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ӨМНӨХ ҮГ

 Сайн засаглалыг бэхжүүлэх нэг чухал нөхцөл нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон төсвийн ил тод, 
хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх явдал юм. Нийслэлээс засаглалыг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг ил 
тод, тэгш, хүртээмжтэй үзүүлэх зорилгоор сүүлийн жилүүдэд олон ажлыг санаачлан зохион байгуулж байна. 

Төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг бий болгосноор нийгэмд итгэлцэл бүрдэж, авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэх нөхцөл буурдгийг олон орны жишээнээс харж болох юм. Улаанбаатар хотыг ил тод, нээлттэй хот 
болгох зорилтын хүрээнд “Нээлттэй Улаанбаатар-2014” авлигын эсрэг олон улсын форумыг Монгол улсад анх 
удаа зохион байгуулж, энэхүү форумаас “Улаанбаатарын тунхаглал”-ыг батлан гаргасан билээ.

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод болгох, мэдээллийг шуурхай хүргэх зорилгоор нийслэлийн 
удирдлагаас гарч байгаа захирамж, шийдвэрүүд, төсвийн тайлан, тендерийн мэдээллийг www.ulaanbaatar.mn 
цахим хуудсаар шуурхай хүргэн ажиллаж байна. 

 Нийслэлийн хэмжээнд Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын төсвийн зарцуулалт, худалдан авах ажиллагаа, тусгай зөвшөөрөл олгох үйл 
ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээлж, төрийн үйлчилгээний супермаркетийг Дүнжингарав, Мишээл, 
Драгон худалдааны төвд шинээр байгуулан, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг нэг цэгт төвлөрүүлж шинэ 
шатанд гарган ажиллаж байна.

Төсвийн ил тод байдал өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад дээшилж, төсвийн явцын тайлан зэрэг гол баримт 
бичгүүдийг хуулийн хугацаанд мэдээлж байгаа ч бодит байдал дээр иргэдэд энэ нь ойлгомжгүй байдаг нь 
төрийн бус байгууллагын судалгаагаар тогтоогдсон юм.

Төрийн бус байгууллагууд хамтран төсвийн мэдээллийг иргэдэд ил тод, ойлгомжтой байлгах жишиг загварыг 
боловсруулсныг сайшаан тэмдэглэж байна. Энэ санаачлагыг бодит ажил болгоход дэмжин ажиллах болно.

Төсвийн мэдээллийг иргэддээ хүртээмжтэй болгоцгооё.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                          Э.БАТ-ҮҮЛ



ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    6

ОРШИЛ

Гарын авлагын зорилго
Иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд улсын болон орон нутгийн төсвийн зарцуулалтад судалгаа, дүн 
шинжилгээ, мониторинг хийх явцдаа төсөв, санхүүгийн мэдээллийг нээлттэй болгох тодорхой арга зүйг 
эзэмшин ажиллаж ирсэн юм. 
Өнөөдөр төсвийн нөхцөл байдал эрс өөрчлөгджээ. Монгол Улсын төсвийн цар хүрээ асар ихээр нэмэгдэж, 
хууль эрх зүйн зохицуулалт дэс дараатайгаар бүрэн шинэчлэгдсэн, бас интернет, нийгмийн сүлжээний ачаар 
мэдээлэл боловсруулах, эрж хайх, түгээх боломж бараг хязгааргүй болсон нөхцөлд төсвийн мэдээллийг ил 
тод, нээлттэй болгох арга зүйг мөн адил шинэчлэх шаардлагатай болжээ. Бид шинэ нөхцөл байдалд тохирсон 
арга зүй, аргачлалыг энэхүү гарын авлага хэлбэрээр боловсруулан санал болгож байна.
Гарын авлагад орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны баримт бичиг, түүнийг төлөвлөх, 
боловсруулах, хэлэлцэж батлах, мөн хэрэгжүүлэх явцын мэдээллийг ил тод нээлттэй болгох аргачлалыг 
багтаав. Ингэхдээ хийсвэр байдлаар биш, харин Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот ба түүний есөн 
дүүргийн тодорхой жишээн дээр харуулсан болно. 
Гарын авлагын зорилтот бүлэг нь юуны өмнө нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн 
байгууллага, идэвхтэй иргэд юм. Гэхдээ уг гарын авлагыг орон нутаг буюу аймаг, сумын түвшинд нөхцөл 
байдалдаа тохируулан ашиглахад харшлах зүйл байхгүй.

Гарын авлагын бүтэц, агуулга
Агуулгын хувьд Монгол Улсын орон нутгийн төсөв, түүний харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомж, олон улс 
дахь иргэний төсвийн тухай ойлголт, зарим улс орны сайн туршлага, нийслэл Улаанбаатар хот ба түүний есөн 
дүүргийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд, тэдгээрийн мэдээллийн иж бүрэн ба шинэлэг байдал болон 
цуглуулсан мэдээллийг боловсруулж мэдээллийн санд хадгалан шинэчилж байх, ил тод болсон мэдээллийг 
иргэд, оршин суугчдад ойлгомжтой хэлбэрт оруулж зураглалын хэлбэрт оруулах, нөлөөллийн үйл ажиллагаа 
явуулах зэрэг арга зүй, аргачлалыг багтаасан болно. 
Мөн нийслэлийн зарим дүүрэгт төрийн бус байгууллагуудын явуулсан мониторинг, түүний үр дүнд 
боловсруулсан иргэний төсвийн инфографикийн жишээг орууллаа. 
Хязгаарлагдмал тоогоор хэвлэгдсэн хэдий ч энэ бол цахим гарын авлага бөгөөд текст болон дүрсэн 
мэдээллийг хадгалах зориулалттай өргөн дэлгэрсэн pdf-ийн форматаар бэлтгэсэн болно. 
Цахим хэлбэрийн давуу талыг өргөн ашиглав. Жишээлбэл, нэг гарын авлагад бүх мэдээллийг багтаах 
боломжгүй тул хөндлөнгийн эх сурвалж, лавлах мэдээлэл, жишээ баримтыг холбоос (линк) дээр дарж, 
интернетийн ямар ч цахим хуудаснаас шууд үзэх боломжтой. 
Хэрэглэгчид шаардлагатай гэж үзвэл хэсэгчлэн буюу бүтнээр нь цаасан дээр хэвлэж ашиглах боломжтой, 
гэхдээ ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах боломжгүй, хамгаалагдсан болно. 
Тус гарын авлагад ашигласан цахим хуудасны холбоосүүд нь шинэчлэгдэж байх тул шинэчилсэн хувилбарыг 
ашиглаж байгаарай. 
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БҮЛЭГ 1. ИРГЭНИЙ ТӨСВИЙН ОЙЛГОЛТ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД 

Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан ажилладаг хариуцлагатай төр эрүүл ардчиллын үндэс суурь 
билээ. Засгийн газартаа хүсэлт тавьж, хэрэгцээ шаардлагаа илэрхийлдэг идэвхтэй иргэд ч мөн адил чухал 
юм. Энэ хоёр тал нийлж, ардчилсан засаглалын үр ашигтай эргэх холбоог үүсгэдэг. Ардчиллын бат үндэс 
суурийг тавихын тулд Засгийн газрыг хийсэн үйлдэлд нь хариуцлага хүлээлгэдэг байх орчинг төр иргэддээ 
бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Бодлогын зорилт, боловсруулалт, хэрэгжүүлэлтийн тухай ил тод, нээлттэй байдал 
нь сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Ил тод байдлын үр дүнд мэдээллээр хангагдсан 
иргэд төр засаг нь тэдний хэрэгцээ шаардлагыг чухалчилж, амлалтаа биелүүлж байгаа эсэхийг мэдэхийн 
сацуу шаардлагатай тохиолдолд сонгуульд санал өгөх, хүсэлт тавих, нийтийн хэлэлцүүлэгт суун ардчилсан 
үйл явцад оролцох замаар өөрчлөлтийг шаардах боломжтой болно. Төр засгийн хувьд үйлдэл, үйл явцдаа ил 
тод байснаар иргэдийн төрд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж, иргэдийг өөрсдөд нь хамаатай бодлого, асуудлын 
талаар санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломж олгож чадах юм.

Нэг. Төсөв ил тод байхын ач холбогдол
Төр үндсэн чиг үүргээ гүйцэтгэхдээ ашигладаг хөрөнгийн эх үүсвэрүүд голчлон ард иргэдээс татвар хэлбэрээр 
орж ирдэг учир төсвийн ил тод байдал онцгой ач холбогдолтой. Засгийн газрын төсвийн орлого нь гадаад зээл 

ба/эсвэл байгалийн нөөц, баялгаас бүрддэг улсад хүртэл зээлийн 
эргэн төлөлт хийгээд байгалийн баялаг ашигласны үр дагавар 
эцсийн дүнд ард иргэдийн нуруун дээр буудаг. Ардчилсан дэглэм 
ард иргэдийн төлөө үүсэж, ард иргэдээр удирдуулдгийн үлгэрээр 
ардчилсан улсын Засгийн газрын мөнгө хөрөнгө бол ард иргэдийн 
өмч юм. Тиймээс төсвийн ил тод байдлын үр дүнтэй механизмыг бий 
болгох нь авлига, хээл хахуулийг бууруулж, иргэдэд төрийн бодлого 
ба зарцуулалтад хяналт тавьж нөлөөлөх чухал боломжийг олгосноор 
иргэн-төрийн харилцааг сайжруулах давуу талтай. Түүнчлэн өөрсдийн 
төлж буй татварыг үр ашигтайгаар зарцуулагдана гэдэгт итгэлтэй 
байвал иргэдийн татвар төлөх хандлага эерэгээр өөрчлөгдөж 
Засгийн газрын орлогыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх ч боломжтой юм.

Төсвийн ил тод байдлыг хангахын тулд төр засаг хүртээмжтэй, 
найдвартай, бүрэн дүүрэн, цаг үеэ олсон байх зарчмыг мөрдөж, 
Засгийн газрын нийтэд ил болсон бүх мэдээлэлд дээрх зарчмуудыг 
тусгах шаардлагатай. Эдгээрээс хамгийн чухал зарчим нь 
хүртээмжтэй байдал бөгөөд энэ нь иргэдийн төсвийн мэдээллийг 

олж авах төдийгүй тэдгээр мэдээллийг ойлгож, ашиглах чадвар гэсэн үг юм. Жилийн төсвийн төсөл, 
батлагдсан төсөв, тайлан зэрэг төсвийн голлох баримт бичгүүдийн нээлттэй байдал чухал ч тэдгээр баримт 
бичгийн дийлэнх нь энгийн иргэд ойлгоход бэрх техникийн хүнд хэцүү үг хэллэг, адармаатай тоо баримттай 
байдаг. Тиймээс төр ба/эсвэл иргэний нийгэм энэхүү цоорхойг нөхөх зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд үүнийг 
шийдвэрлэж, төсвийн мэдээллийг хүртээмжтэй болгох ил тод байдлын нэгэн үр дүнтэй арга хэрэглүүр бол 
Иргэний төсөв юм.

Хоёр. Иргэний төсвийн суурь хүчин зүйлс
ИИргэний төсөв нь хүн амын дийлэнх хэсэгт төсвийн боловсролыг хүртээмжтэй, ойлгомжтойгоор олгох 
зорилгоор бүтээгдсэн арга хэрэглүүр юм. Энэ нь төсвийн мэдээллийг дүгнэж, тайлбарладаг боловч үүнийг 
төсвийн хураангуй төдий зүйл гэж ойлгож болохгүй. Иргэний төсвийн үндсэн үүрэг нь төр засгийн үйл 
ажиллагааны талаарх иргэдийн мэдлэгийг нэмэгдүүлснээр нийгмийн бүх оролцогч талуудын төрийн үйл 
хэрэгт оролцох, харилцан холбоотой ажиллах чадавхыг нь дээшлүүлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл иргэний 
төсөв нь төр, захиргааны байгууллагын төсөв хэрхэн бүрдэж (орлого), хэрэгжиж (зарлага) байгааг харах цонх 
болдог. Улсын онцлог, төсөв, хүн амын хэмжээнээс хамаарч Иргэний төсвийн олон өөр төрөл байдаг ч аливаа 
Иргэний төсөв дараах шаардлагуудыг хангасан байвал зохино. Үүнд,

 ▪ Улс төрийн аль нэг талд ороогүй, объектив, техникийн шинж чанартай баримт бичиг байна.

Тиймээс Засгийн газар 
ба/эсвэл иргэний нийгэм 
энэхүү цоорхойг нөхөх 
зайлшгүй шаардлагатай 
бөгөөд төсвийн 
мэдээллийг хүртээмжтэй 
болгох төсвийн ил тод 
байдлын нэгэн үр дүнтэй 
арга хэрэглүүр бол 
иргэний төсөв юм.
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 ▪ Энгийн үг хэллэг ашиглан олон нийтийн хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан бичсэн байх бөгөөд 
хүссэн хүн холбоосоор дамжуулан дэлгэрэнгүй тайлбар, тодорхойлолт хялбархан авах боломжтой 
байхаар хийсэн байна.

 ▪ Энгийн атлаа үр дүнтэй хүснэгт, диаграмм, график ашиглан ээдрээтэй цогц тоо баримтыг задалсан 
байна.

 ▪ Төсвийн зорилт, агуулгад голлон төвлөрсөн байна.
 ▪ Холбогдох төсвийн баримт бичигтэй ижил хугацаанд өргөн хүрээнд тараагдаж, олон нийтэд 

хүртээмжтэй байна (нэг улс/бүс нутагт хэд хэдэн хэлээр хийж, хэвлэмэл ба цахим эх сурвалж зэрэг 
мэдээллийн олон сувгаар цацаж болно).

Тухайлбал, төсвийг гаргахад ашигласан эдийн засгийн таамаглалууд, төсвийн үйл явц, орлогын хуримтлал 
ба урсгал, хуваарилалт ба зарцуулалт, салбарын нарийвчилсан мэдээлэл болон хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөр, 
мөн нэмэлт мэдээлэл авахыг хүссэн иргэдэд зориулсан холбоо барих мэдээлэл зэргийг Иргэний төсвийн 
агуулгад багтааж болно.

Иргэний төсөв бол хууль тогтоогчид хийгээд төрийн албан хаагчид төсвийн төслийг хэлэлцэхдээ голдуу 
ашигладаг товчлол төдий зүйл биш юм. Товч дүгнэлт хэдий ашигтай ч төсвийг иргэний өнцгөөс тайлбарладаггүй 
агаад мэргэжлийн хүнд үг хэллэгээр бичигдсэн байдаг. Иргэний төсөв нь төсөв төлөвлөх, батлах үйл явцыг 
давтаж байгаа явдал биш бөгөөд энэ нь төсвийн боловсруулалтын талаар ерөнхий ойлголтыг олгохыг зорьдог 
ч төсвийн үйл явц бус, харин төсвийн агуулгын мэдээлэл ба ойлголтыг голчлон авч үздэг. Төсөв боловсруулах 
үйл явцын талаарх иргэний боловсролын бусад арга хэрэглүүрүүд нь Иргэний төсвийн дутууг гүйцээдгийн 
хувьд онцгой, чухал ач холбогдолтой. 

Гурав. Иргэний төсвийг хэрхэн боловсруулдаг вэ?
Иргэний төсвийг боловсруулах үйл явцыг төрзасгийн байгууллага санаачлан, энэ талаарх өөрийн зорилгыг 
тодорхой болгон, иргэд ба иргэний нийгэмтэй зөвлөлдөн иргэдийн хэрэгцээ шаардлага, эрх ашгийг 
тодорхойлсноор эхэлнэ. Зарим төрийн байгууллагууд тодорхой салбар хүрээг нарийвчлан авч үзэж, харин 
нөгөө хэсэг нь төр засгийн байгууллагын орлого, зарлагыг ерөнхийд нь харахыг чухалчилж болно. Төр засгийн 
байгууллагын түвшин ба тогтолцооны төвлөрсөн бус байдлаас хамаарч, зарим Иргэний төсөв бусдаасаа илүү 
нарийвчилсан мэдээлэлтэй байна. Иргэний төсвийг гаргаж буй тухайн төр засгийн байгууллагын хүрээнээс 
хальсан сэдвийг иргэд сонирхох нь салбартаа тус захиргааны байгууллагын эрх хэмжээний талаарх иргэдийг 
мэдлэгтэй болгох боломжийг олгодог.

Иргэдтэй зөвлөлдөж тэдний ашиг сонирхол, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсны дараа тухайн төр засгийн 
байгууллага цуглуулсан мэдээллээ нэгтгэн, энэ дагуу Иргэний төсөвт оруулах төсвийн мэдээллийг шүүн 
гаргаж авах шаардлагатай. Эл явцад төр засгийн байгууллага Иргэний төсвийн хамгийн хүртээмжтэй байх 
хэлбэрийг тогтоох шаардлагатай. Интернетийн өргөн хэрэглээтэй, нийгмийн сүлжээгээр нягт холбогдсон 
газруудад цахим хувилбар хамгийн оновчтой байж болох ч ард иргэд нь насажсан, ядуу, эсхүл харилцаа 
холбоо хязгаарлагдмал газар хэвлэмэл хувилбарыг сонговол зүйтэй болов уу. Түүнчлэн хүн амын бичиг 
үсгийн тайлагдалт өндөр улсад Иргэний төсвийн тайлбар текст их (гэхдээ хязгаарлагдмал хэмжээнд) байж 
болох бол бичиг үсгийн тайлагдалт багатай газар маш ойлгомжтой дүрс графикт суурилах хэрэгтэй юм.

Эцсийн бүтээгдэхүүнийг өргөн хэмжээнд танилцуулж ойлгуулахгүй, ашиглахгүй бол Иргэний төсөв бүтээх 
шаардлага бараг үгүй тул Иргэний төсвийг боловсруулсны дараа түгээн дамжуулахад үр дүнтэй, олон талт 
аргыг ашиглан, зорилтот хэрэглэгчдэд хүргэх шаардлагатай. Төгсгөлийн хэсэгт иргэд Иргэний төсвийн 
хэрэглээг хэрхэн үзэж буй зэрэг үйл явцад үнэлгээ өгч, ирэх жилийн хувилбарыг төлөвлөж эхлэх нь зүйтэй. 
Төр засгийн байгууллага Иргэний төсвийг боловсруулах ажлыг хууль зүй, бодлогын замаар баталгаажуулах 
нь эл дадлыг төлөвшүүлж, Иргэний төсвийг жил бүр боловсруулан, үргэлжлүүлэн сайжруулахад голлох 
үүрэгтэй.

Дөрөв. Сорилт ба боломж
Иргэний төсвийг боловсруулахад төр засгийн байгууллага нь төсвийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, 
баримт бичгийг боловсруулах нөөц, хүчин чармайлтыг хуваарилан чиглүүлэх хангалттай дотоод нөөц 
бололцоотой байх шаардлагатай. Зарим улс үүнд шаардагдах бүтэц, нөөц боломжгүй байж болох бөгөөд энэ 
тохиолдолд иргэний нийгмийн туслалцааг авах нь үр ашигтай юм. Бүтцийн сул дорой байдлаас шалтгаалан 
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хэд хэдэн үндсэн бэрхшээл гардаг. Тухайлбал, Иргэний төсвийн ач холбогдлыг ойлгохгүйн улмаас төр засгийн 
байгууллага энэхүү шинэ дадлыг хэвшүүлэхээс төвөгшөөх эсвэл албан ёсны төсвийн баримт бичиг урт, хэт 
дэлгэрэнгүй, заримдаа ойлгомжгүйгээс мэдээллийг ач холбогдлоор нь дараалуулахад бэрхшээл тулгардаг. 
. Түүнчлэн, зөвлөлдөх, оролцох үйл явцад болон ээдрээтэй тоо баримтыг хүртээмжтэй мэдээлэл болгон 
хөрвүүлэхэд үлэмж хэмжээний цаг хугацаа, мөн мэдээлэл, харилцаагаар мэргэшсэн хүний нөөц шаардагддаг. 
Яамд, хууль тогтоох байгууллага дахь иргэдтэй харилцах эсхүл ил тод байдлын хороод нь гомдол хүлээн авч, 
шийдвэрлэх үүрэгтэй иргэний үйлчилгээний байгууллагуудаар дамжуулан зарим бэрхшээлийг даван туулж 
чадах бөгөөд дүн шинжилгээ хийх өндөр чадавхтай орон нутгийн их сургуулиудтай ч хамтран ажиллаж болох 
юм.

Тав. Иргэний нийгмийн үүрэг
Төр засгийн байгууллага иргэний төсвийг боловсруулах, зайлшгүй шаардлагатай зөвлөлдөх үйл явцыг 
зохион байгуулах хангалттай чадавхгүй үед, иргэний нийгмийн байгууллагууд төр-иргэдийн хоорондын 
гүүр болон өөрсдийн илүү нарийвчилсан Иргэний төсвийн хувилбар боловсруулах санаачилга гаргах, эсвэл 
төрийн байгууллагад төсвийн мэдээлэлд  дүн шинжилгээ хийхэд нь дэмжлэг үзүүлж болно. Мөн иргэний 
нийгмийн байгууллагууд өөрсдийн хамтран ажиллагчид ба тусламж үйлчилгээ хүртэгчдээрээ дамжуулан 
Иргэний төсвийг өргөн хэмжээнд түгээн дамжуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэж болно. Чингэхдээ тэд төсвийн 
чухал мэдээллийг иргэд ба төрийн байгууллагад түгээж, эл үйл явцад иргэдийг татан оролцуулж, төрийн 
байгууллагад техникийн туслалцаа үзүүлэхийг санал болгож, орлогын хуваарилалт болон зарцуулалтад нь 
хяналт тавих боломжтой. Иргэний төсвийг боловсруулахад иргэний нийгэм чухал үүрэг гүйцэтгэдэг боловч 
мэдээлэл олж авах хийгээд дүн шинжилгээ хийх чадавх нь хязгаарлагдмал учир төрийн байгууллагын 
боловсруулсан Иргэний төсвийг орлож чадахгүй юм. Цаашилбал, Иргэний төсөв нь төрийн байгууллагын ил 
тод байдал, иргэдийн төр засагт итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхийг зорьдог бөгөөд төр засгийг тус үйл явцыг 
санаачлан, тэргүүлэн удирдахыг шаарддаг. Тогтвортой ардчилсан засаглалын төлөөх эдгээр дадлыг төр, 
засгийн байгууллагад сурталчлах нь иргэний нийгмийн байгууллагуудын тэргүүн зорилго байвал зохино.
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ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГААС

БНЭУ-ын Пунжаб мужийн Засгийн газрын Төлөвлөлт, боловсруулалтын газар 
2015-2016 оны Иргэний төсөв 

Төсөв боловсруулах үйл явцын нарийвчилсан тайлбар – Гол үйл явц, арга хэмжээ, жилийн хийх ажлуудын 
товлосон хугацаа, сар сараар:

2015-2016 оны нийт төсвийн тойм, нийт төсвийн өмнөх жилээс өссөн үзүүлэлт, зардлын өсөлт, татварын олон 
төрлийн эх үүсвэр:

 

http://www.finance.punjab.gov.pk/system/files/CitizensBbudget1516E.pdf
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2015-2016 оны төсвийн зардал ба салбар бүрийн голлох амжилтууд. Үүнд: боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал 

Филиппиний Засгийн газрын Төсөв, удирдлагын газар 
2015 оны Иргэний төсөв 

Тус улсын мөнгө зарцуулах нэн тэргүүний шаардлагатай бүс нутгууд болон боловсрол, нийгмийн хамгаалал, 
дэд бүтэц зэрэг олон салбар дахь зарцуулалтыг тоймлосон 2015 оны үндэсний төсөв:

 

 

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/philippines-citizens-budget-2015.png
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2005 оноос хойших нийгмийн үйлчилгээ, эдийн засгийн үйлчилгээ, өрийн дарамт дахь зарцуулалтын чиг 
хандлага, хэлбэлзэл:

Ил тод, хариуцлагатай байдлыг дэмжих хөтөлбөр, санаачилгад гарсан үндсэн амжилтууд:
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БҮЛЭГ 2. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 
 
Энгийн үгээр, төсөв гэдэг нь иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээж бий болгосон баялгаас тодорхой хэсгийг 
татвар болгон хурааж, бас гадаад дотоодын зээл тусламж авах, нийтийн өмч хөрөнгийг зарж борлуулах 
түрээслүүлэх зэрэг арга замаар төвлөрүүлдэг мөнгөн хөрөнгө юм.

Төсвийг жил бүр Улсын Их Хурлаас эхлэн нутгийн өөрөө удирдах 
ёсны байгууллагууд доошоо шат дараалан хэлэлцэн баталж харин 
Засгийн газар болон нутгийн захиргааны байгууллагууд төлөвлөх, 
бүрдүүлж, зарцуулах үүрэг хүлээдэг.

Төсвийг төрийн чиг үүргийн дагуу, тухайлбал, улс орны удирдлага, 
аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, нийгмийн хэв журам, төрийн 
үйлчилгээ, эдийн засгийн суурь салбарууд, дэд бүтэц, боловсрол, 
соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, халамж зэрэгт зориулдаг. 
Нэлээд хэсэг нь төрийн байгууллага, албан хаагчдын үйл ажиллагаа 
явуулах нөхцөл, цалин хангамжид зарцуулагдана. 

Нэг талаас улс орны хэрэгцээ шаардлага хязгааргүй байж болох ч 
төсөв мөнгө нь аливаа баялгийн нэгэн адил хэмжээ хязгаартай учир 
түүнийг хамгийн үр ашигтай байхаар төлөвлөж зарцуулах нь төрийн 
үүрэг юм. Ийм учраас төсвийн төлөвлөлтөөс эхлээд тайлагнах 
хүртэлх бүх үйл явцыг хууль тогтоомжоор нарийвчлан зохицуулдаг 
бөгөөд дээрээс нь байнга хяналт тавьдаг төрийн өөрийнх нь бүхэл 

бүтэн тогтолцоо байдаг.

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсад төрийн, ялангуяа төсвийн ил тод байдлыг хангах талаар цөөнгүй арга 
хэмжээ авч байна. Эдгээр нь “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-аар эхэлж, 
Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-гийн хэлэлцүүлгээр үргэлжилж, одоо төрийн байгууллагын Шилэн 
дансны нэгдсэн системд шилжээд байна. Үүний ачаар төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын төсвийн 
зарцуулалтын ил тод байдал сайжирч, энэ талаарх мэдээллийн цар хэмжээ асар ихээр нэмэгдлээ.

Гэсэн ч өнөөдөр Монгол Улсад төсвийг тойрсон ихээхэн шүүмжлэл өрнөж, үр ашиг муутайгаас эхлээд хууль 
журам зөрчиж авлигад хүргэсэн олон тооны баримтууд илэрсээр байна. Энэ нь төсвийн ил тод байдал 
ерөнхийдөө шаардлага хангахгүй болжээ гэсэн үг. Тэр их мэдээллийн урсгал дундаас хамгийн чухал бөгөөд 
өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж авах, улмаар сураг таамаг бус, үнэн зөв, баталгаатай мэдээлэлд тулгуурлан 
дүгнэлт хийх, санал бодлоо илэрхийлэх, оролцох цаг болсон байна. Өөрөөр хэлбэл бидэнд уриа лоозон, шахалт 
шаардлага төдий биш, харин мэдээлэл олж авах, боловсруулах, түгээж ашиглах чадвар хэрэгтэй. Ялангуяа 
төсвийн асуудлыг сонирхож санаа тавьдаг идэвхтэй иргэд, тэр тусмаа төсвийн чиглэлээр ажилладаг иргэний 
нийгмийн байгууллагад энэ нь бүр илүү чухал юм.

Монгол Улс ардчилал, зах зээлийн харилцаанд шилжсэний дараах 1990-ээд онд орон нутагт төсвийн эрх мэдэл, 
боломж нэмэгдсэн хэдий ч аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн албан тушаалтнууд мөнгө хөрөнгийг дур зоргоороо 
зарцуулах явдал хавтгайрсан тул 2000-аад оны эхээр төсвийн эрх мэдлийг эргүүлэн төвлөрүүлж хариуцлагыг 
чангатгажээ. Харин 2011 оноос төсвийн төвлөрлийг дахин сааруулж орон нутагт зарим, тодруулбал ОНХС-
гийн эрх мэдлийг шилжүүлэхдээ нутгийн иргэд, оршин суугчдын хяналт, оролцоонд ихээхэн найдлага тавьж 
байгаа билээ. 

Энэхүү хяналт, оролцоо, цаашилбал төсвийг илүү үр дүнтэй зарцуулах, авлигатай тэмцэж урьдчилан 
сэргийлэхийн эхлэл нь төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал юм.

Орон нутгийн буюу аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн тухай ойлголт, 
хамрах хүрээ
Орон нутгийн төсөв бол Монгол Улсын төсвийн нэг хэсэг юм. 

Төсвийн тухай хуулийн 4.1.27-д “орон нутгийн төсөв” гэж аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал (ИТХ)-аас баталсан, тухайн шатны төсөвт харьяалагдах ерөнхийлөн захирагчийн бүрдүүлж, хуваарилан 
зарцуулах төсвийг хэлнэ хэмээн тодорхойлжээ. 

Төсвийг жил бүр Улсын 
Их Хурлаас эхлэн нутгийн 
өөрөө удирдах ёсны 
байгууллагууд доошоо 
шат дараалан хэлэлцэн 
баталж харин Засгийн 
газар болон нутгийн 
захиргааны байгууллагууд 
төлөвлөх, бүрдүүлж, 
зарцуулах үүрэг хүлээдэг.
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Орон нутгийн төсвийг ил тод, нээлттэй байлгах, иргэд, олон нийт, татвар төлөгчдийн хяналт оролцоог бий 
болгох нь төсвийн баримт бичиг ба үйл явцын аль алинд нь хамаатай. 

Нэг. Батлагдсан төсөв
Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн үндсэн баримт бичиг бол тухайн жилийн Монгол Улсын төсвийн 
тухай хууль (дүүргийн тухайд мөн нийслэлийн төсвийг баталсан ИТХ-ын тогтоол)-ийг үндэслэн нутгийн өөрөө 
удирдах ёсны байгууллага буюу Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор баталсан тухайн жилийн орлого, 
зарлагын нийт хэмжээ, хуваарийг эдийн засгийн ангилал, төсвийн захирагч тус бүрээр гаргаж, хөрөнгө 
оруулалтын жагсаалт зэрэг хавсралтуудыг багтаасан заавал дагаж мөрдөх баримт бичиг юм.

Нийслэл ба дүүргүүдийн 2016 оны төсвийг дараах линкээр орж үзнэ үү.

1. Улаанбаатар хотын 2016 оны батлагдсан төсөв 
2. Багануур дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв
3. Багахангай дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв
4. Баянгол дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв
5. Баянзүрх дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв  
6. Налайх дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв
7. Сонгинохайрхан дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв
8. Сүхбаатар дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв
9. Хан-Уул дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв
10. Чингэлтэй дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв

Бас улс (нийслэл)-ын төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай уялдуулан (нийслэл) дүүргийн батлагдсан төсөвт 
нэмэлт өөрчлөлт оруулдаг. Үүнийг заримдаа тодотгол гэж нэрлэдэг ба сүүлийн жилүүдэд байнга хийгдэж 
байна. 

Нөгөө талаар тодорхой нутаг дэвсгэрт зөвхөн тухайн нийслэл, дүүргийн төсвөөс гадна дээд шатны болон өөр 
бусад төсөв хөрөнгө зарцуулагддаг болохыг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь юуны өмнө хөрөнгө оруулалтын жишээн 
дээр тод харагддаг. Үүнийг дүүргийн жишээн дээр тайлбарлавал,

 ▪ Тухайн дүүргийн ИТХ-аар хэлэлцэж баталдаг, ерөнхийлөн захирагч нь дүүргийн Засаг дарга байдаг 
албан ёсны төсвийн хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт;

 ▪ Тухайн дүүрэгт хамаарах буюу нутаг дэвсгэр (иргэд, оршин суугч, байгууллага гэх мэт)-т зориулсан, 
зарцуулагдах, хэрэгжих, нийслэл Улаанбаатар хотын ИТХ-аар хэлэлцэж баталдаг, Ерөнхийлөн 
захирагч нь нийслэлийн Засаг дарга байдаг нийслэлийн төсөв, хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, 
концессын зүйл;

 ▪ Тухайн дүүрэгт хамаарах буюу нутаг дэвсгэр (иргэд, оршин суугч, байгууллага гэх мэт)-т зориулсан, 
зарцуулагдах, хэрэгжих, нийслэл Улаанбаатар хотын ИТХ-аар хэлэлцэж баталдаг, Ерөнхийлөн 
захирагч нь төрийн захиргааны төв байгууллагын тэргүүн (сайд, дарга) байдаг Монгол Улсын төсөв, 
хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, концессын зүйл (салбарын буюу төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
сайдын төсвийн тухайн орон нутагт хамаарах буюу эрх шилжүүлсэн төсөв);

 ▪ Тус дүүрэгт хэрэгжиж байгаа гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөр ба бусад төсөл хөтөлбөрийн тухайн 
дүүрэгт хамаарах хэсэг. 

Мөн орон нутгийн төсвийн гадуурх орлого, хандив тусламж, жишээлбэл, нийслэл, дүүргийн тэмдэглэлт 
үйл явдлыг тэмдэглэх зэрэг нэг удаагийн сан бүрдүүлж зарцуулах, бас тулгамдсан тодорхой асуудлыг 
шийдвэрлэхэд бизнесийн байгууллага, хувь хүний зүгээс хандив өргөх, ивээн тэтгэх, барьж байгуулж өгөх 
явдал байдгийг мэдэж тооцоолж, тэр хэмжээгээр үр дүн, хариуцлага тооцож байхад илүүдэхгүй. 

Хоёр. Төсвийн гүйцэтгэл буюу тайлан
Орон нутгийн төсвийн хэрэгжилт буюу гүйцэтгэлийг нийслэл, дүүргийн хэмжээнд болон төсвийн захирагч тус 
бүр сар тутам өссөн дүнгээр гаргаж, улмаар жилийн эцэст нэгтгэн дүгнэж тайланг нь ИТХ-ын хуралдаанаар 
баталдаг.

http://www.ulaanbaatar.mn/files/p1a5t2gf00qn21m0tbia18dfnve1.pdf
https://tusuvmn.wordpress.com/2015/12/14/%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%83%D1%80-%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-2016-%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%B2/
http://bagakhangai.ub.gov.mn/?p=9325
http://resource3.sodonvision.com/bayangol/file/2016/1/4o3d6ie3uehr3xp5jwba057ws/2016%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%B2.pdf
https://tusuvmn.wordpress.com/2015/12/16/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%85-%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-2016-%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9/
http://www.shd.mn/news.php?sid=21&nid=2019
http://sbd.gov.mn/%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB1/%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%85%D2%AF%D2%AF-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%B2/%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-2016-%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9
http://khanuul.mn/v/2016-%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%B2
http://chingeltei.ub.khural.mn/medias/e16075ed-62fd-436f-a8c1-641af321ce86.pdf
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Гурав. Төсвийн төлөвлөгөө, төсөл
Төсөв бол хууль. Нэгэнт батлагдсан бол ширхэгчлэн биелүүлэх ёстой. Тэр ч бүү хэл анхнаасаа сайтар бодож 
тооцоолоогүй, үндэслэл муутай, магадгүй хэн нэгний эсхүл хэсэг бүлэг хүний явцуу эрх ашигт нийцүүлсэн, үр 
ашиг муутай байсан ч дагаж мөрдөхөөс аргагүй. 
Чухам ийм учраас төсөв, хөрөнгийг батлагдахаас нь өмнө буюу төсвийн төлөвлөгөө, төсөл байхаас эхлэн 
иргэд, олон нийт, татвар төлөгчид болон тухайн салбар мэргэжлийн хүмүүс, шинжээчдээр хэлэлцүүлдэг байх 
нь маш чухал. Хэрэв хэдэн арав, зуун сая, заримдаа тэрбумаар хэмжигдэх төсвийн хөрөнгө оруулалт хүссэн 
үр дүнд хүрээгүй, буруу зарцуулагдсан бол иргэн бүрийн цалин, хөлс, орлого, аж ахуйн нэгж байгууллагын 
хийж бүтээсний ашгаас төлсөн татвар, бас ирээдүй хойч үеийнхэн хэзээ нэгэн цагт хүүтэй нь хамт төлөх зээл 
тусламжийн хөрөнгийг үрэн таран хийж байна гэсэн үг.

Төсөв батлагдахаас өмнөх ил тод, нээлттэй байдал бол цаашид 
төсөв мөнгө зарцуулах шийдвэр гаргахад хүргэх буюу шийдвэр 
гаргах байгууллагад оруулж хэлэлцүүлэхэд зориулж боловсруулсан 
төсвийн төлөвлөгөө, төсөл юм. Бас түүнээс өмнөх үе шатанд 
боловсруулдаг төсвийн дунд хүрээний мэдэгдэл, нийгэм, эдийн 
засгийн зорилт, мөрийн хөтөлбөр, стратеги төлөвлөгөө, сонгуулийн 
амлалт зэрэг албан ёсны баримт бичгүүд хамаарна. Өөрөөр хэлбэл, 
төсвийн мэдээлэл гэж заавал төсөв, санхүүгийн тоо, баримт, хүснэгт, 
тайлан, баланс байх албагүй. 
2009-2010 оноос Монгол Улсад эдийн засгийн өсөлт хурдсаж, улс, 
орон нутгийн төсөв ихээр нэмэгдэхийн хэрээр аливаа асуудлыг зөв 

бодлого, төлөвлөлтийн үндсэн дээр биш мөнгөөр шийдвэрлэх хандлага хүчтэй болсон юм.
Төсвийн хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтаар бий болгосон дэд бүтэц, зам, барилга зэрэг объект нь байнгын 
бөгөөд их хэмжээний зардал шаарддаг. Аливаа хөрөнгө оруулалт, зарцуулалтын ирээдүйн үнэ цэнэ гэж 
байдаг. 
Аливаа нөөц баялаг, түүний дотор төсөв мөнгө үргэлж хязгаарлагдмал байдаг учраас төсвийн зарцуулалт, 
худалдан авалт, хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын томоохон ажлыг төсөв мөнгө ярихаасаа өмнө 
хэрэгцээ, шаардлага, нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны нөлөөлөл, үр дагаврын талаас нь иргэд, оршин 
суугчдын оролцоотойгоор байнга хэлэлцдэг байх ёстой. Зөвхөн шийдвэр гаргагчид бүхнийг мэдэж зөв 
хийнэ гэж байхгүй. Олон зуун сая, тэрбумын байтугай хэдхэн сая төгрөгийн төлөвлөлт зөв бурууг жирийн 
иргэн, тэр тусмаа мэргэжлийн бус хүн ойлгоход түвэгтэй байж болох боловч тухайн асуудлыг сайн мэддэг, 
эсвэл мэдээлэлтэй хүн олон нийтийн дунд заавал байдаг. Иймд төсвийн ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлага 
талаас нь жирийн иргэд сонирхож саналаа хэлж, харин асуудлыг мэддэг хүмүүс үр ашиг, арга замыг хайсан 
хэлэлцүүлэг яриа өрнүүлж байх маш үр дүнтэй.
Нийслэл Улаанбаатар хотод орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн үр дүн муутай дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалт, худалдан авалтын цөөнгүй жишээ баримт бий. 
Хэрвээ дээрх төсвийн хөрөнгө оруулалтыг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд оруулж шийдүүлэхээс өмнө хавь 
ойрын оршин суугчид, мэргэжлийн байгууллага, холбоо, шинжээчдээр хэлэлцүүлсэн бол илүү оновчтой, зөв 
шийдлийг сонгож авах магадлал нэмэгдэнэ гэсэн үг юм. 
Төсвийн нэг хэсэг нь төрийн хууль, журмаар тогтоосон төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардал, 
цалин хөлс байдаг бол нөгөө хэсэг нь улс, орон нутгийн өмнө тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх зорилго 
бүхий худалдан авалт, хөрөнгө оруулалт байна. Эрх мэдэлтэй хүмүүс ямар нэгэн зорилтыг зарлан тунхаглаж, 
бодлогодоо тусгасан хэрнээ түүнд зориулж хөрөнгө төсөвлөхгүй, эсвэл өөр зүйлд хөрөнгө зарцуулахаас 
төлөвлөх явдал байдаг. Ийм учраас төсвийн төлөвлөгөө, төслийг боловсруулахдаа баримталж байгаа дээрх 
хууль тогтоомж, бодлого, зорилтыг мэдэж авах нь чухал.
Өнөөдөр “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх 
хөгжлийн чиг хандлага” нэртэй урт хугацааны баримт бичгийг нийслэл хотод дагаж мөрддөг. Жил жилийн 
төсвийн төслийг боловсруулахдаа нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
дөрвөн жилийн хөтөлбөр, тухайн жилийн нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтын баримт бичигт 
тулгуурлаж хэрэгжилтийг дүгнэдэг. 

Үүнтэй нэгэн адил дүүргүүдийн Засаг дарга нарын 2013-2016 оны мөрийн хөтөлбөр, тухайн жилийн дүүргийн 
нийгэм, эдийн засгийн зорилтын баримт бичиг байдаг, мөн адил дагаж мөрддөг, дүгнэдэг. Цаашилбал 

Өөрөөр хэлбэл, төсвийн 
мэдээлэл гэж заавал 
төсөв, санхүүгийн тоо, 
баримт, хүснэгт, тайлан, 
баланс байх албагүй.
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орон нутгийн сонгуульд улс төрийн намууд мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлэн оролцож олонх болсон улс төрийн 
намуудын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг ч орхигдуулж болохгүй. 

Дөрөв. Төсвийн үйл явц ба Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан 
Төсвийн үйл явц жилийн турш үргэлжилдэг. Оны аль ч хугацааг авч үзсэн өмнөх жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг 
дүгнэж үр дүнг тооцох, тухайн жилийн төсвийг хэрэгжүүлэх, тэгээд дараа жилийн төсвийн төлөвлөгөө 
төслийг боловсруулах гээд гурван үйл явц нэгэн зэрэг өрнөж байдаг. Нээлттэй Нийгэм Форумаас интерактив 
хэлбэрээр боловсруулсан “Төсвийн үйл явцын цаглабар”-ыг үзнэ үү.
Улаанбаатар хот, түүний харьяа дүүргүүдийн төсвийн хамгийн чухал үйл явдал бол жил жилийн төсвийн 
төслийг хавсралт, дагалдах баримт бичгүүдийн хамт хэлэлцэж баталдаг нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын хуралдаан 
юм. 

“Төсвийн тухай хуулиас”

8.5. Аймаг, нийслэлийн жилийн төсвийг дараах цаглабрын дагуу боловсруулж, батална:

8.5.1. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 11 дүгээр 
сарын 25-ны дотор тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх;

8.5.2. аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг 
хэлэлцэн жил бүрийн 12 дугаар сарын 5-ны дотор батлах;

8.5.3. сум, дүүргийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 12 дугаар 
сарын 10-ны дотор тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх;
8.5.4. сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг 
хэлэлцэн жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор батлах;

Сүүлийн жилүүдэд улсын төсвийг батлаад хэрэгжүүлэх явцад удаа дараа нэмэлт өөрчлөлт оруулан тодотгодгоос 
шалтгаалан орон нутгийн ИТХ-ууд бас дахин хуралдаж төсөвтөө зохих өөрчлөлтийг оруулж байгаа болно.
Энэ үйл явцыг хуралдаанаас өмнөх буюу төсвийн төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, санал авах; хуралдааны 
үеийн буюу хэлэлцэж батлах; хуралдаанаас хойших буюу хэрэгжүүлэх гэсэн гурван хэсэгт хувааж болно. 
Энэ хуралдаанаар ирэх жилийн төсвийн төслөөс гадна урьд оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн оны төсвийн 
гүйцэтгэлийн явцыг бас хэлэлцэж шийдвэр гаргадаг. Тодорхой нэг төсвийн хөрөнгө оруулалт тухайн жилдээ 
хэрэгжиж багтахааргүй том хэмжээтэй, эсвэл бусад шалтгаанаар он дамжих буюу хэдэн жилээр сунжирч 
үргэлжлэх тохиолдол цөөнгүй. 

Төсөв, санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдалд хамаарах хууль, эрх зүйн зохицуулалт 
Орон нутгийн төсөв, санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдалд хамаарах Монгол Улсын хууль тогтоомжоос гурвыг 
авч үзэх шаардлагатай. 

“Төсвийн тухай хууль” (Шинэчилсэн найруулга)

2011 оны 12 дугаар сарын 23-нд батлагдсан.

Монгол Улсын төсвийн, түүний дотор орон нутгийн төсвийн харилцааг шинээр зохицуулж, тухайлбал, төсвийн 
цаглабар, хэлэлцэж батлах үйл явцын дагуу төсвийн төсөл, батлагдсан баримт бичгийг ил тод болгох зарчим 
болон зарим хугацааг зааж, Орон нутгийн хөгжлийн санг бий болгож, түүний төлөвлөлт, зарцуулалтад иргэд 
олон нийтийг оролцуулах зарчмыг тогтоосноороо шинэлэг ач холбогдолтой юм. 

Уг хуулийг дагалдаж гарсан дараах журам, зааврыг мэдэж ашиглах нь зүйтэй. 

 ▪ “Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам” болон загвар маягтууд (Сангийн сайдын 
2012.11.19-ний 244 дүгээр тушаалаар батлагдсан)

 ▪ “Орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлал” ба “Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан 
болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэг тооцох аргачлал” (“Орон нутгийн төсвийн 
аргачлал батлах тухай” Засгийн газрын 2012.09.15-ны 30 дугаар тогтоолоор батлагдсан)

 ▪ “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн заавар” (Сангийн сайдын 2014.03.06-ны оны 43 тоот тушаал 
батлагдсан)

http://www.forum.mn/tsaglabar/index.php
http://www.legalinfo.mn/law/details/504
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5700?lawid=8884
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5701?lawid=8884
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5593?lawid=8726
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5592?lawid=8726
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5592?lawid=8726
https://www.mof.gov.mn/wp-content/uploads/2014/03/ONHS-iin-zaavar43.pdf
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“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”

2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр УИХ-аар батлагдсан. 

Энэ хууль үндсэн хоёр хэсэгтэй. Эхний хэсэгт заасанчлан, Монгол Улсын төсвийн байгууллагууд өөрсдөө 
хуулиар хориглоогүй бүх мэдээллийг ил тод болгох хэрэгтэй, үүрэгтэй болсон ба тийм мэдээллийн үндсэн 
агуулгыг Үйл ажиллагааны ил тод байдал, Хүний нөөцийн ил тод байдал, Төсөв санхүүгийн ил тод байдал, 
Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал гэсэн дөрвөн чиглэлээр тодорхойлж өгчээ. Өнгөрсөн хугацаанд 
төрийн байгууллагын төсвийн мэдээллийг ил тод нээлттэй болгоход нэлээд эерэг өөрчлөлт гарсан боловч 
энэ хоёр чиглэлийн зохицуулалт 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс “Шилэн дансны тухай хууль” руу шилжээд 
байна. Харин хоёр дахь хэсэгт иргэн, байгууллагын зүгээс төрийн байгууллагад хүсэлт тавьж мэдээлэл авах 
эрхийг баталгаажуулсан чухал заалтууд орсон юм. Харамсалтай нь хэрэгжилт хангалтгүй байгаа болно. 
Уг хуулийг хэрэгжүүлэхэд хамаарах дараах журмыг мэдэж байх шаардлагатай. Үүнд, 

 ▪ “Иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх 
журам” (Засгийн газрын 2013.02.16-ны 54 тоот тогтоолоор баталсан)

 ▪ “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам” (Засгийн газрын 2013.12.11-ний 411 дүгээр 
тогтоолоор баталсан)

 ▪ “Төрийн байгууллагуудын цахим мэдээллийн санг ашиглах журам” (Засгийн газрын 2013.06.15-ны 
212 дугаар тогтоолоор баталсан)

“Шилэн дансны тухай хууль”

2014 оны 7 дугаар сарын 1-нд батлагдаж, 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн. 

Монгол Улсын төр, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын мэдээллийг Шилэн дансны цахим системээр 
дамжуулан ил тод болгох зарчмыг тунхаглаж зохицуулсан. Эндээс иргэд, олон нийтийн анхаарлыг хамгийн 
их татдаг нь төсвийн байгууллагын орлого, зарлагын 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ, худалдан 
авалтын мэдээлэл юм. Цалин хөлс хамаарахгүй.

Дараах журмыг дагаж мөрддөг. 

 ▪ “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай 
журам” (Засгийн газрын 2014.12.15-ны өдрийн 384 дүгээр тогтоолын хавсралт)

 ▪ Таван сая төгрөгийн босгыг баримталснаар төсвийн томоохон байгууллагын зарцуулалт, томоохон 
худалдан авалтууд ил тод болж байгаа ч ялангуяа орон нутгийн харьцангуй жижиг байгууллагын 
төсвийн зарцуулалтын ихээхэн хэсэг хаалттай хоцорч байгаа юм. 

Нийслэл Улаанбаатар хотын тухайд дээр дурдсан хууль тогтоомжийн хүрээнд зарим нэмэлт зохицуулалтыг 
хийсэн байдаг. Зарим жишээг дурдвал,

 ▪ “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” нийслэлийн Засаг 
дарга Э.Бат-Үүлийн 2012.11.13-ны өдрийн А/606 тоот захирамж 

 ▪ “Сүхбаатар дүүргийн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны журам” (СБД-ийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2014.01.27-ны 09 тоот тогтоолоор баталсан)

 ▪ Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны а/110 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын 
хэсгийн олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны зөвлөмж

Төсвийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдал
Нийслэл Улаанбаатар хот болон түүний дүүргүүдэд дээр дурдсан төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны 
ил тод, нээлттэй байдлыг хангахыг заасан хууль, журам, заавар, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн янз бүрийн 
ажиглалт, судалгаа, мониторинг, аудитын болон санхүүгийн хяналт шалгалтын дүнг нэгтгэж үзэхэд нааштай 
өөрчлөлт гарч байна. 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хороодод хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний талаарх 
мэдээллийг 2013 оноос зохион байгуулах болсон санал асуулга, хэлэлцүүлгийн явцад тухайн хорооны 
идэвхтэй иргэд авч танилцаж байна. Мөн жил бүрийн 11 дүгээр сарын 20-доор Улаанбаатар хотын төсвийн 
төслийг Нийслэлийн иргэний танхимд товч танилцуулан хэлэлцүүлж байгаа болно.
Нийслэл өөрийн шилэн дансны цахим хуудастай болсон. Хаяг нь shilendans.ub.gov.mn.

http://www.legalinfo.mn/law/details/374
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5805?lawid=9104
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5805?lawid=9104
http://www.legalinfo.mn/annex/details/6103?lawid=9623
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5900?lawid=9260
http://www.legalinfo.mn/law/details/10497
http://www.legalinfo.mn/annex/details/6605?lawid=10807
http://www.legalinfo.mn/annex/details/6605?lawid=10807
http://www.archive.ulaanbaatar.mn/law/%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B6/item/388-%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B3-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D1%85%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D1%8D%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9
http://sbdcouncil.mn/419
http://sbdcouncil.mn/550
http://sbdcouncil.mn/550
http://www.shilendans.ub.gov.mn/
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2015 оны 8 дугаар сарын 28-нд нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлаар Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг шалгасан дүнг хэлэлцсэн тухай мэдээллийг энд дарж үзнэ үү. 

Харин хамгийн том бөгөөд онцлох өөрчлөлт гэвэл нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг хавсралтын хамт 
ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд байршуулсан явдал юм.

Ингэснээр шилэн дансны хуулиар тогтоосон 5 сая төгрөгөөс дээш төдийгүй түүнээс доош үнийн дүнтэй 
төсвийн орлого ба зарцуулалт ил тод болж байгаа юм. Мөн нийслэлийн ИТХ болон дүүргүүдийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал, түүний тэргүүлэгчдийн тогтоол, шийдвэр захирамжууд тус тусын албан ёсны 
цахим болон нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
шийдвэрийн нэгдсэн сангийн www.ublegal.mn цахим хуудсанд тавигдаж эхэллээ.

Үүний ачаар төсвийн хууль журамд нийцсэн зөв, оновчтой төдийгүй үр ашиг муутай, үрэлгэн зарцуулалт 
хүртэл олон нийт, хэвлэл мэдээлэлд нээлттэй болж улмаар янз бүрийн шүүмжлэл нэмэгдсэн ч энэ нь эцсийн 
дүндээ орон нутгийн төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, алдаа доголдлыг засаж сайжруулахад 
нөлөөлөх эерэг үйл явц гэж үзэж болно.

http://www.ulaanbaatar.mn/content/show/13825
http://ulaanbaatar.mn/content/list/15.html
http://www.ublegal.mn
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БҮЛЭГ 3. ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ 

Нийслэлийн иргэний төсвийн тухай ойлголт, хамрах хүрээ
Товчоор хэлэхэд, орон нутгийн иргэний төсөв бол тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хорооны иргэд, оршин 
суугчдад зориулсан, тэдний ажил амьдралд шууд хамаатай, тэдэнд хэрэгтэй төсөв юм. Ийм учраас хамгийн 
түрүүнд зорилтот бүлгийг тодорхойлж тэдэнд ямар мэдээлэл хамгийн чухал болохыг тогтоох шаардлагатай. 

Орон нутгийн төсвийн мэдээллийг зориулалт буюу хэрэгцээт байдлаар хэд хэд ангилж харуулж болно. 

Үүнд: 

1. Орон нутгийн төсвийн янз бүрийн өгөгдөл, ямар нэгэн боловсруулалтгүй мэдээ, материал. Энэ нь 
мэргэжлийн хүмүүс эдийн засаг, санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх, бодлого боловсруулах “түүхий эд” 
болж өгнө. 

2. Орон нутгийн төсвийн баримт бичиг (тогтоол шийдвэр, захирамж, тушаал гэх мэт). Юуны өмнө 
иргэд, олон нийтийн мэдээлэл авах эрхийг хангах, төрийн бус байгууллагууд мониторинг хийх, 
хяналт тавих зэрэгт шаардлагатай.

3. Тодорхой нутаг дэвсгэрийн (хороо, хороолол, баг, тосгон, гудамж гэх мэт) оршин суугч, нийгмийн 
хэсэг бүлэгт зориулсан тодорхой төсвийн танилцуулга. Иргэд, оршин суугчдын зүгээс хяналт тавих, 
саналаа өгөх, үйл явцад оролцоход шаардлагатай.

Эдгээрээс гурав дахь нь иргэний төсөв гэсэн ойлголтонд илүү дөхөж очно. 

Нийслэлийн иргэний төсвийг Улаанбаатар хотын бүх иргэдэд зорилсан нийтлэг байдлаар, бас түүний 9 
дүүргийн аль нэгэнд харьяалагддаг иргэдэд, эсвэл 152 хороо тус бүрийн аль нэгний оршин суугчдад, эсвэл 
хотын тодорхой бүсэд (хэд хэдэн дүүрэг, хороог зэрэг хамарсан хотын төв хэсэг, Гацуурт, Яармаг, Баянхошуу 
гэх мэт), эсвэл нийгмийн аль нэг бүлэг, салбарт хамаарах иргэдэд (жишээлбэл залуучууд, эмэгтэйчүүд, 
боловсролын салбарын ажиллагсад) гэх мэт янз бүрийн хувилбараар боловсруулж ашиглах боломжтой. 
Хамгийн гол зарчим бол хэнд зориулж буйгаа тодорхойлох.

Нийслэл, дүүргийн төсөв, санхүүгийн мэдээллийн нийтлэг эх сурвалжууд 

Нэг. Цахим эх сурвалжууд 

Өнөөдөр Монгол Улсын төсөв, түүний дотор орон нутгийн төсвийн мэдээллийг авч болох үндсэн эх сурвалжууд 
тэр чигээрээ цахим болжээ. 
Тэдгээрийг жагсаавал,

 ▪ Сангийн яамны цахим хуудас - mof.gov.mn
 ▪ Төсвийн ил тод байдлын цахим хуудас - iltod.gov.mn 
 ▪ Орон нутгийн хөгжлийн сангийн систем – tusuv-oronnutag.mn
 ▪ Монгол Улсын төсвийн шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас - shilendans.gov.mn (2016 оны 

шинэчилсэн хувилбар юм. Харин 2015 оны мэдээллийг агуулсан өмнөх хувилбарт цахим хуудасны 
эхний нүүрээр дамжин нэвтэрч орох боломжтой. Шууд хаяг нь - shilendans2015.gov.mn)

 ▪ Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас - https://e-procurement.mof.gov.mn (урьд 
нь e-procurement.mn хаягтай байсан) 

 ▪ Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Худалдан авах ажиллагааны газрын цахим хуудас - ww-
w.e-tender.mn

 ▪ Цахим худалдан авах ажиллагааны систем - http://meps.gov.mn/
 ▪ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас – khural.mn
 ▪ Улаанбаатар хотын төр захиргааны байгууллагын нэгдсэн портал цахим хуудас – ulaanbaatar.mn
 ▪ Нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын 

шийдвэрийн нэгдсэн сан - http://www.ublegal.mn/
 ▪ Дүүргүүд ба дүүргүүдийн төр, захиргааны харьяа агентлаг, төсвийн байгууллагууд, мөн дүүргийн 

хороодын цахим хуудас, фэйсбүүк хуудаснууд.

http://www.mof.gov.mn/
http://www.iltod.gov.mn
http://www.tusuv-oronnutag.mn
file:///C:/-%202015%20оны%20Иргэний%20төсвийн%20семинар.%20IRI/+%20ИРГЭНИЙ%20ТӨСВИЙН%20ГАРЫН%20АВЛАГА/shilendans.gov.mn
http://shilendans2015.gov.mn/
https://e-procurement.mof.gov.mn/
http://www.e-tender.mn
http://www.e-tender.mn
http://meps.gov.mn/
http://www.khural.mn/
file:///C:/-%202015%20оны%20Иргэний%20төсвийн%20семинар.%20IRI/+%20ИРГЭНИЙ%20ТӨСВИЙН%20ГАРЫН%20АВЛАГА/ulaanbaatar.mn
http://www.ublegal.mn/
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Хоёр. Бусад эх сурвалж

Төсвийн мэдээллийг мэдээллийн самбар, хэвлэмэл танилцуулга, хэвлэл мэдээллийн нийтлэл, бас нүүр 
тулсан уулзалт ярилцлагаар танилцуулж түгээх арга хэлбэрийн ач холбогдол ихээхэн буурсан, гэхдээ бүрэн 
алдаагүй байна.

 ▪ Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны баримт бичгийн хуулбар (төсвийн баримт бичгүүд, ИТХ-
ын хуралдааны тэмдэглэл), 

 ▪ Төсвийн талаарх танилцуулга, сурталчилгааны материал, товхимол, сонин бичиг, ном)
 ▪ Сонин хэвлэлийн нийтлэл (мэдээ, сурвалжлага, ярилцлага)
 ▪ Телевиз радиогийн нэвтрүүлэг (мэдээ, сурвалжлага, ярилцлага, хэлэлцүүлэг)

Бусад эх сурвалжийн тухайд иргэд, оршин суугчдыг цуглуулж орон нутгийн төсвийн талаар мэдээлэл өгөх 
явдал бараг байхгүй ч Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэлэлцүүлгээс тодорхой хорооны нутаг дэвсгэрт 
хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар тодорхой мэдээлэл авах болдог.

Нийслэл ба түүний дүүрэг тус бүрийн төсвийн мэдээллийг хэрхэн олж авах вэ?
Улаанбаатар хот болон түүний есөн дүүргийн төсөв санхүү, хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, концессын зүйл, 
орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээллийг олж авах үндсэн эх сурвалж бол албан ёсны цахим хуудаснууд 
болжээ.

Нийслэл, дүүргийн албан ёсны цахим хуудаснууд ихэнхдээ нэгдсэн нэг, эсвэл Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал, Засаг даргын тамгын газрын тусдаа цахим хуудаснууд байдаг ба орон нутгийн төсвийг хэлэлцэж 
баталдгийн хувьд ИТХ, түүнийг боловсруулж хэрэгжүүлдгийн хувьд ЗДТГ-ын цахим хуудасны аль алинд нь 
төсөв, санхүүгийн мэдээлэл тавигддаг тул хоёуланг үзэж хайх шаардлагатай юм.

Мөн нийслэл, дүүргийн нийгмийн сүлжээн дэх хуудаснуудад төр, захиргааны үйл ажиллагааг шуурхай 
мэдээлдэг ба тэр дунд төсвийн үйл явцтай холбоотой мэдээлэл үе үе гардаг тул үзэж танилцаж байхад 
илүүдэхгүй.

Улаанбаатар хотын төсвийн мэдээлэл
Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагын цахим хуудас

 

http://www.ulaanbaatar.mn
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Энэ бол Улаанбаатар хотын төсвийн мэдээллийн хамгийн том эх сурвалж юм. Эндээс нийслэлийн нийт 
төсвийн төлөвлөгөө, төсөл, батлагдсан төсөв, төсвийн хуваарь, төсвийн жил, сарын тайлангууд болон Засаг 
даргын захирамж ба ЗДТГ-ын даргын тушаалаар хийгдсэн төсвийн зарцуулалтыг мэдэж авч болно. 

“Шилэн данс” цэс

 ▪ Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл дэд цэс:
 ▪ Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын сар тутмын мэдээнүүд орж 

байна (2013 оны 2 дугаар сараас хойших). 
 ▪ Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл дэд цэс:
 ▪ Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, төсөв батлах тухай тогтоол, төсөвт нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай, НЗДТГ-ын санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт, улирлын санхүүгийн тайлан, 
2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсөв, нийслэлийн дүүргүүдийн 
санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн дотоод хяналтаар өгсөн зөвлөмж, 
биелэлт, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт, төсвийн төлөвлөгөө орж 
байна (2013 оноос хойших).

 ▪ Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас дэд цэс:
 ▪ Нийслэлийн шилэн дансны http://shilendans.ub.gov.mn цахим хуудас руу шилжинэ. Одоохондоо 

мэдээллийг нэгтгэж харьцуулсан график хэлбэрээр оруулж байгаа боловч задаргаа байхгүй. 
 ▪ Нийслэлийн Засаг даргын Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас дэд цэс (Одоохондоо мэдээлэл 

байхгүй)
“Захирамж, тендер, нийслэлийн шуурхай” цонх

 ▪ Захирамж дэд цэс
 ▪ Нийслэлийн Засаг даргын захирамжууд 
 ▪ А захирамж (2012 оны 10 дугаар сараас хойших)
 ▪ Б захирамж (2012 оны 10 дугаар сарын 19-ноос хойших). Б захирамжийн жагсаалтаас төсөв, хөрөнгө 

http://shilendans.ub.gov.mn
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зарцуулах тухай, арав хорин мянган төгрөгөөс эхлээд түүнээс дээш мөнгөн хөрөнгийг зарцуулах 
бараг бүх шийдвэрийг мэдэж авч болно. 

 ▪ Тендер дэд цэс
 ▪ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авалт, үнийн санал авах зөвлөх үйлчилгээний 

тендерийн зарууд (2011 оны 7 дугаар сараас хойших) 
Гэхдээ сонгон шалгаруулалтын дүн, худалдан авалтын явц, үр дүн, хэрэгжилтийн талаар тодорхой мэдээлэл 
байхгүй.

Мөн www.ulaanbaatar.mn цахим хуудасны бусад, ялангуяа мэдээ, мэдээллийн хэсэгт төсөв, санхүү, худалдан 
авалтын үйл явцын талаарх албан мэдээ, танилцуулга, сурталчилгаа зэрэг материал байнга тавигддаг учраас 
тэдгээрийг цаг алдалгүй үзэж ашиглаж байх шаардлагатай. Тэдгээр нь шууд төсвийн мэдээллийн эх сурвалж 
болохгүй ч тийм мэдээллийн сэжүүр, эрж хайх эхлэлийн цэг болдог. 

Мөн энэ цахим хуудсанд байгаа холбоосуудаар дамжин нийслэлийн харьяа байгууллага, агентлаг, орон 
нутгийн өмчит компаниудын цахим хуудсанд орж тэдгээр байгууллагын төсөв, санхүүгийн янз бүрийн 
мэдээллийг авах боломжой.

http://www.ulaanbaatar.mn
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Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын цахим хуудас

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, төсвийн төсөл, түүний 
хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэж баталдаг эрх бүхий байгууллагын хувьд нийслэлийн ИТХ-аас гаргасан 
төсвийн холбогдолтой тогтоол шийдвэрүүд энэ цахим хуудсанд бүрэн эхээрээ нийтлэгдэх ёстой. Гэхдээ 
эдгээр тогтоол, шийдвэрүүд уг цахим хуудас дээр шууд байрлахгүй байна. 
“Тогтоол” цэс
Энэ нэрийг дарахад нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын нэгдсэн сан – www.ublegal.mn цахим хуудас 
руу шилжиж, тэндээс тогтоол шийдвэрийг үзэж болно.
“Шилэн данс” цэс

 ▪ Шилэн данс дэд цэс
Үүгээр дамжин Монгол Улсын Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны “УБ. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал” 
хуудсанд очно. Тэнд ИТХ-ын 2015, 2016 оны төсвийн мэдээллийн хүснэгтийг “Төсөв/гүйцэтгэл”, “Хөрөнгө 
оруулалт, тендер, худалдан авалт”, “Бусад” гэсэн хэсэгтэйгээр байршуулсан ч хараахан мэдээлэл оруулаагүй 
байна.

http://www.citycouncil.mn
http://www.ublegal.mn
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Мөн эндээс “Нийслэл” гэсэн холбоосоор дамжин нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч, салбар төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчид болон харьяа байгууллагуудын шилэн дансны хуудаснууд руу шилжиж болох ч бас л 
хүснэгт байршуулснаас биш мэдээлэл оруулаагүй байна.

“Тайлан” цэс
Одоогоор ямар нэгэн мэдээлэл тавигдаагүй.
www.citycouncil.mn цахим хуудасны бусад, ялангуяа мэдээ, мэдээллийн хэсэгт нийслэлийн болон ИТХ-
ын өөрийнх нь төсөв, санхүү, худалдан авалтын талаарх хэвлэлийн мэдээ, танилцуулгын материал үе үе 
тавигддаг учраас тэдгээрийг алдалгүй үзэж ашиглах хэрэгтэй.
Жишээ: “Нийслэлд энэ онд барих авто замын ажлуудыг танилцуулж байна”
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас
Монгол Улсын төсөв, санхүүгийн шилэн дансны нэгдсэн систем болох – www.shilendans.gov.mn цахим 
хуудасны шинэ хувилбараар ажиллаж, Улаанбаатар хот, түүний есөн дүүрэг, харьяа байгууллага тус бүрийн 
хуудсыг нээсэн боловч 2016 оны мэдээлэл хараахан тавигдаагүй байна. 
Харин 2015 оны туршид зарим мэдээлэл тавигдаж байсан ба тэдгээр мэдээллийг агуулсан хуучин хувилбарыг 
http://shilendans2015.gov.mn/ хаягаар үзэх боломжтой.

http://www.citycouncil.mn
http://citycouncil.mn/?p=2477
http://www.shilendans.gov.mn
http://www.shilendans.gov.mn
http://shilendans2015.gov.mn/
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Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн цахим сан

Энэ бол нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
шийдвэрийн нэгдсэн цахим сан бөгөөд Улаанбаатар хот, харьяа дүүрэг, байгууллагуудын төсвийн, гэхдээ гол 
төлөв зарцуулалтын баримт мэдээллийг олж авах харьцангуй шинэ бөгөөд чухал эх сурвалж юм. 

Нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын хуралдааны тогтоол, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн даргын тогтоол, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
ажлын албаны даргын тушаал, Засаг даргын захирамж, ЗДТГ-ын даргын тушаал зэрэг албан ёсны шийдвэрийг 
нэгтгэн энд байршуулдаг. Ингэхдээ нэг талаас урьд жилүүдэд гарсан шийдвэрүүдийг нөхөж оруулдаг ба нөгөө 
талаас өнөөдөр шинээр гарч буй шийдвэрүүдийг нэмэх замаар тасралтгүй шинэчилж байна.

Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын захирамж, тогтоол, тушаалын нэлээд нь тус тусын цахим 
хуудсанд, тухайлбал, нийслэлийн Засаг даргын захирамжууд www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд тавигдаж 
байгаа ч аажмаар энэхүү цахим нэгдсэн сан руу шилжиж байгаа болно. 

Энэ сангаас дээрх шийдвэрүүдийн огноо, дугаар, шийдвэрийн нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол 
агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч болохоос гадна хайлт хийж янз бүрээр ангилж харуулах 
боломжтой юм. Шийдвэрийн товч утгыг хараад төсвийн холбогдолтой мэдээллийг олоход түвэггүй юм.

 ▪ Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
 ▪ (ИТХ-ын тогтоолууд, 1988 оноос эхэлсэн тогтоолууд)
 ▪ Нийслэлийн Засаг дарга
 ▪ (Засаг даргын захирамжууд, 1983 оноос эхэлсэн тогтоолууд)

http://www.ublegal.mn
http://www.ulaanbaatar.mn
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 ▪ Агентлагууд
 ▪ (Нийслэлийн харьяа байгууллагуудын даргын тушаал, 1992 оноос эхэлсэн)
 ▪ Захирагчийн ажлын алба (Хотын ерөнхий менежер бөгөөд ажлын албаны даргын тушаал, 2014 

оноос эхэлсэн)
Дээр дурдсан оноос хойших бүх шийдвэрийг байршуулсан гэсэн үг биш, зөвхөн байршуулсан эхний тогтоолын 
огноог хэлж байгаа юм.

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын цахим хуудас

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар нь орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулдаг юм.

Энэ цахим хуудаснаас нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа худалдан авалтын 
төлөвлөгөө, тендерийн урилга, сонгон шалгаруулалт, шалгарсан компани, хэрэгжилтийн явц үр дүн, аудитын 
дүгнэлт зэрэг бүх мэдээллийг авч болно.

Багануур дүүргийн төсвийн мэдээлэл
Багануур дүүргийн ИТХ-ын цахим хуудас

http://www.ub-procurement.mn
http://www.bnd.ub.gov.mn
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“Ил тод байдал” цэс 

 ▪ Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал дэд цэс
 ▪ Төсвийн байгууллагуудын батлагдсан төсөв, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээнүүд
 ▪ Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал дэд цэс
 ▪ Дотоод аудитын ил тод байдал дэд цэс
 ▪ Захирамж, тушаал дэд цэс
 ▪ Захиргааны шийдвэрийн нэгдсэн сан
 ▪ А захирамж
 ▪ А тушаал
 ▪ Б захирамж
 ▪ Б тушаал

 ▪ Нийгэм, эдийн засгийн зорилт дэд цэс
 ▪ Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны зорилт

 ▪ “Тендер” дэд цэс
 ▪ Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт
 ▪ Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

“Шилэн данс” дээд цэс
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас руу шилжинэ.
(Одоогоор мэдээлэл байхгүй)
“Шилэн данс” цэс

 ▪ Төсөв, гүйцэтгэл дэд цэс
 ▪ Хөрөнгө оруулалт дэд цэс 
 ▪ Тендер, худалдан авалт дэд цэс
 ▪ Үнэт цаас дэд цэс 
 ▪ (Дүүрэгт хамаарах мэдээлэл байхгүй)
 ▪ Байгууллага дэд цэс

(ХАА-ны албаны төсвийн мэдээлэл)
Тус цахим хуудасны мэдээ, мэдээллийн хэсэгт төсвийн үйл явц, ялангуяа хэлэлцүүлэг, зарцуулалттай 
холбоотой цаг үеийн мэдээ нийтлэгддэг.

ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Багануур дүүргийн хуудас

 ▪ “Тогтоол” цэс
 ▪ ИТХ-ын хуралдааны тогтоолууд
 ▪ ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоолууд

http://baganuur.ub.khural.mn
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 ▪ “Хэлэлцүүлэг” цэс
 ▪ ИТХ-ын хэлэлцэх асуудлууд
 ▪ 2012-2016 оны Аймгийн ИТХ-аар хэлэлцэх асуудлуудын талаар санал бодлоо хуваалцана уу. Иргэн 

таны санал хамгаас чухал.
 ▪ ОНХ-ийн сангийн зарцуулалт
 ▪ Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтын мэдээ мэдээлэлд тулгуурлан зарцуулалтын талаарх 

санал бодлоо бидэнтэй хуваалцана уу.

(Одоогоор мэдээлэлгүй, хоосон байна)
 ▪ “Шилэн данс” цэс
 ▪ (Хоосон байна)
 ▪ Мөн “Шинэ мэдээ” буланд тендерийн урилга, зар зэрэг төсөв, санхүүтэй холбоотой цаг үеийн 

мэдээлэл ордог.
Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Багануур дүүргийн хуудас

Энэ сангаас Багануур дүүргийн Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн огноо, дугаар, 
нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч болохоос 
гадна хайлт хийж, янз бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Захирамжийн товч утгыг хараад төсвийн 
холбогдолтой мэдээллийг олоход түвэггүй юм. 

Харин ИТХ-ын тогтоолууд одоогоор тавигдаж эхлээгүй байна.
Бусад эх сурвалж:

“Багануур дүүргийн ЗДТГ”-ын фэйсбүүк хуудас

http://www.ublegal.mn
https://www.facebook.com/baganuurZDTG/
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Багануур дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, 
Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, 
Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны 
алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Ахмадын хороо, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Эрүүл мэндийн төв, 
“Автожим” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар (ОНӨААТҮГ), цэцэрлэг, сургууль зэрэг 
байгууллагуудыг харьяалдаг яам, агентлагуудын нэгдсэн цахим хуудасны дэд хуудсанд, хэрвээ тусдаа цахим, 
эсвэл нийгмийн сүлжээний хуудастай бол тэдгээрт, мөн төсвийн зарим мэдээлэл нийтлэгддэг.

Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.

Багануур дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа ОНХС-
гийн үйл явцыг мэдээлдэг.

Багахангай дүүргийн төсвийн мэдээлэл 
Багахангай дүүргийн албан ёсны цахим хуудас

“Тендерийн зар” булан
“Ил тод байдал” цэс: 
 ▪ Төсөв санхүүгийн ил тод байдал дэд цэс

 ▪ Санхүүгийн тайлан
 ▪ Аудитын тайлан
 ▪ Төсвийн мэдээ
 ▪ “Иргэдийн оролцоо” хэлэлцүүлэг
 ▪ Хөрөнгө оруулалтын ажил

 ▪ Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал дэд цэс
 ▪ Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 ▪ Тендерийн журам, дүрэм
 ▪ Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан
 ▪ Худалдан авах ажиллагааны хийсэн хяналт, шалгалт

http://bagakhangai.ub.gov.mn
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“Захирамж, тогтоол” цэс
 ▪ Захирамжийн бүртгэл
 ▪ Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны захирамжийн бүртгэл

 ▪ ИТХ-ын тогтоол
 ▪ ИТХ-ын 2015 оны тогтоолууд

 ▪ Засаг даргын захирамж
 ▪ 2014-2015 оны захирамжууд (мөн 1991-2009 оны цөөн)

“Шилэн данс” цэс
 ▪ Тухайн оны төсөв
 ▪ Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл
 ▪ Тухайн оны тодотгосон төсөв
 ▪ Дараа оны төсвийн төсөл
 ▪ Төсвийн орлого бүрдүүлэлт

“Тендерийн урилга” цэс
 ▪ (2014 оны 12 дугаар сараас хойших)

Тус цахим хуудасны мэдээ, мэдээллийн хэсэгт төсвийн үйл явц, ялангуяа хэлэлцүүлэг, зарцуулалтын 
холбоотой цаг үеийн мэдээ нийтлэгддэг.

ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Багахангай дүүргийн хуудас

Одоогоор мэдээлэл байхгүй.

Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Багахангай дүүргийн хуудас 

http://bagakhangai.ub.khural.mn
http://www.ublegal.mn
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Энэ сангаас Багахангай дүүргийн Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн огноо, дугаар, 
нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч болохоос 
гадна хайлт хийж янз бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Шийдвэрийн товч утгыг хараад төсвийн 
холбогдолтой мэдээллийг олоход түвэггүй юм.
Харин ИТХ-ын тогтоолууд тавигдаж эхлээгүй байна.
Бусад эх сурвалж:
“Багахангай дүүрэг”-ийн фэйсбүүк хуудас

Багахангай дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн тасаг, 
Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, 
Дотоод аудитын алба, Мэргэжлийн хяналтын тасаг, Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны 
алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Ахмадын хороо, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Нийгмийн эрүүл 
мэндийн төв, “Илч орд” нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар, Соёлын ордон, хот тохижилтийн алба, Төмөр 
замын Багахангай өртөө, Мал эмнэлэг, үржлийн алба, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг зэрэг 
байгууллагуудыг харьяалдаг яам, агентлагуудын нэгдсэн цахим хуудасны дэд хуудас, хэрвээ тусдаа цахим, 
эсвэл нийгмийн сүлжээний хуудастай бол тэдгээрт, бас төсвийн зарим мэдээлэл нийтлэгддэг.
Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.
Мөн Багахангай дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа 
ОНХС-гийн үйл явцыг мэдээлдэг.

Баянгол дүүргийн төсвийн мэдээлэл
Баянгол дүүргийн ИТХ-ын цахим хуудас

https://www.facebook.com/Bagahangai
http://hural.bgd.mn/
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“Шилэн данс” цэс
(“Шилэн дансны тухай хууль”-ийг байршуулсан)
“Тогтоол” цэс
2015 оны 7 тогтоол тавигдсаны нэг нь төсөвтэй холбоотой (Дүүргийн 2015 оны төсвийн төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлт оруулах тухай 2015.04.09-ны тогтоол)
“Тогтоолын төсөл” цэс
(Хоосон)
“Дүүргийн ИТХ-аас баталсан дүрэм журам” цэс
(хоосон)
“Ил тод байдал” цэс

 ▪ Төсөв санхүүгийн ил тод байдал дэд цэс
Тус цахим хуудасны мэдээ, мэдээллийн цэсэд төсвийн үйл явцын цаг үеийн мэдээлэл нийтлэгддэг.
Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ын цахим хуудас

“Тогтоол, шийдвэр, захирамж” цэс

 ▪ Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол
 ▪ Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
 ▪ Дүүргийн ИТХ-ын тогтоол
 ▪ Дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол
 ▪ Дүүргийн Засаг даргын захирамж
 ▪ Дүүргийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
 ▪ Журмын хавсралт

“Шилэн данс” цэс 

 ▪ Шилэн дансны тухай хууль
 ▪ ЗДТГ-ын тайлан
 ▪ Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлангууд
 ▪ Худалдан авах ажиллаагааны алба
 ▪ Тендерийн ерөнхий мэдээллүүд
 ▪ Холбогдох утас

http://www.bgd.mn/home.shtml
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“Ил тод байдал” цэс

 ▪ “Төсөв, санхүү, тайлан” дэд цэс
 ▪ Төсвийн орлого, гүйцэтгэл, авлага, зарлагын мэдээнүүд
 ▪ Төсвийн хуваарь
 ▪ Хөрөнгө оруулалтын тайлан
 ▪ Аудитын тайлан, мэдээлэл
 ▪ Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тайлан
 ▪ Төсөв санхүүтэй холбоотой дүүргийн Засаг даргын захирамж

ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Баянгол дүүргийн хуудас

“Тогтоол” цэс
 ▪ Тэргүүлэгчдийн тогтоол дэд цэс (Мэдээлэл байхгүй)

“ОНХС” цэс
(Мэдээлэл байхгүй)
Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Баянгол дүүргийн хуудас

Энэ сангаас Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн огноо, дугаар, 
нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч болохоос 
гадна хайлт хийж янз бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Захирамжийн товч утгыг хараад төсвийн 
холбогдолтой мэдээллийг олоход түвэггүй юм. 

http://bayangol.ub.khural.mn/
http://www.ublegal.mn
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Харин ИТХ-ын тогтоолууд тавигдаж эхлээгүй.

Бусад эх сурвалж:

“Баянгол дүүргийн Засаг дарга”-ын фэйсбүүк хуудас

“Баянголын мэдээ” сонин

21 хоног тутмын мэдээллийн хуудас

Баянгол дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн 1 ба 2 
дугаар хэлтэс, Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, 
Бүртгэлийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдан 
авах ажиллагааны алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Ахмадын хороо, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, 
Эрүүл мэндийн төв, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар (ОНӨААТҮГ), цэцэрлэг, сургууль 
зэрэг байгууллагуудыг харьяалдаг яам, агентлагуудын нэгдсэн цахим хуудасны дэд хуудас, хэрвээ тусдаа 
цахим, эсвэл нийгмийн сүлжээний хуудастай бол тэдгээрт, мөн төсвийн зарим мэдээлэл нийтлэгддэг. 

Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.

Баянгол дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа ОНХС-гийн 
үйл явцыг мэдээлдэг.

Баянзүрх дүүргийн төсвийн мэдээлэл
Баянзүрх дүүргийн албан ёсны цахим хуудас

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%94%D2%AF%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0-126738227506312/timeline?ref=page_internal
http://bzd.ub.gov.mn/
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“ИТХ” цэс
 ▪ Тогтоол, журам, хөтөлбөр
 ▪ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолууд

“Засаг дарга” цэс
 ▪ Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр

 ▪ Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай тогтоол
 ▪ Эдийн засаг, нийгмийн зорилт 

“Шилэн данс” цэс 
(Мэдээлэл байхгүй)
“Нээлттэй мэдээ” цэс
 ▪ Захирамж дэд цэс

 ▪ Засаг даргын захирамжууд

ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Баянзүрх дүүргийн хуудас

“Тогтоол” цэс
(Мэдээлэл байхгүй)
“ОНХ-ийн сан” цэс
(Мэдээлэл байхгүй)
Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Баянзүрх дүүргийн хуудас

http://bayanzurkh.ub.khural.mn
http://www.ublegal.mn
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Энэ сангаас Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн огноо, дугаар, нэр, товч утга, төлөв 
(хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч болохоос гадна хайлт хийж янз 
бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Захирамжийн товч утгыг хараад төсвийн холбогдолтой мэдээллийг 
олоход түвэггүй юм. 

Харин ИТХ-ын тогтоолууд тавигдаж эхлээгүй байна.

Бусад эх сурвалж:

“Баянзүрх дүүрэг”-ийн фэйсбүүк хуудас

“Баянзүрх дүүрэг”-ийн фэйсбүүк хаяг

Баянзүрх дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2, 3 
дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг, Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн 
даатгалын хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын 
хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Ахмадын хороо, Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг дэмжих төв, Эрүүл мэндийн нэгдэл, Гэгээрэл, хөгжлийн төв, Усан спорт, сургалтын төв, “Баянзүрх-
Нэг зүрх” төв, Соёлын төв (Д.Сүхбаатарын нэрэмжит жанжин клуб), Мал эмнэлэг, үржлийн алба, Хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв, “Баянзүрх шижир” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B7%D2%AF%D1%80%D1%85-%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D1%80%D1%8D%D0%B3-875840452458598/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006381525884&fref=ts
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газар (ОНӨААТҮГ), цэцэрлэг, сургууль зэрэг байгууллагуудыг харьяалдаг яам, агентлагуудын нэгдсэн цахим 
хуудасны дэд хуудсанд, хэрвээ тусдаа цахим, эсвэл нийгмийн сүлжээний хуудастай бол тэдгээрт, мөн төсвийн 
зарим мэдээлэл нийтлэгддэг. 

Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.

Мөн Баянзүрх дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа 
ОНХС-ийн үйл явцыг мэдээлдэг.

Налайх дүүргийн төсвийн мэдээлэл
Налайх дүүргийн албан ёсны цахим хуудас

Налайх дүүрэг – Засаг даргын тамгын газар

http://nad.ub.gov.mn
http://nad.ub.gov.mn/new/


ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    38

“Мэдээллийн сан” цэс

 ▪ Тендерийн урилга
 ▪ Тогтоол шийдвэр
 ▪ Нийслэлийн Засаг даргын захирамж (Нийслэлийн Засаг даргын тогтоол, шийдвэр рүү холбоос)
 ▪ Дүүргийн ИТХ тогтоол
 ▪ Дүүргийн Засаг даргын захирамж (шинэчлэгдэж байгаа)
 ▪ ЗДТГ-ын даргын тушаал
 ▪ 1993-2012 оны захирамж
 ▪ 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 ▪ Эдийн засаг, нийгмийн зорилт

“Ил тод” цэс

	 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал дэд цэс
 ▪ Зарлагдсан тендер 1
 ▪ Тендерийн явцын мэдээ 1
 ▪ Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 1

	 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал дэд цэс

 ▪ Гадаад томилолтын ил тод байдал 1
 ▪ Аудитын дүгнэлт 2
 ▪ Орон нутгийн төсөв 3
 ▪ Санхүүгийн тодотгол 1
 ▪ Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан 3
 ▪ Улсын төсвөөр хийгдэж буй ажлууд 1
 ▪ Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл 1
 ▪ Налайх дүүргийн Засаг даргын нөөц сангийн эрх зарлага 3
 ▪ Улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн - хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга 

хэмжээний мэдээ 1
 ▪ Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн тайлангууд 1

“Шилэн данс” цэс

	 Төрийн сан (Мэдээлэл байхгүй)
	 ЗДТГ – Улс (Монгол Улсын шилэн дансны нэгдсэн хуудсанд)
	 ЗДТГ – Нийслэл (Нийслэлийн шилэн дансны нэгдсэн хуудсанд)

“Төсөв, санхүү, шилэн данс” цэс

 ▪ Гадаад томилолтын ил тод байдал 1
 ▪ Аудитын дүгнэлт 2
 ▪ Орон нутгийн төсөв 3 (2014,2015.2016 оны төсөв)
 ▪ Санхүүгийн тодотгол 1
 ▪ Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан 3
 ▪ Улсын төсвөөр хийгдэж буй ажлууд 1
 ▪ Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл 1
 ▪ Налайх дүүргийн Засаг даргын нөөц сангийн эрх зарлага 3
 ▪ Улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга 

хэмжээний мэдээ 1
 ▪ Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн тайлангууд 1
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“Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал” цэс

 ▪ Зарлагдсан тендер 1
 ▪ Тендерийн явцын мэдээ 1
 ▪ Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 1

“Нийслэлийн Налайх дүүрэг” (Хуучин цахим хуудас)

Энд урьд жилүүдийн төсвийн мэдээлэл байна.

Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албаны цахим хуудас

Худалдан авах ажиллагааны бүр төрлийн мэдээлэл байна. Мэдээлэл сайтай цахим хуудас байна.

http://www.nad.ub.gov.mn/old/
http://nalaikh-tender.mn/
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ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Налайх дүүргийн хуудас

“Төсөв, санхүү” цэс

 ▪ Байгууллагын төсөв, орон тоо (шинэчлэгдэж байгаа)
 ▪ Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (мэдээлэл байхгүй)
 ▪ Санхүүгийн тайлан (2015 оны 2 дугаар улирлаас өмнө)
 ▪ Хяналт, шалгалт (мэдээлэл байхгүй)

“Тендер” цэс
 ▪ Төрийн (мэдээлэл байхгүй)
 ▪ Орон нутгийн (мэдээлэл байхгүй)
 ▪ “Шилэн данс” (мэдээлэл байхгүй)

Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Налайх дүүргийн хуудас

http://nalaikh.ub.khural.mn
http://www.ublegal.mn
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Энэ сангаас Налайх дүүргийн Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн огноо, дугаар, 
нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч болохоос 
гадна хайлт хийж янз бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Захирамжийн товч утгыг хараад төсвийн 
холбогдолтой мэдээллийг олоход түвэггүй юм. 

Харин ИТХ-ын тогтоолууд тавигдаж эхлээгүй байна.
Бусад эх сурвалж:

Мэдээ, мэдээллийн портал
(http://nalaikh.mn/s/43 - хаягаар нэвтэрнэ)

Дүүргийн талаар лавлах мэдээлэлтэй, гэхдээ төсөв, санхүүгийн болон шуурхай мэдээлэл байхгүй.

“Налайх дүүрэг”-ийн фэйсбүүк хуудас

Налайх дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, 
Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, 
Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны 
алба, Дотоод аудитын алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Ахмадын хороо, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, 
Соёл, урлагийн ордон, Эрүүл мэндийн төв, Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн алба, Хангамж, үйлчилгээний төв, Албан 
бус, насан туршийн боловсролын төв, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба, “Чандмань 
Налайх” ОНӨААТҮГ, Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар (ОНӨААТҮГ), цэцэрлэг, сургууль 
зэрэг байгууллагуудыг харьяалдаг яам, агентлагуудын нэгдсэн цахим хуудасны дэд хуудсанд, хэрвээ тусдаа 
цахим, эсвэл нийгмийн сүлжээний хуудастай бол тэдгээрт, мөн төсвийн зарим мэдээлэл нийтлэгддэг. 

Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.

Бас Налайх дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа ОНХС-
гийн үйл явцыг мэдээлдэг.

http://nalaikh.mn
http://nalaikh.mn/s/43
https://www.facebook.com/Nalaikh
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Сонгинохайрхан дүүргийн төсвийн мэдээлэл
Сонгинохайрхан дүүргийн албан ёсны цахим хуудас

“ИТХ” цэс

 ▪ Тогтоол
 ▪ Шилэн данс [Мэдээлэл байхгүй]

“Засаг дарга” цэс

 ▪ Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр (2012-2016)
 ▪ Эдийн засаг, нийгмийн зорилт (2016 он)
 ▪ Дэд хөтөлбөрүүд
 ▪ Захирамж, албан даалгавар

“Ил тод байдал” цэс

 ▪ Дүүргийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдал
 ▪ ЗДТГ-ын санхүүгийн ил тод байдал
 ▪ Тендерийн зар
 ▪ Тендерийн үйл явц
 ▪ Тендерийн үр дүн
 ▪ Тендерийн журам, заавар
 ▪ Тендерийн жишиг баримт бичиг

“Шилэн данс” цэс

 ▪ Сонгинохайрхан дүүрэг (Монгол Улсын шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд)
 ▪ Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ (Монгол Улсын шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд) 
 ▪ Санхүүгийн ил тод байдал (Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны янз бүрийн мэдээлэл)

http://shd.mn
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 Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

“Тогтоол, шийдвэр” цэс
 ▪ Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол
 ▪ Хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
 ▪ ИТХ-ын журмууд
 ▪ Хүчингүй болсон, өөрчлөлт орсон

“Ил тод байдал” цэс
 ▪ Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал
 ▪ Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

“Шилэн данс” цэс

 ▪ (Монгол Улсын шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд, хоосон)

ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Сонгинохайрхан дүүргийн хуудас

http://shdkhural.mn
http://songinokhairkhan.ub.khural.mn


ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    44

“Ил тод байдал” цэс

 ▪ Шилэн данс дэд цэс (Монгол Улсын шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд, хоосон)
 ▪ Тогтоол шийдвэрүүд дэд цэс
 ▪ Худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдал дэд цэс

 ▪ Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
 ▪ Худалдан авах ажиллагааны хууль журмууд

 ▪ Байгууллага дэд цэс
 ▪ Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт

 ▪ Төсөв ба гүйцэтгэл дэд цэс
 ▪ Мэдээлэл
 ▪ Тэргүүлэгчдийн хуралдааны мэдээ
 ▪ Төлөөлөгчдийн хуралдааны мэдээ

Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Сонгинохайрхан дүүргийн хуудас

Энэ сангаас Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн огноо, 
дугаар, нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч 
болохоос гадна хайлт хийж янз бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Захирамжийн товч утгыг хараад 
төсвийн холбогдолтой мэдээллийг олоход түвэггүй юм. 

Харин ИТХ-ын тогтоолууд тавигдаж эхлээгүй байна.

Бусад эх сурвалж:

http://www.ublegal.mn
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“Сонгинохайрхан дүүрэг ЗДТГ”-ын фэйсбүүк хуудас

“Хотын соёл” твиттер хуудас

https://www.facebook.com/GovernersOfficeOfSonginokhairkhanDistrict
https://twitter.com/shd_zdtg
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“Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ”-ын фэйсбүүк хуудас

“Сонгинохайрхан дүүргийн мэдээ” сонин

14 хоног тутмын мэдээлэл

Сонгинохайрхан дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн 
1, 2, 3 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг, Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, 
Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 
Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Ахмадын хороо, 
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Эрүүл мэндийн нэгдэл, Усан спорт сургалтын төв, орон нутгийн өмчит 
аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар (ОНӨААТҮГ), цэцэрлэг, сургууль зэрэг байгууллагуудыг харьяалдаг 
яам, агентлагуудын нэгдсэн цахим хуудасны дэд хуудас, хэрвээ тусдаа цахим, эсвэл нийгмийн сүлжээний 
хуудастай бол тэдгээрт, бас төсвийн зарим мэдээлэл нийтлэгддэг.

Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.

Сонгинохайрхан дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа 
ОНХС-гийн үйл явцыг мэдээлдэг.

https://www.facebook.com/shdkhural.Mn/
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Сүхбаатар дүүргийн төсвийн мэдээлэл
Сүхбаатар дүүрэг албан ёсны үндсэн хоёр цахим хуудастай бөгөөд тэндээс дүүргийн төсөв, санхүү, худалдан 
авалтын үндсэн мэдээллийг авах боломжтой. 

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын цахим хуудас

“Мэдээлэл” цэс 
 ▪ Төлөөлөгчдийн хуралдаан дэд цэс
 ▪ Дүүргийн ИТХ-ын хуралдааны тухай хэвлэлийн мэдээ. Харин тогтоолууд нь цахим хуудасны өөр 

хэсэгт байна. (Жич танилцуулна)
 ▪ Тэргүүлэгчдийн хуралдаан дэд цэс
 ▪ Дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдааны хэвлэлийн мэдээ. Тогтоолууд нь цахим хуудасны өөр 

хэсэгт бий.
“Худалдан авалт” цэс

 ▪ Гол төлөв тендерийн урилга, мөн зөвлөмж зэрэг баримт бичиг нийтлэгддэг. Гэхдээ 2014 оны 10 
дугаар сараас хойш шинэчлэгдээгүй. 

“Шилэн данс” цэс 
 ▪ Төсөв гүйцэтгэл дэд цэс
 ▪ Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын төсвийн гүйцэтгэл зэрэг цөөн мэдээлэл нийтлэгджээ. 2015 оны 8 

дугаар сараас хойш шинэчлэгдээгүй. 
 ▪ Хөрөнгө оруулалт дэд цэс
 ▪ Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилтийг төсөл, обьект тус бүрээр, орон нутгийн 

болон улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, түүний задаргаа зэрэг цөөн мэдээлэл нийтлэгджээ. 2015 
оны 1 дүгээр сараас хойш шинэчлэгдээгүй байна. 

 ▪ Тендер худалдан авалт дэд цэс
 ▪ Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт 

оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан, Захиалагчийн 2015 онд бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө зэрэг баримт бичгийн нэр бичигдсэн ч оруулаагүй, 
хоосон байна. 

 ▪ Үнэт цаас дэд цэс
 ▪ “Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны талаарх мэдээлэл” гэх мэт гарчиг тавьсан боловч энэ нь 

http://sbdcouncil.mn
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дүүргийн төсөвт шууд хамааралгүй бөгөөд мэдээлэл ч тавигдаагүй байна. 
 ▪ Байгууллага дэд цэс
 ▪ Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт, байгууллагын өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр 

авлага, зарлага, худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрийн гарчиг тавьсан боловч 
оруулаагүй.

 ▪ Шилэн дансны нэгдсэн систем дэд цэс
 ▪ Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын шилэн дансны хуудас руу холбосон боловч одоогоор тэр хуудас нь 

байхгүй.
 ▪ Төсвийн мэдээлэл дэд цэс
 ▪ Одоохондоо хамгийн их мэдээлэлтэй хэсэг, гэхдээ бүгд ИТХ-ын өөрийнх төсөвт хамаарч байна. 

Үүнд, 2015 оны санхүүгийн тайлан, 2014 оны санхүүгийн тайлан, 2015 оны хагас жилийн санхүүгийн 
тайлан, Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлын 2016 оны төсвийн төсөл, Шилэн дансны талаар тодруулга өгөх албан тушаалтан, Дүүргийн 
2015 оны төсөв.

“Тогтоол шийдвэр” цэс
 ▪ Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол дэд цэс
 ▪ СБД-ийн ИТХ-ын хуралдааны тогтоолууд тавигддаг боловч 2013 оны 12 дугаар сараас хойш 

шинэчлэгдээгүй байна.
 ▪ Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол дэд цэс
 ▪ СБД-ийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас гаргасан тогтоолууд цаг алдалгүй тавигдаж байгаа 

болно. 
 ▪ 2013 дэд цэс
 ▪ “Дүүргийн ИТХ-ын ба ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоолын эмхэтгэл. 2013 он” гэсэн гарчиг 

байгаа боловч эмхэтгэлийг байршуулаагүй, хоосон байна.
 ▪ Өмнөх оны тогтоол шийдвэрийн эмхэтгэл дэд цэс
 ▪ “Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, түүний тэргүүлэгчдээс гаргасан тогтоол, шийдвэрийн 

эмхэтгэл. 2011 он”, “Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, түүний тэргүүлэгчдээс гаргасан 
тогтоол, шийдвэрийн эмхэтгэл. 2012 он” тус тус pdf форматаар тавигдсан, хоёуланг татаж авах 
боломжтой.

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын цахим хуудас

“Засаг дарга” цэс
 ▪ Мөрийн хөтөлбөр дэд цэс

 ▪ Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

http://sbd.gov.mn
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 ▪ Эдийн засаг, нийгмийн зорилт дэд цэс
 ▪ Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны 

зорилтын жилийн эцсийн биелэлт, 2014 оны нийгэм эдийн засгийн зорилт, 2014 оны нийгэм 
эдийн засгийн зорилтын биелэлт, 2013 оны нийгэм эдийн засгийн зорилт, 2013 оны нийгэм 
эдийн засгийн зорилтын биелэлт.

“Тогтоол, шийдвэр” цэс
 ▪ Захирамж дэд цэс

Дүүргийн Засаг даргын захирамжуудыг байршуулсан. 
 ▪ Тушаал дэд цэс

ЗДТГ-ын даргын тушаалуудыг байршуулсан.
 ▪ Хэм хэмжээ тогтоосон акт дэд цэс

Ямар ч мэдээлэл оруулаагүй байна.
 ▪ Биелэлт дэд цэс

Засгийн газрын тогтоолын биелэлт, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт гаргах хүснэгт, 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт гаргасан байдал зэрэг мэдээлэл оржээ. Төсөв, санхүүтэй 
шууд холбоогүй.
“Ил тод байдал” цэс

 ▪ Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал дэд цэс
 ▪ Тайлан бүртгэл-Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт дэд цэс
 ▪ Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал-Тайлан бүртгэл-Санхүүгийн тайлан дэд цэс
 ▪ Төсөв санхүү-Батлагдсан төсөв дэд цэс
 ▪ Төсөв санхүү-Орлогын мэдээ дэд цэс
 ▪ Төсөв санхүү-Гүйцэтгэлийн мэдээ дэд цэс
 ▪ Төсөв санхүү-Өглөг, авлагын мэдээ дэд цэс
 ▪ Хөрөнгө оруулалт-Орон нутгийн хөгжлийн сан дэд цэс
 ▪ Хөрөнгө оруулалт-Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт дэд цэс
 ▪ Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал дэд цэс

“Шилэн данс” цэс
Дүүргийн ЗДТГ ба харьяа 17 байгууллагын нэрээр Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд нэвтэрнэ. (Одоогоор 
ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй)
ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Сүхбаатар дүүргийн хуудас
Энэ бол Монгол Улсын бүх аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын мэдээллийн 
нэгдсэн цахим хуудас бөгөөд ИТХ тус бүр өөрийн хуудастай юм.

http://sukhbaatar.ub.khural.mn
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Сүхбаатар дүүргийн хуудсан дахь төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл ерөнхийдөө 
дүүргийн www.sbdcouncil.mn цахим хуудасны агуулгыг давтаж байгаа боловч илүү эмх цэгцтэй, мөн албан 
ёсны эхийг зургаар хуулбарлаж байршуулсан онцлогтой.

“Тогтоол шийдвэр” цэс

 ▪ Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол дэд цэс
 ▪ Тогтоолуудын хуулбар (2014-2015 он)-ыг байршуулжээ. 
 ▪ Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол дэд цэс
 ▪ Тогтоолуудын хуулбар (2014-2015 он)-ыг байршуулжээ. 
 ▪ Өмнөх оны тогтоол шийдвэрийн эмхэтгэл дэд цэс
 ▪ 2011, 2012 оны дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, түүний Тэргүүлэгчдээс гаргасан тогтоол, 

шийдвэрийн хоёр эмхэтгэлийг татаж авах боломжтойгоор байршуулсан. 
“Мэдээлэл” цэс

 ▪ Төлөөлөгчдийн хуралдааны мэдээ дэд цэс
 ▪ Тэргүүлэгчдийн хуралдааны мэдээлэл дэд цэс
 ▪ Эдгээрт байршуулсан мэдээлэл нь www.sbdcouncil.mn цахим хуудасны холбогдох цэсийн агуулгыг 

давтаж байгаа болно. 
“Шилэн данс” цэс

Энэ булангийн дэд цэсүүд www.sbdcouncil.mn цахим хуудасны холбогдох цэсийн агуулгыг бүрэн давтаж 
байгаа болно.

Харин “ОНХ-ийн сан” дэд цэсэд Сүхбаатар дүүргийн ОНХС-гийн холбогдолтой мэдээллийг байршуулжээ.

Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Сүхбаатар дүүргийн хуудас

Энэ сангаас Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын тогтоол ба Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн 
огноо, дугаар, нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч 
болохоос гадна хайлт хийж янз бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Шийдвэрүүдийн товч утгыг хараад 
төсвийн холбогдолтой мэдээллийг олоход түвэггүй юм.

Бусад эх сурвалж:

http://www.sbdcouncil.mn
http://www.sbdcouncil.mn
http://www.sbdcouncil.mn
http://www.ublegal.mn
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“Сүхбаатар дүүрэг”-ийн фэйсбүүк хуудас

“Нээлттэй Сүхбаатар” твиттер хуудас

Сүхбаатар дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн 1 ба 2 дугаар 
хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг, Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдан 
авах ажиллагааны алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Ахмадын хороо, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Эрүүл 
мэндийн төв, Сүхбаатар клиник сувилал, Нэгдсэн эмнэлэг, “Сүхбаатар дэвшил” орон нутгийн өмчит аж ахуйн 
тооцоот үйлдвэрийн газар (ОНӨААТҮГ), цэцэрлэг, сургууль зэрэг байгууллагуудыг харьяалдаг яам, агентлагуудын 
нэгдсэн цахим хуудасны дэд хуудас, хэрвээ тусдаа цахим, эсвэл нийгмийн сүлжээний хуудастай бол тэдгээрт, бас 
төсвийн зарим мэдээлэл нийтлэгддэг.
Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.
Сүхбаатар дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа ОНХС-гийн 
үйл явцыг мэдээлдэг.
Сүхбаатар дүүргийн төсвийн талаарх ном, сурталчилгааны материалууд: 
Тус дүүрэгт төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний үр дүнг нэг бүрчлэн танилцуулсан 
номыг жил дараалан хэвлэн тарааж байна. Тэндээс тодорхой мэдээллийг авах боломжтой.
1. “Үүрэг хүлээсэн гарааны жилдээ” (Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан)
2. “Сүхбаатарчууд бүтээж байна” (Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан, 135 хуудас)
3. “Олны хүч оломгүй далай” (Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, 246 хуудас)

https://www.facebook.com/Neelttei.Sukhbaatar
https://twitter.com/neelttei_sbd
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Хан-Уул дүүргийн төсвийн мэдээлэл
Хан-Уул дүүргийн албан ёсны цахим хуудас
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар

“Ил тод байдал” цэс
 ▪ Санхүүгийн ил тод байдал

 ▪ 2015 оны санхүүгийн ил тод байдал
 ▪ 2016 оны санхүүгийн ил тод байдал
 ▪ Засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн ил тод байдал

 ▪ Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал
 ▪ Төлөвлөгөө
 ▪ Зарлагдсан тендер
 ▪ Тендерийн нээлт
 ▪ Үр дүн

 ▪ Нийслэлийн концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан ажлуудын мэдээ
 ▪ Концессын жагсаалт – 2016
 ▪ Концессын ажлуудын явц – 2015.11.10
 ▪ Концессын ажлуудын явц – 2015.06.26
 ▪ Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын урилга

“Шилэн данс” цэс
(Монгол Улсын шилэн дансны цахим системд шилжинэ, гэхдээ хоосон байна) 

“Тогтоол, захирамж” цэс
 ▪ Засаг даргын захирамжууд

“Дүүргийн төсвийн талаарх мэдээлэл” цэс
“Эдийн засаг, нийгмийн зорилт” цэс 
“Дүүргийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” цэс
“Цахим тендер” цэс
“ИТХ” цэс

 ▪ ИТХ-ын мэдээ, мэдээлэл

file:///C:\Users\Munkhzaya\Downloads\khanuul.mn
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ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Хан-Уул дүүргийн хуудас

“Тогтоол” цэс
 ▪ ИТХ-ын хуралдааны тогтоол
 ▪ ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол
 ▪ ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас гарсан 2012, 2013, 2014 оны тогтоол шийдвэрүүд ном
 ▪ ХУД-ийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны даргын тушаал

“ОНХ-ийн сан” цэс
(Мэдээлэл байхгүй, хоосон)
“Шилэн данс” цэс
(Монгол Улсын шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд шилжинэ, гэхдээ мэдээлэл байхгүй)
“Ил тод” цэс

 ▪ Байгууллагын төсөв, орон тоо
 ▪ Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 ▪ Санхүүгийн тайлан
 ▪ Хяналт шалгалт дүгнэлт

Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Хан-Уул дүүргийн хуудас

Энэ сангаас Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн огноо, дугаар, 
нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч болохоос 
гадна хайлт хийж янз бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Захирамжийн товч утгыг хараад төсвийн 
холбогдолтой мэдээллийг олоход түвэггүй юм. 

Харин ИТХ-ын тогтоол тавигдаж эхлээгүй байна.

Бусад эх сурвалж:

http://khan-uul.ub.khural.mn
http://www.ublegal.mn
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 “Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг”-ийн фэйсбүүк хуудас

“Хан-Уул дүүргийн ИТХ”-ын твиттер хуудас

Хан-Уул дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн 1 ба 2 
дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг, Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн 
даатгалын хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Дотоод аудитын 
алба, Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Жижиг, 
дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэг, Хан-Уул дүүргийн соёлын ордон, Орон 
нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар (ОНӨААТҮГ), Ахмадын хороо, цэцэрлэг, сургууль зэрэг 
байгууллагуудыг харьяалдаг яам, агентлагуудын нэгдсэн цахим хуудасны дэд хуудас, хэрвээ тусдаа цахим, 
эсвэл нийгмийн сүлжээний хуудастай бол тэдгээрт, бас төсвийн зарим мэдээлэл нийтлэгддэг.

Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.

Хан-Уул дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа ОНХС-гийн 
үйл явцыг мэдээлдэг.

https://www.facebook.com/khanuuldistrict/
https://twitter.com/khanuulcitizen
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Чингэлтэй дүүргийн төсвийн мэдээлэл
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын цахим хуудас

“Мэдээллийн сан” цэс
 ▪ Захирамж
 ▪ ТГ-ын тайлан, төлөвлөгөө
 ▪ Тендер
 ▪ Төсөл, хөтөлбөр

“Ил тод” цэс
	 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

 ▪ 2015 оны төсөв, санхүүгийн ил тод байдал
 ▪ 2014 он
 ▪ 2013 он
 ▪ 2012 он
 ▪ 2011 он
 ▪ 2010 он
 ▪ 2000-2009 он
 ▪ 1992-1999 он

	 Үйл ажиллагааны ил тод байдал
 ▪ Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, НЭЗЗ-ийн зорилт

	 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал
 ▪ Тендерийн үр дүн
 ▪ Тендерийн явцын мэдээ
 ▪ Тендерийн нээлт
 ▪ Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

“Шилэн данс” цэс
	 Хууль эрх зүйн акт
	 Төсвийн шууд захирагч
	 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

 ▪ Хөрөнгө оруулалт
 ▪ Төсөв гүйцэтгэл
 ▪ Байгууллага
 ▪ Тендер худалдан авалт
 ▪ Үнэт цаас

http://chingeltei.gov.mn
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Чингэлтэй дүүргийн “Шилэн данс”-ны дэд цахим хуудас

http://chingeltei.gov.mn/new/
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Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын цахим хуудас

“Ил тод байдал” цэс

 ▪ Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол
 ▪ Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол
 ▪ ИТХ-ын журмууд
 ▪ Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал
 ▪ Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

“Шилэн данс” цэс 

Нийслэлийн шилэн дансны нэгдсэн системийн Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын хуудсанд шилжинэ. 
(Мэдээлэл байхгүй)

ИТХ-ын нэгдсэн цахим хуудсан дахь Чингэлтэй дүүргийн хуудас

“Ил тод байдал” цэс

 ▪ Тогтоол, шийдвэр
 ▪ Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал
 ▪ Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

http://www.chingelteicouncil.mn
http://chingeltei.ub.khural.mn/
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Нийслэлийн шийдвэрийн нэгдсэн сан дахь Чингэлтэй дүүргийн хуудас

Энэ сангаас Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамжийн жагсаалт, тэдгээр шийдвэрийн огноо, дугаар, 
нэр, товч утга, төлөв (хүчин төгөлдөр бол агуулга, эсвэл хүчингүй), хавсралт зэргийг мэдэж авч болохоос 
гадна хайлт хийж янз бүрээр ангилж харуулах боломжтой юм. Товч утгыг хараад төсвийн холбогдолтой 
мэдээллийг олоход түвэггүй юм.

Одоогоор ИТХ-ын тогтоол тавигдаж эхлээгүй байна.

Бусад эх сурвалж:

“Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал”-ын фэйсбүүк хуудас

http://www.ublegal.mn
https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%82%D1%8D%D0%B9-%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%98%D1%80%D0%B3%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%A2%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D1%87%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB-208680179201887/timeline
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“Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ”-ын фэйсбүүк хуудас

Чингэлтэй дүүргийн төр, захиргааны харьяа байгууллагууд болох Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн 1 ба 2 
дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг, Татварын хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн 
даатгалын хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Дотоод аудитын 
алба, Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг дэмжих төв, Соёлын ордон, Албан бус, насан туршийн боловсролын төв, Орон нутгийн өмчит аж 
ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар (ОНӨААТҮГ), Эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэг, Ахмадын хороо, цэцэрлэг, 
сургууль зэрэг байгууллагуудыг харьяалдаг яам, агентлагуудын нэгдсэн цахим хуудасны дэд хуудас, хэрвээ 
тусдаа цахим, эсвэл нийгмийн сүлжээний хуудастай бол тэдгээрт, бас төсвийн зарим мэдээлэл нийтлэгддэг.

Мөн дүүргийн шүүх, прокурорын төсвийг ийм байдлаар мэдэж авах боломжтой.

Чингэлтэй дүүргийн зарим хороодын нийгмийн сүлжээний хуудсанд тухайн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа ОНХС-
гийн үйл явцыг мэдээлдэг.

Төсвийн мэдээллийг хэрхэн хүсэлт тавьж авах вэ? 
Тухайн орон нутгийн цахим хуудаснууд болон бусад эх сурвалжаас төсвийн холбогдолтой янз бүрийн мэдээлэл 
авч болох хэдий ч ихэнхдээ ерөнхий, нийтлэг мэдээлэл зонхилж байна.

Харин тодорхой төсөв, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа, тендер, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
мэдээллийг тусгайлан олж авахын тулд төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хуулийн дагуу албан хүсэлт 
тавьж хандах боломжтой ба үүнийг 2011 онд батлагдсан “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хууль”-аар зохицуулсан юм.

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиас”
11 дүгээр зүйл. Мэдээлэл авах 
11.1. Иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдал, байгууллагын хууль ёсны 
ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад дараах 
мэдээллийг энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллагаас авах эрхтэй:
11.1.1. тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа бүх төрлийн мэдээ, баримт бичиг, гэрээ, контракттай 
холбоотой мэдээлэл;
11.1.2. тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа эд зүйлтэй холбоотой мэдээлэл; 
11.1.3. тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бусад мэдээлэл

https://www.facebook.com/ChingelteiDuureg/
http://www.legalinfo.mn/law/details/374
http://www.legalinfo.mn/law/details/374
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Мэдээллийг хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд ажлын 7 өдрийн дотор өгөх ба шаардлагатай гэж үзвэл 
нэг удаа 7 хоногоор сунгаж болохоор заажээ. 

Үүний тулд хүсэлт гаргагч нь иргэн бол эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын ба цахим шуудангийн 
хаяг, утасны дугаар, иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын дугаарыг бичиж, гарын үсгээ 
зурсан байх; хүсэлт гаргагч нь хуулийн этгээд бол нэр, хаяг буюу цахим шуудангийн хаяг, улсын бүртгэлийн 
дугаараа бичиж, хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсгээ зурсан байхад хангалттай. 

Та мэдээлэл авах хэлбэрээ сонгох, мэдээлэл авах болсон шаардлага, үндэслэлээ тайлбарлахгүй байх, 
мэдээлэлтэй холбогдсон асуудлаар нэмэлт лавлагаа авах, амаар тайлбарлуулах, мэдээллийн албан ёсны эх 
сурвалжийг мэдэх эрхтэй байдаг. 

Туршлагаас үзэхэд иргэд, байгууллагууд ямар мэдээлэл авахаа бодитой, оновчтой тодорхойлж чаддаггүйн 
улмаас тухайлан хүссэн мэдээллээ авч чадахгүй байх явдал түгээмэл тохиолддог. Үүнээс зайлсхийхийн тулд 
хүсэлт гаргахын өмнө бага ч атугай судалгаа хийх шаардлагатай. Жишээлбэл, дүүргийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгийн зарцуулалтыг улирал тутам, гэхдээ дараа сарын 20-ны дотор Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцдэгийг мэдсэнээр тэр хуралдаанд оруулсан танилцуулга, тайланг авах хүсэлт гаргавал “Засаг даргын 
нөөц хөрөнгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл” өгнө үү гэсэн ерөнхий агуулгатай хүсэлт тавьснаас хамаагүй 
илүү үр дүнтэй байх болно.

Төсвийн мэдээллийг олж авах, цуглуулах арга зам ба мэдээллийн сан
Өнөөдөр төсөв санхүү, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа, концесс, нөөц сангууд, ОНХС болон төсөл 
хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл цахим орчин, хэвлэл мэдээллээр маш их байгаа боловч иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллагууд хэрэгтэй мэдээллээ олж авахад амаргүй хэвээр байна. Таны хүссэн мэдээлэл 
хаа нэгтээ, аль нэг байгууллага, албан тушаалтанд байдаг хэдий ч чухам хэнд байгаа нь мэдэгдэхгүй, 
эсвэл задаргаа, нарийвчлалгүй, хагас дутуу, хуучирсан, ойлгомжгүй байх гээд олон янзын бэрхшээл 
тулгардаг. Төрийн захиргааны байгууллагын албан тушаалтан, ажилтнууд зөвхөн өөрийн хариуцсан ажил 
үүргийн хүрээнд мэдээлэлтэй, бусдыг мэдэхгүй байж болно. Бас хэнд ямар мэдээлэл, хэзээ хэрэг болохыг 
урьдчилж бүрэн мэдэх аргагүй байдаг гэх мэт тохиолдол бий.

1. Энэ бол мэдээллийн ажил

Төсөв, санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нь юуны өмнө мэдээллийн ажил учраас мэдээлэл 
цуглуулах, түүнийг боловсруулах арга зүй, мэдээллийн технологийг сайтар эзэмших зайлшгүй шаардлагатай. 

2. Төсвийн мэдээллийг маш олон эх сурвалжаас олж авдаг

Танд хэрэгцээтэй, чухал, ялангуяа шинэ мэдээлэл заавал тухайн төрийн захиргааны байгууллагын цахим 
хуудсанд байх албагүй. Санаандгүй эх сурвалж, тухайлбал, өдөр тутмын сонин, цаг минут тутам шинэчлэгдэж 
байдаг телевиз, радио, цахим хуудсанд ч гарч болно. Хэвлэл мэдээллийн нийтлэл, иргэдийн санал шүүмжлэл, 
өөрийн нүдээр харсан жишээ баримт бол танд эрж хайх сэжүүр, эхлэл болно. 

3.  Эх сурвалж баталгаатай байх

Мэдээллийг ямар ч эх сурвалжаас олж цуглуулж болох боловч эцэст нь албан ёсны эх сурвалжаар 
баталгаажуулах хэрэгтэй. Тэр нь төрийн байгууллага албан ёсны хуудсанд тавигдсан баримт бичгийн хуулбар, 
эсвэл албан тушаалтны албан ёсны тайлбарыг хэлнэ. 

Төсвийн ямар ч мэдээлэлд заавал эх сурвалжийг зааж баталгаажуулсан байх ёстой. 

4.  Төсвийн мэдээллийг байнга цуглуулж байх хэрэгтэй

Төсөв гэдэг бол өөрөө тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц бөгөөд төсвийн мэдээлэл байнга шинэчлэгдэн 
өөрчлөгдөж байдаг онцлогтой. Танд батлагдсан төсөв зэрэг тов тодорхой баримт бичиг биш л бол ямар нэгэн, 
тэр тусмаа нарийвчилсан мэдээлэл хэрэг болмогц хэн нэгэн бэлдээд тавьчихсан байна гэж бараг үгүй. Нэг 
удаа олж авсан мэдээлэл хангалттай байж чаддаггүй. Магадгүй боловсруулж ашиглах гэсээр байтал цаг 
хугацаа өнгөрч хуучирсан байдаг. 

Чухам ийм учраас иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд төсвийн мэдээллийг урт хугацааны туршид 
цуглуулахаас өөр аргагүй юм. Төсвийн өгөгдөл, баримт бичиг, тайлан, танилцуулга зэргийг хангалттай урт 
хугацааны турш, байнга цуглуулснаар тухай төсвийн мэдээлэл илүү бүрэн, баталгаатай болж дүр зургийг 
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томоор харуулах, үнэн зөв дүгнэлт хийх боломжийг олгоно.

Төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын чиглэлээр ажиллаж үр дүнд хүрэхийн тулд төсвийн үйл явцын дунд нь орох 
шаардлагатай байдаг. 

5.  Төсвийн мэдээллийг хадгалах

Төсвийн мэдээллийг цаашид ашиглая, дүн шинжилгээ, судалгаа, дүгнэлт хийе гэж байгаа бол танилцаад 
өнгөрөх бус заавал авч хадгалах ёстой. 

Юуны өмнө цаасан дээрх мэдээллийг мөн цаасан дээр хувилаад авах хэрэгтэй. Хэрвээ тийм боломжгүй бол 
зургийн аппарат юм уу сканнераар буулгаж цахим файл болгож авна.

Янз бүрийн цахим хуудсанд байршуулсан төсвийн мэдээллийг тэр дор нь хуулбарлаж авахыг зөвлөж байна. 
Өнөөдөр яах аргагүй нүдний өмнө харагдаж байгаа хэрнээ маргааш алга болчихсон, хасагдсан, тэр ч бүү хэл 
цахим хуудас нь хаагдсан байх нь манайд түгээмэл ажиглагддаг.

6.  Мэдээллийн санг зохион байгуулах

Нэгэнт төсвийн мэдээллийг эрж, хайж цуглуулдаг бол түүнийгээ зөв зохион байгуулж хадгалан шинэчилж байх 
ёстой. Эс тэгвэл эмх замбараагүй байдал үүсэж, эрж олсон мэдээлэл дундаасаа хайх шаардлага тулгарна. 

Өнөөдөр төсөв санхүүгийн файлын дараах хэлбэрүүд (формат) оршиж байна. Үүнд:

 ▪ Цаасан (ном, товхимол/брошюр, сонин бичиг, танилцуулга)
 ▪ Microsoft Excel – .xls (.xlsx)
 ▪ Microsoft Word – .doc (.docx)
 ▪ Adobe - .pdf
 ▪ Зургийн хэлбэрээр – .jpg болон бусад
 ▪ Аудио болон видео бичлэгийн файл хэлбэрээр
 ▪ Цахим хуудасны html зэрэг

Агуулгын хувьд анхан шатны, боловсруулаагүй, “түүхий” мэдээлэл, нээлттэй өгөгдлөөс эхлээд төсвийн 
хөрөнгөөр хийж бүтээсэн ажлыг танилцуулсан сурталчилгааны материал, радио, телевизийн нийтлэг 
нэвтрүүлгийн олон цагийн дуу, дүрс бичлэг байж болно.

Урьд нь цахим технологи төдийлөн хөгжөөгүй, компьютерийн багтаамж харьцангуй бага байхад хэрэглэгчид 
компьютерийн файлуудаа, тухайлбал, төсвийн холбогдолтой файлуудыг “Баримт бичиг”, “Зураг”, “Дуу”, “Дүрс 
бичлэг” гэх мэтээр тус тусад нь хавтас үүсгэн хадгалдаг байсан бол өнөөдөр ямар ч компьютер бүх хэлбэрийн 
хэдэн мянган файлыг чөлөөтэй багтаах тул сэдэв, дэд сэдэв гэхчлэн нэг дор байрлуулах боломжтой болсон. 
Өөрөөр хэлбэл “Сүхбаатар дүүргийн 2016 оны төсөв” гэсэн хавтсанд Word, Excel, Photoshop, Adobe Acrobat-ийн, 
бас mp3, mp4 гэхлэн бүх файлыг оруулж болно. 

Бас компьютерийн зарим хэрэглэгч компьютер анхлан нэвтэрч байсан үеийнх шиг файлын нэрийг найман 
тэмдэгтэд багтаан “Төсөв1”, “Төсөв2” гэхчлэн товчхон нэрлэсэн хэвээр байгаа нь буруу юм. Орчин үеийн 
компьютерийн программд тийм хязгаарлалт нэгэнт байхгүй болсон тул “Сүхбаатар дүүргийн 2016 оны 
төсвийн төсөл”, “Сүхбаатар дүүргийн 2016 оны батлагдсан төсөв” гэхчлэн дэлгэрэнгүй нэрлэх боломжтой. 
Ингэснээр олон файлыг ангилах, дараа нь эрж олоход маш амархан болно. 

Иргэний төсвийг дүрслэл, инфографик ашиглан боловсруулах үйл явц 
Монгол Улсын төсөв сүүлийн хэдхэн жилд тасралтгүй нэмэгдэж, та бидний урьд хэрэглэж байгаагүй их наяд 
хэмээх тоогоор хэмжигдэх болжээ. Үүнийг дагаад орон нутгийн төсөв, түүний дотор нийслэл Улаанбаатар 
хотын төсөв хэдэн зуу, дүүргийнх хэдэн арван тэрбумд хүрч байна. Ийм их хэмжээтэй өгөгдөл, мэдээлэл, 
баримт жишээг жирийн иргэд, оршин суугчдад зориулан энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр дүрслэн харуулах янз 
бүрийн арга өргөн дэлгэрч байна.

Дүрсэлнэ гэдэг бол тоо цифрийг зургаар чимэглэж тодруулах, жагсаах, хүснэгтлэн байршуулах энгийн 
хэлбэрээс эхлээд график, диаграмм ашиглан харьцуулах, уялдаа холбоо, хамаарал, өөрчлөлтийг тайлбарлах, 
цаашилбал, дээрх хэлбэрүүдийг чөлөөтэй нэгтгэсэн иж бүрэн зураглал болгож харуулахыг хэлнэ.

Дүрслэлийг дараах байдлаар бэлтгэнэ. 
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1. Хэнд зориулж ямар мэдээллийг дүрсжүүлэхээ тодорхойлох

Хамгийн түрүүнд чухам ямар мэдээллийг хэнд зориулж дүрсжүүлэхээ яв цав тогтоох ёстой. Хэрвээ тэгэхгүй 
бол хийх явцдаа байн байн эргэж буцах, өөр өөр мэдээлэл эрж хайх зэргээр цаг алдах, эсвэл гаргасан дүрслэл 
хэрэгцээ багатай, сонирхолгүй байхад хүрнэ.

Иймээс “Улаанбаатар хотын төсөв хэр хэмжээтэй, сүүлийн жилүүдэд хэрхэн өсөж нэмэгдсэн, юунд зориулж 
байгааг харуулах”, “Энэ онд дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар ямар ямар худалдан авалт хийхийг танилцуулах”, 
“Өнгөрсөн жил Засаг даргын нөөц хөрөнгийг юу юунд зарцуулсныг жагсаагаад, тэр дундаас эргэлзээтэй, үр 
ашиг муутай зарцуулалтыг тодруулж дүүргийн иргэдийн анхаарлыг хандуулах”, “Танай хүүхдийн сургуулийн 
төсвийн задаргаа ба тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд зардал хүрэлцэж байгаа эсэхийг эцэг эхчүүдэд 
зориулж тайлбарлах” гэх зэргээр тодорхойлвол зохино.

Зорилгоо ингэж тодорхойлж чадсан цагт ямар баримт мэдээлэл хэрэгтэй, түүнийг хаанаас олж авах, хэр 
нарийвчлалтай байх, тэр ч бүү хэл ямар дүрслэлтэй хийвэл зохих нь аяндаа тодорно. Жишээлбэл, сүүлийн 
жилүүдийн төсвийн өөрчлөлтийн хандлагыг харуулах бол тов тодорхой тоон үзүүлэлт, түүгээр хийсэн 
диаграмм, харин тодорхой тендерийн үр дүнг ярих бол нотолгоо болохуйц баримт зураг илүү зохистой юм. 

2. Мэдээллээ бэлтгэх

Яг хэнд зориулсан ямар агуулгатай дүрслэл гаргахаа шийдсэний дараа шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж 
бэлэн болгох ёстой. Бэлэн материал байсан ч ажлын явцад нэмэлт, эсвэл шинэ мэдээлэл заавал шаардагдана. 
Ихэнх тохиолдолд төсвийн ерөнхий мэдээлэл ил тод байдаг боловч тодорхой асуудлаар нарийвчлал, задаргаа, 
бас шинэ мэдээллийг нэмж олох шаардлага тулгардаг.

Дүрслэлд ашиглах мэдээлэл баталгаатай, үнэн зөв байх ёстой. Иймд заавал баталгаатай эх сурвалжаас буюу 
юуны өмнө тухайн төсвийн субъект (төсвийн ерөнхийлөгч захирагчид буюу нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын Ажлын 
албаны дарга, Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын дарга, төрийн захиргааны болон төсвийн байгууллага 
дарга, захирал, эрхлэгч гэх мэт)-үүдээс авах хэрэгтэй. Тэдний мэдээллийг албан ёсны цахим хуудаснаас нь, 
хэрвээ тэнд байхгүй бол тухайн байгууллага дээр очиж, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хууль”-ийн дагуу хүсэлт тавьж авна. 

Олж авсан тоо, баримтыг нэг бүрчлэн шалгаж бэлэн болгоно. Хэрвээ буруу зөрүү байвал дүрслэл буруу, 
дүгнэлт алдаатай гарна. 

3. Хэрхэн дүрслэхээ төлөвлөх

Мэдээллийг дүрслэн харуулах дараах үндсэн хэлбэрүүдээс хамгийн оновчтойг сонгож авах шаардлагатай.

Тайлбар, өгүүлэмж:

 ▪ Тухайн өгөгдөл, мэдээлэл, баримтыг тайлбарлах буюу хамгийн чухал, шаардлагатай гэж үзсэн тоо 
баримтыг сугалан авч, дэлгэн харуулах нь жирийн иргэдэд ойлгуулахад үр дүнтэй байна. 

График ба диаграмм:

 ▪ Агуулгын хувьд нэлээд төвөгтэй, их хэмжээний мэдээллийг багцлан харуулдаг учраас тухайн асуудлаар 
зохих хэмжээний мэдлэгтэй хүмүүс ашиглахад илүү үр дүнтэй байдаг. Харин бусад хүмүүст ойлгоход хэцүү 
байж болох талтай.

Инфографик:

 ▪ Энэ бол дүрслэлийн иж бүрэн, боловсронгуй хэлбэр юм. Маш нарийн бүтэцтэй, олон хүчин зүйлээс 
хамааралтай өгөгдөл мэдээллийг тайлбар, дүгнэлтийн хамт нэг хавтгайд дэлгэж харуулах боломжийг 
олгодог. Үүнийг олон нийтэд зориулсан ухуулга сурталчилгаа, нөлөөлөлд өргөн ашиглана.

Дүрслэлийг хийж бүтээх хялбар ажил биш. Үүнийг бас уран бүтээл гэж хэлж болох ба төсвийн мэдлэгээс 
гадна логик сэтгэлгээ, геометр, хэвлэлийн дизайны мэдлэг, чадвар шаардагдана. 

Энэ бүхнийг харгалзан дүрслэлийг мэргэжлийн юмуу мэргэшсэн байгууллага, хүмүүсээр хийлгэх нь хамгийн 
хялбар арга зам юм. Гэхдээ ингэх нь нэгдүгээрт өндөр өртөгтэй, хоёрдугаарт бэлэн болсон дүрслэлийг 
шинэчлэх, засвар оруулах шаардлага гарахад заавал тэдэнд хандаж зардал гаргахад хүрнэ. Иймээс энэ нь 
төрийн бус байгууллагын хувьд хүндрэлтэй асуудал юм.

Харин сүүлийн үед бэлэн загваруудыг ашиглан тоо цифрийг оруулснаар янз бүрийн дүрслэлийг гаргаж авах 
боломж олгодог компьютерийн программ болон интернетэд түшиглэсэн үйлчилгээ бий болсон нь иргэн, 
судлаач, сэтгүүлч, төрийн бус байгууллагын ажилтнууд өөрсдөө хүссэн цагтаа дүрслэл хийх, шаардлагатай 
үед цаг алдалгүй засвар өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх боломжийг олгож байна. 
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Дүрслэлийн арга, хэрэгслүүд

1. Төсөв, санхүүгийн их хэмжээний тоо баримт бүхий мэдээллийг эмхэлж, дүрслэх хамгийн энгийн 
программ хангамж бол (зарим хүн гайхаж магадгүй) та бидний өргөн ашигладаг Microsoft Office-ийн 
Word юм. Тус программын багажуудыг ашиглан мэдээллийг хүснэгтээс гадна өөр ямар хэлбэр 
дүрсээр харуулж болохыг харна уу. 

2. Харин их хэмжээний тоон мэдээллийг дүрслэх хамгийн боловсронгуй программ бол Microsoft Of-
fice-ийн Excel юм. Excel нь “pivot tables” болон “pivot charts” зэрэг багажуудыг ашиглан мэдээллийг 
янз бүрээр ангилж боловсруулаад түүгээр маш нарийн бүтэцтэй диаграмм, график хийх боломжийг 
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олгодог. 

Excel-ийг сурахад амар биш хэдий ч нэгэнтээ сурчихвал мэдээллийг боловсруулах маш олон, уян хатан арга 
хэрэгслүүдийн эзэн болж чадна. 

Дүрслэлийн цахим хуудаснууд

Бэлэн болсон мэдээллийг оруулаад янз бүрийн дүрслэлийг гаргаж авах интернетийн маш олон үйлчилгээ бий 
болжээ. Зарим нь цахим технологийн нэлээд өндөр мэдлэг шаарддаг, бас төлбөртэй байдаг бол зарим нь огт 
үнэ төлбөргүй юм.

Ийм цахим хуудасны нэг жишээ бол www.PiktoChart.com. Түүнийг ашиглахад хэцүү биш боловч судалж 
сурахад тодорхой цаг хугацаа шаардагдана. Бас гаргаж авсан дүрслэлийн өмчлөх эрхийн асуудал дээр 
анхаарах хэрэгтэй.

http://www.PiktoChart.com
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Орон зайн зураглалын багаж хэрэгслүүд

Орон нутаг, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн мэдээллийг харуулах, хооронд нь харьцуулах, хөрөнгө 
оруулалт хийж зам тавьсан, тохижилт хийсэн газар орны мэдээллийг харуулахад орон зайн зураглалыг 
ашиглах нь үр дүнтэй байдаг. 

Ингэхдээ интернетийн Google Map, эсвэл компьютер дээр суулгаж ашигладаг Google Earth, бас газрын зураг 
хийдэг бусад тусгайлсан программыг ашиглаж болно.

Газрын зургийг хамгийн өндөр түвшинд боловсруулдаг программ бол ArcGIS юм. Харамсалтай нь мэргэжлийн 
бус хүн сурахад түвэгтэй, дээрээс нь өндөр төлбөртэй учраас түүний оронд QGIS-ийг ашиглах нь жирийн 
иргэн, төрийн бус байгууллагын хувьд хамгийн зөв сонголт юм. 

QGIS бол (www.qgis.mn) нээлтэй эх үүсвэр дээр суурилсан, үнэ төлбөргүй, эзэмшихэд харьцангуй хялбар 
хэрнээ орон зайн зураглалыг хүссэн загвараар гаргаж чаддаг программ билээ. 

http://www.qgis.mn
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Уг программыг ашиглах гарын авлага (монгол хэлээр), туслах файлуудыг http://mecc.mn/p/177 холбоосоор 
татаж авна уу.

Дүрслэлийг ашиглах, түгээх, олшруулах 

Зөвхөн ганц нэг дүрслэл бус, харин хэд хэдийг зэрэг ашигласан, зураг, хүснэгт, диаграмм, газрын зураг, 
тайлбар, жишээ баримт агуулсан дүрслэл төсвийн нарийн түвэгтэй мэдээллийг илүү сайн дэлгэн харуулна. 
Гэхдээ үзэхэд хэт түвэгтэй, эрээн мяраан байх нь ойлгоход хүндрэлтэй болохыг анхаарах нь зүйтэй. 

Дүрслэлд орсон мэдээлэл ямар эх сурвалжтай, хаанаас олж авсныг заавал тэмдэглэж багтаах ёстой байдаг.

Дүрслэл, инфографикийг компьютер дээр цахим хэлбэрээр бүтээдэг учраас түүнийг цахим хуудсанд 
байршуулах, цахилгаан шуудан, цахим сүлжээнд түгээхэд ямар ч саадгүй юм. 

Нөгөө талаар орон нутгийн иргэд, оршин суугчдад зориулж бэлтгэсэн инфографикийг том, жижиг зурагт 
хуудас, танилцуулга хэлбэрээр цаасан дээр хэвлүүлж, ухуулга сурталчилгааны материал болгон ашиглах 
нь маш үр дүнтэй. Тоо баримт алдаа мадаггүй, агуулга, загвар дизайны хувьд чанартай бүтээгдсэн цахим 
инфографикийг хэвлэхэд техникийн хувьд ямар ч саад байхгүй. 

Энд Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэнгийн төслийн хүрээнд иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
боловсруулсан зарим инфографикийг жишээ болгож оруулав.

http://mecc.mn/p/177
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Цэцэрлэгийн төсвийн талаар инфографик боловсруулсан туршлага
(DEMO - Ардчиллын боловсрол төв) 

Боловсролын салбараас төлөөлүүлэн Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгийн төсвийн ил тод 
байдлын талаар инфографикийг 2016 оны 1-ээс 3 дугаар сард боловсруулсан үйл явц дараах үе шатаар 
өрнөсөн юм.

1. Цэцэрлэгийн төсвийн ил тод байдлыг илтгэхийн тулд юу хийх талаар эхлээд зураглал гарган, 
зорилтот цэцэрлэгийг сонгон төлөвлөгөө боловсруулав. 

2. Мэдээллээ цахим хуудаснаас гадна холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзаж, цуглууллаа. 
Нийслэлийн боловсролын газар, Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын хэлтсийн дарга, 
мэргэжилтэн, 90 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч зэрэг нийт 12 албан тушаалтантай уулзаж, 
батлагдсан төсөв, тайланг баталгаажуулав. Сургуулийн өмнөх боловсрол (СӨБ)-ын тухай 
хууль, Төсвийн тухай хууль, СӨБ-ын байгууллагын орчны стандарт, ерөнхий шаардлага, 
холбогдох байгууллагын тогтоол, шийдвэр зэргийг оролцуулан нийт 13 эрх зүйн баримт 
бичгийг судалжээ.

3. Инфографикийн гол агуулга, мессежийг боловсруулахын тулд цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг 
эхээс нийгмийн сүлжээ ашиглан судалж үзэхэд цэцэрлэгийн төсвийн талаар мэдлэггүй, 
сонирхдоггүй байсан тул төсөв, норм стандарттай бодит байдлыг харьцуулан илэрхийлэв. 

4. Мөн инфографик боловсруулах арга барилыг эзэмших сургалтад хамрагдаж, онлайн хэрэглүүрийг 
судалж суралцлаа.

5. Эцэст нь төсвийн ил тод байдлын тухай энэхүү мэдээллийг иргэд, эцэг эхийн ашиг тусын 
үүднээс харж, төсөв, бодит байдлын талаарх мэдээллээс бидний хүргэх мессежийг илтгэх 
зураглалыг гаргав.

6. Инфографикийг боловсруулахад баталгаатай эх сурвалжийг баримталж, боловсруулсан 
мэдээлэл, тоо баримтаа сайтар нягталлаа. 

7. Боловсруулсан инфографикийг төсвийн ил тод байдлын чиглэлээр ажилладаг, зөвлөгөө өгөх 
иргэний нийгмийн байгууллагууд, эцэг эх, багш ажилтнуудад үзүүлж сэтгэгдлийг нь сонсож 
баталгаажуулсан нь үр дүнтэй байсан юм. Эцэг эхийн санал, сэтгэгдлийг судлахад энэ арга 
хэрэгсэл нь иргэдэд ойлгомжтой, тэдний оролцоог идэвхжүүлэх хэрэгсэл болж байгааг 
илтгэж байлаа. 

 (90 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн эх С.З-ийн сэтгэгдэл) 

Хүүхдийн тоо нормоос 
давсан байхад төсвийн 

төслийн дүнг хасаж 
баталж байгааг 

ойлгохгүй байна. 
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Инфографик боловсруулахад ажиглагдсан сургамжаас

 ▪ Инфографикт хэрэглэх зарим тоон мэдээлэл цаг тухайд нь олдохгүй, хариуцсан мэргэжилтэн нь чөлөөтэй, 
эсхүл гадуур ажилтай зэрэг асуудал учирч байсан. Энэ үед бусад байгууллага, хүнтэй холбогдож, 
олон өөр эх сурвалжаас хайх замаар мэдээллийг олов.

 ▪ Төсвийн нүсэр мэдээллийг эцэг, эхчүүдэд ойлгомжтой, цомхон, энгийн хэлбэрт оруулан 
инфографикийн загварыг сонгох нь өндөр ур чадвар, багагүй цаг хугацаа шаардсан ажил байлаа. 
Энэ талаар цаашид дэлгэрүүлэн судалж, суралцах шаардлагатай юм.

 ▪ Төсвийн инфографикийн төслийн эцсийн хувилбараа нягталж баталгаажуулахад ихээхэн цаг зарцуулах 
шаардлагатай байв. Ингэхдээ салбарын болон хөндлөнгийн мэргэжилтнүүдэд үзүүлж нягталж 
байвал сайн. 
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Эрүүл мэндийн төвийн төсвийн талаар инфографик боловсруулсан туршлага
(Бодлого судлал, мэдээллийн төв)

Эрүүл мэндийн салбарыг төлөөлүүлэн Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн төсвийн ил тод байдлыг 
хангахад туслах зорилго бүхий инфографикийг боловсруулах ажлыг дараах үе шаттай хийж 2016 оны 1 дүгээр 
сараас 3 дугаар сард гүйцэтгэсэн юм. Үүнд:

1. Үйл ажиллагаагаа эхлэхдээ төлөвлөгөө боловсруулах нь хүн хүч, цаг хугацаагаа зөв 
хуваарилахад ач холбогдолтой. 

2. Хэдийгээр төсвийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг байршуулах ёстой http://ulaanbaatar.mn/, 
http://tusuv-oronnutag.mn/, http://shilendans.gov.mn/, http://www.chingeltei.gov.mn/ гэх зэрэг олон 
цахим хуудаснаас хайсан боловч мэдээлэл дутуу, хугацаа хэт хуучирсан, товчхон, зарим нь огт 
мэдээлэл тавигдаагүй байсан. Харин зөвхөн тус төвийн өөрийнх нь http://chemn.moh.gov.mn/ цахим 
хуудаснаас мэдээллийг олж авсан бөгөөд эмнэлгийн санхүү хариуцсан ажилтнуудтай уулзаж, мөн 
ханын самбарт тавьсан төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний зургийг авч баталгаажуулж авлаа. 

3. Инфографикийн гол агуулга, мессежийг боловсруулахын тулд иргэдтэй уулзаж, нөхцөл байдлыг 
судлав. Нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа 9 иргэнтэй уулзахад бүгд эмнэлгийн 
төсвийн талаар мэдээлэлгүй, самбарт хадсан мэдээллийг үзээгүй, нэг иргэн шинжилгээ 
хийлгэхдээ төлбөр төлсөн, мөн тариагаа өөрөө гаднаас авч хийлгүүлсэн гэж хариулснаас 
харахад эмнэлгийн төлбөрт тусламж үйлчилгээ болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай 
хуулийн талаар мэдээлэл муутай байна. 

4. Мөн инфографик боловсруулах арга барилыг эзэмших сургалтад хамрагдаж, онлайн 
хэрэгслийг ашиглахад суралцлаа. 

5. Эрүүл мэндийн төв нь төсвийнхөө талаарх мэдээллийг иргэдэд мэдээлж байгаа хэдий ч 
төсөв боловсруулахад иргэд оролцох хууль эрх зүйн нөхцөл байхгүй байгааг харгалзан 
төсвийн талаарх чухал гэсэн хэсгийг болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай шинэчилсэн 
хуулийн дагуу иргэдэд хэрэгтэй гэж үзсэн заалтуудыг багтаасан зураглалыг гаргав. 

6. Инфографик боловсруулахад тухайн байгууллагын талаар мэдээллийг оршил болгон оруулж, 
баталгаатай эх сурвалжийг ашиглан мэдээлэл, тоо баримтыг сайтар нягталж оруулсан 
болно. 

7. Инфографик эцэслэхийн өмнө тус төвийн холбогдох мэргэжилтэн, иргэний нийгмийн 
байгууллагын зөвлөх, өвчтөн үйлчлүүлэгчдэд үзүүлж сэтгэгдлийг нь сонсоход энэ талаарх 
мэдээлэл дутмаг байдаг, ийм мэдээлэл хүний анхаарлыг татахуйц ойлгомжтой байна 
хэмээн саналаа илэрхийлсэн. 

Инфографик боловсруулахад ажиглагдсан сургамжаас
 ▪ Инфографикт хэрэглэх тоон мэдээлэл цуглуулахад зарим эх сурвалж нь тооцооллын алдаатай, 

ойгомжгүй байгаа нь найдвартай эх сурвалж болгон ашиглахад хүндрэл учруулж байлаа. Иймээс 
санхүүгийн мэдлэгтэй хүнтэй хамтран ажиллах нь зүйтэй. Мөн мэдээллээ багцалж нэг файл болгон 
бэлтгэвэл үр дүнтэй.

 ▪ Инфографикийг иргэд, эмнэлгийн үйлчлүүлэгчдэд энгийн, ойлгомжтой боловсруулах ур чадварт 
суралцах шаардлагатай. Өргөн хэрэглээний програм, онлайн хэрэглэгдэхүүнийг ашиглахад 
суралцвал сайн. 

http://ulaanbaatar.mn/
http://tusuv-oronnutag.mn/
http://shilendans.gov.mn/
http://www.chingeltei.gov.mn/
http://chemn.moh.gov.mn/


ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    72



ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    73



ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    74



ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    75



ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    76



ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА    77

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн талаар инфографик боловсруулсан 
туршлага (Стандарт шийдэл, мониторингийн төв)

Бид Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-гийн төсвийн ил тод байдлын талаар инфографик боловсруулахдаа 
Баянзүрх дүүргийг загвар болгон сонгож, дараах ажлыг 2016 оны 1 дүгээр сараас 3 дугаар сард гүйцэтгэсэн 
юм. Үүнд:

1. Эхлээд ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дүүргийн хэмжээний орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамарсан мэдээлэл хүргэхээс гадна иргэнд өөрт нь хамааралтай болохыг 
ойлгуулахыг эрмэлзэн сангийн хүрээнд хийгддэг тодорхой хэсэг ажлыг сонгон авлаа. Гэр хорооллын 
гудамжны гэрэлтүүлэг, хүүхдийн тоглоомын талбай, явган хүний зам, тохижилтын ажлыг сонгон авав.

2. Мэдээллээ аль болох олон эх сурвалжаас судалж цуглууллаа. Тухайбал, Баянзүрх дүүргийн эдийн 
засаг, нийгмийн өнөөгийн төлөв байдлын тоо, мэдээлэл цуглуулахын тулд дүүргийн хүн ам, эдийн 
засаг, нийгмийн статистик үзүүлэлтүүдийг 2014, 2015 оны байдлаар цуглуулж үзэв. ОНХС-гийн журам, 
төсвийн зохицуулалт зэрэг хууль эрх зүйн орчны судалгаа, Дүүргийн хөгжлийн стратеги, бодлого, 
ОНХС-тай холбоотой ИТХ-ын тогтоол, Засаг даргын захирамж зэрэг шууд хамаарах мэдээллээс гадна 
Сангийн яам, нийслэл, орон нутгийн төсвийн болон бусад цахим хуудаснаас холбогдох мэдээллийг 
цуглууллаа.

3. Олон эх сурвалжаас цуглуулсан олон төрлийн тоо мэдээллийг эрэмбэлэн ангилах, нэгтгэх мэдээллийн 
сан байгууллаа. Энэ нь мэдээллээ дүгнэхэд тустай юм. ОНХС-гийн тухайн онд батлагдсан ажил он 
дамжин хэрэгжсэн, эсвэл төсвийг буцаан татсан эсвэл мэдээлэл нь зөрүүтэй байсан зэрэг нь энэ 
сангаас амархан харагдана. 

4. Баримт бичгийн судалгаанаас гадна бодит байдал дээр ОНХС иргэдэд ямар ач тус өгч, хэрэгжиж 
байгааг нэг хорооны иргэд, ажилтнуудтай уулзаж тодрууллаа. Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хорооны 
ажилтнууд, зарим иргэдтэй ярилцлага хийж, ОНХС-гийн төлөвлөлт, зарцуулалтын мэдээлэл болон 
сангийн хөрөнгө оруулалтаар тус хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, төсөл, арга 
хэмжээний талаар дэргэрэнгүй мэдээлэлтэй болсон юм.

5. Инфографикийг боловсруулахдаа энгийн хялбар дүрслэлтэй, ойлгомжтой, богино хугацаанд 
шаардлагатай мэдээллүүдийг нэг дороос авах боломжтой байх загвар дизайн гаргах бүтээлч ур 
чадварт “ажлаа хийх явцдаа суралцаж” байв.

6. Мөн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар тоглоомын талбай барихаас 
өмнөх газрын байдал болон тоглоомын талбай байгуулсны дараах байдлыг гэрэл зургаар харуулсан 
нь бодит байдлыг иргэдэд ойлгуулахад тустай байсан. 

Инфографик боловсруулахад ажиглагдсан сургамжаас

 ▪ Судалгааны эхэн үед шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдэж байсантай холбогдуулан 
ОНХС-гийн төсвийн 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй зарцуулалтын тоо мэдээллийг авах 
боломжгүй байсан. Бусад холбогдох байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан тоо мэдээлэл 
шинэчлэгдээгүй, зөрүүтэй байгаагаас мэдээллийн найдвартай байдал эргэлзээ төрүүлж байлаа. 
Мөн ИТХ-ын тогтоол, Засаг даргын захирамж зэрэг шийдвэрүүдийг огноо, шийдвэрийн дугаараар 
эрэмбэлээгүйгээс нэмэлт цаг хугацаа шаардагдаж байсан. Энэ мэт бэрхшээл гардаг тул нэлээд цаг 
хугацаа шаардагдахыг анхаарч ажиллууштай. 

 ▪ Мөн цаг хугацааг анхааран ажиллах шаардлагатай. Сонгуулийн хугацаа ойртож байгаа учраас ямар 
учир шалтгаанаар төсвийн мэдээлэл авах гэж байгаад уулзсан хороо, хорооны иргэд эмзэглэж 
болгоомжлон, ярилцлага хийхэд төдий л тааламжтай бус хандлагатай байлаа. 

 ▪ Мөн мэдээлэл хэзээ цахим эх сурвалжид орох, олсон мэдээллээ цаг хугацааны хувьд хэдий 
үед хамарч байгааг анзаарч байх шаардлагатай. ОНХС-гийн төсөв санхүү, худалдан авах үйл 
ажиллагааны мэдээлэл хоцорч нийтлэгдэж байна. Шилэн дансны (2015 он) цалингийн зардлаас 
бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээнээс үзэхэд ОНХС-
гийн шилжүүлгийн дийлэнх хэсгийг оны эцэст шилжүүлсэн байсан. Санхүүжилт удаашралтай 
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байснаас хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ он дамжих үзэгдэл байсаар байна.
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БҮЛЭГ 4. ИРГЭНИЙ ТӨСӨВТ ТУЛГУУРЛАН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ НЬ

Нэг талаас, үнэн зөв, бодитой баримт нотолгоо, дүгнэлтэд тулгуурлаж, нөгөө талаас янз бүрийн арга 
хөшүүргийг ашиглан улс, орон нутгийн төсөв санхүүгийн төлөвлөлт, зарцуулалтыг сайжруулахад нөлөөлөх нь 
төсвийн мэдээллийг ил тод, нээлттэй болгохын эцсийн зорилго юм. 

Төсөвт нөлөөлөх бол хөрөнгө мөнгө зарцуулах тухай шийдвэр гаргах болон батлагдсан төсвийг зарцуулахад 
улс, орон нутаг, иргэд, оршин суугчдын эрх ашгийг тэнцвэртэй тусгасан, хууль журамд нийцсэн, хамгийн үр 
ашигтай байхад нөлөөлнө гэсэн үг.

Нөлөөллийн эхний алхам бол иргэд, оршин суугчид, татвар төлөгчид тодорхой төсвийн зарцуулалтыг мэдэж 
авах явдал юм. Чингэснээр төсөвт хяналт тавих, хэрвээ үрэлгэн, хууль журам зөрчсөн зарцуулалт байгаа 
бол хариуцлага нэхэх, цаашилбал, төсөв санхүүг батлагдахаас өмнө боловсруулж хэлэлцэхэд оролцсоноор 
төсвийн хууль, журам, дүрмийг боловсронгуй болгох нөхцөл бүрдэнэ.

Иргэний төсөв бол юуны өмнө тухайн орон нутагт амьдардаг, эсвэл тодорхой салбарт ажилладаг хүмүүсийн 
хэрэгцээнд зориулсан, тэдний эрх ашгийг илэрхийлдэг баримт бичиг учраас нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 
ашиглахад тохиромжтой. Ялангуяа аливаа төсвийн зарцуулалт, тулгамдсан асуудал, алдаа дутагдал зэргийг 
санхүүгийн тайлангийн олон тоо, эрээлжилсэн хүснэгтийн цаанаас ил гаргаж харуулдаг зураг, схем, график, 
товч тайлбар зэргийг хослуулсан инфографикийн бүтээгдэхүүнүүд асуудлыг маш ойлгомжтой хэлбэрээр 
тайлбарладгаараа давуу талтай.

Иргэний төсвийг анхнаас нь нөлөөллийн үйл ажиллагаанд ашиглахаар бодож боловсруулах нь зүйтэй. Өөрөөр 
хэлбэл, иргэд, оршин суугчдад үнэн зөв, бодитой, нотолгоотой мэдээллийг өгөөд зогсох бус, мөн тулгамдсан 
асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам харагдахуйц байх ёстой.

Нэгэнт бэлэн болсон иргэний төсвийг юуны өмнө тухайн орон нутгийн аль болох олон айл өрх, оршин суугч, 
эсвэл салбар, байгууллагын ажилтанд хүргэх нь чухал. Олон хүн иргэний төсвийг мэдэж ашиглах тусам иргэд 
төсвийн асуудалд анхаарлаа хандуулж, сонирхож улмаар оролцож эхлэх ба нөлөөллийн үйл ажиллагааг 
явуулах иргэний нийгмийн байгууллагуудын ар тал болж өгнө.

Дүгнэж хэлэхэд, иргэний төсөв бол Монгол Улсын төсөв санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах төдийгүй 
төсвийн төлөвлөлтөөс эхлээд хэлэлцэж, батлах бүхий л үйл явцыг хариуцлагатай, үр дүнтэй болгоход чиглэсэн 
нөлөөллийн үйл ажиллагаа, энэ зорилгод иргэдийг дайчлах маш чухал арга хэрэгсэл юм. 

Иргэний төсөвт тулгуурлан нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулахдаа иргэний нийгмийн байгууллагууд дараах 
дэс дарааллаар ажиллах нь зүйтэй.

Нэгдүгээрт, дүгнэлт, санал, зөвлөмж, шаардлагыг боловсруулах

Иргэний төсөв бол энгийн ойлгомжтой танилцуулга төдий бус харин нөлөөллийн чухал арга хэрэгсэл, 
боломж юм. Ингэхдээ ерөнхийд нь шүүмжилж шаардах бус, харин төсвийн баримт мэдээллийг цуглуулж, 
боловсруулах, түүнийгээ оршин суугчдад хүргэж тэдний санал бодлыг сонсож нэгтгэн дүгнэх замаар аль 
болох тодорхой санал дэвшүүлж зөвлөмж боловсруулах нь чухал. Эсвэл тодорхой шаардлага тавьж болно. 

Хамрах хүрээний хувьд төсвийг зөв зарцуулахаас эхлээд төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалтыг өөрчлөх тухай 
бодлогын шинжтэй байж болно. Тухайлбал, орон нутагт Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт амласан болон жил 
жилийн нийгэм-эдийн засгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, эсвэл цаг үеийн шаардлагатай асуудлыг шийдвэрлэхийн 
тулд хөрөнгө мөнгө хуваарилах гэх мэт.

Түүнчлэн Монгол Улсын төсөв, санхүү, худалдан авалтын хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулахын тулд УИХ, 
Засгийн газар, яам, агентлагт хандаж болно. 
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Хоёрдугаарт, нөлөөллийн объект буюу тухайн төсвийн субъектыг сонгох

Энэ нь юуны өмнө төсвийн хууль тогтоомжоор тодорхойлсон төсвийн эрх захирагчид (орон нутагт бол 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын албаны дарга, Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, Төсвийн байгууллагын 
дарга, Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн захирал гэх мэт) байна. Төсвийн аливаа шийдвэрийг тэд гаргаж, 
төсвийг хууль журмын дагуу зарцуулж, гүйцэтгэлд хяналт тавих үүрэг хүлээдэг учраас онож хандах нь маш 
чухал. Нэгэнт батлагдсан төсвийн зөв буруу зарцуулалтын хариуцлагыг зөвхөн тэд хүлээх учиртай. 

Орон нутгийн хувьд бодлого боловсруулж шийдвэр гаргагчид нь ИТХ-ууд, тэдгээрийн төлөөлөгчид юм. Төсвийг 
батлахаас өмнө төлөвлөгөө, төсөл байхад нь оролцох замаар нөлөөлье гэвэл тэдэнд хандах нь хамгийн үр 
дүнтэй. Ялангуяа жилд нэг удаа буюу 11 дүгээр сарын 25-наас 12 дугаар сарын 20-ны хооронд болдог аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын хуралдаанд сууж ажиглалт, мониторинг хийх нь олон талын ач холбогдолтой.

Гуравдугаарт, санал, зөвлөмж, шаардлагыг хүргэх, олон нийтэд хандах

Боловсруулсан санал зөвлөмж, шаардлагыг албан бичиг, нээлттэй захидал, судалгааны тайлан хэлбэрээр 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлнэ. Энэ үеэр хэвлэлийн мэдээ гаргаж, хэвлэлийн бага хурал 
зохион байгуулах нь олон нийтийн анхаарлыг хандуулах ач холбогдолтой. 

Үүнтэй зэрэгцэн иргэний төсөв, түүнийг дагалдсан инфографик зэрэг бүтээгдэхүүнийг танилцуулга, зурагт 
хуудас хэлбэрээр олшруулан тарааж, мэдээллийн самбар, цахим сүлжээнд байршуулсан байвал зохино. 

Дөрөвдүгээрт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа

Санал зөвлөмж, шаардлагыг зөвхөн хүргэж толилуулаад орхих нь хангалтгүй байвал дахин хандах, уриалга 
гаргах, хэлэлцүүлэг мэтгэлцээн зохион байгуулах зэргээр нөлөөллийн ажлыг тасралтгүй үргэлжлүүлэх ёстой. 

Хэрвээ тухайн асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэж өөрчлөлт гаргах ёстой онц чухал асуудал гэж үзвэл гарын 
үсэг цуглуулах, жагсаал цуглаан хийх зэрэг кампанит ажил явуулж болно.

Мөн тодорхой жишээ, хэрэг явдалд тулгуурлан шүүхэд хандах замаар нөхцөл байдлыг бүхэлд нь өөрчлөх 
стратегийн өмгөөллийн аргыг хэрэглэж болдог. 

Энэ бүгдийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл (сонин, радио, телевиз), нийгмийн сүлжээ ашиглан олон нийтэд 
хүргэх нь нөлөөллийн үр дүнг үлэмж нэмэгдүүлнэ. 

Гэхдээ энэ бүхнээс урьтаж орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудтай шууд харилцаж ойлголцон, 
хамтран ажилласан байх шаардлагатай.





Тус гарын авлагад 2016 оны 3 дугаар сарын байдлаарх мэдээлэл, цахим хуудасны 
холбоосуудыг ашигласан тул шинэчилсэн цахим хувилбарыг нягталж байна уу.
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