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1. ОРШИЛ
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага (ОҮИТБС) гэдэг нь байгалийн
баялгаас (ашигт малтмал, газрын тос, байгалийн хий) олж буй орлогыг олон нийтэд ил
тод болгосноор түүнийг нийтийн сайн сайхны төлөө зөв захиран зарцуулахад нь
оролцогч талуудын хариуцлагыг өндөржүүлэх, сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн
төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн тэгш оролцоо бүхий дэлхий нийтийн түншлэл
юм.
ОҮИТБС-ын стандартын дагуу нэг талаас олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниуд
төлснөө тайлагнана, нөгөө талаас Засгийн газар тэдгээр компаниудаас хүлээн авсан
орлогоо тайлагнана. Хоёр талаас ирүүлсэн тайланг Хараат бус хянагч, нэгтгэгч тулган
баталгаажуулж, аудитаар баталгаажсан нэгдсэн тайлан гаргаж, түүнийг олон нийтэд ил
тод болгоно. Энэхүү үйл явцыг төр, компани, иргэний нийгмийн тэгш оролцоо бүхий
олон талт оролцогчдын бүлэг удирдан явуулж, хянан зохицуулна.
Монголын ОҮИТБС-ын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэхээр зорьж
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Адам Смит Интернейшнл байгууллагын
туслалцаатайгаар энэхүү системийг бүтээсэн бөгөөд Цахим тайлангийн системийг
нэвтрүүлснээр оролцогч талуудын үйл ажиллагаа хөнгөвчлөгдөж, зардал багасах,
цаашлаад оролцогч талуудын идэвхи санаачлага нэмэгдэх зэрэг эерэг үр өгөөж гарна
гэж найдаж байна.

Интерактив
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2. СИСТЕМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Монголын ОҮИТБС-ын Цахим тайлангийн систем нь оролцогч талуудаас холбогдох
тайлан мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч тэдний үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхөөс
гадна санаачилгын хүрээнд ил тод болж буй мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгож,
мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой вэбд суурилсан програм хангамж юм.
Энэхүү мэдээллийн сангаас иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, судлаачид, төрийн
бодлого боловсруулагчид олборлох үйлдвэрлэлийн салбартай холбоотой мэдээллийг
төрөл бүрийн форматаар, энгийн хялбар арга замаар хүлээн авах боломжтой юм.

2.1. СИСТЕМИЙН ОНЦЛОГ








Энгийн, ашиглахад хялбар
Мэдээллийг газрын зураг, хүснэгт, график болон тоон хэлбэрээр хүлээн авах
боломжтой
Тайлан хүлээн авах маягт, форматыг тухай бүр тохируулан өөрчлөх боломжтой
Интернет орчин ажиллах бөгөөд дэлхийн хаанаас хандах боломжтой
Нийгэм эдийн засгийн зарим статистик мэдээллийг автоматаар хүлээн авч
нэгтгэн харуулах боломжтой
Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой
Мэдээллийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг

2.2. СИСТЕМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ

Цахим
тайлагналын
систем

Компаний
модуль

Төрийн
байгууллагын
модуль

Тулган
баталгаажуул
алт модуль

Админы
модуль

Судалгаа

Интерактив



Портал

Тайлан

Тусгай
зөвшөөрлийн
мэдээлэл
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2.3. АЧ ХОЛБОГДОЛ






Олборлох үйлдвэрлэлийн салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудаас улсын
болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлж буй татвар, төлбөр, хураамж,
хандив
дэмжлэгийн талаарх иж бүрэн мэдээллийн сан бүрдэж байна.
Монголын ОҮИТБС-ын тайланг гаргах, хүлээн авах, нэгтгэх, тулган
баталгаажуулах үйл явцад хүнд суртлыг багасгаж, цаг хугацаа, зардал хэмнэж
байна.
ОҮИТБС-ын тайлангийн мэдээллийн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж
байна.

2.4. НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР
Нэр томъёо

Тайлбар

ОҮИТБС

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлы н санаачлага

МОҮИТБС

Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага

Таб

Tab буюу нэг цонхон дээр өөр хуудас руу шилжих товч

2.5. НИЙТЛЭГ ХЭРЭГЛЭГДЭХ ТОВЧ
№

Дүрс зураг

Хийгдэх үйлдэл
Хайлтын
талбарт
жагсаалтаас хайх товч.

1.

оруулсан

утгаар

Хайлтын талбарт оруулсан утгуудыг цэвэрлэх
үүрэгтэй товч.
Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтыг экселээр
татаж авах товч.
Жагсаалтын баганын утгыг эрэмблэх
үүрэгтэй товч.
Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг газрын
зураг дээр харах бол энэхүү чек боксыг
тэмдэглэнэ.

2.
3.
4.

5.

6.

Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтын эхний
хуудсанд аваачих үүрэгтэй товч.

7.

Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтын өмнөх
хуудсанд аваачих үүрэгтэй товч.

8.

Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтын дараагийн
хуудсанд аваачих үүрэгтэй товч.

9.

Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтын сүүлийн
хуудсанд аваачих үүрэгтэй товч.

10.

Газрын зураг даарх тэмдэглэгээнүүдийн
тайлбар.

Интерактив
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Тусгай хамгаалалттай бүс болон гол
мөрөнгийн тэмдэглэгээний тайлбар.
Газрын зураг хиймэл дагуул дээрх
зураглалаар зургийг харуулах эсэхийг
тохируулах товч.
Газрын зураг дээрх зураглалыг томсгох
үүрэгтэй товч.
Газрын зураг дээрх зураглалыг багасгах
үүрэгтэй товч.
Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн байрлалыг
тэмдгэлсэн тэмдэглэгээ. Уг тэмдэглэгээ товч
дээр дарж дэлгэрэнгүй тайлбарыг харах
боломжтой.

11.

12.

13.
14.

15.

2.6 СИСТЕМД НЭВТРЭХ
ТЭМДЭГЛЭЛ
Энэхүү системийг Mozilla Firefox эвсэл Google Chrome вэб хөтөч
ашиглахан үзэхэд илүү тохиромжтой.
Системд дараах 2 аргаар хандах боломжтой.
ТЭМДЭГЛЭЛ

1-р хувилбар. Та вэб броузерээ нээн http://www.eitimongolia.mn
хаягаар хандаж, гарч ирэх үндсэн цэснүүдээс Цахим тайлан цэсийг сонгож орно.

ТЭМДЭГЛЭЛ
2-р хувилбар. Та вэб броузерээ нээн
дараах хаягаар шууд хандаж болно.
http://e-reporting.eitimongolia.mn эсвэл
http://tailan.eitimongolia.mn

Интерактив
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3. ТАЙЛАНТАЙ ТАНИЛЦАХ МОДУЛЬ
3.1. ТАЙЛАНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ОҮИТБС-ын ажлын хүрээнд нэг талаас олборлох үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа
эрхэлдэг компаниуд төлснөө, нөгөө талаас Засгийн Газар тэдгээр компаниудаас хүлээн
авсан орлогоо тайлагнадаг билээ. Хоёр талаас ирүүлсэн тайланг хараат бус хянагч –
нэгтгэгч тулган баталгаажуулж, баталгаажсан нэгдсэн тайланг олон нийтэд нээлттэй
мэдээлдэг. Энэхүү модуль нь дээрх үүргийг гүйцэтгэж хэрэглэгчдэд тухайн компаний
илгээсэн тайланг төрийн байгууллагуудаас ирүүлсэн тайлантай шууд нэг бүрчлэн
харьцуулан харах боломжийг олгоно.
Тайлангийн мэдээллийг тайлант он, тухайн компаний эзэмшдэг тусгайн зөвшөөрлийн
байршил, компаний нэр, регистрийн дугаар зэрэг мэдээллээр нь шүүгээд ирцийн,
хураангуй, дэлгэрэнгүй гэх мэт олон хувилбараар татаж авах боломжтой. Мөн
шүүлтүүрийн дагуу тайлангийн багц өгөгдлүүдийг Microsoft Excel, CSV, PDF, XML гэсэн
форматаар татаж авч судалгаа шинжилгээндээ ашиглах бололцоотой.

3.2. ТАЙЛАНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛД ХАНДАХ
Тайлангийн мэдээлэлд хандахдаа Тайлан цэсийг сонгож орно. Зураг 1-ээс харна уу.

Зураг 1. Тайлангийн мэдээллийн холболт

3.3. ТАЙЛАНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАХ
Тайлант онуудад илгээгдсэн тайлангуудын өгөгдлийг лицензийн мэдээлэл болон,
тайлангийн төрөл, тайлант оноор шалгуур тавьж хайлт хийж үзэх боломжтой. Хайлтын
үр дүн тайлангийн жагсаалт харагдана.
Хүснэгтийн толгой хэсгээс сонголт хийж, шүүлт тавьж хайлтын үр дүнгээ нарийвчилж
болно.

Интерактив
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Зураг 2. Тайлангийн мэдээллийн цонх

Тайлангийн мэдээллийн цонхны тайлбар:
1. Лицензийн мэдээллээр хайх - Тайлангийн өгөгдлийг лицензийн мэдээллээр
шалгуур тавьж хайлт хийх боломжит талбарууд.
2. Тайлангийн мэдээллээр хайх - Тайлангийн өгөгдлийг тайлангийн үндсэн үзүүлэлтээр
шалгуур тавьж хайлт хийх боломжит талбарууд.
3. Тайлан татах- Тайлангуудыг дараах хувилбаруудаар татаж авах боломжтой.
Үүнд:
- Ирцийн мэдээлэл
- Дэлгэрэнгүй тайлан
- Улсын болон Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар хураамжийн орлогын
нэгдсэн тайлан
- Төрийн байгууллагад өгсөн хандив дэмжлэгийн мэдээллийн нэгдсэн тайлан
- Төрийн бус байгууллага, иргэдэд өгсөн сайн дурын хандив дэмжлэгийн
мэдээллийн нэгдсэн тайлан
- Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн нэгдсэн тайлан
- Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулалтын нэгдсэн тайлан
4. Компанийн регистр - Тайлангийн мэдээллүүдээс компаний регистрийн дугаараар
шүүлт хийн мэдээллийг харах боломжтой.
5. Компанийн нэр - Тайлангийн мэдээллүүдээс компаний нэрээр шүүлт хийн
мэдээллийг харах боломжтой.
6. Тайлант он - Тайлангийн мэдээллүүдээс тайлант оноор шүүлт хийн мэдээллийг харах
боломжтой.
7. Нэгтгэлд хамрагдсан эсэх - Тайлангийн мэдээллүүдээс тулган баталгаажуулалтад
хамрагдсан эсэхээр шүүлт хийн мэдээллийг харах боломжтой.

Интерактив
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8. Тайлан үзэх - Тайлангийн мэдээллүүдийг компани бүрээр дэлгэрэнгүй харах
боломжтой. Харгалзах тайлангийн мөр дэх тайлан үзэх товч дээр дарж дэлгэрэнгүй
тайланг харна.
9. Хуудаслалтын тоо - Тайлангийн мэдээллийн жагсаалтын хуудаслалтыг тохируулах
боломжит товч. /25-1000 хүртэлх тоогоор хуудаслалыг тохируулан ашиглах
боломжтой./
10. Хайх - Хайлтын талбаруудыг бөглөсний дараа хайх товчыг дарж хайлтын мэдээллийг
харна.
11. Цэвэрлэх - Хайлтын талбаруудын мэдээллийг цэвэрлэх үүрэгтэй товч.
Хүснэгтийн хамгийн хойд багананд байрлах Тайлан үзэх /8/ товчлуурыг ашиглан тухайн
компанийн дэлгэрэнгүй тайланг үзэх боломжтой.

Зураг 3. Компанийн дэлгэрэнгүй тайлан

Дэлгэрэнгүй тайлангийн цонх нь дараах агуулгатай.
- Компанийн хаягийн мэдээлэл
- Компанийн эзэмшдэг ашигт малтмалын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн
мэдээлэл
- Тайлангийн үзүүлэлтүүд. Нэгтгэлийн тайлан нь тухайн компанийн тайлан тухайн
тайлант онд нэгтгэлд хамрагдсан эсэхээс хамаарч компанийн тайлагнасан болон
Засгийн Газрын тайлагнасан үнийн дүнг нэгтгэлийн тохируулгатай болон
тохируулгагүйгээр харуулна.

Интерактив
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Зураг 4. Аудитын

нэгтгэлд

хамрагдаагүй

компанийн тайлан

Зураг 5. Аудитын

нэгтгэлд

хамрагдсан

компанийн тайлан

Дэлгэрэнгүй тайлангийн зарим үзүүлэлтүүдийг холболт дээр дарж дэлгэрүүлэн харах
боломжтой.

Интерактив
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Зураг 6. Компанийн дэлгэрэнгүй тайлан – зарим
үзүүлэлтийн холболтууд

Тухайлбал, дараах жишээнд харуулснаар 1.2.1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны
төлбөр болон нэмэлт төлбөр болон 1.2.2. Ашигт малтмал ашиглалтын болон хайгуулын
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр үзүүлэлтүүдийг компанийн тайлагнасан талд холболт дээр
дарж дэлгэрүүлэн харснаар дээрх төлбөрүүдийг ямар ямар лицензийн дор тухайн
компани хуваан төлснийг нарийвчлан харж болно.

Зураг 7. АМНАТ

болон

нэмэлт

төлбөрийн

нарийвчлал – компанийн тайланд

Харин эдгээр үзүүлэлтийг Засгийн газрын тайлагнаснаар дэлгэрүүлж харвал ямар ямар
байгууллага дээрх төлбөрийг хүлээн авсан бэ гэдгийг нарийвчлан харж болно.
Тухайлбал, дараах жишээнд АМНАТ-ыг Гааль Татварын ерөнхий газар авсан бол Тусгай
зөвшөөрлийн төлбөрийг Ашигт малтмалын газар тодорхой хэмжээгээр хүлээн авсан гэж
тайлагнасныг харж болно.

Интерактив
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Зураг 8. АМНАТ

болон

нэмэлт

төлбөрийн

нарийвчлал – ЗГ-ын тайланд

3.4. ТАЙЛАНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭКСПОРТЛОХ
Та тайлангийн дэлгэрэнгүй цонхонд харагдаж буй мэдээллийг дараах төрлүүдээр татан
авч судалгаа шинжилгээндээ ашиглах боломжтой.
Үүнд:
 Excel
 Csv
 Pdf
 Xml

Зураг 9. Дэлгэрэнгүй тайланг экспортлох

Интерактив
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4. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАХ МОДУЛЬ
4.1. МОДУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ОҮИТБС-ын стандартын дагуу тусгай зөвшөөрлийн олголт, шилжилт хөдөлгөөн болон
хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг олон нийтэд ил тод болгон мэдээлэх
шаардлагатай юм. Энэ шаардлагын хүрээнд тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг нээлттэй
мэдээлж, түүнээс бүс нутаг, ашигт малтмалын төрөл, эзэмшигч компаниар нь хайлт хийж
газрын зураг дээр харуулах боломж бүхий модулийг бий болгосон юм.

4.2. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛД ХАНДАХ
2.6 хэсэгт дэх зааварчилгааны дагуу хэрэглэгч портал хуудсанд нэвтэрснийхээ дараа
портал хэсэгт харагдах Газрын зураг цэсэн дээр дарж тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн
хэсэгт нэвтэрнэ. Зураг 1-ээс харна уу.

Зураг 1. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэлд хандах

4.3. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦОНХНЫ ТАНИЛЦУУЛГА
Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн хуудас нь ОҮИТБС-ын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн
тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн жагсаалт болон сонгосон тусгай зөвшөөрлийн
байршил, хамрах талбайг Google map ашиглан харуулах хэсгүүдтэй.

Зураг 2. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл авах ажиллагааны цонх
Интерактив
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Жагсаалтын баганын тайлбар:
1. Аймаг – Тусгай зөвшөөрөл оршин буй аймаг, хот сонгох хэсэг.
2. Сум – Тусгай зөвшөөрөл оршин буй аймаг, хоттой харгалзах сум, дүүргийг сонгох
хэсэг.
3. Хайх – сонгосон аймаг,хот, сум, дүүргийн дагуу хайх товч.
4. Цэвэрлэх – Хайлтын талбаруудад оруулсан утгуудыг цэвэрлэх үүрэгтэй товч.
5. Excel export – Жагсаалтыг экселээр экспорт хийх үүрэгтэй товч.
6. Тэмдэглэх чек бокс – Жагсаалтаас тэмдэглэх үүрэгтэй чек бокс.
7. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар – Тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг харуулах багана
болон хайх хэсэг.
8. Талбайн нэр – Талбайн нэрийг харуулах багана болон хайх хэсэг.
9.Талбайн хэмжээ – Талбайн хэмжээг харуулах багана.
10. Ашигт малтмалын төрөл – Ашигт малтмалын төрлийг харуулах багана, хайлт
хийх хэсэг.
12. Эзэмшигчийн РД – Эзэмшигчийн регистерийн дугаарыг харуулах багана, хайх
хэсэг.
13. Эзэмшигч компанийн нэр – Эзэмшигч компаний нэрийг баганаар харуулах, хайх
хэсэг
14. Олгосон огноо – Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноог харуулах багана хайх хэсэг
15. Дуусах огноо – Тусгай зөвшөөрөл дуусах огноог баганаар харуулах, хайх хэсэг.
16. Хүчинтэй эсэх – Тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй эсэхийг харуулах багана, шүүх хэссэг
17. Хуудаслалтын тоо – Жагсаалтын хуудаслалтыг тохируулах ажиллагааны хэсэг.

Интерактив



Х у у д а с 17 /53

4.4. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАЙХ
Та жагсаалтаас тусгай зөвшөөрлийн байршил, дугаар, эзэмшигчийн мэдээлэл зэрэг дээр
дурьдсан бүх талбараар хайлт, шүүлт хийж үзэх боломжтой.

Зураг 3. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллээс хайлт хийсэн үр дүн харагдах байдал

Хайлтын үр дүнд гарсан жагсаалтаас сонголт хийж тэмдэглэн газрын зураг дээр хаана
ямар талбайг хамарч байрлаж байгааг харж болно.

Зураг 4. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн жагсаалтаас тэмдэглэсэн талбайн мэдээллийг газрын
зураг харуулсан цонх

Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг Google Map ашиглан газрын зураг дээр харуулах
хэсгийн дэлгэрэнгүй тайлбар (Зураг 5)
1. Тайлбар - Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн мэдээлэл харагдах хэсэгт дараах
мэдээллүүдийг харуулна.
Үүнд:
o Талбайн нэр
o Эзэмшигч байгууллагын нэр
o Нийт талбайн хэмжээ
o Лиценз олгогдсон огноо
o Лиценз дуусах огноо

Интерактив
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2. Талбайн тэмдэглэгээ - Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг жагсаалтаас сонгох хэсэгт
тэмдэглэхэд газрын зураг дээр талбайн мэдээллийг харуулна.
3. Талбайн харагдац - Талбайн мэдээллийг газрын зураг дээр ямар байдлаар хархыг
тохируулах ажиллагааны товч. Газрын зураг дээр мэдээллийг дараах 2 төрлөөр
тохируулан харах боломжтой.
Хиймэл дагуул дээрх харагдацаар харах:

Хулганы курсор “Хиймэл дагуул” товчин дээр аваачихад
“Тэмдэглэгээ” товч гарч ирэх ба хиймэл дагуул дээрх
харагдацаар талбайн мэдээллийг харуулах ба тэмдэглэгээг
тэмдэглэсэн
тохиолдолд
талбайн
тэмдэг,
тэмдэглэгээтэйгээр харуулна.

Зураг 5. Хиймэл дагуул дээрх тэмдэглэгээтэй зураглал

Газрын зураг дээрх харагдацаар харах:

Хулганы курсор “Газрын зураг” товчин дээр аваачихад
“Нутаг дэвсгэр” товч гарч ирэх ба газрын зураг дээрх
харагдацаар талбайн мэдээллийг харуулах ба тэмдэглэгээг
тэмдэглэсэн
тохиолдолд
талбайн
тэмдэг,
тэмдэглэгээтэйгээр харуулна.

Зураг 6. Газрын зураг дээрх тэмдэглэгээтэй зураглал

Интерактив
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4. Хэмжээг томруулах - Зургийг томруулах үүрэгтэй товч.
5. Хэмжээг багасгах - Зургийг жижгэрүүлэх үүрэгтэй товч.
6. Талбайн нэр - Зургийн толгой хэсэгт зураг дээр хайлтанд сонгогдсон талбайн
нэрсийг харуулна.
7. Газрын зураг дээрх тэмдэглэгээнүүдийн тайлбар - Гол мөрөнгийн тэмдэглэгээ.
8. Газрын зураг дээрх тэмдэглэгээнүүдийн тайлбар - Дархан цаазат газрын
тэмдэглэгээ.
9. Газрын зураг дээрх тэмдэглэгээнүүдийн тайлбар - Лицензийн тэмдэглэгээ.
10. Байгалийн хамгаалалттай бүс болон гол мөрөн - Дархан цаазат газар харах товч.
11. Байгалийн хамгаалалттай бүс болон гол мөрөн – Гол мөрөн харах товч.

4.5. ХАЙЛТЫН ҮР ДҮНГ ЭКСПОРТЛОХ
Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн жагсаалтнаас дараах алхамуудын дагуу хайлтын үр
дүнг Эксел форматаар экспортлох боломжтой.
a. Хайлт хийж экспортлох тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтаа бэлтгэнэ.

Зураг 7. Жагсаалтын мэдээллийг экспортлох товч

b. Эксел экспорт товчлуур файлаа хадгална.

Зураг 8. Жагсаалтын мэдээллийг экспортлох үйл явц

Интерактив
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Зураг 9. Жагсаалтаас мэдээлэл экспортлосон байдал

Интерактив
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5. ТАЙЛАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
5.1. МОДУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү модуль нь 2006 оноос хойш хүлээн авсан ОҮИТБС-ын тайлангийн мэдээллийг
аймаг, сум, аж ахуйн нэгж, ашигт малтмалын төрөл зэргээр нь багцалж төрөл бүрийн
график, хүснэгт хэлбээр харуулахаас гадна шаардлагатай мэдээллийг татаж авч танилцах
боломжоор хангах зорилготой. Мөн өгөгдлүүдэд харьцуулалт хийх, тухайн жилийн
онцлох үзүүлэлтүүдийг ялган харуулах боломжтойгоор хөгжүүлсэн болно. Ингэснээр
иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, судлаачид ОҮИТБС-ын мэдээллийг өөрсдийн
хэрэгцээнд тохируулан ашиглах, судалгаа шинжилгээндээ хэрэглэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх
юм.

5.2. ТАЙЛАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХУУДСАНД ХАНДАХ
Тайлангийн мэдээллийн шинжилгээ нь ОҮИТБС-ын цахим тайлангийн системийн нүүр
хуудсанд дараах байдалтай харагдана. Зураг 71-ээс харна уу.

Зураг 1. Тайлангийн шинжилгээний хэсэг

Тайлангийн шинжилгээний хэсгийн тайлбар:
1. Байршил - Тусгай зөвшөөрлийн байршлаар хамааруулсан инфографик. Тусгай
зөвшөөрлийн байршлаас хамааруулж дараах төрлийн мэдээллийг харуулна. Үүнд:
 Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалт
 Татвар, төлбөр, хураамж
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 Хандив дэмжлэгийн мэдээлэл
 Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл
Эхний сонголтоор Монгол Улсын газар нутгийн хэмжээнд байгаа нийт тусгай
зөвшөөрөлд тулгуурласан мэдээлэл гарна.
2. Бүтээгдэхүүн - Бүтээгдэхүүний мэдээлэлд тулгуурласан инфографик. Бүтээгдэхүүн
бүрийн дараах үзүүлэлтийн мэдээллүүдийг харуулна. Үүнд:
 Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалт
Интерактив
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

 Татвар, төлбөр, хураамж
 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 Хандив дэмжлэгийн мэдээлэл
 Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл
Компани - Компаний жагсаалтанд нэвтрэх товч. Компаний жагсаалт товч дээр дарж,
компани тус бүрийн судалгааны мэдээлэл харах болон компаний мэдээллүүдийг
харьцуулах, ашигт малтмалын төрөл, аймаг сум, уул уурхайн олборлолт, уул уурхайн
хайгуул, газрын тосны олборлолт хайгуул зэргээр хайлт хийх ажиллагааг удирдан
явуулах боломжтой.
Харьцуулалт /байршил/ - Судалгааны мэдээллүүдийг байршлаар харьцуулах
боломжтой.
Харьцуулалт /компани/ - Судалгааны мэдээллүүдийг компаниар харьцуулах
боломжтой.
Онцлох тоо баримтууд - Компаниудтай холбоотой онцлох тоо баримтуудын
мэдээллийг харах боломжтой ажиллагааны хэсэг.
Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл - Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл газар нутгаар
харуулах мэдээллийн хэсэг.
Тусгай зөвшөөрлийн тоо - Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг газар нутаг дээр
сонгосон байршил дахь тусгай зөвшөөрлийн тоог харуулах хэсэг.
Тусгай зөвшөөрөл бүхий компани - Тусгай зөвшөөрөл бүхий компаний мэдээллийг
газар нутаг дээр сонгосон байршлаар тоог харуулах хэсэг.
Нийт газар нутаг - Нийт газар нутгийн хэмжээг харуулах хэсэг.
Тусгай зөвшөөрөл бүхий газар нутаг (га) - Тусгай зөвшөөрөл бүхий газар нутгийн
хэмжээг харуулах хэсэг. Тусгай зөвшөөрөл бүхий газар нутгийг дараах байдлаар
ангилан харуулна. Үүнд:
 Ашигт малтмалын
 Газрын тосны
Тусгай зөвшөөрөлгүй газар нутаг - Тусгай зөвшөөрөлгүй газар нутгийн хэмжээг
харуулах хэсэг.
Эх сурвалж - Судалгааны мэдээллийн эх сурвалжыг харуулах хэсэг.
Компанийн жагсаалт - Компаний жагсаалтын хэсэгт нэвтрэх ажиллагааны товч.

5.3. ТАЙЛАНГИЙН ӨГӨГДЛҮҮДЭД БАЙРШЛААР ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ
Анх нэвтрэхэд Монгол Улсын нийт газар нутагтай холбоотой үзүүлэлтүүдийг автоматаар
харуулах ба газрын зурагнаас сонголт хийж сонгогдсон аймаг сумтай холбоотой
өгөгдөлд шинжилгээ хийж үр дүнг дараах агуулгатайгаар харуулна. Үүнд:
1. Тусгай зөвшөөрлийн тоо
2. Тусгай зөвшөөрөл бүхий компани
3. Нийт газар нутгийн хэмжээ
4. Тусгай зөвшөөрөл бүхий газар нутаг/Ашигт малтмалын, Газрын тосны/
5. Тусгай зөвшөөрөлгүй газар нутаг/Ашигт малтмалын, Газрын тосны/
6. Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалт
7. Татвар, төлбөр, хураамж /Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, Орон нутгийн
төсөвт төвлөрүүлсэн татвар/
8. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон тусагй зөвшөөрлийн
төлбөр
9. Хандив дэмжлэгийн мэдээлэл
10. Байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл

Интерактив
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Зураг 2. Байршлаар судалгаа, шинжилгээ хийх товч

Зураг 3. Шинжилгээ хийх байршлыг сонгож буй байдал

Тусгай зөвшөөрлийн тоо

Зураг 4. Сонгосон байршлаар тусгай зөвшөөрлийн тоог
харуулж байгаа байдал

Интерактив
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Тусгай зөвшөөрөл бүхий компаний тоо

Зураг 5. Сонгосон байршлаар тусгай зөвшөөрөл бүхий
компаний тоог харуулж байгаа байдал

Нийт газар нутгийн хэмжээ

Зураг 6. Сонгосон байршлаар нийт газар нутгийн хэмжээг
харуулж буй байдал

Интерактив
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Тусгай зөвшөөрөл бүхий газар нутаг/Ашигт малтмалын, Газрын тосны/

Зураг 7. Сонгосон байршлаар тусгай зөвшөөрөл бүхий газар
нутгийн хэмжээ га-р харуулж буй байдал

Тусгай зөвшөөрөлтэй газар нутгийн эзлэх хувь /Ашигт малтмалын, Газрын тосны/

Зураг 8. Сонгосон байршлын газар нутгийн мэдээллийг
харуулж буй байдал

Интерактив
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Бүтээгдэхүүний олборлолт борлуулалтын мэдээлэл
Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалтын мэдээллийн хэсэгт сонгогдсон байршилд
олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн дагуу олборлосон, борлуулсан бүтээгдэхүүний хэмжээ,
борлуулалтын орлогын тухай мэдээллийг онцлох бүтээгдэхүүнүүдээр ангилан харуулна.
Эхлээд хамгийн сүүлийн тайлант оны мэдээлэл харагдах бөгөөд та сонголтоо тайлант
оныг өөрчилж болно.

Зураг 9. Сонгосон байршлаар бүтээгдэхүүний олборлолт
борлуулалтын мэдээлэллийг харуулж буй байдал

Интерактив
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Татвар, төлбөр, хураамжийн мэдээлэл
Татвар, төлбөр, хураамжийн мэдээллийн хэсэгт тайлант онуудад улсын төсөв болон,
орон нутгийн төсөвт төлөгдсөн татвар, төлбөр хураамжийн мэдээллийг багцлан
харуулна.

Зураг 10. Сонгосон байршлаар татвар,төлбөр, хураамжийн
мэдээлэллийг харуулж буй байдал

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн
мэдээлэл
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн
мэдээллийн хэсэгт дараах мэдээллүүдийг тайлант оноор ангилан хүснэгт, график,
дүрслэлээр харуулна.

Зураг 11. Сонгосон байршлаар ашигт малтмалын нөөц
ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн
мэдээллийг харуулж буй байдал
Интерактив
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Хандив, дэмжлэгийн мэдээлэл
Хандив, дэмжлэгийн мэдээллийн хэсэгт төрийн байгууллага болон бусад байгууллага,
иргэнд өгсөн хандив дэмжлэгийн мэдээллийн тайлант оноор ангилан хүснэгт, графикаар
харуулна.

Зураг 12. Сонгосон байршлаар хандив, дэмжлэгийн мэдээллийг
харуулж буй байдал

Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл
Энэ хэсэгт байгаль хамгаалахтай холбоотой гаргасан зардал, нөхөн сэргээлтийн
мэдээллийн тайлант оноор ангилан хүснэгт, графикаар харуулна.

Зураг 13. Байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн мэдээллийг
харуулж буй байдал

Интерактив
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ТЭМДЭГЛЭЛ
Энд байгуулсан бүх график, болон түүнийг байгуулахад
ашиглагдсан тоон үзүүлэлтүүдийг аль ч хэсгийн графикийн захад
байгаа цэсийг нээж гарах жагсаалтаас сонголт хийн татаж авч
ашиглах боломжтой.
Үүнд:







Татаж авах – Графикийг PNG, JPG, SVG, PDF форматаар татаж
авах
Хадгалах – Тоон өгөгдлийн CSV, Excel(XLSX), JSON форматаар
хадгалах
Тэмдэглэгээ хийх – Энэ командыг сонгож графиктаа өөрийн
хувийн тэмдэглэгээг хийж болно. Харин Татаж авах
командаар тэмдэглэгээтэй графикаа татаж аваарай.
Хэвлэх – Сонгосон графикийг дангаар нь хэвлэж авах команд
өгөх
Жагсаалт – Графикийг байгуулахад ашиглагдсан тоон
үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулна.

5.4. ТАЙЛАНГИЙН ӨГӨГДЛҮҮДЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ
Анх нэвтрэхэд Монгол Улсын нийт газар нутагтай холбоотой үзүүлэлтүүдийг автоматаар
харуулах ба Бүтээгдэхүүн цэсийг сонгож, аймаг сумын байршилаа сонгох ба сонгогдсон
аймаг сумтай холбоотой бүтээгдэхүүний өгөгдөлд шинжилгээ хийж үр дүнг дараах
агуулгатайгаар харуулна. Үүнд:
1. Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалтын мэдээлэл
2. Татвар, төлбөр хураамжийн мэдээлэл /Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, Орон
нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар/
3. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
4. Хандив дэмжлэгийн мэдээлэл
5. Байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл

Зураг 14. Бүтээгдэхүүнээр судалгаа, шинжилгээ хийх товч

Интерактив
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Зураг 15. Шинжилгээ хийх бүтээгдэхүүн болон байршилыг
сонгож буй байдал

Бүтээгдэхүүний олборлолт борлуулалтын мэдээлэл
Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалтын мэдээллийн хэсэгт сонгогдсон байршилд
олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн дагуу олборлосон, борлуулсан бүтээгдэхүүний хэмжээ,
борлуулалтын орлогын тухай мэдээллийг онцлох бүтээгдэхүүнүүдээр ангилан харуулна.

Зураг 16. Сонгосон байршил болон бүтээгдэхүүний олборлолт
борлуулалтын мэдээллийг харуулж буй байдал

Татвар, төлбөр хураамжийн мэдээлэл /Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, Орон
нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар/

Интерактив
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Зураг 17. Сонгосон байршил болон бүтээгдэхүүний татвар,
төлбөр хураамжийн мэдээллийг харуулж буй байдал

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
Сонгосон бүтээгдэхүүн болон байршлаар ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн мэдээллийн хэсэгт дараах мэдээллүүдийг тайлант
оноор ангилан хүснэгт, график, дүрслэлээр харуулна.

Зураг 18. Сонгосон байршил болон бүтээгдэхүүний ашигт
малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг харуулж буй байдал

Интерактив
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Хандив, дэмжлэгийн мэдээлэл
Сонгосон бүтээгдэхүүн болон байршлаар хандив, дэмжлэгийн мэдээллийн хэсэгт төрийн
байгууллага болон бусад байгууллага, иргэнд өгсөн хандив дэмжлэгийн мэдээллийн
тайлант оноор ангилан хүснэгт, графикаар харуулна.

Зураг 19. Сонгосон байршил болон бүтээгдэхүүний хандив
дэмжлэгийн мэдээллийг харуулж буй байдал

Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл
Сонгосон бүтээгдэхүүн болон байршлаар байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн
хэсэгт байгаль хамгаалахтай холбоотой гаргасан зардал, нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн
тайлант оноор ангилан хүснэгт, графикаар харуулна.

Зураг 20. Сонгосон байршил болон бүтээгдэхүүний байгаль
орчны нөхөн сэргээлтийн мэдээллийг харуулж буй байдал

5.5. ТАЙЛАНГИЙН ӨГӨГДЛҮҮДЭД КОМПАНИАР ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ
Анх нэвтрэхэд Монгол Улсын нийт газар нутагтай холбоотой үзүүлэлтүүдийг автоматаар
харуулах ба Компани цэсийг сонгож, компаниа сонгож харах товчыг дарах ба сонгогдсон
компанитай өгөгдөлд шинжилгээ хийж үр дүнг дараах агуулгатайгаар харуулна. Үүнд:
1. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
2. Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалт, туршилтын олборлолт
3. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж
4. Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар
5. Хандив дэмжлэгийн мэдээлэл
6. Байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл
Интерактив
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Зураг 21. Компаниар судалгаа, шинжилгээ хийх товч

Зураг 22. Шинжилгээ хийх компани сонгож буй байдал

Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
Тухайн сонгосон компаний тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг харуулна.

Зураг 23. Сонгосон компаний тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
харуулж буй байдал

Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалт, туршилтын олборлолт
Тухайн сонгосон компаний бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалт, туршилтын
олборлолтын мэдээллийг харуулна.

Интерактив
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Зураг 24. Сонгосон компаний бүтээгдэхүүний олборлолт,
борлуулалт, туршилтын олборлолттын мэдээллийг харуулж
буй байдал

Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж

Зураг 25. Сонгосон компаний улсын төсөвт төлсөн татвар
хураамжйин мэдээллийг харуулж буй байдал

Интерактив
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Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар

Зураг 26. Сонгосон компаний орон нутгийн төсөвт
төвлөрүүлсэн татвар

Хандив дэмжлэгийн мэдээлэл

Зураг 27. Сонгосон компаний хандив, дэмжлэгийн мэдээллийг
харуулж буй байдал

Интерактив
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Байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл

Зураг 28. Сонгосон компаний байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн
мэдээллтийг харуулж буй байдал

5.6. ТАЙЛАНГИЙН ӨГӨГДЛҮҮДЭД БАЙРШЛААР ХАРЬЦУУЛАЛТ ХИЙХ
Анх нэвтрэхэд Монгол Улсын нийт газар нутагтай холбоотой үзүүлэлтүүдийг автоматаар
харуулах ба Харьцуулалт (байршил) цэсийг сонгож, байршил, харьцуулах мэдээллийн
ангилал, тайлант оноо сонгох ба сонгогдсон өгөгдөлд шинжилгээ хийж үр дүнг дараах
агуулгатайгаар харуулна. Үүнд:
1. Тусгай зөвшөөрөл
2. Татвар
3. Төлбөр
4. Хандив
5. Байгаль орчин
6. Бүтээгдэхүүн

Зураг 29. Байршлаар харьцуулалтын судалгаа, шинжилгээ хийх
товч

Интерактив
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Зураг 30. Байршлаар харььцуулалт хийх товч

Зураг 31. Аймаг хотоор харьцуулалтын судалгаанд нэвтэрсэн
байдал

Интерактив
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Тусгай зөвшөөрөл

Зураг 32. Сонгосон байшилуудыг тусгай зөвшөөрлийн
мэдээллээр харьцуулсан байдал

ТЭМДЭГЛЭЛ
Энд байгуулсан бүх график, болон түүнийг байгуулахад
ашиглагдсан тоон үзүүлэлтүүдийг аль ч хэсгийн графикийн захад
байгаа цэсийг нээж гарах жагсаалтаас сонголт хийн татаж авч
ашиглах боломжтой.
Үүнд:






Интерактив

Татаж авах – Графикийг PNG, JPG, SVG, PDF форматаар татаж
авах
Хадгалах – Тоон өгөгдлийн CSV, Excel(XLSX), JSON форматаар
хадгалах
Тэмдэглэгээ хийх – Энэ командыг сонгож графиктаа өөрийн
хувийн тэмдэглэгээг хийж болно. Харин Татаж авах
командаар тэмдэглэгээтэй графикаа татаж аваарай.
Хэвлэх – Сонгосон графикийг дангаар нь хэвлэж авах команд
өгөх
Жагсаалт – Графикийг байгуулахад ашиглагдсан тоон
үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулна.
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Татвар

Зураг 33. Сонгосон байршилуудыг татварын мэдээллээр
харьцуулсан байдал

ТЭМДЭГЛЭЛ
Энд байгуулсан бүх график, болон түүнийг байгуулахад
ашиглагдсан тоон үзүүлэлтүүдийг аль ч хэсгийн графикийн захад
байгаа цэсийг нээж гарах жагсаалтаас сонголт хийн татаж авч
ашиглах боломжтой.
Үүнд:







Интерактив

Татаж авах – Графикийг PNG, JPG, SVG, PDF форматаар татаж
авах
Хадгалах – Тоон өгөгдлийн CSV, Excel(XLSX), JSON форматаар
хадгалах
Тэмдэглэгээ хийх – Энэ командыг сонгож графиктаа өөрийн
хувийн тэмдэглэгээг хийж болно. Харин Татаж авах
командаар тэмдэглэгээтэй графикаа татаж аваарай.
Хэвлэх – Сонгосон графикийг дангаар нь хэвлэж авах команд
өгөх
Жагсаалт – Графикийг байгуулахад ашиглагдсан тоон
үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулна.
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Төлбөр

Зураг 34. Сонгосон байршилуудын төлбөрийн мэдээллээр
харьцуулалт хийсэн байдал

ТЭМДЭГЛЭЛ
Энд байгуулсан бүх график, болон түүнийг байгуулахад
ашиглагдсан тоон үзүүлэлтүүдийг аль ч хэсгийн графикийн захад
байгаа цэсийг нээж гарах жагсаалтаас сонголт хийн татаж авч
ашиглах боломжтой.
Үүнд:







Интерактив

Татаж авах – Графикийг PNG, JPG, SVG, PDF форматаар татаж
авах
Хадгалах – Тоон өгөгдлийн CSV, Excel(XLSX), JSON форматаар
хадгалах
Тэмдэглэгээ хийх – Энэ командыг сонгож графиктаа өөрийн
хувийн тэмдэглэгээг хийж болно. Харин Татаж авах
командаар тэмдэглэгээтэй графикаа татаж аваарай.
Хэвлэх – Сонгосон графикийг дангаар нь хэвлэж авах команд
өгөх
Жагсаалт – Графикийг байгуулахад ашиглагдсан тоон
үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулна.
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Хандив

Зураг 35. Сонгосон байршилуудаар хандив дэмжлэгийн
мэдээллийг харьцуулсан байдал

ТЭМДЭГЛЭЛ
Энд байгуулсан бүх график, болон түүнийг байгуулахад
ашиглагдсан тоон үзүүлэлтүүдийг аль ч хэсгийн графикийн захад
байгаа цэсийг нээж гарах жагсаалтаас сонголт хийн татаж авч
ашиглах боломжтой.
Үүнд:







Интерактив

Татаж авах – Графикийг PNG, JPG, SVG, PDF форматаар татаж
авах
Хадгалах – Тоон өгөгдлийн CSV, Excel(XLSX), JSON форматаар
хадгалах
Тэмдэглэгээ хийх – Энэ командыг сонгож графиктаа өөрийн
хувийн тэмдэглэгээг хийж болно. Харин Татаж авах
командаар тэмдэглэгээтэй графикаа татаж аваарай.
Хэвлэх – Сонгосон графикийг дангаар нь хэвлэж авах команд
өгөх
Жагсаалт – Графикийг байгуулахад ашиглагдсан тоон
үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулна.
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Байгаль орчин

Зураг 36. Сонгосон байршилуудаар байгал орчин,нөхөн
сэргэлтийн мэдээллийг харьцуулж буй байдал

ТЭМДЭГЛЭЛ
Энд байгуулсан бүх график, болон түүнийг байгуулахад ашиглагдсан
тоон үзүүлэлтүүдийг аль ч хэсгийн графикийн захад байгаа цэсийг
нээж гарах жагсаалтаас сонголт хийн татаж авч ашиглах боломжтой.
Үүнд:







Интерактив

Татаж авах – Графикийг PNG, JPG, SVG, PDF форматаар татаж
авах
Хадгалах – Тоон өгөгдлийн CSV, Excel(XLSX), JSON форматаар
хадгалах
Тэмдэглэгээ хийх – Энэ командыг сонгож графиктаа өөрийн
хувийн тэмдэглэгээг хийж болно. Харин Татаж авах
командаар тэмдэглэгээтэй графикаа татаж аваарай.
Хэвлэх – Сонгосон графикийг дангаар нь хэвлэж авах команд
өгөх
Жагсаалт – Графикийг байгуулахад ашиглагдсан тоон
үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулна.
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Бүтээгдэхүүн

Зураг 37. Сонгосон байршилуудын бүтээгдэхүүнээр
харьцуулалт хийсэн байдал

ТЭМДЭГЛЭЛ
Энд байгуулсан бүх график, болон түүнийг байгуулахад ашиглагдсан
тоон үзүүлэлтүүдийг аль ч хэсгийн графикийн захад байгаа цэсийг
нээж гарах жагсаалтаас сонголт хийн татаж авч ашиглах боломжтой.
Үүнд:







Интерактив

Татаж авах – Графикийг PNG, JPG, SVG, PDF форматаар татаж
авах
Хадгалах – Тоон өгөгдлийн CSV, Excel(XLSX), JSON форматаар
хадгалах
Тэмдэглэгээ хийх – Энэ командыг сонгож графиктаа өөрийн
хувийн тэмдэглэгээг хийж болно. Харин Татаж авах
командаар тэмдэглэгээтэй графикаа татаж аваарай.
Хэвлэх – Сонгосон графикийг дангаар нь хэвлэж авах команд
өгөх
Жагсаалт – Графикийг байгуулахад ашиглагдсан тоон
үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулна.



Х у у д а с 45 /53

5.7. ТАЙЛАНГИЙН ӨГӨГДЛҮҮДЭД КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАРЬЦУУЛАЛТ
ХИЙХ
Анх нэвтрэхэд Монгол Улсын нийт газар нутагтай холбоотой үзүүлэлтүүдийг автоматаар
харуулах ба Харьцуулалт (компани) цэсийг сонгож, байршил, харьцуулах мэдээллийн
ангилал, тайлант оноо сонгох ба сонгогдсон өгөгдөлд шинжилгээ хийж үр дүнг дараах
агуулгатайгаар харуулна. Үүнд:
1. Тусгай зөвшөөрөл
2. Татвар
3. Төлбөр
4. Хандив
5. Байгаль орчин
6. Бүтээгдэхүүн

Зураг 38. Компанийн үзүүлэлтээр харьцуулалт хийх товч

Зураг 39. Компаниар харцуулалт хийх хэсэгт нэвтэрсэн байдал

ТЭМДЭГЛЭЛ
Тайлангийн өгөгдлүүлэлд компаниар харьцуулалт хийх ерөнхий ажиллагааны
аргачлал нь 3.7 –д заасан байршлаар харьцуулалт хийхтэй ижил учир дэлгэрэнгүй
тайлбарлаагүй болно.

Интерактив
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5.8. ОНЦЛОХ ТОО БАРИМТУУД
Анх нэвтрэхэд Монгол Улсын нийт газар нутагтай холбоотой үзүүлэлтүүдийг автоматаар
харуулах ба Онцлох тоо баримтууд цэс болон шинжилгээ хийх төрлийг сонгож үр дүнг
харах ба дараах агуулгатайгаар харуулах боломжтой. Үүнд:
1. Хамгийн олон тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг 5 компани
2. Хамгийн их бүтээгдэхүүн олборлосон, борлуулсан 5 компани
3. Хамгийн их татвар, төлбөр төлсөн 5 компани
4. Хамгийн их АМНАТ (Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр) болон засгийн
газарт төлсөн төлбөр 5 компани
5. Хамгийн их хандив өгсөн 5 компани
6. Хамгийн их байгаль орчинд зарцуулалт хийсэн 5 компани
7. 2006-2014 онуудад тасралтгүй тайлагнасан компаниуд
8. Хувьцаа эзэмшигчидийн мэдээлэл

Зураг 40. Онцлох тоо баримтын хэсэгт нэвтрэх товч

Зураг 41. Онцлох тоо баримтын мэдээлэл авах үндсэн цонх

Интерактив
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Интерактив
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6. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МОДУЛЬ
Нэмэлт мэдээллийн шинжилгээний хэсэгт 2006-аас өнөөг хүртэл ОҮИТБС-ийн
тайлангийн өгөгдлүүд болон Үндэсний Статистикийн Хорооны Статистикийн нэгдсэн
мэдээллийн сангаас онлайн сервисээр авч байгаа өгөгдлүүдээс бүрдсэн өгөгдлийн
сангаас хэрэглэгч өөрөө сонголт хийж өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрээр болон графикаар
харах боломжийг олгож байна.

Зураг 42. Нэмэлт мэдээллийн шинжилгээний хэсэг

6.1. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МОДУЛЬ АШИГЛАХ АРГАЧЛАЛ
Нэмэлт мэдээллийн шинжилгээний модуль 2 хэсэгтэй ба Үндсэн сан хэсэгт ОҮИТБС-ийн
тайлангийн өгөгдлүүдийг төрөлжүүлэн хадгалсан бол Нэмэлт мэдээлэл хэсэгт Хүн ам,
нийгмийн статистик, макро эдийн засгийн статистик зэргээр статистикийн
үзүүлэлтүүдийг ангилан харуулсан.
Эдгээрээс сонголт хийж өөрийн судалгаа шинжилгээнд хэрэг болох өгөгдлийг авахдаа
дараах аргачлалыг ашиглах нь зүйтэй.
1. Өгөгдөл сонголт хуудасны Үндсэн сангаас ОҮИТБС-ийн тайлангийн өгөгдлүүдээс
Нэмэлт мэдээлэлээс Статистикийн үзүүлэлтүүдээс сонголт хийнэ.

Интерактив
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Зураг 43. Өгөгдөл сонголт

2. Харах товчлуурыг дарж Өгөгдөл харах хуудас руу шилжинэ. Энэ тохиолдолд
сонгосон өгөгдлүүд эхний ээлжинд хүснэгт хэлбэрээр харагдана. Харин та өөрөө
сонголт хийж Column, Line, Pie Chart хэлбэрүүдээр харах боломжтой.

Зураг 44. Өгөгдөл харуулах - Хүснэгт

Интерактив
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Зураг 45. Өгөгдөл харуулах – Column Chart

Зураг 46. Өгөгдөл харуулах – Pie chart

Зураг 47. Өгөгдөл харуулах – Line Chart

3. а. Өгөгдөл харах хуудсанд эхний ээлжинд сонгосон өгөгдөл бүх аймаг болон
боломжит бүх тайлант онд харгалзах байдлаар хэвлэгдэн харагдана. Та өөрөө ,
аймаг сум, болон тайлант оноо сонгон тохируулж болно.
Интерактив
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Зураг 48. Байршил болон тайлант оны тохируулгын цонх

б. Мөн сонгосон өгөгдлөө хүснэгтэнд харуулах тохируулгыг Тохиргоо хуудсанд
орж сонгосон үзүүлэлт тус бүрийн тухайд тохируулж болно.

Зураг 49. Үзүүлэлтүүдийн дэлгэрэнгүй тохируулга






Талбарын нэр – Сонгосон үзүүлэлтэнд харгалзах талбарын нэр. Шууп
засварлах боломжгүй.
Харуулах нэр - Сонгосон үзүүлэлтийн дэлгэцэнд харагдах нэрийг
өөрчилж болно.
Хөлийн утга – Үзүүлэлт тус бүрийн Хөлийн утгыг Нийлбэр, Бичлэгийн тоо,
Дундаж гэсэн гурван хувилбараар тооцож гаргах боломжтой.
Зэрэгцүүлэлт – Хүснэгтийн өгөгдлүүдийг баганын Баруун, Зүүн, Төвд
зэрэгцүүлэн харуулах боломжтой.

ТЭМДЭГЛЭЛ
Энд байгуулсан бүх график, болон түүнийг байгуулахад
ашиглагдсан тоон үзүүлэлтүүдийг аль ч хэсгийн графикийн захад
байгаа цэсийг нээж гарах жагсаалтаас сонголт хийн татаж авч
ашиглах боломжтой.
Үүнд:


Интерактив

Татаж авах – Графикийг PNG, JPG, SVG, PDF форматаар татаж
авах
Хадгалах – Тоон өгөгдлийн CSV, Excel(XLSX), JSON форматаар
хадгалах
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Тэмдэглэгээ хийх – Энэ командыг сонгож графиктаа өөрийн
хувийн тэмдэглэгээг хийж болно. Харин Татаж авах
командаар тэмдэглэгээтэй графикаа татаж аваарай.
Хэвлэх – Сонгосон графикийг дангаар нь хэвлэж авах команд
өгөх
Жагсаалт – Графикийг байгуулахад ашиглагдсан тоон
үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулна.

6.2. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАРЬЦУУЛАЛТ ХИЙХ
Сонгосон үзүүлэлтүүдийг тайлант оны явцад хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай харьцуулалтыг
дараах аргаар хийнэ.
1. Харьцуулалт хийх үзүүлэлтээ Өгөгдөл сонголт хүснэгтээс сонгож тохируулсан
байна.
2. Харьцуулалт хийх суурь оноо Харьцуулалт хуудсанд тохируулна.

3. Харьцуулах тайлант онуудаа Тайлант он цонхонд тохируулна.

4. Харах товчлуур дарж харьцуулалтын үр дүнгээ харна. Харьцуулалтын үр дүн
сонгосон суурь оноос өөрчлөгдсөн зөрүү болон харьцуулалт гэсэн 2 хувилбараар
харагдана. Суурь оноос харьцуулсан оны утга өссөн бол хараар, буурсан бол
улаанаар харагдана.

Интерактив
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