
Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Үндэсний зөвлөлийн  
2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. 

 

Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт  
Уриа: Тайлагналаас Шийдэл рүү             

Нэгдүгээр зорилго: ОҮИТБС-ын Олон улсын баталгаажуулалтаар болон Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2016 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх- 
Үндэслэл: 2016 онд ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газраас явуулсан “Баталгаажуулалт”-аар зарим үзүүлэлтүүд ахиц дэвшил гарсан боломж 
бүрэн шаардлагад нийцэхгүй байна гэсэн үнэлгээг авсан. Улмаар ОҮИТБС-ын Олон улсын удирдах хорооны 2017 оны 1 дүгээр сарын 11-ний хуралдаанаас Монгол 
Улсад хандан зарим үзүүлэлтүүдийг сайжруулахыг зөвлөсөн. Эдгээр зөвлөмжүүдийг Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2016 оны нэгтгэл тайлангийн хүрээнд Хараат бус 
хянагч-нэгтгэгч хэрэгжүүлсэн ч 2018 онд үргэлжлүүлэх шаардлагатай, 2017 оны төлөвлөгөөнд туссан ч гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжээгүй тодорхой ажлуудыг энд тусгасан 
болно. 
Зохицуулах байгууллага: Ерөнхий сайдын ажлын алба 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН 
ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА 
ХУГАЦАА 

ТӨСӨВ  

 Мөнгөн дүн 
(мян.төгрөг)  

Эх үүсвэр 

Зорилт 1: Тусгай 
зөвшөөрлийн ил тод байдлыг 
ОҮИТБС-ын стандартад 
заасны дагуу хангаж, 
кадастрын системийг 
сайжруулах чиглэлээр үр 
дүнгийн гэрээнд тусгаж 
ажиллах (Шаардлага 2.2, 2.3) 

1.1 АМГТГ-ын кадастрын системд газрын 
тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй 
талбайн мэдээллийг бүрэн оруулж 
тэдгээрийн өргөдөл гаргасан, олгосон, 
дуусгавар болох огноо, талбайн 
солбицлыг ил тод болгох, тогтмол 
шинэчлэх талаар хариуцсан ажилтны үр 
дүнгийн гэрээнд оруулах 

Тусгай зөвшөөрлийн 
ил тод байдал 
хангагдсан байна. 

АМГТГ 
 

1-3 сар 1,000 ДБ 

1.2 АМГТГ-ын кадастрын системд газрын 
тосны талбайн өргөдөл гаргасан, 
олгосон, дуусгавар болох огноо, талбайн 
солбицлыг ил тод болгох, тогтмол 
шинэчлэх талаар хариуцсан ажилтны үр 
дүнгийн гэрээнд оруулах 

Хэрэгжсэн. 7 сард АМГТГ-ын удирдлага, 
албан хаагчидтай санал солилцох уулзалт 
зохион байгуулж, ажлын тодорхойлолтод 
оруулсан.  

1.3 Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийн шилжилт, хөдөлгөөний 
мэдээллийг www.mrpam.gov.mn  
цахим хуудсаар дамжуулан сар бүр 
мэдээлэх талаар хариуцсан ажилтны үр 
дүнгийн гэрээнд оруулах 

Тусгай зөвшөөрлийн 
ил тод байдал бүрэн 
хангагдсан байна. 

АМГТГ 
 

Сар бүр 1,000 ДБ 

Хэрэгжсэн.  



Зорилт 2: Засгийн газрын 
тайлангийн мэдээллийн 
чанар, баталгаажуулалтыг 
ҮАГ-тай хамтран туршилтын 
журмаар хэрэгжүүлэх, 
дүгнэлт, зөвлөмж гаргах 

2.1 2017 оны Засгийн газрын тайлан, 
мэдээнд Үндэсний аудитын газар 
туршилтаар баталгаажуулалт хийх, 
зохих горимын дагуу шаардлагатай 
баримт бичгийг Хараат бус хянагч, 
нэгтгэгчид гаргаж өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж 
өгөх 

Мэдээллийн 
баталгаажилт 
хангагдсан байна. 

ҮАГ 
4-6 сар 

 
11,000 

ДБ 

Хэрэгжиж байна. 

2.2 Үндэсний аудитын газартай хамтран 
цуврал сургалтуудыг зохион байгуулах /3 
цуврал, нийт 90 хүн/ 

ҮАГ, Ажлын 
алба, ХбХН 

1-3 сар 1,000 ДБ 

Хойшлогдсон байна. 

Зорилт 3: Төрийн өмчит 
компаниудын чадавхийг 
бэхжүүлэх (Шаардлага 2.6, 
4.5, 6.2) 

3.1 ТӨК-иудад зориулан гарын авлага 
боловсруулж, түгээх 

ТӨК-иудын тайлан 
гаргадаг ажилтнууд 
мэдлэг, ойлголт 
нэмэгдсэн байна. 

ТАН эвслийн 
гишүүн нэг 

байгууллага, 
ХбХН, Эрдэнэс 

МГЛ, Ажлын 
алба 

1-2 сар 2,000 ДБ 

Хэрэгжиж байна.   

3.2 ТӨК-иудад сургалт зохион байгуулах 
/25 хүн, 2 удаа/ 

1-2 сар 
1,000 

 
ДБ 

Хэрэгжсэн. 3 сарын 23-ны өдөр Эрдэнэс 
Монгол ХХК-тай хамтран төрийн өмчит 10 
компанийн санхүүгийн ажилтан, санхүүгийн 
албаны дарга нарт сургалт зохион 
байгуулсан.  

Зорилт 4: Төсөл бүрээр 
тайлагнах боломжийг судлаж, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулж, 
Ажлын хэсэг, Үндэсний 
зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцэх 

4.1Санхүүгийн байгууллагуудтай 
хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 
/3 цуврал, нийт 100 хүн/ 

Төслийн ил тод 
байдал хангагдсан 
байна. Сангийн яам, 

Байгалийн 
баялгийн 

засаглалын 
хүрээлэн, 

Ажлын алба 

3-6 сар 1,000 ББЗХ 

Хэрэгжиж байна. Ажлын даалгаврыг 
боловсруулж байна. 

4.2 Техник, эдийн засгийн үндэслэлийн 
судалгаа хийж, үр дүнг ОҮИТБС-ын 
Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсгийн 
хуралдаанд танилцуулах 

Төслийн ил тод 
байдал хангагдсан 
байна. 

6-12 сар 1,000 ББЗХ 

Хэрэгжсэн. ББЗХ-ийн санхүүжилтээр 11-р 
сард бие даасан судлаач техник, эдийн 
засгийн судалгаа хийсэн. Төсөл тайланг хянаж 
байна. 

Зорилт 5: Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг ил 
болгох асуудлыг хэлэлцэх, 
гэрээний санг шинэчлэх 

5.1 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний ил тод 
байдлыг хангахад учирч буй 
бэрхшээлийг судлан тогтоож, ямар 
түвшинд ил болгох боломжтой талаар 
талуудтай зөвшилцөх 

Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээг ямар түвшинд 
ил болгох талаар 
шийдвэр гарсан 
байна 

УУХҮЯ, 
Нээлттэй нийгэм 

форум, АТГ 

1-3 сар 1,000 ДБ 

Хүлээгдэж байна 

5.2 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийн 
үүргийн биелэлтэнд мониторинг хийх 

Гэрээний биелэлт 
олон нийтэд ил тод 
болсон байна. 

АТГ, Ажлын 
алба, Иргэний 

нийгмийн эвсэл 
3-6 сар 5,000 ДБ 



Хэрэгжиж байна. ТАН эвсэл, Авилгатай 
тэмцэх газрын Иргэний хяналтын зөвлөлтэй 
хамтран БХГ-ний хүрээнд төлөгдсөн 
урамшуулал, талбайн дэнчин, төлөөлөгчийн 
газрын зардлын зарцуулалтанд хяналт 
тавихаар ажлын даалгаврыг боловсруулан 
зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах 
шатандаа явж байна. Энэ талаар хэд хэдэн 
албан уулзалтуудыг зохион байгуулсан болно. 

5.3 Гэрээний мэдээллийн санд эрдэс 
баялгийн салбарт байгуулагдаж буй ил 
болгохоор тохиролцсон бусад 
гэрээнүүдийн хуулбарыг татан авч, 
төвлөрүүлэх 

Гэрээний сан 
шинэчлэгдсэн байна. 

УУХҮЯ, Ажлын 
алба 

1-6 сар - ДБ 

Хэрэгжсэн. 274 гэрээг санд оруулаад байна. 

Зорилт 6. Байгаль орчинтой 
холбоотой ач холбогдолтой 
мэдээллийг олон нийтэд ил 
тод болгох талаар бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах 

6.1 БОАЖ-ын сайдтай ажил хэргийн 
уулзалт зохион байгуулж, нэгдсэн 
ойлголтонд хүрэх 

Ажлын төлөвлөгөө 
гаргасан байна. 

Ерөнхий сайдын 
ажлын алба, 

иргэний 
нийгмийн эвсэл 

3 сар - ДБ 

Хэрэгжсэн. 6-р сард БОАЖЯ-тай хамтран 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, нэмэлт 
мэдээллийн маягтад ус ашигласан, хог 
хаягдлын мэдээллийг цуглуулахаар оруулж, 
2017 оны тайлагналын хүрээнд 113 компанийн 
ус ашиглалтын мэдээлэл шинээр ил тод 
болоод байна.  

6.2 ОҮИТБС-ын тайлангаар ил тод 
болгож байгаль орчны мэдээллийг бусад 
мэдээллийн сантай хэрхэн холбох 
талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 

Бодлогын баримт 
бичиг гарсан байна. 

Ажлын алба, 
МБОИЗ, БОАЖЯ 

4 сар 2,000 ДБ 

Хэрэгжсэн.  

           Нэгдүгээр зорилт дүн  27,000 1,982 

Хоёрдугаар зорилго: Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2017 оны тайлангийн нэгтгэлийн явцыг сайжруулах, тайланг хэлэлцэн батлах 
Үндэслэл: Тогтмол ажил, Хараат бус хянагч, нэгтгэгчийг эрт сонгон шалгаруулах, Ажлын даалгаврыг хэлэлцэн батлах, Эхлэлтийн семинарыг үр дүнтэй зохион 
байгуулж, чанартай тайлан боловсруулах, тайлангийн ирцийг нэмэгдүүлэх, анхлан тайлагналыг зөрүүг буруулахад чиглэсэн ажлууд энд багтана. 
Зохицуулах байгууллага: Ажлын алба 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН ХАРИУЦАХ ТАЛ ХУГАЦАА  

ТӨСӨВ  

 Мөнгөн дүн 
(мян.төгрөг)  

Эх үүсвэр 

Зорилт 7: Нэгтгэл тайланг 
боловсруулах, батлах 

7.1 Нэгтгэл тайланг боловсруулах 
Хараат бус хянагч, нэгтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах, Ажлын даалгаврыг батлах, 

Хараат бус хянагч, 
нэгтгэгчийг эрт 
сонгон шалгаруулсан 

Үнэлгээний хороо, 
Ажлын хэсэг 

1-3 сар  1,000 ДБ 



гэрээлэх байна. Хэрэгжсэн. Улаанбаатар аудит 
корпорац, Харт Нойрс түншлэл шалгарч, 
205 сая төгрөгийн өртөгт ажил хийхээр 
гэрээ батлагдсан.. 

7.2 Эхлэлийн семинарыг зохион 
байгуулж, 2017 оны тайлангийн маягтыг 
батлах 

Тайлангийн цар 
хүрээ 
тодорхойлогдсон 
байна. 

ХбХН, Ажлын хэсэг 
4-5 сар   2,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. Эхлэлийн семинарыг 7 
дугаар сарын 6-нд зохион байгуулсан,   

7.3 2017 оны тайланг цахимаар хүлээн 
авах, шаардлагатай заавар зөвлөмжийг 
өгөх, гарын авлагыг сайжруулах, 
сурталчилах 

Тайлангийн ирц 
сайжирч, анхны зөрүү 
10%-иар буурсан 
байна. 

Ажлын алба, МХЕГ, 
АМГТГ 

1-6 сар    2,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. Масс мессэж явуулсан.  

7.4 2017 оны нэгтгэл хамрагдсан 
компаниудад цуврал сургалт зохион 
байгуулах, тайлангийн ач холбогдлыг 
таниулан ойлгуулах 

Нэгтгэлийн явцад 
үүсэх хүндрэлүүд 
багассан байна, 
компаниудын 
мэдээллийн 
баталгаажуулалт 
сайжирсан байна. 

ХбХН, МУУҮА, 
Ажлын алба 

6-7 сар      6,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. 3-р сард 3 удаагийн тал 
өдрийн сургалт зохион байгуулсан  

7.5 Нэгтгэл тайланг боловсруулах, 
хэлэлцэх, батлах 

Нэгтгэл тайланг 11-р 
сард багтаж 
баталсан байна. 

ХбХН, Ажлын хэсэг, 
Үндэсний зөвлөл 

8-11 сар       254,300  
Улсын 
төсөв 

Хэрэгжиж байна. Явагдаж байна. Гарсан 
зардал 185 сая төгрөг 

Хоёрдугаар зорилт дүн      265,300    188,060 

Гуравдугаар зорилго: Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлсний үр нөлөө, ач холбогдлыг оролцогч талуудад таниулан 
сурталчлах, хамтын ажиллагааг сайжруулах 
Үндэслэл: Олон улсын баталгаажуулалтаар Удирдах хорооноос ОҮИТБС-ыг Монгол улсад хэрэгжүүлсний үр нөлөөг судлан тогтоож, өргөн хүрээнд зөвлөлдөхийг 
зөвлөсөн (8-р зөвлөмж, Шаардлага 7.4а,б). ЕСБХБ-ний төслийн хүрээнд 5 жишиг суманд мэдээлэл, харилцааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд урьдчилсан судалгаагаар 
тус санаачилгын танигдсан байдал 15% байсан, Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2013-2016 оны нэгтгэл тайлангуудаар энэ талаар удаа дараа давтан зөвлөж буй, ялангуяа 
тайлан гаргагч төрийн байгууллагуудад ач холбогдлыг таниулан ойлгуулах нь тэдний оролцоог нэмэгдүүлэхэд чухлыг онцолсон байна. Иймд 2018 онд Ерөнхий 
сайдын ажлын алба, Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг өргөн хүрээнд зохион байгуулахаар зорьж байна. 
Зохицуулах байгууллага: Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн алба 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН ХАРИУЦАХ ТАЛ ХУГАЦАА  

ТӨСӨВ 

 Мөнгөн дүн 
(мян.төгрөг)  

Эх үүсвэр 



Зорилт 8.Үндэсний түвшний 
мэдээлэл харилцааг 
идэвхжүүлэх 

8.1 ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийн үр нөлөөг 
судлан тогтоож, дунд хугацааны 
стратегид юу тусгахыг оролцогч 
талуудын өргөтгөсөн хуралдаанаар 
хэлэлцэх /ЗГ, Компани, Иргэний 
нийгмийн цуврал хэлэлцүүлгүүд 300 хүн/ 

Талууд нэгдсэн 
ойлголт, нэг 
зорилготой болсон 
байна. Мөн 
мэдээлэл, 
харилцаанд 
ашиглагдах гол 
контентууд 
боловсруулагдсан 
байна 

Судалгааны 
байгууллага, ТАН 
эвсэл, МБОИЗ, 
Ерөнхий сайдын 
ажлын алба, МУУҮА, 
мэргэжлийн холбоод 

1-3 сар 5,000 ДБ 

Хэрэгжиж байна. 10-р сард Үндэсний 
болон Ажлын хэсгийн хамтарсан 
зөвлөгөөн зохион байгуулж, дунд 
хугацаанд шийдвэрлэх асуудлуудыг 
тодорхойлсон. ТАН эвслээс өөрсдийн 
байр суурийг илэрхийлсэн мэдэгдэл 
гаргасан болно.  

8.2 Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар 
Монгол Улсад ОҮИТБС-ыг 2020 он 
хүртэл хэрэгжүүлэх дунд хугацааны 
стратегийн баримт бичгийг 
боловсруулах, хэлэлцэх, батлах 

Алсын хараа, 
Үндэсний бодлого, 
хөтөлбөртэй 
ОҮИТБС-ыг хэрхэн 
холбох стратеги 
тодорхой болсон 
байна. Бодлогын 
асуудлаар Ажлын 
хэсгийн 2, Үндэсний 
зөвлөлийн 1 
хуралдаан зохион 
байгуулсан байна. 

Ерөнхий сайдын 
ахлах зөвлөх 

6 сар  1,000 ДБ 

Дээрх ажил гүйцэтгэсний дараагаар 
танилцуулна. 

8.3 УИХ-ын Эдийн засаг, Төсвийн 
байнгын хороо, Засгийн газрын 
хуралдаанд Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 
2016 оны нэгтгэл тайланг танилцуулах  

Гишүүдийн мэдлэг, 
ойлголт нэмэгдсэн 
байна. 

Ажлын алба 

2-р сар 1,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. 5 дугаар сард 
хэлэлцүүлгийн явцад танилцуулга 
хийсэн. 

8.4 Телевизийн цуврал нэвтрүүлэг 
бэлдэх, цацах / шторк, нэвтрүүлэг, шууд 
хэлэлцүүлэг/ 

Олон нийтийн мэдлэг 
ойлголт ... хувиар 
нэмэгдсэн байна. 

Засгийн газрын 
Хэвлэл, мэдээллийн 
алба, Ажлын алба 

1-6 сар 140,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. Мэгүүн медиа ХХК-тай 
хамтран хэрэгжүүлсэн. 6-р сард зохион 
байгуулсан компанит ажлын хүрээнд 30 
минутын ОҮИТБС-ын үүсэл, хөгжлийн 
тухай нэвтрүүлэг бэлтгэж 5 тв-ээр 
цацсан, 5 зочны ярилцлага, 12 сонины 
нийтлэл, 12 цахим нийтлэл, 



ярилцлагуудыг бэлтгэж хүргэсэн.  

8.5 Бусад мэдиа ажлуудыг идэвхжүүлэх 
/сонин, сэтгүүл, вэбсайт, сошиал мэдиа, 
инфографик, хэвлэлтийн ажлууд/ 

Сошиал хуудсуудын 
тоог дор хаяж .... 
хувиар нэмэгдүүлсэн 
байна. 

Хэвлэлийн хүрээлэн, 
Ажлын алба 

1-12 сар 20,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. Мэгүүн медиа ХХК-тай 
хамтран хэрэгжүүлсэн. 2 анимэйшн, 
нэвтрүүлгийн товч ярилцлагууд, 
инфографик, ишлэл, сонины нийтлэл 
зэргийг тухай  бүр сошиал мэдиагаар 
идэвхжүүлэлт хийсэн. Үр дүнд нь пэйж 
хуудас дагагчдын тоо 710-аар нэмэгдэж, 
мэдээлэл 140,000 хүнд хүрсэн байна. 
Эрх зүйн эмхэтгэл, танилцуулга брошур, 
2016 оны хураангуй тайлан, АХЭ-ийн 
гарын авлага зэрэг материалуудыг 
хэвлэн түгээсэн.  

8.6 Сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг 
үргэлжлүүлэх, МУИС-ын дэргэдэх Эдийн 
засгийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран 
судлаач нарт ОҮИТБС-ын мэдээллийг 
хэрхэн ашиглах сургалтыг зохион 
байгуулах /20 сэтгүүлч, 2 цуврал, 20 
судлаач нарт 1 сургалт/ 

ОҮИТБС-ын цахим 
дата порталд 
хандсан тоо ... 
нэмэгдсэн байна. 

Хэвлэлийн хүрээлэн, 
Ажлын алба, Эдийн 
засгийн судалгааны 
хүрээлэн 

4-6 сар 5,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. Ил тод байдал сан ТББ-ай 
хамтран сэтгүүлч, судлаач нарт 
зориулан 6, 8-р сард сургалт зохион 
байгуулж, жижиг төсөл хэрэгжүүлсэн. 
Мөн 10 дугаар сард Олон улсын 
санхүүгийн корпораци, Инновацийн 
төвтэй хамтран 40-өөд оюутан сурагчдад 
ОҮИТБС-ын цахим санг ашиглах, тоо 
мэдээллийг боловсруулах арга зүйн 
сургалтыг зохион байгуулсан.  

Зорилт 9: Орон нутгийн 
түвшин дэх мэдээлэл 
харилцааны ажлуудыг 
үргэлжлүүлэх 

9.1 ЕСБХБ-ны төслийн хүрээнд 
хэрэгжүүлсэн “5 жишиг сум” хөтөлбөрийн 
үр дүнг хэлэлцэх, хэрхэн өргөжүүлэн 
хэрэгжүүлэхийг хэлэлцэн батлах 

ОҮИТБС-ыг орон 
нутагт хэрэгжүүлэх 
загвар, стандарт 
гарсан байна. 

ЕСБХБ 

1 сар 1,000 ЕСБХБ 

Хэрэгжсэн. 5 дугаар сард төслийн үр 
дүнтэй танилцаж, тайланг баталж, 
дараагийн шатны ажлыг хийх нь зүйтэй 
гэж Ажлын хэсгээс үзсэн. 



9.2 Заамар, Ерөө, Бор-өндөр, Гурвантэс, 
Дэлгэрэх сумдын мэдээллийн 
ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх, 
уялдаа холбоотой ажиллах 

2017 онд эхлүүлсэн 
ажлуудын үр дүн 
гарсан байна 

Ажлын алба 

1-12 сар    10,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. 4 сумын мэдээллийн 
ажилтнуудын сургалтыг 5 дугаар сард 
зохион байгуулж, 12 сар дуустал 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 
ажилласан. Сум бүрт 2000 ширхэг сонин 
хэвлэж, түгээсэн. Баруун бүсийн 
чуулганд жишиг сумын туршлагыг 
хуваалцаж, идэвхтэй оролцсон.  

9.3 Зүүн бүсийн II зөвлөгөөн – Сүхбаатар 
аймаг /3 аймаг, 150 хүн/ 

Бүсийн түвшинд 
туршлага солилцож, 
дэд зөвлөлийн 
чадавх бэхжсэн бай.а 

Ажлын алба 

5 сар     25,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. Зүүн бүс хойшлогдож, оронд 
нь Баруун бүсийн чуулганыг Увс аймагт 
12 дугаар сард зохион байгууллаа.  

9.4 Төв, Өмнөговь, Сэлэнгэ аймгийн дэд 
зөвлөлийн хурлыг улирал бүр зохион 
байгуулах, Нээлттэй өдөрлөг зохион 
байгуулах 

Дэд зөвлөлийн 
чадавх бэхжсэн 
байна 

Иргэний нийгмийн 
эвсэл, МУУҮА, 
Ажлын алба 

3-10 сар      15,000 ДБ 

Хэрэгжиж байна. Гэрээний 
мониторингийн ажлын хүрээнд Сэлэнгэ, 
Төв, Өмнөговь, Булган аймгийн 
холбогдох сумдын дэд зөвлөлийн 
хуралдааныг зохион байгуулсан.  

9.5 Орон нутгийн хамтын ажиллагааны 
гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих /2 
сумын 4 гэрээ/ 

Гэрээний ил тод 
байдлын үр нөлөө 
бодитоор дээшилсэн 
байна. 

Иргэний нийгмийн 
эвсэл 

1-6 сар      10,000 ДБ 

Хэрэгжсэн. ТАН эвслийн 4 ТББ-ай 
хамтран Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул 
сум, Төв аймгийн Заамар сум, Булган 
аймгийн Бүрэгхангай, Дашинчилэн 
сумдад байгуулагдсан гэрээний 
хэрэгжилтэнд мониторинг хийсэн.  

9.6 Дэд зөвлөлийн туршлага солилцох 
аялал /Бусад 3 сумдыг Заамарт 
туршлага солилцуулах 

Бусад 3 сумын 
чадавх бэхжсэн 
байна 

Заамар сумын дэд 
зөвлөл, Ажлын алба 

4-6 сар         10,000 ДБ 

Хойшлогдсон 

Гуравдугаар зорилтын дүн     243,000 162,100 

Дөрөвдүгээр зорилго: Ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, мэдээлэл, бүртгэлийн тогтолцоог 
сайжруулах 
Үндэслэл: ОҮИТБС-ын Олон улсын түвшинд ч, Монгол улсын хувьд ч энэ асуудлыг чухалчлан авч үзэж буй. Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны зүгээс 
дэмжлэг үзүүлж, ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газраас техник туслалцаа үзүүлэхийг зорьж байна. Иймд энэхүү асуудлыг 2018 оны нэгэн том 



зорилго болгон дэвшүүлж, АХЭ-н ил тод байдлыг хангах 2020 замын зурагт 2018 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг энд тусгасан болно. 
Зохицуулах байгууллага: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Уул уурхайн бодлогын газар 

ЗОРИЛТУУД ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ ҮР ДҮН ХАРИУЦАХ ТАЛ ХУГАЦАА  

ТӨСӨВ 

 Мөнгөн дүн 
(мян.төгрөг)  

Эх үүсвэр 

Зорилт 10: Ашиг хүртэгч 
эздийг ил болгохтой 
холбоотой институтын хүрээг 
тодорхойлох, эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх 

10.1 УИХ-ын гишүүд, Засгийн газрын 
байгууллагуудын дунд дугуй ширээний 
уулзалтыг зохион байгуулах, зөвлөлдөх, 
форум 

Бодлого 
тодорхойлогч, 
шийдвэр гаргагчдын 
түвшинд мэдээлэл 
солилцож, оролцоо 
нэмэгдсэн байна 

Зөвлөх компани, 
Ерөнхий сайдын 

ажлын алба 

   3-4 сар  10,000 евро            

 
 
 

ЕСБХБ 

Хэрэгжсэн.ЕС-ын Ажлын алба, ОҮИТБС-
ын ОУ-ын НБДнГ- тай хамтран 5 дугаар 
сард хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  

10.2 УУХҮЯ-ны дэргэд байгуулагдсан 
ажлын хэсэгтэй уулзалт зохион 
байгуулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
танилцуулах, уялдаатай ажиллах 

Мэдээлэл, харилцаа 
сайжирсан байна. 

Ажлын алба 
1-9 сар 1,000  

 
ДБ 

Хүлээгдэж байгаа 

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

Хуулийн төсөл 
боловсруулагдсан 
байна. 

ОҮИТБС-ын ОУнбд 
нарын газар 

1-9 сар 50,000 евро 
 

ЕСБХБ 

Хэрэгжиж байна.Хуулийн этгээдийн 
улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөлд нэмэлт 
оруулах саналыг ЗГХЭГ-аас Мөнх-Оргил 
гишүүнд хүргүүлсэн. Гэвч хуулийн 
шинэчилсэн батлагдаж, хоцорсон. 

Зорилт 11: Олон нийтийн 
мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх 
замаар АХЭ-ээ ил болгох 
компанид чиглэсэн 
нөлөөллийн ажил зохион 
байгуулах 

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

Компаниудын хүлээн 
авах байдал 
сайжирч, харилцан 
ойлголцол нэмэгдсэн 
байна. 

ОҮИТБС-ын ОУнбд 
нарын газар 

5 сар 15,000 евро 

 
ЕСБХБ 

Хэрэгжиж байна. Нээлттэй Нийгэм 
форумтай хамтран эхний хэлэлцүүлгийг 
9-р сард зохион байгуулсан. Удаах 
хэлэлцүүлгийг 12 сарын 11-ний өдөр 
зохион байгуулав.  

11.2 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. 

ОҮИТБС-ын ОУнбд 
нарын газар 

4-5 сар 
60,000 евро 

 

 
ЕСБХБ 



Хэрэгжиж байна. 2 удаагийн сургалтыг 
ОҮИТБСын ОУНБДнГ Нээлттэй нийгэм 
форумтай хамтран хэрэгжүүлсэн.  

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

Тодорхой нэвтрүүлэг, 
нийтлэл, 
сурвалжлага бэлдэж 
нэвтрүүлсэн байна. 

Ажлын алба 

3-6 сар  

 
 

ЕСБХБ 

Хэрэгжиж байна. Дээрх сургалттай 
хамтатгасан бөгөөд тус асуудлаар 4-5 
хүний бүрэлдэхүүнтэй баг байгуулагдаж, 
тодорхой кэйсүүд дээр эрэн сурвалжлах 
ажлууд хийгдэж байна. 

11.4 Мэдээллээ ил болгох хөшүүргийн 
тогтолцоог1 судалгаа хийх 

Боломжит 
хувилбаруудыг 
судлан тогтоосон 
байна. 

Судлаач 
1-2 сар      5,000  

 
ДБ 

Хойшилсон. 

Зорилт 12: Ашиг хүртэгч 
эздийн мэдээллийг цуглуулах 
системийг хөгжүүлэх, 
мэдээллийн үнэн бодит 
байдлыг баталгаажуулах 
институтыг бэхжүүлэх 

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

Мэдээлэл цуглуулах, 
солилцох механизм 
боловсронгуй болсон 
байна. 

Зөвлөх компани 

1-7 сар 70,000 евро      

 
 

ЕСБХБ 

Хэрэгжиж байна. 5 сарын 24-ний өдөр 
УИХ, Засгийн газрын удирдах 
ажилтнуудтай дугуй ширээний уулзалтыг 
Олон улсын ОҮИТБС-ын нарийн бичгийн 
дарга нарын газартай хамтран зохион 
байгуулсан. 

12.2 Холбогдох журам, маягтанд 
өөрчлөлт оруулах 

Холбогдох журам, 
маягтанд өөрчлөлт 
оруулсан байна. 

ОҮИТБС Үндэсний 
зөвлөл 

7-10 сар        1,000 
 

ДБ 

Хэрэгжиж байна. Ажлын албан дээр 
шинээр хуульч ажиллуулж байна.   

12.3 Шинэчилсэн журам, маягтыг олон 
нийтэд сурталчилах 

Зорилтот бүлэг 
мэдээлэл авсан 
байна. 

Ажлын алба 
10-12 сар 

              
3,000  

 
ДБ 

Хүлээгдэж байна. 

Дөрөвдүгээр зорилтын дүн  10,000  

Нийт 41 үйл ажиллагаа төлөвлөгдсөнөөс 34 ажил хэрэгжсэн, хэрэгжиж байна. 83 хувийн биелэлттэй байна.    

 

Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах төслийн ажлын алба 
 

                                                             
1 Тухайн компани тусгай зөвшөөрөл авахаар эсхүл банкнаас зээл авах үед АХЭ-ийн мэдээллээ ил болгосон бол гэх мэт нэгэн шалгуур үзүүлэлт болж орох байдлаар боломжит 
хөшүүргийн тогтолцоог судлах 


