
 

 

 

 

СУДЛААЧДЫН УУЛЗАЛТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ №4 

 

 

Судлаачдын ээлжит уулзалт 2013 оны 9 сарын 27-ны Мягмар гарагт МУИС-ийн дэргэдэх 

Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (ЭЗСЭШХ)-гийн сургалтын танхимд 

09:30 цагаас эхэлж, 11:30 цагт өндөрлөсөн. Нийт 20 гаруй судлаач оролцлоо.  

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв (ЭЗБӨЧСТ) болон  ЭЗСЭШХ-

тэй хамтран энэ удаагийн уулзалтыг зохион байгуулав. Төвийн захирал Б.Лакшми болон тус 

хүрээлэнгийн захирал Б.Түвшинтгөс сар бүрийн судлаачдын уулзалтыг зохион байгуулж байгаа нь 

их ач холбогдолтойг онцлоод цаашид хамтран ажиллахдаа таатай байх болно хэмээв. 

Хөтөлбөрийн дагуу нэгдүгээр илтгэлийг Эдийн засгийн хөгжлийн яамны Хяналт, үнэлгээ 

дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн Ц.Хишигжаргал 2011-2012 онуудад хэрэгжүүлсэн 

судалгааны ажлуудын талаарх мэдээллийг танилцуулав. Тус яам нь өнгөрсөн нэг жилийн 

хугацаанд захиалгаар 15 гаруй бодлогын судалгаа боловсруулан ажилласан байна. Техник эдийн 

засгийн урьдчилсан судалгааны үр дүнг засгийн газар, яам агентлагууд ашиглаж байна. Эдийн 

засгийн хөгжлийн яамны зүгээс судалгааны тайлангуудыг албан хэрэгцээнд ашиглах бүрэн 

боломжтой талаар танилцуулав. 

Хоёрдугаар илтгэлийг Мон-Ами судалгааны төвийн судлаач Б.Эрдэнэчулуун “Шинжлэх 

ухааны парк байгуулах урьдчилсан судалгаа, боломж”-ын талаар хийсэн судалгаагаа танилцуулав. 

Энэхүү илтгэлээр Баруун бүсийн шинжлэх ухааны парк байгуулснаар тулд шинжлэх ухаан, эдийн 

засгийн салбарт ямар үр ашиг авчрах, цаашид мэдлэгийн эдийн засгийн хөгжилд ямар хувь нэмэр 

оруулах талаар дэлгэрэнгүй танилцуулав. Монгол Улсын баруун бүсийн аймаг болох Ховд аймаг 

нь газар нутаг, нөөц боломжийн хувьд шинжлэх ухааны парк байгуулахад хамгийн тохиромжтой 

бүс нутаг бөгөөд энд шинэ технологи боловсруулан гаргахад ирээдүйтэйг онцолж байв. Нөөц 

боломжийн хувьд занараас шингэн түлш гаргах, цахилгаан хөдөлгүүрт хэрэглэдэг лантониумын 

шингэн гарган авах, биомасс, цардуул, биотүлш зэрэг бүтээгэдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд 

гарган авах боломжтой. Цаашид урт хугацааны тогтвортой бүтээн байгуулалтыг дэмжин хууль эрх 

зүйн орчинг боловсронгуй болгох, туршлага судлах шаардлагатайг илтгэлдээ дурьдав. 

Гуравдугаар илтгэлийг IRIM судалгааны хүрээлэнгийн гадаад харилцааны захирал 

Л.Цэлмэгсайхан хэрэгжүүлж буй судалгааны ажлуудын талаар танилцуулав. IRIM судалгааны 

хүрээлэнгийн 5 жилийн ой саяхан болж өнгөрсөн бөгөөд нийт 65 гаруй судалгаа хийсэн. Үндсэн 

зорилтот судалгааны ажил нь нийгэм, эдийн засаг, маркетингийн судалгаа, хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний ажлуудыг гүйцэтгэдэг. Судалгааны ажлаас гадна зорилтот телевизийн нэвтрүүлэг, 

форум, хэлэлцүүлэг зохион байгуулдаг. Судалгааны ажлын хүрээнд: Шийдвэр гаргах түвшинд 

эмэгтэйчүүдийн оролцоо, хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа, ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх 

хяналт шинжилгээ үнэлгээний тогтолцоо, бичил уул уурхайн судалгаа болон байгаль орчин  

руу хандсан тодорхой судалгаануудыг хэрэгжүүлжээ. Байгууллагын хүчин чадлын хувьд 

мэргэжлийн чиглэлийн 800 гаруй судалгааны тайлан, мэдээлллийн номын сантай. Судлаачдыг 



 

 

чадавхжуулах,  дотоод гадаадын урт болон богино хугацаагаар сургалтад хамруулдаг. Судлаачдын 

зуны сургалтыг байгууллагынхаа хүрээнд жил бүр зохион байгуулдаг ба ирэх жил илүү өргөн 

хүрээнд зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Залуу судлаачдын сан байгуулах, шилдэг 

судлаачдыг урамшуулах хөтөблөр зэрэг ажлыг  2018 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. 

 

 


