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	 Хуралд	 АББ-ын	 гишүүн	 орнууд	 оролцсон	
бөгөөд	 хурлыг	 нээж	 АББ-ын	 дарга	 Др.	 Ха	 Мин	 Хиеп	
үг	 хэлэв.	АББ-ын	 хөтөлбөрийн	 зохицуулагч	 2020	 оны	
төслийн	хэрэгжүүлэлтийн	талаар	мэдээллэлээ.	Үүний	
дараагаар	Шэрман	Лоо,	АББ-ын	 зохицуулагч	АББ-ын	
Алсын	хараа	2025	талаар	танилцууллаа.	Хурлаар	АББ-
ын	 Алсын	 хараа	 2025-д	 үндэслэн	 хөтөлбөрийн	шинэ	
чиглэлүүд,	2021	болон	2022	оны	үндэсний	бүтээмжийн	
төвүүдийн	хэрэгцээг	тодорхойлж	 ,	АББ-ын	60	жилийн	
ойн	 арга	 хэмжээний	 төлөвлөлөөг	 хэлэлцэх,	 Дижитал	
санаачлагын	 талаарх	 хэлэлцүүлэг	 буюу	 цахим	
хөтөлбөрүүдийг	 боловсруулах,	 үүнд	 АББ-ын	 дижитал	
хөтөлбөрийн	шинэчлэлт,	Face	to	Face	буюу	нүүр	тулсан	
байдлаас	виртуал	байдалд	шилжих	талаар	хэлэлцлээ.	
	 АББ-ын	 гишүүн	 улс	 БНТУ	 –ын	 мэргэжилтэн	
Хатагтай	 Гозде	 Боснали	 Загвар	 үйлдвэр	 болон	
дижитал	 өөрчлөлтийн	 төвийн	 талаар	 танилцуулав.	
Хурлыг	 хааж	 АББ-ын	Нарийн	 бичгийн	 дарга	 Др.	 АКП	
Мохтан	 үг	 хэлснээр	 хурал	 өндөрлөлөө.	 Одоо	 8	 сар	
гараад	 байгаа	 бөгөөд	 Ковид-19-ын	 нөлөө	 цаашид	
ямар	 байхыг	 мэдэхгүй	 байна.	 Иймээс	 гадагш	 аялах	

шаардлагыг	 биелүүлж	 чадахгүйд	 хүрээд	 байгаа	 учир	
нөхцөл	 байдалд	 тааруулан	 цахим	 арга	 шийдлийг	
авч	 үзэх	 шаардлагатайг	 мэдэгдэв.	 Мөн	 БНЭУ-ын	
мэрэгжилтнүүд	 одоогийн	 нөхцөл	 байдлыг	 авч	 үзэн	
цахим	хөтөлбөрүүдийн	тоог	нэмэх	шаардлагатай	гэсэн	
саналыг	дээвшүүллээ.	

	 Сургалтын	 зорилго	 нь	 олон	 улсын	 стандарт	
болон	ISO	стандартад	нийцсэн	хотын	захиргааны	үйл	
ажиллагааны	 болон	 үйлчилгээнд	 ухаалаг	 шийдлийг	
нэвтрүүлэх	 арга,	 аргачлалаас	 суралцахад	 байсан	 ба	
сургалтад	хамрагсад	нь	Ухаалаг	хотын	үндэс	суурийн	
талаарх	 ойлголт,	 Ухаалаг	 хотын	 хэв	 маягт	 шилжиж	
буй	 улсын	 туршлага,	 Ухаалаг	 үйл	 ажиллагаанд	
суурилсан	хотын	талаарх	ойлголт,	Ухаалаг	хот	болоход	
шаардлагатай	техник,	технологи,	Ухаалаг	хотын	гарын	
авлага,	 Япон	 улсын	 туршлагад	 суралцах,	 Ухаалаг	
хотын	 гарын	 авлага	 боловсруулах	 арга	 аргачлалд	
суралцав.	

	 Тус	 сургалт	 нь	 лекц,	 видео	 хичээл,	 багийн	
ажил	туршлага	судлах	аргаар	явагдсан	бөгөөд	сургагч	
багшаар	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагын	 Зөвлөх	
Доктор	 Винни	 Танг,	 Доктор	 Кавагүчи	 Шиничиро	 нар	
оролцов.	 Сургалтын	 эхний	 хоёр	 өдөр	 Др	 Винни	 Танг	
нь	ухаалаг	хотын	үндэс	суурь	болох	нээлттэй	өгөгдөл	
болон	 Ухаалаг	 хотын	 хэв	 маягт	 шилжиж	 буй	 Хонг	
Конг	 улсын	 талаар	 сургалтыг	 явуулсан	 бол	 Доктор	
Кавагүчи	Шиничиро	нь	Ухаалаг	хот	гэж	юу	вэ?,	Ухаалаг	
үйл	 ажиллагаатай	 дэвшилтэт	 технологид	 суурилсан	
хот,	 Ухаалаг	 хотууд	 ямар	 технологи	 нэвтрүүлдэг	
вэ?,	 Ухаалаг	 хотын	 гарын	 авлага,	 Япон	 болон	 бусад	

Сургалтын зорилго: 
	 Мэдлэгийн	 менежментийг	
байгууллагад	 системтэйгээр	
хэрэгжүүлэх	онолын	болон	практик	арга	
барилд	 суралцаж,	 байгууллагынхаа	
чадавхийг	 дээшлүүлж,	 стандартын	
шаардлагуудыг	 нэвтрүүлэх	 бодит	
туршлагад	суралцана.

Сургагч багш:
	 Азийн	бүтээмжийн	байгууллагын	
Зөвлөх	Доктор	Наоки	Огивара
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орны	 туршлагаас,	 Нээлттэй	 мэдээлэл	 нь	 Ухаалаг	
хотын	 үндсэн	 бүрэлдэхүүн	 хэсэг,	 Ухаалаг	 хот	 төсөл	
хэрэгжүүлэх	 гарын	 авлага	 сэдвүүдээр	 сургалтыг	
үргэлжлүүлэн	 явуулсан.	 Сургалтад	 Орхон	 аймгийн	
Засаг	Даргын	Тамгын	Газар,	Орхон	аймгийн	Нийгмийн	
Даатгалын	 хэлтсийн	 мэргэжилтнүүд,	 МИК,	 “УБДС”	
ТӨХК,	“ХААБ”	ТӨХХК,	“Эрдэнэт	үйлдвэр”	ТӨҮГ,	ЭХЗХ,	
ЗГХЭГ,	БСШУЯ-ны	нийт	55	мэргэжилтнүүд	хамрагдав.	
Сургалтын	явцад	нийт	оролцогчдыг	5	багт	хуваан	баг	
тус	бүрт	багийн	ахлагчийг	томилсон	ба	багийн	гишүүд	
хоорондоо	холбоо	тогтоож,	багийн	ажлыг	 гүйцэтгэхэд	
хүндрэлтэй	байсан	учир	сургалтын	7	дахь	өдөх	5	багийг	
Улаанбаатар	болон	Эрдэнэт	хот	гэсэн	2	багт	хуваагдав.	

Багийн	 ажлаар	 багууд	 өөрсдийн	 хотын	 “Ухаалаг	 хот”	
гарын	 авлага	 боловсруулах	 дасгал	 ажлыг	 ажиллав.	
Багууд	 сургалтын	 төгсгөлд	 өөрсдийн	 боловсруулсан	
ухаалаг	хотын	гарын	авлагыг	бусад	оролцогчид	болон	
багш,	 экспертүүдэд	 танилцуулсан	 бөгөөд	 сургалтын	
төгсгөлд	 цаашид	 хэрэгжүүлэх	 ажлын	 төлөвлөгөөг	
боловсруулж	танилцуулав.	
	 Ухаалаг	 хот	 сэдэвт	 сургалтыг	 мэргэжлийн	
гадаад	 багш	 нар	 сургалт	 удирдан	 явуулж	 мэдээлэл,	
мэдлэг	 олгож,	 Ухаалаг	 хот	 хэрэгжүүлэх	 чадамж,	
мэдээлэл,	сургалтын	материал	бүрдүүлж,	цаг	үеэ	олсон	
хэрэгцээтэй	 сургалт	 болж,	 шинэ	 төсөл	 хэрэгжүүлэх	
санааг	олгосноороо	давуу	талтай	байв.	

Сургалтын үр дүн: 
• Мэдлэгийн	 менежментийн	

стратеги
• АББ-ын	мэдлэгийн	менежментийн	

загвар
• Мэдлэгийн	хөрөнгийн	менежмент
• ММ-ийн	засаглал
• ММ-ийн	 арга	 хэрэгсэл	 ба	

техникүүд
• ММ-ийг	байгууллагад	хэрэгжүүлэх	

үйл	явцын	менежмент
• ISO	 30401	 ММ-ийн	 ОУ-ын	

стандарт	ба	түүний	шаардлагууд	
• ММ-ийн	зөвлөхүүдийн	чадамжийг	

эзэмшсэн	байх.

Сургалтын аргачлал: 
	 Сургалтын	 аргачлал	 нь	 лекц,	 видео	 хичээл,	 багийн	 ажил	 туршлага	 судлах	 аргаар	 цахим	 хэлбэрээр	
явагдсан.
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Сургалтын агуулга, хөтөлбөр
	 “Мэдлэгийн	 менежмент”	 сэдэвт	
чадавх	 дээшлүүлэх	 сургалтыг	 МБТ	 болон	
АББ	хамтран	 (zoom	platform)	ашиглан	цахим	
хэлбэрээр	зохион	байгууллаа.	Сургалтыг	нээж	
Монголын	 бүтээмжийн	 төвийн	 Дэд	 захирал	
Ц.Батбилэг	оролцогчидтой	мэндчилэн	сургагч	
багш	Доктор	Наоки	Огивара-г	танилцуулснаар	
сургалт	 хөтөлбөрийн	 дагуу	 цагтаа/09:30	 мин	
эхлэв.	 Мэдлэгийн	 менежментийн	 стратеги,	
АББ-ын	 мэдлэгийн	 менежментийн	 загвар,	
Мэдлэгийн	 хөрөнгийн	 менежмент,	 ММ-ийн	
засаглал,	ММ-ийн	арга	хэрэгсэл	ба	техникүүд,	
ММ-ийг	 байгууллагад	 хэрэгжүүлэх	 үйл	
явцын	менежмент,	 ISO	30401	ММ-ийн	ОУ-ын	
стандарт	 ба	 түүний	 шаардлагууд,	 ММ-ийн	
зөвлөхүүдийн	 чадамж	 зэрэг	 сэдвийн	 дагуу	
сургалт	явагдсан.	
	 Нийт	 22	 байгууллагын	 62	 оролцогч	
бүртүүлснээс	 идэвхитэй	 оролцогчийн	 ирц	
бүртгэлээр	 51%-тай	 хамрагдав.	 Сургалтын	
дунд	 багт	 хуваагдаж	 ММ-ийн	 зорилго,	
алсын	 харааг	 тодорхойлж,	 дасгал	 ажиллаж	
санал	 бодлоо	 солилцох	 байдлаар	 явагдав.	
Оролцогч	 бүр	 сургалтын	 төгсгөлд	 цаашид	
хэрэгжүүлэх	ажлын	төлөвлөгөөг	боловсруулж	
танилцуулав.	

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

“АЖЛЫН БАЙРНЫ СОЁЛ 5С БА ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ПРОЦЕССЫГ САЙЖРУУЛАХ” ТӨСӨЛ

АББ-ААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ TOP TALK
COVID 19 - ИЙН ДАРААХЬ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ БА 

АЖИЛ, АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ

Төслийн зорилго: 
	 “Хүдэрмөнх”	 ХХК–ийн	 хэрэглэгчийн	 үндсэн	 процессыг	 алхам	 бүрээр	 тодорхойлох,	 үйл	 ажиллагааны	
явцад	 гарч	 буй	 алдагдлуудыг	 тодорхойлж	 ил	 болгох,	 тэдгээрийг	 арилгах	 сайжруулалтын	 арга	 хэмжээг	 авах,	
ажлын	байрны	эмх	цэгцийг	 сайжруулах	 замаар	 хамгийн	үр	дүнтэй,	 үр	ашигтай	 үйл	ажиллагаатай,	 хяналттай	
тогтолцоог	бий	болгоход	оршино.

Төслийн хүлээгдэж буй үр нөлөө:

• Хэрэглэгчийн	процессыг	 тодорхойлж	үйлчилгээний	стандартыг	хангасан	бүтээмжтэй	ажлын	байрыг	бий	
болгох	

• Байгууллагын	тогтвортой	үйл	ажиллагааг	сайжруулж	тасралтгүй	сайжруулалтын	соёл	бий	болгох	
• Хэрэглэгчийн	сэтгэл	ханамжыг	нэмэгдүүлэх	замаар	борлуулалтыг	тоог	нэмэгдүүлэх

• Үйлчилгээний	 процессын	 зураглал	
баримтжигдана	

• Ажилтнуудын	хандлага	сайжирна
• Ажилтнуудын	чадавхи	дээшилнэ
• Багийн	ажиллахаа	сайжирна
• Тасралтгүй	сайжруулалтын	соёл	бий	болно
• Менежментийн	тогтолцоо,	хяналт	сайжирна
• Үйлчилгээний	чанар	сайжирна
• Ажилтнудын	бүтээлч	байдал	дээшилнэ
• Ажлын	байрны	эмх	цэгц	сайжирна
• Хэрэглэгчдийн	сэтгэл	ханамж	нэмэгдэнэ
• Бүтээмж,	 чанар	 дээшлэх	 буюу	 үр	 ашиг,	 үр	

дүн	нэмэгдэнэ

Төсөл хэрэгжүүлэх үе шат: 

	 Дэлхий	 дахинаа	
COVID-19	 цар	 тахал	 нь	 ажил,	
амьдралын	 хэв	 маягийг	
өөрчилж	 байгаа	 бөгөөд	
эдгээр	 өөрчлөлт	 нь	 цаашид	
хэрхэн	 хувьсах	 нь	 асуулт	
хэвээр	 үлдэж	 байна.	 Эдийн	
засгийн	 хөгжлийн	 ирээдүй	
ямар	байхыг	урьдчилан	харах	
нь	 чухал,	 учир	 	 нь	 тэдгээр	
нь	 өдөр	 тутмын	 амьдралын	
олон	 асуудалд	 нөлөөлдөг.	 	 Энэхүү	 ажил,	 амьдралын	
хэв	маягийн	өөрчлөлтийн	талаар	Тайванийн	Ерөнхий	
сайд	 асан	 Чиеэн-Жэн	 Чэн	 хэлэлцэж,	 модератороор	
Малайзын	бүтээмжийн	корпорацийн	Ерөнхий	захирал	
Дато	Абдул	Латиф	Хажи	Абу	Семан	оролцлоо.	
	 COVID-19	 нь	 дэлхий	 дахинаа	 тархсан	 бөгөөд	
2020	 оны	 08	 сарын	 24-ны	 байдлаар	 187	 улсын	
7,659,900,000	хүн	ам	байгаагаас	23,577,626	батлагдсан	
тохиолдол,	 812,181	 нас	 баралт	 тогтоогдррл	 байна.	
Тайвань	 Улсын	 хувьд	 23,583,000	 хүн	 амтайгаас	
487	 батлагдсан	 тохиодол	 үүнээс	 432	 гаднаас	
зөөвөрлөгдсөн,	55	дотоодод	тархсан,	7	нас	баралттай	
байна.	 Тайвань	 нь	 COVID-19	 цар	 тахлаас	 сэргийлэх	
үйл	ажиллагааг	эртнээс	хийсэн	ба	дараахь	стратегийг	
баримталсан.		 	 Хилийн	хяналт,	ойрын	хавьтлыг	
мөрдөх,	 гэрээр	 тусгаарлах	 болон	 нарийвчлалтай	
судалгааг	 явуулсан	 ба	 хорио,	 хязгаарлалт	 хийгээгүй	

байдал,	тархалт	ихтэй	газраас	
ирж	 буй	 хүмүүст	 хилийн	
хараа	 хяналтыг	 хатуу	 тавьж,	
батлагдсан	тохиолдлын	ойрын	
хавьтлыг	мөрдөх,	14	хоногийн	
турш	 анхаарал,	 тусламжаар	
гэрийн	тусгаарлалтад	байлгах,	
тахлын	 халдвараас	 сэргийлэх	
заавар	зөвлөмжийг	мөрдөх,	эв	
нэгдэлтэй,	сайн	иргэн	байснаар	
Тайвань	дахь	тархалтыг	барьж	

тогтоох	гол	үндэс	суурь	болж	өгсөн.	
Ойрын ирээдүйд тулгарах COVID-19-ийн сорилтууд
	 Тайвань	халдвар	тархалт	бага	хэдий	ч	сүргийн	
дархлаа	муутай.	Дэлхийн	эдийн	засгийн	уналт	ноцтой	
байдалтай	 байгаа,	 хилийг	 эргэн	 нээх	 нь	 гаднаас	
тээвэрлэгдэж	орж	ирэх	тохиолдлууд	нэмэгдэх,	өвлийн	
улирал	 ойртож	 байгаатай	 холбоотойгоор	 улирлын	
шинж	 чанартай	 томууг	 ялгах	 оношлогоо,	 эмнэлзүйн	
менежментэд	хүндрэл	учруулж	болзошгүй.	
Аж үйлдвэрүүдэд үзүүлж буй COVID-19-ийн нөлөө: 
Шинэ дижитал ертөнц 
	 COVID-19	 нь	 дижитал	 өөрчлөлтийг	 хурдасгаж	
байгаа:	Цахим	хэрэглээ	1.8	дахин	ихэссэн,	Тээвэрлэлт	
/агаарын	 тээвэр/	 95%	 буурсан,	 Аялал	 /зочид	 буудал/	
90%,	 Үзвэр	 үйлчилгээ	 80%,	 хоол,	 ундаа	 30%-ийн	
үзүүлэлттэй	тус	тус	буурсан.	

Тайваны COVID-19-ийн дараах эдийн засгийн 
хөгжлийн стратеги

• Өгөгдөлд	суурилсан	үйлчилгээ
• Цахим	эдийн	засаг	
• Ухаалаг	эрүүл	мэндийн	үйлчилгээ,	ухаалаг	

эмнэлэг
• Цар	тахлаас	сэргийлэх	технологи

Ухаалаг хот:
• Ухаалаг	хяналтын	систем
• Байршил	тогтоох	систем
• Иргэдэд	төвлөрсөн	цахим	үйлчилгээ
• Хүнгүй	дэлгүүр	

Хувь хүний хэрэгцээ:
• Цахим	сургалт	
• Хоол	хүнсний	хүргэлт
• Дотор	спорт	платформ

Цар тахлаас сэргийлэх стратегид ашиглах шинэ 
шийдлүүд:
Хүрээлэн буй орчны эрүүл мэнд:

• Дрон	тээвэрлэлт
• Тусгаарлах	баг
• Цар	тахлын	дүрслэл	
• Ариутгалын	робот
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ФИШИНГ САЙТ РУУ НЭВТЭРСЭН БОЛ НЭН ДАРУЙ
НУУЦ ҮГЭЭ СОЛЬЖ ХЭВШИХ ХЭРЭГТЭЙ.

ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

	 Хөл	 хорио	 тогтоосон	 үед	 иргэдийн	 цахим	
хэрэглээ	 эрс	 нэмэгдсэн.	 Олон	 нийтийн	 цахим	
сүлжээг	 ашиглах	 нь	 хэрэгтэй	 мэдээллээ	 солилцох,	

шаардлагатай	мэдээллээ	шуурхай	олж	авах	зэрэг	олон	
давуу	 талуудтай.	 Үүний	 хажуугаар	 иргэдийг	 залилж	
хохироох,	бусдын	алдар	нэрийг	гутаах,	худал	мэдээлэл	

Блокчэйн	 нь	 төвлөрсөн	 бус	 өгөгдлийн	 сангийн	 технологид	 шинэ	 шийдэл	 болж	 өгсөн.	 Энэ	 шинэчлэлт	 нь	
хуучин	технологийг	шинэ	арга	замтай	холбосноор	илүү	сайжирч	хөгжиж	байна.	Одоо	блокчэйнийг	бие	даасан	
хэрэглэгчдийн	нэгдэл	мэдээллийн	санг	хадгалж,	мэдээллийг	хуваалцаж	мөн	удирдаж	ажиллах	төвлөрсөн	бус	
өгөгдлийн	сан	гэж	ойлгож	болно.	Олон	төрлийн	блокчэйн	байдаг:
1. Нийтийн блокчэйн	 буюу	 (Public	 blockchain)	 нь	 (жишээ	 нь	 Bitcoin)	 нь	 давтагдашгүй	 токенуудаар	 ажиллах	
томоохон	төвлөрсөн	бус	сүлжээ	юм.	Тэдгээр	нь	аль	түвшний	хэрэглэгчдэд	нээлттэй	ба	тэдэнд	дэмжлэг	үзүүлэх	

Эдийн	 засгийн	 тулгуур	 багана	 гэж	 тооцогддог	 жижиг,	
дунд	үйлдвэрүүд	коронавирусын	өвчин	(COVID-19)	цар	
тахлын	улмаас	маш	их	хохирол	амсаж	байгаа	билээ.	
Тээвэрлэлт,	хилийн	хязгаарлалт,	нийгмээс	алслагдсан	
байдал,	түгжигдсэн	байдал	нь	нийлүүлэлтийн	сүлжээг	
тасалдуулж,	 хэрэглэгчдийн	 эрэлтийг	 бууруулж,	 бэлэн	
мөнгөний	урсгалыг	багасгаж	байна.	Үүний	үр	дүнд	жижиг	
бизнес	эрхлэгчид	дэлгүүрийн	түрээс,	ажилчдын	цалин,	
ханган	 нийлүүлэгчид,	 зээлдүүлэгчид	 төлбөрөө	 төлөх	
чадваргүй	болж	өрх,	 эдийн	 засагт	 хүчтэй	нөлөөллийг	

үзүүлээд	 байна.	 Азийн	 орнуудын	 нийт	 ажиллагсдын	
дунджаар	 60%	 -ийг	 хамарч	 ажилладаг	 ЖДҮ-ийг	
дэмжих	бодлогын	талаар	 засгийн	 газрууд	 төлөвлөгөө	
боловсруулах	 үйл	 ажиллагаанд	 ороод	 байна.	 Макро	
эдийн	 засгийн	 ерөнхий	 бодлогоос	 гадна	 ЖДҮ-ийг		
цар	тахал	болон	дараа	нь	 гарч	ирэх	бизнесийн	шинэ	
орчинд	 даван	 туулахад	 нь	 туслахын	 тулд	 аж	 ахуйн	
нэгжийн	түвшинг	харсан	“Боунс	байк”	буюу	“буцаж	ойх”	
стратегийг	хэрэгжүүлэхээр	ажиллаж	байна.	 	 Бид	эрсдлийг	эерэг	болон	сөрөг	үр	дагавар	гэж	үздэг.	Иймд	эрсдлийн	менежмент	нь	сөрөг	үр	дагавар	

буюу	аюулаас	сэргийлэх,	эерэг	үр	дагавар	буюу	боломжийг	удирдах	үйл	ажиллагаа	юм.	
 Байгууллагадаа	эрсдлийн	менежментийг	яагаад	ашиглах	ёстой	вэ?	
Энэ	нь	дунд	хугацааны	зорилгуудад	тулгамдаж	буй	асуудлыг	шийдвэрлэхэд	төвлөрөн		ажиллаж	буй	менежерүүдэд	
хэрэгтэй	ба	эрсдлийн	менежмент	нь	яг	 тухайн	цагт	нь	шийдвэр	 гаргахаасаа	илүү	дунд	болон	урд	хугацааны	
зорилготой	холбоотойгоор	удаан	процесстой.	
Эрсдлийн	менежмент	урт	болон	дунд	хугацааны	асуудлаас	зайлсхийж	буй	ба	ирээдүйд	тухайн	асуудалтай	байнга	
тулгарахгүйгээр	оронд	нь	асуудал	гарахаас		урьдчилан	сэргийлэх	тухай	юм. 
	 ISO	9001:2015	стандарт	нь	эрсдлийн	үнэлгээний	процессыг	шаарддаг	ба	энэ	нь	эрсдлийг	тодорхойлох	
мөн	тэдгээрт	ямар	арга	хэмжээ	авахыг	харуулдаг.	ISO	9001:2015	стандартад	чанарын	менежментийн	тогтолцоонд	
тавигдах	шаардлагад	эсрдэл,	боломжийг	авч	үзэх	тухай	оруулсан	шалтгааныг	авч	үзвэл	2007-2008	оны	эдийн	
засгийн		нөлөөллөөс	үүдэн	асуудал	тулгарч	байгууллагуудад	дампуурч	байсан	учир	тус	стандартуудад	өөрчлөлт	
орсон.	Энэхүү	санхүүгийн	хямралыг	даван	туулсан	байгууллагууд	болон	үүнийг	давж	чадаагүй	байгууллагуудтай	
харьцуулан	харахад	тэд	эрсдлийг	тодорхойлж,	дүн	шинжилгээ	хийж	,	тухайн	эрсдлийг	арилгах	эсвэл	эрсдэл	бий	
болохоос	сэргийлэх	арга	хэмжээ	авсан	байгаа	юм.	

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт

УХААЛАГ ХОТ

ЖДҮ ЭРХЛЭГЧИД COVID-19-ИЙН ХЯМРАЛЫГ ХЭРХЭН ДАВАХ ВЭ?

БЛОКЧЭЙН ГЭЖ ЮУ ВЭ ?

Ухаалаг хот гэж юу вэ?
	 Ухаалаг	хот	нь	өгөгдлийг	цуглуулахын	тулд	янз	бүрийн	төрлийн	цахим	интернет	(IoT),	мэдрэгч	ашигладаг	
хотыг	хэлнэ.	Тэр	өгөгдлөөс	олж	авсан	ойлголтыг	хөрөнгө,	нөөц,	үйлчилгээг	үр	ашигтай	удирдахад	ашигладаг;	
хариуд	нь	өгөгдлийг	ашигласнаар	хот	даяар	үйл	ажиллагаагаа	сайжруулдаг.	Үүнд	иргэдээс	цуглуулсан	мэдээлэл,	
төхөөрөмж,	барилга	байгууламж,	эд	хөрөнгийг	боловсруулж,	дүн	шинжилгээ	хийж	хөдөлгөөн,	тээврийн	систем,	
цахилгаан	 станц,	 инженерийн	 шугам	 сүлжээ,	 усан	 хангамжийн	 сүлжээ,	 хог	 хаягдал,	 гэмт	 хэргийг	 илрүүлэх,	
мэдээллийн	систем,	сургууль,	номын	сан,	эмнэлэг,	болон	бусад	олон	нийтийн	үйлчилгээ	гэх	мэт	зүйлс	багтана.

“Ухаалаг Хот”-н үндсэн стандарт, загвар болон ойлголтууд
1.1	Хотын	шинж	чанарууд
“Хот”-ыг	нэг	үгээр	тодорхойлбол	систем	гэсэн	үг	юм.	Үүнийг	сайжруулахын	тулд	хамтын	ажиллагаа	нэн	чухал	
бөгөөд	түүнчлэн	бүх	хүч,	нөөц	бололцоогоо	ашиглан	ямарваа	асуудлыг	даван	туулж,	боломжийг	алдахгүй	байх	
хэрэгтэй.
“Ухаалаг	Хот”	нь	бүхий	л	нөөц	бололцоог	нэгтгэх	чадвартай	байх	ба	зорилгоо	маш	үр	дүнтэйгээр	биелүүлдэг	
байна.
Ухаалаг	хотын	стандартын	үүрэг	нь	тус	хотод	болон	түүний	оршин	суугчдад	ач	тустай	хотын	системийн	нэгдэл,	
харилцан	ажиллах	боломжийг	бүрдүүлэхэд	төвлөрдөг.
1.2	Ухаалаг	хот	руу	шилжих	нь	
Дижитал	дэд	бүтэц	нь	дижитал	үйлчилгээг	хүргэх	хэрэгсэлээр	хангах	ба	иргэдээс	мэдээлэл	авах,	хүргэх	сувгуудаар	
болон	тэдгээрийн	хооронд	нэмүү	үйлчилгээний	нэгтгэх	боломжийг	санал	болгодог.	Энэ	нь	илүү	ухаалаг	хотыг	бий	
болгох	боломжийг	үүсгэдэг.
Ухаалаг	хот	дараах	зүйлсийг	амлаж	чадна:

• Сайжруулсан	болон	илүү	тохиромжтой	
үйлчилгээг	иргэдэд	үзүүлнэ.

• Илүү	сайн	хотын	удирдлага

• Илүү	сайн	амьдрах	орчин
• Илүү	орчин	үеийн	аж	үйлдвэр,	ногоон	хот
• Динамик,	шинэлэг	эдийн	засаг	гэх	мэт

ЖДҮ эрхлэгчдэд тулгамдаж буй нийтлэг 5 бэрхшээл
Үйл	ажиллагааны	бэлэн	мөнгөний	урсгалын	дутагдал:	
1.	 Судалгаанд	 хамрагдсан	 ЖДҮ	 эрхлэгчдийн	 бараг	

50%	 нь	 нэг	 сараас	 цөөн	 сар	 л	 бэлэн	 мөнгөний	
нөөцтэй	байгаа	байдал

2.	 Хэрэглэгчийн	эрэлт	бага
3.	 Хил	хаах	бодлогын	улмаас	аж	ахуйн	нэгж	хаагдах
4.	 Шинэ	үйлчлүүлэгчдийг	татах	боломж	буурсан
5.	 Бизнесийн	 загвар,	 стратеги	 өөрчлөгдөж,	 шинэ	

бүтээгдэхүүн,	 үйлчилгээ	 үзүүлэхэд	 чиглэсэн	
асуудлууд

нээлттэй	эхийн	кодууд	байдаг.	
2. Хувийн блокчэйн	 буюу	 (Private	 blockchain):	 нь	 ихэвчлэн	 жижиг	 хэмжээний	 сүлжээ	 байхаас	 гадна	 токен	
ашигладаггүй.	Хэрэглэгчид	нь	нарийн	хяналт	дор	үйл	ажиллагаа	явуулдаг.	Энэ	төрлийн	блокчэйнүүд	итгэмжлэгдсэн	
гишүүд	болон	нууцлагдсан	дамжуулалттай	холбоогоор	баталгааждаг.
3. Зөвшөөрөгдсөн блокчэйн	 буюу	 (Permissioned	 blockchain):	 (жишээ	 нь	 Ripple)	 нь	 нийтийн	 болон	 хувийн	
блокчэйнүүдийн	хосолмол	шинжтэй,	хувийн	блокчэйнтэй	ижил	хяналттай	боловч	хянагч	нь	сүлжээний	хэрэглэгч	
дотроосоо	байдаг.	Нийтийн	блок-чэйнтэй	ижлээр	томоохон	төвлөрсөн	бус	систем	байх	ба	тэдгээр	нь	давтагдашгүй	
токен	ашиглана.	Код	нь	зарим	нь	нээлттэй	эхийн,	зарим	нь	нээлттэй	эхийн	бус	байдаг.	Дээрх	гурван	төрлийн	
блокчэйнууд	гурвуулаа	криптограф	ашиглан	аль	ч	өгөгдсөн	сүлжээнээс	хэрэглэгч	бүрийг	төвлөрсөн	хянагчийн	
шаардлагагүйгээр	 сүлжээнд	 хэрэгжиж	 буй	 дүрмүүдийг	 хэрэгжүүлэх,	 данс	 бүрийг	 хянах	 боломжийг	 олгодог.	
Төвлөрсөн	хянагчийг	өгөгдлийн	сангийн	бүтцээс	халсан	нь	блокчэйн	технологийн	хамгийн	ашигтай	бөгөөд	чухал	
шинж	болсон	юм.	Блокчэйн	хэдий	гүйлгээний	байнгын	бичилт	болон	түүхийг	үүсгэж	байдаг	ч	мөнхийн	зүйл	гэж	
байдаггүй.	Гүйлгээний	бичилтийн	байнгын	ажиллагаа	нь	сүлжээний	тогтвортой	байдлаас	хамаардаг.	Блокчэйний	
хувьд	 энэ	 нь	 том	 хэмжээний	 блокчэйний	 нэгдлийн	 гишүүн	 нэг	 бүр	 мэдээлэлд	 өөрчлөлт	 орсныг	 зөвшөөрөх	
болон	зөвшөөрөхгүй	байхыг	шийдэж	байж	эцсийн	өөрчлөлт	хийгдэнэ	гэсэн	үг	юм.	Мэдээлэл	блокчэйнд	нэгэнт	
бичигдсэн	 тохиолдолд	үүнийг	өөрчлөх	эсвэл	устгах	нь	бараг	боломжгүй	зүйл	юм.	Хэрэв	хэн	нэгэн	блокчэйнд	
бичилт	хийх	буюу	өөрөөр	хэлбэл	гүйлгээ	хийх	эсвэл	дансны	харилцаа	хийхийг	хүсвэл	сүлжээн	дэх	батлах	эрхтэй	
хэрэглэгчид	 тухайн	 захиалсан	 гүйлгээг	 баталгаажуулна.	 Үүнд	 л	 блокчэйний	 хамгийн	 төвөгтэй	 хэсэг	 оршдог	
учир	 нь	 блокчэйн	 бүр	 хэн	 хэрхэн	 ажиллах,	 хэн	 гүйлгээг	 баталгаажуулах	 зэргээр	 бие	 биеэсээ	 бага	 зэрэг	 өөр	
үүрэгтэй	ажилладаг.	Ethereum	бол	санхүүгийн	зах	зээлийн	бүхэл	бүтэн	оршин	тогтнох	хамгийн	ашигтай	хөрөнгө	
оруулалтын	сонголтуудын	нэг	юм.	Энэхүү	валют	нь	2015	онд	гарч	ирсэн	бөгөөд	түүнээс	хойш	1000%	-иас	дээш	
өссөн	байна.	Үнэн	хэрэгтээ	Ethereum	нь	зөвхөн	cryptocurrency-ээс	илүү	зүйл	юм	-	энэ	бол	бүхэл	бүтэн	сүлжээ	юм.

Блокчэйн юу хийдэг вэ?
Блокчэйн	 нь	 ямар	 нэг	 мэдээллийн	 урсгалыг	 зохицуулагч	 төвлөрсөн	 удирдлагагүй	 peer-to-peer	 систем	 юм.	
Мэдээллийн	 бүрэн	 бүтэн,	 аюулгүй	 байдлыг	 хангахын	 зэрэгцээ	 төвлөрсөн	 хяналтыг	 халах	 нэг	 чухал	 арга	 нь	
бие	 даасан	 хэрэглэгчид	 бүхий	 том	 хэмжээний	 төвлөрсөн	 бус	 сүлжээтэй	 байх	 явдал	 юм.	 Ингэснээр	 тэдгээр	
компьютерууд	тухайн	сүлжээг	нэгээс	олон	байршилд	байршуулж	байна	 гэсэн	үг	юм.	Блокчэйн	төвлөрсөн	бус	
байдалтай	байгаа	нь	сүлжээний	найдвартай	байдлыг	хангахаас	гадна	криптовалиутыг	ашиглах	боломжоор	хангах	
зорилготой.	Криптовалиут	гэдэг	нь	дижитал	токен	бөгөөд	зах	зээлийн	үнэлгээтэй,	хувьцааны	адилаар	мөнгөн	
дэвсгэртээр	арилжаалагддаг.	Криптовалиут	нь	блокчэйн	бүрт	бага	зэрэг	ялгаатай	ажилладаг.	Ерөнхийдөө	техник	
хангамжуудыг	ажиллуулах	програм	хангамжууд	урьдчилан	бэлтгэгдсэн	байдаг.	Тэдгээр	програм	хангамжууд	нь	
блокчэйний	 протокол	 юм.	 Бидний	 сайн	 мэдэх	 блокчэйн	 протоколуудад	 Bitcoin,	 Ethereum,	 Ripple,	 Hyperledger	
болон	Faction	зэрэг	орно.	Зангилаа	хэрэглэгчийн	техник	хангамжийн	бүрэлдэхүүн	нь	сүлжээн	дэх	мэдээллүүдийг	
баталгаажуулж	байдаг.
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ЧМТ-НЫ ХҮРЭЭНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН СЭТГЭЛГЭЭГ
ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл

Эрсдлийн	менежментийн	явцад	бүртгэл	нь	үйл	явцын	арга	хэрэгсэл,	түүнчлэн	бүхий	л	үйл	явцыг	сайжруулах	
үндэс	суурь	болдог.	Бүртгэлийг	бий	болгоход	холбогдолтой	шийдвэр	гаргалтанд	дараах	зүйлийг	анхааран	авч	
үзнэ.	

Байгууллага	нь	өөрийн	хэрэгцээнд	нийцсэн	аргыг	сонгох	боломжтой	бөгөөд	ISO	31010	стандарт	байгууллагын	
төлөв	байдлаас	хамаарч	тооцож	болох	эрсдлийн	үнэлгээний	арга	хэрэгслүүдийн	жагсаалтыг	санал	болгодог	ба	
тус	арга	хэрэгслүүдээс	аль	тохиромжтойг	сонгон	авч	хэрэглэж	болно.	Мөн	ISO	9001:2015	ЧМТ-ны	хэрэгжүүлэлтийн	
хүрээнд	эрсдлийн	бүртгэлийг	дараах	байдлаар	хийхийг	зөвлөдөг.	

• Үргэлжлүүлэн	судлах	зорилгоор	байгууллагын	хэрэгцээ
• Менежментийн	зорилгоор	мэдээллийг	дахин	ашиглах	үр	ашиг
• Бүртгэлийг	бий	болгох	ба	хөтлөхөд	хамаарах	зардал,	ололт,	амжилт	
• Бүртгэлд	хамаарах	хууль,	тогтоомж,	зохицуулалт	болон	үйл	ажиллагааны	хэрэгцээ
• Бүртгэлийг	ашиглах	арга,	хялбархан	засварлах	боломж,	хадгалах	мэдээллийн	хэрэгцээ
• Хэрэглэх	хугацаа
• Мэдээллийг	хүлээн	авах	чадвар

Эх сурвалж:
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл, мэдээллийн төвийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Баатархүү
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тараах	 зэрэг	 сөрөг	 үр	 дагаврууд	 гарч	 байна.	 Олон	
нийтийн	 сүлжээнд	 “Таны	 мөнгийг	 богино	 хугацаанд	
өсгөж	 өгнө,	 танд	 сайн	 чанарын	 барааг	 хямдралтай	
үнээр	 худалдаалн,	 цахим	 сургалтанд	 хамруулна”	 гэх	
мэт	хүний	хэрэгцээнд	тулгуурлаж	шаардлагатай	байгаа	
зүйлийг	санал	болгож	залилах	тохиолдлууд	гарч	байна.
	 Мэдээллүүд	 дунд	 төрөл	 бүрийн	 сонирхолтой	
мэдээлэл,	 сонжоонууд	 харагддаг.	 Эсвэл	 олны	 танил	
хүмүүсийг	ноцтой	үйлдэл	гаргасан	мэтээр	худал	гарчиг	
тавьсан	тохиолдол	байдаг	шүү	дээ.	Хүмүүс	түүнийг	нь	
сонирхоод	 орчихдог.	 Энэ	 нь	 таныг	 хувийн	 мэдээллээ	
алдах	 эрсдэлд	 хүргэж	байгаа	юм.	Та	фишинг,	 хортой	
холбоос	руу	нэвтрэх	юм	бол	нууц	үг	тань	хулгайлагдах	
эрсдэлтэй.	 Фишинг	 сайтууд	 урд	 талдаа	 хандалт	

өндөртэй	 тэргүүлэх	 зэрэглэлийн	 сайтуудын	 нэр	
тавьчихсан	байдаг.	Гэхдээ	төгсгөл	домэйн	нэр	нь	өөр	
байдаг.	Фишинг	сайтуудын	домэйн	info	гэх	зэрэг	худлаа	
байх	нь	 элбэг.	Иргэд	үүнийг	анзаарахгүй	нэвтэрснээр	
өөрсдийгөө	 эрсдэлд	 оруулж	 байгаа	 хэрэг.	Жишээ	 нь,	
фишинг	холбоос	руу	нэвтрэхэд	хэрэгтэй	мэдээлэл	нь	
гарч	ирдэггүй.	“Энэ	дээр	дарна	уу”	гэх	холбоос	байдаг.	
Энэ	бүхэн	таны	нууц	нэр	хулгайлагдаж	байна	л	гэсэн	
үг.	Фэйсбүүкийнхээ	нууц	дугаарыг	бусдад	алдана	гэдэг	
хувийн	мэдээллээ	бусдад	алдаж	байгаа	юм.	Ойр	дотны	
хэн	 нэгэнтэй	 харилцсан	 мэдээлэл	 чинь	 тухайн	 хүний	
мэдэлд	 очно.	 Хэрэв	 сэжигтэй	 холбоос	 руу	 нэвтэрсэн	
бол	нэн	яаралтай	нууц	үгээ	сольж	хэвших	хэрэгтэй.


