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Өнөөгийн байдлаар манай салбарт:

 Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль,

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай,

 Орон сууцны тухай хууль,

 Дундын өмчлөлийн хууль,

 Усны тухай хууль,

 Ариун цэврийн тухай хууль,

 Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлын тухай хууль

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ

Дээрх хуулиуд хэрэгжиж байгаа боловч өнөөгийн нийгмийн амьдралд

шаардлага хангахгүй, олон улсын жишигт нийцэхгүй нэмэлт өөрчлөлт

оруулах шаардлага тулгарч байна

Салбарын эрх зүйл байдал: 



Салбарын зохицуулалт:

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ

• Хэрэглэчдэд аюулгүй чанартай эдийн засгийн хувьд үр ашигтай 

үйлчилгээг хүргэж, тэдний эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн 

механизмуудыг бий болгож, хэрэгжилтийг хангах замаар 

ОСНАА-н салбарт үйлчилдэг дүрэм журам, стандарт 

тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих нөхцөл бий болгохыг 

хэлнэ.

Зохицуулалтын 

таатай орчин: 

• БХБЯамны бүтцэд ОСНААБХЗГазар, Инженерийн 

дэд бүтцийн БХЗГазар байгуулагдаад байгаа боловч 

хэрэгжүүлэгч агентлагийн асуудал орхигдож байна.
НАА салбар



Төвлөрлийг сааруулах:

 Анхан шатны байгууллагын үйл ажиллагаанд тулгуурлах зарчимд хамаарах ба

орон нутгийн түвшинд оролцогч талуудын оролцоог хангах замаар ОСНАА-н

салбарт санхүүгийн болон материалын нөөцийг тогтвортой, үр дүнтэй ашиглах

зорилгыг илтгэдэг.

 Өөрөөр хэлбэл төвлөрлийг сааруулах нь төлөөллийн ба хариуцлагын

тогтолцоотой орон нутгийн засаг захиргаанд санхүүгийн ба менежментийн эрх

мэдлийг шилжүүлэх, төрийн зарим чиг үүргийг тусгайлан байгуулсан зохицуулагч

байгууллагад хариуцуулах зорилготой.

 Энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхээр Хот суурины ус хангамж ариутгах татуургын

ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 2012 оноос байгуулагдан ажиллаж байна.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ



 Орон нутгийн зүгээс ч санхүүгийн болон

удирдлага менежментийн дэмжлэг

хангалтгүй байна.

 Засгийн газрын 2012 оны 209 тоот

тогтоолоор Гэр хороололд амьдарч

байгаа иргэдийн унд-ахуйн хэрэглээний

цэвэр усны үйлчилгээг сайжруулах,

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, аюулгүй

байдлыг хангах зорилгоор уг усны

үйлчилгээнээс учирч буй алдагдал,

орлого зардлын зөрүүгээс үүсч буй

алдагдлыг тооцон санхүүгийн эх

үүсвэрийг нь орон нутгийн төсвөөс

татаас өгөх шийдвэртэй боловч

хангалттай дэмжлэг өгч чадахгүй байна.



 Тухайн байгууллагын тасралтгүй найдвартай үйлчилгээ үзүүлэхэд

удирдлагын болон хамт олныг тогтвор суурьшилтай, мэргэжлийн

хүний нөөцөөр ханган ажиллуулах явдал чухал байна.

 Салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчний нөөцийн бүрдэлт 83

хувьтай байна.

 Ажиллагсдын дундаж цалин 667,1 мянган төгрөг байгаа нь улсын

дундаж (953,0 мянган төгрөг)-с 30%-р бага байна.

 ОНӨААТҮГ-ын Удирдах зөвлөлийн дарга нарыг урин энэ семинар

зөвлөгөөнд оролцуулж байгаа нь орон нутгийн удирдлагын зүгээс

дэмжих явдалд хандуулахад чиглэгдэж байна.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ



Салбарын санхүүгийн менежмент:

 Салбарын хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд зардлаа бууруулах,

авлага алдагдлаа багасгах, талаар ихээхэн санаачлагатай

ажилласан боловч валютын ханшийн өсөлт, олон улсын банк

санхүүгийн байгууллага, хандивлагч улсын хөнгөлөлттэй зээл,

зээлийн хүүгийн дарамт балансын алдагдлыг өсгөхөд хүргэн

салбарын хэмжээгээр санхүүгийн дарамт нэмэгдэж, алдагдал

бууруулж ашигтай ажиллах боломжгүй байна.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ



 Салбарын өр төлбөрийн хэмжээ 235,9 тэрбум төгрөг

үүнээс урт хугацаат өр төлбөр 188,6 тэрбум төгрөг

болж салбарын байгууллагууд алдагдалтай ажиллаж

бодит зардлаа нөхөх чадваргүй байгаа тул өрөө

төлөх боломжгүй байна.

 Салбарын тоолууржуулалтын түвшин 80,2 хувьд

хүрсэн байна.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ

Салбарын санхүүгийн менежмент:



Хяналт ба үнэлгээ:

 ОСНАА-н салбар дахь хяналт үнэлгээний найдвартай, үр дүнтэй

тогтолцоо тус салбарын засаглалд чухал ач холбогдолтой. Учир нь

хяналт ба үнэлгээний механизм нь ил тод байдал, хариуцлагын

тогтолцоо, байгаль орчны тогтвортой байдал, нөөц бололцоог зөв

хуваарилах, салбарын төлөвлөлт хийхэд чухал үр нөлөөтэй.

 Хяналт ба үнэлгээний тогтолцоо нь усны нөөцийн хэрэглээ ба

хүртээмж, ус ба ариун цэврийн байгууламжийн үйлчилгээний хүртээмж,

үйлчилгээний чанар, гүйцэтгэлийн тухай тоон мэдээг

баталгаажуулахаас гадна, төслийн хөрөнгө оруулалт, үр дүн бүтээмжид

дүн шинжилгээг бодитой үр дүнтэй хийж чадахгүй байна.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ



Ил тод байдал хариуцлагын тогтолцоо:

 ОСНАА-н салбарын төлөвлөлт, төсөв боловсруулалт, зарцуулалтын

менежмент, хэрэгжүүлэлт, үйлчилгээний хүртээмжид ил тод байдлыг

хангах нь хариуцлагын тогтолцооны угтвар нөхцөл болдог.

 Тухайлбал ил тод байдлыг хангахын тулд үйлчилгээ эрхлэгчдийн

нөөц ашиглалтанд хариуцлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, гүйцэтгэлийг

хянах хяналт үнэлгээний найдвартай тогтолцоог тус салбарт бий

болгох шаардлагатай.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ



НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ

“Тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөр” нь

17 зорилго, 169 зорилттой

66-р 
зорилт



 Хүн амын 80 хувийг аюулгүй,

шаардлага хангасан ундны усаар

хангах, хүн амын 40 хувийг шаардлага

хангасан ариун цэврийн

байгууламжаар хангах зорилтыг

хэрэгжүүлэхээр ихээхэн арга хэмжээг

авч байна.

 Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Чойроос бусад суурин газрын дээрх зорилт улсын

дунджаас доогуур байгаад дүгнэлт хийж нэмэгдүүлэх тодорхой арга хэмжээг аймаг,

сумын засаг дарга нарт ойлгуулж тэдний туслалцаа дэмжлэгийг авч ажиллах

шаардлагатай байна. Орон нутагтаа тусгай хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх

шаардлага байна.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ
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 Ялангуяа аймгийн төвийн гэр хороололд оршин суугчдын ус

хангамжийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх төвлөрсөн шугам сүлжээнд

холбох гэр хорооллыг тохилог амины орон сууцны хороолол болгон

хөгжүүлэхэд ач холбогдол өгч ажиллах.

 Цаашдаа орон нутгийн сум суурин газрын инженерийн

байгууламжийг барьж байгуулахад шаардлагатай хөрөнгийг улс,

орон нутгийн төсөв, хувийн болон хандивлагч олон улсын

байгууллагаар шийдвэрлүүлж өөрсдийн хүчээр барьж байгуулан,

ашиглалт үйлчилгээг хариуцан ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

 Бусад аймаг сумдад энэ чиглэлээр амжилттай хэрэгжүүлсэн

туршлагуудыг судалж ажил болгохыг зөвлөж байна.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ

Ил тод байдал хариуцлагын тогтолцоо:



 Хөдөөгийн сум суурин газрын инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх,

аймгийн төвийн хүн амын ундны ус хангамжийн эх үүсвэрийн худгуудад

эрүүл ахуй ариун цэврийн хамгаалалтын бүс тогтоох, ундны усны

аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх талаар ДЭМБ,

НҮБ-н Хүүхдийн сан, ЭМЯам, БХБЯам, МХЕГазар, Дэлхийн зөн зэрэг

байгууллагууд хамтран ажиллалаа. Энэхүү ажлаа үргэлжлүүлэн зохион

байгуулах.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ

Ил тод байдал хариуцлагын тогтолцоо:



 Мөн Үйлчилгээг хэрэглэгчдэд ойртуулах зорилгоор бүтэц зохион

байгуулалтаа боловсронгуй болгох, салбарын ажил үйлчилгээг

хөнгөн шуурхай болгох Ухаалаг ус түгээх байр, Ухаалаг

контортой болох ажилд олон гишүүн байгууллагууд

санаачлагатай ажиллаж байна.

 Цаашид энэ чиглэлээр хийх ажлыг бие биенээсээ туршлага

судлан хамтран ажиллах нь зүйтэй гэж зөвлөж байна.

НЭГ. САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ

Ил тод байдал хариуцлагын тогтолцоо:



Юуны өмнө салбарын байгууллагуудын санхүүгийн чадварыг

дээшлүүлэх, ажиллагсдын нийгмийн халамж, цалин хөлсний асуудлыг

нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдэд үйлчлэх цар хүрээг өргөжүүлэх, гэр

хороололд оршин суугчдын ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, усны хангамж

хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангах талаар ихээхэн

санаачлагатай ажиллах шаардлагатай байна. Үүнд

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цаашид анхаарах асуудал



 Байгууллагын санхүүгийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор Ажил
үйлчилгээний хүрээг нэмэгдүүлэх.

Тухайлбал:

1. Гэр хорооллын оршин суугчдын усны хангамж, ариун цэврийн
байгууламжийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх,

2. Төсвийн болон хувийн хэвшлийн барилгын их ба урсгал засварын
ажлыг гүйцэтгэх нэгж бий болгох.

3. Ухаалаг ус түгээх байр, Ухаалаг контортой болох ажлыг бие
биенээсээ туршлага судлан хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж зөвлөж
байна.

4. Цаашдаа орон нутгийн сум суурин газрын инженерийн
байгууламжийг барьж байгуулахад шаардлагатай хөрөнгийг улс, орон
нутгийн төсөв, хувийн болон хандивлагч олон улсын байгууллагаар
шийдвэрлүүлж өөрсдийн хүчээр барьж байгуулан, ашиглалт
үйлчилгээг хариуцан ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цаашид анхаарах асуудал



 Урт хугацаат зээл, түүний зээлийн хүүг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

болгон хөрвүүлэх.

 Ажиллагсдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлж, цаашид салбарын боловсон

хүчин, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, нийгмийн халамж үйлчилгээ,

ажлын байрны нөхцөлийг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарах.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цаашид анхаарах асуудал



 Азийн хөгжлийн банк болон бусад хандивлагч, дэмжигч олон улсын

байгууллагын техник эдийн засгийн туслалцаа дэмжлэгтэйгээр аймгийн

төвүүдийн цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх ажил хийгдэхээр

төлөвлөгдөж байна. Оновчтой шийдэлд хүрэх.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цаашид анхаарах асуудал



 2012 оноос эхэлсэн эрсдэлд суурилсан удирдлагын арга болох Усны аюулгүй

байдлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх ажил харилцан адилгүй үр

дүнд хүрсэн байдалтай байна.

 Өнгөрсөн 2017 оноос манай улсад ДЭМБ, ЭМЯам, БХБЯамны зүгээс ариун

цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулж

хэрэгжүүлэх томоохон үйл ажиллагаа эхлээд байна.

 Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн сүлжээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх

талаар ЭМЯам, БХБайгуулалтын сайдын 2017 оны 4 сарын 14-ний өдрийн

А/149,78 хамтарсан тушаалаар баталсан зааврыг мөрдөн ажиллахыг зөвлөж

байна.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цаашид анхаарах асуудал



 Өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж буй ОСНАА-н байгууллагууд

УИХ, ЗГ-ын болон орон нутгийн аль алинаас нь тодорхой

дэмжлэг байхгүй байна.

 Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд хэрэгжихгүй байгаа нь үүнийг

нотолж байна.

 НҮБ-аас баталсан тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг ханган

биелүүлэхэд ч ач холбогдол өгч ажиллах нь зүйтэй.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цаашид анхаарах асуудал



 БХБЯамны бүтцэд ОСНААБХЗГазар, Инженерийн дэд бүтцийн

БХЗГазар байгуулагдаад байгаа боловч хэрэгжүүлэгч агентлагийн

асуудал орхигдож байна.

 Төрөөс нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг

боловсруулж, батлуулах ажлыг шуурхайлах.

 Хот ,суурины усхангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай

хууль, Орон сууцны тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

тухай төсөл яаралтай боловсруулж санал авах; хугацаа алдахгүй

ажиллах.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цаашид анхаарах асуудал



 Салбарын байгууллагуудын бүтэц өмчлөлийн асуудлаар улсын

хэмжээнд нэг мөр болгох шаардлагатай байна. Тухайлбал:

ХХКомпани, ХКомпани, ОНӨААТҮГазар зэрэг хэлбэртэй

байгааг тухайн аймгийн хэмжээнд ажил үйлчилгээг

хариуцах ОНӨААТҮГ буюу Ус суваг, нийтийн аж ахуйн

удирдах газар гэсэн статустай болгох нь зүйтэй.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цаашид анхаарах асуудал



 Цаашид тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг өөрсдөө үнэлэх,

хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулж, бизнес болон

стратегийн төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглах, ажил үйлчилгээний

чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дөхөм болох үүднээс AquaRating

буюу Өөрийн үнэлгээний системийг хэрэгжүүлэх зайлшгүй

шаардлага тулгарч байна.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:



 Өөрийн үнэлгээ - гэдэг нь Тухайн байгууллага уг үйл

ажиллагааг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг багаар ажиллаж

ханган өөрийн үйл ажиллагаандаа шинжилгээ хийж эхний

шатны үнэлгээг гаргах ба үүний дараа сайжруулах

төлөвлөгөө гарган тасралтгүй үйл ажиллагаа болгон

хэрэгжүүлэх ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СИСТЕМ юм.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:



Тодорхойлолт

 Өөрийн үнэлгээ нь Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт,

үйлчилгээний байгууллагууд гүйцэтгэлийн нэгдсэн үнэлгээг

бодитой мэдээлэлд (хөндлөнгийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр

баталгааждаг) тулгуурлан үнэлдэг, зэрэглэл тогтоох үнэлгээний

сайн дурын бөгөөд түгээмэл систем юм. Энэхүү үнэлгээг бие

даасан Үнэлгээний байгууллага удирдан зохион байгуулдаг.



ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:



Өөрийн үнэлгээний стандарт: Шинж чанарууд

 Тохируулах боломжтой (ямар ч нөхцөл байдалд тохирно)

 Усны ашиглалтын байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгод

нийцсэн мэдээллээр хангах боломжтой

 Олон нийтэд нээлттэй, Олон Улсын Усны Холбоо (International Water

Association -IWA)-ноос дэмждэг

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:



 Өөрийн үнэлгээний стандарт: Хэрэглээ

 Өөрийн үнэлгээг ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний цар хүрээ,

нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны хэлбэрээс үл хамааран ямар ч усны

ашиглалтын байгууллагад ашиглаж болно.

 Ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын

гүйцэтгэлийг бодитоор үнэлж, сайжруулах арга замыг харуулна.

 AquaRating-ийн үнэлгээ нь тогтоосон түвшинтэй харьцуулсан жишиг үнэлгээ

бус салбарын байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнтэй жишиж харьцуулах

үйл ажиллагаа юм.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:



Аquarating стандарт: Бүтэц

Үзүүлэлтүүд ,

Сайн туршлагууд,

Мэдээллийн найдвартай байдал

8 Үнэлгээнд хамрагдах хэсгүүд, 28 Дэд хэсгүүд, 112 Үнэлгээний элементүүд

60 Үзүүлэлтүүд, 101 Хувьсагчид, 52 Үйл ажиллагааны бүлгүүд, 381 Нэг бүрчилсэн

туршлагууд

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:

Үйлчилгээний чанар

Удирдлага зохион 

байгуулалтын үр ашигтай 

байдал

Удирдлага зохион Хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөлт ба 

гүйцэтгэлийн үр ашиг

ашигтай байдал

Байгаль орчны тогтвортой 

байдал

Компанийн засаглал
Санхүүгийн тогтвортой 

байдал

Үйл ажиллагааны үр ашигҮйлчилгээний хүртээмж



Аquarating стандарт: Бүтэц

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:

Үзүүлэлтүүд

Тэргүүн 

туршлагууд

Мэдээллийн 

бодит, 

найдвартай 

байдал



Ашиглалтын байгууллагын хүртэх өгөөж

 Салбарын хүрээнд байгууллагын нэр хүнд өсч, дэлхийн хэмжээд хүлээн

зөвшөөрөгдөж танигдана.

 Тодорхой суурь үзүүлэлт болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй болно.

 Үр ашигт байдал болон үйл ажиллагаа тогтмол сайжирна.

 Хамтран ажиллагч байгууллагуудтай харилцах харилцаа сайжирна.

 Санхүүгийн өртгийг бууруулах болон санхүүгийн шинэ зах зээлээс хөрөнгө

татах боломж нэмэгдэнэ.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:



Бусад оролцогч талуудын хүртэх өгөөж

 Салбарын байгууллагуудын хооронд нийтлэг үг хэллэг, стандартыг

нэвтрүүлэх, харилцан ойлгосон харилцааг дэмжих, үйлчилгээг сайжруулах

хамтын хөшүүргийг бий болгоно.

 Ил тод байдал, бусад байгууллагууд (санхүүгийн болон зохицуулагч)-тай

харилцах харилцаа сайжирна.

 Найдвартай, байнга шинэчлэгддэг, бодит үнэлгээ, дүн шинжилгээнд

суурилсан үндэслэлтэй шийдвэр гаргах боломжтой болно.

ХОЁР. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ХӨГЖЛИЙН 

ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Олон улсын туршлага:



Анхаарал хандуулсан та бүхэнд 

баярлалаа.


