ИНБ, 
Дэд зөвлөл 

10-12 дугаар 
сар 

50,000 ДБ 1.4 

 

Ажлын 
алба 

 

15.4 Говийн бүсэд хэрэгжүүлсэн ил 
тод байдлын аяныг бусад бүсийн 
аймгуудад хэрэгжүүлэх 

Өөрсдийн ил тод 
байдлаа үнэлж, 
хэрхэн сайжруулах 
арга замаа олж 
харсан байна. 

Ажлын алба, 
Иргэний нийгмийн 

байгууллагууд, 
УУХҮЯ, холбогдох 
аймгуудын ЗДТГ 

6-10 сар 

  

 

  

Зорилт 16. Бүс нутгуудад чуулган 
семинарууд зохион байгуулж, дэд 
зөвлөлүүдийн чадавхийг 
бэхжүүлэх; 
 
 

16.1. Төвийн бүсийн чуулган, 
сургалтыг Булган аймагт (8 аймаг, 
100 хүн) зохион байгуулах, 
туршлага солилцох;  

Бүсийн түвшинд 
туршлага солилцож, 
дэд зөвлөлийн 
чадавх бэхэжсэн 
байна. 

Холбогдох 
аймгуудын ЗДТГ, 

Ажлын алба 

6 дугаар сар 

10,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

16.2. Баруун бүсийн  чуулган, 
сургалтыг Завхан аймагт /5 аймаг, 
100 хүн/ зохион байгуулах, 
туршлага солилцох; 

Бүсийн түвшинд 
туршлага солилцож, 
дэд зөвлөлийн 
чадавх бэхэжсэн 
байна. 

Холбогдох 
аймгуудын ЗДТГ, 

Ажлын алба 

8 дугаар сар 

10,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

16.3. Зүүн бүсийн чуулган, 
сургалтыг Сүхбаатар аймагт /3 
аймаг, 100 хүн/ зохион байгуулах, 
туршлага солилцох- цахимаар 

Бүсийн түвшинд 
туршлага солилцож, 
дэд зөвлөлийн 
чадавх бэхэжсэн 
байна. 

Холбогдох 
аймгуудын ЗДТГ, 

Ажлын алба 

9 дүгээр сар 

2,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

16.4.  Өмнөд бүсийн чуулган, 
сургалтыг Өмнөговь аймагт /5 
аймаг, 100 хүн/ зохион байгуулах, 
туршлага солилцох-цахимаар; 
 

Бүсийн түвшинд 
туршлага солилцож, 
дэд зөвлөлийн 
чадавх бэхэжсэн 
байна. 

Холбогдох 
аймгуудын ЗДТГ, 

Ажлын алба 

10 дугаар 
сар 

2,000 ДБ 1.1 

 

УУХҮЯ  

Тавдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн 
129,000 

Дэлхийн банк 129,000;  
 

Зургаадугаар зорилго: Эцсийн өмчлөгчийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн мэдээлэл, бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах, туршилтаар мэдээлэл цуглуулах, ОҮИТБС-ын хүрээнд авлигын 
эрсдэлийг тодорхойлох төслийг хэрэгжүүлэх. 
Үндэслэл: ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлөөс 2016 онд баталсан Замын зургийн дагуу ажлуудаа хэрэгжүүлж байна. Улсын бүртгэлийн тухай хуульд 2018 оны 11 дүгээр сард нэмэлт өөрчлөлт орсны дагуу Монгол 
улсад бүртгэлтэй бүх хуулийн этгээдүүдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл олон нийтэд ил тод болох боломжтой болсон. Гэсэн хэдий ч тус мэдээллийг цуглуулж буй төрийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх, 
эцсийн өмчлөгч эсхийг баталгаажуулах, цахим тайлагналын системийг бий болгох, олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зэрэг Замын зурагт тусгасан үлдсэн ажлуудаас 2022 онд хэрэгжүүлэх шаардлага 
бий. 
Хянан зохицуулах байгууллага: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН ХАРИУЦАХ ТАЛ ХУГАЦАА  ТӨСӨВ Тайлбар  Биелэлт 



 Мөнгөн 
дүн 

(мян.төг)  
Эх үүсвэр 

 

Хяналт 
тавих 

байгуул-
лага 

Зорилт 17. Монгол Улсын 
ОҮИТБС-ын 2013-2020 оны 
тайлангуудаар ил болсон эцсийн 
өмчлөгчийн мэдээллийг ашиглах, 
түгээх;  

17.1 Эцсийн өмчлөгчийн цахим 
тайлагналын системийг бий болгох, 
Засгийн газрын байгууллагуудын 
Ажлын хэсгийг байгуулан,  улирал 
бүр нэг удаа зөвлөлдөх; 
 

ЭӨ- ийн ил тод 
байдлын үйл 
ажиллагаагаа 
уялдуулна. 

Ажлын алба 2-11 дугаар 
сар 

35,000 ДБ 1.3 

 

УУХҮЯ  

Зорилт 18. Ашиг хүртэгч жинхэнэ 
эздийн мэдээллийг тайлагнах 
цахим системийг хөгжүүлэх, 
мэдээллийн үнэн бодит байдлыг 
баталгаажуулах институтыг 
бэхжүүлэх; 

18.2. АХЖЭ-ийн мэдээллийг 
бүртгэдэг, хүлээн авдаг Улсын 
бүртгэлийн ерөнхий газар болон 
бусад холбогдох байгууллагуудад 
тайлан гаргахад аргазүйн зөвлөгөө 
өгөх сургалтыг зохион байгуулах- 
цахим5; 

Мэдээлэл цуглуулах, 
солилцох механизм 
боловсронгуй 
болсон байна. 

Ажлыг алба 6-10 дугаар 
сар 

5,000 ДБ 1.3 

 

УУХҮЯ 
 

 

Зорилт 19. ОҮИТБС-ын хүрээнд 
Авлигын эрсдэлийг тодорхойлох 
хэрэгслийг боловсруулж; 
туршилтын төслийг хэрэгжүүлэх; 

18.1. ОҮИТБС-ын хүрээнд Авлигын 
эрсдэлийг тодорхойлох хэрэгслийг 
боловсруулж, туршилтын төслийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх;6 
 

Авлигын эрсдэлийн 
үнэлгээний арга зүйг 
ОҮИТБС-ын 
хэрэгцээнд 
нийцүүлсэн байна. 

ББЗХ, Ажлын 
алба 

2 дугаар сар 

2,000 ДБ 1.3 

 

УУХҮЯ  

Зургаадугаар зорилтод шаардагдах мөнгөн дүн  42,000 ДБ 42,000;  

 

ОҮИТБС-ын 2018, 2019, 2020 оны нэгтгэл тайлангуудад тусгагдсан зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа. 

Зорилт 20. 2018, 2019 оны нэгтгэл 
тайлангаар өгсөн зөвлөмжүүдийг 
хэрэгжүүлэх; 

20.1. Олборлох салбартай 
холбоотой мэдээллийг  УУХҮЯ-д 
төвлөрүүлэх, мэдээллийг хянаж, 
шалгасны дараа бусад Засгийн 
газрын байгууллагад түгээж байх; 

Мэдээллийн 
зөрүүтэй байдал 
арилна. 

 
Ажлын алба 

 
12 дугаар 

сар  
- 

 
- 

  
УУХҮЯ 

 

20.2. Орон нутгийн холбогдох 
төрийн байгууллагуудын хүлээн 
авсан хандивын мэдээллийг иж 
бүрнээр цахим сайтад байршуулах; 
аймгийн аудитын газар сангууд, 
хандивын асуудалд аудит хийх.  

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна. 

Холбогдох 
аймгуудын ЗДТГ 

9 дүгээр сар 

- - 

 
Аймгийн 
Аудит- 

ын газар 
УУХҮЯ 

 

20.3. Аудитлагдсан санхүүгийн 
тайлангуудыг ОҮИТБС-ын вэбсайт 
дээр тусад нь байршуулах; 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна. 

Ажлын алба 7 дугаар сар 
- - 

 
УУХҮЯ 

 

20.4. ТӨААН-ийн ТУЗ-ийн 
гишүүдийг ил болгох, хөндлөнгийн 
хараат бус гишүүдийг сонгож 
байгаа аргачлал, журмыг олон 
нийтэд мэдээлэх; 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна. 

Ажлын алба 8 дугаар сар 

- - 

 

УУХҮЯ 

 

 
5 ОҮИТБС-ын ОУНБГ-тай хамтарна.  
6 Тусдаа төлөвлөгөө гаргасан болно. 



20.5. ТӨААН-ийн ТУЗ-ийн хурлын 
тэмдэглэлийг нээлттэй болгох;  

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна. 

Ажлын алба 8 дугаар сар 
- - 

 
УУХҮЯ 

 

20.6. Компаниудын БОННҮ, 
Менежментийн төлөвлөгөө, 
тайланг ОҮИТБС-ын веб сайт дээр 
байршуулах; 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна. 

Ажлын алба 6 дугаар сар 

- - 

 

УУХҮЯ 

 

20.7.Боловсруулах салбарын 
томоохон үйлдвэрлэгч болон 
туслан гүйцэтгэгч нарыг ОТАХ 
судалж, улсын төсөвт томоохон 
хувь нэмэр оруулж буй 
компаниудыг урьдчилан сонгож, 
тэдэнд албан ёсоор мэдэгдэж, 
цахим тайлангийн системд үндсэн 
мэдээллийг оруулснаар, ил тодын 
тайланг тушаах нөхцлийг 
бүрдүүлж, улмаар ОҮИТБС-ын 
нэгтгэлд хамруулах; 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна 

Ажлын алба 8 дугаар сар 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 

20.8 Компаниуд болон төрийн 

байгууллагуудын ОҮИТБС-ын 

тайланг тушааж хэвшүүлэх, 

тушаасан тайлангийн үнэн зөв 

байдлыг хангуулах талаар жил 

жилийн нэгтгэлийн тайлангаар 

зөвлөмж өгдөг боловч энэ тал дээр 

томоохон ахиц харагдахгүй байгаа 

нь Эрдэс баялгийн ил тод байдлын 

тухай хуулийг баталж мөрдүүлэх нь 

чухал болохыг харуулж байна. 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна 

Ажлын алба 8 дугаар сар 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 

20.9. Хуулийн өөрчлөлт нь ТЕГ-ын 

алтны компаниудын АМНАТ-ын 

ногдуулалт, төлөлтийн горимд 

нөлөөлсөн боловч ОҮИТБС-ын 

тайлангаа зөв дүнгээр тайлагнах, 

АМНАТ-ын ногдуулалт, төлөлтийн 

байдалд тавих хяналтад 

нөлөөлөхгүй тул ТЕГ нь 

мэдээллийн системээ сайжруулж, 

ОҮИТБС-ын тайлангаа үнэн зөв 

тайлагнах тал дээр цаашид 

анхаарах; 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна 

Татварын ерөнхий 
газар 

6 дугаар сар 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 

20.10. АМГТГ-ын кадастрын 

систем, ОҮИТБС-ын цахим систем 

дэх мэдээллийн зөрүүтэй байдлыг 

арилгаж, нэг эх үүсвэртэй мэдээлэл 

дээр цахим тайлангийн системийг 

ажиллуулах, хөдөө орон нутагт 

олгогдсон түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын тусгай 

зөвшөөрлийн мэдээллийг 

кадастрын системд цаг алдалгүй 

оруулж, олон нийтэд мэдээлж байх; 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна 

Ашигт малтмал, 
Газрын тосны 
газар, Ажлын 

алба 

1-2 дугаар 
сар, 

жилдээ 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 



20.11. Цахимаар авч байгаа 

мэдээллийг оролцогч талууд 

баталгаажуулах, бүгдийг олон 

нийтэд ил тод болгох, эсвэл 

сонгогдсон компаниудын 

мэдээллийг хараат бус хянагч-

нэгтгэгчийн зүгээс үнэлж, 

сайжруулан олон нийтэд ил тод 

болгох; 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна 

Ажлын алба 12 дугаар 
сар 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж УУХҮЯ 

 

20.12. Олборлох салбарын бүх 

ТӨААН-ийн аудитлагдсан иж бүрэн 

санхүүгийн тайланг цахимаар 

нийтэд мэдээлэх, тухайн ТӨААН-

ийн вэб хуудсанд болон ҮАГ, 

ОҮИТБС, АМГТГ-ын вэб хуудсанд 

тус тус нийтлэх; 

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна 

Холбогдох 
ТӨААН-ууд 

6 дугаар сар 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 

20.13. ТӨААН-үүдийг шилэн 

дансны хуулийн дагуу мэдээллээ 

ил тод оруулах, ТӨБЗГ-ын цахим 

хуудсаар ТӨААН-с хүлээн авсан 

ногдол ашиг, хамаарах төрийн 

байгууллагын вебсайтаар 

дамжуулан ил тод болгон нийтэлж 

байх тогтолцоог бий болгох;  

Мэдээллийн 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна 

Холбогдох 
ТӨААН-ууд 

6 дугаар сар 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж УУХҮЯ 

 

20.14. Цаашид Хараат бус хянагч 

нэгтгэгчийн оролцоо багасах үед 

тоо мэдээний чанар, үнэн зөв 

байдал улам илүү тавигдах болно 

гэдгийн үйл ажиллагаанда анхаарч 

ажиллахыг зөвлөж байна. Үүнд:  

1. Хамгийн их зөрүү гаргаж буй, 

мэдээллээ ил тод нийтлэхгүй, 

тайлагналын хариуцлага хүлээхгүй 

байгаа байгууллагад сургалт 

зааварчилгаа өгөх, нөлөөллийн 

арга хэмжээнүүд авах.  

2. Монголын ОҮИТБС-ын 2019 оны 

нэгтгэлийн тайланг албан бичгийн 

хамт хүргүүлж, цаашид хэрхэн 

хамтарч ажиллахыг зөвлөх.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тайлан цаг 
хугацаандаа гарсан 
байна. 
 
 
 
 
Тайлангийн чанар 
сайжирсан байна. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ажлын алба 
 
 
 
 
 
 

Ажлын алба 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 дугаар сар 
 
 
 
 
 
 
 

2 дугаар сар 
 
 
 
 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 

20.15. ОТАХ-ийн зүгээс тендер 
зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулахдаа төрийн хууль 
тогтоомжийг чанд мөрдөж, 
төлөвлөгөөт цаг хугацаандаа 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж 
байхад хяналт тавьж, дүрэм 
журмыг чанд мөрдөж ажиллах; 

Богино хугацаанд 
тендерийн 
шалгаруулт зохион 
байгуулдаг болно. 

Ажлын алба 8 дугаар сар 

  

2019 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 



Зорилт 21. 2020 оны уян хатан 
нэгтгэл тайлангаар өгсөн 
зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх; 

21.1 Монголын ОҮИТБС-ын 2020 
оны нэгтгэлийн тайланг албан 
бичгийн хамт хүргүүлж, цаашид 
хэрхэн хамтарч ажиллахыг 
зөвлөх; 

Тайлан цаг 
хугацаандаа гарсан 
байна. 
 

Ажлын алба 2 дугаар сар 

  

2020 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 

21.2 ЗГ-ын зүгээс тушааж байгаа 
ил тод байдлын тайланг Төрийн 
аудитын байгууллагаар 
баталгаажуулдаг байх, 
компаниудын тайланг 
хөндлөнгийн аудитын 
байгууллагаар 
баталгаажуулдаг тогтолцоог 
хэвшүүлэх шаардлагатай байна; 

Тайлангийн чанар 
сайжирсан байна. 
 

Ажлын алба 8 дугаар 
сар 

  

2020 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж УУХҮЯ 

 

21.3 ОТАХ нь төслөөр тайлагнах 
нэмэлт мэдээллийн маягтыг 
шинэчлэн, төлбөр орлогын хувьд 
задарч 
болох татварын төрлүүдээр төсөл 
тус бүрээр тайлагнах боломжийг 
бүрдүүлэх нь зүйтэй; 

Тайлангийн чанар 
сайжирсан байна. 
 

Ажлын алба 8 дугаар сар 

  

2020 оны 
нэгтгэл 
тайлан-
гийн 
зөвлөмж 

УУХҮЯ 

 

Нийт зардлын дүн 980,000 мянган төг- Дэлхийн банк-930,000 мян.төг, Улсын төсөв- 50,000 мян.төг,  

 

ОҮИТБС-ын Ажлын алба 


