
     
Их Британи, Умард 
Ирландын Нэгдсэн 
Вант Улсын Элчин 

Сайдын Яам 

“Глоб Интернэшнл” 
ТББ 

Хүний Эрхийг Хангах 
Үндэсний Хөтөлбөрийн 

Хорооны 
Ажлын алба 

 
АНУ-ын Азийн сан 

Авлигатай Тэмцэх 
Газар 

 
“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, 

МЭДЭЭЛЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ”  
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нарт зориулсан сургалт 

 
Огноо: 2009 оны 2 сарын 17-18-ны өдөр 
Байр: “Бишрэлт” зочид буудлын хурлын танхим 
 

 
ХӨТӨЛБӨР 

 
2009 оны хоёрдугаар сарын 17-ны өдөр 
 
09.00 - 09.20  Нээлт, танилцуулга 
 
09.20 - 09.40 Мэдээллийн эрх чөлөөг хуульчлах шаардлага   
 Н.Энхболд /УИХ-ын дэд дарга/ 
 
09.40 - 10.50 Мэдээллийн эрх чөлөө: Манай амлалтууд ба Олон улсын  
 хэм хэмжээ  
 Х.Наранжаргал /”Глоб Интернэшнл” ТББ-ын тэргүүн/ 
 
10.50 - 11.10 Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрт мэдээлэлтэй байх 

эрхийг тусгасан нь 
 Д.Жанчивдорж /Хүний Эрхийг Хангах Үндэсний Хөтөлбөрийн 

Хорооны Ажлын алба/ 
 
11.10 - 11.30  Асуулт, хариулт 
 
11.30 - 11.45 Цайны завсарлага 
 
11.45 - 12.30  Нэр төр ба төрийн байгууллага 

Х.Тэмүүжин /УИХ-ын гишүүн/ 
 

12.30 - 13.00  Асуулт, хариулт 
 
13.00 - 14.00  Үдийн хоол 
 
14.00 - 14.45  Хууль тогтоох үйл ажиллагааны ил тод байдал, мэдээллийн  
   хангамж 

Р.Бурмаа /”Сонгогчдын Боловсрол төв”-ийн тэргүүн 
 
14.45 - 15.30  Ил тод байдлын шалгуур 

Д.Цэрэнжав /”Ил Тод Байдал” ТББ/ 
 
15.30 - 15.50  Асуулт, хариулт 
 
15.50 - 16.05  Цайны завсарлага 
 
16.05 - 16.50 Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, хөтлөлт 

М.Энх-Амар /Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт, шалгалт, дүн 
шинжилгээний хэлтсийн ахлах ажилтан/ 

 
 
 



 
 
 
 
16.50 - 1 7.35  Сонирхлын зөрчил 

 Б.Оюундарь /”Зориг сан”-гийн гүйцэтгэх захирал/ 
 
17.35 - 18.00  Асуулт, хариулт 
 
2009 оны хоёрдугаар сарын 18-ны өдөр 
 
09.00 - 09.20 Танилцуулга: АНУ-ын Азийн сан “Ирээдүйгээ баталгаажуулах нь” 

Байгалийн нөөцийг хамгаалах, тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 

09.20 - 10.00           Олон нийтийн оролцоо: ойлголт, зарчим 
10.00 - 11.00 Байгаль орчны нөхөрлөл: ерөнхий ойлголт, нөхөрлөл байгуулах 

үе шат, төлөвлөгөө, оролцооны эрсдэл, хамтын удирдлага, 
төлөвлөлт, нөлөөлөх хүчин зүйл, ач холбогдол, анхаарах зүйл,  
олон улсын шилдэг туршлага 

11.00 - 11.20  Цайны завсарлага, “Хариуцлагатай уул уурхай” баримтат кино 

11.20 - 12.20 Ашиглалтын лиценз олгоход иргэдийн оролцоо: зарчим, эрсдэл, 
тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц, мэдээлэл олох арга замууд, 
иргэдийн хяналт, уул уурхайн үйл ажиллагааны үе шатууд, 
дасгал ажил, олон улсын шилдэг туршлага 

12.20 - 12.50 Зөрчлийн Менежмент ба Стратегиуд: гарч болох зөрчил маргаан, 
шийдэх арга, тохиролцоонд хүрэх, гуравдагч этгээдийн оролцоо, 
дасгал ажил 

12.50 - 13.00 Хаалт: Үнэлгээний хуудас бөглөх, зураг даруулах 

13.00 - 14.00  Үдийн хоол 
 
14.00 - 14.40  Авлигатай тэмцэхэд хэвлэл мэдээллийн үүрэг   
   М.Мөнхмандах /”Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн”-гийн гүйцэтгэх  
   захирал 
 
14.40 - 15.20  Нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэрт олон нийтийн оролцоог  
   хангах нь  
   Б.Хишигсайхан /Дэлхийн банкны “Захиргааны шийдвэрийг  
   стандартчлах төсөл”-ийн зөвлөх 

 
15.20 - 15.35  Асуулт, хариулт 
 
15.35 - 16.15 Байгаль орчны хуулиудад мэдээлэл авах эрхийг тусгасан 

байдал, олон нийтийн оролцоо 
Ч.Түмэнбаяр /”Хүний эрх хөгжил төв”-ийн ажилтан/ 

 
16.15 - 16.30  Цайны завсарлага 
 
16.30 - 17.15  Төрийн ба төрийн бус байгууллагын түншлэл 

Г.Ундрал /”Ардчиллын боловсрол төв”-ийн тэргүүн/ 
 
17.15 - 17.55  Aвлигын эсрэг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл 

Ж.Мөнх-Эрдэнэ /”Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо”-
ны сургалт, хууль зүйн албаны дарга/ 

 
17.55 - 18.15  Асуулт, хариулт 
 
18.15 - 18.30  Дүгнэлт, Сургалтын үнэлгээ 


