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2019 ОНЫ ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

№ Улс хот Албан тушаал Хүний 
тоо 

Төрөл Зорилго Төсөв Үр дүн 

1 БНХАУ 
Бээжин 
 хот 

Барилга  
захиалагчийн  
хэлтсийн  
бүсийн ахлах  
инженер 
Б.Намсрайжав,  
инженер  
Б.Ариунбат  

2 Сургалт  “Templeland Visit 
for Meeting on 
Façade Related 

Issues” сургалтад 
хамрагдаж, Шинэ 

тенхологи,  
туршлага судлах  

БНХАУ Нийслэлийн нутгийн захиргааны төв 
цогцолбор барилгын фасадны 
лабраторийн туршилтад оролцож, 
шинэ санаа олж авсан  

2 Бүгд  
Найрамдах 
Сингапур 
улс 

Хууль, дотоод  
хяналтын албаны  
хуулийн  
мэргэжилтэн  
У.Ганчулуун 

1 Сургалт  “Хөрөнгө 
оруулалтын тухай 
хууль ба эдийн 
засаг” сэдэвт 
сургалт, 
хэлэлцүүлэгт 
хамрагдах 
туршлага-санал 
солилцох 

Байгууллугаас  “Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль ба 
эдийн засаг” сэдэвт сургалт, 
хэлэлцүүлэгт  
Сургалтаар азийн хөгжиж буй орны 
туршлагыг судалсан.  
Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр 
хөрөнгө оруулалтын ажлыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх зэрэг бусад орны 
амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлагыг 
сурч  мэдсэн ач холбогдолтой төсөл 
болсон. 



3 АНУ 
Вашингтон 

Мэдээллийн  
технологийн  
хэлтсийн Сүлжээ 
 хариуцсан  
мэргэжилтэн  
Б.Билэгжаргал 

1 Сургалт  “Тогтвортой 
ардчилал ба 
залуусын 
манлайлал 
сургалт”–д 
хамрагдаж  шинэ 
мэдлэгээр 
өөрийгөө цэнэглэх 

Хувиасаа Хувь хүний хөгжил, улс төрийн 
манлайал   

4 Швейцарын хөгжлийн 
агентлаг,  
Германы  
хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг,  
Азийн 
хөгжлийн  
банк,  
Дэлхийн 
 Банк,  
Сангийн яам 

ТСХ-ийн  
мэргэжилтэн  
У.Солонго,  
Г.Ариунтунгалаг, 
Ш.Эрдэнэбилэг,  
Д.Энхжаргал, 
Инженер   
Б.Бат-Оргил, 
Ц.Амарбаясгалан,  
СААХ-н  
Мэргэжилтэн 
Г.Мөнхболд, 
Д.Батсуурь 

8 Сургалт  "Төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын 
аргачлал, цахим 
системийг 
ашиглах сургалт, 
семинар"-т 
туршлага судлах 

Төлбөргүй  Хөрөнгө оруулалтын Олон улсын 
шинэ аргачлалд суралцаж, 
мэргэжлийн дагуу туршлага 
судласан сургалт байсан. Улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний 
саналыг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох 
аргачлал болон санхүүжилтийн 
цахим системийг ашиглах 
боломжтой болсон. 

5 Германы 
Хамтын 
Ажиллагааны 
байгууллага 

ТСХ-ийн дарга  
Н.Эгиймаа,  
мэргэжилтэн  
Б.Бадралсүрэн 
Г.Ариунтунгалаг 
О.Батбаатар 
Г.Лхагва 
А.Билгүүн 
Э.Батжаргал 
Ц.Мөнх-Очир 

8 Сургалт  “ТӨСВИЙН 
ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТЫН 
АРГАЧЛАЛ, 
ЦАХИМ 
СИСТЕМИЙГ 
АШИГЛАХ” 
сургалт, семинар-т 
хамрагдаж 
тжршлага судлах 

Төлбөргүй  Хөрөнгө оруулалтын Олон улсын 
шинэ аргачлалд суралцаж, 
мэргэжлийн дагуу туршлага 
судласан сургалт байсан. Улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний 
саналыг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох 
аргачлал болон санхүүжилтийн 
цахим системийг ашиглах 
боломжтой болсон. 



6 Япон улс  Мэргэжилтэн  
Э.Батжаргал  

1  Сургалт “Хэлний бэтгэл” Хувиасаа  Хэлний мэдлэгээ сайжруулах  

 


