
Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 1 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.2.1, 6.3.1 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:

Д/д
Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх 

үр дүнгийн үзүүлэлт 
Зорилтот тоон болон 

чанарын шалгуур үзүүлэлт
Шалгуур үзүүлэлтийн 

биелэлт

1.1.1 ТЕЗ-ын  Хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт А1.... (-) (-)
1.1.2 ТЕЗ-ын  Хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт А2.... (-) (-)

1.2.1 ТЕЗ-ын  Хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт Б1.... (-) (-)
1.2.2 ТЕЗ-ын  Хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт Б2.... (-) (-)

ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А.......

ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  Б.......

Төсвийн эрх захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн

1.1

1.2



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:

Д/д

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал
Батлагдсан 

төсөв
Гүйцэтгэл

Хэмнэлт/ 
хэтрэлт

1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (+) (+) (-)
1.1       УРСГАЛ ЗАРДАЛ (+) (+) (-)
1.1.1             БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ (+) (+) (-)
1.1.1.1                   Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил (+) (+) (-)
1.1.1.2                   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл (+) (+) (-)
1.1.1.3                   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал (+) (+) (-)
1.1.1.4                   Хангамж, бараа материалын зардал (+) (+) (-)
1.1.1.5                   Нормативт зардал (+) (+) (-)
1.1.1.6                   Эд хогшил, урсгал засварын зардал (+) (+) (-)
1.1.1.7                   Томилолт, зочны зардал (+) (+) (-)
1.1.1.8                   Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, (+) (+) (-)
1.1.1.9                   Бараа үйлчилгээний бусад зардал (+) (+) (-)
1.1.2            ТАТААС (+) (+) (-)
1.1.3            УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ (+) (+) (-)
1.1.4            НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ (+) (+) (-)
1.1.4.1

                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг (+) (+) (-)

1.1.4.2                   Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг (+) (+) (-)
1.2       ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ (+) (+) (-)
1.2.1            ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ (+) (+) (-)
1.2.2            ИХ ЗАСВАР (+) (+) (-)
1.2.3            ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ (+) (+) (-)
1.3       ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ (+) (+) (-)
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР (+) (+) (-)
2.1                 Улсын төсвөөс санхүүжих (+) (+) (-)
2.2                 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих (+) (+) (-)
2.3                 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих (+) (+) (-)
2.4                 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих (+) (+) (-)
2.5                 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас (+) (+) (-)
2.6                 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих (+) (+) (-)
2.7                 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих (+) (+) (-)
2.8                 Бусад эх үүсвэр (+) (+) (-)

Тайлбар:
Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн   (+) тэмдэгтэй мэдээллийг FREEBALANCE программаас авах 
боломжтой байгаа ба бусад мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг нэмэлтээр хийхээр 
байна.

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Жич:  Онцлох зардлуудын хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй бичиж энэхүү маягтанд хавсаргасан байна. 



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 3 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.2.4, 6.3.7 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:

Д/д Үзүүлэлт
Төсөвт 
өртөг

Гэрээний 
дүн

20... оны 
төсөв 

20.... оны 
санхүүжил

т
Зөрүү

1 Хөрөнгө оруулалт (+) (-) (+) (+) (-)
2 ХО1 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
3 ХО2 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
4 ХО3 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
5 Их засвар (+) (-) (+) (+) (-)
6 ИХ1 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
7 ИХ2 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
8 ИХ3 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
9 Тоног төхөөрөмж (+) (-) (+) (+) (-)

10 ТТ1 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
11 ТТ2 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
12 ТТ3 Төсөл (+) (-) (+) (+) (-)
13 Концесс
14 КО1 Төсөл
15 КО2 Төсөл
16 КО3 Төсөл
17 Стратегийн нөөц хөрөнгө
18                 Хүнсний нөөц
19                 Барааны нөөц
20                 Үрийн нөөц
21                 Өвс, тэжээлийн нөөц
22                 Шатахууны нөөц

23                 Таваарын буудайн нөөц

24                 Машин техникийн нөөц

25
                Эм, эмнэлэгийн 
хэрэгслийн нөөц

26 Бусад хөрөнгө
27                 Амьтан, ургамал
28                 Геологи хайгуул

29                 Материаллаг бус хөрөнгө
30                 Түүхэн үнэт зүйлс

31                 Газар, байгалийн баялаг
32                 Бусад

Тайлбар:

Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилтийг төсөл, обьект тус бүрээр

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн   (+) тэмдэгтэй мэдээллийг FISCAL программаас 
авах боломжтой байгаа ба бусад мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг 
нэмэлтээр хийхээр байна.

Жич: Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмж болон концессын гэрээгээр санхүүжигдэж 
байгаа хөрөнгийн зардлыг обьект, төсөл тус бүрээр, стратегийн болон бусад хөрөнгийн зардлыг 



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 4 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.2.5 заалтын хүрээнд)

Д/д Байгууллагын нэр: Дүн /сая төгрөгөөр/ 
Орлогын нийт дүн (-)

1 УРСГАЛ ОРЛОГО (-)
1.1                 Татварын орлого (-)
1.2                 Өмчийн татвар (-)
1.3                 Дотоодын бараа, үйлчилгээний албан татвар (-)
1.4                 Бусад татвар /төлбөр хураамж/ (-)
1.5                 Татварын бус орлого (-)
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО (-)

2.1                 Хөрөнгө борлуулсны орлого (-)
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО (-)

Тайлбар:

Орон нутгийн болон улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс төсвийн байгууллага өөрсдөө оруулаха ба шинээр 
хийгдэнэ.



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 5 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.3.4 заалтын хүрээнд)

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Мөнгөн дүн
Төсвийн байгууллагын нэр (-)

1 Батлагдсан төсвийн урамшуулал (-)
1.1 Үүнээс дараах зориулалтаар зарцуулсан: (-)

1.1.1                 Байгууллагын хамт олныг ажлын үр дүнгийг харгалзан урамшуулах (-)
1.1.2                 Тухайн салбарын болон байгууллагын ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх (-)
1.1.3                 Тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны төсвийн санхүүжилтийг бууруулах (-)
1.1.4                 Тухайн салбар болон байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих зориулалт бүхий хөрөнгө  оруулалт хийх (-)
1.1.5                  ...................................... (-)
1.1.6                  ...................................... (-)
1.1.7                  ...................................... (-)

Тайлбар:

Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогын давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан бол зориулалтыг заасан 
байх

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс төсвийн байгууллага өөрсдөө оруулах байдлаар шийдвэрлэхээр байгаа ба шинээр хийгдэнэ.



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 6 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.3.5 заалтын хүрээнд)

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Мөнгөн дүн
Төсвийн байгууллагын нэр (-)

1 Хандивын орлого (-)
1.1 Тусламжын орлого (-)

1.1.1 Хандив, тусламжын орлогын зарцуулалт (-)
1.1.2                  ...................................... (-)
1.1.3                  ...................................... (-)
1.1.4                  ...................................... (-)
1.1.5 Хандив, тусламжын орлогын зарцуулаагүй үлдэгдэл (-)

Тайлбар:

Хандив, тусламжын хэмжээ, түүний зарцуулалтт

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс төсвийн байгууллага өөрсдөө оруулах байдлаар 
шийдвэрлэхээр байгаа ба шинээр хийгдэнэ.



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 7 дүгээр хавсралт

(Хуулийн 6.3.6, 6.4.3 заалтын хүрээнд)

Д/д

Тухайн жилд худалдан авсан 
бараа, ажил, үйлчилгээний 

нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин 
чадал

Батлагдсан 
төсөвт өртөг

Худалдан авах 
ажиллагаанд 

мөрдсөн журам

Тендерт оролцохыг 
сонирхолгчид тавих 

шалгуур үзүүлэлт 

Тендерт шалгарсан 
оролцогчийн товч 

мэдээлэл

Тендерт 
шалгараагүй 

оролцогчийн товч 
мэдээлэл

Шалгарсан болон 
шалгараагүй 

хуулийн үндэслэл, 
шалтгаан

1 (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)
2 (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)
3 (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)
4 (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)
5 (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)
6 …………… …………… …………… …….. …….. …….. ……..
7 …………… …………… …………… …….. …….. …….. ……..

Тайлбар:

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт 
шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн   (+) тэмдэгтэй мэдээллийг E-PROCUREMENT программаас авах боломжтой байгаа ба бусад 
мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг нэмэлтээр хийхээр байна.



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 8 дүгээр хавсралт

(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)

Д/д
Тухайн жилд худалдан 

авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний нэр 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг  

(сая. төг)

Тендерт санал болгосон үнэ
 (сая. төг) /Гэрээний дүн

Санхүүжилтийн 
хэмжээ

 /сая. төг/
Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

1 (+) (+) (+) (-) (-)
2 (+) (+) (+) (-) (-)
3 (+) (+) (+) (-) (-)
4 (+) (+) (+) (-) (-)
5 (+) (+) (+) (-) (-)
6 …………… …………… …………… …….. ……..
7 …………… …………… …………… …….. ……..

Тайлбар:

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн 
нэр, хаяг

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн   (+) тэмдэгтэй мэдээллийг E-PROCUREMENT программаас авах боломжтой 
байгаа ба бусад мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг нэмэлтээр хийхээр байна. (Тендерт санал 
болгосон үнийг Гэрээний дүн болгох гэсэн санал ХХААБГ-ын мэргэжилтэн Цолмонтуяа)



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 9 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Огноо: (+) Системийн огноо:

Огноо Хүлээн авагч байгууллага Зарлага Гүйлгээний утга
(+) (+) (+) (+)

Тайлбар:

Дансны дугаар...........(+).....…Байгууллагын нэр..............(+)................ 

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн   (+) тэмдэгтэй мэдээллийг FREEBALANCE программаас авах боломжтой байдлаар 
шийдвэрлэхээр байна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн энэ хуулийн 6.2.1-д тодорхойлсон үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон 
чанарын үзүүлэлт



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.4.8 заалтын хүрээнд)

Д/д Шийдвэр гаргагч
Шийдвэрийн 
огноо, дугаар

Төрөл/хөрөнгө 
зарцуулах, өр авлага 

үүсгэх.../
Товч утга

Энэ хэсэгт тушаалын хуулбарыг PDF 
форматаар байрлуулна

1 (-) (-) (-) (-)
2 (-) (-) (-) (-)
3 (-) (-) (-) (-)
4 (-) (-) (-) (-)
5 (-) (-) (-) (-)
6 (-) (-) (-) (-)
7 ……… ……… ……… ………
8 ……… ……… ……… ………
9 ……… ……… ……… ………

Тайлбар:

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс төсвийн байгууллага өөрсдөө оруулах ба шинээр хийгдэнэ.



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 11 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.3.9 заалтын хүрээнд)

Д/д Захиалагч Төсөл арга хэмжээний нэр Хугацаа Төсөвт өртөг
2014 оны 

төлөвлөгөө
Гэрээний 

дүн 
Санхүүжилт

(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (+) (-)

Тайлбар:

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл

ОНХСангийн програмаас гарах боломжтой



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 12 дугаар хавсралт

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээ
(Хуулийн 6.5.7 заалтын хүрээнд)

Арилжаалсан Арилжаалсан Хүүгийн төлбөр Хүүгийн төлбөр

/тайлант/ /өссөн дүнгээр/ /тайлант/ /өссөн дүнгээр/

1   Монголбанкны зээл

2   Тусгай зориулалттай 
үнэт цаас

3   Төсвийн алдагдлын 
үнэт цаас

3.1       Богино хугацаат үнэт 
цаас

3.2        Дунд хугацаат үнэт 
цаас

3.3        Урт хугацаат үнэт 
цаас

4   Хүний хөгжил сангийн 
үнэт цаас

5   Засгийн газрын 
зээллэгээ /облигаци/

НИЙТ

Улирлын эцсийн 
төлбөр№ Засгийн газрын үнэт 

цаасны төрөл, нэр

Улирлын 
эхний 

үлдэгдэл

Үндсэн төлбөр 
/тайлант/

Үндсэн төлбөр 
/өссөн дүнгээр/



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 13 дугаар хавсралт

огноо...............
(Хуулийн 6.5.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Үзүүлэлт Үлдэгдэл /төгрөгөөр/

1 Гадаад өр

2 Дотоод өр

6.5.3 Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн мэдээлэл

НИЙТ ДҮН



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 14 дугаар хавсралт

201..... оны ..... улирал

(Хуулийн 6.5.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/

Д/Д
Засгийн газрын 

үнэт цаасны төрөл, 
нэр

Улирлын 
эхний 

үлдэгдэл

Арилжаалсан
/тайлант/

Арилжаалсан
/өссөн дүнгээр/

Хүүгийн 
төлбөр

/тайлант/

Хүүгийн 
төлбөр
/өссөн 

дүнгээр/

Үндсэн 
төлбөр 

/тайлант/

Үндсэн 
төлбөр 
/өссөн 

дүнгээр/

Улирлын 
эцсийн 

үлдэгдэл

1 ТӨСВИЙН АЛДАГДЛЫН ҮНЭТ ЦААС
1.1 Богино хугацаат
1.2 Дунд хугацаат
1.3 Урт хугацаат

 Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээлэл

НИЙТ



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 15 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.5.8 -6.5.10 заалтын хүрээнд)

№ Концессын 
зүйлийн нэр

Концессын 
зүйлийн 

тодорхойлолт

Концессын 
төрөл

Гүйцэтгэх 
ажил, үзүүлэх 

үйлчилгээ 

Төсвийн хөрөнгөөр 
санхүүгийн   

дэмжлэг үзүүлэх, 
баталгаа гаргах 

эсэх

Уралдаант 
шалгаруулалт 
явуулах, шууд 

гэрээ 
байгуулах 

эсэх

Концесс 
эзэмшигч

ийн 
мэдээлэл

үндсэн
гэрээний 
нэмэлт 

өөрчлөлт
1

1. ..................................................... төслүүд

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ ГАРГАХ КОНЦЕССЫН МЭДЭЭЛЛИЙН МАЯГТ

Концессын гэрээ



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 16 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

№          Төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний 
тоо

Зарцуулсан 
хөрөнгө

өндөр насны 

тахир дутуугийн 

тэжээгчээ алдсаны

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

жирэмсний ,амаржсаны

ажилгүйдлийн

оршуулгын

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний 

эмийн үнийн хөнгөлөлт 

рашаан сувилал

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 

 б  

Нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон бусад төрийн захиргааны байгууллага 
нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалтыг тухайн 

этгээдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийн хамт цахим хуудсанд байрлуулан тухай бүр шинэчилж мэдээлнэ

   ТЭТГЭМЖ

1

ТӨЛБӨР3

2
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны 
тэтгэмж

    ТЭТГЭВЭР



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 17 дугаар хавсралт

(Xуулийн 6.2.1-6.2.6, 6.3.1-6.3.3 заалтын хүрээнд)

д/д Шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж  Батлагдсан 
төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл Хэмнэлт/ хэтрэлт Тайлбар

1  Нийт орлого мянган.төг
2  Нийт зардал, үүнээс: мянган.төг

2.1    Цалингийн сан мянган.төг
2.2    Элэгдлийн зардал мянган.төг

3  Нийт ашиг мянган.төг
4  Цэвэр ашиг  мянган.төг

5  Төрийн өмчийн ногдол ашиг мянган.төг
6  Хөрөнгө оруулалт мянган.төг
7  Нийт өр төлбөр мянган.төг
8  Авлага мянган.төг
9  Ажиллагсдын тоо хүн

Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 18 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.8.3 заалтын хүрээнд)

д/д Их хэмжээний 
хэлцлийн нэр

Хэлцлийн дүн 
/сая.төг/

Хэлцлийн 
зориулалт

Хэлцлийн 
нөхцөл

Хэлцэлд тооцогдохуйц 
баталгаа, батлан даалт

Хэлцэл хийхийг 
зөвшөөрсөн эрх бүхий 

байгууллагын шийдвэр, 
огноо, дугаар

1
2
3

Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн их хэмжээний хэлцлийн талаарх мэдээлэл



Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 19 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.9 заалтын хүрээнд)

Д/д
Тухайн жилд худалдан 

авсан бараа, ажил, 
үйлчилгээний нэр 

Нийт төсөвт 
өртөг  (сая. 

төг)
Хэрэгжилтийн явц Үе шат Зарлага

Санхүүжилтийн 
мэдээлэл

1
2
3
4
5
6
7

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ 
гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нь нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээллийг улирал бүр холбогдох 

маягтын дагуу мэдээлэх үүргийг хүлээнэ. 
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