
 

 

“Монгол Улсад Бенефициар өмчлөлийн мэдээллийг ил тайлагнах нь”  

сэдэвт сургалт 

2016 оны 8 дугаар сарын 24-25-ны өдөр 

Туушин Бэст Вэстэрн зочид буудал, Сүлд танхим 

Цаг Агуулга Илтгэгч 

Өдөр 1 

8 сарын 24 

Бенефициар өмчлөлийн мэдээллийг ил 

тайлагнах шаардлага, шинэчлэлийн тэргүүлэх 

чиглэлтэй уялдуулах нь 

 

9:00 - 9:30 Нээлтийн ажиллагаа 

Сургалтын зорилгыг танилцуулах 

ББЗХ, ТАН эвсэл 

Танилцуулга – Бенефициар өмчлөлийн талаарх ерөнхий ойлголт  

 

9:30 – 10:30 Бенефициар өмчлөл гэж юу вэ, яагаад чухал вэ?  Мари Линцер, 

ББЗХ, Засаглалын 

мэргэжилтэн 

10:30-11:30 Бүлгийн ажил: 5 бүлэг, 40 мин хэлэлцүүлэг, үр дүнг 

танилцуулах 

1. Монголын олборлох салбарт далд 

өмчлөлтэй холбоотой ямар асуудлууд 

байна вэ? 

2. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд Бенефициар 

өмчлөлийг ил тайлагнах нь ямар ач 

тустай вэ? 

 

 

 

Бүгд 

11:30-11:45 Завсарлага  

 

 

11:45-12:30 Бенефициар өмчлөлийн талаарх ОҮИТБС-ын 

заалтууд  

Бенефициар өмчлөлийн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн 

туршилтын төслүүдийн сургамж  

 

Мари Линцер, 

ББЗХ, Засаглалын 

мэргэжилтэн 

12:30-13:30 Үдийн завсарлага 

 

 

13:30-15:00 Бенефициар өмчлөл Монголд: тулгарч байгаа 

асуудлууд ба шинэчлэл (замын зураг 4.1) 

- Тайлангийн үр дүнг танилцуулах 

- Асуулт хариулт 

- Бүлгийн хэлэлцүүлэг, үр дүнг танилцуулах, 

замын зургийн төслийг боловсруулах 

(загвар маягт бөглөх)  

 

Д.Тэгшбаяр, ННФ-

ын зөвлөх, 

Мари Линцер, 

ББЗХ, Засаглалын 

мэргэжилтэн 

15:00-15:15 Завсарлага 

 

 

15:15-16:30 Тайлангийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангаж 

болох вэ? 

Хууль эрх зүй болон институцийн шинэчлэл рүү 

оруулж өгөх, (замын зураг 4.2), БӨ-чдийн сүлжээ 

торыг зураглах, мөрдөн илрүүлэх аргачлал  

Бүлгийн хэлэлцүүлэг, үр дүнг танилцуулах, замын 

зургийн төслийг боловсруулах (загвар маягт 

бөглөх) 

 

 

Д.Эрдэнэчимэг, 

ТАН эвслийн 

зохицуулагч 

16:30-16:45 Өдрийн үйл ажиллагааг дүгнэх 

 

Бүгд 

 



 

 

Өдөр 2 

8 сарын 25 

 

Бенефициар өмчлөлийг ил тайлагнах замын 

зураг /roadmap/  боловсруулах 

 

9:00 – 10:15  Тайлагналын хүрээ ямар байх вэ?  

Бенефициар өмчлөгчдийг тодорхойлох  

(замын зураг 4.3)  

Бүлгийн хэлэлцүүлэг, үр дүнг танилцуулах, замын 

зураг боловсруулах (загвар маягт бөглөх)   

 

Мари Линцер, 

ББЗХ, Засаглалын 

мэргэжилтэн 

10:15-11:30 Хэн тайлагнах вэ? Тайланд ямар мэдээлэл орох вэ?  

Улс төрд нөлөө бүхий этгээд, ил тайлагнах 

мэдээллийн задаргааг тодорхойлох  

(замын зураг 4.4 ба 4.5)  

Бүлгийн хэлэлцүүлэг, үр дүнг танилцуулах, замын 

зураг боловсруулах (загвар маягт бөглөх) 

 

 

Мари Линцер, 

ББЗХ, Засаглалын 

мэргэжилтэн 

11:30-11:45 Завсарлага 

 

 

11:45-13:00 Хэзээ тайлагнах вэ?  

Өгөгдөл цуглуулах (4.6) өгөгдлийн 

баталгаажуулалтыг хэрхэхийг авч үзэх (4.7)  

Бүлгийн хэлэлцүүлэг, үр дүнг танилцуулах, замын 

зураг боловсруулах (загвар маягт бөглөх) 

 

 

Н.Дорждарь, ББЗХ, 

Монгол Улс дахь 

менежер 

13:00-14:00 Үдийн завсарлага 

 

 

14:00-15:15 Хэрхэн тайлагнах вэ? 

Өгөгдлийг цуглуулах хугацаа (4.8) ба Өгөгдлийн 

хүртээмж (4.9) 

Бүлгийн хэлэлцүүлэг, үр дүнг танилцуулах, замын 

зураг боловсруулах (загвар маягт бөглөх) 

  

 

Н.Дорждарь, ББЗХ, 

Монгол Улс дахь 

менежер 

15:15-15:30 Завсарлага 

 

 

15:30-16:45 Хугацаа ба дараагийн алхмууд, дэд ажлын хэсгийн 

үүрэг, чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээ, 

техник/санхүүгийн туслалцааны хэрэгцээ зэргийг 

хэлэлцэх.  

 (замын зураг 10,11,12) 

Бүлгийн хэлэлцүүлэг, үр дүнг танилцуулах, замын 

зураг боловсруулах (загвар маягт бөглөх) 

 

 

Д.Эрдэнэчимэг, 

ТАН эвслийн 

зохицуулагч 

 

16:45-17:00 

 

Сургалтын үйл ажиллагааг дүгнэх 

 

 

Бүгд 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mongolia EITI Workshop on Beneficial Ownership 

24-25 August, 2016 

“Suld” Hall, 4th floor, The Best Western Premier Tuushin Hotel 

Time Session Facilitator 

DAY 1 Understanding Beneficial Ownership EITI 

disclosure requirements and linking it to national 

reform priorities 

 

9:00 - 9:30 Welcome Ceremonies 

Introductions & objective-setting  

NRGI and PWYP 

Presentations – Providing an overview on beneficial ownership 

 

 9:30–10:30 What is beneficial ownership & why is it important Marie Lintzer, 

NRGI 

Governance 

Officer 

10:30-11:30 5 group discussions for 40min and report back: 

1. What are the issues in the extractive sector 

in Mongolia in relation to hidden 

ownership? 

2. How can beneficial ownership disclosure 

help in addressing these issues?  

 

 

All 

11:30-11:45 Break 

 

 

11:45-12:30 What are the EITI provisions on beneficial 

ownership?  

Lessons learned from Beneficial Ownership Pilots 

Marie Lintzer, 

NRGI 

Governance 

Officer 

12:30-13:30 Lunch 

 

 

13:30-15:00 Beneficial Ownership in Mongolia: Current issues 

and reforms (Roadmap 4.1) 

- Report presentation from OSF consultant 

-  Q&A 

- Group discussion, report back and roadmap 

drafting (filling the template) 

D.Tegchbayar, 

OSF consultant. 

Marie Lintzer, 

NRGI 

Governance 

Oficer 

15:00-15:15 Break 

 

 

15:15-16:30 How can reporting be made sustainable? 

Embedding into ongoing legal and institutional 

reforms (Roadmap 4.2), including investigative 

methodology for mapping networks of beneficial 

owners. 

 Group discussion, report back and roadmap 

drafting (filling the template) 

 

 

D.Erdenechimeg, 

PWYP 

Coordinator 

16:30-16:45 Recap of the day 

 

All 

DAY 2 Developing a roadmap for BO disclosure  

9:00 – 10:15  How to frame reporting?  

Defining beneficial owners (Roadmap 4.3)  

Group discussion, report back and roadmap 

drafting (filling the template) 

Marie Lintzer, 

NRGI 

Governance 

Officer 



 

 

DAY 2 Developing a roadmap for BO disclosure  

10:15-11:30 Who will report? What information will be 

reported?  

Identifying PEPs and Determining level of detail to 

be disclosed (Roadmap 4.4 & 4.5)  

Group discussion, report back and roadmap 

drafting (filling the template) 

 

Marie Lintzer, 

NRGI 

Governance 

Officer 

11:30-11:45 Break 

 

 

11:45-13:00 When will reporting happen?  

Collecting data (4.6) and Considering data 

assurance (4.7)  

Group discussion, report back and roadmap 

drafting (filling the template) 

 

 

N.Dorjdari, NRGI 

Mongolia 

manager 

13:00-14:00 Lunch 

 

 

14:00-15:15 How to report?  

Data timeliness (4.8) and Data accessibility (4.9) 

Group discussion, report back and roadmap 

drafting (filling the template) 

 

N.Dorjdari, NRGI 

Mongolia 

manager 

15:15-15:30 Break 

 

 

15:30-16:45 Considering timeline and next steps, sub-committee 

responsibilities, capacity building needs, 

technical/financial assistance needs, etc. (Roadmap 

10,11,12) 

Group discussion, report back and roadmap 

drafting (filling the template) 

 

D.Erdenechimeg, 

PWYP 

Coordinator 

16:45-17:00 Recap 

 

All 

      

 

 

 

 


