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Сургалтад оролцуулах тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 11 дэх 
заалт, “Монголбанкны сургалтын журам”-ын 3.1, 3.3.а дахь заалтыг тус тус үндэслэн 
ТУШААХ нь:

1 .Дотоод аудитын газрын захирал Д.Аюуш, Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн 
төвийн захирал Б.Одонтунгалаг, тус төвийн Мэдээлэл, лавлагааны албаны ахлах 
мэргэжилтэн М.Нургул, Хэвлэлийн албаны эдийн засагч Д.Баттуул, Тамгын газрын 
Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэг нарыг 
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Валдтхаузэн хотноо 2018 оны 12 дугаар сарын 
03-наас 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Ахисан түвшний сургагч багшийн 
сургалт”-д оролцуулсугай.

2.Д.Аюуш, Б.Одонтунгалаг, М.Нургул, Д.Баттуул, Б.Эрдэнэчимэг нарын виз болон 
даатгал, томилолтын зардлыг батлагдсан төсвийн дагуу урьдчилгаагаар олгож, баримтыг 
нь үндэслэн Тамгын газар, Дотоод аудитын газар, Олон нийтийн боловсрол мэдээллийн 
төвийн сургалтын зардлаас тус тус гаргахыг Тамгын газар (Ж.Батхуяг), Тайлан бүртгэлийн 
газар (Т.Амарсайхан)-т тус тус зөвшөөрсүгэй.
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Сургалтад оролцуулах тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсгийн 11 дэх заалт, “Монголбанкны сургалтын журам”-ын 3.1, 3.3.а дахь 
заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Дотоод аудитын газрын захирал Д.Аюуш, Олон нийтийн боловсрол, 
мэдээллийн төвийн захирал Б.Одонтунгалаг, тус төвийн Мэдээлэл, 
лавлагааны албаны ахлах мэргэжилтэн М.Нургул, Хэвлэлийн албаны эдийн 
засагч Д.Баттуул, Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн хүний 
нөөцийн мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэг нарыг Холбооны Бүгд Найрамдах 
Герман Улсын Валдтхаузэн хотноо 2018 оны 12 дугаар сарын 03-14-ний 
өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Ахисан түвшний сургагч багшийн сургалт”- 
Лэрол цуу лсу гаи.

’ Д.Аюуш, Б.Одонтуш^лаг, М.Нургул, Д.Баттуул, Б.Эрдэнэчш 
нарын\из болон дааттал, /омилолтыгк зардлыг батлагдсан төсвишидагуу 
урьдчилгаагаар олгож, бапимтыг нь үндэҮзэн Тамгын газар, Доторд аудитын 
газар, Олок нийтийн боловсрол мэдээллшш төвийн сургалтыи^зардлаас тус 
тус гаргахиг Тамгыь/ газар (Ж.Батхуя^), Тайлан (^үртгэлийн газар 
(Т.Амарсайхан^т т у с ^ с  зөвшөөрсүгэй.
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