
Үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11 дүгээр хуралдаанаар батлав. 
 

МОНГОЛ УЛСАД ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 

д/д Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хариуцах 
байгууллага 

Хамтрах 
байгууллага 

Зардлын 
эх үүсвэр 

Хэмжих 
үзүүлэлт 

Стан- 
дартын 
шаард-

лага 
Биелэлтийн байдал 

Нэг. ОҮИТБС-ын шинэ стандардыг нэвтрүүлэх хүрээнд 
1 2012 оны Олборлох 

үйлдвэрлэлийн улсын хэмжээний 
үндсэн мэдээлэл, үйлдвэрлэл, 
борлуулалт, тусгай зөвшөөрлийн 
олголт, хөдөлгөөнийг судалж, 
Монгол Улсын 2012 оны нэгтгэл 
тайланд нэгтгэх 

1 дүгээр 
сар 

АМГ, ГТГ, 
ЦЭГ 

УУЯ, 
Ажлын алба 

Ажлын 
алба  
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

 
3.5; 
3.9-3.10 

2012 оны Олборлох үйлдвэрлэлийн 
улсын хэмжээний үндсэн мэдээлэл, 
үйлдвэрлэл, борлуулалт, тусгай 
зөвшөөрлийн олголт, хөдөлгөөнийг 
судалгааг гаргаж, тайланд нэгтгэсэн.  
http://www.mram.gov.mn/images/storie
s/mram/statistek/2014/monthly_report_
2014.11.10.pdf 

2 2012 онд хийгдсэн томоохон 
хайгуулын ажлуудын мэдээг 
гаргаж, Монгол Улсын 2012 оны 
нэгтгэл тайланд нэгтгэх  

1 дүгээр 
сар 

АМГ, ГТГ, 
ЦЭГ 

УУЯ, 
Ажлын алба 

Ажлын 
алба  
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

3,3 2012 онд хийгдсэн томоохон 
хайгуулын ажлуудын мэдээг гаргаж, 
тайланд нэгтгэсэн. 
http://www.mram.gov.mn/images/storie
s/mram/statistek/2014/monthly_report_
2014.11.10.pdf 

3 2012 оны Олборлох 
үйлдвэрлэлийн улсын хэмжээний 
санхүү татварын орчин, орлого 
зарцуулалтын мэдээг гаргаж, 
Монгол Улсын 2012 оны нэгтгэл 
тайланд нэгтгэх  

2 дугээр  
сар СЯ,ТЕГ СЯ, Ажлын 

алба 

Ажлын 
алба  
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

3,2 
3,7 
3,8 
 

www.Iltod.gov.mn хэмээх цахим 
хуудаснаа төсвийн зарцуулалтын 
мэдээлэл байгааг тайланд нэгтгэж 
өгсөн. 
 
 

4 2012 онд Олборлох 
үйлдвэрлэлээс эдийн засагт 
оруулсан хувь нэмрийн мэдээг 
гаргаж, Монгол Улсын 2012 оны 
нэгтгэл тайланд нэгтгэх  

2 дугаар 
сар СЯ, УУЯ УУЯ,Ажлын 

алба 

Ажлын 
алба  
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

3,4 2012 онд Олборлох үйлдвэрлэлээс 
эдийн засагт оруулсан хувь нэмрийн 
мэдээг гаргаж, тайланд нэгтгэсэн. 
http://www.mram.gov.mn/images/storie
s/mram/statistek/2014/monthly_report_
2014.11.10.pdf 

5 Олборлох үйлдвэрлэлийн 
томоохон компанитай байгуулсан 
гэрээ, төслийн нөлөө бүхий 
хувьцаа эзэмшигчдийн судалгааг 
гаргаж Монгол Улсын 2012 оны 
нэгтгэл тайланд нэгтгэх  

3 дугаар  
сар  

АМГ, ГТГ, 
ЦЭГ, МУУҮА, 
Нүүрс 
Ассоциаци 

СЯ, Ажлын 
алба 

Ажлын 
алба  
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

3.11 
3.12 

Орон нутагтай байгуулсан гэрээг 
жилийн тайлангийн хүрээнд ил 
болгох ажил эхлэлийн байдалтай. 
Харин БХГ- ий асуудлаар 12 дугаар 
сард Нээлттэй нийгэм хүрээлэнтэй 
хамтран сургалт, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулна. 

http://www.mram.gov.mn/images/storie
http://www.mram.gov.mn/images/storie
http://www.Iltod.gov.mn
http://www.mram.gov.mn/images/storie


6 Олборлох үйлдвэрлэлийн төрийн 
өмчийн компаниудаас гаргасан 
хувь эзэмшлүүдийг (хамтарсан 
болон салбар компани үүнд 
хамаарна) 2012 оны эцсийн 
байдлаар гарган, Монгол Улсын 
2012 оны нэгтгэл тайланд нэгтгэх  

4 дүгээр 
сар 

ТӨХ,  
Эрдэнэс МГЛ 

СЯ, Ажлын 
алба 

Ажлын 
алба  
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

3.6 Олборлох үйлдвэрлэлийн төрийн 
өмчийн компаниудаас гаргасан хувь 
эзэмшлүүдийг 2012 оны эцсийн 
байдлаар гарган тайланд нэгтгэсэн. 

7 2012 оны эцсийн байдлаар хүчин 
төгөлдөр байгаа Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний судалгаа,  хүлээн 
авсан орлогын тайланг гаргаж 
Монгол Улсын 2012 оны нэгтгэл 
тайланд нэгтгэх 

5 дугаар 
сар ГТГ УУЯ, СЯ, 

Ажлын алба 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

3.12 2012 оны эцсийн байдлаар хүчин 
төгөлдөр байгаа Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний судалгаа,  хүлээн 
авсан орлогын тайланг гаргаж 
тайланд нэгтгэсэн. 

8 2012 онд Хүлээн авсан нийгмийн 
үйлчилгээ, дэд бүтэц, татаасын 
мэдээг аймаг бүрээр гаргаж, 
Монгол Улсын 2012 оны нэгтгэл 
тайланд нэгтгэх  

6 дугаар 
сар 

Аймгуудын 
ЗДТГ 

СЯ, Ажлын 
алба 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

4.1 2012 онд Хүлээн авсан нийгмийн 
үйлчилгээ, дэд бүтэц, татаасын 
мэдээг аймаг бүрээр гаргаж,тайланд 
нэгтгэсэн. 

9 2012 оны орон нутгийн 
шилжүүлгийн мэдээг аймаг бүрээр 
гаргаж, Монгол Улсын 2012 оны 
нэгтгэл тайланд нэгтгэх  

7 дугаар 
сар 

СЯ, Төсвийн 
бодлого 
төлөвлөлтийн 
газар 

СЯ, Ажлын 
алба 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

3.7, 4.1 2012 оны орон нутгийн шилжүүлгийн 
мэдээг аймаг бүрээр гаргаж, 
тайланд нэгтгэсэн. 

10 Компаниудын ОҮИТБС-ын 
тайлангийн аудитын 
баталгаажуулалтыг шийдвэрлэх 
арга замыг судлах 

9 дугаар 
сар 

СЯ, Нягтлан 
бодох 
бүртгэлийн 
бодлогын 
газар 

СЯ, Ажлын 
алба 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

5  Судалгааг хийгээгүй. Компанийн 
удирдлагын захидлыг гаргуулах 
замаар хэрэгжүүлж болох ОУ-ын 
НБДнГ- аас санал болгож байгаа. 

11 Засгийн газрын байгууллагуудын 
ОҮИТБС- ын тайлангийн аудитын 
баталгаажуулалтыг шийдвэрлэх 
арга замыг судлах 

10 
дугаар 
сар 

СЯ, Нягтлан 
бодох 
бүртгэлийн 
бодлогын 
газар 

СЯ, Ажлын 
алба 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

5  Судалгааг хийгээгүй. Сангийн сайд, 
эсхүл ТНБД- ын гарын үсэгтэй албан 
тоот гаргуулах замаар хэрэгжүүлж 
болох ОУ-ын НБДнГ- аас санал 
болгож байгаа. 

Хоёр.  Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2012 оны нэгдсэн тайлан боловсруулах  
12 Тайланд шинэ стандартын дагуу 

нэмж 2014 оны Ажлын 
төлөвлөгөөний 1-9 дүгээр зүйлд 
заасан ажлын дүнг оруулан, 
хэвлэн нийтлүүлэх 

10 
дугаар  
сар 

Ажлын хэсэг, 
ажлын алба Бүх талууд 

Ажлын 
алба  
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Ажлын албаны цахим хуудас дээр 
байршуулсан байна. 
http://eitimongolia.mn/sites/default/files
/uploads/Plan_2014_mon.pdf 
 

13 2012 оны нэгдсэн тайланг ОУ- ын 
НбДнГ-т хүргүүлэх 11 

дүгээр 
сар 

Ажлын хэсэг, 
ажлын алба Бүх талууд 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

2 2012 оны нэгтгэл тайланг ОУНбДнГ-
ын газарт хүргүүлсэн. 
https://eiti.org/report/mongolia/2012 
 

http://eitimongolia.mn/sites/default/files
https://eiti.org/report/mongolia/2012


14 Монголын ОҮИТБС- ын 2013 оны 
үйл ажиллагааны тайлан гаргах, 
хэвлэн нийтлүүлэх 1 дүгээр 

сар 
Ажлын хэсэг, 
ажлын алба Бүх талууд 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

7.2 а Тайланг гаргаж, цахим хуудас дээр 
байршуулсан. 
http://eitimongolia.mn/sites/default/files
/attachments/EITIM_activities_report_
mn.pdf 

15 ОҮИТБС-ын Үндэсний тайланд 
аудитын консорциумын жил бүр 
өгсөн зөвлөмжийн судлаж, 
зөвлөмжийг биелүүлэх ажлыг 
судлах    

1 -4 
дүгээр 
сар 

Ажлын хэсэг, 
ажлын алба Бүх талууд 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

7 ТАН эвслийн гишүүн байгууллага 
Хүний эрх эрх хөгжил төвөөс 
судалгааг хийж, Ажлын хэсэгт 
танилцуулсан 2015 оны Ажлын 
төлөвлөгөөнд ажлуудыг шинээр 
оруулна. 

Гурав. МОҮИТБС-ын 2013 оны нэгтгэл тайлан 

16 Компани, Засгийн газраас 
ОҮИТБС- ын 2013 оны тайлан 
гаргах 

2- 4 
дугаар 
сар 

Ажлын хэсэг, 
ажлын алба 

СЯ, ТЕГ, 
АМГ Бүх талууд 

5 дугаар 
сарын 15- 
ны дотор 

5 Тайлан гаргасан компанийн тоо 
1197, Засгийн газрын тайланд орсон 
компанийн тоо 1617. 

17 Аудиторын консерциумын 
тендерийн баримт бичгийг 
боловсруулах, сонгон 
шалгаруулалт  

2 –5 
дугаар  
Сар 

Ажлын алба Үнэлгээний  
хороо 

Ажлын 
алба 
 

3 дугаар 
сарын 1- 
ний дотор 

5 Аудиторын консерциумын 
тендерийн баримт бичгийг 
боловсруулах, сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулсан. 

17.1 Тендерийн баримт бичгийн 
боловсруулалт 

1-2 
дугаар 
сар 

Ажлын алба  Үнэлгээний 
хороо 

Ажлын 
алба 
 

3 дугаар 
сарын 1- 
ний дотор 

5 Тендерийн баримт бичгийг 
боловсруулсан. 

17.2 Консерцумын сонгон 
шалгаруулалт 

4-5 
дугаар 
сар 

Ажлын алба Үнэлгээний 
хороо 

Ажлын 
алба 
 

6 дугаар 
сарын 1- 
ний дотор 

5 Улаанбаатар аудит корпорац, Харт 
Нойрс компанийн консерцум 
шалгарсан. 

18 Ажлын хэсгийн гишүүдээс 
худалдан авалтын семинарт 
суулгаж, худалдан авалтын А3 
гэрчилгээтэй болгох 

1-2 
дугаар 
сар 

Ажлын алба Ажлын алба 
Ажлын 
алба  
 

3 дугаар 
сарын 1- 
ний дотор 

5 Үнэлгээний хорооны бүр гишүүд АЗ 
гэрчилгээтэй болсон. 

19 Шалгарсан консерциумтай гэрээ 
байгуулах, ажил эхлүүлэх, 
нэгтгэлийг зохион байгуулах, 
хэлэлцэх, батлах 

7-12 
дугаар 
сар 

Ажлын алба 
ЗГХЭГ,  
Үнэлгээний 
хороо 

Ажлын 
алба 
 

6 дугаар 
сарын 30- 
ны дотор 

5 Шалгарсан консерцумтай 7 дугаар 
сард гэрээ байгуулж, урьдчилсан 
тайлангаа 10 дугаар сард Ажлын 
хэсэгт танилцуулсан. 

Дөрөв. Чадавхийг бэхжүүлэх, сургалт зохион байгуулах хүрээнд 
20 Компаниудын нягтлан бодогч 

нарын сургалт- 50 хүн 1 дүгээр  
сар 

Ажлын алба 

АМГ 
Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Хамтруулаад 3 дугаар сард зохион 
байгуулсан. Оролцогчдын тоо 78 

21 Компаниудын нягтлан бодогч 
нарын сургалт- 50 хүн 2 дугаар  

сар 

Ажлын алба 

АМГ 
Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 

6 Хамтруулаад 3 дугаар сард зохион 
байгуулсан. Оролцогчдын тоо 78 

http://eitimongolia.mn/sites/default/files


эсэх 

22 Төрийн захиргааны 
байгууллагуудын тайлан гаргадаг 
ажилтнуудын сургалт- 60 хүн  4 дүгээр  

сар Ажлын алба СЯ, ҮТЕГ 
Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Зохиогдоогүй. Санхүүжилтгүй 
болсон. 

23 Нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын тайланг гаргадаг 
ажилтнуудын сургалт- 30 хүн 5 дугаар  

сар Ажлын алба ҮТЕГ 
Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Зохиогдоогүй. Санхүүжилтгүй 
болсон. 

24 Аймаг, дүүргийн Засаг даргын 
орлогч нарын сургалт- 30 хүн  

6 дугаар  
сар Ажлын алба Аймгуудын 

ЗДТГ 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 “Үр дүнд чиглэсэн дэд зөвлөлийн 
үйл ажиллагаа” сэдэвт чадавхи 
бэхжүүлэх сургалтыг 4 сарын 25-ны 
өдөр Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулсан. Сургалтад нийт 65 хүн 
оролцсоноос орон нутгаас 19 
аймгийн 40 төлөөлөл оролцсон ба 
түүний 9 нь аймгийн Засаг даргын 
орлогч, 13 нь газар, хэлтсийн дарга 
буюу удирдах ажилтнууд байв.  

25 Орон нутгийн иргэний нийгмийн 
байгууллага, хэвлэл мэдээлийн 
ажилтнуудын чадавхийг 
нэмэгдүүлэх сургалт зохион 
байгуулах- 20 хүн 

7 дугаар  
сар Ажлын алба 

Иргэний 
нийгмийн 
эвсэл 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Зохиогдоогүй. Санхүүжилтгүй 
болсон. 

Тав. Орон нутгийн түвшинд ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
26 Аймаг,нийслэлийн ОҮИТБС-ын 

дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх 

3 дугаар  
сар 

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ  

Ажлын алба 
Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 19 аймаг, нийслэл, 6 суманд дэд 
болон салбар зөвлөл байгуулсан.  

 Нийслэлийн дэд зөвлөлтэй 
хамтран Налайх дүүрэг 
болон Улаанбаатар хотод 2 
удаагийн сургалт зохион 
байгуулж компаниудыг 
хамруулсан. 

 Сумын түвшинд ОҮИТБС-ын 
өдөрлөг зохион 
байгуулахдаа Хэнтий, 
Дорнод, Дорноговь, 
Баянхонгор, Орхон, Дархан-
уул, Төв аймгийн дэд 
зөвлөлийг оролцуулж, 
чадавхи бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаа явуулсан.  



 Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулсан “Их 7-ийн үр дүнд 
түргэн хүрэх түншлэл” олон 
улсын бага хурал, Нээлттэй 
нийгэм форум хүрээлэнгээс 
зохион байгуулсан “Гэрээний 
ил тод байдал” хэлэлцүүлэгт 
орон нутгийн дэд зөвлөлөөс 
төлөөлөл оролцуулж чадавх 
бэхжүүлсэн.  

 4 сарын 25-нд Улаанбаатар 
хотод зохион байгуулсан 
сургалтаар 19 аймгийн дэд 
зөвлөлийн төлөөлөл 
оролцож, ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулах, дэд зөвлөл 
ажиллах дүрэм, гарын 
авлага гэх зэрэг орон нутагт 
санаачилгын үйл ажиллагааг 
явуулахад шаардлагатай 
мэдлэг, ойлголтыг олж 
авсан.  

27 Аймгийн ОҮИТБС-ын төвийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 дугаар  

сар 
Аймгуудын 
ЗДТГ  Ажлын алба 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Төвийг байгуулаагүй байна. 
Санхүүжилтгүй болсон. 

28 Орон нутгийн төсөвт хүлээн авсан 
татвар, төлбөрийн орлого, түүний 
зарцуулалтын тайланг гаргаж төвд 
болон нийтэд мэдээлэх 

6 дугаар  
сар 

Аймаг, 
нийслэлийн  
Дэд зөвлөл 

Ажлын алба 
Ажлын 
алба  
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Булганы Бүрэгхангай,Баянхонгорын 
Галуут, Төвийн Заамар, Дорнодын 
Баяндун, Дорноговийн 
Даланжаргалан, Дархан-Уулын 
Шарынгол, Дундговийн 
Баянжаргалан, Хэнтийн Норовлин 
сумдад, Орхоны Эрдэнэт хотод тус 
тус өдөрлөг зохион байгуулж орон 
нутгийн удирдлагаар тайлан 
тавиулсан. Иргэдэд ОҮИТБС-ын 
тайлангаар ил тод болсон тухайн 
сумын хүлээн авсан орлого, төлсөн 
төлбөр бүхий ном бэлтгэн сум бүрт 
300 ширхэг, нийт 2700 ширхэгийг 
хэвлүүлж нийтэд тараасан. 
 

29 Хойд бүсийн чуулга уулзалт, 
сургалт  6 дугаар  

сар Ажлын алба Аймгуудын 
ЗДТГ  

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 

6 Зохион байгуулаагүй, санхүүжилт 
саатсан. 



хэрэгжсэн 
эсэх 

30 Төвийн бүсийн чуулга уулзалт, 
сургалт 7 дугаар  

сар Ажлын алба Аймгуудын 
ЗДТГ 

Ажлын 
алба 
г 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Зохион байгуулаагүй, санхүүжилт 
саатсан 

31 Баруун хойд бүсийн чуулга 
уулзалт 9 дүгээр  

сар Ажлын алба Аймгуудын 
ЗДТГ 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Зохион байгуулаагүй, санхүүжилт 
саатсан 

32 Зүүн бүсийн чуулга уулзалт 
10 
дугаар  
сар 

Ажлын алба Аймгуудын 
ЗДТГ 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Зохион байгуулаагүй, санхүүжилт 
саатсан 

Зургаа. Хэвлэл мэдээллийн ажлын хүрээнд  
33 Үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн 

хуралдааны тухай  

Тухай 
бүр Ажлын алба ЗГХЭГ 

Ажлын 
алба 
 

Ажлын 
хэсэг 4- өөс 
удаа, 
Үндэсний 
зөвлөл 2-
оос 
доошгүй 
удаа 
хуралдсан 
байх 

6 Үндэсний зөвлөл хуралдаагүй. 
Ажлыг хэсэг 2 удаа хуралдсан. 
Ажлын хэсгийн хуралдааны тухай 
ажлын албаны цахим хуудсанд 
мэдээ байршуулсан. 

34 Телевизийн нэвтрүүлэг зохион 
байгуулах Тухай 

бүр Ажлын алба ЗГХЭГ 
Ажлын 
алба 
  

Хагас жилд 
1 удаа 
зохион 
байгуулсан 
байх 

6 Телевизийн нэвтрүүлгийг бэлтгээд 
байгаа. Санхүүжилт саатсан 

35 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2012 
оны хураангуй тайланг улс, 
аймгаар хэвлэн нийтлүүлэх, 
нийтэд мэдээлэх 

10 
дугаар  
сар 

Ажлын алба 

Иргэний 
нийгмийн 
эвсэл 
МУУҮА 

Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 2012 оны тайланг хураангуйлан 
монгол, англи хэл дээр 620 ширхэг 
хэвлэж, үзэсгэлэн, арга хэмжээ, 
сургалтын үеэр тараасан байна. 

36 ОҮИТБС Монгол Улсад эмхэтгэл, 
англи, монгол хэл дээр 11 

дүгээр  
сар 

Ажлын алба Бүх талууд 
Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Инфографик бүхий брошур, тараах 
материалыг 5000 ширхэг хэвлүүлж 
хурал, өдөрлөгийн үеэр оролцогчдод 
тарааж байна. 

37 ОҮИТБС-тай холбоотой мэдээлэл, 
сурталчилгааг хэвлэл, мэдээллийн Сар бүр Ажлын алба Бүх талууд Ажлын 

алба 
Заасан 
хугацаан-

6 Орон нутагт ОҮИТБС-ын өдөрлөг 
зохион байгуулж буй талаар, цахим 



хэрэгслээр тогтмол явуулах  даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

тайлангийн системийн талаар, 
хуулийн төсөл боловсруулсан 
талаар, хэлэлцүүлэг, хурал зохион 
байгуулж буй талаар олон нийтийн 
сүлжээ, цахим хуудас, сонин, тв-ээр 
мэдээг тухай бүр нийтлэж байна.  

38 ОҮИТБС-ын цахим газрын зураг- 
2011-2012 он 

Сар бүр Ажлын алба Бүх талууд 
Ажлын 
алба 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Шинээр мэдээ оруулаагүй байна. 

39 ОҮИТБС-ын Үндэсний анхдугаар 
чуулганыг зохион байгуулах 11 

дүгээр 
сар 

Ажлын алба Бүх талууд  

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Чуулганыг зохион байгуулах 
санхүүжилтгүй тул 2015 онд зохион 
байгуулахаар хойшлуулсан. 

Долоо. Олон улс, гадаад арга хэмжээний чиглэл 
40 Гадаад улсуудтай туршлага 

солилцох, сургалтанд хамрагдах, 
төлөөлөгчид ирүүлэх 1-12 

дугаар 
сар 

Ажлын алба Бүх талууд 
Ажлын 
алба 
 

Жил 1- ээс 
доошгүй 
удаа 
зохиогдсон 
байх 

6 ОҮИТБС-ын ОУНбДнГ-ын 
төлөөлөгчид 5- р сард Монгол Улсад 
ирсэн, 11-р сард Германы олон 
улсын хамтын ажиллагааны 
газартай хамтран Мьянмар, Кампуч, 
Вьетнам, Лаосын төлөөлөлөгчдөд 
хийж буй байгаа ажлаа 
танилцуулсан. 

Найм. Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны төслийн төлөвлөгөө (2011-2014 он)- 353,454,- евро 

41 ОҮИТБС-ын тухай хуулийн төсөл, 
олон нийтэд танилцуулах ажлыг 
зохион байгуулах (Үндэсний 
зөвлөлөөр батлуулах хүртэл) 

4 дүгээр 
сар АСИ Ажлын хэсэг ЕСБХБ 

 

Улсын Их 
хуралд 
өргөн барих 
хүртэл 

3,2 9-р Засгийн газрын хурлаар 
хэлэлцүүлж, зөвшөөрлийн авсаны 
үндсэн дээр УИХ-д 10-р сард өргөн 
барьсан. Хэлэлцүүлэх эсэхийг 
хойшлуулаад байгаа.  

42 Сургалтын хөтөлбөр, 
сургалтуудын хүрээнд 

1 -2 
дугаар 
сар 

АСИ Ажлын хэсэг ЕСБХБ 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 1 сард хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын 28 сэтгүүлчид 
ОҮИТБС, түүний шинэ стандарт, 
Монгол дахь хэрэгжилт, олон талт 
механизмын тухай, ОҮИТБС-ийн 
2012 оны тайланг гүнзгийрүүлэн 
судалж нийтлэл, нэвтрүүлэг болгох 
замаар олон нийтэд хүргэх өгөгдөл, 
баримт жишээг олох талаар 
хэлэлцсэн  

42.1 Ажлын хэсэг, Үндэсний зөвлөлийн 
гишүүдэд  1 дүгээр 

сар АСИ Ажлын хэсэг ЕСБХБ 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 

6 2 сард Ажлын хэсэг, Үндэсний 
зөвлөлийн 21 оролцогчид “Олон 
талт хамтын ажиллагааны үр 
дүнг сайжруулах нь” сэдэвт  2 



эсэх өдрийн сургалтыг олон улсын зөвлөх 
хатагтай Жули Мунди  амжилттай 
зохион байгуулсан  

42.2 ОҮИТБС-ын оролцогч талуудын 
нэгдсэн семинар 

2 дугаар 
сар АСИ Ажлын хэсэг ЕСБХБ 

 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 2-р сард нийт 45 хүн оролцсон 
“ОҮИТБС-ын шинэ стандарт” сэдэвт 
нэгдсэн семинар, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулсан бөгөөд энэ үеэр 
өмнө зохион байгуулсан 8 
семинарын хураангуйг танилцуулж, 
шинэ стандартыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх талаар нэгдсэн 
ойлголттой болоход хувь нэмэр 
оруулсан. 

43 Олон нийттэй харилцах, 
санаачлагын талаарх мэдээлэл 
түгээх ажлын хүрээнд  ОҮИТБС-
ын харилцааны шинэчилсэн 
стратегийг хамтран боловсруулж 
Ажлын хэсэгт  хүлээлгэн өгнө. 
Түүнчлэн олон нийтэд мэдээлэл 
түгээх ажил 2 зохион байгуулна. 

2 дугаар 
сар АСИ Ажлын хэсэг ЕСБХБ 

 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Мэдээлэл харилцааны стратегийг 
шинэчлэн боловсруулж, Ажлын 
хэсгийн 3-р сарын хуралд 
танилцуулж, батлуулсан.  
Түүнчлэн Ажлын хэсгийн гишүүдэд 
зориулан мэдээлэл харилцааны 
стратегийг хэрхэн боловсруулах, 
хэрхэн хянах талаар 3 удаагийн 
сургалт мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгуулсан бөгөөд нийт 21 хүн 
оролцсон. 

44 Цахим тайлан, тайлангийн 
маягтыг шинэчлэх, турших ажил 
зохион байгуулах 

6 дугаар 
сар АСИ Ажлын хэсэг ЕСБХБ 

 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 Цахим тайлагналын системийг 5-8- р 
саруудад боловсруулаад 2015 оны 
1- р сараас хэрэгжүүлэхэд бэлэн 
болсон. Цахим тайлагналын 
системийн танилцуулгыг 2 удаа, 
системийн туршилтыг хоёр удаа 
зохион байгуулсан. Мөн цахим 
тайлагналын системийн сургагч 
багшийн сургалтыг зохион байгуулж 
төрийн байгууллагын 6, компанийн 
6, иргэний нийгмийн төлөөлөл 6 хүн 
тус тус хамрагдсан.   

45 ОҮИТБС-ын оролцогчид хууль эрх 
зүй, цахим тайлангийн талаар 
судлах олон улсын аялал зохион 
байгуулах 3 дугаар 

сар АСИ Ажлын хэсэг ЕСБХБ 
 

Заасан 
хугацаан-
даа 
хэрэгжсэн 
эсэх 

6 2015 оны 1-р сард Перу улс руу 6 
хүн туршлага судлах аялал хийх  
шийдвэрийг Ажлын хэсгээс 2014 оны 
10 сард гаргасан. Ажлын албанаас 
энэ аялалын талаарх албан бичгийг  
Уул уурхайн яамнаас авч өгөх ажлыг 
хүлээж байна.  

 
Ажлын хэсгийн 2014 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 35 дугаар хурлаар батлагдсан  Монголын ОҮИТБС-ын 2014 оны 2 дугаар сард зохиогдсон 
хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөний зөвлөмж, саналыг хэрэгжүүлэх ажлын  төлөвлөгөө- нэмэлт төлөвлөгөө 



 

д/д Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
чиглэл Хугацаа Хариуцах 

эзэн 

Хамтран 
оролцох 
байгууллага 

Зардлын 
эх үүсвэр 

Хүрэх 
түвшин 

Стандар-
тын 
шаардлага 

Биелэлтийн байдал 

1 

ОҮИТБ-ын хуулийн төсөл, 
ОҮИТБС- ын хэрэгжилтийн явц 
талаар УИХ-ын ЭЗ болон Төсвийн 
байнгын хороонд танилцуулга хийх,  

3 дугаар 
улиралд 

Уул уурхайн 
яам Ажлын алба Адам Смит 

хүрээлэн 

Танилцуул-
га хийсэн 
байх 

3,2 Амжаагүй байна.  

2 

Үндэсний зөвлөлийн хуралдааны 
бэлтгэл сайтайгаар 3 дугаар сард 
багтаан хуралдуулж, 2 дугаар 
сарын 17- ний өдрийн 
хэлэлцүүлгийн зөвлөмжүүдийг 
хэлэлцэх, шийдвэрүүдийг гаргах 

3 дугаар 
сард Ажлын хэсэг Ажлын алба Дэлхийн 

банк 

Хурлыг 
зохион 
байгуулсан 
байх 

6 Хуралдааныг зохион байгуулаагүй 
байна. 

3 

Ажлын хэсгийн хурлыг зохион 
байгуулж, тулгамдаж байгаа 
асуудлыг хэлэлцэх, шийдвэрүүдийг 
гаргах 

3 дугаар 
сард Ажлын хэсэг Ажлын алба Дэлхийн 

банк 

Ажлыг 
хэсгийн 
хурлыг 
зохион 
байгуулсан 
байх 

6 Ажлын хэсгийн хурлыг 2 удаа зохион 
байгуулсан байна. 

4 

ОҮИТБС- ын тайлан, тайлагнал, 
цахим хуудсыг сайжруулж, 
хэрэглэгч нарт зориулан 
төрөлжүүлэх, мэдээллийг хэрэглэгч 
нарын хэрэгцээгээр боловсруулдаг 
арга барилд шилжих 

4 дүгээр 
улирал Ажлын алба  АСХ Адам Смит 

хүрээлэн 

Холбогдох 
мэдээллийг 
бий 
болгосон 
байна. 

6 Цахим хуудсыг шинэчлэж байжуулсан 
байна. 

5 
2014 оны улсын төсвийн 
тодотголоор 4 аймгийн Дэд 
зөвлөлийн төсвийг батлуулах 

5 дугаар  
сар Ажлын алба ЗГХЭГ Дэлхийн 

банк 

Хугацаан-
даа 
батлуулсан 
байх 

6 Төсөв батлуулаагүй байна. 

6 Дэд Зөвлөлийг сумдад байгуулах 3 дугаар 
улирал Ажлын алба ЗГХЭГ 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

10 суманд 6 Заамар, Бүрэгхангай, Галуут, 
Цогтцэции, Ханбогд, Шарынгол 
сумдад салбар зөвлөл байгуулаад 
байна.   

7 
Шинэ стандартын орчуулгыг 
баталгаажуулах 3 дугаар 

сард Ажлын алба Ажлын алба Дэлхийн 
банк 

Ажлын 
хэсэгт 
танилцуул-
сан байх  

6 Албан ёсны орчуулгаар 
баталгаажсан. 

8 
Орон нутгийн Дэд зөвлөлийн 
чадавхийг дээшлүүлэх- 

3 , 4 
дүгээр 
улиралд 

Иргэний 
нийгмийн 
байгуулла-

Ажлын алба Дэлхийн 
банк 

Хугацаан-
даа зохион 
байгуулах 

 Заамар, Бүрэгхангай, Галуут, 
Норовлин,Баяндун, Баянжаргалан, 
Даланжаргалан, Шарынгол сум, 



шаардлагатай сургалтыг зохион 
байгуулах 

гууд Орхон аймаг, Эрдэнэтийн УБҮ дээр 
сургалт-өдөрлөг зохион байгуулав. 
Нийт 619 оролцогчид оролцов. 

9 
Иргэний танхимыг сайтар ашиглах, 
хамтран ажиллах  3 дугаар 

улирал 
Аймгийн 
Засаг дарга Ажлын алба 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Хугацаан-
даа зохион 
байгуулах 

 Бүрэгхангай, Галуут, 
Норовлин,Баяндун, Баянжаргалан, 
Даланжаргалан, Шарынгол сум, 
Орхон аймаг, Эрдэнэтийн УБҮ дээр 
сургалт- өдөрлөгийг зохион 
байгуулахдаа Иргэний танхимыг 
салбар зөвлөл байгуулах асуудлыг 
хэлэлцэхдээ ашиглаж, үйл 
ажиллагааг дэмжсэн. 

10 

Хандив хүлээж авсан аймаг, сум, 
төрийн захиргааны байгууллагын 
дарга нар Сангийн сайдын 2010 
оны 45 дугаар тушаалын дагуу 
зарцуулалтын тайлан гаргах. 

2 дугаар 
улирал 

Аймгийн 
Засаг дарга Ажлын алба 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Тайлан 
гаргасан 
байна. 

 Бүрэгхангай, Шарынгол, Заамар, 
Баяндун, Даланжаргалан, Шарын гол 
сумдын удирдлагаар тайлан 
тавиулсан. 

11 

2015 оны Дэд зөвлөлийн  
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
батлуулах  

3 дугаар 
улирал 

Аймгийн 
Засаг дарга Ажлын алба  

Орон 
нутгийн 
төсөв 

2015 оны 
Төсвийн 
төсөлд 
орсон байх 

 Батлуулаагүй байна. 

12 Хандивын тодорхойлолтыг 
боловсруулж батлуулах 

3 дугаар 
улирал 

Иргэний 
нийгмийн 
байгуулла-
гууд 

Ажлын алба Дэлхийн 
банк 

Хугацаан-
даа 
тодорхойлс
он байх 

 2015 онд боловсруулахаар 
хойшлуулав. 

13 

ОҮИТБС- ын хэрэгжилтэд Засгийн 
газар, компанийн оролцоо ямар 
байгаад дүгнэлт хийх, үр дүнг 
хэлэлцэх, үнэлгээ өгөх 

4 дүгээр 
улирал Бүх талууд Ажлын алба Дэлхийн 

банк 

Хугацаан-
даа 
үнэлсэн 
байх 

 2013 оны тайланд үнэлгээ хийгдэж 
байна. 

14 

ОҮИТБС- ын өөрийн үнэлгээ - 
судалгаа хийх- 2015 оны 1 дүгээр 
улиралд зохион байгуулахад 
бэлтгэх 

4 дүгээр 
улирал Бүх талууд Ажлын алба Дэлхийн 

банк 

Хугацаан-
даа 
бэлтгэсэн 
байх 

 Зохион байгуулна. 

15 

Туслан гүйцэтгэгч нарыг тайланд  
хамруулах ажлыг судалж багтаан 
ажлын хэсэгт танилцуулах 

4 улирал МУУҮА Компанийн 
төлөөлөл 

Компаниуд
ын төсөв 

Хугацаан-
даа 
тодорхойлс
он байх 

 2015 онд болгож хойшлуулав. 



16 

Орон нутагруу компаниуд ажиллах, 
хандлагаа өөрчлөх, үйл 
ажиллагаагаа сайтар 
танилцуулахад зөвлөмж гаргах, 
хэвлэлд нийтлүүлэх 

2 дугаар 
улирал МУУҮА Компанийн 

төлөөлөл 
Компаниуд
ын төсөв 

Хугацаан-
даа 
тодорхойлс
он байх 

 2015 онд болгож хойшлуулав. 

17 

Хайгуулын ажлын тайланг ард 
иргэдэд жил бүр хүргэх, чанартай 
мэдээлэл өгөх- Компанийн үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт оруулж 
өгөхийг хариуцах, холбогдох 
журмыг гаргах 

3 дугаар 
улирал 

Ашигт 
малтмал, 
Газрын тос, 
Цөмийн 
энергийн 
газрууд  

Ажлын алба Улсын 
төсөв 

Хугацаан-
даа 
тодорхойлс
он байх 

 2015 онд болгож хойшлуулав. 

18 

Байгаль орчины нөхөн сэргээлтийн 
урьдчилгааны 2012 оны 
зарцуулалтын тайлан (урьдчилгааг 
орон нутагт авдаг болсон)-, нартай 
хамтран  

4 дүгээр 
улирал  

Байгаль 
орчин ногоон 
хөгжлийн яам 
аймгуудын 
засаг дарга 

Ажлын алба Улсын 
төсөв 

Хугацаан-
даа 
тодорхойлс
он байх 

 БОНХЯ- аас урьдчилгаа хүлээн авсан 
тухай тайланг ирүүлсэн. 

 
 

Монголын ОҮИТБС-ын ажлын алба 


