
Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Үндэсний зөвлөлийн  

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн шинэчлэн батлав. 
 

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын стандартын хүрээнд ашиг хүртэгч (бенефициар) эздийг 
2020 он гэхэд ил тод болгох ажлын төлөвлөгөө (замын зураг) 

 
Зорилго: Эрдэс баялгийн салбарт хөрөнгө оруулагч, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, тендет оролцогч компаниудын ашиг хүртэгч (бенефициар) 

эздийг ил болгосноор олон нийтийн зүгээс тавих хяналтыг сайжруулж, эздийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх 

ЗОРИЛТУУД 
ТӨЛӨВЛӨСӨН 

АЖИЛ 
ҮР ДҮН 

ГАРАХ 
БҮТЭЭГДЭХ

ҮҮН 

ХАРИУЦАХ 
ТАЛ 

ХУГАЦАА  

 ТӨСӨВ   
ЯВЦ 

 Мөнгөн 
дүн 

(мян.төгрөг
)  

 Эх 
үүсвэр  

Зорилт 1: Ашиг 
хүртэгч эздийг ил 
болгох зорилтыг 
үндэсний тэргүүлэх 
шинэчлэлийн 
бодлоготой 
уялдуулах 

1.1 Нээлттэй засгийн 
түншлэлийн 
Үндэсний зөвлөлтэй 
уулзалт зохион 
байгуулах 

Хамтарч 
хэрэгжүүлэх 

ажлууд тодорхой 
болсон байна. 

Хамтарсан 
ажлын 

төлөвлөгөө 

Ерөнхий 
сайдын 
ахлах 

зөвлөх, 
УУХҮЯ 

2017 оны 1-3 
сар 

                 
500  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хийгдсэн 

1.2 УИХ-ын гишүүд, 
Засгийн газрын 
байгууллагуудын 
дунд дугуй ширээний 
уулзалтыг зохион 
байгуулах, зөлөлдөх 
форум 

Гишүүдийн 
мэдлэг, ойлголт 

нэмэгдсэн байна. 

Хурлын 
тэмдэглэл 

Ерөнхий 
сайдын 
ажлын алба, 
Ажлын алба 

2018 оны 3-4 
сар 

              
10,000 
евро 

ЕСБХБ 

Хүлээгдэж 
буй 

1.3 Нээлттэй засгийн 
түншлэл, ОҮИТБС-ын 
Үндэсний зөвлөлөөс 
олон нийтэд тус 
асуудлаар байр 
сууриа илэрхийлэх, 
хамтарсан мэдэгдэл 
хийх 

Сонирхогч талууд 
нэгдсэн 

ойлголттой болсон 
байна. 

Хамтарсан 
мэдэгдэл 

НЗҮЗ, 
ОҮИТБС, 
КЗҮЗ 

2018 оны 4 
сар 

                 
100  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

Зорилт 2: Ашиг 
хүртэгч эздийг ил 
болгохтой холбоотой 
институтын хүрээг 
тодорхойлох, эрх 

2.1 АХЭ-ийн 
мэдээллийг бүртгэдэг 
төрийн 
байгууллагуудтай 
зөвлөлдөх уулзалт 
зохион байгуулах, 

Аль төрийн 
байгууллага АХЭ-
ийн мэдээллийг 
цаашид бүртгэж, 
хадгалах, ямар 

хуулиудад 

Зөвлөмж 

Ерөнхий 
сайдын 

ажлын алба, 
ОҮИТБС 

ажлын алба 

2017 оны 1-3 
сар 

              
4,000  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хийгдсэн 



зүйн орчинг 
бүрдүүлэх 

нэгдсэн ойлголтонд 
хүрэх, зөвлөмж 
гаргах /60 хүн, 1 удаа/ 

өөрчлөлт оруулах 
хэрэгцээ 

тодорхойлогдсон 
байна. 

2.2 УУХҮЯ-ны дэргэд 
байгуулагдсан ажлын 
хэсэгтэй уялдаа 
холбоог сайжруулах 

Мэдээлэл, 
харилцаа 

сайжирсан байна. 

Хурлын 
тэмдэглэл 

УУХҮЯ 
2017 оны 12 

сар 
            

1,000  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

2.3 Холбогдох 
хуулиудад өөрчлөлт 
оруулах хуулийн 
төслийг 
боловсруулах, 
УУХҮЯ-нд өргөн 
барих 

Хуулийн төсөл 
боловсруулагдсан 

байна. 

Хуулийн 
төсөл 

ОҮИТБС-ын 
ОУнбд 

нарын газар 
Ажлын 
алба, 

дэд хэсэг, 
Хуулийн 

пүүс 

2018 оны 1-9 
сар 

              
50,000 
евро  

ЕСБХБ 

Хүлээгдэж 
буй 

Зорилт 3: Оролцогч 
талууд зөвшилцсөний 
үндсэн дээр "Ашиг 
хүртэгч эзэд"-ийн 
талаарх тогтсон нэр 
томъёо, 
тодорхойлолт, 
хамрах хүрээ, 
материаллаг босго, 
мэдээллийн 
нарийвчлалын 
түвшин, тайлагналын 
хугацааны үечлэлтэй 
болох 

3.1. Нэр томъёог 
зөвшилцөх семинар 
зохион байгуулах /40 
хүн, 1 удаа/ 

Тогтсон нэр 
томъёотой болсон 

байна. 
Тэмдэглэл 

Нээлттэй 
нийгэм 
форум, 

ОҮИТБС 
ажлын алба 

2017 оны 1 
сар 

              - 
Нээлттэй 
нийгэм 
форум 

Хийгдсэн 

3.2 Бусад улс оронд 
АХЭ-ийг хэрхэн ил 
болгож буй талаар 
мэдээллийн бааз 
үүсгэх 

Туршлага судлах 
мэдээллийн 

баазтай болсон 
байна. 

Мэдээллийн 
бааз 

ОҮИТБС 
ажлын алба 

2017 оны 1-
12 сар 

 - 
Дэлхийн 

банк 
төсөл 

Хийгдсэн 

3.3 АХЭ-ийг ил 
болгохтой холбоотой 
Монгол улсын эрх 
зүйн орчин, нөхцөл 
байдлын урьдчилсан 
судалгааг эцэслэж, 
оролцогч талуудад 
танилцуулах 

Суурь бичиг 
баримттай болж, 

ерөнхий 
ойлголттой болсон 

байна. 

Судалгааны 
тайлан 

Нээлттэй 
нийгэм 
форум  

2017 оны 1 
сар 

 Гэрээт 
ажлын 
төсөв  

Нээлттэй 
нийгэм 
форум 

Хийгдсэн. 

3.4 Компаниудын 
хэлэлцүүлэг /60 хүн, 
1 удаа/ 

Санал, ойлголт 
нэгдсэн байна. 

Хэлэлцүүлги
йн 

тэмдэглэл 

МУУҮА, 
ОҮИТБС 

ажлын алба 

2017 оны 1 
сар 

              
4,597.7 

МУУҮА 

Хийгдсэн.  



3.5 Төрийн 
байгууллагуудын 
хэлэлцүүлэг /40 хүн 1 
удаа/ 

Санал, ойлголт 
нэгдсэн байна. 

Хэлэлцүүлги
йн 

тэмдэглэл 

УУХҮЯ, 
ОҮИТБС 

ажлын алба 

2017 оны 1 
сар 

              
232,9 

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хийгдсэн.  

3.6 Иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын 
хэлэлцүүлэг /60 хүн 1 
удаа/ 

Санал, ойлголт 
нэгдсэн байна. 

Хэлэлцүүлги
йн 

тэмдэглэл 

Иргэний 
нийгмийн 

эвсэл, 
ОҮИТБС 

ажлын алба 

2017 оны 2 
сар 

    
Төсөвлөсө
н зардал          

Нээлттэй 
нийгэм 
форум, 
Хууль 

тогтоомж, 
бодлого 
судалгаа

ны төв 

Хийгдсэн. 

3.7  Оролцогч 
талуудын нэгдсэн 
хэлэлцүүлэг /150 хүн, 
1 удаа/ 

Талууд 
зөвшилцсөн байна 

Зөвлөмж 
ОҮИТБС 

ажлын хэсэг  

2017 оны 3 
сар 

 - 

Ажлын 
хэсгийн 

хуралдаан
аар 

хэлэлцэн 
шийдвэрлэ
х тул энэ 
уулзалтыг 
алгасах 

3.8  Ажлын хэсэг, 
Үндэсний зөвлөлийн 
хуралдаанаар нэр 
томъёо, 
тодорхойлолт, 
хамрах хүрээ, 
материаллаг босго, 
мэдээллийн 
нарийвчлалын 
түвшинг хэлэлцэж, 
батлах 

Талуудын 
зөвшилцлийг 

баримтжуулан 
баталгаажуулсан 

байна. 

Хурлын 
тэмдэглэл, 
шийдвэр 

ОҮИТБС 
ажлын алба 

2017 оны 11 
сар 

                 - 
Дэлхийн 

банк 
төсөл 

Хийгдсэн 

Зорилт 4: Улс төрд 
нөлөө бүхий этгээд 
нь ОҮ-ээс ашиг 
хүртэгч бол түүний 
мэдээлэл бүрэн ил 
болох нөхцөлийг 
хангах 

4.1 УТНБЭ-ийн 
тодорхойлолтыг илүү 
нарийвчлах 

УТНБЭ бүрэн 
тайлагнадаг 

болсон байна. 
Зөвлөмж 

АТГ, 
ОҮИТБС 

ажлын дэд 
хэсэг 

2018 оны 1-6 
сар 

                 
500  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

4.2 Холбогдох хуульд 
нэмэлтээр оруулах, 
маягт өөрчлөх 

Тайлагнах 
механизм 

бүрэлдсэн байна. 

Хуульд 
нэмэлт, 

өөрчлөлт 
оруулах 
төсөл 

2018 оны 3-9 
сар 

                 
500  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 



Зорилт 5: Олон 
нийтийн мэдлэг 
ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх замаар 
АХЭ-ээ ил болгох 
компанид чиглэсэн 
нөлөөллийн ажил 
зохион байгуулах 

5.1 Компаниудын 
захирал, хуулийн 
зөвлөхийн түвшинд 
сургалт, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулах /25 
хүн, 3 удаа/ 

Компаниудын 
хүлээн авах 

байдал сайжирч, 
харилцан 
ойлголцол 

нэмэгдсэн байна. 

Тэмдэглэл 
ОҮИТБС-ын 

ОУнбд 
нарын газар 

2018 оны 5 
сар 

              
15,000 
евро  

ЕСБХБ 

Хүлээгдэж 
буй 

5.2 Иргэний нийгэм, 
төрийн бус 
байгууллагуудын 
төлөөллөөс бүрдсэн 
сургагч багш бэлтгэх 
/20 хүн, 3 цуврал/ 

Олон нийтийг 
уриалах, зөв 
ойлголт өгөх 

сургагч багш нар 
бэлтгэгдсэнээр 
нийгмийн дунд 

хэлэлцүүлэг 
өрнөнө. 

Олон 
нийтийн 

хэлэлцүүлэг 

ОҮИТБС-ын 
ОУнбд 

нарын газар 

2018 оны 3-5 
сар 

              
60,000 
евро  

            

ЕСБХБ 

Хүлээгдэж 
буй 

5.3 Эрэн сурвалжлах 
сэтгүүлчдийн сүлжээ 
байгуулж, сургалтанд 
хамруулах /10 хүн, 3 
цуврал/ 

Тодорхой 
нэвтрүүлэг, 

нийтлэл, 
сурвалжлага 

бэлдэж 
нэвтрүүлсэн 

байна. 

ТВ, 
Нийгмийн 

сүлжээгээр 
цацах 

нэвтрүүлэг, 
мессежүүд 

ОҮИТБС-ын 
ОУнбд 

нарын газар 

2018 оны 3-
12 сар 

ЕСБХБ 

Хүлээгдэж 
буй 

5.4 Мэдээллээ ил 
болгоход ямар 
хөшүүрэг байж болох 
талаар судалгаа хийх 

Урамшууллын 
боломжит 

хувилбаруудыг 
судлан тогтоосон 

байна. 

Судалгааны 
тайлан 

АХЭ-ийн 
ажлын дэд 

хэсэг 

2018 оны 1-2 
сар 

            
5,000  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

5.5 Телевизийн 
нэвтрүүлэг /2 удаа/ 

Олон нийтийн 
мэдлэг, ойлголт, 

оролцоо 
нэмэгдсэн байна. 

ТВ-ийн 
нэвтрүүлэг 

ОҮИТБС 
Үндэсний 
зөвлөл 

2017 оны 11-
12 сар 

            
Гэрээт 
ажлын 
төсөв  

Хууль 
тогтоомж, 
бодлогын 
хүрээлэн 

Хэрэгжиж 
буй 

Зорилт 6: Ашиг 
хүртэгч эздийн 
мэдээллийг 
цуглуулах, 
мэдээллийн үнэн 
бодит байдлыг 
баталгаажуулах 

6.1 АХЭ-ийн 
мэдээллийг 
бүртгэдэг, хүлээн 
авдаг төрийн 
байгууллагуудын 
системийг 
боловсронгуй болгож, 
нэгтгэх, мэдээлэл 
солилцоог 
сайжруулах 

Мэдээлэл 
цуглуулах, 
солилцох 
механизм 

боловсронгуй 
болсон байна. 

Төрийн 
байгууллагу

удын 
нэгдсэн 
систем 

АТГ, 
Компанийн 
засаглалын 
Үндэсний 
зөвлөл, 
ОҮИТБС 

Ажлын хэсэг, 
Харилцаа 
холбоо, 

мэдээллийн 

2018 оны 1-7 
сар 

            
70,000 
евро 

ЕСБХБ 

Хүлээгдэж 
буй 



6.2 АХЭ-ийн 
мэдээллийг 
бүртгэдэг, хүлээн 
авдаг төрийн 
байгууллагуудад 
сургалт зохион 
байгуулах 

Төрийн 
байгууллагуудын 
чадавхи бэхэжсэн 

байна. 

Сургалтын 
тайлан 

технологин 
газар, зөвлөх 

компани 
2018 оны 8-
10 сар 

Хүлээгдэж 
буй 

6.3 ОҮИТБС-ын ҮЗ, 
АХ-ийн хуралдаанаар 
оролцогч талууд 
баталгаажуулалтын 
горимыг тохиролцох  

Баталгаажуулалт
ын горим 

тодорхой болсон 
байна. 

Үндэсний 
зөвлөлийн 

хуралдааны 
шийдвэр 

ОҮИТБС 
ажлын алба 

2018 оны 10 
сар 

                 
500  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

6.4 Туршилтын 
журмаар АХЭ-ийн 
мэдээллийг 
цуглуулах 

Системийг 
туршиж, хүндрэл 
учирч буй эсэхэд 

үнэлгээ өгнө 

Тайлан 
Холбогдох 

төрийн 
байгууллага 

2018 оны 6 
сар - 2019 
оны 3 сар 

              
1,000  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

6.5 Туршилтын 
журмаар АХЭ-ийн 
мэдээллийг тулган 
баталгаажуулах 

Баталгаажуулалт
ын горим зөв 
ажиллаж буй 

эсэхэд үнэлгээ 
өгч, зөвлөмж 

гаргана. 

Тайлан 

Иргэний 
нийгмийн 

эвсэл, АТГ, 
Үндэсний 
аудитын 

газар 

2018 оны 3-6 
сар 

   ИНБ-ын 
сургалтын 
төсвийн 
хүрээнд 

хамтатгах  

ЕСБХБ 

Хүлээгдэж 
буй 

6.6 Холбогдох журам, 
маягтанд өөрчлөлт 
оруулах 

Холбогдох журам, 
маягтанд 
өөрчлөлт 

оруулсан байна. 

Шинэчлэгдс
эн журам, 

маягт 

ОҮИТБС 
Үндэсний 
зөвлөл 

2018 оны 7-
10 сар 

                 
300  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

6.7 Шинэчилсэн 
журам, маягтыг олон 
нийтэд сурталчилах 

Зорилтот бүлэг 
мэдээлэл авсан 

байна. 

Сурталчилга
а 

ОҮИТБС 
Үндэсний 
зөвлөл 

2018 оны 10-
12 сар 

              
3,000  

Дэлхийн 
банк 

төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

6.8 ОҮИТБС-ын 2018 
оны нэгтгэл тайланд 
ил болох АХЭ-ийн 
мэдээллийг 
цуглуулах, олон 
нийтэд ил тод болгох 

Мэдээлэл 
цугларсан байна. 

ОҮИТБС-ын 
2018 оны 
нэгтгэл 
тайланд 

орох 
мэдээлэл 

ОҮИТБС ҮЗ, 
АХ, АА, 

холбогдох 
төрийн 

байгууллагуу
д 

2019 оны 1-6 
сар 

              
5,000  

Дэлхийн 
банкны 
төсөл 

Хүлээгдэж 
буй 

6.9 ТЕГ-ын сүлжээг 
ЭЗХАХБ (OECD)-ийн 
сүлжээтэй холбох 
талаар судалгаа хийх  

Сүлжээ 
холбогдсоноор 

оффшор дансны 
гүйлгээний мэдээ 

Систем 

ОҮИТБС 
Үндэсний 

зөвлөл, ТЕГ, 
КЗҮЗ 

2018  
оны 1-12 сар 

 
Системийн 

үнэ  

Техник 
туслалца

а, 
хандивла
гч орнууд 

Хүлээгдэж 
буй 



авах боломжтой 
болно. 

Зорилт 7: АХЭ-ийн 
мэдээллийг олон 
нийтэд хүртээмжтэй 
болгох 

7.1 Мэдээллийг бусад 
цахим мэдээллийн 
нэгдсэн сантай 
холбох, олон нийтэд 
ил тод болгох 

Мэдээлэл олон 
нийтэд ил болсон 

байна. 

Цахим 
мэдээллийн 

сан АТГ, 
ОҮИТБС, 

КЗҮЗ, Хэвлэл 
мэдээллийн 
байгууллагуу

д 

2019 оны 1-6 
сар 

  Систем 
хөгжүүлэх 

ажлын 
төсөвт 

хамтатгах          

ЕСБХБ 

Хүлээгдэж 
буй 

7.2 Монгол Улсын 
ОҮИТБС-ын 2018 оны 
нэгтгэл тайланд 
оруулах 

Хараат бус хянагч 
нэгтгэгч 

мэдээллийг тулган 
баталгаажуулж 
нэгтгэл тайланд 
оруулсан байна. 

Монгол 
Улсын 

ОҮИТБС-ын 
2018 оны 
нэгтгэл 
тайлан 

2019 оны 7-
11 сар 

                    
-    

  

Хүлээгдэж 
буй 

  

      БҮГД ДҮН   

26,230.6  
 

205,000 
евро 
 

ДБ 
 
 

ЕСБХБ 

 

 

 

Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах төслийн ажлын алба 


