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Д.СУМЬЯАБАЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН ОҮИТБС-ЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ДҮНГ БАТАТГАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018 оны 5 дугаар сарын 1-ний/
д/д

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

1

Ашиг хүртэгч эздийг ил тод болгох “2020 замын зураг”ийн дагуу УУХҮЯ дээр хуулийн ажил хэсэг байгуулна.
Монгол Улсын ОҮИТБС-ын тайлан, Ашиг хүртэгч
эздийн ил тод байдлын тухай УИХ-ын байнгын
хороонд танилцуулах;

2

Хариуцах
байгууллага
УУХҮЯ

Хэрэгжүү-лэх
хугацаа
5 дугаар сар

ЗГХЭГ

5 дугаар сар

3

МХЕГ-аас 2017 онд ОҮИТБС-ын тайлангаа гаргаагүй
компаниудтай хариуцлага тооцсон тухай сонсголыг
ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлд тайлагнах;

МХЕГ

6 дугаар сар

4

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинэ маягтаар байгуулсан
дүнг ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлд танилцуулах;

АМГТГ

6 дугаар сар

5

ААН-үүдийг орон нутагт харъяалалтай болгох
асуудлыг судалж ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлд
танилцуулах;

ОӨУБЕГ-ын
Хуулийн
этгээдийн
бүртгэлийн газар

12 дугаар сар

6

Татварын орлогын тодорхой хувийг орон нутагт
үлдээдэг болох судалж ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлд
танилцуулах;

Татварын
ерөнхий газар

12 дугаар сар

7

Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн барьцааны 2016,
2017 оны тайланг компани бүрээр нөхөж гаргах;

БОАЖЯ

5 дугаар сар

8

ААН-ийн зардлыг хянах үүднээс бүтээгдэхүүн ямар үнэ
цэнээр олборлогдож байгааг харьцуулах жишиг үнэтэй
болох, Сангийн яаманд танилцуулан, улмаар Засгийн
газрын хуралдаанд танилцуулах;
Байгаль орчны хууль тогтоомжуудын биелэлтийг

Татварын
ерөнхий газар

8 дугаар сар

МБОИЗ

8 дугаар сар

9

Тайлбар/Гүйцэтгэх хэлбэр
Сайдын тушаалаар
Ажлын хэсэг байгуулна.
Танилцуулгыг
хэлэлцүүлэг хэлбэрээр
зохион байгуулна.

Үндэсний зөвлөлийн
хуралдааныг 6 дугаар
сард зохион байгуулна.
Хэлэлцэх асуудалд
оруулна.
Үндэсний зөвлөлийн
хуралдааныг 6 дугаар
сард зохион байгуулна.
Хэлэлцэх асуудалд
оруулна
Үндэсний зөвлөлийн
хуралдааныг 12 дугаар
сард зохион байгуулна.
Хэлэлцэх асуудалд
оруулна
Үндэсний зөвлөлийн
хуралдааныг 12 дугаар
сард зохион байгуулна.
Хэлэлцэх асуудалд
оруулна
БОАЖЯ-наас ОҮИТБС-ын
цахим тайлагналаар
системээр тайлагнана.
Засгийн газрын 8 дугаар
сарын хуралдаанд
танилцуулж, холбогдох
шийдвэрийг гаргуулна.
Үндэсний зөвлөлд ажлын

Гүйцэтгэл 12 дугаар
сарын 12- ны байдлаар.
Байгуулаагүй байна.
УИХ-ын гишүүдэд 5
дугаар сард нэг бүрчилэн
танилцуулсан.
Аюурсайхан гишүүн
зөвөлгөөн нээсэн.
8-р сарын Ажлын хэсгийн
хуралд МХЕГ-аас товч
танилцуулсан.

Хүлээгдэж байна.

Хүлээгдэж байна.

2019 оноос эхлэн УУ-н
татварын орлогыг орон
нутагт үлдээнэ.

Бүх жилүүдийн барьцаа
төлбөрийг гаргаж, 2017
оны нэгтгэл тайлангаар
хэвлэн нийтлүүлсэн.
Хүлээгдэж байна.

Хүлээгдэж байна.

10

судалж, ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлд танилцуулах,
хэвлэн нийтлэх;
ТӨК-иудын төрийн эзэмшлээс бусад хувийг хэн
эзэмшиж байгаа тухай цахим сайт хийх, нээлт хийх;

ТАН эвсэл

7 дугаар сар

журмаар танилцуулан,
дүнг хэвлүүлнэ.
Нээлтийг УУХҮЯ дээр
зохион байгуулах,
хамтран ажиллах санамж
байгуулна.
Маягтыг батлана. 2019
оны 1 дүгээр сарын 1-нээс
мөрдүүлнэ.

11

УУ, ГТ-ны Төслийн ил тод байдлыг хангах хүрээнд
тайлагналын маягтыг шинэчлэх;

Үндэсний
статистикийн
хороо

10 дугаар сар

12

Татварын Ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газраас
жил бүр гаргадаг ОҮИТБС-ын цахим тайланг Үндэсний
Аудитын газраас баталгаажуулах ажлыг хэрэгжүүлэх;

5 дугаар сар

Үндэсний Аудитын
газраас туршилт явуулна.

13

Орон нутгийн гэрээ байгуулах, хэрэгжилтэд зөвлөмж
гаргах, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх, хяналт
тавих;

Татварын
ерөнхий газар,
Гаалийн ерөнхий
газар, Үндэсний
аудитын газар
Ажлын хэсэг

6 дугаар сар

Зөвлөмжүүдийг холбогдох
байгууллагуудад
хүргүүлнэ.

14

Цаашид ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланд уул уурхайн,
байгаль орчны үнэлгээний аудит хийдэг байгууллагыг
хамтад нь гэрээлээд ажлаа хоёр салгахыг судлах;
Өргөдлийн огноогүй ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрлийн жагсаалтыг хэвлэн нийтлүүлнэ.

Ажлын алба

9 дүгээр сар

Судалгааг Ажлын хэсэг
дээр хэлэлцэнэ.

Ажлын алба

5 дугаар сар

Өөрийн цахим хуудас
дээр байршуулна.

15

Боловсруулж байна.

Төслийн ил тод байдлыг
танилцуулгыг 8-р сард
АХ-т танилцуулсан.
Холбогдох судалгааг
ББЗХ-ээс хийж байна:
Хэрэгжих шатандаа
байгаа. Журамд оруулсан
байна.

Иргэний нийгмийн
байгууллага дээр
судалгаа хийж, ҮЗ-д
танилцуулсан. Ажлын дэд
хэсэг ажиллах ёстой.
Хойшилсон байна.

Хэрэгжиж байна.

