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“ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ЗАГВАР СТАНДАРТ” 

Орон нутгийн төсвийн үйл явц, баримт бичгүүдийн  
ил тод, нээлттэй байдлын хууль, эрх зүйн шаардлагуудын  

нэгдсэн зураглал (mapping) 
 

 Зураглалын энэхүү нэгдсэн хувилбарт Монгол Улсын төсвийн холбогдолтой хууль, журманд заасан нийт орон нутгийн төсвийн 
баримт бичиг ба үйл явцын ил тод, нээлттэй байдлын холбогдолтой эрх зүйн шаардлагуудыг судалж боловсруулан нэгтгэж 
харууллаа.  

 Орон нутгийн төсвийн зарим баримт бичиг ба үйл явцыг ил тод, нээлттэй болгох эрх зүйн тодорхой шаардлагууд байхгүй, 
эсвэл хэт ерөнхий зэрэг тохиолдолд тийм цоорхойг  нөхөх зорилгоор тодорхой саналуудыг боловсруулж дэвшүүлэв. Үүнийг 
ногоон өнгөөр ялгасан болно.    

 Нэгдсэн хувилбараас аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, орон нутгийн төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд тус 
бүрт хамаарах шаардлагууд, тэдгээрийн үндэслэлийг дэлгэрэнгүй харж болно.  

 Нэгдсэн зураглалд тулгуурлан Загвар стандартыг боловсруулна.    
 

 

№ 

ОРОН 
НУТГИЙН 
ТӨСВИЙН 

ЦАГЛАБАР 
(огноо) 

ХАМААРАХ 
ОРОН НУТГИЙН 

ТҮВШИН, 
ТӨСВИЙН 

БАЙГУУЛЛАГА 
 

ИЛ ТОД 
БОЛГОХ 

ШААРДЛАГАТ
АЙ ТӨСВИЙН 

БАРИМТ 
БИЧИГ, 

МЭДЭЭЛЭЛ, 
ҮЙЛ ЯВЦ 

ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЗААЛТУУД 
(төсвийн баримт бичгийн нэр, ил тод болгох хугацаа, арга хэлбэр) 

ТӨСВИЙН БАРИМТ БИЧИГ, МЭДЭЭЛЛИЙН АГУУЛГА: 
БҮТЭЦ, ЗАДАРГАА, НАРИЙВЧЛАЛ  

(Хууль, журманд заасан болон төслийн зүгээс санал 
болгож байгаа) 

1 01-р сар -Аймаг  
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Орон нутгийн 
хөгжлийн 
сангийн 
батлагдсан 
төсөв, түүнийг   
хуваарилах 
ба 
зарцуулалтын 
явц, тайлан 

Тайлбар:  
Нэг.  
Төсвийн тухай хуулинд “63.1.Баг, хорооны Засаг дарга Орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, 
арга замын талаар баг, хороодод олон нийтийн нээлттэй санал 
асуулга явуулна” гэж заасан боловч 2012 онд явуулж амжаагүй 
учраас 2013 оны Орон нутгийн хөгжлийн  сангийн төсөв нийт 
дүнгээрээ, задаргаагүй батлагдсан болно.   
Иймээс нэгэнт батлагдсан 2013 оны ОНХС-ийн төсвийг хэрхэн 
зарцуулах талаар орон нутгийн удирдлага иргэдээсээ санал авч 
хэлэлцүүлэх ёстой  гэж ойлгогдож байна. Хэрвээ тийм бол оны 
эхний улиралд багтах ёстой.  
Хоёр. 
Одоогоор ОНХС-ийн батлагдсан төсвийг хэрхэн хуваарилахыг 
хэлэлцүүлэх, санал авах  талаар тодорхой зохицуулалт байхгүй,  
“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын төсөл” гарсан боловч 
хараахан батлагдаагүй болно. Мөн “Орон нутгийн төсвийн төсөл 

Нэг.  
ОНХС-ийн батлагдсан төсвийг хэрхэн хуваарилахыг 
хэлэлцүүлэх бол Сангийн сайдын 2012.11.19-ны 244-р 
тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн төсвийн төсөл 
боловсруулах журам” -ын “Зургаа. Тусгай сангуудыг 
төлөвлөх тухай”, “Арван хоёр. Төсвийн төслийг 
боловсруулахад иргэдийн оролцоог хангах” тухай 
бүлэгт заасныг баримталж хавсралт маягтуудын дагуу 
мэдээлэх боломжтой  
Хоёр. 
ОНХС-ийн хуваарилсан дүнг дээрх журмын хавсралт “... 
аймаг, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл арга хэмжээний жагсаалт” ба “...сум/дүүргийн 
орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний 
жагсаалт” хавсралт маягтуудын дагуу мэдээлэх 
боломжтой. 
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боловсруулах журам”, түүний сум, дүүрэгт хамаатай маягтууд 
нэгэнт батлагдсан ОНХС-ийн төсвийг хэлэлцэхэд хамаарах эсэх нь 
тодорхойгүй байна.  
Гурав. 
Иймээс ОНХС-ийн хөрөнгийг хуваарилахыг хэлэлцүүлэх явц, үр 
дүн ба зарцуулалтыг орон нутгийн төсвийн (сар, улирал, жилийн) 
гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлангийн хамт олон нийтэд мэдээлж байх нь 
зүйтэй.  

2 01-р 
сарын 05-
ны дотор 
. 

Захиалагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 

Тухайн 
жилийн 
худалдан 
авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах  тухай хууль”: 
48.5. Захиалагч худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 

тухайн жилийн төсөв батлагдсанаас хойш нэг сарын дотор хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ. 
Тайлбар:  
Аймаг, нийслэлийн төсөв 12-р сарын 05-ны дотор батлагдах тул 
түүнээс хойш нэг сар буюу 01-р сарын 05-ны дотор гэж үзэв.  

Батлагдсан бүрэн эхээр нь ил тод болгоно. 
Ингэхдээ, Сангийн сайдын 2012.12.13-ны 264-р 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн ба орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын хавсралт 
№1 буюу ”Захиалагчийн ... онд бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах төлөвлөгөө” маягтыг баримтална. 

3 01-р 
сарын 05-
ны дотор 
(Мөн 
дараачийн 
сар 
тутмын 05-
ны дотор) 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Тайлбар: 
Төсвийн 
байгууллагууды
н худалдан 
авалт хийсэн 
бол орон 
нутгийн нийт 
худалдан 
авалтанд 
багтаана. 

Худалдан 
авалтын 
явцын 12-р 
сарын мэдээ 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”: 

3.3.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангахтай 
холбогдсон харилцааг Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулиар нарийвчлан зохицуулна. 
 
“Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам” 
(Сангийн сайдын 2012.12.27-ны 290-р тушаалаар батлагдсан):  

3.29.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төрийн сангийн асуудал 
хариуцсан нэгж, мэргэжилтэн нь тухайн орон нутагт төсвийн 
хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын санхүүжилтийн талаарх мэдээллийг 
Засаг даргын Тамгын газрын мэдээллийн самбарт шуурхай 
байрлуулж, нийтэд мэдээлэх ажлыг тогтмол гүйцэтгэх бөгөөд 
санхүүжилт хийгдсэн тухай бүр мэдээллийг шинэчилж байна. 
4.5.Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй ажлын санхүүжилт, 
түүний гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлаар төсвийн эрх захирагч, 
тухайн нутгийн захиргааны байгууллагаас орон нутгийн иргэд, 
төрийн бус байгууллагуудыг хөндлөнгийн хяналт тавих 
боломжоор хангах үүрэгтэй.  
б.З.Төсвийн өрөнхийлөн захирагч нь өөрийн багцад 
батлагдсан төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, 
санхүүжилтийн мэдээ, ажлын явц, үр дүнгийн талаарх тайланг 
сар бүр энэ журмын тавдугаар хавсралтаар батлагдсан 
маягтын дагуу гаргаж, сар бүрийн дараа сарын 5-ны дотор 

Сангийн яаманд хүргүүлнэ. 
 
 
 
 
 

Нэг. 
“Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-
ын дагуу Сангийн яаманд хүргүүлсэн сарын тайлан ил 
тод болгох  
Хоёр. 
“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хууль”: 
10 дугаар зүйл.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр       бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны ил тод байдал 
10.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага нь хуульд 
өөрөөр заагаагүй бол төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр 
дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ: 
10.1.1.ил тод, шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай байх зарчимд суурилсан худалдан авах 
ажиллагааны бодлого баримтлан, энэ тухай цахим 
хуудсандаа байрлуулах болон бусад хэлбэрээр нийтэд 
мэдээлэх; 
10.1.2.тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг 
явуулах журам, тендерийн урилгыг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх;  
10.1.3.тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур 
үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 
үндэслэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;  
10.1.4.тендерт шалгарсан болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх товч мэдээллийг цахим 
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хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, шалгарсан 
болон шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн 
үндэслэлийн талаар тодорхой танилцуулах; 
10.1.5.худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний 
тайланг цахим хуудсандаа байршуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 
10.1.6.тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн 
талаар тухай бүр холбогдох байгууллагад мэдээлэх; 
10.1.7.худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын 
тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг 
цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 
10.1.8.хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээллийг 
мэдээлэх. 
Санал: 
+Дээрх заалтууд маш ерөнхий  бөгөөд хугацаагүй 
байна. Иймээс Худалдан авах ажиллагааны явцыг сар 
тутам нэгтгэж дараа сарын 05-ны дотор олон нийтэд 
тайлагнаж байх.  
Ингэхдээ Сангийн сайдын 2012.12.27-ны 290-р 
тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилтийн журам”-ын Хавсралт №5 “..... 
Аймаг/сумын нутагт улс орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлын гүйцэтгэл, 
санхүүжилтийн .... –р сарын мэдээ” маягтын дагуу. (Энд 
“аймаг, сум” гэж байгаа боловч уг журмаар төсвийн 
ерөнхийлөгч захирагчдад ижил шаардлага тавигдаж 
байгаа тул нийслэл, ялангуяа дүүргийг хамааруулах 
боломжтой гэж үзлээ. Хэрвээ нийслэл, дүүрэгт тусдаа 
маягт байгаа бол түүнийг ашиглана) 
+Харин тодорхой худалдан авалт тус бүрийн явц, үр 
дүнг төслийн хүрээнд боловсруулсан “Худалдан 
авалтын ил тод, нээлттэй байдлын хүснэгт”-ээр тогтмол 
дэлгэн харуулж байх.  
+Тухайн орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, эсвэл эрх 
шилжиж ирсэн худалдан авалт биш боловч тухайн орон 
нутагт улсын төсөв, гадаадын зээл тусламжаар 
хэрэгжиж байгаа худалдан авалтын явц, үр дүнг дээрх 
саналд хамруулан ил тод болгож байх.  

4 01-р 
сарын 10-
ны дотор. 
(Мөн 
улирал 
бүрийн 
дараа 
сарын 10-
ны дотор). 

Сум Сум 
хөгжүүлэх 
сангийн 
улирлын 
тайлан.  

Тайлбар:  
(Оны эхний 
улирлын 
тайлан өмнөх 
оны жилийн 
тайлан байна) 

“Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, 
хяналт тавих журам” (Засгийн газрын 2011.04.27-ны 134-р 
тогтоолоор батлагдсан): 

5.1.Сангийн үйл ажиллагааг нийтэд ил тод явуулна. Сангийн 
хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалт, эргэн төлөлт, тайлагналтад 
тухайн сумын иргэд хяналт тавих эрхтэй бөгөөд шаардлагатай 
тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар хөндлөнгийн хяналт 
шалгалт хийлгэж болно. 
5.3.Энэхүү журмын 3.1.5-д заасан ажлын хэсэг сум хөгжүүлэх 
сангийн үйл ажиллагаа, зээлийн гэрээний хэрэгжилтэд тухайн 
санхүүгийн жилд 2-оос доошгүй удаа шалгалт хийж, дүнг иргэдийн 

Дараах мэдээллийг ил тод, нээлтттэй болгоно.  
1.Сум хөгжүүлэх сангийн улирлын тайлан 
2.Сангийн үйл ажиллагаа, зээлийн гэрээний 
хэрэгжилтэд хийсэн шалгалтын дүн (тухайн улиралд 
гарсан тохиолдолд) 
3.Жил бүрийн сум хөгжүүлэх сангийн гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаанд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүн (тухайн 
улиралд гарсан тохиолдолд)  
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Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, сумын нийт иргэдэд мэдээлж байна. 
5.4.Сумын Засаг дарга сум хөгжүүлэх сангийн орлого, 
зарлагын дүн болон зарцуулалтын тайланг улирал, жилээр 
гаргаж, улирлын эхний сарын 10-ны дотор аймгийн хүнс, 
хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт хүргүүлнэ. 

Аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн газар 
сумдын тайланг аймгийн хэмжээнд нэгтгэж, улирлын эхний сарын 
20-ны дотор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд, Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам тайланг улсын хэмжээнд 
нэгтгэж улирлын эхний сарын 30-ны дотор Сангийн яаманд тус тус 
хүргүүлнэ. 
5.5.Жил бүрийн сум хөгжүүлэх сангийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагаанд 
хөндлөнгийн аудит хийлгэж, аудитын дүгнэлтийг сумын иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэх, нэгдсэн дүнг Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам болон Сангийн яаманд ирүүлэх 
асуудлыг аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн 
газар хариуцаж ажиллана. 

5 01-р 
сарын 10-
ны дотор 

-Аймаг  
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 
-Аймаг, 
нийслэл, сум, 
дүүргийн ИТХ, 
ЗДТГ, харьяа 
байгууллагууд 
(агентлаг),  
төсвийн 
байгууллагууд 
-Аймаг, 
нийслэл, 
дүүргийн 
ОНӨХЭ 

Тайлбар: 
Төсвийн бүх 
түвшин, 
байгууллагад 
хамаарна.  

Тухайн 
жилийн 
батлагдсан 
төсөв 

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль”: 
9.1.1.тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа 

жилийн төсвийн төслийг өөрийн цахим хуудас болон Монгол Улсын 
төсвийн ил тод байдал цахим хуудсанд дор дурдсан хугацаанд 
байрлуулан мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх: 
9.1.1.а.тухайн жилийн төсвийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-
ны өдрийн дотор; 
 
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”:  

 “4.2. Тухайн жилийн төсвийг эрх бүхий байгууллагаас баталж, 
хүчин төгөлдөр болсны дараа төсвийн захирагч дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.2.2. төсвийн ерөнхийлөн захирагч өөрийн багцын төсвийг 7 
хоногийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ” гэж заажээ.  
 
Тайлбар:  
Энэ нь 12-р сард багтаж гэсэн үг юм. Үүнээс үзэхэд дээрх хууль, 
дүрэм хоёрын заалт зөрж байна. Тэгвэл “Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-д “9.1.Энэ хуулийн 
3.1-д заасан байгууллага нь хуульд өөрөөр заагаагүй бол төсөв, 

санхүүгийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр дараах арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлнэ” гэжээ. Хууль нь журмаас дээгүүр гэж үзээд 01-р 
сарын 10-ны дотор гэсэн хугацааг баримтлана.  

Нэг. 
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийг батлагдсан 
бүрэн эхээр нь ил тод болгоно. Энэ нь “Орон нутгийн 
төсвийн төсөл боловсруулах журам”-ын хавсралт 

загвар, маягтуудын дагуу  батлагдсан баримт бичгүүд 
байх юм.     
Үүнд:    
1.Хавсралт №2 ........аймаг/нийслэлийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тогтоол. Загвар 
маягт. “ ... аймаг/нийслэлийн .... оны төсөв батлах 
тухай.  
Мөн тус тогтоолын хавсралтанд заасан  загвар, 
маягтуудын дагуу батлагдсан бусад баримт бичгүүд 
байна.  
Үүнд.  
2.“Төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх 
үр дүн” (... аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралт)”,  
3.“...аймаг, нийслэлийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт (... 
аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 
20.. оны .. -р тогтоолын 2 дугаар хавсралт), 
4.“...аймаг/нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт” (... аймгийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 20.. оны .. -р 
тогтоолын 3 дугаар хавсралт),  
5.“...сум/дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны тогтоол (загвар маягт) “.... сум/дүүргийн 
оны төсөв батлах тухай”, 
6.“Төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх 
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үр дүн” (...сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 1 дүгээр хавсралт)”  
7.“...сум/дүүргийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт (... 
сум/дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 2 дугаар хавсралт), 
8.“...сум/дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт” (... сум/дүүргийн 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 20.. оны .. 
-р тогтоолын 3 дугаар хавсралт),  
 
Хоёр. 
“Төсөв, санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангахад дагаж мөрдөх журам”: 

Гурав. Мэдээллийн бүтэц 
3.1. Төсвийн байгууллагын мэдээлэл дараахь бүтэцтэй 
байна: 
3.1.1. эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв; 
3.2. Энэ журмын 3.1.1-д заасан мэдээлэл дараахь 
байдлаар илэрхийлэгдсэн байна: 
3.2.1. эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, 
гүйцэтгэлийг хэмжих шалгуур үзүүлэлт; 
3.2.2. орлого (үндсэн үйл ажиллагааны орлого, төсөвт 
байгууллагын өөрийн орлого);  
3.2.3. урсгал зардал (үндсэн цалин, цалингийн 
нэмэгдэл, бараа үйлчилгээний зардал, татаас, 
шилжүүлэг); 
3.2.4. хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, 
арга хэмжээ, концессийн зүйлсийн жагсаалт; 
3.2.5. улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвт 
төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа; 
3.2.6. зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр (улсын төсөв, 
орон нутгийн төсөв, өөрийн орлого); 
3.2.7. байгууллагын батлагдсан орон тоо. 
 
Гурав.  
Төсвийн байгууллагуудын төсвийг бүрэн эхээр нь ил 
тод болгоно. Энэ нь ИТХ-ын шийдвэрийн дагуу Санхүү, 
төрийн сангийн хэлтсээс тооцсон байгууллагуудын 
төсвийн орлого, зарлагын хуваарь (төсвийн хуваарь) 
байна.  

6 01-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 
(Мөн 
дараа сар 
бүрийн 12-

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 
Тайлбар:  
“Төсөв, 

Төсвийн 12-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

“Төсвийн тухай хууль”: 

8.8.Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил 
сангийн төсөв, аймаг, нийслэлийн төсвийн сарын гүйцэтгэлийн 
мэдээг дараах цаглабрын дагуу боловсруулж, батална. 
8.8.1.төсвийн шууд захирагч төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээг 
сар бүрийн 02-ны дотор харьяалагдах төсвийн төвлөрүүлэн 
захирагчид хүргүүлэх; 
8.8.2.төсвийн төвлөрүүлэн захирагч тусгай сан, төсвийн сарын 

Төсвийн байгууллагад мөрддөг санхүүгийн тайлан, 
тодруулгын маягтын дагуу ил тод болгоно.Үүнд.   
“Төсөвт байгууллагын .... оны ... р улирлын 
санхүүгийн тайлан” 

Үндсэн маягтууд:  
1.Санхүүгийн байдлын тайлан (СТ-1А) 
2.Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан (СТ-2А) 
3.Мөнгөн гүйлгээний тайлан (СТ-3А) 
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ны дотор) санхүүгийн ил 
тод байдлыг 
хангахад дагаж 
мөрдөх журам” 
зөвхөн төсвийн 
байгууллагад 
хамаарна гэж 
ойлгогдож 
байна.Гэхдээ 
сарын мэдээг 
аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн 
түвшинд 
нэгтгэн 
тайлагнах 
боломжтой. 
(Одоогоор 
нийслэлд 
нэгтгэн 
гаргадаг) 

гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрийн 04-ний дотор харьяалагдах 
төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэх; 
8.8.3.төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн сарын гүйцэтгэлийн 
мэдээг сар бүрийн 06-ны дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх; 
 
“Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”: 

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.3.1. төсвийн байгууллага cap, улирлын тайланг cap, улирлын 

гүйцэтгэл гарснаас хойш 7 хоногийн дотор; 
 
Тайлбар:  
Төсвийн хуулинд заасанчлан, төсвийн байгууллагын (бас аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн) сарын гүйцэтгэлийн мэдээг ганц нэг 
хоногийн зөрүүтэйгээр дээш хүргүүлэхээр заасныг нэгтгээд, мөн 7 
хоногийн дотор гэснийг тооцоод бүгдийг дараа сарын 12-ны дотор 
ил тод болгох боломжтой гэж үзэв.  

4.Цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан (СТ-4А) 
Нэмэлт тодруулгын маягтууд:  
1.Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан  

(Улсын тайлан маягт ТГ-4. Санхүү, эдийн засгийн 
сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар баталсан. “Энэхүү 
маягтын нэр, томъёог өөрчлөхийг хатуу хориглоно” 
гэсэн тэмдэглэгээтэй) 
2.Үндсэн хөрөнгийн тайлан. ТБССТ-1 
3.Бараа материалын тайлан.  
4.Бусад 
(“Төсөвт  байгууллагад   мөрдөх   нягтлан   бодох   
бүртгэлийн дансны заавар батлах тухай Сангийн 
сайдын 2006.11.27-ны 388-р тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан. 2008.10.09-ны 352-р тушаалаар өөрчлөлт 
оруулсан)  
Тайлбар:  
1.Төсөвт байгууллагууд улирал тутам  гаргадаг 
санхүүгийн тайлангийн нэг хэсэг болох төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайланг сар тутам гаргаж байгаа одоогийн 
практикийг баримтална.     
2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн сарын 
гүйцэтгэлийн тайлан (мэдээ)-г байгууллагын сарын 
гүйцэтгэлийн маягтаар гаргах эсэх нь тодорхойгүй. 

7 01-р 
сарын 15-
ны дотор 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Өмнөх оны 
худалдан 
авалтын 
жилийн 
тайлан 

“Төрийн ба орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах 
журам”: 
З.б.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч хуулийн 45.1 дэх, 45.2.1 дэх 

заалтыг үндэслэн батлагдсан багцын хүрээнд өөрийн хэрэгцээнд 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан хэрэгжилтийн, мөн 
хуулийн 45.4 дэх заалтын дагуу Худалдан авах ажиллагааны 
мэргэжлийн байгууллага нь тухайн оны худалдан авах 
ажиллагааны тайланг Маягт 2, 3-ын дагуу нэгтгэн хуулийн 49.5-д 
заасны дагуу дараа оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор 
санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад ирүүлнэ. 

Сангийн сайдын 2012 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн 264 
тоот тушаалаар баталсан “Төрийн ба орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын 1-р 
хавсралтын “Захиалагчийн ... оны бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан” маягт №2,3-ын 
дагуу.  

8 01-р 
сарын 20-
ны дотор 
 

Захиалагч: 
-Сум 
-Дүүрэг 

Тухайн 
жилийн 
худалдан 
авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах  тухай хууль”: 
48.5.Захиалагч худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тухайн 

жилийн төсөв батлагдсанаас хойш нэг сарын дотор хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ.  
Тайлбар:  
Сум, дүүргийн төсөв 12-р сарын 20-ны дотор батлагдах тул түүнээс 
хойш нэг сарын дотор гэж тооцоолов]   

Батлагдсан бүрэн эхээр нь, дэлгэрэнгүй жагсаалт 
хэлбэрээр ил тод болгоно. Ингэхдээ, Сангийн сайдын 
2012 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн 264 тоот тушаалаар 
баталсан “Төрийн ба орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг 
төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын “Захиалагчийн ... онд 
бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө” 
маягт №1-ыг баримтална. 
 

9 01-р 
сарын 
20-ны 
дотор.  
(Улирал 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Засаг даргын 
нөөц 
хөрөнгийн 
зарцуулалтын 
өмнөх оны 4-
р улирлын 

“Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын 
нийтлэг журам” (Сангийн сайдын 2012.11.15-ны 239 тоот 
тушаалаар батлагдсан): 

“Тухайн шатны Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төсвийн 
асуудал хариуцсан хэлтэс (тасаг) Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 
зарцуулалт, эх үүсвэрийн үлдэгдлийн талаархи мэдээллийг Засаг 

Засаг даргын зөвлөлийн хуралд хийсэн танилцуулгыг 
бүрэн эхээр нь буюу задаргаатай жагсаалт хэлбэрээр.   
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тутмын 
дараа 
сарын 20-

ны дотор) 

улирлын 
мэдээ 

даргын зөвлөлийн хуралд улирал бүр танилцуулж байна”    
Тайлбар:  
4-р улирлын тайлан нь өмнөх оны жилийн тайлан байна.  

10 01-р 
сарын 22-
ны дотор 
(Мөн 
дараа 
улирал 
бүрийн 22-
ны дотор) 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 
 

Төсвийн 4-р 
улирлын  
гүйцэтгэлийн 
тайлан. 
 

“Төсвийн тухай хууль”: 

8.9.Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил 
сангийн төсөв, орон нутгийн төсвийн улирал, хагас, бүтэн жилийн 
төсвийн гүйцэтгэл, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн 
нэгтгэсэн тайланг дараах цаглабарын дагуу боловсруулна: 
8.9.1.төсвийн шууд захирагч улирлын төсвийн гүйцэтгэл, 
санхүүгийн тайланг дараа улирлын эхний сарын 15-ны дотор 
гаргаж харьяалагдах дээд шатны төсвийн захирагчид, жилийн 

төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг дараа оны 01 дүгээр сарын 
25-ны дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит 
хийгдсэн санхүүгийн тайланг 02 дугаар сарын 25-ны дотор 
харьяалах дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлэх; 
 
“Төсөвт  байгууллагад   мөрдөх   нягтлан   бодох   бүртгэлийн  
дансны   заавар” (Сангийн сайдын 2006.11. 27-ны 388-р 
тушаалаар батлагдсан): 

1.3.Төсөвт байгууллага  нь санхүүгийн тайланг оны эхнээс өссөн 
дүнгээр улирал тутам гаргана. 
 
“Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”:  

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.3.1. төсвийн байгууллага cap, улирлын тайланг cap, улирлын 

гүйцэтгэл гарснаас хойш 7 хоногийн дотор; 
 
Тайлбар:  
Төсвийн гүйцэтггэлийн өмнөх оны 4-р улирлын тайлан нь өссөн 
дүнгээр жилийн эцсийн тайлан байх тул 02-р сарын 25-ны дотор ил 
тод болгодог төсвийн байгууллагын жилийн тайлантай нэгтгэх 
боломжтой. 

Төсвийн байгууллагад мөрддөг санхүүгийн тайлан, 
тодруулгын маягтын дагуу ил тод болгоно. 
Үүнд.   
“Төсөвт байгууллагын .... оны ... р улирлын 
санхүүгийн тайлан” 

Үндсэн маягтууд:  
1.Санхүүгийн байдлын тайлан (СТ-1А) 
2.Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан (СТ-2А) 
3.Мөнгөн гүйлгээний тайлан (СТ-3А) 
4.Цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан (СТ-4А) 
Нэмэлт тодруулгын маягтууд:  
1.Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан  

(Улсын тайлан маягт ТГ-4. Санхүү, эдийн засгийн 
сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар баталсан. “Энэхүү 
маягтын нэр, томъёог өөрчлөхийг хатуу хориглоно” 
гэсэн тэмдэглэгээтэй) 
2.Үндсэн хөрөнгийн тайлан. ТБССТ-1 
3.Бараа материалын тайлан.  
4.Бусад 
(“Төсөвт  байгууллагад   мөрдөх   нягтлан   бодох   
бүртгэлийн дансны заавар батлах тухай Сангийн 
сайдын 2006.11.27-ны 388-р тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан. 2008.10.09-ны 352-р тушаалаар өөрчлөлт 
оруулсан) 

11 02-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 01-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

12 02-р 
сарын 12-
ны дотор 
Тайлбар: 
Цаашид 
сар 
бүрийн 12-

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Хандив 
тусламжаар 
өмнөх сард 
хүлээн авсан 
хөрөнгө, 
түүний 
зарцуулалтын 

“Төсвийн тухай хууль”: 

25.8. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч тусламж, хандив авсан тухай 
баримтын хувийг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага эсхүл аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төрийн санд нэг 
сарын дотор хүргүүлнэ. 
 
“Хандив тусламжийг бүртгэх журам” (Сангийн сайдын 2010 

Нэг. 
Төрийн санд хүргүүлсэн баримтын нэгтгэл, тайлан 
Хоёр. 
Зохих журам гэдэг нь “Төсөв, санхүүгийн ил тод 
байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам” гэж үзлээ. 

Учир нь дараах байдлаар заажээ.   
3.1. Төсвийн байгууллагын мэдээлэл дараахь бүтэцтэй 
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ны дотор Тайлбар:  
-Аймаг, 
нийслэл, сум, 
дүүргийн ТЕЗ-
ийн эрхлэх 
асуудлын 
хүрээний 
төсвийн 
байгууллагууда
д өгсөн хандив 
тусламж энд 
хамаарна. 

талаарх 
мэдээлэл 

оны 3-р сарын 1-ны 45 тоот тушаалаар батлагдсан) 
2.4. Хандив тусламжаар хүлээн авсан хөрөнгө, түүний 
зарцуулалтын талаар олон нийтэд зохих журмын дагуу мэдээлнэ. 

 

байна: 
3.1.4. төсвийн гүйцэтгэл, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт. 
3.5. Энэ журмын 3.1.4-т заасан мэдээлэл дараахь 
байдлаар илэрхийлэгдсэн байна: 
3.5.5. хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний 
зарцуулалт” 
(Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж 
мөрдөх журам) 
Тайлбар:    
1.Хандив, тусламжийг “Төсөв, санхүүгийн ил тод 
байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу 
төсвийн гүйцэтгэлийн хамт сар, улирал, хагас жил, жил  
тутам тайлагнахаар тусгана.  
2.Мөн төсвийн сарын гүйцэтгэлийг зөвхөн орлого, 
зарлагын мэдээ байдлаар тайлагнах тохиолдолд 
хандив тусламжийн нийт дүнг “Бусад” гэсэн хэсэгт 
тусгаад задаргааг нэмэлтээр оруулж болно. 

13 02-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 1-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

14 02-р 
сарын 25-
ны дотор 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн   
-Нийслэлийн  
-Сумын  
-Дүүргийн 

Өмнөх оны  
төсвийн 
гүйцэтгэлийн 
тайлан 

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”:  

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.3.1.  төсвийн байгууллага cap, улирлын тайланг cap, улирлын 
гүйцэтгэл гарснаас хойш 7 хоногийн дотор; 
4.3.2. төсвийн байгууллага хагас жилийн тайланг 7 дугаар сарын 
15-ны дотор, жилийн тайланг 2 дугаар сарын 25-ны дотор; 
 

Тайлбар:  
Үүнийг 01-р сарын 22-ны дотор ил тод болгодог төсвийн 
байгууллагын улирлын (жилийн) гүйцэтгэлийн тайлантай нэгтгэх 
боломжтой ч тусад нь гаргана.    

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг бүхэн эхээр нь ил тод 
болгоно.  
Нэг.  
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж 
мөрдөх журам”: 

3.1. Төсвийн байгууллагын мэдээлэл дараахь бүтэцтэй 
байна: 
3.1.4. төсвийн гүйцэтгэл, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт. 
3.5. Энэ журмын 3.1.4-т заасан мэдээлэл дараахь 
байдлаар илэрхийлэгдсэн байна: 
3.5.1. Энэ журмын 3.2-т тодорхойлсон үзүүлэлтүүд, 
хүрсэн үр дүн. Хүрсэн үр дүнг энэ журмын 3.3.3, 3.4.3-т 
заасан шалгуур үзүүлэлтээр гаргана; 
3.5.2. төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн 
төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт; 
3.5.3. төсөв хэмнэгдсэн болон хэтэрсэн бол холбогдох 
шалтгааныг тайлбарласан тайлбар; 
3.5.4. төсвийн хэмнэлтийг урамшуулалд зарцуулсан бол 
зориулаптыг заасан байх; 
3.5.5. хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт; 
3.5.6. хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга 
хэмжээг тендер зарлаж, сонгон шалгаруулсан бол 
шалгаруулалтын мэдээлэл (шалгарсан аж ахуйн нэгж, 
тоо хэмжээ, үнэ); 
3.5.7. төсвийн хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлд хийсэн 
аудитын тайлан, тухайн тайланд тусгагдсан асуудлын 
мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ. 
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Хоёр: 
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж 
мөрдөх журам”-ын хавсралтууд: 

1.Төсвийн байгууллагын ... жилийн тайлан. Зарлага 
(маягт)  
[Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх 
сурвалжийг заах. 5.4. Хэрэглэгч мэдээллийн самбарт 
байршуулсан мэдээллийг дэлгэрүүлж авах тохиолдолд 
тэрхүү мэдээллийг ямар эх сурвалжаас олж авахыг 
тодорхой заасан байна]   
2.Төсвийн байгууллагын ... жилийн тайлан. Хөрөнгө 
оруулалт (маягт) [Мөн адил] 
3.Улсын төсвийн орлого төвлөрүүлэгч байгууллагын 
жилийн тайлан. Орон нутгийн засаг захиргаа (маягт) 
 

15 03-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Өмнөх оны  
санхүүгийн 
тайланд 
хийсэн 
аудитын 
дүгнэлт 

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”:  
4.5.Төсвийн байгууллага өмнөх оны санхүүгийн тайланд нь 
хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь аудитын дүгнэлт 

гарснаас хойш 7 хоногийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ. 
 
“Төсвийн тухай хууль”:  

8.9.Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил 
сангийн төсөв, орон нутгийн төсвийн улирал, хагас, бүтэн жилийн 
төсвийн гүйцэтгэл, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн 
нэгтгэсэн тайланг дараах цаглабарын дагуу боловсруулна: 
8.9.1.төсвийн шууд захирагч улирлын төсвийн гүйцэтгэл, 
санхүүгийн тайланг дараа улирлын эхний сарын 15-ны дотор 
гаргаж харьяалагдах дээд шатны төсвийн захирагчид, жилийн 
төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг дараа оны 01 дүгээр сарын 
25-ны дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит 
хийгдсэн санхүүгийн тайланг 02 дугаар сарын 25-ны дотор 
харьяалах дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлэх; 

Аудит хийгдсэн санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн 
хамт бүрэн эхээр нь ил тод болгоно.  
 

16 03-р 
сарын 05-
ны дотор. 

-Сум 
-Дүүрэг 

Өмнөх оны 
төсвийн 
гүйцэтгэлийн 
тайлан.  
Тайлбар: 
Төрийн 
сангийн 
тайлан уу, 
нийт төсвийн 
тайлан уу? 

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”: 

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.3.4. сум, дүүргийн төрийн сан хагас жилийн тайланг 7 дугаар 
сарын 25-ны дотор, жилийн тайланг 3 дугаар сарын 5-ны дотор 

 

Бүрэн эхээр нь, дэлгэрэнгүй.  

17 03-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 

Худалдан 
авалтын  
явцын 02-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 
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-Дүүрэг 

18 03-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 
 

Төсвийн 
байгууллага 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 2-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

19 03-р 
сарын 15-
ны дотор 

Орон нутгийн 
өмчит болон 
орон нутгийн 
өмчийн 
оролцоотой 
хуулийн 
этгээд: 

-Аймгийн 
-Нийслэлийн 
-Дүүргийн 
Тайлбар: 
Одоогоор 
суманд орон 
нутгийн өмчит 
аж ахуйн нэгж 
байхгүй гэж 
үзлээ. 

Өмнөх оны 
төсвийн аудит 
хийгдсэн 
тайлан 

“Төсвийн тухай хууль”: 

8.9.8.Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайлангаа дараа жилийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор төрийн 
аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит хийсэн тайланг 3 дугаар 
сарын 15-ны дотор харьяалагдах төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч болон Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлэх. 
 
Тайлан:  
Хэрвээ ОНӨХЭ санхүүгийн тайлангаа төсвийн бусад 
байгууллагуудтай хамт тайлагнаад явах бол ингэж тусад нь 
тайлагнах шаардлагагүй байж болно.  

Аудит хийгдсэн тайланг бүрэн эхээр нь ил тод болгоно. 
Тайлбар: 
Ил тод болгох хуулийн шаардлага үгүй боловч орон 
нутгийн өмчит компанийн асуудал чухал учраас ил тод 
болгох нь зүйтэй. 

20 03-р 
сарын 31-
ний дотор  
(жил 
бүрийн I 
улиралд 
багтаан 
тайлагнах 
учраас) 

-Аймаг 
-Нийслэл 

Өмнөх оны 
үндсэн чиглэл 
ба төсвийн 
гүйцэтгэл 

Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2008 оны 3 дугаар сарын 12-ны 93-р 
тогтоол: 

2.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 
болон төсвийн гүйцэтгэлд мониторинг хийх үйл ажиллагаанд 
төрийн бус байгууллагуудыг оролцуулах нөхцөл бүрдүүлж 
ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
нарт үүрэг болгосугай.  
3.Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, түүний явц, үр дүнг 
жил бүрийн I улиралд багтаан Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 
ирүүлж байхыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт, тогтоолын хэрэгжилтийг улсын хэмжээгээр нэгтгэн, дүнг 
жил бүрийн II улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулж байхыг 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Мөнх-Оргилд даалгасугай.  

Тайлбар: 
Өнгөрсөн хугацаанд энэ заалт огт хэрэгжээгүй.  
Гэхдээ хууль, эрх зүйн шаардлагуудын зураглалд 
багтааж 2013 оноос жилээс хэрэгжүүлж эхлэх нь зүйтэй. 
Дараах мэдээллийг ил тод болгоно: 
1.Орон нутгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр ба орон 
нутгийн төсвийн гүйцэтгэлд мониторинг хийх үйл 
ажиллагаанд төрийн бус байгууллагуудыг оролцуулах 
нөхцөл бүрэлдүүлж ажилласан тайлан 
2.Төрийн бус байгууллагуудын хийж гүйцэтгэсэн 
мониторингийн тайлан. 

21 03-р 
сарын 31-
ны дотор. 
(Цаашид 
журамд 
заасан 
бусад 
хугацаанд)  

 

-Сум 
-Дүүрэг 

Тайлбар: 
Сум дүүргийн 
ОНХС-ийн 
талаар баг, 
хороодод 
хэлэлцүүлэг 
явуулна гэж 
ойлгогдож 
байна. Бас 
саналаа аймаг, 

ОНХС-ийн 
төлөвлөгөөни
й талаар 
санал авах,  
боловсруулах
, өргөн 
мэдүүлэх. 
Санал авах 
цахим 
хуудас 
(булан) нээх  

Тайлбар:  

“Төсвийн тухай хууль”: 

63 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсөвт иргэд, олон нийтийн оролцоог 
хангах 
63.1.Баг, хорооны Засаг дарга Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга 
хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар баг, 
хороодод олон нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулна. 
63.2.Энэ хуулийн 63.1-д заасан санал болон баг, хорооны иргэдийн 
Нийтийн Хурал дээр гарсан саналыг иргэдийн Нийтийн Хурал 
хэлэлцэн, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий төсөл, арга хэмжээг 
эрэмбэлэн сонгоно. 
63.3.Энэ хуулийн 63.2-т заасны дагуу баг, хорооны иргэдийн 

“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
журам”-ын (Сангийн сайдын 2012.11.19-ны 244-р 
тушаалаар баталсан) хавсралтад заасан дараах 

загвар, маягтуудын дагуу ил тод болгоно. Үүнд:  
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”-ын 
1-р хавсралтад заасан “Орон нутгийн хөгжлийн сан. 
Иргэдээс санал авах маягт” байна.  
2-р хавсралт. Баг/хорооны Иргэдийн нийтийн хурлын 
тэмдэглэл (Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл, арга 
хэмжээг хэлэлцэхэд ашиглах маягт) 
3-р хавсралт. Орон нутгийн хөгжлийн сан. Хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээ тодорхойлох маягт. 
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нийслэл рүү 
саналаа явуулж 
болно. 

ОНХС-ийн 
төлөвлөгөө, 
төслийн  
талаархи 
санал 
асуулга, 
хэлэлцүүлэг, 
иргэдийн 
нийтийн 
хурлын явц, 
энэ үеэр 
гарсан 
саналууд, 
баримт 
бичгийг тухай 
бүр, бүрэн 
хэмжээгээр 
ил тод болгож 
байх нь 
зүйтэй . 

Нийтийн Хурлаас ирүүлсэн саналыг сум, дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газар ач холбогдол, тухайн орон нутгийн хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулан эрэмбэлж, төсвийн төсөлд тусган сум, 
дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ. 
63.4.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь энэ хуулийн 
63.3-т заасан саналыг хэлэлцэж, төсвийн төсөлд тусган, батална. 
 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

Арван хоёр. Төсвийн төслийг боловсруулахад иргэдийн оролцоог 
хангах 
12.2.Сум, дүүргийн орон нутгийн хөгжпийн сангийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээг 
төлөвлөхөд иргэд, олон нийтийн оролцоог дараахь байдлаар 
хангана: 
12.2.1.баг, хорооны Засаг дарга орон нутгийн хөгжпийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга 
хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар баг 
хорооны иргэдийн дунд олон нийтийн нээлттэй санал асуулгыг 
явуулна: 
12.2.1.a/ баг, хорооны иргэдээс санал асуулгыг авахдаа санал 
асуулгын хуудсаар, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэрээр авна; 
12.2.1.6/ саналыг асуулгын хуудсаар авахад энэ журмын 1 дүгээр 
хавсралтад заасан маягтыг ашиглах ба маягтыг баг, хорооны айл 
өрх бүрт жил бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан хүргүүлнэ; 
[Энэ нь 3-р сарын 31-ны дотор гэсэн үг юм] 
12.2.1.в/энэ журмын 12.2.1.а-т заасан хэлбэрээр санал асуулгыг 
явуулахдаа, жил бүрийн 2 дугаар улирлын эхний 30 өдөрт багтаан 
санал авна. 
[Энэ нь 4-р сарын 30-ны дотор гэсэн үг юм] 
12.2.3.баг, хорооны Засаг дарга иргэдийн Нийтийн Хурал 
хуралдахаас 2 долоо хоногийн өмнө тухайн сум, дүүрэгт 
хуваарилагдах хөрөнгийн урьдчилсан тооцоо, иргэдээс гаргасан 
саналын урьдчилсан жагсаалт, сум, дүүргийн Засаг даргаас 
ирүүлсэн тухайн сум, дүүрэг, баг хороонд хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай хөгжлийн бодлого чиглэлтэй уялдсан төслүүдийн 
мэдээлэл, өмнөх жилүүдэд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний талаарх товч мэдээллийг баг, хороодод 
байршуулсан байна; 
[Энэ нь 6-р сарын 15-наас өмнө гэсэн үг юм] 
12.2.4.баг, хорооны Засаг дарга иргэдийн саналын урьдчилсан 
жагсаалт, сум, дүүргийн Засаг даргаас ирүүлсэн хөгжпийн 
бодлоготой уялдсан төслийн санал болон иргэдийн Нийтийн Хурал 
дээр гарсан саналыг тухайн иргэдийн Нийтийн Хуралд хэлэлцүүлж, 
тус хурлаас эрэмбэлэгдэн гарсан төслийн жагсаалтыг сум, 
дүүргийн Засаг даргад 2 дугаар улиралд багтаан хүргүүлнэ; 
[Энэ нь 6-р сарын 30-ны дотор гэсэн үг юм] 
12.2.5.сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь баг, хорооны 
иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцүүлсэн саналыг нэгтгэн орон 
нутгийн хөгжпийн бодлоготой уялдуулан, дүн шинжилгээ хийн, 
олонхийн санал авсан дарааллаар нь эрэмбэлж багцална: 

Мөн энэ тушаал хоёр хавсралттай. 
[Хавсралт №1 нь журам өөрөө юм байна] 
Хавсралт №2........аймаг/нийслэлийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тогтоол. Загвар 
маягт. “ ... аймаг/нийслэлийн .... оны төсөв батлах 
тухай.  
Энэ нь дотроо 4 хавсралттай. Үүнд:   
-“Төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх 
үр дүн” (... аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралт)”,  
-“...аймаг, нийслэлийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт (... 
аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 
20.. оны .. -р тогтоолын 2 дугаар хавсралт), 
-“...аймаг/нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт” (... аймгийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 20.. оны .. -р 
тогтоолын 3 дугаар хавсралт),  
-“...сум/дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны тогтоол (загвар маягт) “.... сум/дүүргийн 
оны төсөв батлах тухай”, 
-“Төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх 
үр дүн” (...сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 1 дүгээр хавсралт)”  
-“...сум/дүүргийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт (... 
сум/дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 2 дугаар хавсралт), 
-“...сум/дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт” (... сум/дүүргийн 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 20.. оны .. 
-р тогтоолын 3 дугаар хавсралт).  
 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
журам”: 

12.2.2.баг, хорооны Засаг дарга холбогдох маягтын 
дагуу тухайн баг хорооны иргэдийн ирүүлсэн саналыг 
багийн иргэдийн нийтийн хуралд хэлэлцүүлэх 
урьдчилсан жагсаалтыг бэлтгэхдээ: 
12.2.2.а/хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс 
бий болох үр өгөөжийг хэн хүртэх; 
12.2.2.6/ хэдэн хүн ашиг хүртэх; 
12.2.2.В/сум, дүүргийн иргэдийн амьдралд хэрхэн 
нөлөөлөх; 
12.2.2.г/төслийн нийт өртөг зэргийг тусгасан байна. 
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12.2.5.а/ сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар баг, хороодоос 
ирүүлсэн саналыг нэгтгэж, сум, дүүргийн орон нутгийн хөгжпийн 
сангаас санхүүжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний нэгдсэн 
жагсаалтыг бэлтгэнэ; 
12.2.5.6/ сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар тэргүүлэх ач 
холбогдлоор эрэмбэлэгдсэн төслийн саналын төсвийн нөлөөллийн 
тооцоог боловсруулж хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 
60 өдөрт нэгтгэн боловсруулна. 
[Энэ нь 8-р сарын 30-ны дотор гэсэн үг юм] 

12.2.5.B/ орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээг төлөвлөхөд төсөв, хөрөнгө 
оруулалт болон тухайн салбарыг хариуцсан мэргэжилтэнүүдийг 
оролцуулсан арга зүйн зөвлөмж өгч дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий 7-
оос доошгүй гишүүдээс бүрдэх ажлын хэсгийг Засаг даргын 
захирамжаар томилж ажиллуулна; 
12.2.5.г/ эрэмбэлсэн жагсаалтыг үндэслэн энэ журмын 3 дугаар 
хавсралтад заасан хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний төсөл 
тодорхойлох маягтыг бэлтгэнэ; 
12.2.5.д/ нэгдсэн жагсаалтад орсон хөтөлбөр төсөл, арга хэмжээ 
бүр тодорхойлох маяптай байна. 
12.2.6.сум, дүүргийн Засаг дарга олон нийтээс авсан саналын дагуу 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтэд танилцуулан, нээлтгэй 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж болно; 
12.2.7.сум, дүүргийн Засаг дарга эрэмбэлэгдсэн, орон нутгийн дунд 
хугацааны хөгжпийн хөтөлбөртэй уялдсан, энэ журмын 6.3-т заасан 
шаардлагыг хангасан нэгдсэн жагсаалтыг гаргаж, тухайн шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд төсвийн төслийн хамт өргөн 
мэдүүлнэ [Энэ нь Төсвийн тухай хуулиар, 12-р сарын 10-ны 
дотор гэсэн үг]; 

12.2.8.сум, дүүргийн Засаг дарга баг, хорооны иргэдийн Нийтийн 
Хурлаас баталгаажсан хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь сум, 
дүүргийн төсвөөр бие даан хэрэгжүүлэх чиг үүрэгт хамаарахгүй бол 
саналын жагсаалтыг тусад нь бэлтгэж аймаг, нийслэлийн Засаг 
даргад хүргүүлж болно; 

22 03-р 
сарын 25-
ны дотор 

Сум 
Дүүрэг 

Өмнөх оны 
төсвийн аудит 
хийсэн 
тайлан 

“Төсвийн тухай хууль”: 

8.9.3.сум, дүүргийн төрийн сан нь тухайн шатны төсвийн хагас 
жилийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг жил бүрийн 7 
дугаар сарын 25-ны дотор гаргаж дээд шатны төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчид, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн 
тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 05-ны дотор төрийн аудитын 
байгууллагад хүргүүлж, аудит хийсэн тайланг жил бүрийн 3 дугаар 
сарын 25-ны дотор дээд шатны төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 
хүргүүлэх ба аудит хийсэн тайланг нийтэд мэдээлэх; 

Аудит хийсэн тайланг бүрэн эхээр нь.  

23 04-р 
сарын 01-
ний дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

-ИТХ 
-ЗДТГ 

Өмнөх оны 
төсвийн 
гүйцэтгэл 

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль”: 

9.1.1.тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа 
жилийн төсвийн төслийг өөрийн цахим хуудас болон Монгол Улсын 
төсвийн ил тод байдал цахим хуудсанд дор дурдсан хугацаанд 
байрлуулан мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах 

Нэг. 
Төсвийн гүйцэтгэлийг дэлгэрэнгүй, задаргаатайгаар ил 
тод болгоно.  
Хоёр. 
Харин төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийг 
дараах байдлаар нь ил тод болгоно. (Гэхдээ төсвийн 
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-Төсвийн 
байгууллагууд: 
(аймгийн, 
нийслэлийн, 
сумын, 
дүүргийн)  
-ОНӨХЭ 
Тайлбар:  
Төсвийн 
байгууллагууд 
жилийн 
гүйцэтгэлээ 
урьд нь 
тайлагнасан 
байх тул энд 
хамаарахгүй 
гэж үзлээ. 

нөхцөлийг бүрдүүлэх: 
9.1.1.б.өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 
01-ний өдрийн дотор; 
 
Тайлбар:  
Адилхан 4-р сарын 1-ны бусад гурван баримт бичигтэй давхардаж 
байгаа Төсвийн тухай хуулийн дагуу 4-р сарын 1-нд ил тод болгох 
тэр заалтад  нэгтгэх нь зүйтэй. (Энэ хэсгийг хасах буюу алгасна 
гэсэн гэсэн үг). Гурвуулаа аудитад хүргүүлсэн, гэхдээ дүгнэлт 
гараагүй жилийн тайлангаа ил тод болгох тухай юм. 

байгууллагууд жилийн гүйцэтгэлээ урьд нь 
тайлагнасан тул энд хамаарахгүй байх) 
“Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж 
мөрдөх журам”: 

3.1. Төсвийн байгууллагын мэдээлэл дараахь бүтэцтэй 
байна: 
3.1.4. төсвийн гүйцэтгэл, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт. 
3.5. Энэ журмын 3.1.4-т заасан мэдээлэл дараахь 
байдлаар илэрхийлэгдсэн байна: 
3.5.1. Энэ журмын 3.2-т тодорхойлсон үзүүлэлтүүд, 
хүрсэн үр дүн. Хүрсэн үр дүнг энэ журмын 3.3.3, 3.4.3-т 
заасан шалгуур үзүүлэлтээр гаргана; 
3.5.2. төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн 
төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт; 
3.5.3. төсөв хэмнэгдсэн болон хэтэрсэн бол холбогдох 
шалтгааныг тайлбарласан тайлбар; 
3.5.4. төсвийн хэмнэлтийг урамшуулалд зарцуулсан бол 
зориулаптыг заасан байх; 
3.5.5. хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт; 
3.5.6. хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга 
хэмжээг тендер зарлаж, сонгон шалгаруулсан бол 
шалгаруулалтын мэдээлэл (шалгарсан аж ахуйн нэгж, 
тоо хэмжээ, үнэ); 
3.5.7. төсвийн хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлд хийсэн 
аудитын тайлан, тухайн тайланд тусгагдсан асуудлын 
мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ. 
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж 
мөрдөх журмын хавсралт”: 

1.Төсвийн байгууллагын ... жилийн тайлан. Зарлага 
(маягт)  
[Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх 
сурвалжийг заах. 5.4. Хэрэглэгч мэдээллийн самбарт 
байршуулсан мэдээллийг дэлгэрүүлж авах тохиолдолд 
тэрхүү мэдээллийг ямар эх сурвалжаас олж авахыг 
тодорхой заасан байна]   
2.Төсвийн байгууллагын ... жилийн тайлан. Хөрөнгө 
оруулалт (маягт) [Мөн адил] 
3.Улсын төсвийн орлого төвлөрүүлэгч байгууллагын 
жилийн тайлан. Орон нутгийн засаг захиргаа (маягт) 

24 04-р 
сарын 01-
ний дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

-ИТХ 
-ЗДТГ 
-Төсвийн 
байгууллагууд: 
(аймгийн, 
нийслэлийн, 
сумын, 

Өмнөх оны 
жилийн 
эцсийн 
санхүүгийн 
тайлан 

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль”: 
9.1.2. жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа жилийн 4 дүгээр 

сарын 1-ний өдрийн дотор цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллагын зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих 
боломжийг хангах; 
 
Тайлбар:  
Адилхан 4-р сарын 1-ны бусад гурван баримт бичигтэй давхардаж 
байгаа Төсвийн тухай хуулийн дагуу 4-р сарын 1-нд ил тод болгох 

Санхүүгийн  тайланг  дэлгэрэнгүйгээр ил тод болгоно.  
Үүнд,  
Санхүүгийн тайланд дараах мэдээлэл багтана: 
1.Санхүүгийн байдлын тайлан: СТ-1А 
2.Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан: СТ-2А 
3.Мөнгөн гүйлгээний тайлан: СТ-3А 
4.Өмчийн өөрчлөлтйн тайлан: СТ-4А 
Санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодруулгууд.  
1.Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 
2.Үндсэн хөрөнгийн тайлан. ТБССТ-1 
3.Бараа материалын тайлан. 
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дүүргийн)  
-ОНӨХЭ 
Тайлбар:  
Дээрхтэй адил 

тэр заалтад  нэгтгэх нь зүйтэй. (Энэ хэсгийг хасах буюу алгасна 
гэсэн гэсэн үг). Гурвуулаа аудитад хүргүүлсэн, гэхдээ дүгнэлт 
гараагүй жилийн тайлангаа ил тод болгох тухай юм. 

25 04-р 
сарын 01-
ний дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 

Өмнөх оны 
төсвийн 
гүйцэтгэл, 
санхүүгийн 
тайлан 

“Төсвийн тухай хууль”: 
8.9.4.аймаг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч жилийн 
төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг жил бүрийн 4 дүгээр 

сарын 01-ний дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит 
хийсэн тайланг 4 дүгээр сарын 20-ны дотор санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх 
ба аудит хийсэн тайланг нийтэд мэдээлэх; 
Тайлбар:  
Адилхан 4-р сарын 1-ны бусад гурван баримт бичигтэй давхардаж 
байгаа тул гурвууланг нь энд нэгтгэх нь зүйтэй.Яагаад  гэвэл 
хамгийн сүүлд гарсан Төсвийн тухай хуулийн дагуу юм. Гурвуулаа 
дүгнэлт гаргуулахаар аудитад хүргүүлсэн баримт бичгүүд болно.  
4-р сарын 1-ны холбоотой бүх заалтууд энд нэгдэж байна.  
(Харин сум, дүүргийн өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 3-р сарын 05-нд 
ил тод болсон байх тул энд хамаарахгүй)  

Төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг бүрэн эхээр нь 
дэлгэрэнгүй ил тод болгоно.  

26 04-р 
сарын 01-
ний дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

-ИТХ 
-ЗДТГ 
-Төсвийн 
байгууллагууд: 
(аймгийн, 
нийслэлийн, 
сумын, 
дүүргийн)  
-ОНӨХЭ 
Тайлбар:  
Дээрхтэй адил 

Өмнөх оны 
санхүүгийн 
тайланд 
хийсэн 
аудитын 
дүгнэлт 

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль”: 
9.1.3. санхүүгийн тайланд нь хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн 

эхээр нь тухайн жилийн 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн дотор цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан мэдээлэх; 
 
Тайлбар:  
Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт 4-р сарын 1 гэхэд аудитын дүгнэлт 
гараагүй байх нь Төсвийн тухай хуулиас харагдаж байна. (Энэ 
хэсгийг хасах буюу алгасна гэсэн гэсэн үг). Тэртээ тэргүй 4-р сарын 
25-ны дотор гаргах “Өмнөх оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, 
санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийсэн тайлан”-д агуулга нь 
багтаж байгаа болно.  

Санхүүгийн тайланд нь хийсэн аудитын дүгнэлтийг 
бүрэн эхээр нь 

27 04-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 03-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

28 04-р 
сарын 10-
ны дотор 

Сум Сум 
хөгжүүлэх 
сангийн 
улирлын 
тайлан 

1-р сарын 10-ны “Сум хөгжүүлэх сангийн улирлын тайлан”-д заасны 
нэгэн адил. 

1-р сарын 10-ны “Сум хөгжүүлэх сангийн улирлын 
тайлан”-д заасны нэгэн адил. 

29 04-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 

Төсвийн 3-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 
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лбал) 
 

-Сумын 
-Дүүргийн  

30 04-р 
сарын 20-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Засаг даргын 
нөөц 
хөрөнгийн 
зарцуулалтын 
1-р улирлын 
мэдээ 

01-р сарын 20-ны “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын 
өмнөх орны 4-р улирлын мэдээ”-нд заасны дагуу.   

01-р сарын 20-ны “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 
зарцуулалтын өмнөх орны 4-р улирлын мэдээ”-нд 
заасны дагуу.   

31 04-р 
сарын 20-
ны дотор 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 

Өмнөх оны 
төсвийн 
гүйцэтгэл, 
санхүүгийн 
тайланд 
аудит хийсэн 
тайлан 

“Төсвийн тухай хууль”: 

8.9.4.аймаг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч жилийн 
төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 
01-ний дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит 
хийсэн тайланг 4 дүгээр сарын 20-ны дотор санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 
хүргүүлэх ба аудит хийсэн тайланг нийтэд мэдээлэх; 

 
Тайлбар:  
Энэ нь 4-р сарын 25-ны дотор гаргах “Өмнөх оны жилийн төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийсэн тайлан”-тай 
давхардаж байгаа, бас тодорхой хугацаа заагаагүй тул алгасаад 
түүнд нэгтгэх боломжтой. Хэд хоног хүлээнэ гэсэн үг..  

Аудит хийсэн тайланг бүрэн эхээр нь  ил тод болгоно. 

32 04-р 
сарын 22-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн  

Төсвийн 1-р 
улирлын 
гүйцэтгэлийн 
тайлан 

01-р сарын 22-нд байгаа “Төсвийн 4-р улирлын гүйцэтгэлийн 
тайлан”-д заасантай адил.  

01-р сарын 22-нд байгаа “Төсвийн 4-р улирлын 
гүйцэтгэлийн тайлан”-д заасантай адил. 

33 04-р 
сарын 25-
ны дотор 
 

-Аймаг 
-Нийслэл 

+Сум 
+Дүүрэг 

Өмнөх оны 
жилийн 
төсвийн 
гүйцэтгэл, 
санхүүгийн 
нэгтгэсэн 
тайланд 
аудит хийсэн 
тайлан 

“Төсвийн тухай хууль”: 

8.9.5.төсвийн ерөнхийлөн захирагч хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, 
санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны 
дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн 
тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 05-ны дотор төрийн аудитын 
төв байгууллагад хүргүүлж, аудит хийсэн тайланг жил бүрийн 4 
дүгээр сарын 25-ны дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх; 

(Төсвийн тухай хууль) 
 
“Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”: 

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.3.3. төсвийн ерөнхийлөн захирагч ... жилийн тайланг 4 дүгээр 
сарын 25-ны дотор; 

 
Тайлбар:  
4-р сарын 1-нд байгаа “Өмнөх оны санхүүгийн тайланд хийсэн 
аудитын дүгнэлт”, 4-р сарын 20-нд байгаа “Өмнөх оны төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд аудит хийсэн тайлан“ гэсэн үе 
шатуудыг энд нэгтгэв.  

1.Жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн 
тайланг бүрэн эхээр нь. 
2.Аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр 
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4-р сарын 25-ны бүх заалтууд энд нэгдэж байна.  
(Сум дүүргийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд хийсэн 
аудитын тайлан 3-р сарын 25-нд ил тод болсон байх тул энд 
хамаарахгүй)  

34 04-р 
сарын 30-
ны дотор 
Зөвхөн 
санал 
авах үе 
шат 
учраас 
хассан ч 
болно. 

-Сум 
-Дүүрэг 

ОНХС-ийн 
төлөвлөгөөни
й талаар 
санал авах,  
боловсруулах
, өргөн 
мэдүүлэх. 
Санал авах 
явц, үр дүн 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний талаар санал 
авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” хэсэгт заасны дагуу. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

12.2.1.a/ баг, хорооны иргэдээс санал асуулгыг авахдаа санал 
асуулгын хуудсаар, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэрээр авна; 
12.2.1.в/энэ журмын 12.2.1.а-т заасан хэлбэрээр санал асуулгыг 
явуулахдаа, жил бүрийн 2 дугаар улирлын эхний 30 өдөрт багтаан 
санал авна. 
[Энэ нь 4-р сарын 30-ны дотор гэсэн үг юм] 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний 
талаар санал авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” 
хэсэгт заасны дагуу. 

35 05-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 04-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

36 05-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 4-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

37 06-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 05-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

38 06-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 
 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 5-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

39 06-р 
сарын 15-
наас өмнө. 

-Сум 
-Дүүрэг 

ОНХС-ийн 
төлөвлөгөөни
й талаар 
санал авах,  
боловсруулах
, өргөн 
мэдүүлэх. 
Урьдчилсан 
жагсаалт, 
тооцоо 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний талаар санал 
авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” хэсэгт заасны дагуу. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

12.2.3.баг, хорооны Засаг дарга иргэдийн Нийтийн Хурал 
хуралдахаас 2 долоо хоногийн өмнө тухайн сум, дүүрэгт 
хуваарилагдах хөрөнгийн урьдчилсан тооцоо, иргэдээс гаргасан 
саналын урьдчилсан жагсаалт, сум, дүүргийн Засаг даргаас 
ирүүлсэн тухайн сум, дүүрэг, баг хороонд хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай хөгжлийн бодлого чиглэлтэй уялдсан төслүүдийн 
мэдээлэл, өмнөх жилүүдэд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний 
талаар санал авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” 
хэсэгт заасны дагуу. 
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судалгаа, 
бусад 
мэдээлэл 

төсөл, арга хэмжээний талаарх товч мэдээллийг баг, хороодод 
байршуулсан байна; 
[Энэ нь 6-р сарын 15-наас өмнө гэсэн үг юм] 

40 06-р 
сарын 30-
ны дотор. 

-Сум 
-Дүүрэг 

ОНХС-ийн 
төлөвлөгөөни
й талаар 
санал авах,  
боловсруулах
, өргөн 
мэдүүлэх. 
Төслийн  
жагсаалт 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний талаар санал 
авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” хэсэгт заасны дагуу. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

12.2.4.баг, хорооны Засаг дарга иргэдийн саналын урьдчилсан 
жагсаалт, сум, дүүргийн Засаг даргаас ирүүлсэн хөгжпийн 
бодлоготой уялдсан төслийн санал болон иргэдийн Нийтийн Хурал 
дээр гарсан саналыг тухайн иргэдийн Нийтийн Хуралд хэлэлцүүлж, 
тус хурлаас эрэмбэлэгдэн гарсан төслийн жагсаалтыг сум, 
дүүргийн Засаг даргад 2 дугаар улиралд багтаан хүргүүлнэ; 
[Энэ нь 6-р сарын 30-ны дотор гэсэн үг юм] 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний 
талаар санал авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” 
хэсэгт заасны дагуу. 

41 07-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 06-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

42 07-р 
сарын 10-
ны дотор 

Сум Сум 
хөгжүүлэх 
сангийн 
улирлын 
тайлан 

1-р сарын 10-ны “Сум хөгжүүлэх сангийн улирлын тайлан”-д заасны 
нэгэн адил. 

1-р сарын 10-ны “Сум хөгжүүлэх сангийн улирлын 
тайлан”-д заасны нэгэн адил. 

43 07-р 
сарын 12-
ны дотор 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 6-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

44 07-р 
сарын 15-
ны дотор.  
 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн  

Төсвийн хагас 
жилийн  
гүйцэтгэлийн 
тайлан 

“Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”: 

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.3.2. төсвийн байгууллага хагас жилийн тайланг 7 дугаар сарын 

15-ны дотор ... 
 

Бүрэн хэмжээгээр ил тод болгоно. Үүнд, 
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж 
мөрдөх журам”: 

Нэг.  
3.1. Төсвийн байгууллагын мэдээлэл дараахь бүтэцтэй 
байна: 
3.1.4. төсвийн гүйцэтгэл, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт. 
3.5. Энэ журмын 3.1.4-т заасан мэдээлэл дараахь 
байдлаар илэрхийлэгдсэн байна: 
3.5.1. Энэ журмын 3.2-т тодорхойлсон үзүүлэлтүүд, 
хүрсэн үр дүн. Хүрсэн үр дүнг энэ журмын 3.3.3, 3.4.3-т 
заасан шалгуур үзүүлэлтээр гаргана; 
3.5.2. төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн 
төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт; 
3.5.3. төсөв хэмнэгдсэн болон хэтэрсэн бол холбогдох 
шалтгааныг тайлбарласан тайлбар; 
3.5.4. төсвийн хэмнэлтийг урамшуулалд зарцуулсан бол 
зориулаптыг заасан байх; 
3.5.5. хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт; 



18 

 

3.5.6. хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга 
хэмжээг тендер зарлаж, сонгон шалгаруулсан бол 
шалгаруулалтын мэдээлэл (шалгарсан аж ахуйн нэгж, 
тоо хэмжээ, үнэ); 
3.5.7. төсвийн хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлд хийсэн 
аудитын тайлан, тухайн тайланд тусгагдсан асуудлын 
мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ.  

45 07-р 
сарын 
20-ны 
дотор 
(барагца
албал) 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Засаг даргын 
нөөц 
хөрөнгийн 
зарцуулалтын 
2-р улирлын 
мэдээ 

01-р сарын 20-ны “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын 
өмнөх орны 4-р улирлын мэдээ”-нд заасны дагуу.   

01-р сарын 20-ны “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 
зарцуулалтын өмнөх орны 4-р улирлын мэдээ”-нд 
заасны дагуу.   

46 07-р 
сарын 22-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн  

Төсвийн 2-р 
улирлын 
гүйцэтгэлийн 
тайлан 

01-р сарын 22-нд байгаа “Төсвийн 4-р улирлын гүйцэтгэлийн 
тайлан”-д заасантай адил.  

01-р сарын 22-нд байгаа “Төсвийн 4-р улирлын  
гүйцэтгэлийн тайлан”-д заасантай адил. 

47 07-р 
сарын 25-
ны дотор 

-Сум 
-Дүүрэг 

Төсвийн хагас 
жилийн 
гүйцэтгэл 

“Төсвийн тухай хууль”: 
8.9.3.сум, дүүргийн төрийн сан нь тухайн шатны төсвийн хагас 
жилийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг жил бүрийн 7 
дугаар сарын 25-ны дотор гаргаж дээд шатны төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчид, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн 

нэгтгэсэн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 05-ны дотор төрийн 
аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит хийсэн тайланг жил бүрийн 
3 дугаар сарын 25-ны дотор дээд шатны төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчид хүргүүлэх ба аудит хийсэн тайланг нийтэд мэдээлэх; 
 
“Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”: 

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.3.4. сум, дүүргийн төрийн сан хагас жилийн тайланг 7 дугаар 

сарын 25-ны дотор  

Төрийн сангийн хагас жилийн гүйцэтгэл, санхүүгийн 
нэгтгэсэн тайланг бүрэн эхээр нь 

48 07-р 
сарын 25-
ны дотор 
(7 хоног 
нэмэгдэх 
эсэхийг 
нягтлах) 
 

Аймгийн , 
нийслэл, сум, 
дүүргийн  Засаг 
дарга нар 
төсвийн 
төвлөрүүлэн 
захирагчийн 
хувьд 
-Төсвийн 
зарим 
байгууллага. 
 

 

Хагас жилийн 
төсвийн 
гүйцэтгэл, 
санхүүгийн 
нэгтгэсэн 
тайлан 

“Төсвийн тухай хууль”: 
8.9.2.төсвийн төвлөрүүлэн захирагч хагас жилийн төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг 7 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн дотор гаргаж төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, жилийн 

төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг дараа оны 3 
дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор төрийн аудитын байгууллагад 
хүргүүлж, аудит хийсэн тайланг 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор 
төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэх; 

 

Тайлбар:  
Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, соёлын 
үйлчилгээ, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, 
газрын харилцаа, кадастр, хүүхдийн хөгжил, хамгааллын 
үйлчилгээ, нийтийн биеийн тамирын үйлчилгээ үзүүлэх 

Дараах заалт, маягтуудыг дагуу ил тод болгоно.  
Нэг.  
“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж 
мөрдөх журам”: 

Хоёр. .  
“Төсөвт байгууллагын .... оны ... р улирлын 
санхүүгийн тайлан” 

Үндсэн маягтууд:  
1.Санхүүгийн байдлын тайлан (СТ-1А) 
2.Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан (СТ-2А) 
3.Мөнгөн гүйлгээний тайлан (СТ-3А) 
4.Цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан (СТ-4А) 
Нэмэлт тодруулгын маягтууд:  
1.Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан  
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байгууллагууд хамаарна. Энд дээрх  төсвийн байгууллагууд 
төсвөө ил тод болгосны дараа аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
хэмжээнд төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь ижил төстэй 
байгууллагуудын төсвийг нэгтгэж тайлагнахыг хэлж байна.  
Энэ үе шат 7-р сарын 15-ны “Төсвийн байгууллага. Төсвийн 
хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан”-д хамаарах 
байгууллагуудтай нэлээд хэмжээгээр давхардаж байгаа 
хэдий ч “Төсвийн тухай хууль”-ийн шаардлага тул нэгэн 
зэрэг, гэхдээ тусад нь тайлагнах шаардлагатай.   

2.Үндсэн хөрөнгийн тайлан. ТБССТ-1 
3.Бараа материалын тайлан.  
4.Бусад 
(“Төсөвт  байгууллагад   мөрдөх   нягтлан   бодох   
бүртгэлийн дансны заавар батлах тухай Сангийн 
сайдын 2006.11.27-ны 388-р тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан. 2008.10.09-ны 352-р тушаалаар 
өөрчлөлт оруулсан) 

49 08-р 
сарын 01 
ба 15 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 
:  
 

“Төсвийн тухай хууль”: 

67 дугаар зүйл. Орон нутгийн төсөв боловсруулах, өргөн мэдүүлэх 
67.3. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг 
боловсруулах явцдаа төслийг тухайн шатны Засаг дарга олон 

нийтэд танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
санал, хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна. 
 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”:  

3.1. “Төсвийн тухай хуулийн 27.5-д заасны дагуу санхүү, төсвийн 
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргад жил бүрийн 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн 
дотор төсвийн удирдамжийг хүргүүлнэ” 
 [Ийм учраас ирэх оны төсвийн төслийн үйл явц 7-р сард эхлэнэ 
гэж тооцов] 
4.3. Орон нутгийн суурь төсвийн саналыг дараахь цаглабарын 
дагуу боловсруулж, дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлнэ: 
4.3.1. 4..3.1.орон нутгийн төсөвт байгууллага болон орон нутагт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 
гэрээний үндсэн дээр санхүүжих улсын төсөвт байгууллагын 
төсвийн захирагч сум, дүүргийн Засаг даргад суурь төсвийн 
саналыг жил бүрийн 7 дугаар сарын 15-ны дотор хүргүүлнэ; 

4.3.2. 4.3.2.сум, дүүргийн Засаг дарга орон нутгийн төсөвт 
байгууллага болон тусгай зориулалтын гэрээний үндсэн дээр 
санхүүжих улсын төсвийн байгууллагын суурь төсвийн саналыг 
нэгтгэн аймаг, нийслэлийн Засаг даргад жил бүрийн 7 дугаар 
сарын 25-ны дотор хүргүүлнэ; 
4.3.3. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга холбогдох тусгай 

зориулалтын гэрээний үндсэн дээр санхүүжих улсын төсвийн 
байгууллагын суурь төсвийн саналыг холбогдох төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчид жил бүрийн 8 дугаар сарын 01-ны өдрийн 
дотор, орон нутгийн төсөвт байгууллагын суурь төсвийн саналыг 
санхүү төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагад, үүнээс удирдлагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой хөрөнгийн суурь зардлын саналыг хөгжпийн бодлого 
төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагад жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор тус тус 

хүргүүлнэ; 

Тайлбар:  
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”-ыг 
үзэхэд орон нутгийн ирэх төсвийн үйл явц 7-р сараас 
эхлэхээр харагдаж байна. Гэхдээ энэ үе шатыг 
тодорхой зохицуулаагүй, зөвхөн төсөв, санхүүгийн 
байгууллагуудын дотоод ажил мэт боловч төсвийн 
төслийг боловсруулах явцдаа олон нийтэд танилцуулж 
байхыг “Төсвийн тухай хууль”-д заажээ.Мөн орон 

нутгийн төсвийн санал буюу төслийг боловсруулж дээд 
шатны Засаг дарга болон ИТХ-д хүргүүлэх үе шатуудыг 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”-д 
тодорхойлсон байна.  
Эдгээрийг үндэслээд дээрх “хүргүүлж байгаа” баримт 
бичгүүдийг олон нийтэд тухай бүр ил тод болгох 
шаардлагатай бөгөөд боломжтой. Олон улсын төсвийн 
(жишээлбэл IBP)-ийн жишигт төсвийн саналыг ил тод, 
нээлттэй болгох шаардлага тавигддаг. Ийм учраас 8-р 
сарын 1 ба 15-ны өдрүүдэд хүргүүлэх суурь төсөв, 
зардлын саналуудыг ил тод болгохыг санал болгож 
байна. 
Харин Орон нутгийн хөгжлийн санг тусад нь авч үзнэ 
 
 

50 08-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 

Худалдан 
авалтын  
явцын 07-р 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 
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-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

сарын мэдээ 

51 08-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 
 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 7-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

52 08-р 
сарын 15-
ны дотор  

Төсвийн 
байгууллага: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

-Аймаг, 
нийслэл, сум, 
дүүргийн 
төсвийн 
байгууллагууд 
-ОНӨХЭ. 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль”: 

9.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага нь хуульд өөрөөр 
заагаагүй бол төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр 
дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ: 
9.1.1.тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа 
жилийн төсвийн төслийг өөрийн цахим хуудас болон Монгол 

Улсын төсвийн ил тод байдал цахим хуудсанд дор дурдсан 
хугацаанд байрлуулан мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй 
авах нөхцөлийг бүрдүүлэх: 
9.1.1.в.дараа жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 8 дугаар 

сарын 15-ны өдрийн дотор. 
Тайлбар: 
Түрүүлж гарсан хуулийн заалт учраас хэрэгжихгүй байж магадгүй.  

Бүрэн эхээр нь, дэлгэрэнгүй.  
 

53 08-р 
сарын 15-
ны дотор 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Төсвийн 
гүйцэтгэлийн 
хагас жилийн 
тайлан 

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”: 

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.3.3. төсвийн ерөнхийлөн захирагч хагас жилийн тайланг 8 

дугаар сарын 15-ны дотор. 

Бүрэн эхээр нь, дэлгэрэнгүй 

54 08-р 
сарын 30-
ны дотор. 

-Сум 
-Дүүрэг 

ОНХС-ийн 
төлөвлөгөөни
й талаар 
санал авах,  
боловсруулах
, өргөн 
мэдүүлэх. 
Сум, 
дүүргийн 
Засаг даргад 
хүргүүлсэн 
жагсаалт 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний талаар санал 
авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” хэсэгт заасны дагуу. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

12.2.5.сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь баг, хорооны 
иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцүүлсэн саналыг нэгтгэн орон 
нутгийн хөгжпийн бодлоготой уялдуулан, дүн шинжилгээ хийн, 
олонхийн санал авсан дарааллаар нь эрэмбэлж багцална: 
12.2.5.а/ сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар баг, хороодоос 
ирүүлсэн саналыг нэгтгэж, сум, дүүргийн орон нутгийн хөгжпийн 
сангаас санхүүжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний нэгдсэн 
жагсаалтыг бэлтгэнэ; 
12.2.5.6/ сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар тэргүүлэх ач 
холбогдлоор эрэмбэлэгдсэн төслийн саналын төсвийн нөлөөллийн 
тооцоог боловсруулж хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 
60 өдөрт нэгтгэн боловсруулна. 
[Энэ нь 8-р сарын 30-ны дотор гэсэн үг юм] 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний 
талаар санал авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” 
хэсэгт заасны дагуу. 

55 08, 09, 10, 
11-р 
сарууд 

-Аймаг 
-Нийслэл 

 

Орон нутгийн 
хөгжпийн 
сангийн 

“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

6.3.Орон нутгийн хөгжпийн сангаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 
төсөл хөтөлбөр арга хэмжээг төлөвлөхөд дараахь зүйлсийг 

“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
журам”-нд (Сангийн сайдын 2012.11.19-ны 244-р 

тушаалаар баталсан) заасан дараах загвар, 
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төлөвлөгөө: 
(Урьдчилсан 
жагсаалт, 
иргэд, олон 
нийтийн 
санал авах 
явц) 

баримтална: 
6.3.5. иргэдийн оролцоог хангасан байх; 
Арван хоёр. Төсвийн төслийг боловсруулахад иргэдийн оролцоог 
хангах. 
12.1. Аймаг, нийслэлийн орон нутгийн хөгжпийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга 
хэмжээг төлөвлөхөд иргэд, олон нийтийн оролцоог дараахь 
байдлаар хангана: 
12.1.1. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны орон 
нутгийн хөгжпийн сангийн хөрөнгөөр тухайн жилд хэрэгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний урьдчилсан жагсаалтыг боловсруулж, жил 
бүрийн 3 дугаар улиралд багтаан иргэд, олон нийтийн саналыг 
авна; 

[9-р сарын 30-ны дотор] 
12.1.2. иргэд, олон нийтийн саналыг цахим хуудас, санал 
асуулгын хуудас ашиглах, ярилцлага зохион байгуулах болон 
дэвшилтэт технологийн бусад хэлбэр ашиглах замаар явуулна; 
12.1.3. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга олон нийтээс хамгийн их 
санал авсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, 
тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дарааллыг эрэмбэлэн, иргэд, олон нийтэд 
танилцуулна; 
[9-р сарын 1-ны дотор] 
12.1.4. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга аймаг, нийслэлийн чиг 
үүрэгт хамаарах асуудлын урьдчилсан жагсаалтыг олон нийтээр 
хэлэлцүүлж, баталгаажуулах үйл ажиллагааг сум, дүүргийн нэгдсэн 
жагсаалт боловсруулах үйл ажиллагаатай хамтад нь явуулж болно; 
12.1.5. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга олон нийтийн дунд 
нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулснаар нийтийн эрх ашигт 
нийцсэн, эрэмбэлэгдсэн, орон нутгийн дунд хугацааны хөгжлийн 
хөтөлбөртэй уялдсан, энэ журмын 6.3-д заасан шаардлагыг 
хангасан нэгдсэн жагсаалтыг гарган тухайн шатны иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хуралд төсвийн төслийн хамт өргөн мэдүүлнэ. 
[11-р сарын 25-ны дотор] 
 
Тайлбар.  
Энэ үйл явц наадмын дараа, 8-р сард эхэлж үргэлжлээд11-р сарын 
25-нд дуусна]  

маягтуудын дагуу ил тод, нээлттэй болгоно.  
 “Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам” 
дараах хавсралтуудтай. Үүнд,  
1-р хавсралт. ”Орон нутгийн хөгжлийн сан. Иргэдээс 
санал авах маягт” [баг хорооны түвшинд] 
2-р хавсралт. Баг/хорооны Иргэдийн нийтийн хурлын 
тэмдэглэл (Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл, арга 
хэмжээг хэлэлцэхэд ашиглах маягт) 
Хавсралт №3. Орон нутгийн хөгжлийн сан. Хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээ тодорхойлох маягт  
Мөн энэ тушаалын 2-р хавсралт 
[Хавсралт №1 нь журам өөрөө юм байна] 
Хавсралт №2........аймаг/нийслэлийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тогтоол. Загвар 
маягт. “ ... аймаг/нийслэлийн .... оны төсөв батлах 
тухай.  
Дотроо 4 хавсралттай. Үүнд:   
-“Төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх 
үр дүн” (... аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралт)”,  
-“...аймаг, нийслэлийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт (... 
аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 
20.. оны .. -р тогтоолын 2 дугаар хавсралт), 
-“...аймаг/нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт” (... аймгийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 20.. оны .. -р 
тогтоолын 3 дугаар хавсралт),  
-“...сум/дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны тогтоол (загвар маягт) “.... сум/дүүргийн 
оны төсөв батлах тухай”, 
-“Төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх 
үр дүн” (...сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 1 дүгээр хавсралт)”  
-“...сум/дүүргийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт (... 
сум/дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
хуралдааны 20.. оны .. -р тогтоолын 2 дугаар хавсралт), 
-“...сум/дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт” (... сум/дүүргийн 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 20.. оны .. 
-р тогтоолын 3 дугаар хавсралт),  
[Хавсралтуудын толгойд нийслэлийн гэдэг үгийг 
орхигдуулсан байна] 

56 08-р 
сарын 
турш, 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 

7-р сарын “Ирэх оны төсвийн төсөл”-д дэлгэрэнгүй заасантай 
адил. 

7-р сарын “Ирэх оны төсвийн төсөл”-д дэлгэрэнгүй 
заасантай адил.  
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тухай бүр -Дүүрэг 

57 09-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 08-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

58 09-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 
 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн  

Төсвийн 8-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

59 09-р 
сарын 
турш 

-Аймаг 
-Нийслэл 

Орон нутгийн 
хөгжпийн 
сангийн 
төлөвлөгөө: 
Урьдчилсан 
жагсаалт, 
иргэд, олон 
нийтийн 
санал авах 
явц, үр дүн 

“8-р сарын турш. “Орон нутгийн хөгжпийн сангийн төлөвлөгөө: 
Урьдчилсан жагсаалт, иргэд, олон нийтийн санал авах явц”-д 

заасантай адил. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 
12.1.1. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны орон 
нутгийн хөгжпийн сангийн хөрөнгөөр тухайн жилд хэрэгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний урьдчилсан жагсаалтыг боловсруулж, жил 
бүрийн 3 дугаар улиралд багтаан иргэд, олон нийтийн саналыг 
авна; 

“8-р сарын турш. “Орон нутгийн хөгжпийн сангийн 
төлөвлөгөө: Урьдчилсан жагсаалт, иргэд, олон 
нийтийн санал авах явц”-д заасантай адил 

60 09-р 
сарын 
турш, 
тухай бүр  

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 

7-р сарын “Ирэх оны төсвийн төсөл”-д дэлгэрэнгүй заасантай 
адил. 

7-р сарын “Ирэх оны төсвийн төсөл”-д дэлгэрэнгүй 
заасантай адил.  

61 10-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 09-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

62 10-р 
сарын 10-
ны дотор 

Сум Сум 
хөгжүүлэх 
сангийн 
улирлын 
тайлан 

1-р сарын 10-ны “Сум хөгжүүлэх сангийн улирлын тайлан”-д заасны 
нэгэн адил. 

1-р сарын 10-ны “Сум хөгжүүлэх сангийн улирлын 
тайлан”-д заасны нэгэн адил. 

63 10-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 
 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 9-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

64 10-р 
сарын 
20-ны 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Засаг даргын 
нөөц 
хөрөнгийн 
зарцуулалтын 

01-р сарын 20-ны “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын 
өмнөх орны 4-р улирлын мэдээ”-нд заасны дагуу.   

01-р сарын 20-ны “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 
зарцуулалтын өмнөх орны 4-р улирлын мэдээ”-нд 
заасны дагуу.   
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дотор 
(барагца
албал) 

3-р улирлын 
мэдээ 

65 10-р 
сарын 22-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 3-р 
улирлын 
гүйцэтгэлийн 
тайлан 

01-р сарын 22-нд байгаа “Төсвийн 4-р улирлын гүйцэтгэлийн 
тайлан”-д заасантай адил.  

01-р сарын 22-нд байгаа “Төсвийн 4-р улирлын 
гүйцэтгэлийн тайлан”-д заасантай адил. 

66 10-р 
сарын 
турш 

-Аймаг 
-Нийслэл 

Орон нутгийн 
хөгжпийн 
сангийн 
төлөвлөгөө: 
Хамгийн 
олон санал 
авсан төсөл, 
арга хэмжээ, 

“8-р сарын турш. “Орон нутгийн хөгжпийн сангийн төлөвлөгөө: 
Урьдчилсан жагсаалт, иргэд, олон нийтийн санал авах явц”-д 

заасантай адил. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

12.1.3. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга олон нийтээс хамгийн их 
санал авсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, 
тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дарааллыг эрэмбэлэн, иргэд, олон нийтэд 
танилцуулна; 
12.1.4. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга аймаг, нийслэлийн чиг 
үүрэгт хамаарах асуудлын урьдчилсан жагсаалтыг олон нийтээр 
хэлэлцүүлж, баталгаажуулах үйл ажиллагааг сум, дүүргийн нэгдсэн 
жагсаалт боловсруулах үйл ажиллагаатай хамтад нь явуулж болно; 

“8-р сарын турш. “Орон нутгийн хөгжпийн сангийн 
төлөвлөгөө: Урьдчилсан жагсаалт, иргэд, олон 
нийтийн санал авах явц”-д заасантай адил 

67 10-р 
сарын 
турш, 
тухай бүр 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 

7-р сарын “Ирэх оны төсвийн төсөл”-д дэлгэрэнгүй заасантай 
адил. 

7-р сарын “Ирэх оны төсвийн төсөл”-д дэлгэрэнгүй 
заасантай адил.  

68 11-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 10-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

69 11-р 
сарын 10-
ны дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 

“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

7.3. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны төсвийн төслийг 
аймаг, нийслэлийн аудиторт, [энд таслал тавиагүй ч байгаа гэж 

үзлээ] Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд  жил бүрийн 11 дугаар 
сарын 10-ны дотор хүргүүлнэ. 
Тайлбар: 
Энэ заалт төсвийн төслийг 11-р сарын 25-нд ИТХ-д өргөн мэдүүлэх 
тухай “Төсвийн тухай хууль”-ийн заалттай зөрчилдөж байгаа тул 
зөвхөн аудиторт хүргэх тухай заалт гэж үзлээ.     Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны төсвийн төслийг аймаг, нийслэлийн аудиторт иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд жил бүрийн 11 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ. 

Хүргүүлсэн төсвийн төслийг бүхэн эхээр нь 

70 11-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 
 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 10-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

71 11-р 
сарын 25-

-Аймаг 
-Нийслэл 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 

“Төсвийн тухай хууль”: 

8.5.1. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн 
Өргөн мэдүүлсэн төсвийг бүрэн эхээр нь ил тод 
болгоно.  Дараах заалтуудыг баримтална.  
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ны дотор төслийг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны дотор тухайн шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх; 
67 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсөв боловсруулах, өргөн мэдүүлэх 
67.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга орон нутгийн 

төсвийн төслийг боловсруулж, энэ хуулийн 67.2-т заасан 
танилцуулгын хамт тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
өргөн мэдүүлнэ. 
67.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг боловсруулах 
явцдаа  төслийг тухайн шатны Засаг дарга олон нийтэд 
танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн санал, 
хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна. 
 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

7.4.Аймаг, нийслэлийн аудитор жилийн төсвийн төслийн талаарх 
дүгнэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд жил бүрийн 11 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ. 
 
Тайлбар: 
Энэ бол орон нутгийн төсвийн хэлэлцүүлэгт иргэд, олон нийтийн 
оролцоо, хяналтыг хангах маш чухал үе шат юм. 

“Төсвийн тухай хууль”: 

67.2. Орон нутгийн төсвийн төслийн танилцуулгад энэ 
хуулийн 32.2.1-32.2.12, 32.2.19, 32.2.20-д зааснаас 
гадна дараах зүйлийг тусгана: 
67.2.1. орон нутгийн төсвийн бодлогын зорилтыг 
тусгасан дунд хугацааны төлөвлөгөө; 
67.2.2. энэ хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан төсвийн 
ангиллын дагуу боловсруулсан төсвийн төслийн 
тооцоо, танилцуулга; 
67.2.3. аймаг, нийслэлийн төсвөөс сум, дүүргийн төсөвт 
олгохоор төлөвлөсөн санхүүгийн дэмжлэг, орлогын 
шилжүүлгийн санал; 
67.2.4. дээд шатны төсөвт тусган баталсан дээд шатны 
төсөвт төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
журам”: 

7.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн жилийн 
төсвийн төслийг энэ журмын 5.1-д заасан мэдээлэлд 
үндэслэн Төсвийн тухай хуулийн 33.2-т заасны дагуу 
боловсруулж, мөн хуулийн 67.2-т заасан танилцуулгын 
хамт тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
өргөн мэдүүлнэ. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
журам”: 

7.5. Аймаг, нийслэлийн жилийн төсвийн төсөлд Төсвийн 
тухай хуулийн 33.2-т заасныг дор дурдсан байдлаар 
тусгана: [Цааш задалж нэгбүрчлэн тайлбарласан бий] 

72 11-р 
сарын 25-
ны дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 

Орон нутгийн 
хөгжпийн 
сангийн 
төлөвлөгөө: 
ИТХ-д өргөн 
барьсан 
ОНХС-ийн 
төлөвлөгөө 

“8-р сарын турш. “Орон нутгийн хөгжпийн сангийн төлөвлөгөө: 
Урьдчилсан жагсаалт, иргэд, олон нийтийн санал авах явц”-д 

заасантай адил. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

12.1.5. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга олон нийтийн дунд 
нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулснаар нийтийн эрх ашигт 
нийцсэн, эрэмбэлэгдсэн, орон нутгийн дунд хугацааны хөгжлийн 
хөтөлбөртэй уялдсан, энэ журмын 6.3-д заасан шаардлагыг 
хангасан нэгдсэн жагсаалтыг гарган тухайн шатны иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хуралд төсвийн төслийн хамт өргөн мэдүүлнэ. 
[11-р сарын 25-ны дотор гэсэн үг юм] 
 
 

“8-р сарын турш. “Орон нутгийн хөгжпийн сангийн 
төлөвлөгөө: Урьдчилсан жагсаалт, иргэд, олон 
нийтийн санал авах явц”-д заасантай адил 

73 12-р 
сарын 10-
ны дотор 

-Сум 
-Дүүрэг 

ОНХС-ийн 
төлөвлөгөөни
й талаар 
санал авах,  
боловсруулах
, өргөн 
мэдүүлэх.  
Хөрөнгө 
оруулалт, 
хөтөлбөр, 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний талаар санал 
авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” хэсэгт заасны дагуу. 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

12.2.6.сум, дүүргийн Засаг дарга олон нийтээс авсан саналын дагуу 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтэд танилцуулан, нээлтгэй 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж болно; 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний 
талаар санал авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” 
хэсэгт заасны дагуу. 
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төсөл арга 
хэмжээ, 
тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэх 
дараалал 

74 11-р 
сарын 
турш, 
тухай бүр 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 

7-р сарын “Ирэх оны төсвийн төсөл”-д дэлгэрэнгүй заасантай 
адил. 

7-р сарын “Ирэх оны төсвийн төсөл”-д дэлгэрэнгүй 
заасантай адил.  

75 12-р 
сарын 05-
ны дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 

 

Ирэх оны 
төсвийн 
төслийг 
хэлэлцэж 
батлах ИТХ-
ын хуралдаан  

“Төсвийн тухай хууль”: 
8.5.2. аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 
тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг хэлэлцэн жил бүрийн 12 

дугаар сарын 05-ны  дотор батлах; 

Нэг. 
Төсвийн төслийг хэлэлцэж батлах ИТХ-ын хуралдааны 
бүх үйл явц нээлттэй байна.  
Хоёр. 
Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг ил тод болгоно. 
Тайлбар: 
Аргачлалыг  гарын авлагад тусгав.   

76 12-р 
сарын 05-
ны дотор. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч: 
-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 

Худалдан 
авалтын  
явцын 11-р 
сарын мэдээ 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р сарын 
мэдээ”-нд заасантай адил 

01-р сарын 5-ны “Худалдан авалтын явцын 12-р 
сарын мэдээ”-нд заасантай адил 

77 12-р 
сарын 10-
ны дотор 

-Сум 
-Дүүрэг 

ОНХС-ийн 
төлөвлөгөөни
й талаар 
санал авах,  
боловсруулах
, өргөн 
мэдүүлэх. 
Сум, 
дүүргийн 
ИТХ-д өргөн 
мэдүүлсэн 
ОНХС-ийн 
нэгдсэн 
жагсаалт 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний талаар санал 
авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” хэсэгт заасны дагуу. 
 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам”: 

12.2.7.сум, дүүргийн Засаг дарга эрэмбэлэгдсэн, орон нутгийн дунд 
хугацааны хөгжпийн хөтөлбөртэй уялдсан, энэ журмын 6.3-т заасан 
шаардлагыг хангасан нэгдсэн жагсаалтыг гаргаж, тухайн шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд төсвийн төслийн хамт өргөн 
мэдүүлнэ  
[Энэ нь Төсвийн тухай хуулиар, 12-р сарын 10-ны дотор 
гэсэн үг]; 
 

“03-р сарын 31-ны дотор, ОНХС-ийн төлөвлөгөөний 
талаар санал авах,  боловсруулах, өргөн мэдүүлэх” 
хэсэгт заасны дагуу. 

78 12-р 
сарын 10-
ны дотор 

-Сум 
-Дүүрэг 

Ирэх оны 
төсвийн төсөл 

“Төсвийн тухай хууль”: 
8.5.3. сум, дүүргийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн 
төслийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор тухайн 

шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх; 
“Төсвийн тухай хууль”: 

67.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг боловсруулах 
явцдаа  төслийг тухайн шатны Засаг дарга олон нийтэд 
танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн санал, 
хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна. 
“Төсвийн тухай хууль”: 

67 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсөв боловсруулах, өргөн мэдүүлэх 
67.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга орон нутгийн 

төсвийн төслийг боловсруулж, энэ хуулийн 67.2-т заасан 

ИТХ-д өргөн мэдүүлсэн сум, дүүргийн жилийн төсвийн 
төсөл ба төсвийн төслийн танилцуулгыг бүрэн эхээр нь. 
“Төсвийн тухай хууль”: 

67.2. Орон нутгийн төсвийн төслийн танилцуулгад энэ 
хуулийн 32.2.1-32.2.12, 32.2.19, 32.2.20-д зааснаас 
гадна дараах зүйлийг тусгана: 
67.2.1. орон нутгийн төсвийн бодлогын зорилтыг 
тусгасан дунд хугацааны төлөвлөгөө; 
67.2.2. энэ хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан төсвийн 
ангиллын дагуу боловсруулсан төсвийн төслийн 
тооцоо, танилцуулга; 
67.2.3. аймаг, нийслэлийн төсвөөс сум, дүүргийн төсөвт 
олгохоор төлөвлөсөн санхүүгийн дэмжлэг, орлогын 
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танилцуулгын хамт тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
өргөн мэдүүлнэ. 

шилжүүлгийн санал; 
67.2.4. дээд шатны төсөвт тусган баталсан дээд шатны 
төсөвт төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ. 
 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
журам”: 

7.6. Сум, дүүргийн жилийн төсвийн төсөлд Төсвийн 
тухай хуулийн 33.2-т заасныг дор дурдсан байдлаар 
тусгана: 
[Цааш задалж нэгбүрчлэн тайлбарласан болно] 

79 12-р 
сарын 12-
ны  дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 

Ирэх оны 
батлагдсан 
төсөв 

“Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”:  

4.2. Тухайн жилийн төсвийг эрх бүхий байгууллагаас баталж, хүчин 
төгөлдөр болсны дараа төсвийн захирагч дор дурдсан хугацаанд 
олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.2.2. төсвийн ерөнхийлөн захирагч өөрийн багцын төсвийг 7 

хоногийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ.  
 
“Төсвийн тухай хууль”: 

68.3. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан тухайн жилийн 
төсвийг ил тод, олон нийтэд хүртээмжтэй байдлаар мэдээлнэ 
 
 

Нэг. 
Батлагдсан төсөв бүрэн эхээрээ, хавсралтуудын хамт. 
Үүнд:  
1.Төсөв батлах тухай тогтоол 
2.Төсвийн төлөвлөгөө (орлого зарлагын төлөвлөгөө, 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө)  
3. Хавсралтууд 
Хоёр.  
“Төсвийн тухай хууль”: 
68.1. Орон нутгийн төсөвт энэ хуулийн 33.2.1-33.2.7-д 

заасныг тусгаж, батална. 
33.2. Төсөвт дараах зүйлийг тусгаж, батална: 
33.2.1. төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяалагдах 
шатны төсөвтөө тухайн жилд төвлөрүүлэх орлого, 
харьяалах төсвийн байгуулагын өөрийн орлого; 
33.2.2. төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн 
төсвийн зарлагын дээд хэмжээ, урсгал болон хөрөнгийн 
зарлагын дээд хэмжээ, үүнээс тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийн хэмжээ; 
33.2.3. төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, 
Засгийн газрын шинээр үүсгэх өр,  гаргах  баталгааны 
дээд хязгаар,  мөнгөн гүйлгээтэй холбогдох 
хязгаарлалт; 
33.2.4. бусад шатны төсөвт олгох орлогын шилжүүлэг, 
санхүүгийн дэмжлэг; 
33.2.5. төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн 
талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлтийг 
хавсралтаар; 
33.2.6. хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
жагсаалтыг хавсралтаар /нэр, байршил, хүчин чадал, 
хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөвт өртөг, санхүүжүүлэх эх 
үүсвэр, тухайн төсвийн жилийн санхүүжилтийн дүн/; 
33.2.7. концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний жагсаалт, тэдгээрт тавигдах тусгай 
шаардлага, нөхцөлийг хавсралтаар. 
68.2. Төсвийн төслийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар хэлэлцэх явцад нэмж тусгах хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээг тухайн шатны төсвийг 
өргөн мэдүүлсэн этгээдээс энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлд 
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заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар санал, 
дүгнэлтийг авсны үндсэн дээр тусгана. 
Гурав. 
Аймаг, нийслэлийн ирэх оны батлагдсан төсвийг 
танилцуулах  хэвлэлийн хурлыг тухайн төсвийг 
хэлэлцэж баталсан ИТХ, эсвэл төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн хувьд Засаг даргын зүгээс  зохион 
байгуулах нь зүйтэй.  
Хэвлэлийн хурлын зохион байгуулалт, аргачлалыг 
Загвар стандартыг хэрэгжүүлэх гарын авлагад 
тайлбарласан болно.  

80 12-р 
сарын 12-
ны дотор 
(барагцаа
лбал) 
 

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 
-Сумын 
-Дүүргийн 

Төсвийн 11-р 
сарын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ”-
нд заасантай адил 

1-р сарын 12-нд байгаа “Төсвийн 12-р сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээ”-нд заасантай адил 

81 12-р 
сарын 15-
ны дотор  

Төсвийн 
байгууллага: 

-Аймгийн  
-Нийслэлийн 

Ирэх оны 
батлагдсан 
төсөв 

“Төсөв, санхүүгийн ил mод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”:  

4.2. Тухайн жилийн төсвийг эрх бүхий байгууллагаас баталж, хүчин 
төгөлдөр болсны дараа төсвийн захирагч дор дурдсан хугацаанд 
олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.2.3. төсвийн байгууллага өөрийн төсвөө 10 хоногийн дотор  олон 
нийтэд мэдээлнэ. 
Тайлбар.  
Аймаг, нийслэлийн жилийн төсвийг 12-р сарын 5-ны дотор батлах  
учраас 12-р сарын 15-ны дотор ил тод болгоно гэж тооцоолов.  

Батлагдсан төсвийг бүрэн эхээр нь ил тод болгоно.  

82 12-р 
сарын 20-
ны дотор 

-Сум 
-Дүүрэг  

 

Ирэх оны 
төсвийн 
төслийг 
хэлэлцаж 
батлах ИТХ-
ын хуралдаан 

“Төсвийн тухай хууль”: 
8.5.4  сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн шатны 
жилийн төсвийн төслийг хэлэлцэн жил бүрийн 12 дугаар сарын 

20-ны дотор батлах; 

Нэг. 
Төсвийн төслийг хэлэлцэж батлах ИТХ-ын хуралдааны 
бүх үйл явц нээлттэй байна.  
Хоёр. 
Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг ил тод болгоно. 
Тайлбар: 
Аргачлалыг  гарын авлагад тусгав.  

83 12-р 
сарын 25-
ны дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 

Ирэх оны 
батлагдсан 
төсвийн 
хуваарь 

“Төсвийн тухай хууль”: 
8.7.Аймаг, нийслэлийн жилийн төсвийн сар, улирлын 
хуваарийг дараах цаглабарын дагуу боловсруулж, батлана. 

8.7.1.аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн 
сар, улирлын хуваарийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 25-ны дотор 
батлах; 
8.7.2.аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн 
сар, улирлын батлагдсан хуваарийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 
31-ний дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагад хүргүүлэх 
Тайлбар: 
Засаг дарга төсвийн хуваарийг батлангуутаа ил тод болгоно. 

Бүрэн эхээр нь. 
 

84 12-р 
сарын 27-
ны дотор  

Сум 
Дүүрэг 

Ирэх оны 
батлагдсан 
төсөв 

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”:  
4.2. Тухайн жилийн төсвийг эрх бүхий байгууллагаас баталж, 

хүчин төгөлдөр болсны дараа төсвийн захирагч дор дурдсан 

Батлагдсан төсөв бүрэн эхээрээ, хавсралтуудын хамт. 
Үүнд:  
1.Төсөв батлах тухай тогтоол 
2.Төсвийн сар улирлын хуваарь,  
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хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.2.2. төсвийн ерөнхийлөн захирагч өөрийн багцын төсвийг 7 

хоногийн дотор;  
 
“Төсвийн тухай хууль”: 
68.3. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан тухайн жилийн 
төсвийг ил тод, олон нийтэд хүртээмжтэй байдлаар мэдээлнэ. 

3. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө  
3. Холбогдох бусад хавсралтууд 
 
“Төсвийн тухай хууль”: 

63.4. Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь 
энэ хуулийн 63.3-т заасан саналыг хэлэлцэж, төсвийн 
төсөлд тусган, батална 
“Төсвийн тухай хууль”: 

63.3.Энэ хуулийн 63.2-т заасны дагуу баг, хороодын 
иргэдийн Нийтийн Хурлаас ирүүлсэн саналыг сум, 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар ач холбогдол, 
тухайн орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан 
эрэмбэлж, төсвийн төсөлд тусган сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ 
63.1.Баг, хорооны Засаг дарга Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр  хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 
дараалал, арга замын талаар баг, хороодод олон 
нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулна. 
63.2.Энэ хуулийн 63.1-д заасан санал болон баг, 
хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал дээр гарсан саналыг 
иргэдийн Нийтийн Хурал хэлэлцэн, тэргүүлэх ач 
холбогдол бүхий төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэн 
сонгоно. 
“Төсвийн тухай хууль”: 
68.1. Орон нутгийн төсөвт энэ хуулийн 33.2.1-33.2.7-д 

заасныг тусгаж, батална. 
33.2. Төсөвт дараах зүйлийг тусгаж, батална: 
33.2.1. төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяалагдах 
шатны төсөвтөө тухайн жилд төвлөрүүлэх орлого, 
харьяалах төсвийн байгуулагын өөрийн орлого; 
33.2.2. төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн 
төсвийн зарлагын дээд хэмжээ, урсгал болон хөрөнгийн 
зарлагын дээд хэмжээ, үүнээс тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийн хэмжээ; 
33.2.3. төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, 
Засгийн газрын шинээр үүсгэх өр,  гаргах  баталгааны 
дээд хязгаар,  мөнгөн гүйлгээтэй холбогдох 
хязгаарлалт; 
33.2.4. бусад шатны төсөвт олгох орлогын шилжүүлэг, 
санхүүгийн дэмжлэг; 
33.2.5. төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн 
талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлтийг 
хавсралтаар; 
33.2.6. хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
жагсаалтыг хавсралтаар /нэр, байршил, хүчин чадал, 
хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөвт өртөг, санхүүжүүлэх эх 
үүсвэр, тухайн төсвийн жилийн санхүүжилтийн дүн/; 
33.2.7. концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
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хэмжээний жагсаалт, тэдгээрт тавигдах тусгай 
шаардлага, нөхцөлийг хавсралтаар. 
68.2. Төсвийн төслийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар хэлэлцэх явцад нэмж тусгах хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээг тухайн шатны төсвийг 
өргөн мэдүүлсэн этгээдээс энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлд 
заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар санал, 
дүгнэлтийг авсны үндсэн дээр тусгана. 

85 12-р 
сарын 30-
ны дотор  

Төсвийн 
байгууллага: 

-Сумын 
-Дүүргийн 

Ирэх оны 
батлагдсан 
төсөв 

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх 
журам”:  
4.2. Тухайн жилийн төсвийг эрх бүхий байгууллагаас баталж, 

хүчин төгөлдөр болсны дараа төсвийн захирагч дор дурдсан 
хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ: 
4.2.3. төсвийн байгууллага өөрийн төсвөө 10 хоногийн дотор  олон 
нийтэд мэдээлнэ. 
Тайлбар: Сум, дүүргийн жилийн төсвийг 12-р сарын 10-ны дотор 

батлах учраас 12-р сарын 15-ны дотор ил тод болгоно. 

Батлагдсан төсвийг бүрэн эхээр нь ил тод болгоно.  

 
ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТОХИОЛДОЛД:  
 

86 Тухай бүр 
буюу 14 
хоногийн 
дотор 

-Аймаг 
-Нийслэл 
-Сум 
-Дүүрэг 
-ИТХ 
-ЗДТГ 
-Төсвийн 
байгууллагууд
: (аймгийн, 
нийслэлийн, 
сумын, 
дүүргийн)  
-ОНӨХЭ 

Төсвийн 
тодотгол 
(нэмэлт 
өөрчлөлт орж 
батлагдах)  

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль”:  

9.1.1.тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа 
жилийн төсвийн төслийг өөрийн цахим хуудас болон Монгол Улсын 
төсвийн ил тод байдал цахим хуудсанд дор дурдсан хугацаанд 
байрлуулан мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх: 
9.1.4.тухайн жилийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд ажлын 14 өдрийн дотор энэ тухай  цахим хуудас 

болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
мэдээлэх; 

Нэг.   
“Орон нутгийн төсөв боловсруулах журам”: 

Арав. Төсвийн тодотголын төсөл боловсруулах 
10.1. Төсвийн тодотголын төслийг Төсвийн тухай 
хуулийн 34.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн 
тохиолдолд боловсруулна. 
10.2. Дээд шатны төсөвт тодотгол орсны улмаас 
доод шатны төсвийн захирагч батлагдсан төсөвтөө 
зайлшгүй тодотгол оруулах шаардлагатай гэж үзвэл 
дээд шатны төсөвт тодотгол орсноос хойш 45 хоногт 
багтааж төсвийн тодотголын төслийг боловсруулж 
тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн 
мэдүүлнэ. 
10.3. Төсвийн тодотголын төслийг зөвхөн нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулж буй зүйлийг энэ журмын 7 дугаар 
зүйлд заасны дагуу боловсруулж тухайн шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ. 
10.4. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга орон нутгийн 
төсвийн тодотголын төслийг тухайн шатны иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал хэлэлцэн баталснаас хойш 30 
өдрийн дотор cap, улирлын хуваарийг баталж, нэгтгэн, 
санхүү төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
төв байгууллагад хүргүүлнэ. 
Хоёр. 
Нэмэлт өөрчлөлт орж батлагдсан төсөв бүрэн эхээр нь. 
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