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 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
Уриа: Монгол Улсад ОҮИТБС-ын "ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, АШИГ ХҮРТЭГЧ ЭЗДИЙГ ИЛ БОЛГОХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ” жил байна.

Нэгдүгээр зорилго: ОҮИТБС-ын Олон улсын баталгаажуулалтын дүнгээр доогуур үнэлгээ авсан үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтийг ахиулах, Монгол Улсын
ОҮИТБС-ын 2015 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх
ТӨСӨВ
ЗОРИЛТУУД

Зорилт 1: Төрийн өмчит
компаниудын ил тод
байдлыг бүрэн хангах
(Шаардлага 2.6, 4.5, 6.2)

ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ

1.1 ТӨК-иудад сургалт
зохион байгуулах /40 хүн/

1.2 Засгийн газар, ТӨК
хоорондын санхүүгийн
харилцааг тухайлбал
ногдол ашиг шилжүүлэх
журам, дахин хөрөнгө
оруулалт хийх журам,
гуравдагч талд санхүүжилт
хийх журам гэх зэргийг
зохицуулж буй дүрэм,
журам, практик жишээг
судлах
1.3 ТӨК-иудаас төрд
шилжүүлж буй төлбөрийн
материаллаг байдлыг
тодорхойлох, ТӨК-иудаас
орон нутагт хийгдэх шууд
төлбөрийг нарийвчлан
тодорхойлох
1.4 ТӨК-иудийн төсвийн
шинжтэй зардлуудын
судалгааг 2016 оны
мэдээлэл дээр хийж,
нарийвчлан тодорхойлох

ҮР ДҮН

ХАРИУЦАХ ТАЛ

ХУГАЦАА
(УЛИРАЛ)

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

ТӨК-иудийн ил тод
болгох төлбөр,
шилжүүлгийн цар
хүрээ
тодорхойлогдож,
зөвлөмж, заавар
бэлэн болсон байна.

Сангийн яам,
ТӨБЗГ, Эрдэнэс
МГЛ

Мөнгөн дүн
(мян.
төг)

Биелэлтийн байдал
Биелэлт

2,500

Биелсэн
1,570

300

Биелсэн
675.8

1, 5-р саруудад Эрдэнэс МГЛ, 2015, 2016 оны
Хараат бус хянагч-нэгтгэгчтэй хамтран 2 удаа
цуврал сургалт з/б-сан. Нийт 7 ТӨК-н 45
удирдах албан тушаалтан, нягтлан бодогч нар
хамрагдаж, мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн байна.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums
2016 оны нэгтгэл тайлангийн хүрээнд Хараат
бус хянагч-нэгтгэгч КПМЖ холбогдох талуудтай
5-р сард уулзалт зохион байгуулж, эхлэлийн
семинарын үеэр хэлэлцэж, 6-р сард Ажлын
хэсэгтэй цар хүрээг тодорхойлж ажилдаа орсон
байна.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums

I улирал

300

300

Биелсэн
251.4

Биелсэн
300

2017 оны 6-р сарын 16-ны өдрийн Ажлын
хэсгийн хуралдаанаар материаллаг төлбөрийг
тодорхойлох дэд ажлыг хэсгийг байгуулсан.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums

5-р сард зохион байгуулсан ТӨК-иудын сургалт,
2016 оны нэгтгэл тайлангийн хүрээнд ХбХН
КПМЖ судалгааг хийж танилцуулна. Эрдэнэт
Үйлдвэр өөрийн жишээн дээр дэлгэрэнгүй
танилцуулга хийсэн.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums

Зорилт 2: Тусгай
зөвшөөрлийн ил тод
байдлыг бүрэн хангах
(Шаардлага 2.2, 2.3)

Зорилт 3. Байгаль
орчны нөхөн
сэргээлттэй холбоотой
мэдээллийг
боловсронгуй болгох

1.5 Аудитын
хязгаарлалттай дүгнэлт
авсан ТӨААН-үүд, Сангийн
яам хамтарсан зөвлөгөөн
зохион байгуулж,
тэдгээрийн санхүүгийн
хяналтыг сайжруулах
боломжуудыг хэлэлцэх,
төлөвлөгөө боловсруулах
2.1 АМГТГ-ын кадастрын
системд ашигт малтмалын
ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлийн өргөдөл
гаргасан, олгосон,
дуусгавар болох огноог ил
тод болгох ажлыг зохион
байгуулах
2.2 АМГТГ-ын кадастрын
системд газрын тосны
талбайн өргөдөл гаргасан,
олгосон, дуусгавар болох
огноо, талбайн солбицлыг
ил тод болгох ажлыг зохион
байгуулах
2.3 Тусгай зөвшөөрлийн
шилжилт хөдөлгөөний
мэдээ, тусгай зөвшөөрөл
олгох журам зөрчигдсөн
тохиолдлыг судлан тогтоож
ОҮИТБС-ын 2016 оны
нэгтгэл тайланд оруулах
2.4 Тусгай зөвшөөрөл,
төсөл бүрээр зардлыг
хаших боломжийг судлаж,
үр дүнг мэдээлэх

3.1 Олборлох
үйлдвэрлэлийн ТӨААН-үүд
нөхөн сэргээлтийн иж бүрэн
төлөвлөгөө боловсруулж,
цаашдын санхүүгийн
тайландаа нөхөн
сэргээлтийн зардлыг
холбогдох санхүүгийн
тайлагналын олон улсын
стандартын дагуу тусгах

2015 оны нэгтгэл
тайлангаар өгсөн
зөвлөмж хэрэгжсэн
байна.

Сангийн яам,
ТӨБЗГ, Эрдэнэс
МГЛ

II улирал

2,000

300

Биелсэн
300

Биелсэн

1-р сард зохион байгуулсан сургалтын үеэр
энэхүү асуудлыг ТӨК-иудад танилцуулж,
мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлсэн, харилцан
санал солилцсон. 2016 оны нэгтгэл тайланд
нэмэлт мэдээлэл оруулна.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums

2016 оны нэгтгэл тайлангаар ил болгохыг
Хараат бус хянан нэгтгэгчээс АМГТГ-т хүсэлт
тавьсан. АМГТГ-аас боломжтой мэдээллээ өгч,
тайланд нэгтгэж ил тод болсон байна.

АМГТГ, АТГ

Тусгай зөвшөөрлийн
ил тод байдал бүрэн
хангагдсан байна.

300

Биелсэн

2016 оны нэгтгэл тайлангаар ил болгохыг
Хараат бус хянан нэгтгэгчээс АМГТГ-т хүсэлт
тавьсан. Газрын тосны бүтээгдэхүүн гэрээний
солибцлыг ил тод болсон байна.

Биелсэн

КПМЖ Эхлэлтийн семинарын үеэр хэрхэн
тайланд тусгахаа танилцуулж, Ажлын хэсэг
баталсан. 2016 оны тайланд холбогдох
судалгааг оруулж ил тод болж байна.

II улирал

АМГТГ

300

2018 онд хийхээр хойшлуулах.
Төсөл бүрээр
тайлагнах
боломжийг судалсан
байна.

2015 оны нэгтгэл
тайлангаар өгсөн
зөвлөмж хэрэгжсэн
байна.

АМГТГ, ТЕГ

БОАЖЯ, Эрдэнэс
Монгол ХХК

300

300

Хойшло
гдсон

Биелсэн

1, 5-р сарын сургалтаар БОАЖЯ, Сангийн
яамнаас чадавхийг бэхжүүлж, мэдлэг,
ойлголтыг нэмэгдүүлсэн байна.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums

3.2 ААН бүрээр уул уурхайн
зориулалтаар эвдэрсэн,
нөхөн сэргээсэн талбайн
мэдээллийг гаргах

3.3 Байгаль орчны нөхөн
сэргээлтийн барьцаа
хөрөнгийн тусгай дансны
орлого, буцаан олголтын
мэдээг сүүлийн 5 жил тус
бүрээр гаргаж, Үндэсний
зөвлөлд танилцуулах
Зорилт 4: Мэдээллийн
чанар,
баталгаажуулалтын
журам боловсруулж,
батлуулах

4.1. Засгийн газрын тайланг
баталгаажуулах журам
боловсруулж, батлуулах
4.2 Компанийн тайланг
баталгаажуулах журам
боловсруулж, батлуулах

Зорилт 5: ОҮ-ийн
орлогын хуваарилалтын
талаарх мэдээллийг
стандартад заасны
дагуу иж бүрэн,
ойлгомжтой байдлаар
боловсруулж, тайланд
оруулах

4.1 АМГТГ, Үндэсний
хөгжлийн газартай хамтран
сургалт зохион байгуулах
/20 хүн/
4.2 Сангийн яамны Төсвийн
бодлого зохицуулалтын
газарт сургалт зохион
байгуулах /20 хүн/

4.3 ТЕГ-тай хамтран бүх
аймаг, дүүргийн татварын
хэлтэст сургалт зохион
байгуулах /60/

4.4 Ашигт малтмал, газрын
тосны экспортын хэмжээ,
үнийн дүнг бүсээр эсвэл
аймгаар тайлагнах

Нөхөн сэргээлтийн
мэдээлэл ААН
бүрээр
боловсруулагдсан
байна.

Үндэсний зөвлөлийн
15-р хуралдааны
шийдвэрийн 6в
хэрэгжсэн байна.

БОАЖЯ

300

БОАЖЯ холбогдох тайланг нийт дүнгээр гаргаж,
2016 оны нэгтгэл тайланд оруулж байна.
БОАЖЯ

300

Сангийн яам, ҮАГ
Мэдээллийн
найдвартай байдал
нэмэгдсэн байна.

Биелсэн

Сангийн сайдын 2016 оны 43-р тушаалаар
ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтыг шинэчлэн
батлахдаа уг мэдээллийг авахаар маягтад
оруулж өгсөн. 166 компаниуд тайлагнаж байна.

300

ХүлээгДэж
байна

Хэрэгжиж
байна

I улирал
Сангийн яам,
МХЕГ, БОАЖЯ

300

Үндэсний
хөгжлийн газар,
АМГТГ

Биелсэн

1,000

Биелсэн
346

1,000

Хойшлогдсон

Үндэсний аудитын газрын 2017 оны ажлын
төлөвлөгөөнд Засгийн газар, байгууллагуудын
ОҮИТБС-ын тайланд аудитын баталгаажуулалт
хийх журмыг боловсруулж батлуулсан.
2016 оны нэгтгэл тайлангийн ХбХН КПМЖ
мэдээллийн найдвартай байдлыг
баталгаажуулах горим санал болгож, Ажлын
хэсгийн 6-р сарын 16-ны хуралдаанаар
баталсан.
5-р сард Үндэсний хөгжлийн газрын зохион
байгуулсан чуулганд оролцож, мэдээлэл хийж,
чадавхийг нэмэгдүүлсэн.
2018 онд хийхээр хойшлуулах.

Орлогын
хуваарилалтын
мэдээллийн
боловсруулалт
дэлгэрэнгүй болсон
байна

Сангийн яам
II улирал

Сангийн яам

Мэдээллийн
боловсруулалт
сайжирсан байна.

ГЕГ

4,000

I-IV
улирал

300

Биелсэн
1,504

Биелсэн

Төрийн байгууллагуудад зориулсан 2-р сарын
24-ний сургалтаар нийслэлийн 6 дүүргийн
татварын хэлтсийн дарга нар хамрагдаж,
чадавх бэхэжсэн.
12-р сард зохион байгуулах төвийн бүсийн
чуулганаар аймгуудын татварын хэлтсийн
удирдлагуудыг хамруулахаар төлөвлөж байна.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums
2016 оны нэгтгэл тайлангаар хийгдэж байна.

Зорилт 5: Дотоод
засаглалаа сайжруулж,
ОҮИТБС-ын хэрэгжилт
дэх Засгийн газрын
оролцоог нэмэгдүүлэх

5.1 Үндэсний зөвлөл,
Ажлын хэсгийн гишүүн
төрийн байгууллагуудын
шинэ удирдлагуудтай
уулзалт зохион байгуулж,
ОҮИТБС-ын ажлыг 2017
оны ажлын төлөвлөгөөтэй
нь уялдуулах

Ажлын төлөвлөгөө
уялдсан байна.

5.2 ҮЗ, АХ, дэд ажлын
хэсгийн гишүүн төрийн
байгууллагуудын удирдах
ажилтнуудад сургалт
зохион байгуулах /40 хүн/

Төрийн
байгууллагуудын
хурлын ирц
нэмэгдсэн байна.

5.3 Монгол Улсад ОҮИТБСыг 2020 он хүртэл
хэрэгжүүлэх дунд
хугацааны стратегийн
баримт бичгийг
боловсруулах, хэлэлцэх,
Үндэсний зөвлөлийн
хуралдаанаар батлах
5.4 Үндэсний зөвлөл,
Ажлын хэсэг, Ажлын алба,
Дэд зөвлөлийн ажиллах
журмыг шинэчлэх,
хариуцлагын тодорхой
заалт оруулах
5.5 ЗГ-ын 222-р тогтоолыг
шинэчлэн гаргах

5.6 АТГ болон ҮАГ-ын 2017
оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, үр дүнгийн
гэрээгээр нийлүүлэх
бүтээгдэхүүний жагсаалтад
эрдэс баялгийн салбарын
хандив дэмжлэгийн болон
бенефицар өмчлөгчдийн ил
тод нээлттэй байдал
хуулийн хэрэгжилтэд
хяналт шалгалт хийх тухай
тусгуулах
5.7 Эрдэс баялгийн
салбарын ил тод байдлын
тухай хуулийн төслийг УИХд өргөн барих

Ерөнхий сайдын
ахлах зөвлөх

300

Ажлын алба

2,500

Биелсэн
300

Биелсэн
300

2016 оны 12-р сард төрийн байгууллагуудад
сургалт зохион байгуулсан. Зарим төрийн
байгууллагуудын удирдлагуудтай /АМГТГ, ТЕГ,
ҮХГ, ҮАГ/ тус бүр уулзалт зохион байгуулж,
харилцаа холбоог сайжруулан ажиллаж байна.

2-р сарын 24-ны өдөр сургалт зохион байгуулж,
25 байгууллагын 32 албан хаагчид оролцсон.
Ирц сайжирж байна.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums
2018 онд хийхээр хойшлуулав.

Дунд хугацааны
стратеги, тэргүүлэх
чиглэл
тодорхойлогдсон
байна.

Үүрэг, хариуцлага
тодорхой болсон
байна.
Эрх зүйн орчин
тодорхой болж,
гүйцэтгэх засаглал
мөн НӨУБ-ын чиг
үүрэг тодорхой
болсон байна.

Тодорхой асуудлаар
ажиллаж АТГ, ҮАГ
анхаарал хандуулах
замаар оролцоо нь
бий болж мэдлэг
ойлголт нэмэгдсэн
байна.

Хуулийн төсөл УИХын чуулганаар
хэлэлцэгдсэн байна.

Ажлын хэсэг

500

Хойшлогдсон

Ажлын хэсгээс 11-р сард хурлдаж
шийдвэрлэсэн.

I улирал
Ажлын хэсэг

500

Үндэсний зөвлөл

500

Биелсэн

Биелсэн

2017 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн Ажлын
хэсгийн хуралдаанаар тогтоолын төслийг
хэлэлцэж, Засгийн газарт хүргүүлсэн. Тогтоолыг
2017 оны 9 сарын 20-ны өдөр шинэчлэн
баталсан.
Авилгатай тэмцэх 2017-2023 он үндэсний
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд оруулж
Засгийн газрын тогтоолоор батлуулсан байна.
ҮАГ-тай Засгийн газрын тайланг баталгаажуулах
журмыг хэлэлцэж байна.

Ажлын хэсэг

УУХҮЯ

I-IV
улирал

-

Биелсэн

1,000

Хэрэгжиж
байна

УУХҮЯ-наас боловсруулсан Уул уурхайн тухай
хуулийн төсөлд бүлэг болгон тусгаж, холбогдох
журмын дагуу оролцогч талуудын дунд
хэлэлцүүлэг хийгдэж байна.

Зорилт 6: ОҮИТБС-ын
хэрэгжилтийн үр нөлөөг
судлан тогтоох,
зөвлөмжийн
хэрэгжилтийг өргөн
хүрээнд хэлэлцэх

Зорилт 7. ОҮИТБС-ын
цахим тайлагналын
системийг гүйцэтгэгчээс
шаардлагын дагуу
хүлээж авах

6.1 Монгол улсын ОҮИТБСын 2015 оны нэгтгэл
тайланг болон
баталгаажуулалтын дүгнэлт
тайланг УИХ-ын Эдийн
засгийн байнгын хороонд
танилцуулах

ЭЗБХ-д танилцуулга хүргүүлсэн байна.
Гишүүдийн мэдлэг,
ойлголт нэмэгдсэн
байна.

6.2 Монгол Улсын ОҮИТБСын 2015 оны нэгтгэл
тайлангаас өгсөн
зөвлөмжийг олон нийтийн
сүлжээгээр сурталчилах

Олон нийтийн
сүлжээний
дагагчдын тоо
нэмэгдсэн байна.

Ажлын алба

I-IV
улирал

6.3 Монгол Улсын ОҮИТБСын 2013-2015 оны нэгтгэл
тайлангуудаас өгсөн
зөвлөмжүүдийг хэлэлцэж,
нэгдсэн зөвлөмж гаргах

Зөвлөмжийн
хэрэгжилтийн хувь
нэмэгдсэн байна.

Үндэсний зөвлөл

II улирал

6.4 Компанийн нийгмийн
хариуцлагын ISO
MNS:26000 стандартыг
сурталчилах

Стандартын талаар
компаниудын
мэдлэг ойлголт
нэмэгдсэн байна.

7.1 2015 оны нэгтгэл
тайлангаар өгсөн
зөвлөмжийн дагуу цахим
тайлагналын системийг
шаардлагын дагуу хүлээн
авах

2015 оны нэгтгэл
тайлангаар өгсөн
зөвлөмж 10
хэрэгжсэн байна.

Ерөнхий сайдын
ажлын алба,
УУХҮЯ

I улирал

Биелсэн
200

300

1,000

Биелсэн

Хэрэгжиж
байна

МУУҮА, МАЭХ,
Стандартчилал,
хэмжил зүйн
газар

I-IV
улирал

5,000

Биелсэн
3,043

Ажлын алба

I улирал

-

Биелсэн
274.9

26,000

9,065.5

Дэд хэсгийн дүн

Бүх төрлийн сургалт, сурталчилгаа, арга
хэмжээнүүдэд тайланг сурталчилан хүргэж
байна.
Хэвлэлийн бага хурал хийсэн. Байгууллагын
фэйсбүүк хуудасны дагагчдын тоо 23%-иар
нэмэгдсэн байна.
Урьдчилсан судалгааг хийсэн, 12-р сарын
хуралдаануудаар хэлэлцэнэ.

4-р сард “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхайн
стандартууд” сэдэвт сургалтыг 2 удаа зохион
байгуулж, Олон улсын стандартын академиас уг
стандартыг танилцуулсан. Мөн КЗҮЗ, Эрдэнэс
МГЛ-ээс сургагч багш нар оролцож нийгмийн
хариуцлагатай талаар мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн.
Нийт 64 компани оролцсон байна.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb
ums
Хийгдэж байна. 2015 оны ОҮИТБС-ын
тайлангийн 7.2.6-ийн 3- д системийн SSL
сертификаттай болгох зөвлөмжийн дагуу
сертификат авсан.

Хоёрдугаар зорилго: Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2016 оны нэгтгэл тайланг боловсруулах, батлах
ТӨСӨВ
ЗОРИЛТУУД

Зорилт 8: Нэгтгэл
тайланг боловсруулах,
батлах

ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ

8.1 Нэгтгэл тайланг
боловсруулах Хараат бус
хянагч, нэгтгэгчийг сонгон
шалгаруулах, тайланг
Үндэсний зөвлөлийн

ҮР ДҮН

Нэгтгэл тайлан
батлагдсан байна.

ХАРИУЦАХ ТАЛ

ХУГАЦАА

ҮЗ, АХ, АА,
Үнэлгээний
хороо, ХбХН

I-IV
улирал

Мөнгөн
дүн (мян.
төг)

255,000

БИЕЛЭЛТ
Биелэлт

Биелсэн
57,000

Хийгдэж байна. 2016 оны нэгтгэл тайланг
боловсруулах Хараат бус хянагч-нэгтгэгчийг
сонгон шалгаруулалт 2-3 сард амжилттай
явагдаж, 4-р сард КПМЖ байгууллагатай гэрээг
байгуулсан.

хуралдаанаар хэлэлцэн
батлах

8.2 2016 оны тайланг
цахимаар хүлээн авахад
зориулсан сургалт,
семинар зохион
байгуулах

Тайлагнагч
байгууллагуудын
чадавх нэмэгдсэн
байна.

8.3 2016 оны нэгтгэл
2015 оны нэгтгэл
тайланд хамрагдах
тайлангаар өгсөн
компаниудыг олборлох
зөвлөмж 9 хэрэгжсэн
үйлдвэрлэл эрхэлдэг
байна
эсэхийг нягтлах
8.4 Заавал төлөх болон
Баталгаажуулалтын
сайн дурын нийгмийн
тайлангаар өгсөн
зардлын ялгааг
зөвлөмж хэрэгжсэн
тайлбарлах
байна.
Дэд хэсгийн дүн

Ажлын алба

I-II улирал

10,800

Биелсэн

Ажлын алба

II улирал

-

Биелсэн

-

Хэрэгжи
ж байна

265,800

57,000

Сангийн яам

I улирал

Зөвлөх үйлчилгээ гэрээ 190 сая төгрөгөөр
хийгдсэн, 30 хувийг төлсөн үлдэгдлийг 6-р
сард, 60 хувийг 12-р сард төлсөн. Үлдсэн 10
хувийг 12 сард багтаан төлнө
2017 оны 2-р сард тайлан гаргагч төрийн
байгууллагууд, компаниудад сургалт зохион
байгуулсан. Нийт 25 төрийн байгууллага, 50
компани оролцсон байна.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/al
bums
Мөн гар утас, имэйл, вэбсайт, өдөр тутмын
сонингоор тайлан гаргах тухай зарыг удаа
дараа илгээн нийтэлж, мэдээлж ажилласан.
МХЕГ тайлан хүлээх авах хугацааг 6 сарын 15наар тасалбар болгож, тайлан гаргаагүй
компаниудад торгууль тавьж ажиллаж байна. 6
сарын 30-ны байдлаар 1167 компани тайлангаа
гаргаад байна.
Хийгдэж байна. 6-р сарын 16-ны өдрийн Ажлын
хэсгийн хуралдаанаар нэгтгэлд хамрагдах 213
компаниудын нэрс гарсан.

2016 оны ХбХН Эхлэлтийн семинараар
тайлбар өгч, 6 сарын 16-ны өдрийн Ажлын
хэсгийн хуралдаанаар Сангийн сайдад албан
тоот явуулж, санал авахаар тохиролцсон.

Гуравдугаар зорилго: ОҮИТБС-ын орон нутаг дахь хэрэгжилтийг хангах, дэд зөвлөлийн чадавхийг бэхжүүлэх
ТӨСӨВ
ЗОРИЛТУУД

Зорилт 9: Европын
сэргээн босголт
хөгжлийн банкны
санхүүжилтээр жишиг 5

1

ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ

9.1 Жишиг 5 сум сонгох

ҮР ДҮН

5 суманд ОҮИТБС-ын
хэрэгжилт идэвхжсэн
байна.

ХАРИУЦАХ ТАЛ

Ажлын хэсэг

Адам Смит байгууллагаас зарцуулалтын биелэлтийг ирүүлээгүй учир хасч тооцов.

ХУГАЦАА

I улирал

Мөнгөн
дүн (мян.
төг)

435,2001

БИЕЛЭЛТ

Биелэлт

Биелсэн

АСИ-н төслийн менежер, зохицуулагч, ажлын
алба хамтран сум сонгох шалгуур
боловсруулан, шалгуурын дагуух 5 сумыг
Ажлын хэсгийн 2-р сарын хуралдаанд
танилцуулж, батлуулсан.

суманд туршилтын
төсөл хэрэгжүүлэх

Зорилт 10: Аймгийн
дэд зөвлөлийн
чадавхийг бэхжүүлэх

9.2 Туршилтын төслийн
төлөвлөгөө
боловсруулах, батлах

Адам смит
интернэйшнл

I улирал

Биелсэн

9.3 Туршилтын төсөл
хэрэгжүүлэх, үнэлэх

Адам смит
интернэйшнл

II-IV
улирал

Биелсэн
13,069

Ажлын алба

I улирал

10.1 Дэд зөвлөлийн
гишүүд хоорондоо
туршлага солилцох
холбоо харилцааны
талбар үүсгэж,
ашиглалтанд оруулах

Харилцаа холбоо
идэвхжсэн байна

10.2 Аймгийн дэд
зөвлөлийн гишүүдэд
онлайнаар "Цахим
мэдээллийн нэгдсэн санг
ашиглах арга зүй" сургалт
явуулах, зөвлөгөө өгөх

Гишүүдийн мэдлэг,
ойлголт нэмэгдсэн
байна.

10.3 Төвийн бүсийн
зөвлөгөөн - Улаанбаатар
хот /8 аймаг, 200 хүн/

Аймгийн түвшинд
мэдлэг ойлголт
нэмэгдэж, чадавх
бэхжсэн байна.

Иргэний
нийгмийн эвсэл,
Ажлын алба

10.4 Зүүн бүсийн
зөвлөгөөн – Дорнод
аймаг /3 аймаг, 150 хүн/

Туршлага солилцож,
аймгийн түвшинд
чадавх бэхжсэн
байна.

Иргэний
нийгмийн эвсэл,
Ажлын алба

Дэд зөвлөлийн чадавх
бэхжсэн байна

Иргэний
нийгмийн эвсэл,
МУУҮА, Ажлын
алба

10.5 Дөрвөн аймгийн дэд
зөвлөлийн хурлыг зохион
байгуулах, иргэдэд
мэдээлэх өдөрлөг
10.6 Орон нутгийн
иргэний нийгмийн
байгууллага,
сэтгүүлчдийн чадавх
бэхжүүлэх сургалт – 40
хүн

500

Биелсэн
538

3-р сард АСИ, АА, Интерконсалтинг, Ажлын
хэсгийн зарим төлөөлөгчид бүхий баг
бүрэлдэхүүн 5 суманд ажиллаж хэрэгцээний
үнэлгээ хийж, тайланг гаргасан.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/al
bums
4-6-р сард АСИ, Интерконсалтингийн
зөвлөхүүд сумын мэдээлэл харилцааны
стратегийг боловсруулж, 6-р сарын АХ-н
хуралдаанаар хэлэлцэж, гишүүдийн саналыг
тусгасан. 7-10р сард 5 суманд эхний тойрон
аялалуудыг амжилттай зохион байгуулаад
байна.
Фэйсбүүк групп үүсгэн холбоо харилцаатай
ажиллаж байна. 2016 оны 12-р сард аймгийн
дэд зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга
нарын чадавх бэхжүүлэх сургалтыг зохион
байгуулсан. Ажлын хэсгийн гишүүн Увс аймагт
сургалтанд оролцсон.
2018 он руу шилжүүлэх

Дэд зөвлөлийн чадавх
бэхжсэн байна

Ажлын алба

Иргэний
нийгмийн эвсэл,
ажлын алба

II улирал

II улирал

III улирал

100

30,000

10,000

Хойшлог
дсон

Биелсэн
2,036.8

Хойшлог
дсон

12-р сарын 13- ны өдөр Улаанбаатар х отноо
зохион байгуулав. Дундговь аймгийн Өлзийт
суманд ОҮИТБС-ын хэлэлцүүлэг зохион
байгуулсан. /Дэлхийн банкны зардлаар/
Зүүн бүсийн чуулганыг 2018 онд хийхээр
хойшлогдсон байна.

2018 оны төлөвлөгөөнд оруулж, хойшлуулсан.
II улирал

II улирал

15,000

10,000

Хүлээгдэ
ж байна

Биелсэн
4,417.5

Монголиан Майнинг Журналтай хамтран 10-р
сард 21 аймгийн 40 гаруй сэтгүүлчдийг сургаад
байна. /Дэлхийн банкны зардлаар/

10.7 Дэд зөвлөлүүдийн
үйл ажиллагааны
зардлыг БОАЖС-ын
багцаас гаргах асуудлыг
судлаж, албан хүсэлтийг
холбогдох
байгууллагуудад
хүргүүлэх

Дэд зөвлөлийн
санхүүжилтын
боломжийг судалсан
байна.

Ажлын алба

I улирал

Дэд хэсгийн дүн

-

Биелсэн

65,600

20,061.3

Засгийн газрын 2017 оны 263-р тогтоолд 2019
оноос дэд зөвлөлийн санхүүжилтыг улсын
төсвөөс гаргахаар Сангийн сайдад үүрэг
болгосон.

Дөрөвдүгээр зорилго: Ашиг хүртэгч (бенефициар) эздийг ил тод болгох замын зургийн 2017 онд төлөвлөсөн ажлуудыг хэрэгжүүлэх
ТӨСӨВ
ЗОРИЛТУУД

--Зорилт 11: Ашиг
хүртэгч эздийг ил
болгох зорилтыг
үндэсний тэргүүлэх
шинэчлэлийн
бодлоготой уялдуулах

ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ

11.1 Нээлттэй засгийн
түншлэлийн Үндэсний
зөвлөлтэй уулзалт зохион
байгуулах

ҮР ДҮН

ХАРИУЦАХ ТАЛ

ХУГАЦАА

Хамтарч хэрэгжүүлэх
ажлууд тодорхой
болсон байна.

БИЕЛЭЛТ

Мөнгөн
дүн (мян.
төг)

Бие-лэлт

300

Биелсэн
50

6-р сард Нээлттэй засгийн үндэсний зөвлөлд
танилцуулга хийж, талууд санал солилцсон

ЭЗБХ-д танилцуулга хүргүүлсэн.
11.2 УИХ-ын холбогдох
байнгын хороонд
ОҮИТБС-ын 2015 оны
нэгтгэл тайланг
танилцуулах,
хэлэлцүүлэг, нээлттэй
сонсгол зохион байгуулах

Гишүүдийн мэдлэг,
ойлголт нэмэгдсэн
байна.

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

Сонирхогч талууд
нэгдсэн ойлголтттой
болсон байна.

I улирал
Ерөнхий сайдын
ахлах зөвлөх,
дэд ажлын хэсэг

500

II улирал

100

Биелсэн

Хүлээгдэж
байна

орилт 12: Ашиг хүртэгч
эздийг ил болгохтой
холбоотой институтын
хүрээг тодорхойлох

12.1 АХЭ-ийн мэдээллийг
бүртгэдэг төрийн
байгууллагуудтай
зөвлөлдөх уулзалт
зохион байгуулах,
нэгдсэн ойлголтонд
хүрэх, зөвлөмж гаргах /60
хүн, 1 удаа/

12.2 Холбогдох
хуулиудад өөрчлөлт
оруулах, уялдуулах
ажлын хэсэг байгуулах
12.3 ОҮИТБС-ын бие
даасан хуулийн төсөлд
тусгах
Зорилт 13: 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

2

Аль төрийн
байгууллага АХЭ-ийн
мэдээллийг цаашид
бүртгэж, хадгалах,
ямар хуулиудад
өөрчлөлт оруулах
хэрэгцээ
тодорхойлогдсон
байна.

Хууль, эрх зүйн орчин
бүрдсэн байна.
Хууль, эрх зүйн орчин
бүрдсэн байна.

Ерөнхий сайдын
ажлын алба
I улирал

УУХҮЯ, ХЗДХЯ

ОҮИТБС
Үндэсний зөвлөл

III улирал

I-III улирал

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

Тогтсон нэр
томъёотой болсон
байна.

ННФ, ажлын
алба

I улирал

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

Туршлага судлах
мэдээллийн баазтай
болсон байна.

ажлын алба

I-IV
улирал

13.3 Компаниудын
хэлэлцүүлэг /60 хүн, 1
удаа/

Санал, ойлголт
нэгдсэн байна.

МУУҮА, ажлын
алба

13.4 Төрийн
байгууллагуудын
хэлэлцүүлэг /40 хүн 1
удаа/

Санал, ойлголт
нэгдсэн байна.

УУХҮЯ, ажлын
алба

13.5 Иргэний нийгмийн
байгууллагуудын
хэлэлцүүлэг /60 хүн 1
удаа/

Санал, ойлголт
нэгдсэн байна.

ТАН эвсэл,
ажлын алба

Хийх ажлын дарааллыг тохиролцох, 2018 онд шилжүүлэхээр тооцов.

I улирал

4,000

10,0002

2,000

Биелсэн
232.9

Биелсэн

Хэрэгжиж
байна

2,500

Биелсэн
600

300

Биелсэн
300

4,000

Биелсэн
1,100

2,500

Биелсэн
1,771

4,000

Биелсэн

УУХҮЯ-тай хамтран 6 сарын 13-ны өдөр
уулзалтыг зохион байгуулсан. Уулзалтад АХЭн мэдээллийг бүртгэдэг төрийн 10
байгууллагын 17 төлөөлөл оролцсон.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/al
bums

ЕСБХБ-ны санхүүжилтээр ОҮИТБС-ын Олон
улсын нарийн бичгийн дарга нарын газрын
техник туслалцаа бүхий шинэ төсөл эхлэж
байгаа. Дэд хэсэг байгуулсан.
Уул уурхайн хуулийн төсөлд бүлэг болон
тусгагдсан, хэлэлцэгдэж буй.

2016 оны 12 сарын 20-нд зохион
байгуулагдсан. Ажлын хэсэг, дэд ажлын
хэсгийн гишүүд хамрагдсан.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/al
bums
Мэдээллийн санг 12-р сард хийнэ.

2-р сард компаниудын санхүүгийн ажилтнуудад
/50 хүн/, 4-р сард захирал, санхүүгийн
ажилтнуудад /24 хүн/ хэлэлцүүлэг зохион
байгуулж, саналыг тусгасан.
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/al
bums
2, 6-р сард тус тус төрийн байгууллагуудын
холбогдох албан тушаалтнуудад хэлэлцүүлэг
зохион байгуулж, саналыг тусгасан. /52 хүн/
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/al
bums
2016 оны 12 сарын 20-нд зохион
байгуулагдсан. Ажлын хэсэг, дэд ажлын
хэсгийн гишүүн иргэний нийгмийн
байгууллагуудын саналыг тусгасан. 2017 оны
11 сарын 13-ны өдөр Нээлттэй нийгэм
форумтай хамтран дахин зохион байгуулахаар
товлоод байна.

13.6 Оролцогч талуудын
нэгдсэн хэлэлцүүлэг /150
хүн, 1 удаа/
13.7 Ажлын хэсэг,
Үндэсний зөвлөлийн
хуралдаанаар нэр
томъёо, тодорхойлолт,
хамрах хүрээ,
материаллаг босго,
мэдээллийн
нарийвчлалын түвшинг
хэлэлцэж, батлах
Зорилт 14: Улс төрд
нөлөө бүхий этгээд нь
ОҮ-ээс ашиг хүртэгч
бол түүний мэдээлэл
бүрэн ил болох
нөхцөлийг хангах

Зорилт 15: Олон
нийтийн мэдлэг
ойлголтыг нэмэгдүүлэх
замаар АХЭ-ээ ил
болгох компанид
чиглэсэн нөлөөллийн
ажил зохион байгуулах

3

14.1 УТНБЭ-ийн
тодорхойлолтыг илүү
нарийвчлах

Талууд зөвшилцсөн
байна

Талуудын
зөвшилцлийг
баримтжуулан
баталгаажуулсан
байна.

Ажлын хэсэг

6,100

Хойшлог
дсон

11-р сарын 15-ны өдрийн Ажлын хэсгийн
хуралдаанд танилцуулж, ЗГХЭГ-т өргөн
барьсан.
ажлын алба

II улирал

500

Биелсэн

Дээрх хэлэлцүүлгийн хүрээнд хийгдсэн.

УТНБЭ бүрэн
тайлагнадаг болсон
байна.

I улирал

500

Биелсэн
2018 онд хэрэгжүүлэхээр хойшлуулав.

АТГ, Ажлын хэсэг
14.2 Холбогдох хуульд
нэмэлтээр оруулах, маягт
өөрчлөх
15.1 Компаниудын
захирал, хуулийн
зөвлөхийн түвшинд
сургалт, хэлэлцүүлэг
зохион байгуулах /25 хүн,
4 удаа/
15.2 Иргэний нийгэм,
төрийн бус
байгууллагуудын
төлөөллөөс бүрдсэн
сургагч багш бэлтгэх /20
хүн, 3 цуврал/

Тайлагнах механизм
бүрэлдсэн байна.

Компаниудын хүлээн
авах байдал сайжирч,
харилцан ойлголцол
нэмэгдсэн байна.
Олон нийтийг
уриалах, зөв ойлголт
өгөх сургагч багш нар
бэлтгэгдсэнээр
нийгмийн дунд
хэлэлцүүлэг өрнөнө.

15.3 Эрэн сурвалжлах
сэтгүүлчдийн сүлжээ
байгуулж, сургалтанд
хамруулах /10 хүн, 4
цуврал/

Тодорхой нэвтрүүлэг,
нийтлэл, сурвалжлага
бэлдэж нэвтрүүлсэн
байна.

15.4 Мэдээллээ ил
болгосон компаниудад
урамшууллын тогтолцоо
бий болгох судалгаа хийх

Урамшууллын
боломжит
хувилбаруудыг судлан
тогтоосон байна.

Хийх ажлын дарааллыг тохиролцох, 2018 онд шилжүүлэхээр тооцов.

2018 онд хийхээр хойшлуулав.

II-IV
улирал

МУУҮА, ажлын
алба

II улирал

500

8,000

Хүлээгдэж
байна

Биелсэн
200

5-р сард тэргүүлэх 30 компанийн хуулийн
зөвлөх, захирлуудын дунд /14 хүн/ зохион
байгуулж, саналыг тусгасан
https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/al
bums
Хойшлогдсон. ЕСБХБ-ны шинэ төслийн
хүрээнд хийгдэнэ.

Иргэний
нийгмийн эвсэл

II-III
улирал

5,400

Хойшлог
дсон

Хойшлогдсон. ЕСБХБ-ны шинэ төслийн
хүрээнд хийгдэнэ.
Иргэний
нийгмийн эвсэл

АХЭ-ийн ажлын
дэд хэсэг

II-IV
улирал

I улирал

10,0003

10,000

Хойшлог
дсон

Хүлээгдэж
байна

Хийгдээгүй байна, хэлэлцүүлгээр гарсан
саналуудыг тэмдэглэж байгаа

15.5 Телевизийн шууд
нэвтрүүлэг, олон талт
нээлттэй хэлэлцүүлэг /4
цуврал/
15.6 Залуучуудад
чиглэсэн, уул уурхайн
болон засаглалын
чиглэлээр суралцагч
оюутнуудын дунд арга
хэмжээ зохион байгуулах
Зорилт 16: Ашиг
хүртэгч эздийн
мэдээллийг цуглуулах,
мэдээллийн үнэн бодит
байдлыг
баталгаажуулах

Олон нийтийн мэдлэг,
ойлголт, оролцоо
нэмэгдсэн байна.

ОҮИТБС
Үндэсний зөвлөл

II-III
улирал

20,000

Биелсэн

12-р сард болон 2018 оны эхний хагаст зохион
байгуулна.

2018 оны эхний хагаст зохион байгуулна.
Залуучуудын
оролцоог хангах

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

Мэдээлэл цуглуулах,
солилцох механизм
боловсронгуй болсон
байна.

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

Төрийн
байгууллагуудын
чадавхи бэхэжсэн
байна.

16.3 ОҮИТБС-ын ҮЗ, АХийн хуралдаанаар
оролцогч талууд
баталгаажуулалтын
горимыг тохиролцох

Баталгаажуулалтын
горим тодорхой
болсон байна.

II-III
улирал

Ажлын хэсэг

500

Хүлээгдэж
байна
Хойшлогдсон. ЕСБХБ-ны шинэ төслийн
хүрээнд хийгдэнэ.

АТГ, ОҮИТБС
Ажлын хэсэг,
Компанийн
засаглалын
Үндэсний зөвлөл

I-II улирал

50,0004

Хойшлог
-дсон

III-IV
улирал

ажлын алба

IV улирал

Дэд хэсгийн дүн

500

Хойшлог
-дсон

70,200

4,253.9

2017 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Уул
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамтай хамтран
зохион байгуулсан. Мэдээллийг бүртгэдэг 8
байгууллагын 20 албан тушаалтнууд оролцсон.
Хойшлогдсон. ЕСБХБ-ны шинэ төслийн
хүрээнд хийгдэнэ.

Тавдугаар зорилго: Гэрээний ил тод байдлыг хангах
ТӨСӨВ
ЗОРИЛТУУД

Зорилт 17: Нэгдсэн
вэбсайт ашиглалтанд
оруулж, ажиллуулах

4

ҮР ДҮН

ХАРИУЦАХ
ТАЛ

17.1 Бүх гэрээний эх
хувийг цуглуулж сан
байгуулах

Гэрээний сан бүрдсэн
байна.

УУХҮЯ,
Ажлын алба

I улирал

1,000

Биелсэн

17.2 Вэбсайтаа олон
нийтэд танилцуулах

Вэб сайт
ашиглалтанд орсон
байна.

ННФ

I улирал

1,500

Биелсэн
456.5

ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ

Хийх ажлын дарааллыг тохиролцох, 2018 онд шилжүүлэхээр тооцов.

ХУГАЦАА

Мөнгөн дүн
(мян.төгрөг)

Биелэлт

БИЕЛЭЛТ

ННФ-н санхүүжилтээр www.iltodgeree.mn
гэрээний цахим санг байгуулж, ашиглалтанд
оруулсан. УУХҮЯ, ННФ, Ажлын алба хамтран
ажиллах санамж бичиг байгуулж, 6 сарын 22ны өдөр олон нийтэд хэвлэлийн бага хурал
зохион байгуулан нээлтээ хийгээд байна. Уг
санд нийт 35 гэрээ байршуулсан.

https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/al
bums
Хийгдээгүй байна

17.3 Гэрээ байгуулахад
анхаарах аргачлал
боловсруулах

Аргачлал
боловсруулагдсан
байна.

Гэрээний
ажлын дэд
хэсэг

17.4 Гэрээний
мониторинг сэдвээр
иргэний нийгмийн
байгууллагуудад сургалт
зохион байгуулах

Гэрээнд мониторинг
хийх чадавх бэхжсэн
байна.

ББЗХ,
ажлын алба

17.5 Газрын тосны
бүтээгдэхүүн хуваах
гэрээг ил болгох

Гэрээ ил болсон
байна.

УУХҮЯ

II улирал

1,000

Хүлээгдэж
байна

17.6 Гэрээ байгуулах үйл
явцыг ил болгох

Тодорхой аймаг,
сумдтай гэрээ
байгуулах үйл явцад
иргэдийн оролцоо
хангагдсан байна.

МУУҮА

I улирал

10,000

Хэрэгжиж
байна

17.7 Гэрээний
хэрэгжилтэнд үнэлгээ
хийх

Тодорхой аймаг,
сумдын гэрээнд
үнэлгээ хийж, олон
нийтэд мэдээлсэн
байна.

Иргэний
нийгмийн
эвсэл

II улирал

4,000

Хойшлог
-дсон

Дэд ажлын хэсгийн дүн

22,500

456.5

Нийт зардлын дүн

452,100

90,837.2

II улирал

II улирал

1,000

4,000

Хойшлог
-дсон

Биелсэн

Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн,
ННФ нь 2017 онд энэхүү сургалтыг зохион
байгуулж, Орон нутгийн хамтын ажиллагааны
10 гэрээнд хяналт хийсэн байна.
АМГТГ-аас 6 сарын 30-ний дотор ил болгох
тухай албан тоотыг ажлын албанд ирүүлсэн.
2016 оны нэгтгэл тайлангийн хүрээнд давхар
ил болгохоор ажиллаж байна
2018 оны 1-3 сард ТАН эвсэлтай хамтран
зохион байгуулна. Өмнөговь аймгийн
Гурвантэс суманд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
аж ахуйн нэгжүүд орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гэрээ байгуулах үйл явцыг ил
болгох, ЗЕХуулийн дагуу сонсох ажиллагаа
явуулах чиглэлээр ажиллаж байна.
2018 оны 1-3 сард Иргэний нийгмийн эвсэлтай
хамтран зохион байгуулна.

75-48 64 хувь

биелсэн

Олборлох үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах төслийн ажлын алба

