


ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН БИЗНЕСИЙН 
ТАСРАЛТГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ҮЕ ШАТТАЙ 
УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Цар тахлын нөхцөл байдлаас болж том 
жижиг гэлтгүй бизнес эрхлэгчдийн хувьд маш том 
эрсдэл үүссэн бөгөөд тасралтгүй үйл ажиллагаа 
явуулж чадах эсэх дээр асуудал гарч байна. Дэлхий 
дахинд нүүрлэсэн цар тахал “Covid19” бизнесийн 
тасралтгүй байдалд хэр зэрэг нөлөөлсөн талаар 
хийсэн судалгаагаар байгууллагуудын 57% маш 
их нөлөөлсөн, 32% бага зэрэг нөлөөлсөн гэж 
хариулжээ. 

Монголын Бүтээмжийн Төвөөс энэхүү 
асуудлын талаар олон талт уулзалтуудыг хийж, 
холбогдох байгууллагуудтай хэлэлцэн, үр дүнтэй 
гаргалгаа гаргахаар ажиллаж эхэллээ. 2022 оны 
06 сарын 21-ны өдөр онлайнаар эхний уулзалтыг 
хийсэн бөгөөд тус уулзалтын хүрээнд үйлдвэрлэгч 
нийлүүлэгчдийн хоорондын уялдаа холбоо муу, 
тус үйлдвэрлэгчдийн бүх мэдээллийг нэг дороос 
авах боломжтой байхаар гар утсанд суурилсан 
аппликейшн зохион бүтээх тухай ярилцсан юм. 
ЖДҮ нарын гол хэрэгцээ нь бараа бүтээгдэхүүний 
худалдаа борлуулалтыг өсгөх болон түүхий 
эдийн тасралтгүй нөөц байдаг. Энэ төслийн гол 
зорилго нь хэрэглэгчид болон худалдан авагчдын 
гарц орцыг нийлүүлэх уялдааг хангах юм. Тус 
аппликейшнаар дамжуулан захиалга хүлээн 
авах замаар ЖДҮ нарыг дэмжих, хэр их нөөц 
бололцоотой байна вэ гэх замаар мэдээлэлжүүлэх 
зорилготой. 

Уг уулзалтын хүрээнд яригдсан бүх 
асуудлуудыг бодит ажил болгохоор тус ХХААЯ, 
жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн холбоод болон 
МБТ хамтран ажилдаж, дараа дараагийн шатны 
уулзалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж 
байна.

А

АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ДЭЭР 
БҮТЭЭМЖИЙН ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАГДЛАА

 2022 оны 6-р сарын 6,7-ны өдөр Монголын 
бүтээмжийн төвийн ээлжит захиалгат сургалт 
Авто тээврийн Үндэсний төв дээр зохион 
байгуулагдлаа. Тус сургалтын хөтөлбөрт 
бүтээмжийн тухай ойлголт түүнийг хэрэгжүүлэх 
стратеги, 5С ойлголт түүний хэрэгжүүлэлт болон 
чанарын дугуйлан зэрэг сэдэв багтсан бөгөөд 
нийт 50 хүн танхимд, 40 гаруй хүн онлайнаар 
шууд дамжуулан хамрагдсан. Тус сургалтын гол 
зорилго нь компанид хэрэгжиж буй бүтээмж, 
чанар дээшлүүлэх хөтөлбөрийн тогтвортой 
байдлыг хангах бүтээмжийн арга хэрэгслийн 
талаарх удирдлага, чанарын дугуйлангуудын үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх сургахад чиглэсэн юм. 

АТҮТ ТӨҮГ-ийн хүсэлтээр нийт ажилчдыг 
чадавхжуулах, идэвхжүүлэх, сэргээх зорилгоор 
бүтээмжийн менежмент, бүтээмжийн хэмжилт 
сэдвээр чанарын дугуйлангийн гишүүдэд чанарын 
дугуйлангийн менежментийн аргууд, ахлах 
чиглүүлэгч, гишүүдийн үүрэг, асуудал шийдвэрлэх 
7 арга, дасгал ажил сэдвээр 2 өдөр нийт 11 цагийн 
сургалтыг амжилттай зохион байгуулав.

Багууд бодит кейсийн дагуу Чанарын дугуйлан 
болж өөрсдийн ажлын байр дээрх асуудлыг 
шийдвэрлэх хэрхэн амжилттай чанарын 
төслүүдийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах, үр дүнг 
тооцох аргад суралцлаа. Асуудал шийдвэрлэх 
статистик 7 аргаар асуудлаа тодорхойлох 
асуудал шийдвэрлэх, үр дүнг танилцуулах багийн 
ажил гүйцэтгэн кейс бүр дээр багууд Илтгэгч, 
Удирдлага, Ажиглагч гэсэн багуудад хуваагдан 
кейс ажлын дүнг хэлэлцсэн. Энэ үйл ажиллагааны 
үр дүнд оролцогчдын уур амьсгал сайжирч, 
идэвхитэй оролцох, бүтээлч санал гаргах, дүгнэх 
талбаруудад туршлага хуримтлууллаа.

АББ-ЫН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 64 ДЭХ 
УДААГИЙН ХУРАЛ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Жил бүр зохион АББ-аас зохион байгуулдаг дээд 
шатны удирдлагуудын 64 дахь удаагийн дээд 
хэмжээний хурал нь АББ-ын түүхэнд 3 дах удаа 
цахим хэлбэрээр 2022 оны 06 сарын 07-08-ний 
өдөр өндөрлүүлж, 2021 оны үйл ажиллагааны 
тайланг хүлээн авч, АББ-ын Ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга Др. АКП Мохтанаас ирүүлсэн 
шинэчлэлт, шинэ саналын хамт батлав.

64 дэх GBM оролцогчид шинэ удирдагчдыг 
томиллоо. Камбожийн Вант Улсын Аж үйлдвэр, 
шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга Форк Сованрит 
нь Бангладешийн Аж үйлдвэрийн яамны нарийн 
бичгийн дарга Закиа Султанаг орлож, 2022-23 онд 
АББ-ын даргын албан тушаалыг хаших гэж байна.

АББ-ын дарга Форк Сованритыг дагалдан 
Хятадын Бүтээмжийн төвийн тэргүүн дэд даргаар 
Шэн-Хсиун Хусу, Байнгын нарийн бичгийн дарга 
Осеа Найтура Кавару, Фижи улсын Хөдөлмөр 
эрхлэлт, бүтээмж, аж үйлдвэрийн харилцааны 
яамны хоёрдугаар дэд даргаар ажиллаж 
байна. Мөн 2022-25 оны хугацаанд ажиллахаар 
Индонезиас нэр дэвшсэн Др.Индра Прадана 
Сингавинатаг шинэ Ерөнхий нарийн бичгийн 
даргаар сонгов. 

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Др.Мохтан 
дэлхийн эдийн засагт тулгарч буй олон талт 
сорилтуудыг дурдаад, "Дэлхийн болон бүс нутгийн 
эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах 
боломжийг бүрдүүлэхийн тулд чадавхийг дахин 
хөгжүүлж, шинэ хувь нэмэр оруулах замаар илүү 
том, илүү харагдахуйц нөлөө үзүүлэх нь APO-
ийн өмнө тулгарч буй сорилт бөгөөд бүтээмжээр 
дамжуулан энэ цаг үеийг даван туулах болно." гэж 
мэдэгдэв. Үүний дагуу АББ-ын дарга Форк Сованрит 
хурлыг дуусгаж, АПО тахлын дараах бүтээмжийн 
өсөлтөд тэсвэртэй байдлыг бий болгоход гишүүдэд 
үргэлжлүүлэн туслана гэж найдаж байгаагаа 
онцоллоо.

ЭНЭТХЭГИЙН ЭЛЧИН САЙД  МБТ-Д 
АЙЛЧИЛЛАА

Энэтхэг улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд 
бүрэн эрхэт Элчин сайд Ноён М.П.Сингх  5 сарын 
24-ны өдөр Монголын бүтээмжийн төвд зочилж, 
Гүйцэтгэх захирал Я.Эрхэмбаяр болон төвийн 
хамт олонтой уулзаж, хоёр орны бүтээмжийн 
төвүүдийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, 
бүтээмжийн чадавхийг дээшлүүлэх талаар санал 
солилцлоо.

Энэтхэг Монгол улс цахим хөгжил, сэргээгдэх 
эрчим хүч, орон нутгийн цахимжилт, боловсрол, 
эрүүл мэнд гэх салбаруудын хүрээнд хамтын 
үйл ажиллагаатайгаар олон төсөл амжилттай 
хэрэгжүүлсэн билээ. Тиймээс цаашид Энэтхэг 
болон Монголын бүтээмжийн байгууллагууд 
хамтран ажиллаж, илүү өргөн цар хүрээнд олон 
талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжтой юм. 
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“INTERNET OF THINGS” БУЮУ “ЗҮЙЛСИЙН 
ИНТЕРНЕТ” ГЭЖ ЮУ ВЭ?

 Та IoT гэсэн гурван үсгийг хаа нэгтээ харсан 
л байх. Энэ нь дээрх 3 үгийн товчлол юм. Харин юу 
гэдгийг нь хүн болгон тэр бүр мэдээд байдаггүй. IoT 
гэдэг нь Internet of Things буюу зүйлсийн интернет 
гэсэн үг бөгөөд сүүлийн үед маш эрчимтэй хөгжиж 
буй чиглэл юм. Товчхон хэлбэл интернет болон 
бусад төхөөрөмжтэй холбогдох боломжтой бүх 
л төхөөрөмжийг хэлдэг. Таны барьж буй гар 
утаснаас эхлээд хөргөгч, цахилгаан хэрэгслүүд 
бүгд орно. Эдгээр техник хэрэгслүүд нь мэдээлэл 
бүрдүүлж түүнийгээ интернетээр дамжуулан 
өгөгдөл болгон цуглуулах боломжтой. Таны унаж 
буй машин IoT технологийн нэг жишээ юм. 

Хамгийн анхны IoT технологийн жишээ нь ATM 
байсан ба 2030 он гэхэд IoT төхөөрөмжийн тоо 
25.4 тэрбумд хүрнэ гэсэн тооцоо буй.

Зүйлсийн  интернет  Монгол улсад чамгүй 
хурдацтай хөгжиж байгаа бөгөөд Монголын 
Бүтээмжийн төв дижитал шилжилтийг 
эрчимжүүлэх зорилтынхоо хүрээнд SanchirTech 
ХХК-тай хамтран эрүүл мэндийн цахим төслийн 
хүрээнд үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн чухал 
үзүүлэлтийг хэмжих IoT-г нэвтрүүлэхээр ажиллаж 
байна.

SanchirTech LLC нь эмнэлэг болон олон 
ажилтантай уул уурхай зэрэг маш олон 
байгуулагуудын бүтээмжийг дээшлүүлэхэд 
зориулан IBolit хэмээх IoT технологийн ололт 
амжилтанд суурилсан мэдрэгчийг зохион 
бүтээгээд байна. 

Тухайн төхөөрөмжийг үйлчлүүлэгч гартаа 
зүүснээр хүний биеийн дулаан, цусан дахь 
хүчилтөрөгчийн хувь, зүрхний цохилтын тоо, 
зүрхний бичилт зэрэг амин үзүүлэлтүүдийг хянах 
боломжтой бөгөөд цаашид цусны даралт, хиймэл 
оюунаар зүрхэнд гарч буй эмгэг, доголдлыг 
хянах, цусан дахь сахарын төлөв гэсэн нэмэлт 
хэмжилтүүдийг хийх боломжтой болох юм.                                        

Өвчтөний дээрх бүх мэдээлэл нь серверт 
хадгагдах бөгөөд платформоос шууд эмнэлэг 
болон бусад хэрэглээний вэбээр хяналт тавих, 
тайлан бэлтгэх боломжтой.

Энэ нь цар тахал зэрэг онцгой нөхцөл байдлын 
үед хэрэглэгч, өвчтөний цагийг хэмнэх, аюулгүй 
байдлыг хангахад чухал үр дүнгээ үзүүлэх давуу 
талтай.

ОРОН НУТГИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮР АШГИЙГ 
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАНИЛЦУУЛАВ

  «Орон нутгийн эрчим хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
(LEEAP)-ний танилцуулга, төслийн үр дүнг 
хүлээлэн өгөх» хурлыг 2022 оны 06 сарын 23-ны 
өдөр зохион байгуулав. 

Тус хуралд МБТ хоёр илтгэл тавьж оролцсон юм. 
МБТ-ийг зөвлөх Ч. Өнөрцэцэг “УБ хотын төрийн 
өмчит сургууль, цэцэрлэгийн эрчим хүчний 
менежмент болон эрчим хүчний гүйцэтгэлийн 
түвшин, суурь судалгааны үр дүн”, Дэд захирал 
Ц. Батбилэг “УБ хотын төрийн өмчит сургууль, 
цэцэрлэгийн эрчим хүчний менежментийг 
сайжруулах боломж, ISO:50001 ЭХМТ-ны 
стандартыг нэвтрүүлэх арга зүйн зөвлөмж”-ийг 
тус тус танилцуулсан юм.

МБТ-ийн хэрэгжүүлсэн эрчим хүчний хэмнэлтийн 
төслийн гол зорилго нь барилгын эрчим хүчний үр 
ашгийг дээшлүүлэх, орон нутгийн эрчим хүчний үр 
ашгийг дээшлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулах, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, 
санхүүжүүлэх боломж зэргийг судалж, цаашид үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэхэд оршиж байгаа юм. 

Энэхүү төслийн хүрээнд хийсэн судалгаанаас 
“цэцэрлэг, сургуулийн цахилгааны хэрэгсэл нь 
харьцангуй цөөн тоотой, ижил зориулалттай 
байгаа нь эрчим хүчний хэмнэлттэй загварыг 
сонгож худалдан авалтын техникийн шаардлагыг 
боловсруулахад хялбар байх боломжтой” гэсэн 
дүгнэлт гарсан юм. 

Бусад төрийн өмчит барилга байгууламжуудын 
хувьд харьцангуй өндөр эрчим хүчний хэрэглээтэй 

тоног төхөөрөмжүүд ашигладаг бөгөөд 
судалгааны хүрээнд ихэнхи байгууллагууд эрчим 
хүчний өндөр хэрэглээтэй тоног төхөөрөмжийг 
тодорхойлон түүнд хамаарах эрчим хүчний 
хэмнэлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлж 
ажиллаж байгаагаа мэдэгдсэн билээ.

ШИНЭ БИЗНЕС ЭХЛҮҮЛЭХЭД ХЭРЭГ БОЛОХ 
ЧУХАЛ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

 Тэгэхээр, өөрийн гэсэн шинэ бизнесээ 
эхлүүлмээр байна уу? Танд хангалттай их амбиц, 
хүсэл эрмэлзэл мөн бизнесийн санаа байна уу? 
Танд амжилт хүсье! Бидний бэлтгэсэн энгийн 
хэдэн зөвлөгөө болзошгүй хүндрэл эрсдлээс 
таныг хамгаалж, шинэ бизнесээ эхлүүлэхэд тань 
тус болно гэж итгэж байна.

1.   Хэрхэн өөрийн бизнесийг эхлүүлэх вэ: 
Бизнесийн санаагаа тодорхой болго

Магадгүй танд бизнес санаа байж болох ч бизнес 
төлөвлөгөөгүй бол тийм ч амжилттай байхгүй л 
болов уу. Таны бизнес төлөвлөгөө ойрын 5 жилийн 
бизнесийн тань тодорхойлолтыг багтаасан байх 
хэрэгтэй. Хэнд, юу, хэрхэн, яаж, яагаад зарах 
болсон  мөн санхүүгийн болон маркетингийн 
стратеги, бизнесийн бүтэц, зах зээлийн судалгаа. 
Урт удаан бизнесийн төлөвлөгөө ойрын 15 жилийг 
ч хамарч болно. 21-р зуунд онлайнаар ажиллах нь 
бүүр ч илүү давуу талтай болжээ.Түүнчлэн SWOT 
(Strengths-давуу талууд, Weaknesses-сул талууд, 
Opportunities-боломжууд, Threats-эрсдлүүд) 
болон PEST (Political-улс төрийн, Economic-
эдийн засгийн, Social-нийгмийн and Technological- 
технологийн хүчин зүйлс) судалгаанууд танд 
хэрэг болно. Бизнес төлөвлөгөөгөө та аль болох 
өөрт эвтэйхэн тохирсон хэлбэрээр гаргавал илүү 
үр дүнтэй бөгөөд төлөвлөгөө тань таны бизнес 
өргөжих, шинэ санаа гарч ирэх болгонд хувьсан 
өөрчлөгдөх боломжтой. 

2.    Хэрхэн өөрийн бизнесийг эхлүүлэх вэ: 
Хууль зүйн үндэслэл

Баяр хүргэе! Таны дараагийн алхам бол компаниа 
бүртгүүлэх юм. Бүртгүүлэх процесс болон 
шалгуур таны хаана ажиллаж амьдардаг зэргээс 
шалтгаалан өөр байх тул сайтар судлаж лавлаж 
хийнэ үү. Ингэснээр таны бизнес, худалдан 
авагчид мөн хамтрагчдийг тань болзошгүй 
эрсдлээс хамгаална.

Энэ үе шатанд та бизнесийнхээ бүтцийг 
тодорхойлох хэрэгтэй. Ингэснээрээ таны эрх 
үүрэг, холбогдох хууль дүрмүүд, татварын систем 
зэрэг зүйлс тодорхой болно. 

Эцэст нь хууль зүйн зарим асуудал дээр анхаарлаа 
хандуулах хэрэгтэй. Энэ үе шат нь татварын 
асуудал, интернет орчинд ашиглах домэйн нэр 
болон зөвшөөрөл, гэрчилгээтэй холбоотой. 

3.  Хэрхэн өөрийн бизнесийг эхлүүлэх вэ: 
Санхүүгийн үр ашигтай төлөвлөгөө

Эхний алхам бол компанийн зардлыг хянах, банкны 
зүгээс санал болгодог бизнес үйлчилгээнүүдийг 
ашиглах, түүнчлэн зээлийн хөрөнгө босгох зэрэг 
давуу талуудыг танд олгодог учир банкинд данс 
нээлгэх хэрэгтэй. Дараагаар нь гарааны хөрөнгө 
босгох хэрэгтэй. Эх сурвалж нь таны хувийн 
хадгаламж, найз нөхдийн туслалцаа, зээл, 
хөрөнгө оруулагчид эсвэл засгийн газрын хөрөнгө 
оруулалт ч байж болно.

Найдвартай санхүүгийн төлөвлөгөөтэй байх 
нь танай компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн 
ур чадварыг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ гаднаас 
хөрөнгө оруулалт авахад тань тусална. Мэдээж 
орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд орлого зарлагаа 
хянаж тэнцвэртэй байлгах хэрэгтэй. Үүнээс гадна 
та бусад зардлуудыг ч тооцох хэрэгтэй; даатгал, 
интернетийн үйлчилгээ, компьютер технологийн 
зарим үйлчилгээ гэх мэт.

4.  Хэрхэн өөрийн бизнесийг эхлүүлэх вэ: 
Маркетингийн болон PR стратеги

Энэ үе шатанд таны бизнес өөрийн гэсэн 
борлуулалтын саналтай, хөрөнгө оруулалттай, 
зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ 
гаргах өөрийн гэсэн системтэй болсон байх 
шаардлагатай. Үүний тулд таны бараа 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээл дээр бусдаас 
ялгаруулах, хэрэглэгчдэд таниулах зөв маркетинг 
болон PR хэрэгтэй. Эхний ээлжинд зах зээл дэх 
боломжууд мөн өрсөлдөгчийнхөө зах зээлийн 
дэлгэрэнгүй судалгааг хийх нь танд ашигтай. 
Цахим сүлжээ болон цахим шуудан, контент 
үйлдвэрлэл нь одоо үед хүссэн маркетингаа хийх 
энгийн бөгөөд хялбар арга юм.

5. Хэрхэн өөрийн бизнесийг эхлүүлэх вэ: 
Үйлчлүүлэгчдээ анхаарах нь

Бизнесийн амжилт нь маш олон хүчин зүйлсээс 
шалтгаалдаг ч хамгийн гол хүчин зүйл бол 
үйлчлүүлэгчид. Үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүнээ 
чанарын өндөр түвшинд үйлчлүүлэгчдэд хүргэх 
нь таны орлогыг нэмэгдүүлэхээс гадна таны 
бизнесийн амин чухал сүнс юм. 

Хамгийн гол нь үйлчлүүлэгчидтэй холбогдох 
сүлжээ, шуудан, утасны болон цахим сүлжээ, веб 
сайт бүгд үйлчлүүлэгчид маш ойлгомжтой энгийн 
байх хэрэгтэй.

6.  Хэрхэн өөрийн бизнесийг эхлүүлэх вэ: Аз 
жаргалтай ажлын байрны соёл

Дээр дурдсанчлан бизнесийн болон ажилчдын 
ёс зүй, эмх цэгцийн тухай ажлын заавар гарган 
түүнийгээ мөрдөн ажиллах нь ажлын байранд 
эрүүл соёлыг нэвтрүүлэх давуу талтай.
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АББ “ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮЧИРХЭГ 
ЭКОСИСТЕМИЙГ БИЙ БОЛГОХЫН ТУЛД 

ЗАН ҮЙЛИЙН ОЙЛГОЛТЫГ АШИГЛАХ НЬ” 
СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

 AББ нь бүтээмжийн гол хөшүүрэг болох 
хүчирхэг инновацийн экосистемийг дэмждэг. 
Инноваци нь үр дүнтэй экосистем бий болсон 
тохиолдолд л бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийг 
бүрдүүлж өгнө. Төрийн салбар илүү үр ашигтай 
зохицуулалтын болон зохицуулалтын бус арга 
хэмжээг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд анхаарч 
байгаа тул зан үйлийн ойлголтBI(behavioral 
insight) арга нь бодлого боловсруулах чухал 
хэрэгсэл юм. Сүүлийн жилүүдэд BI-г нэвтрүүлэх 
хандлага улам өргөн тархаж, АББ-ын гишүүн 
Япон, БНСУ, Малайз, Сингапур зэрэг улсуудад 
бодлого боловсруулах үйл явцыг сайжруулах 
зорилгоор BI-г институцийн хэмжээнд хэрэглэх 
болсон байна. 

АББ нь Малайзын Бүтээмжийн 
Корпорацийн Нарийн бичгийн дарга нарын 
газартай хамтран 6-р сарын 22-24-ний өдрүүдэд 
«Зан үйлийн ойлголтоор дамжуулан бат бөх 
төрийн бодлогын экосистемийг бий болгох» сэдэвт 
семинар зохион байгууллаа. Семинараар BI үзэл 
баримтлал, түүний хэрэглээ болон зан үйлийн 
шинжлэх ухааны арга барилыг ашиглан бодлого 
боловсруулахад гарсан шинэлэг мэдээллүүдийг 
судалж, BI хэрэглээний шилдэг туршлага, янз 
бүрийн салбар дахь сургамжид дүн шинжилгээ 
хийсэн дүгнэлтүүдийн талаар санал, мэдээлэл 
солилцов. Зөвлөгөөнд АББ-ын 10 гишүүн орны 
төрийн байгууллагын 42 төлөөлөгч оролцон, 
Франц, Герман, БНСУ, Малайзын судлаач, 
илтгэгчид илтгэл тавьжээ. 

Төрийн бодлого, үйлчилгээг амжилттай 
бий болгож, хэрэгжүүлснээр BI нь засгийн 
газрын үр дүнтэй, үр ашигтай оролцооны эрэлт 
хэрэгцээг хэрхэн хангаж болохыг харуулахын 
тулд Малайз, БНСУ-ын жишээнүүдийн судалгааг 
хуваалцсан. Тэдгээр нь оролцогчдод зан үйлийн 
шинжлэх ухааны хандлагыг өөрсдийн нөхцөлд 
хэрхэн институцичлэх, ялангуяа зохицуулалтын 
шинэчлэлийг илүү үр дүнтэй, үр дүнтэй болгоход 
тусалсан юм.

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 
БҮТЭЭМЖ

Онолын үүднээс, “Аялал жуулчлалын 
бүтээмжийн хэмжүүр” гэдэг нь нэмүү өртөг 
шингэсэн бүтээгдэхүүнд суурилсан бүтээмжийн 
хэмжүүрийг сонгох нь аялал жуулчлалын 
салбарын хөрөнгө, хөдөлмөр зэрэг орцын үндсэн 
хэрэглээг орлого болгон хувиргах чадварыг хэлнэ. 

Аялал жуулчлалын бүтээмжийн 
хэмжүүрүүд нь нэлээд олон янз байдаг, тэр 
бүр хоорондоо харилцан нийцдэггүй бөгөөд 
ихэвчлэн зочид буудал, рестораны хөдөлмөрийн 
бүтээмжид тулгуурладаг. Аялал жуулчлал нь 
ажиллах хүчний эрэлт, ханган нийлүүлэлтийн 
хэлхээгээр дамжуулан бусад салбаруудын нөөц 
болдог байна.

Сүүлийн жилд хийсэн олон улсын 
судалгаагаар аялал жуулчлалын салбарын 
хөдөлмөрийн бүтээмжийн дундаж өсөлт, 
тухайлбал хөдөлмөрийн нэгжид ногдох орлогын 
дундаж өсөлт эдийн засгийн бусад орнуудтай 
харьцуулахад зогсонги байдалтай байгаа бөгөөд 
зах зээлийн салбарын дунджаас 6 дахин доогуур 
буюу урьд өмнө байгаагүй доод түвшинд хүрсэн 
нь бүтээмжийн олон хүчин зүйлийн уналттай 
холбоотой юм. Энэхүү судалгааны үр дүн нь 
аялал жуулчлалын салбарын урт хугацааны эрүүл 
өсөлтийг хангахын тулд бодлогын өөрчлөлт хийх 
шаардлагатай байгаа, түүнтэй шууд холбогдох 
салбарыг тодорхойлох нэн чухал шаардлага 
тулгарч байгааг харуулж буй хэрэг.

Монгол Улсын хувьд ч сүүлийн 2 жил аялал 
жуулчлалын салбар бүхэлдээ уналтанд орсон 
бөгөөд эргүүлж сэргээн босгохдоо хуучны адил 
нэгэн хэвийн байдлаар биш, аль болон олон талт, 
сонирхолтой үйл явдлаар баяжуулсан, нэмүү 
өртөг шингэсэн салбар болгох талаар сайтар 
анхаарах шаардлагатай юм.    

ХАРИУЦЛАГАТАЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

Дэлгэр зун болж, Монголчууд эх орныхоо 
үзэсгэлэнт байгаль, газар орныг үзэж аялах 
аяллын цаг ирлээ. Цар тахлын өмнөх жилийн 
буюу 2019 оноос эхлэн дотоодын аялал 
жуулчлалын хэмжээ эрс нэмэгдсэн байдаг. Энэ 
нь цар тахлын үеэр бүр илүү тодорхой судалгаа 
гаргахад тусалжээ. 2020 оны аялал жуулчлалын 
улирал буюу 6-9 сард байгалийн үзэсгэлэнт 
газар олонтой зарим аймаг, жишээлбэл, Баян-
Өлгий, Дорнод, Дундговь, Архангай, Өвөрхангай, 
Завхан, Хөвсгөл аймгуудад орон нутгийн өргөн 
хэрэглээний барааны дэлгүүрийн орлого 35 
хүртэл хувь нэмэгдэж, өмнөх жилүүдэд хүлээн 
авсан дотоодын жуулчдын тоо нь 2-4 дахин өссөн 
байна.

Хэдийгээр дотоодын аялал жуулчлалын хэмжээ 
нэмэгдэж, орон нутгийн эдийн засагт оруулах 
өгөөж нь нэмэгдэж байгаа ч харамсалтай нь 
тэр хэрээрээ байгаль орчин бохирдуулсан, 
уламжлал, ёс заншил зөрчсөн хэргүүд гарч 

байгаа нь харамсалтай. Мөн байгалийн онгон 
догшин газрууд, булш бунхан ухаж төнхсөн 
хэргийн тоо дагаад нэмэгдсэн байна. Тиймээс 
одоо аялал жуулчлалаар зорчих гэж буй хэн 
бүхэн “хариуцлагатай аялал жуулчлал” гэдгийг 
сайтар ухамсарлан аялал зугаалгандаа гараасай 
гэж уриалъя. Түүнчлэн аялал жуулчлалын 
бизнес эрхэлж буй байгууллага, хувь хүмүүс 
дотоодын жуулчидддаг зориулсан мэдээлэл, 
анхааруулга сайтар бэлтгэж, өөрсдийн зүгээс 
мөн хариуцлагатай өялал жуулчлалд анхаарах нь 
чухал буйзаа.

Уг нь дотоодын аялал жуулчлал нь тухайн улсын 
иргэдэд өөрсдийн соёлын онцлог, түүх, байгалийн 
үзэсгэлэнт газруудынхаа үнэ цэнийг илүү 
ойлгуулдаг учраас ихэнхи улс орнууд энэ төрлийн 
аялал жуулалчлалаа тусгай бодлоготойгоор 
хөгжүүлдэг.

Википедиа толь бичигт “Жуулчид хүрээлэн буй 
орчиндоо элгэмсэг хандаж, тухайн орны зан 
заншлыг хүндэтгэн аялал жуулчлалаас гарах сөрөг 
нөлөөллийг багасгаж аялж байгааг хариуцлагатай 
аялал жуулчлал гэнэ. Өөрөөр хэлбэл орон нутгийн 
иргэд болон тэдний соёл, зан заншил, хүрээлэн 
буй байгаль орчинд хүндэтгэлтэй хандаж, аялал 
жуулчлалын эерэг өгөөжийг бүхий л талаар 
дэмжин аялахад чиглэгддэг аялал жуулчлалыг 
хэлнэ.” гэж өгүүлснийг бодууштай.

ЯПОНЫ ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ НЭГДҮГЭЭР 
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА МБТ-Д АЙЛЧИЛЛАА

Японы элчин сайдын яамны нэг дүгээр нарийн 
бичгийн дарга, эдийн засаг, хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн дарга ноён Акира Ичиока  
Монголын бүтээмжийн төвийн  гүйцэтгэх захирал 
Эрхэмбаяртай 2 сарын 10-ны өдөр уулзаж, МБТ-
ийн бүтээмжийн талаарх хөтөлбөрүүдийг бүх 
талаар нь дэмжиж, хамтран ажиллана хэмээн 
мэдэгджээ. 

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 
5,6 САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН 

СУРГАЛТЫН ЖАГСААЛТ

Төслийн нэр  Код Хаана Хугацаа

1

Workshop on 
Women’s En-

trepreneurship 
in the Digital 

Economy

22-CL-
04-GE-
WSP-A

Republic 
of China

11–13 May 
2022 (three 

days)

2

Development 
of Public-sector 

Productivity 
Specialists 

22-CP-44-
GE-TRC-A

Philip-
pines

16–20 May 
2022 (five 

days)

3

Conference on 
Agricultural 

Insurance and 
Farm Risk Man-

agement

22-IP-
04-GE-
CON-A

Thailand
15 June 

2022 (one 
day)

4

Training Course 
on New Technol-
ogy for Human 

Resources Man-
agement in the 
Public Sector

22-CP-11-
GE-TRC-A

APO Sec-
retariat

24–27 May 
2022 (four 

days)

5

Multicountry 
Observational 
Study Mission 
on Innovative 
Smart Farming 

Models for Agri-
culture 4.0

22-CP-
46-GE-
OSM-A

Turkey
29–30 June 
2022 (two 

days)

6
Training Course 
on Green Pro-

ductivity

22-CP-26-
GE-TRC-A Pakistan

23–27 May 
2022 (five 

days)

7

Workshop on 
Building Robust 

Public Policy 
Ecosystems 

through Behav-
ioral Insights

22-IP-
02-GE-
WSP-A

Malaysia
22–24 June 
2022 (three 

days)

8

APO e-Course on 
Applications of 
Service Innova-

tion

22-IP-06-
GE-DLN-A

APO Sec-
retariat

30 June 
2022

9

APO e-Course on 
Service-sector 
Transformation 
in Industry 4.0

22-CP-34-
GE-DLN-A

APO Sec-
retariat

30 June 
2022
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8

Чуулганд мөн ЗГХЭГ-
ийн дэд дарга Бямбасүрэн 
мэндчилгээ ирүүлснийг 
оролцогсдод үзүүлж,

Чуулганд мөн ЗГХЭГ-
ийн дэд дарга Бямбасүрэн 
мэндчилгээ ирүүлснийг 
оролцогсдод үзүүлж,

Азийн Бүтээмжийн 
байгууллагаас 5,6 сард 

зохион байгуулсан 
сургалтын жагсаалт

Азийн Бүтээмжийн 
байгууллагаас 5,6 сард 

зохион байгуулсан 
сургалтын жагсаалт

НААДМЫН МЭНДЧИЛГЭЭ


