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МОНГОЛБАНКНЫ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

902001 сарын 33 өдөр Дува 6-2 Улаанбаатар хот

Л.Долгоон,Д.Энхзаяа нарыг сургалтад
оролцуулах тухай.

Төв байк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1, 28.1.11 дэх
заалт, “Монголбанкны сургалтын журам”-ын 3.1, 3.3. дэх заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХнь:

1.Судалгаа статистикийн газрын Судалгааны хэлтсийн эдийн засагч Л.Долгоон,
Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн ахлах эдийн засагч Д.Энхзаяа нарыг
2020 оны02 дугаар сарын 02-ноос 06-ны өдрүүдэд Холбооны Бүгд Найрамдах Герман
Улсын Майны Франкфурт хотноо зохион байгуулагдах “Макро эдийн засгийн шинжилгээ,
төсөөлөл” сэдэвт сургалтад оролцуулсугай.

2.Дээрх нэр бүхий ажилтнуудын ирэх, очих онгоцны тийз, визний хураамж, виз
мэдүүлгийн төвийн үйлчилгээний хураамж, дотоодын тээвэр болон томилолтын зардлыг
урьдчилан олгож, баримтыг нь үндэслэн Судалгаа, статистикийн газар,
судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн гадаад сургалтын зардлаас гаргахыг Тамгын газар
(Ж.Балхуяг), Тайлан бүртгэлийн газар (Ц.Гарьд)-т тус тус зовшөорсүгэй.

3.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар
(Т.Амарсайхан)-т даалгасугай.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, Б.ЛХАГВАСҮРЭН
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1.Баримт бичгийн торол: Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаал
2. Товч утга: Сургалтад оролцуулах тухай
3. Танилцсан:

л

4. Хянасан: ТГ-ын захирал 47 Ж.Батхуяг
ХЭЗГ-ын захирал 9 С 0 2/СуДлоуш
ТГ-ын ЗХНХ-ийн захирал Эдл--бйлаицО.БадамцооТГ-ын төсвийн ахлах мэргэжилтэн

5. Боловсруулсан: ТГ-ын ЗХНХ-ийн мэргэжилтэн ту” Б.Эрдэнэчимэг

ТӨСӨЛ

Л.Дөлгоон,Д.Энхзаяа нарыг сургалтад оролцуулах тухай

"өв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1, 28.1.11 дэх заалт,
“Монголбанкны сургалтын журам”-ын 3.1, 3.3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХнь:

1.Судалгаа статистикийн газрын Судалгааны хэлтсийн эдийн засагч Л.Долгөөн, Эдийн
засгийн судЖба, сургалтын хүрээлэнгийн ахлах эдийн засагч Д.Энхзаяа нарыг 2020 оны02.
дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд ХолбооныБүгд Найрамдах Герман Улсын Майны Франкфурт
хотноо зохион байгуулагдах “Макро эдийн засгийн шинжилгээ, төсөөлөл” сэдэвт сургалтад
оролцуулсугай.

2.Дээрх шэр бүхий ажилтнуудын ирэх, очих онгоцны тийз, визний хураамж, виз
мэдүүлгийн төвийн үйлчилгээний хураамж, дотоодын тээвэр болон томилолтын зардлыг
урьдчилан олгож, баримтыг нь үйдэслэн Судалгаа статистикийн газар, Эдийн засгийн судалгаа,
сургалтын хүрээлэнгийн гадаад сургалтын зардлаас гаргахыг Тамгын газар (Ж.Батхуяг),
Тайлан бүртгэлийн газар (Ц.Гарьд)-т тус тус зөвшөөрсүгэй.

3.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар
(.Амарсайхан/-т даалгасугай
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