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Өмнөх үг
“Монгол орны хөгжилд” чуулган нь Их Британи улс дахь монголчуудын санаачлагаар 2005 онд анх 
зохион байгуулагдсан ба хөгжингүй орнуудад ажиллан суралцаж буй монгол боловсон хүчнийхээ 
мэдлэгийг өгөөжтэйгээр эх орныхоо хөгжил дэвшилд нэвтрүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэн бататгах 
зорилготой уламжлалт уулзалт юм. Энэхүү чуулганы онцлог нь уугуул нутгийнхаа хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулах чин сэтгэлээрээ хөтлөгдсөн манлайлагч Монголчуудын оролцоотойгоор зохион 
байгуулагдаж, өдгөө арван хоёр дахь жилийнхээ нүүрийг үзэж байна.

Уг XII чуулга уулзалт нь “Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжил” нэрэн дор тус салбар дахь олон улсын 
түүхэн бодит жишээ, гадаадад амьдарч буй монголчуудын ажлын туршлага болон эрдэм шинжилгээ, 
статистикийн судалгаанд тулгуурласан илтгэл мөн тэдний үнэлшгүй санал зөвлөмжүүдийг агуулсан 
нэн чухал, үр өгөөжтэй үйл ажиллагаа болон өнгөрлөө. Бүтээлч үйлдвэрлэл бол дэлхийн улс 
гүрнүүдийн оюуны болон эдийн засгийн хөгжилд их хувь нэмэр бүхий салбар тул үүнийг тэд өөрсдийн 
төрийн бодлогодоо тусган хууль зүйн орчинг нь бүрдүүлээд зогсохгүй түүндээ тусгай төсөл зохион 
хэрэгжүүлдэг ажээ. Эдгээр туршлагууд нь Монгол улс энэ салбарт анхаарлаа хандуулах цаг нь ирснийг 
мөн түүгээр зогсолгүй үндэсний соёлын өв, Монгол хүний оюуны хөдөлмөрийг хамгаалж нөгөө талаар 
тэдгээрийг дэмжсэнээр уламжлал шинэчлэл буюу арга билгийг хослуулан хөгжих арга зам бидэнд 
буйг харуулав. Нийт зохион байгуулагчид болон чуулганд хүрэлцэн ирж идэвхитэй оролцон санал 
бодлоо хуваалцсан илтгэгч, төлөөлөгч, сонсогч нартаа мөн ивээн тэтгэгч байгууллагууддаа нэн 
ялангуяа Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний хөгжлийн төв, Будда продакшн, Eagle телевизийн хамт 
олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Ингээд та бүхэнд энэхүү чуулга уулзалтын талаарх эмхтгэлийг толилуулахын зэрэгцээ бид бүтээлч 
ажлын шинэлэг санаагаараа салшгүй холбоотой байж ирээдүйн хамтын ажиллагаа маань улам 
өргөжнө хэмээн бэлэгшээж байна.

Чуулган зохион байгуулах баг
Британийн Монголчуудын Холбоо
Цахим Өртөө Холбоо
Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөл



7Европын бүс нутгийн Монголчуудын 
ТББ-уудын мэдээлэл солилцох уулзалт

БНФУ-д суугаа МУ-ын Элчин сайдын яам, Парис хот, 2016 оны 4 сарын 29

“Монгол орны хөгжилд - Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжил” сэдэвт 12-р чуулга уулзалтын дэд 
хөтөлбөр болох Европын бүс нутгийн монгол ТББ-уудын мэдээлэл солилцох уулзалтыг Хилийн 
чанад дахь Монголчуудын зөвлөл ХБНГУ дахь монгол болон монгол-герман ТББ-уудын зөвлөлийн 
оролцоотойгоор зохион байгуулсан нь чуулга уулзалтын нэг онцлог болж түүгээрээ хилийн чанадад 
сурч, мөн өндөр боловсрол, мэргэжил эзэмшин ажиллаж буй монголчуудынхаа мэдлэг чадварыг эх 
орон луугаа чиглүүлэх ажилд тухайн улс оронд үйл ажиллагаа явуулж буй монгол ТББ-уудын оролцоог 
дээшлүүлэхийг зорьсон юм.

Ингээд уг уулзалтад нийт 32 ТББ–уудын 39 төлөөлөгчид Евроын өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн ирсэн 
ба мөн Монгол Улсын засгийн газрын төлөөлөгчид буюу Монгол Улсаас БНФУ-д суугаа Онц бөгөөд 
Бүрэн эрхт Элчин сайд М. Батсайхан, ГХЯ-ны Гадаад сурталчилгаа, мэдээллийн газрын захирал Х. 
Мандахцэцэг нар оролцсон бөгөөд уулзалтын эхлэл болгон ЗГ-аас 2016 оны 1 сард баталсан Дэлхийн 
монголчууд хөтөлбөр, Монгол Улсын гадаад сурталчлах хөтөлбөрийн талаар тус тус танилцуулав. 
Мандахцэцэг нь хэлсэн үгэндээ 2015 оны 3 сард Берлин хотноо ОУШХХТ-ийн дэмжлэгтэйгээр зохион 
байгуулсан “Суугуул нутгаасаа уугуул нутагтаа” форумын үеэр Германы ТББ-уудтай уулзаж байсан 
бол энд Европын ТББ төлөөлөлүүдтэй уулзаж санал санаачилга, хийж буй ажлыг сонсож байгаадаа 
баяртай буй бөгөөд, мөн цаашлаад одоогийн байдлаар 120 000 гаран монголчууд 25 жилийн 
өмнөөс эхлэн гадаадад суурьшин амьдарч байгаа болон тэр дундаа шинэ үеийн хүүхэд залуучууд 
тэдгээрийн хэл соёл, зан заншлаа мартах аюул тулгарч байгаатай холбогдуулан дээрх 2 хөтөлбөрийг 
зөв хэрэгжүүлэх, заавал хийх шаардлагатай тулгараад байна гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. Түүнчлэн 
ХБНГУ-д суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин Сайд Ц. Болор Герман Улс дахь монгол иргэдийн үүсгэл 
санаачлагын байгууллагуудын нэгдэл болох ТББ-уудын зөвлөлийг байгуулагдсан цаг үеэс эхлэн 
дэмжлэг үзүүлж, нягт хамтран ажиллаж ирсэн талаар дурьдан мөн 2016 онд зохион байгуулагдах 
эмэгтэйчүүдийн бизнес форум, “Суугуул нутгаас уугуул нутагтаа - 2” болон спортын гэх зэрэг 
сонирхолтой үйл ажиллагаануудын талаар мэдээлэн өгөн, өргөнөөр оролцохыг уриалсныг ХЧМЗ-ийн 
тэргүүн Б. Энхтүвшин дамжуулав.

Хилийн чанад дахь Монголчуудын зөвлөлийн тэргүүн Б. Энхтүвшин хэлсэн үгэндээ энэ уулзалтаар 
Төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөгчид  өөрсдийн ажил үйлсээ танилцуулж, санал бодлоо солилцох 
нь зөвлөлийн үйл ажиллагааны чигийг тогтоох, байгууллагууд өөр хоорондоо хамтран ажиллах учир 
шалтгаан, боломж нөхцөлийг ойлгуулах нэн чухал ач холбогдолтой талаар онцоллоо.  Мөн Хилийн 
чанад дахь Монголчуудын зөвлөл нь ямар нэг тусдаа байгууллага бус та бидний холбоо нийгэмлэгүүд 
өөрсдөө юм гэдгийг онцлон тэмдэглээд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон хийгдэж буй ажлуудын 
талаар www.mongoliansabroad.org цахим хуудаснаа дэлгэрэнгүй танилцаж болох талаар мэдэгдэв.
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Ингээд энэхүү уулзалтын гол хэсэг болох ТББ-уудын үйл ажиллагааны талаарх товч 
мэдээлэлүүдийг танилцуулъя: 

ИБУИНВУ , Д.Цэрэнбат, Британийн Монголчуудын Холбооны тэргүүн, Цахим Өртөө Холбооны 
тэргүүн

1999 онд үүссэн байгуулагдсан. 2005 оноос эхлэн “Монгол орны хөгжилд“  чуулга уулзалтыг 
жил бүр зохион байгуулж байна. 2014 онд Улаанбаатар хотод хуралдсан 10-р чуулганаас 
Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөлийг байгуулж удирдах зөвлөлөө сонгосон. Их 
Британид байгаа Монголчуудын дунд олон хэлбэрийн ажил зохион байгуулдаг бөгөөд нэг 
жишээ нь “Оюунлаг оршихуй“ сэдэвт уулзалт ярилцлага юм.

ХБНГУ, Ц.Нансалмаа, ХБНГУ дахь Монгол-Герман ТББ-уудын Зөвлөл, Монгол Германы Үүд ТББ

Зөвлөл байгуулах үндэслэл болон зорилгоо танилцуулав. Тухайлбал зөвлөл нь гишүүн ТББ-уудаа 
хооронд нь танилцуулан холбох, хамтран ажиллах, мэдээллээ харилцан дамжуулж байх болон 
мөн тэдгээрийн санал хүсэлтийг МУ-ын төр засгийн зохих байгууллагуудад багцлан дамжуулж 
байх гэх зэрэг үндэслэлээр байгуулагдсан бөгөөд түүнээс хойш ТББ-уудынхаа үйл ажиллагаанд 
дэмжин туслах, сурталчлан түгээх, бүх гишүүдээ хамруулсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах, 
санхүүжилтийн талаар мэдээлэл өгөх гэх мэт зорилготойгоор ажиллаж байгаа. 2013 онд анхны 
ТББ-уудын нэгдсэн уулзалтыг Берлин хотод зохион байгуулж улмаар 2014 онд дүрмээ батлан 
албан ёсоор үүсгэн байгуулагдсан юм. 2016 оны байдлаар тус зөвлөл арван гурван ТББ  болон 
таван сургуулийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  Зөвлөлөөс зохион байгуулдаг 
байнгын үйл ажиллагаанд жил бүрийн тогтмол хурал уулзалтууд мөн улиралд нэг удаа хийгддэг 
цахим хурал тус тус орохоос гадна түүний гишүүн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг тэдний 
ОУШХХТ-тэй хамтран зохион байгуулсан  уулзалтуудаас харж болно. Жишээлбэл Диаспора - 
Герман дахь монголчуудын уулзалт „Суугуул нутгаас уугуул нутагтаа“ болон Герман дахь монгол 
оюутан, төгсөгчдийн уулзалт нь ОУШХХТ, ХБНГУ дахь ТББ-уудын Зөвлөл мөн түүний гишүүн 
байгууллагуудын (МГЭЗК, МАХ, Аахен дахь МОХ, ГМСХ) хамтын ажиллагааны үр дүнг харуулж 
байгаа юм. 

З.Ганболд, ХБНГУ-ын Штуттгарт хотын Монгол Академичдын Холбоо

Уг холбоо нь Германы Олон улсын шилжилт хөдөлгөөн, хөгжлийн төвийн санхүүгийн 
дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсынхаа хөгжлийн бодлогод чиглэсэн төслүүд хэрэгжүүлж байгаа талаар 
дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Үүнд 2015 онд МУИС-ын дэргэдэх Экологийн боловсролын төвтэй 
хамтран хэрэгжүүлсэн экологийн боловсролыг хүүхэд залууучуудад эзэмшүүлэхэд зориулж байгаль 
орчны танин мэдэхүйн хүлэмжийг засаж шинэчлэн, өртөөчилсөн сургалтын арга зүйг ашиглан 
сургалтын шинэлэг арга барилыг нэвтрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэсэн төсөл болон мөн одоо Орон 
нутгийн тогтвортой хөгжлийн төлөө холбоотой болон ХААИС-тай хамтран хэрэгжүүлж буй уул 
уурхайн ашигласан талбайг бэлчээрийн талбай болгон эргэн нөхөн сэргээх сургалт, арга зүйн 
сэдэв бүхий төслүүдийг танилцуулсан нь бусад монгол ТББ-уудад иймэрхүү төслүүдээр жишээ 
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болгон хилийн чанад дахь монголчуудынхаа өндөр мэдлэг чадварыг ашиглан эх орныхоо хөгжилд 
бодитой хэлбэрээр хувьд нэмэрээ оруулж болох юм байна гэдэг санааг хүргэж чадсан. Уг илтгэлээр 
дамжуулан Олон Улсын шилжилт хөдөлгөөн, хөгжлийн төвийн талаарх танилцуулга мэдээлэл 
авах, мөн хэрхэн төслөө боловсруулах, санхүүжилтийн эx үүсвэрийг хаанаас яаж олж авах гэх мэт 
мэдээлэл авах хүсэлт болон сонирхол их байгаа нь илт байсан. 

Т.Солонго, ХБНГУ дахь “Отгонбаяр” сангийн тэргүүн

Герман Монголын залуу улс төрчдийн харилцан солилцоо хийх санал маань батлагдан 2016 оны 7 
сард Германы залуу улс төрчидтэй очих гэж байна. Энэ ажлын үргэлжлэл 2016 оны 9 сард Монголын 
30 залуу улс төрчид Германд ирж мэдээлэл, туршлагаа солилцох боломж гарч байгааг мэдээллээ.

Европ дахь Монгол шагайн харваан холбоо, Б.Баатарбат,  Европ дахь Монгол шагайн харваан 
холбооны тэргүүн, Европ Монголын нийгэмлэг УЗ гишүүн

Европ дахь Монголын шагайн холбоо нь Монголын түүх соёлын өвийг Европт түгээх зорилготой. 
2009 онд байгуулагдсанаасаа хойш 20 гаруй арга хэмжээ, шагайн тэмцээнийг зохион байгуулж, 4 
нэвтрүүлэг, 1 баримтат кинонд оролцон үйл ажиллагаагаа сурталчилсан. 

Европ Монголын нийгэмлэг, Л.Алтанчимэг, Европ Монголын нийгэмлэг УЗ гишүүн, Бельги дахь 
Монголчуудын “Эв нэгдэл” холбоо

Анх 2009 онд Брюссель хотноо үүсгэн байгуулагдаж, түүнээс хойш Европ болон Бельгийн вант 
улсад зохион байгуулагдаж буй олон арга хэмжээнд хамтрах болон дэмжих байдлаар оролцсоор 
ирсэн. 
 

БВУ, Д.Баясгалан, Бельги дэх Монголчуудын Нэгдсэн Холбоо /БМНХ/- ны тэргүүн, Европ дахь Монгол 
Шагайн харвааны Холбоо /ЕМШХХ/ -ны дэд тэргүүн.

Бельги дэх Монголчуудын Нэгдсэн Холбоо 2014 онд анх 8 ТББ-ууд нэгдэж Зөвлөл болсноос хойш одоо 
11 болж хүрээгээ тэлэн хамтран ажиллаж байна. Шинээр Монгол хэлний сургууль байгуулахаар 
төлөвлөн судалгааныхаа ажилд ороод байгаа. „Европын Монголчууд” ярилцлагын нэвтрүүлэг 
Монгол радиогийн Батбаяр хөтлөн явуулдаг, үйл явдлын зурагт мэдээллийг Европт төдийгүй 
дэлхий даяар түгээж байна.
Тус холбооноос Хилийн чанад дахь монголчуудын зөвлөл, Үндэсний ТВ-ийн гадаад мэдээллийн 
албаны хамтран хийх байнгын мэдээллийн цагт хамтран ажиллах, мэргэжлийн техниктэй болгох, 
мөн гадаадад байгаа телевизийн болон хэвлэл мэдээллийн мэргэжлийн хүмүүсийг энэ ажилд 
цалинтайгаар томилон ажиллуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх гэх мэт ажлуудыг хийх саналыг 
дэвшүүллээ.

Европын бүс нутгийн Монголчуудын 
ТББ-уудын мэдээлэл солилцох уулзалт
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БНФУ, Б.Эрдэнэхуяг Францын  “Үүрдийн монгол” холбооны тэргүүн

2004 оноос Монгол соёл,  ёс заншлаа сурталчлан таниулах зорилготойгоор монгол гэрээ аваад олон 
газар явж барьж үзүүлсэн. Жил бүрийн 9 сард Эйфелийн цамхагийн дэргэд барьдаг уламжлалтай. 
2014 онд олон улсын үндэсний бүжгийн фестивальд МУ-аас хамтлаг авчирч оролцуулснаас гадна 
„Үндэсний бүжгийн холбоо“-ныхонтой хамтран тоглолт хийн 127000 үзэгчдийн хүртээл болголоо. 
Мөн 65000 гаруй үзэгчтэй „Дундад зууны үеийн фестиваль“-д Монгол улсын, тэр дундаа Дундад 
зууны үеийн буюу Чингис хааны түүхээ сурталчилсан. 2017 онд олон улсын бүжгийн тэмцээнд 
хүүхдийн хамтлагийг оруулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажилдаа орчихоод байна.
Тус холбооноос Монгол ахуй, соёл уламжлалаа олон улсад  таниулах энэ үйлсэд МУ-ын холбогдох 
байгууллагууд огт санаа тавьдаггүй учир ХЧМЗ болон бусад ТББ -уудыг хамтран ажиллах саналыг 
дэвшүүлэн уриаллаа.

Б.Амартүвшин, Умардын Монголчууд нийгэмлэгийн тэргүүн

2015 онд байгуулагдан нийгмийн олон салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол хэлний 
сургууль, Монгол хэлний хүүхдийн зуны зуслан, насанд хүрэгчдэд зориулсан франц хэлний сургалт 
явуулдаг. Уг холбооноос Франц хэлний сургалтууд дээр МУ-аас зөвшөөрөгдсөн сертификат 
олгох, мөн СУИС-ын шилдэг оюутнуудыг Францад ихээр сурган Монгол орноо сурталчилсан ажилд 
холбоодод туслах боломж үүсгэх, холбоод тус тусдаа үйл ажиллагаа явуулахын оронд бие биенээ 
дэмжээд хамтраад ажиллая гэх зэрэг саналуудыг дэвшүүллээ.

ШВУ, А.Жамсран Шведийн Монголчуудын үндэсний холбооны тэргүүн

Боловсрол, эрүүл мэнд, хүмүүнлэг, олон нийт, хууль эрх зүйн салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг 
ба тус холбооны онцлог үйл ажиллагаа нь Монголоос цагаачлан ирсэн хүмүүст үнэн бодит, зөв 
мэдээлэл өгөхийн тулд 2016 оноос хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг онлайн хэлбэрээр буюу 
You Tube сувгийг ашиглан хийдэг юм.
Шведэд албан бус тоогоор 8000 гаран Монголчууд амьдарч байна. Тэдний хүүхдүүдэд эх 
хэлний боловсрол олгох мэргэжлийн монгол хэлний багш нар их дутагддаг бөгөөд үүн 
дээр  МУ-ын ЗГ-аас анхаарал тавих, цалин мөнгөөр хангах тал дээр анхаараасай гэсэн 
санал хүсэлт тавьж байна.

ОХУ, Амарбат / ОХУ-Москва хотын “Ахан дүүсийн холбоо” ны тэргүүн

2013 оноос оюутнуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоогоор 40 дээд сургуульд 
1000 гаруй монгол оюутан суралцаж байна. ОХУ визгүй болсноос хойш Москваг дамжин 
өнгөрч буй цагаач, иргэдийн асуудал хүндэрч, Европын бусад орнууд руу буруу мэдээлэлд 
автан өндөр цалин, сайхан амьдралтай болно гэж мөрөөдөн, хэл усгүй, их мөнгө төгрөг 
үрж, бусдад хууртан залилуулсан, мөн баригдсан олон монголчуудын сүүлийн цэг нь 
Москва болж байгаа талаар ярилаа. Энэ тал дээр төр засаг анхаарлаа хандуулах, мөн 
үнэн зөв бодит мэдээлэл ард түмэндээ өгөх нь зайлшгүй чухал шаардлагатай байгааг 
тэрээр онцолж хэллээ.
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НВУ, М.Оргилболд, Нидерланд дахь Оюутны холбооны тэргүүн

Гадаадаад төрж өсөж байгаа монгол залуучуудаа нэгтгэх зорилгоор 2014 онд холбоогоо 
байгуулсан. Нидерланд улсад 700-800 гаруй монголчууд байдаг. Дэлхийн монголчуудад 
зориулсан нийтлэг мэдээлэл бүхий платформ хийх саналыг дэвшүүлэв.

АНУ-ын Чикаго хот орчмын Монголчуудын холбооны төлөөлөл
Б.Цэрэнбат, АНУ-ын Чикаго хот дахь Америк-Монголын холбооны гишүүн.

Холбоо 15 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Сүүлийн статистик тоогоор АНУ-д 20000 
гаруй монголчууд, үүний 6000 гаран нь Чикаго хот орчимд амьдардаг. Монголын 100 гаруй 
аж ахуйн нэгж байгууллагууд байдаг ба Монгол хэлний сургуультай. Монголчууд ихээр 
байдаг Чикаго мэтийн том хотод элчин, консулын салбараа нээвэл маш зүйтэй байгаа 
талаар саналаа орууллаа.

Эцэст нь Монгол Улсаас БНФУ-д суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд М.Батсайхан ТББ-
уудын төлөөлөгчдөд хандан хамтын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн илүү үр дүнд хүрэхийн 
тулд ЗГ-ын дэмжлэг, үүнд чиглэсэн хууль эрх зүйн бодлого зайлшгүй хэрэгтэй юм гээд үүний 
төлөө та бүхний, хилийн чанад дахь Монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж чадах өөрийн 
гэсэн хүнээ УИХ-д сонгох шаардлага үүсч буйг онцлон тэмдэглэв.

Уулзалтын явц дунд болон уулзалтын дараахь чөлөөт ярилцлагын үеэр ажиглагдсан зүйл 
нь ихэнх холбоод, нийгэмлэг ТББ-ууд хэдийгээр тухайн улс орон дахь монгол хүмүүсийн 
амьдралын онцлогоос хамааран тус тусын төрөл бүрийн олон үйл ажиллагаа явуулдаг 
боловч цаашид бие биенээ дэмжин, хамтран ажиллах ба мөн түүнчлэн нийтлэг бэрхшээл, 
(жишээ нь монгол сургууль, эргэн суурьших нөхцөл байдал, боломж, хууль эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх гэх зэрэг) түгээмэл асуудлуудаар улам хамтран ажиллах, МУ-ын ЗГ болон зохих 
яамд байгууллагуудад дуу хоолойгоо нэгтгэн хүргэх сонирхол маш их байгаа нь ажиглагдаж 
байлаа. Үүний зэрэгцээгээр Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөл нь цаашид ТББ-ууд 
үйл ажиллагаагаа МУ-ынхаа хөгжлийн бодлогод чиглүүлэн ажиллах чиг хандлагыг бий 
болгох, удирдан залах, дэмжин ажиллах шаардлагатай байгаа нь илт харагдаж байв. 
Хилийн чанад дахь өндөр боловсрол, мэргэжил эзэмшсэн монгол иргэдийн мэдлэг оюун, 
чадвар, сурч мэдсэн зүйлээ МУ-ынхаа хөгжлийн бодлогод чиглүүлэн ажиллахтай шууд 
холбоотой “Монгол орны хөгжилд” 12-р чуулга уулзалт “Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжил” 
нэрийн дор дараагийн өдөр нь буюу 4 сарын 30-ны өдөр Парис хотын Галери Лафейетт төвд 
амжилттай зохион байгуулагдсан бөгөөд чуулганы талаарх мэдээлэлийг доорх 4 салбар 
хуралдааных нь дагуу тус тус бэлтгэснийг уншин сонирхоно уу. 

1. Аялал жуулчлал
2. Соёлын менежмент
3. Архитектур, дизайн
4. Мэдээлэл харилцааны технологи

Европын бүс нутгийн Монголчуудын 
ТББ-уудын мэдээлэл солилцох уулзалт

Дүгнэлт
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Парис хотыг дэлхийн аялал жуулчлалын тэргүүлэх хот болгоход 
нөлөөлсөн хүчин зүйлс

Франц улс  аялал жуулчлалын салбарыг 160 гаруй жилийн өмнөөс хөгжүүлж 
эхэлсэн бөгөөд Наполеон III хаан анх санаачлан 1855 оноос эхлэн Экспо 
үзэсгэлэн худалдааг 7 удаа Парис хотноо зохион байгуулсан нь олон орны 
худалдаачид мөн жуулчдыг Франц орон руу нэн ялангуяа Парис хот руу татаж 
улмаар энэ салбар хөгжих гол үндэс суурийг нь тавьж өгсөн байна. Сүүлийн 
үеийн олон улсын аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлтээс харвал 
Франц улс жилд 84 сая орчим жуулчид хүлээн авдгаараа дэлхийд тэргүүлж 
байна. Энэ жишигт тус улс дэд бүтцийн зохион байгуулалтаасаа эхлэн 
үйлчилгээ, үзмэрийн газрууд дахь харьцааны соёлд өндөр шаардлага тавин 
мөн түүхийн дурсгалт барилгуудаа хамгаалан үндэсний соёлын онцлогоо 
хадгалж чадсаны ачаар хүрчээ. 
Тиймээс Монгол улс өөрийн соёлын онцлогтоо тохируулан эдгээрээс 
суралцан дэд бүтцээ хөгжүүлэн үйлчилгээний болон үзмэрийн газрууддаа 
өндөр шаардлага тавьж ажиллах хэрэгтэй юм. Нэн ялангуяа нийслэл хотын 
замын хөдөлгөөнтэй холбогдолтой шуурхай зорчих боломж мөн үйлчилгээний 
газруудын ажилтнуудын харьцааны соёл дээр анхаарах нь чухал байгааг 
илтгэгч онцлон дурдлаа.

Бүгд Найрамдах Франц Улс дахь аялал жуулчлалын хөгжил, Галери 
Лафейеттийн уг салбарт оруулж буй хувь нэмэp

Парис хот жилд 46 сая орчим жуулчин хүлээн авдаг бөгөөд жуулчдын 
анхаарлыг урлаг соёл, түүхийн дурсгалт өвүүдээсээ гадна худалдаа 
үйлчилгээний газруудаараа татдаг. 123 жилийн түүхтэй Галери Лафейетт 
хувьцаат компанийн нэг дэлгүүрийн 59 салбарт өдөрт сая гаруй худалдан 
авагч, жуулчид зочилдог байна. Тус компани нь аялал жуулчлалын 
байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг бөгөөд орлогоороо Европд тэргүүн 
байр эзэлдэг.
Тиймээс манай улс үндэснийхээ орлогийг нэмэгдүүлэхийн тулд мөн хувийн 
хөдөлмөр эрхлэгчид маань дээрхи хувьцаат компанийн түүх мөн түүний 
менежментээс суралцан, туршлага судалж, бүтээлчээр хэрэгжүүлвээс энэ 
нь аялал жуулчлалын салбарын хөгжилд их ач холбогдолтой гэж тэрээр 
онцоллоо. 

Г.Оюунтунгалаг - Луврын 
музейн албан ёсны 
тайлбарлагч, “Парис Про” 
аялал жуулчлалын бизнес 
эрхлэгч, БНФУ

Ц.Азбилэг – Галери 
Лафейеттийн Гадаад зах 
зээлийн албаны менежер, 
Цахим Өртөө Холбооны 
гишүүн, БНФУ

Аялал жуулчлал

Илтгэгч Ц.Азбилэг, Г.Оюунтунгалаг нар хүрэлцэн ирсэн нийт 140 гаруй сонсогчид төлөөлөгчидтэй 
тус салбарыг Монгол улсад хөгжүүлэх ямар бололцоо байгаа тухай мөн бусад орны ямар туршлагыг 
хэрэгжүүлж болох талаар хэлэлцэв.

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
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Франц улс жилд аялал жуучлалын салбараас 20.8 тэрбyмын ашиг олдог бөгөөд тус улсыг 
сурталчлах “Атү Фронс” төв (утг. Франц баялаг) 1986 оноос хойш дэлхийн нийт 32 оронд 
салбаруудынхаа үүд хаалгыг нээжээ. Түүний үр дүнг Франц улсын хүн амыг нэг жилд тэнд 
очдог жуулчдын тоотой 66 000 000 : 84 000 000 харьцуулан харж болох бөгөөд энэ үзүүлэлт 
нь жуулчдын анхаарал сонирхлыг татсан олон талын салбаруудыг хөгжүүлж чадсантай нягт 
холбоотой юм. Худалдаа үйлчилгээний газраар жишээ авбал, энэ чуулган зохион байгуулагдаж 
буй Галери Лафейетт их дэлгүүр нь 1894 онд анх 265 м² талбайтай нээгдээд одоо 18000 
м² талбайтай болтлоо өргөтгөгдсөн байна. Ерөнхийд нь дүгнэн хэлэхэд Франц улс романтик 
имиж, амтат хоол, явган аялал хийхэд тааламжтай байгалиараа мөн хотууд дахь түүхийн 
дурсгалт газрууд, дэлхийн сонгодог зохиолуудаар дамжин нэрд гарсан барилгуудаараа 
жуулчдын анхаарал сонирхлыг ихэд татсаар байгаа ажээ. Энэхүү тэдний соёлын өвөө хайрлан 
хамгаалж өдийг хүргэсэн арга барилаас монголчууд бид суралцаж улмаар музей, сүмүүдээ 
хамгаалан мөн олшруулах боломжтойг Г. Оюунтунгалаг дурдаад мөн өөрсдийн байгалийн 
(ж.нь одтой цэлмэг тэнгэр) болон үндэсний уламжлалт бүтээгдэхүүн (ж.нь эсгий), гар урлалын 
онцлогоороо дэлхийд өвөрмөц брэнд бий болгох боломж бийг онцлон хэлэв. 

 
 Сонсогчдоос тавьсан санлууд: 

Хишиг-Эрдэнэ:
1999 оноос хойш би аялал жуучлалын салбарт ажиллаж байна. Монгол улс Парис шиг 
биш. Монголчууд маш их ярьдаг боловч Говиос Хангай нутаг руу жуулчидтай аялахад маш 
их хүндрэлтэй байдаг. Монгол улс үндэсний төвшинд аймгаас аймагийн хооронд холбоотой 
байгаасай. Ингэж чадвал манай улс аялал жуучлалын салбараа хөгжүүлж чадна.

Ц.Мөнхжин - Герман Монголын хамтарсан Отгонбаяр сангийн ТУЗ-ын гишүүн
Монголын хүүхэд, өсвөр үеийнхнээ багаас нь Монголынхоо түүх соёлд дуртай, мөн түүнийхээ 
үнэ цэнийг мэддэг болгож хүмүүжүүлэх нь чухал. Нэн ялангуяа гэр хороололд амьдардаг 
хүүхдүүдийн төлөө төсөл санаачилж, жишээлбэл тэднийг чөлөөт цагаар нь музей үзүүлдэг 
өдөрлөгтэй болгон түүнийг нь нийгмийн ажилтнаар удирдуулан хийж хэрэгжүүлбэл гэсэн 
санаа төрлөө. 

Эрхэмбаяр - „Старт ап“ компаний программист
Парис хот томоохон олон улсын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж үүгээрээ гадаадын 
зочдод танил болон улмаар тэд эргэн ирж аялдаг. Түүнээс бид санаа аван Европоос Монгол 
руу мотоцикльтэй аялал эсвэл Монголд гол мөрний урсгал дагасан завин спортын аялал 
санаачилж болох юм.

Уянга:
Монгол гол мөр дагаж аялахаар унаа машин олдохгүй хэцүү хүндрэлтэй байдаг мөн жолоочийн 
хариуцлагагүй байдал их ажиглагддаг.

Г.Оюунтунгалаг:
Гадаадын жуулчдад тэдний аюулүй байдал маш чухал. Хэрвээ энэ тохиолдолд бид аюулгүй 
байдлын нөхцлийг бүрдүүлж эс чадвал тэр нь сөргөөр нөлөөлж болно. Жуулчин бүр дараа нь 
эргээд Монгол улсыг цааш нь сурталчилах учир. Харин Монголын үйлчилгээний салбарын бүх 
ажилтнуудыг тусгай сургалтанд хамруулах шаардлагатай. Түүний зорилго нь: 
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- Найрсаг харьцаа
- Түүхэн дурсгалт газруудаа зөв мэдээлэлтэй тайлбарладаг болох
- Жуулчдын хөтөч мөн үзмэрийн газрын тайлбарлагчид нэг стандарттай болох
- Жуулчид амралтаа тав тухтай өнгөрүүлэхэд нь мөн тэдний амрах дуртай хэв маяг, соёлтой танилцах

Х.Мандахцэцэг - ГХЯ-ны хэвлэл мэдээллийн албаны дарга
Аливаа улс олон улсын үзэсгэлн худалдаа, хурал чуулган зохион байгуулна гэдэг түүнийг дагаад аялал 
жуучлалын салбарын орлого нь нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тиймээс үүн дээр үндэслэн удахгүй 2016 оны 7 
сарын 15 - 16 өдрүүдэд болох АСЕМ (Ази Европын чуулган) уулзалтаар нийт есөн хурал Монгол улсад 
болно. Албаны ёсны бүртгэлээр бол нийт таван мянгаад хүн мөн түүнээс нэг мянга орчим сэтгүүлчид 
ирнэ. Манай аялал жуучлалын салбарынхны ажил улирлын чанартай бөгөөд зөвхөн зуны гурван сард л 
идэвхитэй ажиллах боломж нь олддог. Харин албан ёсны хурал чуулганд бол улирал заагддаггүйгээрээ 
онцлог. Тиймээс үүнийг дагаад хөтөч, үйлчилгээний салбарынхан маань олон улсын үйлчилгээний 
стандартаас суралцан түүнийгээ өөрийн улсын онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэх байх гэж бодож байна. 

Энэ салбар хуралдааны илтгэл болон хэлэлцүүлгээс уг салбарыг хөгжүүлэхэд анхаарлаа хандуулан 
ажиллах гол асуудлууд:

- Дэд бүтцийг хөгжүүлэх
- Түүx, соёлын өвөө сэргээн босгох
- Боловсон хүчнээ одооноос бэлтгэх 
- Монгол брэнд бүтээгдэхүүн бий болгох
- Мэргэжлийн болон найрсаг зөв харьцаанд анхаарах
- Жуулчдын аюулгүй байдлыг анхаарах
- Хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
- Төрийн буюу эдийн засгийн нэгдсэн бодлоготой байх, санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх,      
   тодорхой төсөв бий болгох

O.Оюунтуяа - М.А., Соёл 
урлаг, хэвлэл мэдээллийн 
салбарын удирдлага зүйч, 
МГЭЗК-ын гишүүн, ХБНГУ

Соёлын менежмент
Олон Улсын урлаг-соёлын бүтээлч арга хэмжээ, соёлын менежментийн 
хүрээнд Монгол соёл урлагийг дэлхийн тавцанд брэнджүүлэх нь

Соёл урлаг нь улс орны хоорондын хүндэтгэл, харилцан ойлголцол, хамтын 
ажиллагааны гүүр юм. Тэрээр ихэнхдээ ашгийн бус үйл ажиллагаа явуулдаг 
боловч  түүний олон нийтийг хамрах хүрээ нь өргөн далайцтай мөн олон нийтэд 
хурдацтай хүрдэгээрээ онцлогтой. Монгол улс, монгол үндэстний нүүр царайг 
гадаад улс орнуудад бид урлаг соёлоороо дамжуулан илүү илэрхийлж чадна. 
Монгол соёл урлагийг олон улсын зах зээлд “Монгол Уран Бүтээл” болон 
“Монгол Уран Бүтээлч”-ээр дамжуулан сурталчилж, тэдгээрийн давтагдашгүй 
өвөрмөц онцлог, дүр төрхийг олон улсын тавцанд гаргаж түүнийгээ 
брэнджүүлж чадваас Монгол улсад соёл ба бүтээлч үйлдвэрлэлээрээ олон 
улсын зах зээл дээр өрсөлдөх боломж олдох бөгөөд энэ салбар нь дэлхийд 

Дүгнэлт
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хоёрдогч том ашиг бүхий зах зээлд тооцогддог тул санхүүгийн өндөр ач холбогдолтой юм.  
Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд урлаг соёлын шинэлэг хэлбэрийн томоохон арга хэмжээнүүдийг 
зохион байгуулах, цаашилбал олон улсын чанартай, ач холбогдол, нөлөө бүхий соёлын 
үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд албан ёсоор оролцох нь Монгол Улсын болон “Монгол Уран 
Бүтээл”-ийн өөрийн гэсэн онцлог, давтагдашгүй дүр төрхийг олон улсад таниулан тэнд өөрийн 
гэсэн байр сууриа  тогтворжуулахад ач холбогдолтой. Ингэснээр дэлхийн хэвлэл мэдээллийн 
өргөн хүрээнд хамрагдан соёл урлаг сонирхогч бүлэгт танил болох төдийгүй олон улсын 
мэргэжлийн түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөн дэлхийн тавцанд өрсөлдөх боломж нээгдэнэ. Энэ 
нь Монгол Улсын соёл урлаг, аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийн хөгжилд их эерэг 
нөлөө үзүүлэх юм.

Эхний алхамд бид Европын Холбооны үзэгчдийн хүртээл болгохын тулд Монголын соёл урлаг 
ялангуяа дүрслэх урлагийн салбарыг сурталчлан, Монгол хүний уран бүтээлүүдийг ХБНГУ-ын 
зах зээл дээр гаргаж, мөн тэдгээр уран бүтээлчдийгээ болон тэдний шинэлэг санаануудыг 
дэмжин ажиллаж байна. Түүнээс жишээ дурдвал жил бүр зохион байгуулагддаг “НордАрт”- 
Олон Улсын дүрслэх урлагийн үзэсгэлэнд Монгол улс 2015 онд “Онцлох Орон” болж анх удаа 
оролцсон  ба “Модерн шилжилт–Шинэ дүр төрх” сэдэвт Монгол Улсын павильон нь Монголын 
дүрслэх урлагийн Европт өнөөг хүртэл зохион байгуулагдсан хамгийн том үзэсгэлэнд 
тооцогдох бөгөөд энд нийт Монголоос 34 уран бүтээлчийн 120 гаруй бүтээлүүд тавигдан 
80000 үзэгчдийн сонирхолыг татан өндрөөр үнэлэгдсэн байна. Уг үзэсгэлэнд тавигдсан нийт 
1200 гаруй уран бүтээлүүдээс А.Очирболдын “Дэлхийд хүн жин нэмээгүй” төмөр баримал 
үзэгчдийн шагнал хүртэн шалгарсан нь Монгол Уран Бүтээл, чадварлаг уран бүтээлчдээ 
сурталчлан таниулж чадсны илрэл бөгөөд эндээс бидний ажлын үр дүнг харж болох юм 
гээд О. Оюунтуяа НордАрт-Олон Улсын дүрслэх урлагийн 2016 үзэсгэлэнд 2 дахь жилдээ 
17 Монгол уран бүтээлчийн 50 орчим бүтээлийг “Уламжлал ба Орчин үе” сэдвийн дор 90000 
хүртэлх үзэгчдэд толилуулахаар бэлтгэл ажилдаа ороод байгаагаа дурдлаа. 
ХБНГУ-д соёл, урлагийн сурталчилгаагаа эхлэхийн давуу тал нь тус улс жилд төсвөөөсөө 9,4 
тэрбум евроны санхүүжилтийг соёл урлагийн салбарт зарцуулдгаараа дэлхийд тэргүүлдэг 
бөгөөд Монгол Улсын хувьд зөвхөн эдийн засаг, улс төрийн хүрээнд төдийгүй соёл урлагийн 
салбарт ч удаан хугацааны итгэлтэй түнш юм гэж илгэгч тэмдэглэн хэлээд ЕХУ ялангуяа 
ХБНГУ ба Берлин хотын соёлын ба бүтээлч үйлдвэрлэлийн зах зээлийн судалгаа, эдийн 
засаг, нийгмийн ач холбогдол, үр дүнг тоймлон сонсогчдод танилцуулав.

Олон улсад Монголын уламжлалт өв соёл, бүтээлч үйлдвэрлэлийг үндэсний хөтөлбөрийн дагуу 
тогтвортой хөгжүүлэхийн тулд Монгол Улсын соёлын төвүүдийг ач холбогдол бүхий гадаад зах 
зээлийг судлан төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааны (Public-Private-
Partnership (PPP)) хүрээнд байгуулж, үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах, улмаар тус төвүүдийн 
хоорондын хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог бий болгох нь нэн чухал шаардлагатай байна. 
Монгол Уран Бүтээлийг дэлхийн зах зээл дээр брэнджүүлэхэд Arts & Media Project Management 
& Consulting  баг дараах хүчин зүйлсийг анхааран ажиллаж байна. Үүнд:

- Олон улсын түвшинд байгууллагуудын (institutional) байнгын хамтын ажиллагаа эхлэн   
          түншлэн ажиллах

- Соёл урлаг, бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийг 
  бэлтгэх
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Монгол дуурийн дуучид, уран бүтээлчдийг дэлхийн урлагийн зах зээлд өөрийн гэсэн байр суурьтай, олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, бие даасан түвшинд хүрэхийн тулд:

- Монголын соёлын болон сонгодог хөгжмийн төвүүдийг Монголд болон гадаад улс орнуудад 
  байгуулах
- Монгол залуу дуучид, уран бүтээлчдийг олон улсын стандартын дагуу мэргэжил дээшлүүлэх 
  сургалтанд хамруулан нь өөрийн онцлогт тохирсон тусгайлан бэлтгэсэн хөтөлбөрөөр суралцах 
  боломж олгох
- Олон улсын уран бүтээлчидтэй хамтран ажиллуулах

Эдгээр боломжуудыг уран бүтээлчдэдээ олгосноор тэд ажлын туршлагатай болохоос гадна мэргэжлээрээ 
мэргэшиж мөн өөрсдийн хүрээнд ирээдүйн хамтран ажиллагч нартайгаа танилцана. Дуурийн дуучдаа 
бид жишээлбэл Итали улсад мэргэжил дээшлүүлэн тус улсын дуурийн тайзаар гараагаа эхлэн цаашид 
олон улсад өрсөлдөхүйц мэргэжлийн түвшинд хүргээсэй гэж хүсдэг. Үүнд Монгол улсын төрийн бодлого 

Дуурийн урлагийн менежмент ба маркетинг

Монголын сонгодог болон дуурийн урлагийг олон улсын жишигт хүргэн 
хөгжүүлэхэд хувь нэмэр болох үүднээс монголын дуурийн болон сонгодог 
хөгжмийн залуу үеийг Итали улсын дуурийн урлагийн боловсрол, стандартын 
дагуу мэргэшүүлэн сургах санаачлагыг Док. С.Аяана гаргаж 2 дахь жилдээ 
“la Generentola” буюу “Үнсгэлжин” дуурийн төслийг хэрэгжүүлж байна. 
Түүнчлэн Россинигийн “Севилийн үсчин” дуурийг бүтнээр нь тавих төслийн 
хүрээнд Монголын залуу уран бүтээлчдээ олноор хамруулах бодлого барьж 
үүгээр дамжуулан Европын нэр хүндтэй тайзнаа гарган сурталчлахыг 
зорилго болгон ажиллаж байгаа юм. Эдгээр санаачлагуудыг хэрэгжүүлэхэд 
Итали улсын Олон улсын Дуурийн Студийн зүгээс ихээхэн дэмжлэг үзүүлж, 
хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд Монголын сонгодог хөгжмийн шинэ үеийн 
уран бүтээлчид маш богино хугацаанд суралцан өөрсдийн уран бүтээлээр 
монгол орныхоо нүүр царай болж, дэлхийн урлагийн  тавцан дээр эх орондоо 
байгаа мэт өөртөө итгэлтэй тоглож, өөрсдийн байр сууриа бататгаж байгаа 
энэ түүхэн цаг үеийг ашиглан соёл урлагийн салбарт зөв менежмент хийх 
нь Монгол орноо сурталчлаад зогсохгүй манай улсын соёлын болон санхүү 
эдийн засагт тодорхой хувь нэмрээ оруулна гэж илтгэгч тэмдэглэн хэллээ.

Док.С.Аяана - дуурийн 
дуучин (меццо-сопрано 
хоолойтой), “Олон улсын 
дуурийн студи”-ийн Гадаад 
харилцааны мэргэжилтэн,  
БНИУ 

- Төрөлжсөн хуулийн ба хэвлэл мэдээллийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, харилцан 
  туршлага солилцох
- Олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
- Түншийн туршлагаас суралцах (тэдгээрийн маркетингийн төсөв, хэвлэл мэдээллийн ба зорилтот 
  бүлгийн хамрах хүрээ болон сонголт)
-  Олон улсын үзэсгэлэнд оролцсон уран бүтээлч, Монгол Уран Бүтээлийн мэдээлэл, архивийн санг 
  бүрдүүлэх г.м. 

САНАЛ
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зоихцуулалт чухал тул уг сэдэвтэй холбоотой тусгай хөтөлбөр, сургалтын тэтгэлэгийн саналыг 
гарган танилцуулахаар бэлтгэж байна.

Мөн ирээдүйн боловсон хүчнээ бэлдэхийн тулд:

- Хүүхэд, залуу үеийнхний урлагын боловсролд түлхүү анхаарах
- Урлаг соёлын төслүүдийг хэрэгжүүлэх
- Хүүхэд, залуу үеийнхний дуулах авъяас сонирхол дээр үндэслэн тэдэнд  мэргэжлийн  
  уран бүтээлч болоход нь зөвлөгөө өгөх
- Системтэй сургалтанд хамруулах

Мөн түүнээс гадна С.Аяана олон улсын тавцанд монголын уран бүтээлчдийг тодруулж гаргаж 
ирэх менежментын санаачлага, маркетинг хийх боломжуудын талаар Итали улсын жишээн 
дээр яриад Монгол улсад сонгодог урлагийн эх болох дуурийн урлагийг хөгжүүлэхэд хийгдэж 
байгаа өөрийн ажлын туршлагаасаа дурдлаа. 

Монгол улсын “Соёл Урлагийн Төв”-үүдийг ач холбогдол бүхий зах зээлийг судлан төрийн ба 
төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд гадаад орнуудад байгуулах, энэ 
төрлийн санаачлагуудыг төрөөс бүхий л талаар дэмжих нь нэн шаардлагатай байна. Монгол 
Улсаас урлаг соёлын салбарт мөн тэдний санхүүжилт нэн ялангуяа сурталчилгаанд гаргаж 
буй хөрөнгө оруулалт нь огт хангалтгүй байгаа бөгөөд хариуцлага бүхий яам үүнд анхаарч 
хөрөнгө оруулалт, дэмжлэгийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй энэ чиглэлээр олон улсын түншлэл, 
санал санаачлагыг тууштай дэмжих нь чухал байна.  Нөгөөтэйгүүр төрөлжсөн хуулиудийг 
судлан, олон түвшинд шинэчлэн батлан гаргах, хэрэгжүүлэхийг анхааралдаа авах нь зүйтэй 
болов уу. Улс төр, эдийн засгийн нэгдсэн бодлогын хүрээнд төрийн  ба төрийн бус, хувийн 
хэвшлийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэн бэхжүүлэх ач 
холбогдлын дурдав.
Монголын залуу уран бүтээлчдийг ХБНГУ цаашилбал Европын Холбооны гишүүн орнуудад 
сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, олон улсын солилцооны хөтөлбөрт хамруулан тэдэнд мэдлэгээ 
гүнзгийрүүлэх, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо бий болгох хэрэгцээ их байна. Улмаар 
Монгол Уран Бүтээлийн өвөрмөц онцлогийг соёлын менежментийн хүрээнд гадаадын зах 
зээл дээр тогтмол сурталчлан гадаад дотоодын үзэгчид ба мэргэжлийн түншлэлийн хүрээг 
өргөтгөх нь чухал байна.
Энэ салбар хуралдааны илтгэл болон хэлэлцүүлгээс уг салбарыг хөгжүүлэхэд анхаарлаа 
хандуулан ажиллах гол асуудлууд:

- Хилийн чанадад Монгол соёлын төвүүдийг байгуулах
- Олон улсын хэмжээнд хамтын ажиллагаа бүхий түншлэл бий болгох
- Хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах
- Улс төр, эдийн засгийн хувьд үндэсний нэгдсэн бодлогыг бий болгох
- Залуу уран бүтээлчдийг гадаад улс оронд мэргэжил дээшлүүлэх болон олон улсын 
  тавцан, гадаадын зах зээлд танигдах боломжийг нээж өгөх
- Соёлын менежментээр дагнасан мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
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Түүх, соёлын барилга архитектурыг хамгаалах, сэргээн засварлах 
ажлын шууд ба шууд бус эдийн засгийн ач холбогдол

Соёлын өв гэж түүхэн тодорхой орон зай, тухайн цаг үеийнхээ соёлын мөн 
үйлдвэрлэл, гар урлалын өвөрмөц чанарыг харуулсан нийгэм, түүх соёл, 
байгалийн шинжлэх ухаанд үнэ цэнэ бүхий биет (барилга байгууламж, 
дурсгалт газар) болон биет бус (оюуны бүтээл туурвил ж. нь ардын аман 
зохиол, ардын дуу, хөгжмийн төрөл) хэлбэрээр хадгалагдан ирсэн өв 
байдаг. Тэдгээрийг хамгаална гэдэг улсынхаа ирээдүй хойч үедээ үлдэж буй 
баялагт хөрөнгө оруулж байна гэсэн үг юм. Энэ хөрөнгө оруулалтыг хийхээс 
өмнө соёлын өвд хамрагдах биет болон биет бус өвийн  шалгууруудын 
тодорхойлолт мөн сэргээн засварлалтын эсвэл хадгалан өвлүүлэх хөгжүүлэх 
зорилго бүхий төслүүд буюу ажлын төлөвлөгөө байх шаардлагатай байдаг 
талаар танилцуулан түүнчлэн Монголын соёлын өвийн бүртгэл мэдээлэлийн 
сангийн тухай товч мэдээлэв. 
ХБНГУ-ын жишгээр түүхэн барилга байгууламжийн архитектурт хэрхэн 
санаа тавьдаг болон түүний сэргээн засварлалтуудын арга барилуудаас 
танилцуулсны дараа илтгэгч хэдий Монгол Улсад энэхүү соёлын үл хөдлөх 
өвийг хамгаалах аян эрчимтэй өрнөөд 20 гарам жилийн нүүр үзэж байгаа ч 
бусад өндөр хөгжилтэй орнуудын жишигтэй харьцуулахад тун чамлалттай 
тоо баримт гарч байгааг онцлов. Иймээс бид түүхэн барилга архитектураа 
хамгаалж, сэргээн засварлаж чадвал аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэн 
дэлхийн өнцөг булан бүрээс сая сая жуулчдыг татах  мөн үндэстэний эдийн 
засгийн орлогыг нэмэгдүүлэх бүрэн боломж манай улсад бий. Үүний тулд 
мөн олон улсын жишигт хүрэхийн тулд энэ асуудлаа дараах саналууд дээр 
үндэслэн шийдвэрлэж болох юм гэж илтгэгч тэмдэглэн хэллээ.САНАЛ

- Тухайн үүрэг бүхий төрийн байгууллага түүхэн барилгыг хамгаалж, сэргээн засварлахын ач 
  холбогдлыг ойлгон хөтөлбөр төслүүддээ тусгах
- Тусгай салбар нээн дээр дурдсан асуудлыг хариуцуулах
- Боловсролын хөтөлбөртөө тусган тус салбарын боловсон хүчин бэлдэх 

Ц.Бат-Эрдэнэ - Интерспа 
компанийн архитектор, 
Штутгарт хотын Монгол 
академичдын холбооны 
гишүүн, ХБНГУ

Архитектур, загвар

Монгол Улсын архитектурын салбарт хэрэглэх боломжтой олон улсын 
архитектурын шилдэг туршлага 

Энэхүү илтгэлийг Их Британи улсын Лондон хот дахь Грийнвичийн 
их сургуулийн Барилгын архитектор, дизайны сургуулийн барилгын 
архитектурын бакалавр Б.Жавхлан, мөн Унгар улсын Будапештийн 
технологи, эдийн засгийн их сургуулийн магистрант Б.Солонго нар хамтран 
бэлдэж танилцууллаа.

Б.Жавхлан - Барилгын  
архитектор, Их Британи улс
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Архитектур гэж юу вэ? гэсэн асуултанд Мишель де Монтайньны 
„ Архитектур бол амьдралын нэг хэсэг бөгөөд түүний амжилт нь 
тухайн барилга эзэмшигчийн амьдралын хэв маягийг илэрхийлж 
чаддагтаа оршдог юм“ гэсэн ишлэлээр Б.Жавхлан илтгэлээ 
эхлээд чуулганд оролцогчдод дэлхий дахин дахь өвөрмөц барилга 
байгууламжууд, тэдгээрийн архитектурын шийдлүүдийн онцлог 
шинж чанаруудыг толилуулан танилцууллаа. 
Уг илтгэлийн хүрээнд дэлхий дахины хүн төрөлхтөн үүсч хөгжиж 
ирсэн цагаасаа эхлэн өөрсдийн амьдарч буй тухайн орчин 
нөхцөлөөс шалтгаалан  байгаль, цаг агаар мөн амьдрал аж 
ахуйдаа тохирсон барилгууд босгохдоо  тэднийгээ архитектурын 
онцгой гойд шийдлүүдээр хэрхэн бүтээж ирснийг үзүүлсний 
зэрэгцээ эртний түүхэн архитектурын шийдлүүдийг орчин үеийн 
техник технологитой холбон хослуулж болдог арга барилууд, 
тэдгээрийн давуу талуудыг дурдав.

“Эзэнт гүрний эрдэнэсийн сан” төслийг хэрэгжүүлэх эдийн 
засгийн ач холбогдол” 

Энэхүү төслийн гол санаа нь монгол үндэсний хувцасны болон гоёл 
чимэглэлийн шинж чанарыг агуулсан брэндийг дэлхийн тавцанд 
гаргаж ирье гэдгээс үүдэлтэй бөгөөд түүний өвөрмөц онцлог нь 
Монголын эзэнт гүрний үеийн хаад ноёд, хатдын хэрэглэж ирсэн 
гоёл чимэглэлийн хэв загварыг коллекцдоо тусгаж дезайнаа 
гаргасан ба ингэхдээ нимгэн торгон материал дээр өөрийн 
зурсан зургуудыг буулгаж, материал уран зураг хоёрыг хослуулж 
чадсандаа байгаа юм. 
Уг төслийн хүрээнд орчин цагийн европ хувцсыг монгол хээ 
болон дээр дурдсан уран зурагуудтай хослуулан өөрийн гэсэн 
өвөрмөц төрхтэй бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж эхэлснээс гадна 
бүтээгдэхүүний нарийн ажиллагаандаа олон улсын гар урлалын  
ажилчдаас шалгаруулж авсан нь жишээлбэл хатгамлын ажиллагааг 
Өмнөд Солонгос улсын урчуудаар гүйцэтгүүлж байна. Мөн түүнээс 
гадна гоёл чимэглэл, үнэт эдлэлийн бүхий бүтээгдэхүүнүүдээ 
Египт болон Орос улсад гаргаж үүгээрээ өөрсдийн брэндийн 
байр сууриа тогтоож эхлэж байгаагаа дурдлаа. Тэдний цаашдын 
төлөвлөгөөнд уг брэндээ дэлхийд танил тансаг бүтээгдэхүүн 
болгож чадвал Монгол Улсдаа музей, соёлын цогцолбор болон 
цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахаар тусгагдсан байгааг илтгэгчид 
тэмдэглэн хэлэв.

Д.Ариундэлгэр - “Эзэнт 
гүрний эрдэнэсийн сан” 
хувцас загварын төслийг 
санаачлагч, загвар зохион 
бүтээгч, МУ

Б.Солонго - Эдийн засагч 
Будапешт, БНУУ
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САНАЛ

Бид хиймэл оюуны хувьсгалд бэлэн үү?

Хиймэл оюун ухаан бол хүний оюун ухаантай адил биш ч алдаанаасаа сурдаг, 
өөрийгөө хөгжүүлдэг, асуудлыг шийддэг байх ёстой гэж тодорхойлдог. Хүний 
хийдэг энгийн хөдөлгөөнүүдийг жишээлбэл аяга барьж, ширээ бүтээхийг 
роботууд хараахан хийж чадахгүй байгаа хэдий ч тэд хүний хурдан хийж 
чадахгүй үйлдэл тооцооллыг хялбар бөгөөд хурдан тооцоолох чадвартай юм. 
1956 онд Марвин Мински, Жон Мак Кати, Клауд Шаннон, Наданиел Рочестер 
нарын санаачилгаар Дартмаф коллежид зохион байгуулсан уулзалтаар энэ 
салбарын суурь нь  тавигджээ. 1980-д онд нейрал сүлжээг хөгжүүлж, хүний 
тархийг дуурайлган мэдрэлийн сүлжээг байгуулах аргаар оролдож эхэлсэн нь 
техникийн хөгжлийн хүчээр санаанд оромгүй амжилтад хүрч „Гүнзгий сургалт“ 
буюу “Хиймэл оюун ухаан” гэсэн тусгай салбар болон хөгжсөн. 
Орчин үед Гүүгл, Амазон, Нетфликс, Фэйсбүүк, Байдү мөн ИБМ (IBM) 
тэргүүлэн хиймэл оюуныг бизнестээ өдөр тутам ашиглан хөгжүүлж байна. 
Үүнээс дурдахад жолоочгүй машин, шууд орчуулга, бидний өдөр тутамдаа 
хэрэглэдэг Гүүгл хайлт, Апплийн Сири, Амазоны бараа санал болгох 
үйлчилгээ, Нетфликсийн кино санал болгох үйлчилгээ, Фэйсбүүк, Линкэдиний 
найз санал болгох гэх мэтийн үйлчилгээнүүдийн ард “хиймэл оюун ухаан” 
ашиглагдаж байдаг. 2015 онд Гүүгл 160 тэрбум параметртэй сүлжээг 
байгуулсан нь одоогоор хамгийн том нь юм. 160 тэрбум холбоос бүхий сүлжээ 
нь ойролцоогоор 1,7 тэрбум нейронтой гэсэн үг. Хүний тархи 100 тэрбум 
нейронтой гэж үздэг тул түүний бараг 2 хувийг хийж чадсан байна. 
XIX зуун үйлдвэрлэлийн хувьсгалын, XX зуун атомын эрин зуун байсан бол 
XXI зуун мэдээллийн технологийн бүр тодруулбал хиймэл оюун ухааны зуун 
гэж нэрлэгдэх нь тодорхой юм. Энэ зуунд тухайн салбарт Монголчуудын 
өрсөлдөх боломж нөхцөл хавьгүй илүү ба судалгааны институт түүнчлэн 
олон улсад өрсөлдөхүйц үйлдвэр нь Монгол улсад байна.
1990-ээд онуудад хамгийн шилдэг гэсэн залуучууд КТМС, МУИС-ийн програм 
хангамжийн чиглэлээр сурж байсан бол одоо 2010 оноос хамгийн шилдэг 
гэсэн залуучууд уул уурхайн сургуульд ордог болжээ. Уул уурхай Монголын 
хөгжлийн гарц биш, харин монгол хүний оюун ухаан энэ “хиймэл оюун 
ухаан”-ы XXI зуунд бидний гарц болохыг илтгэгч онцоллоо.

Энэ XXI зуунд  дэлхий дахинаа Хиймэл оюун ухааны салбарт хийгдэж байгаа олон улсын судалгаа, 
түүний тэргүүн туршлагад Монгол хүний хувь нэмэр орох нь гарцаагүй юм гэж С. Балрал дараах 
санлуудыг дэвшүүлэв. 

- Хиймэл оюун ухааны хувьсгалаар зөвхөн ажлын байрууд устахгүй, шинэ ажлын байрууд ч гарч 
  ирэх боломжтой. Тэр нь мэдлэгт суурилсан мэргэжлүүд байх юм байна. Жишээлбэл саяхныг 
  хүртэл Data scientist гэж мэргэжил байгаагүй гэдгийг дурьдах хэрэгтэй. Тиймээс монгол улсын 

С.Бадрал - Болорсофт 
ХХК-г үүсгэн байгуулагч, 
захирал, Цахим Өртөө 
Холбооны гишүүн, ХБНГУ

Мэдээлэл харилцааны технологи
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  хувьд маш оновчтой тогтвортой тууштай бодлого барьж хурдтай арга хэлбэрийг олж 
  чадвал ялагчийн байр суурьт шилжих бүрэн боломжтой.
- Хиймэл оюун ухааны хувьсгалын өмнөх хувьсгалуудаас ялгаатай нь үнэмлэхүй давуу  
  тал мөнгөтэйд нь бус хэн өндөр мэдлэгтэйд нь олгогдож байна. Жишээ нь: Болорсофт 
  компаниас гаргасан “Эдүгэ” хэмээх вэб систем бүтээгдэхүүн
- Энэ салбар бол дотор нь ороод ажиллавал хүний төсөөлж байгаа шиг тийм ч хэцүү 
  биш. Загвар моделио хэрхэн гаргаж, яаж сургах вэ гэдгийг л сайн сурчихсан байхад 
  олон зүйлийг хялбар хийх боломжтой.
- Нөөцийг зөв зохион байгуулж, нэн тэргүүний стратегийн чухал хэрэгцээт салбарт хөрөнгө 
  оруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл хоёр мянган хүнтэй сум руу 200 км зам тавих төсвийг  
  Хиймэл оюун ухааны салбарт дэлхийн тавцанд өрсөлдөх чадварлаг залуучууддаа 
  зарцуулж болох юм. 

Хиймэл оюун, робот, бүрэн автоматжуулалтыг аль болох дэмжсэн хууль зүй, татварын бодлого 
барьж чадвал үйлдвэржсэн орнууд манай улсад үйлдвэрээ байгуулах сонирхолтой болно.
Хиймэл оюун, робот, бүрэн автоматжуулалтыг аль болох дэмжсэн хууль зүй, татварын бодлого 
барьж чадвал үйлдвэржсэн орнууд манай улсад үйлдвэрээ байгуулах сонирхолтой болно.

Онлайн систем, клауд үйлчилгээний хөгжүүлэлт, зах зээл, 
боломжууд

Аливаа улс оронд шинээр байгуулагдаж буй аж ахуйн нэгжид 
оффисийн байрны түрээс, хүний нөөц, санхүү, интернэт, харилцаа 
холбоо, техник болон програм хангамж, маркетинг борлуулалт гээд 
бүхий л чиглэлийн боловсон хүчин шаардагдаж түүнтэй холбогдох 
зардлууд гардаг. Жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүд бүрт энэхүү хүний 
нөөцийн болон үйл ажиллагааны зардлыг гаргах боломж тэр бүр 
байдаггүй. Цаашибал санхүү, интернэт, харилцаа холбоо, техник 
болон програм хангамж, маркетинг гэх мэт үйлчилгээний хэрэгцээг 
зөвхөн аж ахуйн нэгжүүдэд биш хувь хүмүүст ч байнга гарч байдаг 
байна.

Аж ахуйн нэгж болон хувь хүмүүст тулгардаг дээрх үйлчилгээний 
хэрэгцээг түргэн шуурхай, хямд зардлаар, нарийн мэргэжлийн 
мэдлэг шаардалгүй энгийн хялбараар шийдэх програм хангамжууд 
өдгөө дэлхий дээр “клауд үйлчилгээнүүд” нэрээр ихэд дэлгэрч 
хэрэглэгдэж байна. Хэдийгээр компанийн дотоод хэрэгцээний 
үйлчилгээний програмууд бий болоод удаж байгаа ч өнөөгийн 
системүүд нь интернэт суурьтай, “үүлэн дээр байрлах” төдийгүй 
мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалыг нь давхар хангаж байгаад 
гол давуу тал оршиж байгаа юм байна. 
Монгол улсын хэмжээнд одоогийн байдлаар 125000 аж ахуйн нэгж 
бүртгэлтэй байдаг бөгөөд 52% нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 

П.Амарбат- Прогейт 
ХХК, Програм хөгжүүлэлт 
хариуцсан захирал
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САНАЛ

Програм хангамжууд, онлайн систем, клауд үйлчилгээ гэрлийн хурдаар хөгжиж байгаа энэ үед 
Монголчууд бид онлайн, клауд үйлчилгээний хөгжүүлэлт, зах зээлийн боломжуудыг мэдсэнээр дэлхийн 
зах зээлд өрсөлдөх боломж улам нэмэгдэх болно.

байна. Үүний 88% нь 1-9 ажилтнуудтай жижиг аж ахуйн нэгжүүд байна. Монгол 
улсад давхардсан тоогоор 1,9 сая 3G хэрэглэгчид байгаа ч иргэдийн онлайн 
худалдаа, үйлчилгээний итгэл үнэмшил сул байна. Цаашилбал хөдөө орон 
нутаг, гэр хорооллын иргэдийн Интернет холболтын хүртээмж муу хэвээр 
байна.
Программ хангамжийн инженер” бэлтгэх дээд боловсролын тогтолцоо 1993 
оноос сууриа тавьж энэ салбарын мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэж 
эхэлсэн бөгөөд мэдээллийн технологичид дэлхийн зах зээлд мэдлэг, ур 
чадвараар өрсөлдөх түвшинд хүрсэн байна. Монгол програмууд бусад 
орныхтой яг ижил функц боломжтой, алдаа багатай, сайн төлөвлөгдсөн, 
сайн хамгаалагдсан байгаа нь  өрсөлдөх нэг давуу тал болж байна. Ялангуяа 
онлайн буюу клауд үйлчилгээ хүч түрэн хөгжиж байгаа бизнесийн энэ эрин 
үед монгол орны жижиг зах зээлээс халин гарч дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх 
бүрэн боломжтой нь харагдаж байна.

Бизнесийн санаанаас өмчийн эрх - оюуны өмчийн хамгаалал, хэрэгжил

Оюуны өмчийг хэрхэн хамгаалах вэ мөн үүнийг хэрэгжүүлэх ямар арга 
замууд гадаадын нэн ялангуяа ЕХУ-д байдаг тухай илтгэгч доорхи байдлаар 
таницуулав. 
Төрийн зохицуулалттай зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд байнга шинэ 
зүйлс үүсэж дэвшин хөгжиж байдаг ба энэ тогтолцооны суурь нь ихэнх улс 
орнуудад үндсэн хуулиасаа эхлэн аж ахуй эрхлэгчдийн эрхийн мөн патентын 
хуулиудад заагдсан байдаг. Энэхүү тогтолцоог зохистой хөгжүүлэхэд дараах 
хүчин зүйлс орно.

1. Хараат бус шүүхийн тогтолцоо
2. Төрийн капиталын бодлого буюу монополын эсрэг бодлого
3. Хэрэгжилтийг үр дүнтэй, явдал багатай зохион байгуулах
4. Оюуны өмчийн хамгаалалт, чөлөөт өрсөлдөөн хоёрыг тэнцвэртэй байлгах
5. Чанарт суурилсан зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжсэн төрийн бодлого

Бизнес эрхлэгчид бизнесийн нууцын менежмент буюу мэдээллийн нууцын 
менежменттэй байх хэрэгтэй. Санхүүгийн мэдээлэл, борлуулагчын жагсаалт, 
найдвартай ханган нийлүүлэгчидийн жагсаалт, техникийн мэдээлэл, шинээр 
зах зээлд гаргах бүтээгдэхүүн зэрэг нь бизнесийн нууцад орно. Нууцын 
зэрэглэлийг эрсдлээр тогтооно. Үүн дээр үндэслээд ажилчдын гэрээнд 
тохирох нууцын зэрэглэлийн нөхцөлийг тусгана. 

Д.Уянга - Хууль зүйн 
доктор, оюуны өмчийн 
зөвлөх үйлчилгээний 
салбарт бизнес эрхлэгч, 
Цахим өртөө холбооны 
гишүүн, БВУ

Ч.Маргад- Прогейт ХХК 
бизнес хөгжүүлэлтийн 
захирал
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Бүх салбар хуралдааны туршид дараахь 3 асуудал байнга хөндөгдөж, чухал асуудал болон 
яригдаж байсан ба эдгээр асуудлуудад МУ-ын Засгийн газраас анхаарлаа хандуулах цаг нь 
болжээ гэдэг нь илт тодорхой байлаа. 

1. Мэргэшсэн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлдэх
2. Хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
3. Төр засгаас үндэсний нэгдсэн бодлого гаргаж, эдийн засгийн болон санхүү төсвийн 
   асуудлуудыг бодитойгоор шийдвэрлэж өгч байх

Дүгнэлт:

САНАЛ

Бизнес эрхлэгчидэд оюуны өмчийн дөрвөн эрх бий.

1. Зохиолч ба уран бүтээлчийн эрх
2. Барааны тэмдэгийн эрх
3. Бүтээгдэхүүний эрх
4. Шинэ бүтээл ба оновчтой загвар

Зохиолч ба уран бүтээлчийн эрх бүртгэлгүйгээр үүсдэг. Монгол улсад дан ганцаараа оюуны 
бүтээл туурвисан бол зохиогчийн эрхийн гэрчилгээг оюуны өмчийн газраас авахыг зөвлөе. 
Монгол улсад хамтын бүтээлийн эрх маргаан ихтэй байдаг ба бизнесийн нууцын талаарх 
маргаан Монгол улсад анхан шатны шүүхээс хэтэрдэггүй.
Европийн зохион бүтээгчдийн нийгэмлэг Соёлын яамнаасаа санхүүгийн дэмжлэг  хүртдэг 
бөгөөд түүнийгээ зохиогчдийн эрх болон патентыг хамгаалахад зарцуулж уг тогтолцоонд 
онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг.  Энэ тогтолцоог Монгол улсад хэрэгжүүлэх чухал шаардлагатай. 
Ингэснээр Монголын эрдэмтэд, уран бүтээлч болон зохион бүтээгчид  гадаадад оюуны 
бүтээлээ гаргахад тэдэнд эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлнэ мөн тэдний зохиогчийн эрх 
нь бүртгэлтэй учир хуулбарлагдахаас сэргийлж өгнө. 
Барааны тэмдэг болон байгууллагын лого тэмдэгийн зарчимын хувьд бүртгэлтэй үүсдэг. 
Европт бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс барааны тэмдэгийг анхаарах хэрэгтэй.
Бүтээгдэхүүний эрх хүний хэрэглээг тойрсон бүтээгдэхүүний загвар. Хэзээ загвараа бүртгүүлэх 
вэ гэвэл бүтээгдэхүүн зах зээлд, худалдаанд бэлэн болсон хойно бүртгүүлвэл тохиромжтой.

Шинэ бүтээл ба оновчтой загвар патентийн эрхийг түрүүлж бүртгүүлэх нь ихэнх тохиолдолд 
зөв шийдвэр байдаг. Өмнө нь патентийн өмгөөлөгчөөсөө зөвлөлгөө авах нь чухал.
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Төгсгөлийн үг

“Mонгол орны хөгжилд“ XII чуулга уулзалт нь “Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжил” сэдвийн дор амжилттай 
зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.  Мөн үүний зэрэгцээ “Европ дахь монгол ТББ-уудын бүс нутгийн 
уулзалт” Бүгд Найрамдах Франц Улс дахь Монгол улсын ЭСЯ-нд ГХЯ-ны мөн хилийн чанад дахь 
монголчуудын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулагдсанаар төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг шинэ түвшинд тодорхойлж болох гараа нь болов. Тус 
арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад олон газраас цахим мэдээллийн хэрэгслүүдээр харилцан 
төлөвлөгөөгөө гаргасан бөгөөд чуулганы бодит нөхцөл дээрээс явц, зохион байгуулалтын хэлбэр 
болон аргачлал мөн цагийн хуваарилалтыг сайтар төлөвлөх нь дараа дараагийн чуулган дээр 
хэрэгтэй юм гэж ажиглагдлаа. 

Чуулга уулзалтын ач холбогдол нь Хилийн Чанад дахь Монголчуудын зөвлөл мөн төрийн бус 
байгууллагууд өөр хоорондоо хамтран ажиллахын утга учир түүний давуу талыг мэдрүүлсэн бөгөөд 
үүний нэг тод жишээ бол Европ дахь анхны ТББ-уудын уулзалтад Герман дахь монгол, монгол-
герман ТББ-уудын зөвлөл нэгдсэн зохион байгуулалт, сайн бэлтгэлтэй оролцож олон орнуудын ТББ-
уудын төлөөлөл энэ талаар дурдаж мэдээлэл авч байснаас харж болох юм. Тиймээс Цахим Өртөө 
холбоо, Британийн Монголчуудын Холбоо, Хилийн чанад дахь Монголчуудын зөвлөл болон бусад 
ТББ-ууд цаашид улам нягт хамтран ажиллан хөгжингүй орнуудад ажиллаж суралцагч монголчуудын 
оюуны нөөцийг Монгол эх орныхоо хөгжил дэвшилд чиглүүлэн улмаар энэхүү уламжлалт чуулганаа 
үргэлжлүүлэн мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах нь хэрэгтэй юм гэдгийг тэмдэглэлээ.

“Монгол орны хөгжилд” зорилгодоо хүрэхийн тулд бид эхний шатанд хилийн чанад дахь Монголчуудын 
төрийн бус байгууллагуудыг холбон хамтран ажиллаж түүгээрээ дамжуулан нарийн мэргэшсэн 
боловсон хүчнүүдийн ажлын туршлага болон тэдний санал мөн тухайн салбар дахь шинэлэг арга 
барилуудыг тусгасан илтгэлүүдийг тус чуулганаар олны сонорт хүргэснээр Монгол улс дахь зохих 
хариуцлага бүхий төрийн байгууллагууд үүнд анхаарлаа хандуулан хэрэгжүүлэх болно гэдэгт 
итгэлтэй байна. Үүний шууд илрэл нь 6 сарын 5-д Канадын Торонто хотноо болох “Гадаад дахь 
бизнес эрхлэлтийн орчин, туршлага” сэдэвт салбар чуулганы бэлтгэл ажиллагааг хангахад Канад 
дахь Монгол улсын элчин сайдын яам, Канад Монголын Худалдаа Аж үйлдвэрийн танхимтай нягт 
хамтран ажиллаж байна.

ХБНГУ дахь монгол болон монгол-герман ТББ-уудын Зөвлөл
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Энэхүү товхимолын эхийг бэлтгэхэд тусалсан ХБНГУ дахь монгол болон монгол-герман ТББ-
уудын Зөвлөлийн нийт төлөөлөгчиддөө гүн талархал илэрхийлье: 

Ц. Нансалмаа   НРВ муж дахь Герман Монголын үүд ТББ
М. Одончимэг   Соёл сургууль
Ө. Оюунтүлхүүр  Солонго сургууль
П. Мөнхжаргал   Од сургууль
Б. Энхтүвшин   Монгол Германы Эдийн Засгийн Клуб, Цог Клуб
O. Оюунтуяа   Монгол Германы Эдийн Засгийн Клуб
Ц. Бат-Эрдэнэ   Монгол Академичдын Холбоо
З. Ганболд   Монгол Академичдын Холбоо
Т. Солонго   Отгонбаяр сан
Ц. Мөнхжин   Отгонбаяр сан
Е. Хишигдулам   Майдар Холбоо
С. Баярхүү   Аахен хотын Монгол Оюутны Холбоо
С. Бадрал   Аахен хотын Монгол Оюутны Холбоо

Мөн товхимолын англи хэлний эхийг бэлтгэсэн Ларс Индэрэлст болон эхийн дүрс зураглалыг 
гаргасан Б. Оргил (Монгол Академичдын Холбоо) нарт Зөвлөлийн нийт гишүүдийнхээ өмнөөс 
талархал илэрхийлье.



Development of Creative Industries

Чуулга уулзалтын дэмжигч болон санхүүжүүлэгч байгууллагууд



Энэхүү товхимолыг ХБНГУ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөн хөгжлийн төвөөс 
санхүүжүүлэв.


