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ХЗХОРШООДОД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

1. ХЗХоршооны хуулийн төсөлд хоршоо бүр саналаа өгцгөөе!

• Хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг 9-р сарын хийнэ гэсэн мэдээллийг СЗХороо өгсөн

• СЗХороо болон МХЗХҮХолбооноос майлээр илгээсэн мэдээллийг цаг алдалгүй авч үзэж байх

• Хуулийн төслийг ТЗ, ХЗ болон хуулийн зөвлөхүүд болон гүйцэтгэх албаны хэмжээнд 
танилцуулж, хэлэлцээд нэгтгэн цаг хугацаанд нь саналаа ирүүлэх. 

• Хуулийн төслийн эцсийн хувилбарыг СЗХорооноос илгээнэ. Одоогоор тодорхой хугацаа 
байхгүй байна. 

• https://lawforum.parliament.mn/ ХУУЛИЙН ТАЛААРХ САНАЛ АВАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АЛБАН 
ЁСНЫ ВЭБ ХУУДАСАНД ХОРШООГООРОО БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ.

https://lawforum.parliament.mn/
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2. Цахим шилжилтийг хэрэгжүүлцгээе !

• Санхүүгийн программ нэвтрүүлээгүй хоршоод нь цахим шилжилтийн анхны алхам 
санхүүгийн программыг нэвтрүүлэх

• Санхүүгийн программ нэвтрүүлсэн хоршоод нь цаашид ямар хөгжүүлэлт хийх шаардлагатай 
байгаагаа тодорхойлж хэрэгжүүлэх

• ФИНТЕК зээлийн талаар судлах, боломжуудыг хайх

• Хоршооны зарим нэг үйл ажиллагааг цахимаар явуулж турших (ТЗ-ийн хурал гэх мэт)

• Гишүүдэд хүргэх цахим үйлчилгээнүүдийг боломжийг хэрээр нэмэгдүүлэх

• Программ нэвтрүүлсэн хоршооддоос туршлага судлах

• Холбооноос программын талаарх мэдээллийг авах

• Программ нэвтрүүлэлтийн зардлыг төлөвлөж бизнес төлөвлөгөөндөө тусгах
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3. ХЗХоршоо бүр төсөл хөтөлбөр дамжуулан хэрэгжүүлэх эрхийг авцгаая !

• ХЗХ-ны тухай хуульд заасан “Төсөл хөтөлбөр дамжуулан хэрэгжүүлэх” 
эрхийг хэрхэн авах талаар судлах, шаардлагатай бол холбооноос сургалт  
мэдээллийг авах

Анхаарах нь 

- БГХурлаар эрхийг авахыг зөвшөөрсөн байх.

- Төсөл хөтөлбөр дамжуулах тухай бизнес төлөвлөгөөнд тусгасан байх.

- Энэхүү үйл ажиллагааг явуулахыг хоршооны дүрмээр зөвшөөрсөн байх.

- Төсөл хөтөлбөр дамжуулан хэрэгжүүлэх журам боловсруулж ТЗ-өөр 
батлуулсан байх.
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4. Харилцан туршлагаа хуваалцъя
• Гадаад дотоодын туршлага судлах аялалуудад идэвхтэй оролцох, (Нөхцөл 

байдлыг эерэгээр ашиглаж цахим үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох жишээ 
нь АХЗХХолбооны виртаул туршлага судлах аялалд оролцох)

• МХЗХҮХолбоонд хүсэлт гаргаж сонгуульт болон гүйцэтгэх албын ажилтнуудыг 
сонгосон хоршооноос туршлага судлуулах (1:1)

• Өөрийн сайн туршлагаас хуваалцах ( Та бусдаас сурах зүйл олон байгаа ч 
таньд бас нэг бусдад хуваалцах сайн туршлага байгаа)
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5. Хүний нөөцөө чадавхжуулцгаая!
• Хүнийн нөөцийн хөгжүүлэлтийн бодлого, төлөвлөлттэй болох
• Урамшууллын системтэй болох
• Мэргэжлийн болон хувь хүний хөгжлийн сургалтуудад байнга хамруулах, 

дэмжих –(Программ хангамж, Харилцааны маркетинг, Сошиал медиа, Вэб 
дизайн хөгжүүлэх гэх мэт)

• Хүний нөөцийн хөгжил, сургалтын зардлыг заавал төлөвлөж үйл ажиллагааны 
төсөвт суулгах



ДЭЛХИЙН ЖИШИГ ХОРШООНЫ ХӨГЖЛИЙГ 
НУТАГШУУЛАХЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА ИЛҮҮ 

САЙНЫГ БҮТЭЭЦГЭЭЕ!


