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Б. Мягмаржав› Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн онлайн хэлэлцүүлэг эхэлж
байна.
15:05:59 ‹Зочин649› сайн байн уу
15:06:07 ‹Зочин463› Мэргэшсэнгийн сургалтанд суух нь бусад ижил төстэй сургалтаас юугаараа
давуу вэ давуу тал бий юу.
15:06:20 ‹Зочин649› санхүү бүртгэлийн алгалт ямархуу бүтэцтэй байх вэ
15:06:53 ‹Зочин649› хэдэн хувь нь стандарт хэдэн хувь онолын тест гэх мэт
15:07:39 ‹Б. Мягмаржав› Зочин874, Сургалтын программын дагуу явагдана. Хуулийн жагсаалт
сайт дээр байрлуулсан байгаа.
15:08:26 ‹Б. Мягмаржав› Зочин463, МНБ-ны шалгалтанд бэлтгэх хөтөлбөрийн дагуу явагддаг
15:09:17 ‹Зочин649› 2015 оны хаврын шалгалт нэлээд хүнд байсан энэ удаа ямархуу байх вэ.
хүнд гэдэг нь шалгалт тестын ном дээр байгаагаас арйа өөр хүндэрсэн тест байсан
15:09:32 ‹Б. Мягмаржав› Зочин649, 10орчим хувь нь СТОУС 30% нь бодлого дасгал, үлдсэн хэсэг
нь энгийн болон бодолттой тест гэсэн бүтэцтэй байдаг
15:10:11 ‹Зочин463› Танай сургалтанд суусан хүмүүсээс хэдэн хувь нь тэнцдэг вэ. Сургалтын
чанар хэр вэ
15:12:01 ‹Б. Мягмаржав› Зочин649, Өнгөрсөн хаврын шалгалт нь сургалтын батлагдсан
хөтөлбөрийн дагуу явагдсан бөгөөд зөвхөн бүтцийн хувьд өөрчлөлт орсон тал бий. Тухайлбал
өмнө нь СТОУС үнэн худал хэлбэрээр байдаг байсан бол хаврын шалгалтанд сонголт хэлбэрээр
орж ирсэн. Цаашдаа ч бүтцийн хувьд өөрчлөлт хийх болно
15:12:08 ‹Зочин649› хаврын тестийг хариуны хамт вэб сайт дээр байрлуулух боломж бий юу
15:12:48 ‹Зочин823› Өдрийн мэнд
15:13:03 ‹Зочин823› Энэ удаагын шалгалтанд Санхүү Зардал
15:13:16 ‹Зочин649› тэгэхдээ өөрчлөлттэй уялдуулан сургалтын мат тестийн номыг
шинэчлээгүйгээс хүмүүс цаг алдаж байна
15:13:17 ‹Зочин345› Сайн байна уу, Энэ удаагийн МНБ-ийн эрх олгох Хуулийн шалгалтанд
шинээр батлагдсан НББТХууль, АТХууль- с ирэх үү? эсвэл 2015,12,31 хүртэл мөрдөгдөх хуучин
хуулиас ирэх үү?
15:13:29 ‹Б. Мягмаржав› Зочин649, Сургалтанд суусан хүмүүсийн сүүлийн жилүүдийн дунджаар
25-40% тэнцэлттэй байдаг.
15:13:38 ‹Б. Мягмаржав› Зочин823, Өдрийн мэнд
15:13:57 ‹Зочин823› Ямар ном ашиглан бэлдвэл дээо бол
15:13:59 ‹Зочин823› дээр
15:14:22 ‹Б. Мягмаржав› Зочин649, 2015 оны шалгалтын тестийн эмхэтгэлийг 2016 оны 1-р
улиралд багтаан хэвлэлтэнд гаргах болно.
15:15:23 ‹Зочин462› Ene udaagiin shalgalt 2015.06 sariin shalgalttai ijil tuvshniih bh uu
15:15:33 ‹Зочин874› сургалтанд хамрагдсан хүний 25-40 хувь тэнцдэг гэхээр сургалтын чанар үр
дүн хангалтгүй муу байдаг гэсэн үг үү
15:15:52 ‹Зочин649› эмхэтгэл гарахаас өмнө вэб сайтад түр байршуулж болох уу
15:16:09 ‹Б. Мягмаржав› Зочин649, Зөвхөн өмнөх жилүүдийн тесттэй адил байдлаар шалгалтыг
зохион байгуулахгүй. Дээр хэлсэнчлэн хөтөлбөрийн хүрээнд агуулгыг өөрчлөлгүйгээр шалгалтыг
явуулах болно.

‹Б. Мягмаржав› Зочин823, Багш нарын гаргасан олон төрлийн сурах бичиг институтийн
номын сангаар худалдаалагдаж байгаа. Тэдгээрийг ашиглаж болно
15:17:36 ‹Зочин345› Энэ удаагийн МНБ-ийн эрх олгох Хуулийн шалгалтанд шинээр батлагдсан
НББТХууль, АТХууль- с ирэх үү? эсвэл 2015,12,31 хүртэл мөрдөгдөх хуучин хуулиас ирэх үү?
15:18:10 ‹Б. Мягмаржав› Зочин462, Шалгалтыг хөтөлбөрийн хүрээнд л зохион байгуулна.
15:18:56 ‹Зочин490› Ñàéí áàéíà óó. 5í øàëãàëòàí äýýð õºíãºëºëò àâ÷ ÷àäààã¿é õóãàöàà äóóññàí áîë
ñîðèë øàëãàëòûã äàõèí ºãºõ ¿¿
15:19:02 ‹Зочин463› Танайх сургалтын чанартаа анхаармаар юм шигээ танай сургалтанд суух нь
бусад сургалтанд сууснаас давуу чанартай баймаар юм, танай сургалтын төлбөр өндөр юм байна
лээ шдээ тийм хэрнээ хүмүүсийгээ суулгаад л хаях биш чанарт нь анхаармаар байна уламжилж
өгнө үү
15:19:13 ‹Б. Мягмаржав› Зочин345, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа буюу 2015-12-31-ийг
хүртэлх хүчинтэй хуулиар шалгалт зохион байгуулна
15:19:55 ‹Б. Мягмаржав› Зочин649, Эмхэтгэл гархаас өмнө байршуулах боломжгүй
15:20:03 ‹ММНБИ› Зочин490, фондоо солино уу
15:20:18 ‹Зочин490› Сайн байна уу 5н шалгалтан дээр хөнгөлөлт авч чадаагүй хугацаа нь дууссан
бол сорил шалгалтыг дахин өгөх үү
15:20:54 ‹Б. Мягмаржав› Зочин463, Сургалтын чанар багшлах боловсон хүчний чадварт анхаарал
хандуулж ажиллах болно
15:21:07 ‹Б. Мягмаржав› Зочин490, Дахин өгөх болноо
15:21:18 ‹Зочин345› ММНБИ-ийн номын санд Хуулийн тестийн шинэ ном зарж байнсан. Шинээр
батлагдсан 2 шинэ хуулиас орсон байгаа, шалгалтанд шинэ хууль ирнэ гэж байсан. Тодруулж
өгнө үү.
15:21:38 ‹Зочин463› Хуулийн тест шинэчлээд 600 байснаа 705 болсон байна лээ шинэчилсэн
номон дээр 2016 оны 1 сарын 1нээс мөрдөх хуулиуд байсан энэ шалгалтан дээр огт ирэхгүй гэж
ойлгож болох уу
15:22:19 ‹Зочин462› buh shalgalt 75-s deesh tentseh u
15:22:19 ‹Б. Мягмаржав› Зочин345, 2015-12-31н хүртэлх хүчинтэй хуулиар шалгалт явандана.
15:23:02 ‹Зочин462› neg shalgalt 75 hureegui ch dundajlaad tentsej boldog geh ni unen u
15:23:04 ‹Б. Мягмаржав› Зочин462, Тэгнээ
15:23:39 ‹Б. Мягмаржав› Зочин462, Энэ журам хүчингүй болоод 3 жил болж байна
15:24:41 ‹Б. Мягмаржав› МНБ -ийн шалгалтын бүртгэл өнөөдрөөс эхэлж байга болно
15:25:20 ‹Б. Мягмаржав› Та бүхнийг шалгалтандаа эртхэн бүртгүүлэхийг хүсэж байна
15:25:36 ‹Зочин462› tanaihaas nom avch sanhuu zardald beldsen bolovch ungursun 6 sariin shalgalt
tuuntei haritsuulahaargui bsan
15:25:43 ‹Зочин874› Шалгалт авах өдөр яг НӨАТ тайлангийн өдөртөө давхцдаг энэ нь нягтлан
бодогч нарт хүндрэлтэй байдаг үүнийг шийдэх боломжтой юу
15:25:59 ‹Зочин463› Яаж бэлдвэл илүү амжилттай шалгалтанд орох вэ
15:26:03 ‹Зочин462› haanaas beldehee medehee bolichloo
15:26:07 ‹Зочин345› ММНБИ-ийн номын санчид "Шинэ хуулиар шалгалт авна" гэж худлаа
мэдээлэл өгөхгүй байхыг дамжуулж өгнө үү.
15:27:50 ‹Б. Мягмаржав› Шалгалтэнд бүртгүүлэхдээ Өргөдөл, төгссөн сургуулийн
дипломын хуулбар, НД-ийн дэвтэр, ажлын байрна тодорхойлолт, Иргэнмий үнэмлэх,
Сорил шалгалт өгч тэнцсэн тодорхойлолт, төлбөрийн баримт, 2 хувь цээж зураг зэргийг
бүрдүүлж бүртгүүлэх ёстой
15:27:50 ‹Зочин451› sain bna uu? Zardal, sanhuu burtgeliin shalgalt 6 sard hund bsan.
15:28:37 ‹Зочин451› ‹Зочин462› neg shalgalt 75 hureegui ch dundajlaad tentsej boldog geh ni unen
u? ene asuultand hariulj ugnu?
15:28:58 ‹Зочин463› ‹Б. Мягмаржав› Зочин462, Энэ журам хүчингүй болоод 3 жил болж байна
15:29:04 ‹Зочин712› Хөнгөлөлтийн хугацаа дууссан шалгалтыг харж үзээд ганц удаа сунгах
боломж байгаа юу
15:29:40 ‹Зочин463› ‹Зочин463› Яаж бэлдвэл илүү амжилттай шалгалтанд орох вэ
15:29:50 ‹Зочин712› уг нь 1 л шалгалт өгөх ёстой байсан нь 2 болоод бн
15:30:14 ‹Б. Мягмаржав› Зочин463, Бие дааж сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Зөвхөн өнгөрсөн үеийн тест
бодлого дасгалыг хуулбарлан бэлдэх биш тухайн хичээлээ агуулгын сайн ойлгох хэрэгтэй
15:30:25 ‹Зочин712› Б. Мягмаржав, Хөнгөлөлтийн хугацаа дууссан шалгалтыг харж үзээд ганц
удаа сунгах боломж байгаа юу, уг нь 1 л шалгалт өгөх ёстой байсан нь 2 болоод бн
15:30:38 ‹Б. Мягмаржав› Зочин345, уламжлая аа
15:31:18 ‹Зочин345› БАЯРЛАЛАА
15:17:18

‹Зочин462› shalgaltiinhaa materialtai taniltsah bolomjtoi yu
‹Зочин451› Suuliin gants shalgaltand tentsehed yamar negen hungulult uzuuleh talaar
juramdaa tusgaj uguuch.
15:32:29 ‹Зочин462› umnu ni huselt gargasan ch uzuuleegui
15:32:38 ‹Б. Мягмаржав› НББ тухай болон Аудитын тухай хууль 2016-1-1-ээс эхэлж үйлчилж
эхлэх болно. Үүнийг сайн анхаараарай
15:33:33 ‹Б. Мягмаржав› Зочин712, сайдын баталсан журмаар асуудлыг шийддэг учраас дахин
сунгах боломжгүй юм.
15:33:54 ‹Зочин108› Сайн байна уу,шалгалтын дүн сонсоход тэнцээгүй байсан хүмүүс нийт дүн
гарахад тэнцээд мэргэшсэн болсон байдаг яаж болдог юм болоо
15:34:29 ‹Зочин463› 108 зөв асуулт байна
15:34:43 ‹Зочин823› 108 зөв асуулт байна
15:34:50 ‹Зочин108› Миний хувьд 1 л шалгалтан дээр 2-5 оноогоор бүдрээд 3 жил болж байна
15:35:07 ‹Б. Мягмаржав› Зочин462, Журманд заасны дагуу зөвхөн ажлын 3 хоногийн дотор
өргөдөл гарган шалгалтын материалтай танилцаж болдог. Бусад нөхцөлд боломжгүй ээ
15:35:15 ‹Зочин451› 1 onoo dutsan bol tentsuuldeg bh.
15:35:43 ‹Зочин463› 3 ‹Зочин874› Шалгалт авах өдөр яг НӨАТ тайлангийн өдөртөө давхцдаг энэ
нь нягтлан бодогч нарт хүндрэлтэй байдаг үүнийг шийдэх боломжтой юу
15:35:58 ‹Зочин462› jurmiin daguu handsan bolovch uzuuleegui
15:36:07 ‹Зочин463› энэ асуултанд хариулаад өгөөч дандаа л нөаттэй үеэр шалгалт өгч байхын
15:36:52 ‹Зочин874› 2-5 оноог харж үзэж байвал зүгээр байна аа
15:36:59 ‹Зочин451› shalgaltaa 11 sard bolgovol deer yum shig
15:37:05 ‹Зочин463› өргөдөл аваад таг чимээгүй болдог шдээ яагаад үзүүлэхгйү шалтгаанаа ч
хэлэхгүй
15:37:08 ‹Зочин874› ийм хүмүүс зөндөө байгаа
15:37:36 ‹Зочин345› Зарим хуульд орсон өөрчлөлтүүд МНБ-ийн эрх олгох Хуулийн шалгалтын
тест-д ороогүй байдаг. Яагаад хуулийн өөрчлөлттэй уялдуулж тестээ өөрчилдөггүй вэ? Жнь:
ОАТТХууль, ХОТХууль...
15:38:01 ‹Зочин874› нягтлан бодогч нарын хамгийн их ачаалалтай үед шалгалтаа авах юм
15:38:06 ‹Зочин462› asuudalgui bol uuriinh ni materialiig uurt ni uzuuleh
15:38:12 ‹Зочин462› heregtei shdee
15:39:31 ‹Б. Мягмаржав› одоогийн мөрдөж байгаа журманд хөнгөлөлт үзүүлэх заалт байхгүй.
2016-1-1-ээс Аудитын тухай болон НББ-ийн тухай хууль шинээр мөрдөгдөж эхлэхтэй холбоотой
шалгалтын журманд өөрлөлт орно. Үүнтэй холбоотой МНБ бэлтгэх хөтөлбөрт өөрчлөлт орох
болно.
15:40:04 ‹Зочин874› энэ удаа хуучин хуулиараа авна гэсэн үг үү
15:40:55 ‹Зочин108› Сайн байна уу,шалгалтын дүн сонсоход тэнцээгүй байсан хүмүүс нийт дүн
гарахад тэнцээд мэргэшсэн болсон байдаг яаж болдог юм болоо
15:42:10 ‹Б. Мягмаржав› Зочин451, Шалгалтын журманд өөрчлөлт оруулах замаар 11 сарын
сүүлээр МНБ -ийн шалгалтыг зохион байгууж болох юм аа. Энэ талаар холбогдох удирдлагуудад
уламжлах болно оо
15:42:29 ‹Зочин345› Зарим хуульд орсон өөрчлөлтүүд МНБ-ийн эрх олгох Хуулийн шалгалтын
тест-д ороогүй байдаг. Яагаад хуулийн өөрчлөлттэй уялдуулж тестээ өөрчилдөггүй вэ? Жнь:
ОАТТХууль, ХОТХууль...
15:43:36 ‹Зочин874› Сургалтын цагийг ажлын бус цагаар зохион байгуулах боломжтой юу
15:43:56 ‹Зочин345› Сургалтын цагийг ажлын бус цагаар зохион байгуулах боломжтой юу
15:44:32 ‹ММНБИ› Зочин462, Шалгалтын комисст өгсөн өргөдөлүүдээс танилцуулаагүй
болон эргэн мэдээллээгүй өргөдөл гомдол байхгүй болно. Та өөрийн өгсөн өргөдлийн
огноо болон нэрээ хэлээд өгсөн хариултуудтай танилцаж болно
15:45:31 ‹Б. Мягмаржав› Зочин345, Өнгөрсөн шалгалтанд ОАТТХуулинд тийм алдаа гарсан зүйл
бий. Үүнийг бид шалгуулагчдыг хохиролгүй байхаар асуудлыг шийдэж өгсөөн. хэрвээ аливаа
тестэнд алдаа гарсан тохиолдолд шалгуулагчдад хохирол учруулахгүй байдлаар асуудлыг
шийдэж ирсэн.
15:48:09 ‹Б. Мягмаржав› Зочин108, Тийм зйүл байвал албан ёсоор бичгээр мэдэгдэж болно оо
15:49:21 ‹Зочин823› Нийт шалгалт өгөгсөддөө бүгдэд нь амжилт хүсье бүгдээрээ ММНБ болоорой
15:49:25 ‹Б. Мягмаржав› Зочин874, Тийм
15:49:29 ‹Зочин345› Өргөдөл гомдлын хариуг журамд заасны дагуух хугацаанд шийддэггүй. МНБийн эрх олгогдож тангараг өргөсний дараа шийддэг. Яагаад журамд заасан хугацаанд өргөдөл
гомдлыг шийддэггүй вэ?
15:32:14
15:32:17

‹Б. Мягмаржав› Зочин345, Тийм тохиолдол байхгүй ээ. Өргөдлийг шалгалтын дүн
зарлагдснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор хүлээн авч судлан үзээд тодорхой хугацааны дараа
хариу өгдөг болно
15:51:52 ‹Зочин345› Тодорхой хугацаа нь арай дэндүү урт байна.
15:52:10 ‹Зочин463› Мэргэшсэнгийн багш нар сургалтын дараа мэргэшсэнгийн шалгалтанд нь
амжилт хүсье гэж хэлэхийн оронд цөөхөн унаж тэнцээрэй гээд их муухай санагдсан шүү
өөрсдийхөө заасан ажлыг үр дүнгүй гэж байгаа юм шиг
15:52:44 ‹Б. Мягмаржав› Зочин345, Таны өргөдлийг хэдэн өдрийн дараа шийдвэрлэсэн бэ?
15:52:54 ‹Зочин874› өнөөдөр эхлэж байгаа англи хэлний сургалтанд суух гэсэн боловч ажлаас
чөлөө өгөхгүй сууж чадсангүй ээ энэ сургалтыг ажлын бус цагаар явуулах боломж байгаа юу
15:53:19 ‹Б. Мягмаржав› Зочин463, гомдлыг хүлээн авлаа.
15:54:34 ‹Зочин463› Баярлалаа
15:54:36 ‹Б. Мягмаржав› Зочин874, Сургалтанд суулгүйгээр бие дааж бэлтгэн шалгалт өгөх
боломжтой.
15:56:39 ‹ММНБИ› Чат дуусахад 5 минут үлдлээ. Та бүхэн асуух асуултаа илгээгээрэй.
15:57:11 ‹Зочин874› бие дааж хэрхэн ямар гарын авлагаас бэлдвэл үр дүнтэй вэ
15:58:02 ‹Зочин463› Мэргэшсэнгийн шалгалт жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй хүмүүст
шалгалтын хүчинтэй хугацааг сунгаж өгмөөр санагдсан, Би жирэмсэн байж байгаад төрөөд 2
шалгалт маань цувраад хүчингүй болсон чөлөө авдаг бол авмаар л байсан харамсалтай юм байна
лээ
15:58:30 ‹Зочин451› 463-n sanaliig demjij bna.
15:58:45 ‹Б. Мягмаржав› Зочин874, Англи хэлний шалгалтын хөтөлбөрийн дагуу холбогдох
материалуудыг ашиглаж болно оо.
15:58:47 ‹Зочин62› ene udaagiin mergeshsen bolson humuus shine huuliaraa yu huuchinaaraa yu?
ooroor helbel 4 jiliin daraa hugatsaagui boloh u?
15:59:43 ‹Зочин463› Б. Мягмаржав› багшаа хариулаарай цаг дууслаа
15:59:56 ‹ММНБИ› Зочин463,
16:00:12 ‹Зочин463› :02 ‹Зочин463› Мэргэшсэнгийн шалгалт жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй
хүмүүст шалгалтын хүчинтэй хугацааг сунгаж өгмөөр санагдсан, Би жирэмсэн байж байгаад
төрөөд 2 шалгалт маань цувраад хүчингүй болсон чөлөө авдаг бол авмаар л байсан харамсалтай
юм байна лээ
16:00:21 ‹Б. Мягмаржав› Зочин62, 4 жилийн дотор багтаан МНБ-ийн эрхийг хугацаагүйгээр олгох
болно. Энэ талаар шинэ журмын төсөлд боловсруулагдаж байгаа.
16:00:27 ‹Зочин463› ийм хөнгөлөлт журмандаа оруулах боломжтой юу
16:00:55 ‹ММНБИ› Зочин463, Бид нийтлэг зүйлийг тусгасан журамд баригдаж ажилладаг
болохыг анхаарна уу. Баярлалаа
16:01:46 ‹Б. Мягмаржав› Зочин463, Энэ талаар цааш нь уламжлах болно оо.
16:01:51 ‹ММНБИ› Өнөөдрийн Чатыг удирдаж явуулсан сургалт хариуцсан дэд захирал
Б.Мягмаржавт баярлалаа. Та бүхэнд ажил болон шалгалтад тань амжилт хүсье.
Баярлалаа
16:02:22 ‹Зочин463› Баярлалаа
15:51:21

