
ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хянан зохицуулах үүрэг бүхий  
Үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжив 

 
Монгол Улсад Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг хэрэгжүүлэх талаар  

2011 оны 12 дугаар сараас 2013 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл 
 

  
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл Хугацаа Хариуцах эзэн Хамтран оролцох 

байгууллага 
Зардлын эх 

үүсвэр 
Нэг. ОҮИТБС-ын талаар цаашид баримтлах бодлого, зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 ОҮИТБС-ыг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацаа (2010-2014 он)-
ны стратегийг баримтлан ажиллаж хэрэгжилтийг хангах, биелэлтийг 
Үндэсний зөвлөлд мэдээлж байх 

2012-2013 он Ажлын хэсэг, ажлын 
алба 

Холбогдох яам, 
агентлаг 

Засгийн газар 
(ЗГ), холбогдох 

төслүүд 
2 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай эрх зүйн орчинг бий 

болгох асуудлыг судалж, хуулийн үзэл баримтлал, төслүүдийг 
боловсруулах, энэ чиглэлээр зөвлөлгөө авах, төслүүдийг зохих 
журмын дагуу хэлэлцүүлэх 

2011-2013 оны 3 
дугаар сард 

багтаах 

Д.Зоригт, Эрдэс 
баялаг, эрчим хүчний 

яам (ЭБЭХЯ), Сангийн 
яам (СЯ), 

Хуулийн төсөл 
боловсруулах ажлын 

хэсэг 

Европын сэргээн 
босголт, 

хөгжлийн банк 
(ЕСБХБ)-ны 

төсөл 

3 Тайлангийн маягт, зааврыг судалж, шаардлагатай бол санал 
боловсруулах 2012 оны сүүлч, 

2013 онд 
Ажлын алба, Төслийн 

баг ЭБЭХЯ, Ажлын хэсэг ЕСБХБ төсөл 

4 Ажлын албаны зардлын эх үүсвэрийг хандивлагчаас үргэлжлүүлэн 
авах талаар хүсэлт гаргах, төсөв боловсруулж зөвшилцөх, цаашдын 
санхүүжилтийн талаар санал боловсруулах 

2012-2013 он 
Үндэсний зөвлөл, 

С.Баярцогт, Ажлын 
алба Ш.Цолмон 

Төслийн баг ДБ, ЕСБХБ төсөл 

5 ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтаар Засгийн газрын гаргаж байгаа 
тайлангийн мэдээллийг Үндэсний аудитын газар хянаж дүгнэлт өгч 
байх тухай Дэлхийн банкны зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах 2012 оноос жил 

бүр 

Үндэсний зөвлөл, 
С.Баярц                              

огт Ч.Раднаа 

Үндэсний аудитын 
газар, СЯ, Татварын 
ерөнхий газар (ТЕГ) 

ДБ  

6 ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтаар компаниудаас гаргаж байгаа 
тайлангийн мэдээлэл нь компанийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 
болон бусад бичиг баримтууд дээр үндэслэсэн болохыг 
баталгаажуулсан баталгааг компанийн санхүүгийн тайланг 
баталгаажуулсан аудитор гаргах (эсхүл компанийн удирдах дээд 
албан тушаалтан гарын үсэг зурж баталгаажуулах захидал бичих) 
тухай Дэлхийн банкны зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах 

2012 оноос жил 
бүр 

Компанийн төлөөлөл 
Д.Дамба, Н.Алгаа Зөвлөхүүд ДБ 

7 ОҮИТБС-ын жил бүрийн төлөвлөгөөг боловсруулж ажлын хэсгийн 
хуралдаанаар хэлэлцэн Үндэсний зөвлөлийн даргаар батлуулж 
хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах 

Жил бүр Д.Зоригт, Б.Долгор Ажлын алба, Ажлын 
хэсэг 

ДБ, бусад 
санхүүжилт 

8 Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж 
байгаа “Монголын ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийг дэмжих төсөл”-ийн 
зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган батлуулж ажиллах, 
эсхүл жилийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах 2013 он Ажлын хэсэг, Ажлын 

алба Төслийн баг ДБ 

Хоёр. Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудал 



9 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2009 оны нэгдсэн аудитын тайланг 
хэлэлцэн батлах 

2011 оны 11 
дүгээр сар 

Д.Зоригт, Б.Долгор, 
Ш.Цолмон Аудитын консерциум ЗГ 

10 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын талаар эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгох хуулийн үзэл баримтлал, хуулийн төслүүд 2012 оны 4 

дүгээр сараас 
2013 оны 2 
дугаар сар 

Төслийн баг,  ЭБЭХЯ 
Хуулийн төсөл 

боловсруулах ажлын 
хэсэг 

ЕСБХБ төсөл 

11 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2010 оны нэгдсэн аудитын тайланг 
хэлэлцэн батлах 

2012 оны 1 
дүгээр сар 

Д.Зоригт, Б.Долгор, 
Ш.Цолмон Аудитын консерциум ЗГ 

12 ОҮИТБС-ыг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацаа (2010-2014 он)-
ны стратегид тусгагдсан үйл ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлэх арга 
замын тухай 

2012 оны 3-4 
дүгээр сар 

Б.Долгор, Н.Дорждарь, 
Н.Алгаа, Ш.Цолмон 

Ажлын хэсэг Ажлын 
алба ЗГ 

13 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгдсэн аудитын тайлангийн дүн 2012 оны IY 
улирал 

Д.Зоригт, Б.Долгор, 
Ш.Цолмон Аудитын консерциум ЗГ 

14 Тайлангийн зөрүүг олох чиглэлээр ажилласан дүнгийн тухай 
2012 оны 12 
дугаар сар 

Д.Зоригт, Б.Долгор, 
Үүрэг авсан албан 

тушаалтан 
Ажлын алба - 

15 ЕСБХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн тайлан 2013 оны I 
улирал Төслийн баг Ажлын хэсэг - 

16 Бодлогын болон санхүүжилттэй холбоотой бусад асуудлууд 
Жил бүр Үндэсний зөвлөлийн 

Нарийн бичгийн дарга Ажлын алба ЗГ 

Гурав. Ажлын хэсгийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудал 
17 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2010 оны тайлангийн явц, дүн 2011 оны 12 

дугаар сар Аудитын консерциум Ажлын алба - 

18 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, тэдгээрийн зардал, тусгай 
зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн 
тайланг нийтэд мэдээлэх арга зүйн асуудал 

2012 оны 6 
дугаар сар 

Б.Долгор, БОАЖЯ 
Энхбат Ажлын алба Ш.Цолмон - 

19 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42.1-д заасны дагуу тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч нь нутгийн захиргааны байгууллагатай гэрээ 
байгуулж ажиллах арга зүйн асуудал, туршлага, сургамж 

2012 оны 6 
дугаар сар 

Б.Долгор, Иргэний 
нийгмийн эвсэл 
Н.Баярсайхан 

Ажлын алба Ш.Цолмон - 

20 Аймгийн түвшинд ОҮИТБС-ын тайланг гаргах болон аймаг, 
нийслэлийн ОҮИТБС-ын санаачлагын салбар зөвлөлд өгөх арга зүйн 
асуудал, цаашид ажиллах чиглэл 2012 оны 6 

дугаар сар 

Б.Долгор, Н.Дорждарь, 
Н.Алгаа, Ш.Цолмон, 

Ажлын алба 
Ажлын хэсэг ДБ 

21 Сумын түвшинд ОҮИТБС-ын тайлан гаргах арга зүйн асуудал 2012 оны 6 
дугаар сар 

Иргэний нийгмийн 
эвсэл Н.Дорждарь Ажлын алба - 

22 ОҮИТБС-ын талаархи олон улс, гадаад орны эрх зүйн ололт, 
туршлагыг судалж танилцуулах 

2012 оны 10 
дугаар сар 

Н.Дорждарь, 
Ш.Цолмон Төслийн баг - 

23 Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдээс орон нутгийн төсөвт 
төлж байгаа татвар, төлбөрийн орлого, түүний зарцуулалтын тайланг 
гаргаж төвд болон нийтэд мэдээлэх арга зүйн асуудал 2012 оны 10 

дугаар сар 

Б.Долгор, СЯ. 
С.Мягмардаш, ТЕГ. 

Д.Баттөмөр, Ш.Цолмон 
Ажлын алба 

Аймаг, 
нийслэлийн дэд 

зөвлөл 



24 Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийн ил тод байдлыг 
хангах эрх зүйн орчинг судалж, ил тод болгох арга зам 

2012 оны 10 
дугаар сар 

Газрын тосны газрын 
дарга Д.Амарсайхан,  ЭБЭХЯ - 

25 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын жилийн тайлан гаргах аудитын консерциум 
сонгон шалгаруулах удирдамж, үнэлгээний хороо байгуулах асуудал Жил бүр Ажлын алба - - 

26 ОҮИТБС-ын хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжээс 
иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдэд хандив өгөх явдлыг тайлагнах 
арга зүйн асуудал 

2012 оны 10 
дугаар сар 

Иргэний нийгмийн 
эвсэл Н.Дорждарь Ажлын алба - 

27 “Сургалтын модуль”-ын төсөл 2011 оны 12 
дугаар сар Ажлын алба Ш.Цолмон Төслийн баг Оролцогч талууд 

28 ОҮИТБС-ын талаар Засгийн газар, эрх бүхий байгууллагаас гаргасан 
шийдвэрийг судалж, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төсөл Шаардлагатай 

үед 

Б.Долгор, Э.Сумъяа, 
Н.Дорждарь, Н.Алгаа, 

Ш.Цолмон 
Ажлын алба - 

29 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын оны нэгдсэн тайлангийн мөрөөр авах арга 
хэмжээний тухай 

Шаардлагатай 
үед Ажлын алба Ш.Цолмон - - 

30 ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон Ажлын хэсгийн гишүүдийн 
болон ажлын албаны мэдээлэл, сонсгол, санал  Жилд 2 удаа Ажлын хэсэг Ажлын алба - 

Дөрөв. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2009 оны тайланг нийтэд сурталчилах, 2010, 2011, 2012 оны нэгдсэн тайлан гаргах хүрээнд 
  МОҮИТБС-ын 2009 оны тайлан         

31 2009 оны нэгдсэн тайлангийн талаар хэвлэлийн бага хурал зохион 
байгуулах 

2011 оны 12 
дугаар сар 

Үндэсний зөвлөл, 
Ажлын алба Ажлын хэсэг ЗГ- ын ХМА, 

Ажлын алба 
32 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2009 оны нэгдсэн аудитын тайлангийн 

олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах 
2012 оны 3 
дугаар сар Ажлын алба Ажлын хэсэг ЕСБХБ төсөл 

  МОҮИТБС-ын 2010 оны тайлан         
33 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2010 оны нэгдсэн тайлангийн аудитын 

ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайланг хүлээн авах 
2011 оны 12-
2012 оны 1 
дүгээр сар 

Ажлын алба, Аудитын 
консорциум Ажлын хэсэг Улсын төсөв 

34 2010 оны нэгдсэн тайлангийн талаар хэвлэлийн бага хурал зохион 
байгуулах 2012 оны 2-р сар Ажлын алба Үндэсний зөвлөл, 

Ажлын хэсэг 
ЗГ- ын ХМА 
Ажлын алба 

35 Тайлан гаргаагүй, эсхүл буруу гаргасан аж ахуйн нэгж, т/з-ны 
холбогдох байгууллагын удирдлага, албан тушаалтны талаар нийтэд 
мэдээлж, хариуцлага тооцох санал уламжлах 

2012 оны 1 
дүгээр  сар, 

цаашид жил бүр 

Ажлын алба Оролцогч 
талууд 

Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар Улсын төсөв 

36 Монгол Улсын оны нэгдсэн тайланг үндэслэн хураангуй тайланг улсын 
хэмжээгээр болон аймаг, нийслэлээр гаргаж нийтэд мэдээлэх, тухайн 
аймаг, нийслэлд хүргүүлэх, хариу мэдээлэл авах 

2012 оны 1-4 
дүгээр сар, 

цаашид жил бүр 
Ажлын алба - ДБ 

  МОҮИТБС-ын 2011, 2012 оны тайлан         
37 ОҮИТБС-ын Засгийн газрын тайланг цахим хэлбэрээр хүлээн авах 

программ хангамж бий болгох 2011 онд С.Баярцогт, Б.Баттөр СЯ, ТЕГ ЗГ 

38 2011, 2012 оны тайланг Компани, Сангийн яам гаргах ажлыг зохион 
байгуулах 

Жил бүрийн 4-5 
дугаар сар Ажлын алба Ажлын хэсэг, 

Компаниуд, СЯ, ТЕГ 
Өөрсдийн 
зардлаар 



39 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2011, 2012 оны нэгдсэн тайлангийн 
аудитын ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайланг хүлээн авах 

2012 оны IV 
улирал- 2013 
оны IV улирал 

Ажлын алба, Аудитын 
консорциум Ажлын хэсэг Улсын төсөв 

Тав. Чадавхийг бэхжүүлэх, сургалт зохион байгуулах хүрээнд 
40 Татварын ерөнхий газар, Ашигт малтмалын газарт ОҮИТБС хариуцсан 

орон тооны ажилтан ажиллуулах 2011 онд С.Баярцогт, Д.Зоригт Ажлын алба ЗГ 

41 Засгийн газрын тайлан гаргадаг төрийн захиргааны байгууллагуудын 
төлөөллийг оролцуулсан арга зүйн ажлын хэсгийг Сангийн яаманд 
байгуулж, Засгийн газрын тайлан гаргах ажлыг жил бүрийн 4 дүгээр 
сард багтаах арга зүйгээр хангаж ажиллах 2011 оны эхнээс С.Баярцогт, 

Д.Баттөмөр Ажлын алба СЯ, ТЕГ 

42 Компаниудын тайлан гаргах, нийтэд мэдээлэх ажлын явцад байнгын 
хяналт тавих 2012 оны эхнээс Д.Зоригт, Д.Батхуяг Ажлын алба ЗГ 

43 Төрийн захиргааны байгууллагуудын тайлан гаргадаг ажилтнуудын 
сургалт- 20 хүн  2012 онд Ажлын алба СЯ, ЭБЭХЯ ДБ 

44 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын тайланг гаргадаг ажилтнуудын 
сургалт- 30 хүн 2012 онд Ажлын алба СЯ, ЭБЭХЯ, ТЕГ ДБ 

45 Компаниудын нягтлан бодогч нарын сургалт- 30 хүн 
2012 онд Ажлын алба СЯ, ЭБЭХЯ, АМГ, ГТГ, 

МУУҮА ДБ 

46 Компаниудын нягтлан бодогч нарын сургалт- 30 хүн 
2012 онд Ажлын алба, Төслийн 

баг 
СЯ, ЭБЭХЯ, АМГ, ГТГ, 

МУУҮА ЕСБХБ төсөл 

47 Компаниудын нягтлан бодогч нарын сургалт- 30 хүн 
2012 онд Ажлын алба, Төслийн 

баг 
СЯ, ЭБЭХЯ, АМГ, ГТГ, 

МУУҮА ЕСБХБ төсөл 

48 Аймаг, дүүргийн Засаг даргын орлогч нарын сургалт- 30 хүн  
2012 онд Ажлын алба СЯ, ЭБЭХЯ, ТЕГ, АМГ, 

ГТГ, төслийн баг ДБ 

49 Иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээлийн ажилтнуудын 
чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах- 20 хүн 2012 онд Ажлын алба, Төслийн 

баг Төслийн баг ЕСБХБ төсөл 

50 Компани болон төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох 
байгууллагын тайлан гаргах явцтай танилцах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 
зөвлөгөө өгөх энэ чиглэлээр харилцах утас ажиллуулах 
 
 

Жил бүр Ажлын алба ТЕГ, АМГ ДБ 

Зургаа. Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны талаар 
51 Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг Ажлын хэсэг жил бүрийн 

төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх Жил бүр Оролцогч талууд Ажлын алба - 

52 Яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, холбогдох байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн удирдлагатай харилцах, мэдээлэл солилцох ажлыг 
жилийн төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэх 

Жил бүр Ажлын алба Ажлын хэсэг Оролцогч талууд 

53 Санхүүжүүлэгч олон улсын байгууллага, Сангийн яамтай тогтмол 
харилцах, тайлагнах Жил бүр Ажлын алба - - 

Долоо. Оролцогч талуудыг арга зүйн асуудал болон мэдээллээр хангах 



54 Үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн гишүүдийг хуралдааны чөлөө цагт 
Үндэсний зөвлөлийн болон Ажлын хэсгийн гишүүдэд дараахь 
мэдээллээр хангах: 

Байнга Ажлын алба Ш.Цолмон ҮЗ НБД, АХ НБД ДБ 

а/Үндэсний зөвлөлийн болон ажлын хэсгийн хуралдаанаар хэлэлцэн 
шийдвэрлэсэн асуудал, тэдгээрийн танилцуулга, гарсан шийдвэрийг е-
мэйлаар хүргэж байх; 

б/ ОҮИТБС-ын Олон улсын Удирдах хороо, Нарийн бичгийн дарга 
нарын газраас ирүүлсэн шийдвэр, зөвлөмж, бичгийг англи хэл дээр нь 
болон орчуулж хүргүүлж байх; 

в/Үндэсний зөвлөлийн болон ажлын хэсгийн хуралдааны чөлөө цагт 
Ажлын албанаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар товч 
мэдээлэл сар тутам хүргүүлж байх. 

55 Үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн гишүүдэд хүргэж байгаа мэдээллийг 
аймаг, нийслэлийн ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлд хүргүүлж байх  2012 оноос 

хэвшүүлэх  Ажлын алба Ш.Цолмон ҮЗ НБД, АХ НБД ДБ 

56 Аймаг, нийслэлийн ОҮИТБС-ындэд зөвлөлд ОҮИТБС-тай холбоотой 
баримт бичиг, тайлан гаргах, нийтэд мэдээлэх, зөрүүг шалгах арга 
зүйн асуудлаар зөвлөмж өгөх талаар харилцан тохиролцож ажиллах 

2012 онд Ажлын алба Ш.Цолмон ҮЗ НБД, АХ НБД ДБ 

57 ОҮИТБС-ын Удирдах хорооны хуралдаанд оролцсон дүнгийн талаар 
Монгол Улсыг төлөөлөн ажиллаж байгаа гишүүд хуралдааны дараа 
ажлын 10 хоногт товч мэдээлэл бичиж Үндэсний зөвлөлийн болон 
Ажлын хэсгийн гишүүд, Ажлын албанд е-мэйлээр мэдээлж байх 

2012 оноос 
тогтмол Д.Зоригт, Н.Дорждарь Ажлын алба - 

Найм. Олон улс, гадаад арга хэмжээний чиглэл 
58 ОҮИТБС-ын олон улсын бага хуралд оролцох, сурталчилгааны 

материалын үзэсгэлэн бэлтгэн, гаргах Тухайн үед Д. Зоригт, Б. Долгор Ажлын алба ДБ 

59 ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлж байгаа талаар Үндэсний хэмжээний хурал 
зохион байгуулах талаар санал боловсруулж холбогдох талуудад 
тавьж шийдвэрлэн хэрэгжүүлэх 

2012 онд Б.Долгор, Ш.Цолмон Н.Дорждарь, Н.Алгаа ДБ 

60 Туршлага судлах, гадаад улсын төлөөлөгчдийг хүлээн авч, өөрийн 
орны ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хийх, туршлага 
солилцох  

Тухай бүр Ажлын алба  Ажлын хэсэг  ДБ 

Ес. Харилцаа, олон нийтийн чиглэлийн арга хэмжээ 
61 Төвийн бүсийн чуулга уулзалт, сургалт- Орхон, Дархан-Уул, Төв, 

Дундговь, Өмнөговь, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Булган, Архангай, 
Баянхонгор аймаг 

2012 онд Ажлын алба, ЭБЭХЯ, 
Аймгуудын ЗДТГ Ажлын хэсэг ДБ 

62 Баруун хойд бүсийн чуулга уулзалт- Хөвсгөл, Завхан, Увс, Говь-Алтай, 
Ховд, Баян- Өлгий аймаг 2012 онд Ажлын алба, ЭБЭХЯ, 

Аймгуудын ЗДТГ Ажлын хэсэг ДБ 

63 Зүүн бүсийн чуулга уулзалт- Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Говь-Сүмбэр, 
Дорноговь 2012 онд Ажлын алба, ЭБЭХЯ, 

Аймгуудын ЗДТГ Ажлын хэсэг ЕСБХБ төсөл 

64 Төвийн бүсийн давтан сургалт  
2013 онд Ажлын алба, ЭБЭХЯ, 

Аймгуудын ЗДТГ Ажлын хэсэг ДБ 



65 Баруун бүсийн давтан сургалт  
2013 онд Ажлын алба, ЭБЭХЯ, 

Аймгуудын ЗДТГ Ажлын хэсэг ДБ 

66 Зүүн бүсийн давтан сургалт 
2013 онд Ажлын алба, ЭБЭХЯ, 

Аймгуудын ЗДТГ Ажлын хэсэг ДБ 

67 ОҮИТБС-ын хууль таниулах сургалт 2013 оны 4 
дүгээр сар Ажлын алба Үндэсний зөвлөл, 

Ажлын хэсэг ДБ 

68 Телевизийн нэвтрүүлэг- цуврал 
2012 он Ажлын алба Үндэсний зөвлөл, 

Ажлын хэсэг ДБ 

69 Гудамжины зурагт самбар 2012 оны 9 
дүгээр сар Ажлын алба Үндэсний зөвлөл, 

Ажлын хэсэг ДБ 

70 Монгол Улсын ОҮИТБС-ын оны хураангуй тайланг улс, аймгаар хэвлэн 
нийтлүүлэх, нийтэд мэдээлэх Тухайн үед Ажлын алба Ажлын хэсэг ДБ 

71 ОҮИТБС 2011 Монгол Улсад эмхэтгэл тайлан, англи, монгол хэл дээр 
2012 оны 1-р сар Ажлын алба Ажлын хэсэг ДБ 

72 ОҮИТБС-тай холбоотой мэдээлэл, сурталчилгааг хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр тогтмол явуулах Жил бүр Ажлын алба - ДБ 

73 Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай тогтоосон харилцаагаа 
үргэлжлүүлж төрөлжсөн уулзалт, ярилцлага, мэдээлэл зохион 
байгуулах 

Улиралд 1 удаа Ажлын алба Ажлын хэсэг ДБ 

Арав. Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны төслийн төлөвлөгөө 
10.1 Монгол Улсын ОҮИТБС-ыг олон нийтэд таниулахад чиглэсэн арга хэмжээ 
74 Арга хэмжээ 2: Тайлангийн дараахь хөгжлийн төлөвлөгөө, түүнийг 

хэрэгжүүлэх арга зам семинар 
2012 оны 2 
дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 

 

75 Арга хэмжээ 3: Монгол Улсын 5 дугаар тайлан буюу 2010 оны 
нэгтгэлийн тайлангийн танилцуулга, олон нийтийн хэлэлцүүлэг 

2012 оны 5 
дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 

76 Арга хэмжээ 4: Эхний ээлжийн сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнгийн 
талаарх танилцуулга 

2012 оны 9 
дүгээр сар Төслийн баг Ажлын алба 

77 Арга хэмжээ 5: Төслийн үр дүн, үнэлгээний төгсгөл 2013 оны 1 
дүгээр сар 

Төслийн удирдах 
хороо Төслийн баг 

78 МОҮИТБС-ын бүтэц, зохион байгуулалтыг судлаж, зөвлөмж өгөх 2012 оны 10 
дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 

79 Хуулийн төсөл боловсруулах, төслийг танилцуулах хэлэлцүүлэг 2012 оны 10 
дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 

 
10.2 Сургалт зохион байгуулах 
80 Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох 2011 оны 11-12 

дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 

ЕСБХБ төсөл 
81 Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах 2011 оны 12 

дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 

82 Сургалтын модуль боловсруулах 2012 оны 1 
дүгээр сар Төслийн баг Ажлын алба 



83 Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны сэнхүүжилтээр зорилтот 
бүлэгт зориулсан сургалтууд зохион байгуулах (12 сургалт) 

2012 оны 5-6 
дугаар сар, 9 

дүгээр сар 
Төслийн баг Ажлын алба 

10.3 МОҮИТБС-ын тайлан бэлтгэх зааварчилгаа боловсруулах 
84 Тайлангийн маягт, тэдгээрийг хэрхэн гаргах заавар боловсруулах, 

загвар, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зааварчилгаа өгөх зорилго бүхий  
семинар зохион байгуулах  

2012 оны 
сүүлчээс 2013 
оны I улирал  

Төслийн баг Ажлын алба 

 85 Монгол Улсад байгалийн нөөцийн менежментийн стратегийг 
боловсруулах тухай гүйцэтгэх түвшний семинарыг удирдан зохион 
байгуулах 

2012 оны 9 
дүгээр сар Төслийн баг Ажлын алба 

 
10.4 МОҮИТБС-ын ажлын албаны мэдээлэл, харилцааны чадавхийг бэхжүүлэх 
86 Харилцааны иж бүрэн стратеги боловсруулах 2012 оны 2 

дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 

ЕСБХБ төсөл 87 Ажлын албаны харилцааны ажилтан, төрийн захиргааны байгууллагад 
ажиллаж байгаа ОҮИТБС хариуцсан орон тооны ажилтнуудыг сургах 2012 оны 2 

дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 

10.5 Олон улсын туршлага судлах         
88 ОҮИТБС-ын Олон улсын туршлага судлах төлөвлөгөө боловсруулах 2012 оны 5 

дугаар сар Төслийн баг Ажлын алба 
ЕСБХБ төсөл 89 ОҮИТБС-ын Олон улсын туршлага судлах 2012 оны 11 

дүгээр сар Төслийн баг Ажлын алба 

 
10.6 Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төслийн зөвлөхүүдтэй хамтран ажиллах 
90 Төслийн болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн чиглэлээр ажиллаж 

байгаа зөвлөхүүдтэй оролцогч талууд, Үндэсний зөвлөл, ажлын 
хэсгийн гишүүдийн уулзалт зохион байгуулах 

2011 оны 11 
дүгээр сараас 

2013 оны I 
улирал 

Ажлын алба, Ажлын 
хэсэг Төслийн баг - 

91 Төслийн удирдах зөвлөл томилж ажиллуулан, уг төслийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн үйл ажиллагааг удирдах, түүнийг үр дүнтэй болгох талаар 
удирдлага, зөвлөмжөөр хангаж ажиллах 

2011 оны 11 
дүгээр сараас 

2013 оны I 
улирал 

Ажлын алба, Ажлын 
хэсэг Төслийн баг - 

 
 
 

      Монгол Улсын ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий  
Ажлын хэсэг, Ажлын алба  

 


