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ЧУУЛГА-УУЛЗАЛТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

Британийн Монголчуудын Холбоо, ИБУИВУ-д 
суугаа Элчин Сайдын Яамнаас хамтран зохион 
байгуулдаг “Монгол орны хөгжилд” чуулга уулзалт 2005 
оноос хойш  Лондон хотноо уламжлал болон хийгдэж 
ирсэн.  

Чуулга-уулзалт нь хилийн чанадад суугаа 
Монголчуудын эх орныхоо хөгжил, дэвшилд хувь нэмэр 
оруулах мэдлэг оюуны ундарга, өөр хоорондоо танилцан, 
хамтран хийж бүтээхийн үүдийг нээх гүүр байж цар хүрээ 
нь жилээс жилд өргөжин тэлж, утга агуулга, зорилго 
чиглэл нь баяжин арвижсаар байна.   

2005 онд анх 30 гаруйхан хүн элчин сайдын яамнаа цуглаж анхны чуулганаа хийж байсан 
бол 5-р чуулганаар 300 орчим хүн зориулалтын хурлын танхимуудад 2 салбар хуралдаанаар 
нийт 20 орчим илтгэлийг  сонсон хэлэлцэж байсныг харвал өнгөрсөн 7 жилд чуулганы оролцогч 
нарыг хамрах байдал, хэлэлцэх сэдвийн хүрээ хэрхэн өргөжин тэлсэн нь харагдаж байна.  

Чуулга-уулзалтанд эх орныхоо нэрийг дэлхийд мандуулж байгаа урлаг, спортоор 
тэргүүлсэн хүмүүсийг оролцуулдаг нь хүрэлцэн ирсэн хүмүүсийн сонирхолыг татахаас гадна 
монгол хүн нутаг нэгтнээрээ бахархах сэтгэлийг төрүүлж эх оронч үзлийг бэхжүүлэхэд хувь 
нэмэр оруулдаг. 

 
Өмнөх долоон удаагийн чуулганаар нийт 80 гаруй илтгэл хэлцэгдэж, тэдгээрийг нэгтгэсэн  

5 цуврал товхимол хэвлэгдэн гарсан. Мөн чуулгануудын холбогдох мэдээллүүд Цахим Өртөө, 
Британийн Монголчуудын цахим хуудас болон бусад интернэтийн цахим хуудсуудаар 
нийтлэгдэж, Монголын сонин хэвлэл, телевизээр сурталчлагдан түгээгджээ.  
 
Жил бүрийн чуулга уулзалт тодорхой сэдвийн дор өөрийн өнгө аястай хийгддэг. Тухайлбал, IV 
чуулга- уулзалт “Байгаль орчин” сэдвийг голчлон хэлэлцсэн бол V нь “Монголын эдийн засаг ба 
Хүн нийгэм, соёл” сэдвийн хүрээнд зохиогдож Эдийн засгийн болоод Нийгэм-Хэл-Соёл гэсэн 2 
тусдаа салбар хуралдаанууд зохиогдсон. Энэхүү чуулга-уулзалтанд Монголын Бурхан шашины 
төв Гандантэгчилэн хийдийн тэргүүн хамба, гавж Д.Чойжамц гуай уригдан оролцож залуучуудад 
монгол ёс, заншил, сэтгэхүйгээ хадгалж явахын чухлыг захиж, халуун яриа өрнүүлсэн юм.   
 
VI дахь чуулга уулзалт нь Нийгмийн ухаан, Анагаах ухаан,  Байгалийн ухаан ба Математик 
загварчлалын зэрэг 3 салбар хуралдаан зохиогдож, Британи төдийгүй Герман, Голланд, Ирланд, 
Монгол, Польш, Финланд, Франц, Швед зэрэг орнуудад ажиллаж суралцаж буй монголчууд цахим 
хэлбэрээр болон биеэр ирж оролцсон. Түүнчлэн Монгол улсын Ерөнхий сайдын  дэргэдэх Хилийн 
чанадад суугаа Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах хамтран ажиллах 
зөвлөлөөс энэхүү чуулганд ач холбогдол өгөн мэндчилгээ дэвшүүлж хойшид хамтран ажиллах 
санал тавьсан нь чуулган өөрийн зорилгоо ханган ажилласаар үйл ажиллагаа нь өргөжин тэлж 
байгаагийн бас нэгэн нотолгоо болов. 

VII чуулган “Мэдлэгт суурилсан хөгжил” сэдвийн дор хийгдэж “Хөгжлийн тухай саналууд”, 
“Санхүү-Эдийн засаг- Мэдээллийн Технологи” гэсэн 2 салбар хуралдаан зохиогдсон ба 8 орны 
оролцогчид санал бодлоо солилцон халуун яриа өрнүүлэв. Монгол улсын Ерөнхий сайдын  
дэргэдэх Хилийн чанадад суугаа Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах 
хамтран ажиллах зөвлөлийн ажлын хэсгийн дарга Ч.Энх-эрдэнэ өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж 
оролцсон нь төр засгаас гадаадад суугаа иргэдийнхээ санаачилгыг дэмжин тэтгэж хамтран 
ажиллахыг зорьж буйн жишээ бидний чуулганыг үнэлэн ач холбогдол өгч буйн нотолгоо байв. 

7 жилийн өмнө Британи улсад элчин зөвлөх байхдаа анхдугаар чуулганыг дэмжин ажиллаж 
байсан өдгөө Монгол улсаас Шведийн Вант улсад суугаа элчин сайд Др.Б.Энхмандах зочин 
илтгэгчээр оролцож, өмнөх чуулгануудад илтгэгчид дэмжигчид санхүүгийн боломжит дэмжлэгүүд 
үзүүлэхийн зэрэгцээ  амжилт хүссэн сэтгэлийн үгсээ ирүүлж буй нь чуулган эргэх холбоотой амьд 
оршиж буйн үр шим байлаа.  
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Чуулганы ивээн тэтгэгчээр анхны чуулганаас хойш санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ирсэн 
байгууллага, хувь хүмүүсээс гадна Оюу Толгойн ордын хөрөнгө оруулагч, дэлхийд нэр хүндтэй  
Rio Tinto компани ивээн тэтгэгчээр оролцсон нь чуулганы нэр хүнд хэрхэн өсөж Монголыг 
сонирхогч гадны байгууллагуудын анхааралд хүрч буйн илрэл байсан юм. 

Британийн Монголчуудын зохион байгуулж ирсэн энэхүү чуулга-уулзалтууд нь бусад улс 
орнуудад суугаа Монголчууддаа танигдаж, хэлбэршин тогтсон төдийгүй Засгийн газраас явуулж 
буй бодлого, үзэл санааг хэрэгжүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн.  
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THE MONGOLIA DEVELOPMENT FORUM 

Background 

It has been seven years since the Mongolian 
Association of the UK (MAUK) held the first forumin London, 
in association with the Mongolian Embassy in the UK.  

Every year the Forum organises different sessions, 
such as history, politics and social development; economics 
and applied sciences. Thus, political in-fighting, the urgency 
of tackling corruption, bureaucracy, the reduction of poverty 
and improvement of social security and the effective 
management of the fiscal benefits from the mining industry, 
are at the centre of the concerns and debates of Forum.  
Moreover, it provides an excellent platform, bringing together Mongolian scholars and professionals 
working abroad and in the home country to share their work experiences and skills so as to contribute 
to the advancement of their respective fields in Mongolia. Students and those, who reside in the UK, 
chose the forum as the way to share their opinions, express themselves, as well as debate about 
economical and social issues and join their efforts together looking for possible solutions. British 
scholars, professionals and charities present their views on the current situation in Mongolia with a view 
to expanding further their support to our country. Researchers in Mongolian studies, business 
associates to Mongolia or other public speakers are always welcomed. 

Furthermore, this ambitious event has become very popular among young people and is an 
excellent opportunity to celebrate their academic achievements. 

In total, more than 80 presentations were discussed and debated at the previous five Forums, 
and three Forum volumes have already been published. We publicise relevant information on the 
Forum widely through websites, such as ‘Tsahim Urtuu’ and other Mongolian sites, as well as through 
the press and TV in Mongolia.  

Aim:The practical importance of redirecting the intellectual capacity of Mongolians to contribute 
to the development of Mongolia.    

The primary objective of the Forum is its communication role. It provides social events for Mongolians 
living abroad, giving them an opportunity to meet, socialise and acknowledge new initiatives, share their 
views about Mongolia and its development, and encourage debates and dialogues on variety of issues.  

Secondly, the Forum allows participants, especially young people, to feel social responsibility, and 
encourages them to contribute to their country‘s development during the current challenging 
circumstances. In this respect, the Organising Committee has been inviting special guests, such as 
acclaimed sportsmen, artists, religious leaders and officials, to deliver their thoughts and ideas “fresh” 
from Mongolia; this attracts people to the latest developments and creates a real and lively connection 
with the country.  

The forum is also now attracting counterparts’ interests from other European countries to take part in 
the debate, which has become a tradition to be held on the first or second Sunday of May each year.  

Challenges 

The event is free for participants and attendees. However, the costs of renting a venue, providing 
technical support and refreshments during breaks, printing programs and publishing Forum proceedings 
could not be done without additional funds. From the beginning, the Mongolian Embassy in the UK has 
always been supportive of the Forum, by contributing financially and making its own conference room 
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available to us. We also gratefully recognize the contributions by small businesses from among the 
Mongolian community in the UK, and sometimes from Mongolia itself. 

The Forum faces the need to raise greater funds for its operations. Mongolians in London wish to be 
generous hosts to our guests, and to develop practical or business relations between Mongolians living 
abroad, particularly in Europe, and other community members around the world.  

The Forum in 2010  

The Sixth Forum’s main focus was on highlighting and promoting the Mongolian Government’s policies 
in support of its citizens living abroad. There were three parallel sessions in Social Sciences, Medical 
Sciences, and Applied Mathematics/Information Technology and Engineering, during which participants 
and presenters shared hot discussions and debates. 

Participants from 8 countries (Germany, Holland, Ireland, Mongolia, Poland, Finland, France and 
Sweden) presented both in person and online, and it showed that the Forum increasingly attracting 
more people from around the world.   

The Forum took place at the London Campus of the Limkokwing University of Creative Technology. 

The Forum in 2011  

Forum in 2011 was organised under “Knowledge based development” theme with two parallel sessions: 
“Developmental concepts” and “Finance and Economy /Information Technology”. Participants from 
Mongolia, Sweden, Germany, Holland, Poland, Portugal and Republic of Ireland and the UK spent a 
day of discussion and networking. 
 
The specific features of the Forum were: 
 
- Participation of the head of the Council for Cooperation with Mongolian Citizens Living Abroad Enkh-
Erdene Ch. from Mongolia was the highlight of the meeting. This was the second time the involvement 
of the Council in the Forum; whereas previously they have participated in the Forum through online 
meetings. 
 
- The Ambassador to Sweden, Dr. Enhkmandakh delivered the keyspeech note in the Forum. He 
previously worked as a Counsellor in the Mongolian Embassy in the UK and has been an active 
supporter of the first Forum in London from 2005.  
 
- Sponsorship of Rio Tinto, the biggest investor in Oyu Tolgoi mining in Mongolia, and continuous 
support of local communities, private companies and entities, and individuals show not only the growing 
reputation of the Forum, but its deliverance to the attention of foreign companies and investors to 
Mongolia. 
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ДАШЗЭВЭГИЙН ЦЭРЭНБАТ 

 TSERENBAT DASHZEVEG  
 
“Цахим Өртөө Холбоо” ТББ болон Британийн Монголчуудын Холбооны  
тэргүүн, “Custom network” компанийн санхүүгийн менежер, Лондон, Их 
Британи 
 
Chair of the “Tsahim Urtuu Kholboo” NGO and the Mongolian Association of 
the UK, financial manager of “Custom network” Co. Ltd., UK 
 

 d.tserenbat@gmail.com 

 

Өмнөх үг 

 

"Монгол орны хөгжилд" уламжлалт чуулга уулзалт өөрийн түүхийн нэгэн шинэ хуудсаа нээж 
байна. Энэ нь Британийн Монголчуудын санаачилан 2005 оноос хойш Лондон хотноо зохион 
байгуулж ирсэн энэхүү чуулга энэ жилээс эхлэн Европын бусад улс орнуудад ээлжилэн 
зохиогдохоор болж буй явдал. 

2012 оны 5 сарын 5-ны өдөр Шведийн Вант Улсын нийслэл Стокхольм хотноо зохиогдож буй 
наймдугаар чуулга уулзалтыг “Өндөр технологи-Европын стандартыг нэвтрүүлэх 
боломж” сэдвийн дор Европ-Монгол Нийгэмлэг, Монголын Эдийн Засгийн Форум, Британийн 
Монголчуудын Холбоо, Швед дэх Монголчуудын Үндсэний Холбоо, Цахим Өртөө Холбоо зэрэг 
олон нийтийн байгууллагууд Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, Гадаад Харилцааны Яам, 
Монгол Улсаас Шведийн Вант Улсад суугаа Элчин сайдын яам, Монгол Улсаас ИБУИНВУлсад 
суугаа Элчин сайдын яам, Хилийн чанадад суугаа Монгол улсын иргэдтэй Хамтран Ажиллах 
Зөвлөл зэрэг төрийн байгууллагуудын нягт хамтын ажиллагаа, дэмжлэг туслалцаатайгаар зохион 
байгуулж байна. 

Чуулганы ажиллагааг Төр засгийн байгууллагуудаас гадна бизнесийн байгууллагууд, улс төрийн 
намууд өргөнөөр дэмжин оролцож байгаа нь энэ удаагийн чуулганы нэгэн онцлог юм.  

Чуулганд Англи, АНУ, Ирланд, Белги, Герман, Голланд, Финланд, Унгар, Монгол улсаас өндөр 
технологийн салбарт ажилладаг, суралцдаг монголчууд,  гадаадын судлаачид илтгэлээрээ 
оролцож байна.  Өндөр технологийг дэмжин хөгжүүлж буй улс орнууд хөгжлийн хурдацаараа 
бусдыгаа тэргүүлж буй  энэ цаг үед уламжлалт чуулган энэ сэдвийг сонгон зохион байгуулагдаж 
буй нь тохиолдлын хэрэг биш билээ. Чуулганаар хэлэлцэгдэх илтгэлүүд түүнд тусгагдсан 
санаанууд Монгол орны өндөр технологийн хөгжилд түүгээр дамжин улс орныхоо хөгжилд 
тодорхой хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэж байна.  

Чуулганы ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж буй байгууллага, хувь хүмүүст чин сэтгэлийн 
талархал илэрхийлье! 

Foreword 

“The Mongolia Development Forum” opens today a new historical page- the expansion of its borders 
beyond Britain.  A forum that has been previously organized in London by the Mongolians of the UK 
since 2005, is holding its 8th annual meeting in Stockholm, Sweden. This continuity and development of 
the forum not only demonstrates its significance by being a vital platform for discussion and networking, 
but the willingness of the spirit of union among Mongolians around the world. 
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This year’s forum is organised under the theme “High technology- European standard”, which will focus 
on the possibilities of application of EU high technology and standards, as well as seeking appropriate 
ways of advancing high technology industry in Mongolia.  

Forum discussions and debates are hoped to contribute to the ways of advancing the high technology 
industry and thus, contribute to the development of Mongolia. 

One of the most specific characteristics of the forum is that it attracts and involves the leading business 
entities and parties of Mongolia. 

The forum is organised by the assistance of not only non-governmental organisations, such as Europe-
Mongolian Association, Mongolian Association of the UK, National Association of Mongolians of 
Sweden, “Tsahim Urtuu Kholboo”, but by the mutual collaboration of the Mongolian government 
organisations, including National Development and Innovation Committee, Ministry of Foreign Relation, 
Embassies of Mongolia in Sweden and the UK, and the Council for Cooperation with Mongolian 
Citizens Living Abroad. 

Researchers, students and scientists working mainly in high technology industries from nine countries 
(Belgium, Finland, Germany, Holland, Hungary, Ireland, Mongolia, UK and USA) are presenting in this 
forum.  

Sincere gratitude goes to all; organisations and individuals, who have given financial support for this 
year’s forum. 
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НЯМЖАВЫН НОМУН-ЭРДЭНЭ 
NOMUN-ERDENE NYAMJAV 

 
 “EBIMON” Компаны захирал, Европ-Монголын Нийгэмлэгийн болон 
Швед дэхь Монголчуудын Үндэсний Холбооны Тэргүүн  
 
Director of “EBIMON” Co. Ltd, Chair of the Europe-Mongolian Association and 
National Association of Mongolians of Sweden 
  
nnomun@email.com 

 

Монгол орны xөгжилд оруулаx xүн бүрийн оролцоо эрxэм чуxал 

“Монгол орны xөгжилд” 8-р чуулганы оролцогч, дэмжигч та бүxэндээ Европын 

Монголчуудын нэгдсэн байгууллага болоx Европ-Монголын нийгэмлэгийн мэндчилгээг xүргэж 

байгаадаа баяртай байна. 

Эрдэм мэдлэг, оюун уxааныг дээдлэн xөгжүүлсэн улс орны ард иргэд аз жаргалтай, нүүр 

бардам байдгийг  дэлxий нийтийн xандлага xаруулж байгаа билээ. 

Монгол орны xөгжилд xэмээx эрxэм сайxан зорилго, нэртэй энэxүү чуулганыг би эрдэм оюуны 

болоод эв нэгдлийн чуулган гэж боддог. Энэ л чуулганы үед судалсан бүтээсэнээрээ эx орноо 

xөгжүүлэx талаар санал онолоо гаргаж, оюун уxаанаа эx орныxоо төлөө чилээдэг. Энэxүү 

чуулганы үед бид өөр xоорондоо xолбоо xэлxээ тогтоож, xамтын ажиллагааны зарчим, үйл 

ажиллагагаагаа тодорxойлдог билээ.  

Британийн Монголчуудын санаачилан 7 удаа Лондон xотноо амжилттай зоxион 

байгуулагдсан энэxүү чуулганы 8-р чуулганыг анx удаа  Швед улсад  зоxион байгуулаx болсонд 

туйлын таларxалтай байгаа бөгөөд энэxүү чуулганыг зоxион байгуулаxад xамтран оролцсон, 

санxүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн бүx  байгууллага, иргэдэд таларxаж байна. 

Монгол орны xөгжилд чуулганы цар xүрээ улам өргөжиж, оролцогч, сонирxогчдын тоо 

жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгааг xараад санаачлан зоxион байгуулсан, оролцсон, дэмжсэн 

xүмүүсээр баxарxаж байгаагаа илэрxийлж байна. 

 Эрдэм оюуныг дээдлэн, эв нэгдлийг эрxэмлэн, Монгол орноо xөгжүүлцгээе! 
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Британий Монголчуудын Холбоо (БМХ) 

БМХ нь 1999 онд үүсэн байгуулагдснаас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж 

буй ашгийн  бус, сайн дурын байгуулага юм.Холбооны үзэл санаа, үйл ажиллагааг 

дэмжиж буй хувь хүн бүр гишүүн байж болно. 

ЗОРИЛГО: 

Их Британид амьдарч буй Монголчуудын сурч боловсрох, эрүүл амьдрах, ажиллаж 

хөдөлмөрлөх, өөрсдийн эрх ашгаа хамгаалах, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж, тухайн орны хууль 

дүрмийг ойлгож сахих, ёс заншлаа сахин хадгалахад нь бүх талын туслалцаа дэмжлэг үзүүлэхэд 

оршино. Түүнчлэн хоёр улсын төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа, 

хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, Британийн нийгэм, шинжлэх ухааны салбар 

дах ололт амжилтаас Монгол орондоо түгээх, Монгол улсаа Британид  зөв зүйтэйгээр сурталчлан 

таниулахад оршино. 

Монгол Улсын хөгжил дэвшлийн холбогдох сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг явуулах,  эх 
орныхоо улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралд чөлөөтэй оролцох боломжийг бий 
болгох, бэхжүүлэх нь БМХ-ны тэргүүн зэргийн зорилт байдаг. Үүний нэг тод жишээ нь 7 дах 
удаагаа Лондон хотноо зохион байгуулсан буй “Монгол орны хөгжилд” сэдэвт Чуулга-
уулзалт юм. 
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БУЛГААГИЙН  ГАНБАТ 

GANBAT BULGAA 

Үндэсний Хөгжил ба Шинэтгэлийн Хорооны Шинэтгэлийн бодлогын 
газрын дарга 

Director of Innovation Policy Department of National Development and 
Innovation Committee 

 ganbat@ndic.gov.mn 

Keynote speaker 

Монгол улсад өндөр технологийн аж үйлдвэр, инновацийг хөгжүүлэх талаар 
Үндэсний Хөгжил, Шинэтгэлийн Хорооноос хийж буй ажил, өнөөгийн байдал, 

цаашдын хандлага 

Нэг. Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн байдал 

Монгол Улсын эдийн засаг сүүлийн 5 жилд маш эрчимтэй хөгжиж байгаагйин гол хүчин зүйл нь 
уул уурхайн салбарын өсөлт болон түүнийг дагасан ГШХО юм.  

Монгол улсын 2011 оны макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлтээс харахад уул уурхайн салбар 
эдийн засгийн өсөлтийн гол тулгуур болж байгаа бөгөөд ДНБ-ийн 30 хувь, нийт экспортын 80 
хувийг эзлэж байна. Оюутолгой, Тавантолгой төслүүдэд 10 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт 
шаардагдаж байгаа нь манай улсын ДНБ-ээс ч давсан үзүүлэлт  юм.  
 
Монгол улс өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтээрээ 2009-2010 онд 133 орноос 117 дугаар байранд 
орсон боловч үүнд хамгийн ихээр доош татаж байгаа хүчин зүйл нь дэд бүтцийн сул хөгжил 
болон засаглалын тогтолцоо, технологи, инновацийн багц асуудлууд байна. 
 
Хоёр. Хөгжлийн урт, дунд хугацааны хандлага, улс төрийн манлайлал 

Ерөнхий сайдын харьяан дахь тохируулагч агентлаг болох ҮХШХ 2009 онд байгуулагдсанаас 
хойшхи өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлогыг 
урт, дунд, богино хугацаанд төлөвлөх, эдийн засгийн тэнцвэрт харьцаа, салбар хоорондын 
бодлогын уялдааг хангах, хөрөнгө оруулалт, нөөцийг тэргүүлэх салбаруудад оновчтой 
хуваарилах, хөгжлийн бодлогын холбогдох хувилбаруудыг гаргах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж 
байна. Мөн ирэх 5 жилд Монгол улсыг хөгжүүлэх тэргүүлэл чиглэл, улсын хөрөнгө оруулалтын 
тооцооллыг агуулсан бодлогын томоохон баримт бичиг болох “Монгол Улсын эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл”-ийг саяхан Засгийн газраар  хэлэлцүүлж УИХ-д өргөн 
бариад байна.  

ҮХШХ-ны хариуцдаг өөр нэг чухал асуудал нь үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх, 
өндөр технологийн аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байдаг. Уг асуудлыг ҮХШХ-ны 
шинэтгэлийн бодлогын газар хариуцан, холбогдох бодлого, хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж 
байна. Гэвч инноваци нь эдийн засгийн бүхий л салбарыг хамарсан нилээдгүй өргөн цар хүрээтэй 
асуудал байдаг тул олон тооны байгууллагууд, оролцогчидтой хамтран ажиллах шаардлагатай 
байдаг. Иймд манай хороо тэдгээр  байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан чиглүүлэх, арга 
зүйн удирдамжаар хангах, манлайлах явдлыг гол  зарчмаа болгодог билээ. Ажиллах хүчин цөөн, 
гадаад зах зээлээс алслагдмал, хөрш хэт томоохон 2 гүрнээс хамааралтай Монгол улсын хувьд 
хөдөлмөр болон капитал шингээлт багатай (low in labor intensity or capital intensity), нэмүү өртөг 
ихээр шингэсэн мэдлэгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар мэдлэгт суурилсан эдийн засагт 
шилжих шилжилтийг эхлүүлэх нь нэн чухал юм.  
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Гурав. ҮХШХ-ны Монгол Улсад мэдлэгийн эдийн засаг, өндөр технологийн аж үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх талаар хийж буй ажлууд: 

I.  “Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”-ыг 
боловсруулж УИХ-ын 2010 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. Үүнд: 

− өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх эдийн засаг, эрх зүйн таатай орчныг 
бүрдүүлэх; 

− өндөр технологийн аж үйлдвэрийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх; 
− өндөр технологийн аж үйлдвэрийн хүний нөөцийг бэлтгэх; 
− өндөр технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтыг дэмжих; 
− өндөр технологийн аж үйлдвэрийн санхүүжилтийн тогтолцоог төлөвшүүлэн 

хөгжүүлэх. 
 

II.  “Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор  “Өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг 
боловсруулж Засгийн газрын 2011 оны 370 дугаар тогтоолоор батлуулсан.  
 

III. “Инновацийн тухай хууль”-ийн төслийг боловсруулан УИХ-аар батлуулах түвшинд 
хүрээд байна.  
 
Хуулийн зорилго: Инновацийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалт, 
санхүүжилт, төрийн дэмжлэг, оюуны өмчийг эзэмших, эдийн засгийн эргэлтэд оруулан 
ашиглах, инновацийн мэдээллийн нууцлал, хамгаалалтай холбоотой харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

Хуулийн  зохицуулах хүрээ: 

1. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегитай уялдуулан технологи, 
инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг боловсруулах тухай зааж өгсөн. 

2. Өндөр технологи, инновацийг хөгжүүлэх олон улсад тогтсон хамгийн үр ашигтай дэд 
бүтцийн хэлбэр болох шинжлэх ухааны паркийн  удирдлага, зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны дэглэм, баримтлах зармын асуудлуудыг уг хуулинд зааж өгсөн.   
 
ҮХШХ-нь шинжлэх ухааны паркийг 5 бүсэд байгуулж хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 
 

3. Венч сан 
4. Төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнд бий болсон 

оюуны өмчийг эзэмших, ашиглах 
5. Инновацийн тухай хуулийн төслийг дагалдаж нэмэлт өөрчлөлтийг бусад 18 хуулинд 

оруулах  
 

IV.  “Хилийн чанад дахь Монгол Улсын иргэдийг улс орны бүтээн байгуулалтад 
оролцоход дэмжлэг үзүүлэх Зөгийн үүр” хөтөлбөрийг боловсруулж, Засгийн газрын 
2010 оны 250 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын дэргэдэх Хилийн чанадад амьдарч буй Монгол Улсын иргэдтэй хамтран 
ажиллах зөвлөл хариуцан ажиллаж байна. 

Дөрөв. Дүгнэлт. 

I. Монгол Улсын эдийн засаг эрчимтэй хөгжлийн үедээ явж байна. Энэхүү өсөлтийн гол 
шалтгаан нь гагцхүү уул уурхайн салбарын хөгжил, эрдсийн түүхий эдийн экспортийн 
өсөлтөөс үүдэлтэй юм. Экспортын бүтцийг авч үзэхэд технологийн агууламжгүй 
бүтээгдэхүүн нийт экспортын 80 гаруй хувь, технологийн шингээлт нам бүтээгдэхүүн 15 
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орчим хувийг эзэлж байгаа нь манай улсын эдийн засаг бүхэлдээ extensive буюу тоон 
өсөлттэй байгааг харуулж байна. Нөгөө талаас бусад орны түүхий эдийг бэлтгэн 
нийлүүлэгч орон болох хувь заяа ойрхон байгааг сануулж байна. 
 

II. Монгол улсын эдийн засаг extensive өсөлттэй байгаа болон уул уурхайн салбарын 
өсөлтийн хурд жилээс жилд нэмэгдэж буй өнөө үед хөгжлийн урт хугацааны стратегийг 
боловсруулах шаардлага бодитойгоор тулгарч байна.  
 

III. ҮХШХ–ноос Монгол улсын хөгжлийн гарцыг технологи, инновацийн үйл ажиллагааг 
хөгжүүлэх замаар мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжих гэж үзэж байна. 
 

IV. Мэдлэгт суурилсан эдийн засагт хүрэх хамгийн чухал баялаг, үнэт зүйл нь үнэн, бат бэх, 
орчин үеийн мэдлэгтэй хүн, мэргэжилтэн билээ.  Иймд төрийн зүгээс дэлхийн өнцөг 
булан бүрт амьдарч буй өндөр мэдлэг, ур чадвартай Монгол иргэдийг эх орондоо 
ажиллаж, амьдрах нөхцөл, ажлын байр, нийгмийн суурь асуудлуудыг цогцоор нь хангах 
шаардлагатай байна.  
 

V. Мэдлэгт түшиглэсэн нийгмийг цогцлоосон олон орны хөгжлийн загвар, туршлагаас үзэхэд 
тухайн улсын Засгийн газрын дэмжлэг, улс төрийн манлайлал хамгийн чухал байдаг 
байна. 
 

VI. Хөдөлмөр, капитал, хөрөнгө санхүүгийн нөөцөөр хязгаарлагдмал Монгол улс эрчимтэй 
intensive өсөлтөнд хүрэхийн тулд хөгжингүй орнуудын технологи дамжуулалтыг 
нэмэгдүүлэх, гадаад интеграцид нэгдэх, хамтын ажиллагааны сүлжээг байгуулах нь 
маш чухал. Үүний тулд гадаадад байгаа Монголчуудын оролцоо, санаачилга, дэмжлэг  
ихээхэн хэрэгцээтэй байна.  
 

Actions taken by NDIC to develop High-tech industry and innovation in Mongolia and 
its current situation and future trend 

 
Rapid economic development of Mongolia in recent 5 years is attracting attention of not only 

neighboring countries, but rest of the world. The Reason of this tremendous growth is the growth in 
mining sector and FDI in the mining sector. 

Mining sector is the development pillar seen from macroeconomic indicators and 30 per cent of 
GDP, 80 per cent of the total exports. From 2009, multiple billion USD worth projects are started 
implementing in mining sector. 10 billion USD investments required only for Oyu Tolgoi and Tavan 
Tolgoi and it’s more than GDP of our country. 
 

On the other hand, Mongolia’s Competitiveness index has ranked at 99th out of 139 with 3.7 
points in 2010. There was little progress comparing with year 2009 ranked at 117 out of 133. However, 
most pulling back indicators are weak infrastructure development, institutional structure, technology and 
innovation which need to be improved. 
Point of views of economists, policy makers, researchers, our economic development is extensive 
development and fully dependant on one sectors growth, not qualitative, but quantitative. Thus, there 
are some symptoms of Dutch disease shown, such as one sector’s rapid growth causes other sector’s 
collapse, decline of competitiveness, increase migration of the skilled workers into the booming sector 
etc. 

How Mongolia is to develop in long-term? What exactly is the Mongolia’s development 
strategy? To find the answers for these questions, every Government, ruling political parties made 
different policies and solutions. Currently in Mongolia, there are 450 national, regional, sectoral policy 
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documents and programs approved and adopted by Cabinet and Parliament. But at this rapid growing 
point, we really need to look back the development concepts and models. 

Conclusions and Proposals to tackle these problems are: 

I. Point of view of NDIC, the development path is to transfer into Knowledge based economy by 
developing technology and innovation. Therefore, we can gain lots of advantages such as 
secure national security, improve the competitiveness, and join in globalization, are proved by 
experiences of Nordic countries, Singapore, Israel and Korea. 

II. The wealth to transit knowledge based economy is the human-specialist with true, strong, 
modern knowledge. Therefore, the Government of Mongolia necessarily provide living and 
working condition, job position and to solve social issues in complete for Mongolian citizens, 
who’s highly educated and skilled and living abroad. 

III. As seen from development models and experiences of the countries with Knowledge based 
economy, Government support and political leadership of the country is the most important. 
Without strong Government support and leadership, entrepreneurs, policy makers and 
innovators could encounter difficulties and resistance and waste the time. 

Mongolia with limited resources of labor, capital and finance to achieve intensive growth, it’s very 
important to increase technology transfer from developed countries, join into global integration 
and establish cooperation network. Thus, participation, initiation and support of Mongolians, who live 
abroad, are highly required.  
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Химийн Экологи ба т��ний хамрах х�рээ, х�гжих�йн асуудалд 

 
Химийн экологи нь уламжлалт онол, туршилтын үр дүнд үндэслэн байгаль дээр оршин 

буй амьтан, ургамал, шавьж ба бичил биетнүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэлээр болон 
зүйлийн доторхи харилцан хамаарлыг “мэдээлэгч” химийн нэгдлүүдийн оролцоотойгоор хэрхэн 
хувиралд орж хариу үйлдэл үзүүлдэг болохыг судална. XIX-р зууны сүүлээр химийн экологийн 
тулгуур онол, туршилтыг А. К. Марилауэн (Aвстри), Лео Эррера (Бельги), ба Эрнст Штааль 
(Герман) нар боловсруулан хэвлүүлж байжээ.Эдүгээ хими, генетик, экологи ба хүрээлэн буй 
орчны биологийн судалгааны аргачлалыг хавсран, өндөр технологийн (чадамжтай) анализын 
аргаар судалж, статистик үзүүлэлттэй холбон тайлбарладаг онолын болоод хэрэглээний 
шинжлэх ухааны нэгэн салбар чиглэл болон хөгжиж байна. 

Тодруулбал,  ургамал-ургамал, ургамал-бичил биетэн, ургамал-шавьж ба шавьж-шавьж 
хоорондын харилцан үйлчлэлийг өсөлтийн үе шаттай уялдуулан өөрийгөө гадны хүчин 
зүйлүүдийн нөлөөллөөс хамгаалж хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг болохыг метаболизмын 
өөрчлөлттэй холбон тайлбарладаг байна. Эдгээрийг ерөнхийд нь “ургамлын хэл шинжлэл” буюу 
“химийн хэл” хэмээн нэрийддэг. Энэхүү илтгэлд “химийн хэл”-ийг шинжлэх, мөн чанарыг судлах 
шаардлага, түүнчлэн улс ардын аж ахуйд хэрхэн зүй зохистой ашиглах хэрэглээний талаар 
илтгэхээс гадна судлагдахууны асуудлаар бусад салбар чиглэлд өндөр мэдрэмжит багажит 

mailto:abadgaa@ice.mpg.de
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анализын аргачлал болон тэдгээрийн зохистой хэрэглээ, стандартыг хэрхэн нэвтрүүлэх 
боломжит нөхцлийг тулгамдаж буй асуудалтай холбон хэлэлцүүлэх болно. 

 
Chemical ecology: the study of “chemical language” 

  
Chemical ecology deals with the intriguing chemical mechanisms, which helps to control intra- 

and interspecific interactions among living beings. All organisms use chemical signals to transmit 
information thus, "chemical languages" are the oldest forms of communication. Marilaun, A.K. (Austria), 
Errera, L. (Belgium), and Stahl, E. (Germany) were leading scientists, who performed experiments in 
ecology, on the defenses of plants against herbivores. They, particularly Stahl, E., observed great 
variation in the efficiency of the various defenses against the different herbivores studied, and marveled 
at the rich diversity of mechanically and chemically mediated defenses in plants. 

Research in the field of chemical ecology is concerned with the identification and synthesis of 
the substances, which carry information, with the elucidation of receptor and transduction systems that 
recognise and pass on these "semiochemicals", and with the developmental, behavioral, and ecological 
consequences of chemical signals. 

As a consequence of the limited cross-fertilisation between ecology and both molecular biology, 
and chemistry, few ecologically useful tools are readily available, and concentrate initially on 
established techniques, which incorporated into more traditional  and modern, high sensitive techniques 
from the disciplines of ecology, chemistry, neurobiology and genetics. Organisms in nature interact in 
complex ways, and the traits that are important for the outcome of these interactions are largely 
unknown. The interactions of plants with plants, plants with herbivores, herbivores with predators, and 
microorganisms, as mediators between and/in all trophic levels, crucially affect the individual fitness of 
the interacting partners, population distribution and abundance, community structure, and the 
functioning of the whole ecosystems. Understanding of these interactions on a mechanistic level is a 
prerequisite for understanding the fundamental processes that structure all ecological systems. 
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З�рхний �вчл�лт, тархалт, урьдчилан сэргийлэлт болон т��ний оншилгоо 

 
Зүрх судасны өвчлөл нь дэлхийд тэргүүлэх халдварт бус өвчинд тооцогддог бөгөөд тархи, 

зүрх, болон цусны судасны өвчнийг хамарна. Эдгээр өвчлөлүүд нь дэлхийн хүн амын нийт нас 
баралтын анхдагч шалтгаан болдог. 2008 онд 17 сая гаруй хүн зүрх судасны өвчлөлөөр нас 
барсан ба уг үзүүлэлт нь дэлхийн хүн амын нас баралтын 30%-ийг эзэлж байна. Түүнчлэн 2030 
он гэхэд зүрх, тархины судасны харвалтаас шалтгаалах нас баралтын тоо 23,6 саяд хүрэх 
магадлалтай гэх тооцоог гаргажээ. 

Сүүлийн хориод жилд зүрх судасны өвчлөлөөс шалтгаалсан нас баралтын тоо хөгжингүй 
(өндөр орлоготой) орнуудад буурсан боловч буурай болон хөгжиж буй (доогуур болон дундаж 
орлоготой) орнуудад өндөр хурдацтай өссөн байна. 

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага Монгол улсыг бага-дундаж орлоготой орон хэмээн 
тооцсон бөгөөд 2011 оны байдлаар зүрх судасны өвчлөлөөс шалтгаалсан нас баралт 37%-тай 
байна хэмээн тодорхойлсон. 

Зүрх судасны өвчнийг үүсгэж буй эрсдэлийн нийтлэг хүчин зүйлүүд нь эрүүл бус 
амьдралын хэв маягтай шууд холбоотой.Тухайлбал архи, тамхины хэрэглээ, эрүүл бус хооллолт, 
хөдөлгөөний хомсдол зэрэг нь олон нийтийг өргөнөөр хамарсан бөгөөд эрт нас баралтын гол 
шалтгаан болсоор байна.Түүнчлэн хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлүүд болох агаарын бохирдолт, 
цэвэр усны хомсдол, түүний эрүүл ахуй, химийн аюулгүй байдал мөн адил нийтийн эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх нь дамжиггүй.Үүгээр зогсохгүй, нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийн хувьсал, 
шилжилт хөдөлгөөн, суурьшилт зэрэг нь зүрх судасны өвчлөлийг үүсгэх бүрэн боломжтой. 

Хамгийн чухлаар хөндөгдөх асуудал бол удамшилаас үүдэлтэй зүрхний булчингийн 
өвчлөл буюу кардиомиопати юм.Энэ нь ихэвчлэн сарkомерийн уургууд дахь мутацаар үүсгэгдэх 
удамшилын шинжтэй ба насанд хүрсэн хүнд тохиолддог.Зөвхөн тухайн өвчтөнд тохиолдоод 
зогсохгүй мөн гэр бүлийн гишүүдэд илрэх нөхцөлтэй. 

Барууны хөгжингүй орнуудад генетикийн оношилгооны тусламжтайгаар өвчнийг тухайн 
өвчтөнд илрүүлэхээр үл барам гэр бүл, ураг садны гишүүдэд нэг генийн мутац удамшсан эсэхийг 
илрүүлэх бүрэн боломжтой. 

Энэхүү оношилгооны аргыг Монгол оронд нэвтрүүлэх нь өртөг багатайгаар генетикийн 
оношилгоог хийж, оношыг тогтоосноор кардиомиопати, болон бусад удамшилын өвчлөлүүдийг 
илрүүлэх, эмчлэхэд дөхөм болох юм.Цаашлаад удамшилын болон гэр бүлийн өвчлөлийн түүхийн 
мэдээлэлийг багтаасан эмнэлэгийн мэдээлэлийн сантай болох ач холбогдолтой. 

 

Heart disease, its prevalence, prevention and diagnosis 

 
Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading non-communicable disease (NCD) worldwide 

including diseases of the heart, vascular diseases of the brain and diseases of blood vessels. It is the 
number one cause of death globally. More than 17 million people died from CVDs in 2008, representing 
30% of all global deaths. By 2030, almost 23.6 million people will die from CVDs, mainly from heart 
disease and stroke. 
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However over the last two decades, cardiovascular mortality rates have declined in many high-
income countries whereas the cardiovascular deaths and disease have increased at an astonishingly 
fast rate in low- and middle-income countries. 

Approximately 37% of total mortality in Mongolia, lower-middle income country, is due to CVDs 
according to WHO estimation in 2011. 

Common risk factors of CVDs associated with unhealthy lifestyle behaviours, such as smoking, 
alcohol use, unhealthy diet and lack of physical activity, are becoming highly prevalent and are the 
major causes of premature death in the productive age group. Moreover, environmental factors such as 
air pollution, poor access to water and sanitation and chemical safety are of concern to the public 
health. Also the migration, urbanization, and change in socio-economic factors have potentially 
profound effects on heart disease. 

More importantly, the genetic factors such as mutations in sarcomeric proteins that cause 
cardiomyopathy, heart muscle disease. The cardiomyopathy affects people of all ages, often with an 
onset in adolescence or early adult life and is mostly inherited. Not only the patients but also their 
families can be severely burdened by these illnesses. 

Developments in genetic testing in Western countries have enabled screening and testing of 
close family relatives to find out if they carry the same gene mutation.�Thus appropriate screening 
approaches in Mongolia will still be required to facilitate equitable access to low-cost genetic testing and 
treatment of cardiomyopathies as well as other genetic disorders. Ultimately, it provides the medical 
record systems to include genetic and family history information. 
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Монголд биотехнологийг эрчимтэй x�гж��лэх арга зам 

(Онлайн илтгэл) 

Өвөрмөц экосистем  бүхий  өргөн уудам нутагтай,  байгалийн болон ашигт малтмалын 
ихээхэн нөөц баялагтай,  олон сая  малтай, ажиллах хүчний нөөц дутмаг манай орны хувьд  
оюуны багтаамж  ихтэй, хөдөлмөр зарцуулалт багатай, эдийн засгийн өндөр үр ашигтай, байгаль 
орчинд халгүй орчин үеийн биотехнологийн судалгаа, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь  улс орны 
хөгжил, хүн амын сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын зэрэгцээ  дэлхийн зах зээлд  манай 
улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. 

Өргөн утгаар нь авч үзвэл,  биотехнологи нь  амьд биемахбодь, түүнийг бүрдүүлэгч 
молекулууд, тэдгээрт явагдах процесс, түүний шат дамжлагыг хэрэглэж байгаа  бүх төрлийн 
технологи юм.  Харин өнөөдөр  биотехнологийг  биологийн биет, биологийн процессын шинжлэх 
ухааны судалгааны үр дүнд үндэслэгдсэн орчин үеийн өндөр технологи гэж ойлгох болов. Иймээс 
ч орчин үеийн биотехнологи гэдэг нэршил бий болсон.   

Шинжлэх ухааны ололтын дүнд  аливаа геномыг өөрчлөх, байгальд урьд өмнө байгаагүй 
шинэ бие махбодь гаргаж авах зэрэг нь ердийн арга ажиллагаа болоод байгаа өнөө үед  
тэдгээрийн  биоаюулгүй байдлыг хангах, аюулгүй  ажиллагааг мөрдөх, хүн ба байгальд учруулж 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль дүрмийг нарийн чанд сахиж 
баримтлах нь  эргээд хүн төрөлхтөний сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангах, хүрээлэн буй 
орчноо хамгаалахад чухал юм. Иймээс  дэлхийн  163  улс  Олон улсын Био-аюулгүй байдлын 
Kартагены  протоколд нэгдэн орсон.   

Одоогоор манай оронд биотехнологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 20 гаруй 
лаборатори, хүрээлэн,  компани ажиллаж байна.  Мал, амьтны хэд хэдэн өвчний эсрэг вакцин, 
оношлуур, үрэвсэл эсэргүүцэх болон эд, эсийг сэргээх үйлчлэл бүхий фермент бэлдмэл,  хүнсний 
уураг,  сүүн бүтээгдэхүүний исгүүр, малын уурагт тэжээл, бактерийн бордоо, ургамал хамгаалах 
микробиологийн бэлдмэл, биохий, гепатитийн  В вирүсийн эсрэг ийлдсийн ба рекомбинант 
вакцины загвар, оношлуур, биохий зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлд шилжүүлсэн 
буюу үйлдвэрлэх шинжлэх ухаан, технологийн зэхэц ажлуудыг бий болгосон.  Мөн малын үр 
хөврөл шилжүүлэн суулгах замаар  ноолуурын монгол ямаа зэрэг өндөр ашиг шимтэй малын 
үржлийн цөм сүрэг бий болгох, мал, амьтны  үр хөврөлийн сан бүрдүүлэх  ажлууд хийгдэж зохих 
үр дүнд хүрсэн. Чихэр өвс, эгэл өмхий өвс,  эмийн бамбай, олон цэцэгт сухай зэрэг эмийн болон 
ховордож буй, нэн ховор ургамлаас гадна төмс, сонгино, үхрийн нүд, хөдөө аж ахуйн таримал  
зэрэг ургамлын эд, эсийг лабораторийн нөхцөлд өсгөвөрлөж, ургуулж, хүлэмжинд шилжүүлэн 
тарималжуулж байна 

Биологи, хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, хүнсний зэрэг   чиглэлээр судалгаа хийдэг  эрдэм 
шинжилгээний байгууллагууд, их дээд  сургуулиудад орчин үеийн болон уламжлалт 
биотехнологийн судалгааны ажлууд хийгдэж  чамлахааргүй амжилт, түвшинд хүрсэний зэрэгцээ 
чадварлаг, цөөнгүй  тооны боловсон хүчний нөөцтэй болсон хэдий ч     манай орны 
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биотехнологийн  өнөөгийн түвшин,  хөгжлийн  бодит  шаардлагыг хангаж чадахгүй байна.Манай 
улсад биотехнологийг  Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн тэргүүлэх 
чиглэлүүдийн нэг болгон хөгжүүлэх зорилт тавигдсан. 1985 оноос  хойш олон баримт бичиг, 
хөтөлбөр гарсан хэдий ч биотехнологийг хөгжүүлэхэд оруулж буй  хөрөнгө оруулалт маш 
хангалтгүй, эрх зүйн орчин, зохицуулалт чамлалттай хэвээр байгаагаас манай  орны 
биотехнологийн хөгжил  дэлхий нийтийн хөгжлөөс ихээхэн  хоцорч байна. 

Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн зориулалттай хөрөнгө, санхүүгийн боломж, хүрэлцээ 
дутмаг өнөөгийн нөхцөлд  одоогийн хүрсэн түвшин, нөөц бололцоог зохистой ашиглах, 
биотехнологийн судалгааны ажлыг хөгжлийн шинэ шатанд гаргах, үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд биотехнологийн олон салбараас бодитой, нэн шаардлагатайг сонгон 
хөгжүүлэх нь чухал. Үүнд:  

1.Эсийн болон генийн инженерчлэлийн аргаар   

-ашигт, ховор, хэрэгцээт ургамал, биологийн идэвхтэй хүнс, тэжээл, пробиотик 
бэлдмэлүүд гарган авах, ашиглах, 2. 

-иммунобиологийн  (оношлуур, вакцин ) болон микробиологийн  (бордоо гэх мэт) 
бэлдмэлүүд   боловсруулах, үйлдвэрлэх, экспортлох хүчин чадлыг бий болгох  

2.Уламжлалт биотехнологид орчин үеийн биотехнологийн арга  технологийг  өргөн 
нэвтрүүлж өндөр ашиг шимтэй малын үүлдэр, амьтан бий болгох 

Цаашид манай оронд  орчин үеийн биотехнологийг эрчимтэй хөгжүүлэхийн тулд   төр 
засгаас дараах арга хэмжээнүүдийш авах шаардлагатай. Үүнд:  

1. Уг  салбарт бодит хөрөнгө оруулалт хийх,  гадаадаас авах тусламжийн тэргүүлэх 
чиглэлийн жагсаалтанд биотехнологийг оруулж олон улсын болон гадаадын зээл тусламжинд 
хамруулах,  

2. Хамтарсан хөрөнгө оруулалт хийх, хамтарсан лаборатори, компани байгуулах,  өмчийн 
олон хэлбэрийн байгууллагуудыг энэ чиглэлд  оролцох, шинээр лаборатори, үйлдвэр байгуулах 
идэвхийг нэмэгдүүлэх,   

3. Биотехнологийн үйлдвэрлэл, судалгааны зориулалттай багаж, төхөөрөмж, урвалж 
бодис гэх мэтийг гаалийн болон НӨТ-ийн татвараас  тодорхой хугацаанд чөлөөлөх буюу 
хөнгөлөх зэргээр дотоодын компаниудыг дэмжиж хөнгөлөлт үзүүлэх, төрөл бүрийн хязгаарлалт, 
хяналтыг уян хатан болгох 

4. Биотехнологийн мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бодлоготойгоор улсын төсөв, 
тусламжийн хөрөнгөөр бэлдэх, давтан сургах 

5. Гадаадын лаборатори, туршилтын цех, үйлдвэр зэрэгт хэрэглэгдэж буй өндөр 
технологийг өөрийн оронд думжуулах, нутагшуулах,  

6. НҮБ-ийн дэргэдэх Олон улсын Генийн инженерчлэл, Биотехнологийн  Төв (ICGEB – 
International Center for Genetic Engineering and Biotechnology)  зэрэг байгуулагын гишүүнд элсэж, 
сургалт, сeминар, төсөл хөтөлбөрүүдэд идэвхтэй оролцож биотехнологийн чиглэлийн олон улсын 
хамтын ажиллагааны боломж үр өгөөжийг хүртэх, зэргээр биотехнологийн чадавхийг  эрс 
сайжруулах,   биотехнологийн инноваци, өндөр технологийг хөгжүүлж баялаг бүтээж ашиглах  нь  
манай улсын  хөгжилд ихээхэн ач холбогдолтой болно. 
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Effective ways of advancing biotechnology industry in Mongolia 

 

The development of a knowledge-intense, low in labour resources and eco-friendly 
Biotechnological research and production industry is vital for Mongolia, a country with a vast land, rich 
natural and mineral resources, as well as a several million head of livestock, but low human resources. 
This industry will not only contribute to the economic development of the country, but will greatly 
improve the competitive advantages of Mongolia in the global market.  

In general terms, biotechnology is technology in the living organisms, its components, 
molecules and bioprocesses within them. Today, biotechnology is understood as a high technology 
based on the results of the studies on recombinant DNA, cell fusion, and new bioprocessing 
techniques.   

Biotechnology is a source of great promise for innovations ranging from improving the diagnosis 
and treatment of hereditary diseases, to safer drugs, to more environmentally friendly herbicides and 
pesticides, to microbial processes to clean up the environment. Genetic modification of different 
organisms is already being used to produce human and animal drugs, vaccines, corns, crops, GM food 
and many other products.   

Gene transfer and productions of new, recombinant organisms is constantly occurring in the 
modern era.  To eliminate the potential risks resulting from biotechnology and its products on human 
health, genetic resources, or the environment 163 countries united under the International agreement of 
the Cartagena Protocol on Biosafety. 

Currently, more than 20 laboratories, institutions and companies operate in the biotechnology 
R&D in Mongolia. Number of vaccines, diagnostic tools against livestock and animal diseases, anti-
inflammatory and tissue, cellular stimulant preparations, dairy cultures, protein rich cattle food, bacterial 
fertilisers, plant protective microbiological preparations, biogas, hepatitis B plasma derived and 
recombinant vaccine samples are produced. Moreover, results were achieved in establishing a national 
core herd of cashmere-producing goats using  embryo transfer, artificial insemination, and establishing 
animal or semen banks techniques.  Furthermore, tissues and cell cultures of not only rare extinct 
plants, but potatoes, onions, black berries and other artificial agricultural plants are grown in laboratory 
conditions and being transferred to nurseries. 

Despite the successes mentioned above by the research institutions in biology, agriculture, 
health and food sectors, the specific biotechnological R&D needs of the country are not yet met. As 
stated by the government, biotechnology is one of the priority industries of the country. However, in 
spite of the government’s attempt to develop policy and programmes since 1985, there have not been 
enough investments in the biotechnology industry and its legal environment and coordinations were 
omitted. As a result, it can be safely said that the Mongolian biotechnology sector is lagging behind 
international development. 

Therefore, priorities need to be given to the most important sectors among many, who currently 
lack funding, in order to maintain existing levels of achievement and use of proper resources. 

Using cell and genetic engineering to improve genetic resources of rare, endemic and  as well 
as medicinal plants. 

Capacity building on the production, manufacturing and export of immunobiological (vaccines, 
diagnostics) and microbiological (fertilisers) products. 

Diffusion of modern biotechnological methods and technology to produce high productive herd. 
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It seems that the following steps need to be taken by the Government to further advance the 
biotechnology development in Mongolia: 

To increase investment through national, foreign and international loans; 

To encourage and establish joint venture, joint laboratories and companies;  

Exempt from the VAT of equipments, tools and  chemicals that are used for the biotechnology 
production and research for a certain period and thus, support domestic companies, as well as making 
legal controls and limitations more flexible; 

Investment in the capacity building human resources in the biotechnology field, using 
government funds and external aids, as well as retraining existing professionals; 

Transfer and diffusion of high technology used in  developed countries; 

To achieve a membership status for the International Centre of Genetic Engineering and 
Biotechnology (ICGEB)   and other organizations be actively involved in their seminars, project and 
programmes to gain the possibilities of biotechnological cooperation with other countries. Thus, 
improving the capacity of human resources, bringing biotechnological and other high technology 
innovations into the country would utilise the knowledge created for the benefit of the country’s 
development. 
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Монгол ингэний сүүнээс биологийн идэвхит уураг “нанободи� ялгаж 

тодорхойлох боломж 
(Онлайн илтгэл) 

Монгол оронд хоёр бөхт тэмээний (Camelus bacterianus) нийт тоо толгой 2009 оны 
байдлаар 275 мянгаар тоологджээ. Манай орны уламжлалт идээ ундааны нэг болох хоормог нь 
исгэсэн ингэний сүү бөгөөд сүрьеэ, хаван, бүдүүн шулуун гэдэсний вируст халдвар гэх зэрэг 
өвчний үед хэрэглэж заншжээ.Олон улсад, сүүлийн арав гаруй жил ингэний сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн нь идэвхитэйгээр судлагдаж, хорт хавдар (Magjeed et. al., 2005), чихрийн шижин 
(Agrawal et. al., 2007), цусны даралт ихдэх өвчний (Quan et. al., 2008) эсрэг үйлчлэлтэй болох нь 
тогтоогдсон. Ингэний сүүний биологийн идэвхи түүний найрлага дахь иммуноглобулин, 
лактоферрин, пептидоглюканы уургууд, нэг гинжит эсрэг бие-нанобие зэрэг уургийн онцлог шинж 
чанартай  холбоотой хэмээн үздэг. Эдгээр уургаас нанобиеийг биоанагаах ухаан, биотехнологи, 
эмийн үйлдвэрлэлд хүчтэй түрэн орж байгаа эм шингээлтийн (drug delivery) судалгааны салбарт 
шинэ төрлийн зөөвөрлөгч уураг болгон ашиглах, нанобиеийг молекул болон генийн 
инженерчлэлээр үйлдвэрлэх туршилтууд ихээхэн анхаарал татаж байна (Hernot S et. al., 
2012).Ингэний сүүтэй холбтоотой судалгаа нь цаашид, онцлог шинж агуулсан нутгийн генетик 
нөөц дээр тулгуурлан, биотехнологийн аргаар Монгол оронд орчин үеийн шинжлэх ухааны 
төвшинд инновацийн бүдээгдэхүүн үйлдвэрлэх тандалт судалгаа юм. 

Ингэний сүүний дээжийг Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын нутгаас цуглуулан сүүг 
центрифугдэж (3500g, 15 мин) тосыг нь ялгасны дараа давсны хүчлээр ээдэмцрийг тундасжуулан 
(pH 4,6) шар сүүг ялгав.Шингэний хроматографи болон масс спектрийн шинжилгээнд оруулах 
ингэний сүү болон шар сүүг хөлдөөн (-50 - -60°C) хатааж, дараагаар гексанаар хандлан тосыг 
зайлуулж бэлдсэн. Шар сүүний дээжинд уургийн ерөнхий агууламжийг Бредфордын урвалжаар; 
нийт азотын агууламжийг Кьельдалийн аргаар тодорхойлон уургийн анхан шатны бүлэглэлтийг 
аммонийн давсны тунадасжуулалтаар (10%, 12%, 20%, 30%) явуулав. Гель электрофорез (10%, 
12,5 % СДС), гель-фильтрацийн аргыг (Sephadex-G25, GE Healthcare) уургийн молекул жинг 
тодорхойлох, бүлэглэн салгах, уургийн харилцан үйлчлэлийг тодорхойлоход ашигласан. 
Шингэний хроматографи ба масс спектрометрийн аргаар (Sh. Ch. Chung) уургийн амин хүчлийн 
дараалалаар нь  нанобиеийг илрүүлсэн болно.  

Ингэний сүү нь физик шинж чанараараа үнээний сүүтэй харьцуулбал илүү өтгөн, гүн 
цагаан өнгөтэй, өвөрмөц амт үнэртэй.Ерөнхий химийн найрлагыг үнээний сүүтэй харьцуулан 
тооцоолж, протеомиксийн аргаар анхан шатны шинжилгээ хийн бүлэглэх үед уургууд нь 20-
25kДa, 40-45кДа молекул жингээр ялгарсан.Энэхүү үндсэн бүлэг уургийг масс спектрометрийн 
нарийвчилсан шинжилгээнд оруулахад нэг бөхт (Camelus dromedarius) ингэний 
иммуноглобулиний нэг гинжит эсрэг бие-уурагтай амин хүчлийн хэсэгчилсэн дарааллаар 
давхацсан нанобие тодорхойлогдсон болно (MOWSE score: 222, 42кДа). 

Камелид, нанобие гэх зэргээр нэрлэгдсэн, тэмээнд илэрсэн нэг гинжит эсрэг бие нь 
биологийн олон янзын идэвхи үзүүлдэг болох нь тогтоогдсон бөгөөд олон улсын түвшинд 
сонирхол татсан уураг юм (Li J W et. al., 2012; Kobilka et. al., 2012; Muyldermans S et. al., 2012).Энэ 
нь уг уургийг молекул инженерчлэл, эмт бодисын загварчлалд (drug designing) өргөнөөр ашиглах 
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боломж, нөхцлийг бүрдүүлдэг нь генийн инженерчлэл биотехнологийн аргаар нанобиеийг 
үйлдвэрлэх нэгэн үндэслэл болж ихээхэн боломжийг нээж өгч байна. 

Бидний цаашдын судалгааны ажлын зорилт монгол ингэний шар сүүнд тодорхойлогдсон 
нанобие-уургийн амин хүчлийн дарааллыг нарийвчлан тогтоож, ялгаатай шинж чанарыг нь 
гүнзгийрүүлэн судалж, E.coli зэрэг бактерийн генид суулгаж дунд болон томруулсан хэмжээнд 
нанобиеийг үйлдвэрлэхэд чиглэсэн.Энэхүү судалгаа, шинжилгээний ажлын явцад 
биотехнологийн бүх үндсэн аргуудыг (протеомикс, геномикс, биохими, молекул биологи) ашиглах 
нанобие гарган авах технологийг нэвтрүүлэх, өргөжүүлэх, мөн цаашид дамжуулах нөхцөл 
бололцоог бий болгоно. 

 

Isolation and characterisation of nanobodies, a biologically active protein, from a 
Mongolian camel’s milk 

 

Current camel population in Mongolia is around 275 thousand heads (2009). Traditionally, 
fermented camel milk “hoormog” from the two hump camels (Camelus dromedarius) has been used for 
a number of medical treatments such as tuberculosis  gastroenteritis, edema etc. In the last decade, the 
camel milk and its proteins has been at the center of attention in the international research scopes of 
anti-carcinogenic (Magjeed et. al., 2005), anti-diabetic (Agrawal et. al., 2007), anti-hypertension (Quan 
et. al., 2008) studies, as well as recommended for cow milk allergies (El-Agamy et. al., 2009). In 
Mongolia decent research on husbandry milk proteins was initiated by Ochirkhuyag B (1998), however 
detailed biochemical, molecular biological, genetic studies to determine biological active proteins, 
peculiarities of Camelus dromedarius and preparative level demonstrations of the nanobody production 
have been in demand. Thus, in the initiating research presented here, we aimed to continue and 
innovate by enriching with the sate-of the art techniques of biotechnology which fully represent 
possibility of  developing and marketing biotechnology branch of innovation in today’s Mongolia.  

The skim milk from Mongolian Camelus dromedaries (Dornogovi aimag) was separated from 
total casein protein; total protein was determined by Lowry and Bradford methods;   total nitrogen was 
measured by Kjeldahl method. The total protein was fractionated by ammonium sulfate precipitation 
(10%, 15%, 20%, 30%), total oil and fatty acids were removed by the organic solvent evaporation, and 
final protein samples for proteomics analysis were prepared by lyophilization at 50-60°C. Further 
separation of major proteins were isolated by Gel Electrophoresis (10%, 12,5% SDS, native and 
denaturing) and Gel Filtration chromatography (Sephadex-G25, GE Healthcare) and additional protein 
interaction studies were performed using lysozyme. The protein containing fractions from the 
chromatography was then analyzed by LC-MS/MS through the scientific research cooperation (Sh. Ch. 
Chung) whereby protein identification by amino acid sequences revealing camel skim milk nanobody.   

The physicochemical characteristics of camel milk are dense in milk fat and lipids, deep white-
blue in colour in comparison to the cow milk. During the SDS PAGE and fractionation by salt 
precipitation, 20-25kDa and 40-45kDa molecular weight groups were separated.  Major fractions have 
shown that a protein with higher similarity to the single (heavy) chain camelid nanobody from Camelus 
dromedaries was identified LC-MS/MS (MOWSE score: 222, 42kDa).  

Known as camelids and nanobodies, the singe chain antibodies are being studied as a hot spot 
of antibody protein research (Li J W et. al., 2012; Kobilka et. al., 2012; Muyldermans S et. al., 2012) 
presenting a several biological activities. Nabodies’ simple, however stable molecular characteristics to 
viral and bacterial proteases are suitable for the protein molecular designing and drug designs. Thus, 
nanobodies are already employed in numerous applications in medical, research fields and already 
entered into biotechnology production (Myuldermans S. et. al., 2007) such as at Ablynx Company for 
nanobody therapeutics to treat various diseases. Currently, our result of initial identification of nobodies 
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from the Mongolian  camel will enable us for further research to highlight the peculiarities of the protein, 
cloning in E.coli and isolation for pilot preparation. Hereby, the research outlined using the means of 
biotechnology: proteomics, genomics, biochemistry, molecular biology is for the innovative product 

development via technology installment and transfer. 

 



“Монгол орны хөгжилд” VIII Чуулга Уулзалт 
The Mongolia Development Forum - VIII 

Стокгольм хот,  Швед улс 
Stockholm, Sweden 

 

2012-05-04 27 

ЭРҮҮЛ МЭНД, ӨНДӨР ТЕХНОЛОГИ 
(Өглөөний cалбар хуралдаан 2 / Morning session 2) 
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ЖАМБАЖАМЦЫН  БААСАНДУЛАМ 
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Master of Science student at the School of Business and Management, Queen 
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Инновацийн үйл явцад мэдлэгийг удирдахын ач холбогдол 

(Онлайн илтгэл) 

Инновацийг бий болгоход мэдлэгийг хэрхэн удирдах нь маш чухал бөгөөд ингэснээр 
өрсөөлдөөнийг нэмэгдүүлж инновацийг хөхүүлэн дэмждэг. Тухайн инновацийн үйл явцад 
тохирсон стратеги хэрэглээгүй тохиолдолд гоц мэдлэг мэргэшил, туршлага үр ашиггүй орхигдох 
явдал гардаг. Инноваци нь зөвхөн шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох бус бөгөөд мэдлэгт 
тулгуурласан шинэлэг үйлчилгээ, үйл явцыг бий болгох хамрагддаг. 

Энэхүү илтгэлд мэдлэгт тулгуурласан ажил буюу “knowledge work”, мэдлэгийг бий болгогч 
“knowledge worker” зэргийг тодорхойлохоос гадна баг болон төслийн хүрээнд мэдлэгийг хэрхэн 
бий болгож, хуваалцах талаар ярина. Инновацын явцад мэдлэгийг удирдахын ач холбогдлыг нэр 
төр бүхий NASA болон бусад байгууллагын жишээн дээр харуулах болно. 

 
 
 

mailto:anhlan@uni-muenster.de
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The importance of knowledge management for innovation  

 

Knowledge management is central to innovation, as it heralds the efforts of improved 
competitiveness and innovation. Many of the unique skills and experiences would be largely wasted, if 
these skills were not applied through different strategies in the process of innovation. Innovation also 
entails the application of knowledge into new tasks and situations for developing products, processes 
and services, hence, it’s a prime site for knowledge work. 

The definition and the characteristics of ‘knowledge work’ and ‘knowledge worker’ expands to 
the importance of managing ‘knowledge creation’ within a team, as well as project-based organisations. 
The successes and the failures of UK organisations, as well as projects by the prestigious organisation 
NASA will be taken as examples of knowledge management in innovation. 
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Монгол Улсад �нд�р технологийн аж �йлдвэрийг х�гж��лэхэд  

Их Сургуулийн ��рэг: МУИС-ийн туршлагаас 
 
Мэдлэгт суурилсан өндөр технологийн аж үйлдвэр бол дэлхийн эдийн засаг, 

үйлдвэрлэлийн хөгжлийн шинэ зууны гол түлхүүр болж байгаа бөгөөд Монгол Улсын хувьд энэ 
талаар ихээхэн анхаарч байгаа. Төрийн бодлого, Засгийн Газрын хөтөлбөрүүдэд байгалийн 
баялаг болон мэдлэгт суурилсан өндөр технологийн аж үйлдвэрийн салбаруудыг хөгжүүлэх 
талаар холбогдох заалтууд орсон. Жишээлбэл, Монгол Улсад инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх 
хөтөлбөр (2007-2015), Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 
(2010) зэрэг тодорхой хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. 

Дэлхийн тэргүүлэх их сургууль(ИС)-иудын жишээнээс харахад, ИС-ийн үндсэн үүрэгт 
сургалт, судалгаанаас гадна технологи дамжуулалт орж байна. МУИС-ийн хувьд сургалт голлож, 
судалгаа харьцангуй бага хувийг эзэлж байгааг төсвийнхөө ихэнхийг сургалтын зардлаас 
бүрдүүлж байгаагаас харж болно.МУИС стратеги хөтөлбөртөө судалгааны ИС болох зорилт 
тавин, профессорын багийн тогтолцоонд шилжих, төгсөлтийн дараах сургалтын бүтэц 
байгуулахыг анхааран ажиллаж байгаа. Мөн үндэсний, салбарын, салбар дундын нээлттэй 
судалгааны төв, нэгдсэн лабораториудыг байгуулах, оюуны өмч, технологи дамжуулалт, 
инновацын тогтолцоог бүрдүүлэх зорилт тавьсан. 

Оюуны өмч, технологи дамжуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэхийн тулд 2011 онд “МУИС-ийн 
оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг”, “МУИС-ийн технологи дамжуулах 
журам” боловсруулан, 2011 оны 3-р сараас Технологи Дамжуулах Төв(ТДТ) байгуулагдан 
ажилллаж байна. ТДТ бол МУИС-д хийсэн судалгааны ажлын үр дүнд оюуны өмчийн хамгаалалт 
хийх, оюуны өмчөөр хамгаалагдсан технологийг аж үйлдвэрт шилжүүлэх үндсэн үүрэгтэй. 
Одоогоор МУИС-д хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнг оюуны өмчөөр хамгаалуулах ажил, 
тухайлбал патент авахын тулд шинэ бүтээлийн мэдүүлгийг Оюуны Өмчийн Газарт гаргаж эхлээд 
байна. Цаашид МУИС-д үүсэн бий болсон, хөгжүүлсэн технологийг аж үйлдвэрт шилжүүлэх, 
түүнд тулгуурласан гарааны компани үүсгэн гаргах тал дээр шат дараалан ажиллах болно. 

ИС-ууд судалгааны ИС болох, өндөр технологийн аж үйлдвэрийн хөгжилд дорвитой хувь 
нэмэр оруулах, ИС-д тулгуурласан аж үйлдвэр–ИС-ийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд хууль 
эрх зүй, санхүүгийн таатай орчин юунаас илүү чухал билээ. Тиймээс инновацийн тухай хууль, 
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венч капиталын хуулийг батлан гаргах, судалгаа шинжилгээнд зарцуулах улсын төсвийг 
нэмэгдүүлэх, аж үйлдвэрээс хөрөнгө оруулалт хийхийг хөхүүлэн дэмжих хэрэгтэй байна. 
Ялангуяа, төрийн өмчөөр хийсэн судалгааны үр дүнг аж үйлдвэрт шилжүүлэхэд инновацийн 
тухай хуулийг батлан гаргах нь нэн тулгамдсан асуудал болж байна. 

 
University role for high tech industry in Mongolia: experience of the National 

Univerisity of Mongolia 

 
Mongolia is more concerned to knowledge based high technology industry since it is becoming 

the key issue to world economy, and industrial development of new century. Respective articles are 
reflected in state policy and government programs about developing natural resources- and knowledge-
based high technology industry sectors. 

The Mongolian Government has made the National Program on Promoting Innovation System 
in Mongolia (2007-2015) for creating new technologies and industries as an important policy for 
revitalizing Mongolian economy. It aims at both achieving academic excellence and creating innovative 
industrial applications through the establishment of common core facilities and educational and 
research programs. Its structure in the strategy follows the National Programs/Initiatives in the U.S., 
Europe, and Asia. The State Policy for developing high technology industry (2010) and its National 
Program/Initiative (2011) are more recently implemented in Mongolia. 

As seen from experience of world leading universities, they are responsible for teaching and 
research in conjunction with technology transfer with intellectual property rights. It is obvious that 
National Univeristy of Mongolia (NUM) budget is collected mainly from tuition fee that means NUM 
carries out teaching mostly, on contrary research accounts still for relatively minor portion. NUM sets 
objectives of strategic plan (2011-2020) to be a research-oriented  university and makes efforts to shift 
to professorship and set up graduate school framework along with establishing national, 
interdisciplinary and dedicated open research institutes/ centers and key laboratories and creating 
intellectual property, technology transfer, and start-ups or spin-offs as well as innovation system. 

To establish intellectual property and technology transfer framework, Technology Transfer 
Office (TTO) was established at NUM in March, 2011, in the same year, we concluded “NUM policy on 
intellectual property”, “NUM procedures to technology transfer”. TTO is obliged to protect intellectual 
property of NUM research outcomes and results and transfer proprietary technology to industry. 
Currently, protecting intellectual property of NUM research results is being commenced, for instance, 
we have sent application forms of an invention to Intellectual Property Organization. Furthermore, we 
will work in coherence toward transfer the high technology, which is created and developed by NUM to 
industry; establishing proprietary based start-up and spin-off companies. 

For universities, favorable legislative and financial environment are necessary for becoming a 
research-oriented university, contributing to development of high technology industry and fostering 
university-initiated university-industry collaboration. Therefore, passing Innovation law and venture 
capital law; raising state budget for research to a great degree; giving industries the incentives to invest 
to university are needed to such an extent, in essence, passing innovation law is vital for transferring 
state funded research results to industry. 
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Томуугийн эсрэг унивэрсаль вакцин б�тээх шинэ чиглэл 

 
Томуугийн А вирүсийн удамшлын төрх асар их хувисамтгайн улмаас дараагын цар тахал 

хэзээ гарахыг урьдчилан мэдэх боломжгүй юм. Вакцинжуулалт нь дэлхий дахинд томуугийн 
вирүсийн халдвартай тэмцэх, сэргийлэх, цар тахлыг таслан зогсоож хянах шилдэг арга хэрэглэл 
болсоор байна. Бид томуугийн WSN/33 вирүсийн NP гeнд мутаци үүсгэн, вакцины эмгэг бус 
рекомбинант омгыг урвуу гeнeтикийн аргаар бүтээсэн. Энэхүү эмгэг бус омгоор вакцинжуулсан 
туршлагын хулганыг зэрлэг омгийн WSN/33 вирүсийн болон 2009 оны цар тахлын 
(A/Hamburg/04/09 (H1N1v)) вирүсийн хулганад дасгасан омгын тус бүрийн үхүүлэх тунгаар 
халдаахад өвчлөхгүй, дархлаатай болох нь тодорхойлогдов. Ийнхүү томуугийн вирүсийн NP гeн 
дээр хийгдсэн туршилтын үр дүн томуугийн эсрэг амьд, сулруулсан вакцины цоо шинэ аргыг нээж 
өгч байгаа төдийгүй сигмэнтэд гeномтой бусад бүх вирүсийн вакцин бүтээxэд ашиглах зарчмын 
нийтлэг үндэслэл болж болох юм.  

Мөн одоогийн зөвшөөрөгдөн хэрэглэгдэж байгаа томуугийн вакцинаас гадна улам илүү 
найдвартай, үр дүн сайтай вакцин нэн шуурxай бүтээн үйлдвэрлэх бололцоог тавьж буй урвуу 
гeнeтикийн шинэ тeхнологийн давуу талыг танилцуулахыг зорилоо. 

 
Novel strategy for a universal vaccine against influenza 

 
Due to the great genetic variation of influenza A viruses (IAV) it is not possible to predict, when 

the next flu pandemic will emerge. Vaccination was and remains worldwide the best prophylactic 
strategy to combat influenza virus outbreaks and pandemic controls. We developed apathogenic mutant 
A/WSN/33 (H1N1) virus by reverse genetics technologies. Mice vaccinated with the apathogenic WSN 
mutant survived a lethal challenge dose of wild type WSN virus or the mouse adapted pandemic H1N1v 
strain A/Hamburg/4/2009. The results on the mutated NP gene of IAV are evidence for the feasibility of 
this strategy to develop a live attenuated universal vaccine. This principle is potentially applicable for all 
viruses with segmented genomes. 

Furthermore, it will be discussed the currently approved influenza vaccines and the advantage 
of new technologies, such as reverse genetics that can be used for rapid production of an efficient and 
safe vaccine. 

mailto:anhlan@uni-muenster.de
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Дижитал патологи: 21 д�гээр зууны Монгол улсын эмнэлэгийн �йлчилгээг  ��рчилж, эр��л мэндийн жуулчлaлын хэлбэрээр урсан гарч буй х�р�нгийн гадагш 
урсгалыг зогсоох хэрэгсэл болох нь 

(Онлайн илтгэл) 

Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбар дахь хөгжлийн хоцрогдол ба эрүүл мэндийн 
жуулчлал хэлбэрээр гадагш урсаж буй орлогын алдагдалд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг авч үзэх; 
эдгээр үзэгдлийг Монгол Улсад нааштайгаар эргүүлэхэд ашиглаж болох технологийн нэг нь 
дижитал паталоги болохыг харуулах. 

Энэхүү ажилд нийтэд хүртээмжтэй эх сурвалжуудад (Засгийн газар ба Дэлхийн эрүүл 
мэндийн байгууллага) дурьдсан баримтууд болон хувиараа захиалж хийлгэсэн зөвлөмж, 
судалгааны үзүүлэлтүүд зэргийг үндэслэв. 

Монгол Улс нь 21 дүгээр зууны дэвшилтэт технологийг эмнэлэгийн үйлчилгээний 
салбартaa бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа явдал нь эрүүл мэндийн жуулчлалын (зөвхөн 
хөрөнгөтэй иргэд л чадах) хэлбэрээр их хэмжээний эмчилгээний зардал   гадагш урсан гарч 
байгаатай болон  төрийн байгууллагын эмч нарт өөрсдийгээ хөгжүүлэх урамшуулaл 
хязгаарлагдмал байдaгтай холбоотой. Дижитал паталоги нь: (1) өвчтөнд аялах шаардлагагүйгээр 
орчин үеийн нарийн мэргэжлийн оношилгоог түргэн шуурхай хүртэх боломж олгох; (2) Монгол Улс 
болон бусад орнуудын эмч нарын хооронд мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэх, харилцан 
ажиллах явдлыг дэмжихэд оршино.  

Хувийн эмчилгээний зах зээл хөгжөөгүй байгаа нь өвчтөнүүд болон холбогдох зардал 
Монгол Улсаас урсан гарах явдлыг үүсгэнэ. Дижитал паталогийг ашиглах нь одоогоор 
хэрэглэхгүй, зогсонги байдалд байгаа оношлох бололцоог нааштайгаар эргүүлэх анхны алхам 
тул холбогдох эрх зүйн ба хувийн хэвшлийн асуудлыг шийдэх нь өндөр ач холбогдолтой. 

 

Digital pathology: a catalyst for 21st century Мongolian medical care, and a tool to halt 
capital flight in the form of medical tourism 

 

The objevtives of this talk are to review contributing causes of underdevelopment in the 
Mongolian healthcare sector and revenue loss due to outbound medical tourism, and to illustrate digital 
pathology, as one example of a technology, which may help reverse these phenomena. 

Survey of data from publicly available sources (governmental and World Health Organization) 
and privately commissioned consultative research were used. 

Mongolia faces limited access to 21st century healthcare technology, due to exodus of 
healthcare funds via medical tourism (in the hands of wealthier citizens) and limited incentives for 

mailto:gibbspath@gmail.com
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development by physicians on fixed governmental incomes.  Digital pathology is a technology, which 
can (1) allow immediate access to modern diagnostic expertise, without requiring patient travel, and (2) 
facilitate professional dialogue and education between doctors in Mongolia and other nations.  

To conclude, underdevelopment of the private medical market leads to an exodus of patients 
and revenue from Mongolia. Legislative and private efforts are strongly recommended to facilitate the 
use of digital pathology, as a first step in reversing the stagnation of diagnostic skills. 
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Холбоо мэдээллийн технологийн ирээд�йн чиг хандлага, Монгол улсадхолбоо 

мэдээллийн технологийг х�гж��лэх болон олон улсынстандартад тохирсон 
мэргэжилтэн бэлтгэх бодлого 

 
Холбооны технологи маш хурдацтай хөгжин ямар ч мэдээллийг дамжуулах солилцох 

боломж улам их өсөн нэмэгдэж байгаа. Өнөөдөр хэрэглэж байгаа интернетийн хурд маргааш 
удаанд тооцогдох ийм хурдтайгаар хөгжиж байна. Микроэлектроник, компьютерын программчлал 
хоёр энэхүү хурдан хөгжлийн голүндэс түлхүүр юм.  

Миний судалгааны гол ажил бол утасгүй холбооны ирээдүйн технологи.Утасгүй холбоонд 
жишээлбэл хөдөлгөөнт гар утас, bluetooth, WiFi компьютерын утасгүй дотоод сүлжээ гэх мэт олон 
систем байна. Нарийвчлан үзвэл агаарт дохио цацахын тулд ямар боловсруулалт хийх 
шаардлагатай гэдэг дээр судалгааны ажил төвлөрч байгаа. Микроэлектроникийн маш өндөр 
нягтруулга хийдэг технологиор бүрэн холбооны системийг ганцхан 2 мм chip -д интеграц хийж 
байна. Үүний нэг тод жишээ бол смарт гар утаснууд утасгүй холбооны олон системүүдийг (WiFi, 
Bluetooth, GPS, UMTS) багтаасан байгаа. Ирээдүйд илүү өндөр хурдтай, илүү олон функцтай, 
энерги бага хэрэглэдэг холбооны системүүд хөгжих нь тодорхой. 

IT, Холбооны салбар ийм хурдтай явагдаж байхад, манай монгол хаана явна вэ? 
Судалгаа,сургалт, мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа байдал дэлхийн хаана байна. Энэ чиглэлтийн 
судалгаа хийдэг эрдэм шинжилгээний байгууллага гэж дорвитой зүйл одоогоор байхгүй. Манай 
монголд бакалавр сургалт дуусгаад барууны сургуулиудад шууд үргэлжлүүлэн магистарт 
суралцахаар тийм мэргэжилтэнг бэлтгэж байна уу? Монголын их сургуулиудыг дуусгаад барууны 
орнуудад ажиллаж байгаа жишээ байна уу? Барууны IT салбарын ажилчдын нэлээд хувийг 
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гадаадууд эзэлж байна. Үүнд: Хятад, Виетнам, Энэтхэг гэх мэт. Монголчууд бид тэдэнтэй эн 
зэрэгцэж байх ёстой. 

Энэхүү салбарыг хөгжүүлэхийн тулд мэргэжилтэн бэлтгэхээс эхлэх хэрэгтэй. Юуны өмнө 
шинэ технологи дээр гаршсан мэргэжилтэнгүүд гадаад додоодод сайн бэлтгэх шаардлагатай. 
Үүнийг гадаадын сургуулиудтай хамтран мастерийн сургалтаар явуулахад тохиромжтой. 
Тодорхой сэдвийн дагуу гаднаас  мэргэжилтэн урьж ажиллуулах ба гадаадад байгаа монгол 
мэргэжилтэнгүүдтэй нягт холбоотой ажиллах ба салбар хөгжүүлэх бодлогыг наад зах нь 10 
жилээр төлөвлөх хэрэгтэй. 

Мөн IT, холбоо чиглэлийн салбарын бодлого, зохицуулалт, төлөвлөлт гэж үндсэндээ 
алдагдсан учраас наад захын жишээ гэхэд хаяглалт, гудамжны зохион байгуулалт, шуудан 
хүргэлт, шинээр баригдаж байгаа байруудад ирээдүйг харсан өндөр хурдны интернетийн шугам 
кабел залгуур, телевизийн шугамын стандарт ихээр үгүйлэгдэж байна. 

 

Future trends in information technology and telecommunication, policy of developing 
IT and communication technology in Mongolia and training specialists suitable to 

international standard 

 

It is known to everybody that information technology and telecommunication industries have 
seen tremendous development in the past decade and made it possible to exchange any kind of 
information regardless of geographical location. The data rate offered to users is growing constantly 
and as a consequence today's internet access rate can turn slow tomorrow and may fail to support 
certain application requiring higher transfer rate. Key driving factors for this rapid advance lie inintensive 
use of microelectronics and computer programming.  

My research interest concenrates ondeveloping future wireless communication technologies. 
The examples of such wireless systems include mobile communications, bluetooth, WiFi and many 
other. The main focus is a signal processing algorithms prior to sending to air. A complete wireless 
communication system supporting a data rate in excess of several tens of Mbit/s can be integrated to a 
silicon chip occupying an area of only 2 mm2 with 90 nm technology. An excellent example is smart 
mobile swhich contain several wireless systems like WiFi, bluetooth, GPS and mobile data services. In 
the future, surely more and more systems will emerge offering higher rates, new services first of all 
precise localisation, radically reduced power consumption with energy harvesting. Cognitive radiois 
proposed as a possible solution that can satisfy all these needs. 
The question is where we are mongolians in developing IT compared to others. Simply saying there is 
almost nothing to name. Is there any research institute in the IT field in Mongolia? Where are wein 
training specialists? Often the graduates from our mongolian universities face difficulties to continue 
their studies in western countries as their knowledge and experience obtained from Mongolia can not 
meet the requirements. Can Mongolian graduates in IT field be recruited abroad? Certainly not.  

A lot of foreigners such as Chinese, Indians and Vietnamese are working in the IT industries of 
the developed world. Why mongolians can not do that? To develop IT industry in Mongolia, we should 
clearly start with training students. First of all, specialists should be trained and prepared at prestigous 
research institutions. It can be done very effectively by offering master studies jonit with western 
universities. Some international specialistcan be invited for offering short training in certain areas. 
Mongolians researching abroad in the ITcan contribute much to it therefore cooperation with these 
Mongolians is essential. The IT developing policy in Mongolia should start very soon and be planned at 
least for ten years. 

Focusing on mining and using natural deposits may produce some millioners leaving the most 
ofthe population poor. IT is definitely one of the areas which should be in the center of the attention as 
it makes life easier and helps to keep the pace with the rest of the world. 

Since there is no proper policy, monitoring, coordination and planning in the IT and 
telecommunications, the country still lacks street organisation, addressing of streets and postal delivery 
within cities leading to chaos and worsening the traffic jam. Moreover, there is obviuosly no standard 
followed in providing high speed internet connection such as cabling and sockets and cable TV in 
residential buildings. 
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Цахилгаан эрчим х�чний системд х�р�нг� оруулалт татах нь: Ирландын жишээ 

 
Ирланд улс нь эрчим хүчний эх үүсвэр болсон түүхий эдийн нөөц бага, гадаад зах зээлтэй 

холбогдох бололцоогоор хязгаарлагдмал, гэхдээ нөхөн сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцөөр баялаг 
тул Монгол орны одоогийн нөхцөл, ирээдүйн чиг хандлагад нийцэж байна. Тус улс цахилгаан 
эрчим хүчний системийн цахилгаан үйлдвэрлэх хэсэгтээ чөлөөт өрсөлдөөнт зах зээлийн 
системийг нэвтрүүлж, цахилгаан станцуудын дунд өрсөлдөөнийг үүсгэж  эрчим хүчний системийн 
нийт зардлыг бууруулж, үнийг бага байлгах оролдлого хийхийн зэрэгцээ цахилгаан станцуудын 
ашигтай ажиллах нөхцөлийг хангасан. Мөн эрчим хүчний системийн хүчин чадлыг дэмжих 
бодлогыг, нөхөн сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийг ашиглан цахилгаан үйлдвэрлэхийг  (салхин 
цахилгаан станцууд) дэмжих бодлоготой хавсран хэрэглэж эрчим хүчний өсөлтийг тогтвортой 
хангаж чадахуйц эрчим хүчний тогтолцоог бий болгож чадсан. Ингэснээр системийн найдвартай 
ажиллагаа хангагдахын зэрэгцээ хангалттай хэмжээний цахилгаан станцууд баригдсан байна.  

Энэхүү илтгэлээр Ирланд улсад эрчим хүчний системд хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн 
татдагыг харуулахаар зорилоо. 

 

Promotion of investments in energy sector: Case of Ireland 

 

Ireland has both  limited indigenous source of energy and limited interconnections to the foreign 
electricity markets, but has a large resource of renewable energy, make it similar to Mongolian current 
condition and future progress. Ireland introduced a competitive electricity market in the electricity 
generation sector in order to create a competition between power plants, to reduce the operational cost 
of the power system and to reduce the electricity price efficiently while maintaining the profitable 
operation of power plants. Moreover, as a result of simultaneous implementations of policies to promote 
the renewable energy generation in the power system and the capacity, the power system that would 
provide sustainable electricity generation was built. Furthermore, this development maintained the 
security of electricity supply. 

  This presentation is intended to demonstrate how power system investments are incentivised in 
Ireland. 
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The new world of information technology: Opportunities for Mongolian software 

industry 

(Оnline) 

Information technology (IT) industry moves at such a fast space that governments have 
challenges in defining long-term plans. This presentation recommends key focus areas for Mongolian IT 
industry and introduces current IT trends that can be used as key enablers for success. 

Mongolia does not have any real global success stories in software development so far. 
Currently the biggest barriers are: 

• The national innovation system is not strong enough to support companies for global 
innovations.  

• Lack of capital and investment funds for Mongolian software companies. 
• Inexisting marketing and sales channels to foreign software markets. 
• Lack of skilled software engineers in order to scale the IT outsourcing or establish mass 

production. 

IT infrastructure does not support running large scale systems. There isn’t currently any data 
centre with full disaster recovery capabilities. The new age of the software industry opens great 
opportunities for developing countries, such as Mongolia, which don’t have heavy legacy of massive old 
systems and infrastructure to be supported.  

Most of the companies won’t need own data centers due to the evolving virtualization 
technologies. Virtualization will also change the existing business models and enable new sales 
strategies of the software industry. The new business models will significantly reduce the software 
piracy and thus improve the position of the software producers. The products can be delivered to the 
customer via existing global market places. The new sophisticated software tools are enabling efficient 
and cost effective software products with smaller human resources and faster development cycles. 
Mongolian IT engineers have proven the skills in learning and adopting the new technologies very fast. 

Mongolia has an opportunity to become a true software exporter in the new era of the IT 
industry. The most of the current barriers can be removed by embracing the disruptive technologies, 
lightweight and cost effective software development. As a conclusion the key enablers for the success 
and removing the remaining barriers will be:  

• Establishing a blooming national innovation system for Mongolian software industry. 
• Focusing the software development on selected key industries. 
• Embracing new management methods for innovation, research, development and 

project management. 

According to my experience in Mongolian culture, society, private and public sector I see the 
biggest opportunities for succesful software development in the following industries: Mining industry, 
Elderly care, Entertainment industry. 
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Олон улсын т�вшинд мэргэжлийн мэдээллийн технологийг х�гж��лэх арга зам 

(Онлайн илтгэл) 

Дэлхий нийтэд МТ-ийн технологийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж 
байгаа нь манай улс мөн адил технологи эзэмших шаардлага гарч байгаа билээ. Технологи 
эзэмших нь олон талын үр ашигтай ч тухайн улс орон бүр технологийг өөр өөрийн онцлог болон 
давуу тал дээрээ үндсэлүүлж (organic) хэлбэрээр ургуулдаг болж. Бид өндөр технологи ургуулах 
хөрс орчиноо бэлдэх ажилыг яаж, ямар хэлбэрээр хийх, ямар орны туршлага жишээг хуулбарлах 
вэ? гэдэг энэ асуултыг бид томьѐолох ѐстой.  

 Монголд МТ-ийг тодорхойлож байгаа харин ямар чиглэлийг баримталж хөгжүүлэх нь 
тодорхой биш байна. Мөн технологи хөгжүүлэхээс өмнөх үе буюу ашиглаж бодит үр дүн гаргаж 
чадахгүй байгаа шалтгаануудыг нарийвчлан судлах шаардлага гарч байна. Мэдээллийн 
технологи нь олон талын мэдлэг чадавхийг нэгтгэсэн, салбар дундын үйл ажиллагаа юм. Уг үйл 
ажиллагааг тасралтгүй хангахын тулд ямар мэргэжлийн мэдлэг чадавхи тутаж байгааг тогтоож 
тухайн мэдлэг чадавхийг бусад улсаас хуулбарлах шаардлага гарч байна. Монголд өнөөдөр МТ-
ийн төслийн менежер, EA архитектур, програм хангамжийн аудит г.м нарийн мэдлэг чадавхи, 
тудагдаж байна.  

Боловсролын систем нь уламжлалт дидактик арга зүй, арагчлал ашиглаж байгаа нь шинэ 
үеийн мэдлэг дамжуулахад саад болж байна. Тухайн мэдлэг технологи өөрөө critical thinking арга 
зүй концепц-д үдэслэсэн нь Монголын үр дүн нь тодорхой бэлэн байдаг сургалтын арга зүйн 
тогтолцоотой нийцэхгүй зөрүүтэй байгаагаас харилцан ойлгох нь удаан байна.  

Мэргэжлийн МТ-ийн компаниуд нь хэрэглэгч нартай уялдаж ажиллах болон шаардлага 
эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох аргачалал байхгүй улмаас гарах үр дүн, зориго, хамрах хүрээг 
тодорхойлж чадахгүй байна. Олон улсын стандарт арга зүйг нэвтрүүлэх санхүүгийн боломж сул, 
нийт цаг хугацааг тухайн төслийг гүйцэтгэх түвшинд зарцуулж байна. Чадварлаг хүний нөөц 
тутмаг байгаас болж салбарт хангалттай өрсөлдөөнтэй орчин бүрдэхгүй байна. 
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Барилгын стандарт–судалгаа шинжилгээний байгууллагуудын оролцоо 

 
ХБНГУ-ын улсын чанартай стандартуудыг боловсруулан баталгаажуулдаг байгуулга DIN 

e.V. (the German Institute for Standardization) нь ТББ юм. Энэ байгуулгын зохион байгуулалт, үйл 
ажилгаа санхүүжилтын тухай тойм ойлголтыг энэхүү илтгэлийн эхний хэсэгт өгөх болно. 
Цаашилбал, барилгын стандарт баримт бичгүүд боловсруулах ажлын хэлтэс, түүний бүтэц 
зохион байгуулалт, ялангуяа судалгаа шинжилгээний байгууллагууд ба их, дээд сургуулуудын 
оролцоог чухалчлан өөрийн удирдах профeссор болон өөрийн харьяа ажлын хэсгийн энэ чиглэлд 
явуулдаг үйл ажилгааны талаар тодорхой мэдээлэл өгөхийг зорилоо. Түүнчлэн ХБНГУ-ын их, 
дээд сургуулууд сургалтын хөтөлбөртөө барилгын стандарт, норм ба дүрмийг хэрхэн тусгадаг 
талаар танилцуулах бөгөөд барилгын салбарын мэрэгжилтэн, инжeнeрүүдийг тухайн үeийн 
стандартын нөхцөл байдалын талаар мэдээлэх боломжуудыг хөндөн өгүүлнэ. Илтгэлийн 
төгсгөлийн хэсэгт өөрийн мэдээлэлдээ тулгуурлан ШУТИС - Барилгын инжeнeрийн сургуулийн 
улсын чанартай барилгын стандарт, норм ба дүрэм боловсруулан баталгаажуулax үйл ажилгаанд 
эзлэх байр суурь, энэ чиглэлд тэдний хүлээх үүрэгийн талаар хувийн үзэл бодлоо товч 
илэрхийлнэ. 

 

Building and civil engineering standards- the role of Research & Development 

 

DIN, the German Institute for Standardization, offers stakeholders a platform for the 
development of standards as a service to industry, the state and society as a whole. DIN is a private 
organization registered as a non-profit association. In the first part of the presentation is reported. 
Further is informed of Building and Civil Engineering Standards Committee. The role of Research Area 
and of universities is important here. The contents of standards in teaching of universities and in 
training of engineers and specialists will be discussed further. In addition I would like to express my 
opinion on activities of the Mongolian University of Science and Technology, Scholl of Civil Engineering. 
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Б�с нутгийн мэдлэгийн т�в байгуулсан Унгарын туршлага 

 
Унгар улс шинжлэх ухаан, технологийн чадавхаараа бүс нутагтаа харьцангуй давуу 

талтай. АНУ болон Европын Холбооны дэмжлэг бүхий судалгаа хөгжлийн томоохон төслүүд 
амжилттай хэрэгжиж байна. Үүнээс гадна өөрсдийн дотоод нөөцөдтулгуурлаж буй санаачлагууд ч 
олон гарч байна. Тэдний нэг болох Бүс нутгийн мэдлэгийн төв (Regional Knowledge Center) 
байгуулсан шинэхэн туршлагын талаар би илтгэлээрээ тодруулж авч үзнэ. 

Унгарын судалгаа хөгжлийн стратеги, бодлогыг хариуцдаг төрийн гол байгууллага нь 2004 
онд байгуулагдсан Судалгаа Технологийн Үндэсний Алба (National Office of Research and 
Technology).Тэдний стратегийн нэг том санаачлага нь Унгарын бүс нутгууд дахь томоохон их 
сургуулийг түшиглэн, ойролцоох үйлдвэрийн газруудтай хамтрах Бүс Нутгийн Мэдлэгийн 19 
төвийг байгуулж, дэмжиж байгаа явдал юм. Зорилго нь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг 
татах замаар дотоод болон гадаад зах зээлд борлуулах шинэ бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх. Эдгээр 
төвийн дийлэнх нь мэдээллийн, био, нано технологиор төрөлжжээ. 

Тус санаачлагын үр дүн одоогоор алаг цоог байна. Бүс нутгийн мэдлэгийн төвийн ихэнх 
зардлыг төсвөөс санхүүжүүлдэг. Гэхдээхоёр жилийн дараа гэхэд хувийн хэвшлийнхэнихэнх 
зардлыг санхүүжүүлдэг болно гэж засгийн газар төлөвлөж байна. Зарим төвүүд хэдийнээ хөлөө 
олж, Европын нээлттэй зах зээл дээрх өрсөлдөөнийг давж, хувийн хэвшлийн хэдэн арван 

http://www.win.tue.nl/~dajsuren/


“Монгол орны хөгжилд” VIII Чуулга Уулзалт 
The Mongolia Development Forum - VIII 

Стокгольм хот,  Швед улс 
Stockholm, Sweden 

 

2012-05-04 41 

үйлдвэртэй төдийгүй NASA гэх мэт том захиалагчтай хамтран ажилладаг болжээ. Гэтэл бусад 
төвийнх нь ирээдүй тун бүрхэг байна. Одоо Унгарт энэ стратегид өөрчлөлт оруулж, гадаад орны 
санхүүгийн дэмжлэгт тулгуурлан Мэдлэгийн төвүүдээ хөгжүүлэх асуудал яригдаж байна.  

ҮүндУнгарт нүүрлээд буй төсвийн хямрал ихээхэн нөлөө үзүүлж байгаа ч, шинэ 
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах хөрөнгө хомс, дээр нь одоогийн төр, хувийн хэвшлийн 
хамтрах(PPP) журам учир дутагдалтай байгаатай зарим талаар холбоотой. Мэдлэгийн төвүүдэд 
хөрөнгө оруулсан учраас их сургуулиудад өгөх санхүүжилтээ хасч болно гэх хандлага суурь 
судалгааны үр дүнд муугаар нөлөөлж байна. Амжилт болон доголдолд хүргэсэн энэ мэт хүчин 
зүйлсийг илтгэлдээ задлан тайлбарлах болно. 

 

Regional knowledge centers: Hungarian experience 

 

Hungary has a comparative advantage on science and technology in Central Europe. Many R&D 
projects supported by EU and the US have succeeded in the country. Moreover, there have been other 
initiatives as well which were generated by the national government funding. One of these projects is 
establishment of Regional Knowledge Centers (RKC) which I am going to present about. 

National Office of Research and Technology is the primary government agency on policy and strategy 
in R&D. The Office has created and supported 19 RKCs with regional universities at their cores and 
industrial sites nearby. The RKCs aim to develop new competitive products by attracting private sector 
investments, and mostly specialize in high tech research. 

The initiative has uneven results. Most of the funding for R&D at the RKCs is now from government 
budget, but it is expected that private sector will be the main investor in two years. Some RKCs already 
got on their feet, coped with open market competition in Europe, and started cooperation not only with 
dozens of national SMEs but also large international partners such as NASA. However, the future of 
many other RKCs is quite unclear. It is partly due to the lack of government funding followed by current 
budget crisis in Hungary, as well as the result of inadequate resources to promote commercialization of 
new high tech products and discouraging regulations of Public Private Partnership. The fact that 
because of funding to RKCs, the government reduces the investment to the universities and this 
negatively affects the fundamental research development. In these days, Hungarians are discussing 
about reconsideration the current funding mechanism for RKCs, and want to take support from foreign 
resources as well. In my presentation, I will explain in details the policy reasons led to the successes 
and failures of the initiative. 
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Монголын Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Паркийг  

амжилттай байгуулах х�чин з�йлс 

 

Шинжлэх ухаан (Ш/У), технологийн парк нь инновацийг хөгжүүлж, технологийг дэвшүүлэх 
баттай арга замуудын нэг болоод хагас зууныг ардаа үджээ. Тухайн улсын хэтийн зорилго, 
хөгжлийн бодлогоос хамааран улс орон бүр онцлогтоо тохируулан технологийн дэвшлийг 
хөгжүүлэх Ш/У, технологийн паркийн үүрэг ролийг тодорхойлдог. Өнөө үед улс орны инновацийн 
системийн гол үзүүлэлтүүдийн нэгт яах аргаггүй тухайн орны  Ш/У, технологийн паркууд нөлөөлж 
байна. Монгол улсад Ш/У, технологийн паркийг амжилттай хөгжүүлэхэд бусад улс орнуудын тэр 
тусмаа АНУ болон Европийн амжилтын туршлагуудаас судлах чухал. Хорь орчим жилийн өмнөөс 
гүнзгийрүүлэн судлагдаж буй Ш/У, Технологийн паркийн менежментийн стратегийн бодлогын 
онол болон Барууны амжилтын туршлагаас судлахад паркийн зөв байршил, урт хугацааны 
тууштай бодлого, мэргэжлийн ур чадвар өндөр менежментийн баг чухал хүчин зүйлсэд ордог 
байна. Энэхүү илтгэлд Монгол улсад Ш/У, Технологийн паркийг амжилттай үүсгэн байгуулахад 
дээр дурьдсан чухал хүчин зүйлс болон Европийн өндөр технологийн салбарыг хөгжүүлэхэд 
дорвитой хувь нэмэр оруулсан Ш/У, технологийн паркуудын туршлага, хэтийн төлвийн талаар 
хэлэлцэх болно. 

 

Critical factors for developing successful Mongolian Science and Technology parks 

 

Science and Technology Parks have played critical roles in flourishing innovations and 
advancing technologies more than half a century. Depending on the country’s goals and its 
development policies, their role and position vary. Nowadays, science and technology parks are 
considered one of the key indicators of the national innovation system. For successfully developing 
science and technology parks in Mongolia, it is crucial to investigate the critical factors of other parks 
around the world specifically from North America and Europe. From the comprehensive studies 
concerning science park management, which emerged more than twenty years ago, the key success 
factors are grouped under location factors, long term strategy, and a professional management team. 
We analyze how these factors are put into practice in the European science and technology parks and 
discuss how their successful practices can be adapted in the development of Mongolian high-tech 
industry. 
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Азийн орнуудад өндөр технологийн үйлдвэрлэл хөгжүүлсэн туршлага 

 
Монгол улс өндөр технологийн аж үйлдвэргүйгээр урагшилж чадах уу?Мэдээж чадахгүй.Тэгэхээр 
бид юу хийх вэ? 

Юуны өмнө эрчимтэй хөгжсөн болон хөгжиж буй орнууд технологийн шинэчлэл инновацыг яаж 
хэрэгжүүлсэнээс суралцая. 

Яагаад  Их Британи улс хамгийн тэргүүн манлайд орох болов? Гэтэл удалгүй АНУ Британы 
байрыг эзэлжээ. 

Ямар асуудлаас болоод АНУ -ын аж үйлдвэрлэл Дэлхийд тэргүүлэх байр сууриа алдахаар  байна 
вэ? 

Орос, Дундад улс, Энэтхэг зэрэг бусад тоглогчдын хувьд байдал  ямар байна вэ?? 

Аж үйлдвэрээ хүчирхэгжүүлсэн орнуудын стратеги нь юу байсан вэ? 

Тавьсан зорилгодоо амжилттай хүрэхэд  гол түлхүүр элементүүд нь юу байсан вэ? 

Яагаад Тайван ямар ч байгалийн баялаг байхгүй, далай тэнгисийн хүчит шуурганд ямагт өртөж 
байдаг, нүцгэн улаан хад чулуу болсон уулархаг арал Дэлхийн 3 дагч хамгийн том санхүүгийн   
нөөц эзэмшиж байнавэ? 

Солонгосын аж үйлдвэрийн хөгжлийг хурдасгах стратеги нь юу байсан вэ? : Байгалийн баялаг 
бараг байхгүйтэй адил,cанхүү мөнгөний нөөц хязгаарлагдмал, дотоодын зах зээл маш бага, газар 
нутаг жаахан орон  яагаад Дэлхийн өндөр хөгжилтэй 12 орны нэгэнд орж чадав? 

Дээрх асуудлуудад хариулахын зэрэгцээ,Монгол оронд өндөр технологийн аж 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломж,тулгамдаж буй асуудал, саад бэрхшээл, давж гарах арга замыг  
Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн Монхимо ХХК-ны хөгжлийн жишээн дээр  илтгэнэ. 

 
High-tech industry development in Asian countries and directions of support high-tech 

in Mongolia 

 
Can Mongolia afford not to have global competitive high-tech industry? Or can not… 
What to do? To learn from developed countries how they developing technological innovation. 

Let us study how successful countries developed their industries and education. 
Is there an strategy to become an industrial power country? What are the key elements to 

accomplish these goals?  
Why was Great Britain at the top? 
Britain’s advantages were marked by a combination of social, political, and geographical 

factors. British society was relatively free and politically stable. Scientific thinking was dynamic. 
US has replaced the British Empire. Of the world’s 20 top universities, 18 are American. 
A Goldman Sachs study concludes that by 2045, China will be the largest economy in the 

world, replacing the United States. What current problems exist in the US industry world dominance? 

mailto:monchemo1998@yahoo.com
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The National Academy of Sciences, Engineering and Medicine reported that the “scientific and 
technical building block of our economy leadership are eroding at the time when many nations are 
gathering strength. More people in the USA will graduate with sports-exercise degrees than electrical 
engineering degrees. 

USA is loosing interest in the basics-math, manufacturing, hard work, savings and becoming a 
postindustrial society that specializes in consumption and leisure. 

How about other players, like China and India? 
China and India represent a 2.3 billion people with a significant number of highly skilled 

engineers with low salaries in comparison with Western standards.Science and technology have long 
preoccupied China's leaders; indeed, the People's Republic of China's third and fourth generations of 
leaders come almost exclusively from technical backgrounds.Taiwan is a barren rock in a typhoon-
laden sea, with virtually no natural resources and it has the third largest financial reserves in the world. 
Korean national  strategy  to promote industrial development:The major national strategy is “ Select and 
Concentrate” 

Background: Korea has very limited natural resources, limited financial resources small 
domestic market, small land, highly educated human resources. 

Strategy: Select major fields that is suitable for Korea. Invest all the national resources for the 
selected fields, Concentrate and speed-up, Globalization: be the world best in the selected field in 10 
years. Success in the selected field will ‘power’ other fields in the future.  

What are some potential solutions to create High Technology industry in Mongolia? 
Who are the players in this creation of a HT industry? 
 Who should lead and pay for this national initiative? 
 What should be provided to create a suitable environment to develop this industry? 
 What level of commitment is needed with the participants of this initiative? 
We will introduce some possibilities to develop a high-tech industry in Monchemo Co.Ltd as one 

of the typical developing companies based on science and technology. 
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Бодлогын судалгааны х�чирхэг т�в��д �нд�р технологи нэвтрэх чухал н�хц�л 
болох нь 

 

Монгол Улсад өндөр технологийг хэн оруулж ирэх вэ? Төр засаг уу, үндэсний компаниуд 
уу, гадаадын хөрөнгө оруулагчид уу, эсвэл Монголын эрдэмтэд үү? 

20 гаруй жил төр засгийн зүгээс гадаадын хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан тэргүүний 
технологи татах гэж элдэв хөнгөлөлт, татварын урамшуулал үзүүлсэн боловч хөрөнгө оруулагчид 
тэрхүү хөнгөлөлтийг эдлээд байгаа ч хүссэн технологийг оруулж ирсэнгүй. Сүүлийн үед Мастер 
төлөвлөгөө, Цөм технологи гэх мэт бодлогын томоохон бичиг баримт хөтөлбөрүүдийг баталсан 
боловч хэрэгжилт нь аанай удаан хэвээр. Монос гэх мэт үндэсний компаниудын зүгээс шинэ 
технологи нэвтрүүлэх, гаргаж ирэх идэвхи санаачлага нэмэгдсэн боловч салбарын хэмжээнээс 
төдийлөн хэтрэхгүй байна. Монгол эрдэмтдийн хувьд энэ тогтолцоогоор явбал шинэ өндөр 
технологи гаргаж ирэх боловч нэвтрүүлж турших боломж гарахгүй л болов уу. Үүнийг гадаадын 
судлаачид ядуу орны “үхлийн гогцоо” хэмээдэг ажээ. Бид энэ мухардмал байдлаас хэрхэн гарах 
вэ? Түргэн шуурхай гарах гарц хаа байна вэ?  

Миний бодлоор бодлогын зоригтой шийдэл, бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах 
түвшинд инновацийг яаралтай хийх шаардлагатай. Зоригтой, зөв бодлого шийдвэрийг Бодлогын 
судалгааны оюуны хүчирхэг төвүүд /think-tanks төвүүд/ гаргаж ирэх болно. Гэхдээ тийм төвүүд 
өмчлөл, судалгаа, арга зүйн хувьд олон янз байх тусмаа үр дүн сайн байх болно. Эхний ээлжинд 
төр засгийн зүгээс энэ чиглэлд маш анхаарч, бүх талаар дэмжиж, итгэл үзүүлэх, өрсөлдөх 
боломжийг олгох ёстой. Ядуу буурай байсан Өмнөд Солонгос 30-40 жилийн дотор өндөр 
технологийн манлайд гарч ирсэн туршлагыг судлахад ийм л дүр төрх тодордог билээ. Монголд ч 
янз бүрийн хэвшлийн судалгааны төвүүд үүсч эхлээд байна. Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн 
хороо ч бодлогын судалгааны цуврал төслүүдийг идэвхитэй хэрэгжүүлж байгааг нэн дэмжүүштэй.  

Энэхүү илтгэлдээ Бодлогын судалгааны оюуны хүчирхэг төвүүд /think-tanks аливаа 
нийгэм, зах зээлд хамгийн тэргүүний технологийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, хамгаалах дээд зэргийн 
таатай орчин нөхцөл, эрх зүйн зохицуулалт, тогтолцоо механизмыг бүрдүүлж, улс төрчдөд 
оновчтой бодлого шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлж, олон түмний сэтгэл зүйг бэлтгэх чухал 
үүрэг гүйцэтгэнэ гэдгийг нотлохыг эрмэлзэх болно. Мэдээж Европын арга, туршлага, стандартыг 
Монголын нөхцөлд нутагшуулахад ийм төвүүд ч зохих хувь нэмрээ оруулах нь дамжиггүй. АНУ, 
Европод бие даасан Бодлогын судалгааны төвүүдийг төр засаг, бизнес, иргэдийн зүгээс маш 
ихээр дэмжиж байдгийн гол учир шалтгаан “Helping to bridge the gap between knowledge and 
policy”буюу хамгийн шударга, хараат бус, үнэн зөв мэдлэгийг/судалгааг бүтээдэгт оршиж байна.  

Сүүлийн жилүүдэд бодлогын судалгаанд гарч ирж буй шинэлэг хандлага бол байгаль 
болон нийгмийн ухаан, эсвэл улс төр, технологийн ухаан хосолсон завсрын институт гарч ирж 
байна. Үүний тод жишээ бол АНУ-ын The Hybrid Reality Institute юм. Энэ нь хүн-технологийн 
хамтын ажиллагаа болон гео технологид чиглэсэн судалгаа шинжилгээ болон зөвлөх 
үүрэгтэйгээс гадна тэдгээрийн нийгэм, бизнес ба улс төрд үзүүлэх нөлөөнд чиглэн ажилладаг 
байна. 
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Европын Холбооны улсуудад ашиглаж буй ѳѳѳѳндѳѳѳѳр технологийг Монгол улсад   

бодитойгоор хэрэглэх боломж 

 

Юун түрүүнд Монгол улсын томоохон асуудлуудын нэг нэн чухал асуудал болсон 
цахилгаан, эрчим хүчний хангамжийн талаар хэлэлцэх гэсэн юм. Ялангуяа нийслэлд маань хурц 
асуудал болоод байна.   

Та бүхэн бүгд мэдэж байгаачлан Улаанбаатар хотдоо ашиглаж буй бидний эрчим хүчээ 
гарган авч буй нүүрс нь Монголын хүн амын болон манай орны байгалийн сайн сайханд маш их 
асуудлуудыг бий болгож байна.  

Бусад бүс нутгыг бодвол цахилгаан станцийн үүсгэж байгаа бохирдол нь УБ-ын оршин 
суугчидыг байнга маш ихээр хордуулж байгаа нь цохон тэмдэглэхгүй байхын аргагүй юм. Дэлхийн 
банк УБ дах агаарын бохирдолыг хэмжиж үзээд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс өндөр байгааг 
тэмдэглэсэн юм. Манай улсын нийслэлд тодорхой хугацаанд байсан хэн бүхэнд энэ нь тодорхой 
юм. 

Цахилгаан станцын үүсгэж байгаа УБ–ын агаарын бохирдолын урт удаан хугацааны үр 
дагавар нь тийм ч ойр мэдрэгдэхгүй байгаа ч гэсэн өндөр түвшний хортой химийн бодисын үр 
нөлөө нь Ялангуяа өндөр настан, хүүхдүүдэд илэрсэн байгаа юм.  

Энэ асуудлыг шийдвэрлэх арга зам нь амаргүй ч энгийн байж болно. Манай орон бол 
байгалийн баЯлаг ихтэй орнуудын нэг юм. Монгол улсад өнгөрсөн хугацаанд нүүрсний том 
олдвор нь олдсоны нэг хэсэг нь чулуужсан түлш юм. Нөгөө нь олон улсын зах зээл дээр сайшаал 
ихтэй, Монгол улсад орлогын чухал хангамж болсон задралд ордог (цөмий хуваагддаг) бодис юм.   

Монгол улсад аж үйлдвэр, үйлдэрлэлт бий болсон цагаас хойш энэ 2 зүйл бидний эрчим 
хүчний хэрэглээг хангасаар ирсэн. 70, 80 аад оны үед Америкт, Украйнд, ноднин 3 сард Японд 
болсон ослууд нь цөмийн цахилгаан станцын эсрэг байхаас өөр аргагүйд хүргэж байна. Нүүрсний 
муу үр дагаврыг аль хэдийн дурьдсан билээ.  

Тиймээс  Монголд байгаа бусад байгалийн баЯлагаа: дахин сэргээгдэх эрчим хүч 
ашиглахыг санал болгож байна. Монголд их орон зай бий төдийгүй дэлхийд хамгийн олон өдөр 
нартай байдаг орнуудын нэг юм. Энэ 2 давуу тал нь хоюулаа салхин болон нарны эрчим хүч 
гаргаж авах байгууламжийг бий болгох дэд бүтэцийн үндсэн нөхцөлүүдийг бүрдүүлж байгаа юм.  

Гадаад орнуудын жишээн дээрээс ажвал Монголд хамгийн ач холбогдолтой жишээ байна. 
Европт, аль хэдийн хэд хэдэн орон дахин сэргээгдэх эрчим хүчний тусаар цөмийн болон 
чулуужсан нүүрсний цахилгаан станцаас хамаардаг нь багасч байгаа юм.  Жишээ нь: Холбооны 
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Герман улс ноднин жил 2022 он гэхэд бүх цөмийн цахилгаан станцаа хааж, нэлээд хэмжээний 
салхин тээрэм (хөдөлгүүр) барих ажлаа аль хэдийн эхэлсэн билээ. 1 

Бэлги улс ч бас Дани улсын адил том том эрчим хүч гарган авдаг салхин цахилгаан 
үүсгүүр буюу генератор ашигладаг бөгөөд ирээдүйд мөн их хэмжээгээр байгуулах зорилттой 
байгаа юм. Монгол ч бас технологийн хамтийн ажиллагааны холбоо сүлбээгээрээ эдгээр 
орнуудаас эд материалын болон оюунлаг тусламжийг авч, үр дүнг нь үзэж болох юм. Ийм 
маягаар Монгол улс маань Европын орнуудаас суралцаж, шилжилтийн зардлыг багасгаж, эрчим 
хүчний генераторын нөлөөг нэмэгдүүлж, "цэвэр цэмцгэр улсыг бий болгох" ажлаа эхэлж болох 
юм.  

Дахин сэргээгдэх эрчим хүчний газар авч буй хэрэглээ нь багахан хүрээнд эрчим хүч 
хэрэглэдэг хөдөө нутагт болон хотын захын сууринд онцгой үр дүнтэй юм. Алс нутагт амьдардаг 
хөдөөний ард түмэн болон ГЭР хороололын Монголын буурай амьдарч буй олон иргэдэд энэ нь 
амьдралынхаа чанарыг дээшлүүлэхэд нь дэм болох болно. Энэ нь тасалдалттай эрчим хүчний 
хэрэглээний үнийг буулгаад зогсохгүй ганцхан газраас эрчим хүч хамаардагыг багасгаж, чанарыг 
нь сайжруулах болно.  

Монгол улс одоо анхныхаа цөмийн цахилгаан станцыг барих замдаа байгаа учраас2 энэ 
тавьж байгаа санаа маань үнэндээ бол урт хугацааны төсөл юм. Ази тивд дахин сэргээгдэх эрчим 
хүчний хөгжлийг цааш нь авч явах, манай улсад олдож буй саяд нэг тохиох боломж юумуу гэж би 
хувьдаа итгэж байгаа юм. Урд хөрш Хятад улс, хойд хөрш Оросын Холбооны улс аль аль нь 
цөмийн цахилгаан станц ашиглаж, нэмж барьж байгуулсаар байна. Монгол улс харин өөрсдөө 
байгальд ээлтэй эрчим хүчээ бие даан гаргаж авснаар гадны хүчний нөлөө багасч, хүрээлэн 
байгаа орчноо сайжруулах орчин үеийн тод жишээ бий болох юм. 

 

The possibilities of adapting of EU high technology and its policies in Mongolia 

 

First of all, I would like to address one of the largest problems that are of relevance in Mongolia, 
namely that of energy provision. Currently, power in Mongolia is almost wholly provided for by the aging 
coal power plants in Ulaanbaatar. Especially in the capital itself, this is an obvious problem. As you are 
all aware, the production of energy using coal plants, in particular ones of the type of those in UB, 
creates multiple problems both for the population of Mongolia and the ecological wellbeing of our 
country.  

To the inhabitants of UB, who frequently have had to endure pollution levels much higher than 
commonly tolerated in other regions, the pollution caused by the plant is a noticeable burden. The 
World bank has measured air pollution in UB to be far above tolerable levels, a fact that is more than 
obvious to anyone who has spent any amount of time in Mongolia`s capital. The longterm effect of the 
contamination of the air above UB by the power plants is not so readily noticeable, but the 
consequences of exposure to elevated levels of harmful chemicals are well documented, with extremely 
disparaging findings especially regarding children and the elderly.   

The solution to this problem, while certainly not easy, is simple. Our country is one that is 
extremely rich in natural recources. As the extensive mining of coal in Mongolia past has demonstrated, 
one of them is fossil fuels. Another is fissionable materials, a resource that has, and will continue to 
provide Mongolia with trading prospects, increasing its credibility on the international trade market and 
helping to provide important means of income generation.  

                                                      
1
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13592208 

2
http://reuters.com/article/2011/04/07/us-mongolia-nuclear-idUSTRE73625A20110407 
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Since the industrialization of Mongolia, these two assets have provided us with much-needed 
means of self-sufficiency in the realm of power generation, but neither are without their respective 
problems. I have already discussed the drawbacks of coal power, and the recent developments in 
Japan, as well as in the Ukraine and the US during `70s and 80s have made a strong case against the 
use of nuclear power.  

What I propose therefore, is that we tap into another natural wealth that Mongolia has: 
renewable energy. Mongolia has wide open spaces, and is one of the most sunbathed nations in the 
world. Both of these are prerequisites for the construction of wind- and solar power generation 
infrastructure.  

My proposal constitutes what is to me the most useful field in which Mongolia could seize the 
opportunity to learn from overseas examples. Already in Europe, a number of nations have been forced 
to decrease their dependency on fossil- and nuclear power sources in favour of renewable sources. 
Allow me to point for example to Germany, which has last year announced plans to close all of its 
nuclear power stations by 2022 and has already begun the construction of large numbers of wind 
turbines. 

Belgium, too has plans in this direction, as does Denmark, with a large number of wind- 
powered offshore generators and more commissioned for the future. These initiatives have however 
been hampered in the past by problems resulting from the transition from previous means of power 
generation, problems that could be mitigated in Mongolia by clever planning and use of existing 
infrastructure.  

Mongolia could also benefit from technology partnerships with these countries, who can provide 
us with both material and intellectual aid. This way, “starting with a clean state”, Mongolia could learn 
from the experience of European countries, and help to both improve efficiency in power generation and 
keep down the costs of the transition.  

Increased use of renewable power sources could be of exceptional use in rural communities on 
a smaller scale, as decentralized power generation is far more feasible with renewable power sources. 
This could lead to a marked improvement in the standard of life for a lot of Mongolia`s less well-off, 
especially in the GER –districts surrounding UB and rural towns in the periphery. It could also help to 
keep down the costs of distribution by requiring less inefficient transport of power, and make the system 
ultimately more error- resistant and improve quality of service, by reducing the reliance on a single point 
of failure. 

This is ultimately a long- term project, especially since Mongolia is now on the path to building 
its first nuclear reactor, but it is also what i believe a one- in- a- million chance for our country to take 
the lead in renewable power development in Asia. South of the border the People’s Republic of China is 
fast building new nuclear and conventional power stations and to the north Russia is largely reliant on 
the same means of power generation. Mongolia could on the other hand provide an example in the 
region of both the reduction of foreign dependency for power, and improvement of the ecological impact 
of modern living. 
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Facility managementийг Монголд х�гж��лэх боломж 

 

Энэхүү илтгэлийг барилгын шинжлэх ухааны нэгэн салбар хэсэг болох Facility 

managementийг эх орондоо хөгжүүлэх боломж нөхцөлийн талаар бэлдлээ.Энэ нь 3 хэсэгээс 
бүрдэх бөгөөд эхний хэсэгт Facility management гэж юу вэ,хэзээ болон хаана хэрэглэх тухай цүхас 
дүрьдана. 

Дараагийн хэсэгтээ манай өнөөгийн барилгыг тойрсон асуудлууд болон түүнийгямар 
Facility managementийн аргаар шийдэх боломжууд буй талаар өгүүлнэ.Сүүлийн хэсэгт Facility 
managementийн төдийгүй дэлхий нийтийн анхаарлынтөвд байгаа сэргээгдэх эрчим хүч болон 
ирээдүйгээ харсан зөв нийгэмбайгуулхад Facility managementийн оролцоо юу байдаг талаар 
таниулахыгоролдлоо. 

Энэхүү илтгэлийг бичихэд түлхэц өгсөн нэгэн хүч бол энэ их барилгын 
бүтээнбайгуулалтын үеийг дагасан сөрөг үзэгдлүүд юм. Үүний нэг том жишээ бол зуунмянган 
айлын барилгыг, орон сүүцгүй иргэдэд зээлээр бий болгож өгөх юм. Энэзавшааныг ашиглан 
мэргэжилийн ба мэргэжилийн бүс хүмүүс хувийн ашигсонирхолоо өмнөө тавин чанар муутай 
барилга барих болон үнийнхөөрөгдөлөөс үүдэн сүүлд гарж ирэх зардал нь манай тогтворжиж 
амжаагүйнийгмийг улам сулруулах вий хэмээх нэгэн айдасыг бий болгож байна.Иймээс барилгын 
салбарынхаа тодорхой хэсгүүдэд өөрчилөлт хийх богинохүгацаан дахь шаардлага гарж ирч 
байна. Үүнд барилгыг нэгэн цогц систем гэжүзэж нийгэм, эдийн засаг, хуулъ зүйн талаас нь 
цэгцтэй зохицуулалт хийхявдал юм. 

Энд Facility manager ийн үүрэг бол барилга дахь хэрэглэгчийн төлөөлөл болоншинэ 
өнцөгөөс харж оролцох ба хүн, байгаль, эдиин засагийн тогтвортойбайдлийг төлөвлөн удирдагч 
юм. 

Эдүгээ энэ шинжлэх үхаан нь бий болоод үдаагүй ч олон төрлийн стратегиболон арга 
хэрэгсэлүүдтэй болж амжсан бөгөөд олон оронд үр ашигаа өгөн тусорныхоо хөгжилд ихээхэн 
хүвь нэмрээ оруулсаар байна. 

 

The possibility of introducing and developing the facility management in Mongolia 

 

This presentation is dedicated to the facility management, part of the field ofconstruction 
science, and the possibility to introduce and to develop the facilitymanagement in Mongolia. This 
presentation consists of three parts. In the first part, itwill be explained, what is the facility management, 
where and when it is applied. Thesecond part will bring up the issues of current construction situation in 
Mongolia andhow these can be solved by facility management. At last it will be mentioned aboutthe 
topic of the renewable energy and sustainability, which is not only relevant topic 
for facility management but for every industry the focus of attention. Here will beexplained shortly, how 
the facility management contributes to the society in order tobuild future-oriented sustainable society. 

One of the central motives of the presentation is the negative phenomena,sustainability issues 
that accompany the current construction boom in Mongolia.These can be seen amongst others in the 
“100 thousand family household”campaign. The thousands of citizens, who wish to participate in this 
program, buyoverpriced homes that are built partly by non-qualified construction companies withno 
sustainable quality standards. This could lead to high operational costs later,which burden the financial 
situation of the individual household, furthermore the notyet stabilized society.Here emerge the short 
term requirements, to modernize specific sectors in theconstruction industry in Mongolia. The 
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construction project should be regarded ascomplexes system, which consists of the social, economic 
and legal components,which should be regulated systematically. 

The responsibility of facility manager is therefore as a representative of the clients, totake part 
in the construction project not only from economic point of view, but to takeconsideration the ecological 
and socio-economic aspects in the constructionplanning.Although this science does not have long 
history, but since its inception it hasacquired a number of strategies and methodological tools and is still 
makingimportant contributions in the development of many countries. 
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Х�д��гийн cургалт ба дэвшилтэт технологи 

 
Монгол улсын боловсролын систем тэр тусмаа ерөнхий боловсролын тогтолцоо 

шилжилтийн үеийн шуурганд нэлээд гүн гүнзгий өртсөн. Үүний зэрэгцээ хот руу чиглэсэн их 
нүүдэл хүүхдийн хүмүүжил, суурь боловсрол, нийгэмд төлөвших хандлагад ихээхэн сөргөөр 
нөлөөлөх болсон. Нөгөөтэйгүүр хөдөө орон нутагт сургуулийн хүүхдийн тоо цөөрсөн, 
материаллаг бааз муу, багш нарын чадавхи сул байгаа зэрэг хүчин зүйлүүдээс болж хот 
хөдөөгийн сургуулиудын хоорондох чанарын ялгаа ихсэж улмаар хүүхдийнхээ ирээдүй, чанартай 
боловсролыг дагаж нүүх иргэдийн тоо хөдөөгөөс хот руу чиглэсэн нүүдлийг ихэсгэх томоохон 
хүчин зүйлүүдийн нэг болж байна.  

Хот руу чиглэсэн нүүдлийн улмаас Улаанбaaтар хотын түгжрэл, агаарын 
бохирдолт,ажилгүйдэл зэрэг сөрөг үзэгдлүүдээс гаднасургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн 
үйлчилгээний газруудын хүртээмж багасаж, сургууль завсардалт, хүүхдийг хамарсан гэмт хэрэг 
ихсэж, халдварт өвчин тусах аюул хүүхдэд нүүрлэж байна.Энэ их нүүдлийг багасгахад хөдөөд 
тогтвортой амжиргаа, чанартай сургалтыг бий болгох нь зайлшгүй шаардлагатай байна. 

Монгол улсын ирээдүй болсон хүүхдүүдийг чанартай боловсролоор төгс хүмүүжүүлэх 
ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын чанарыг сайжруулах, тогтвортой амжиргааг бий 
болгохзамаар хөдөөгөөс хот руу чиглэсэн нүүдлийг сааруулахад нэмэр болох 
зорилгоор“Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих” төслийг CEPSD ТББ нь хэрэгжүүлж эхлээд байна.  

Энэ удаагийн илтгэлээр хөдөө орон нутгийн боловсролын байгууллагад улс орны онцлогт 
тохирсон сургалтын шинэлэг технологийг нэвтрүүлэх замаарсуурьсургалтын чанарыг 
сайжруулж,хот хөдөөд сургалтын чанарын  ялгааг арилгахад Монголчууд бид юу хийж болох 
талаар танилцуулахыг зорилоо. 

 

Progressive education in rural Mongolia 

 

The economic difficulties of the transition years had a severe negative impact on Mongolian 
education. In recent years, Mongolia has experienced continuous rural to urban migration flows in 
search of a better life that are affecting the children’s education negatively. On the other hand, the 
shrinking village population and number of school children results decrease number of teachers and 
insufficient education quality. Inadequate teaching qualifications and skills, weak learning and teaching 
environments in schools in rural area result increased differences in educational levels between urban 
and rural. Parents are seeking better education for their children, and it is therefore growing into one of 
the key reasons to leave their village. 

The growing number of migration to Ulaanbaatar has put an immense strain on city resources 
and environmental health. There are many problems associated with vast population growth, such as 
heavy traffic, air pollution, overcrowded schools, unemployment, and lack access to kindergarten. Many 
lack access to school and employment and are at high risk of violence, crime and diseases.  

In order to reduce this migration, sustainable incomeand better quality of education for their 
children are required. In this regards, CEPSD NGO is implementing a development project which 
contributes to decreasing migration from rural to urban areas, mainly to Ulaanbaatar, through building 
high quality education for children as well as a sustainable and secure living environment in rural 
Mongolia.  

mailto:tsbalja@cepsd.org
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The aim of this presentation is to present our effort to reduce the gap in education 
level between rural and urban areas by implementing advanced technology which is suitable for rural 
conditions and hence improving basic education quality. 
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ХӨТӨЛБӨР-PROGRAM 
 

“МОНГОЛ ОРНЫ ХӨГЖИЛД” 8 дугаар чуулга уулзалт хөтөлбөр 

2012 оны 5 дугаар сарын 4-өөс 5-ны өдрүүдэд 

 
Шинжлэх ухааны Шиста Хотхонтой танилцах (Монголоос ирсэн зочидод) 

5 дугаар сарын 4-ны Баасан гариг 

 

Шинжлэх ухааны Шиста Хотхон /Kista Science City/ нь мэдээлэл, харилцаа холбооны 
технологийн (МХХТ) салбар голлосон Стокхольм хот дахь өндөр технологийн 
парк юм. Энд дэлхийд нөлөө бүхий компаниуд болох Ericcson, Microsoft, IBM-аас гадна 
МХХТ-ээр мэргэшсэн 1100 гаруй жижиг, дунд аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаагаа явуулах ба 90 
гаруй хувь нь экспортлогч компаниуд байдаг ажээ. Түүнчлэн Стокгольмын Их Сургууль, 
Хааны нэрэмжит Технологийн Институтэд нийт 6800 оюутан суралцах нь ирээдүйн өндөр 
технологийн мэргэжилтнийг бэлтгэх төв болж, 1100 гаруй эрдэмтэн судлаачдыг ажлын 
байраар хангадаг байна.  

         
    

11:30-17:00 Шиста шинжлэх ухааны хотхонтой танилцах  
17.00-17.30 Стокхольм хот руу буцах 

20 цагаас 
"Долоон бурxан xарвадаггүй” Монголын уран сайxны шинэ кино. Энэxүү 
киног Ардын Xувъсгалын анxны 7-ын амъдрал тэмцлийг бодит түүxээс 
сэдэвлэн бүтээжээ.  

  Sollentuna pendeltåg station / Стокголъм централ төв буудал/ Соллентуна 
Номын сангийн иx танxимд                                         

  Тасалбарын үнэ: 50 швэд крон 
    

  
“Өндөр технологийн салбарыг Монголд хөгжүүлэх 

арга зам, Европын стандарт” Чуулга уулзалт 
5 дугаар сарын 5-ны Бямба гариг 

    

08:00-09:00                                             
Бүртгэл, танилцах цай кофе  
Д.Цэрэнбат  

09:00-09:10 

Чуулганы ажиллагааг хүлээлцэх, нээх ёслол  

Б. Энхмандах - Монгол Улсаас Шведийн Вант улсад суугаа Элчин сайд 

Б. Алтангэрэл - Монгол Улсаас ИБУНВ Улсад суугаа Элчин сайд 

09:10-09:20 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Чуулганд оролцогч нарт хүргүүлсэн 
мэндчилгээ 
Б.Даринчулуун- Засгийн газрын Хэрэг  эрхлэх газрын Хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтсийн дарга  

09:20-09:25 Европ-Монголын Нийгэмлэгийн Мэндчилгээ  
  Н.Номун-Эрдэнэ – Европ-Монголын Нийгэмлэгийн тэргүүн 

09:25-09:35 Mонголын Эдийн Засгийн Форумийн танилцуулга  
  Б.Найдалаа - МЭЗ-ийн Форумын гүйцэтгэх захирал  

09:35-09:45 Ивээн тэтгэгч байгууллагуудын мэндчилгээ 

  МАН-ын чуулганд ирүүлсэн мэндчилгээ.  MAH-ын Гадаад xарилцаа, 
xамтын ажиллагааны xэлтсийн дарга Б.Батцэцэг 
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  ИЗНН-ийн мэндчилгээ. ИЗНН-ийн дарга С.Оюун 

09:45-10:10 

Монгол улсад Өндөр технологийн аж үйлдвэр, инновацийг 
хөгжүүлэх талаар ҮХШХ-оос хийж буй ажил, өнөөгийн байдал, 
асуудал, шийдлийн талаар  

Гол илтгэгч: Б. Ганбат - ҮХШХ-ны Шинэтгэлийн бодлогын газрын дарга  
10:10-10:30 Цайны завсарлага 

    
Өглөөний хуралдаан: Биотехнологи ба Нано-технологи   

/Модератор - Д. Цэрэнбат, Др. Б.Бямбажав/ 

10:30-10:50 Химийн Экологи ба түүний хамрах хүрээ, хөгжихүйн асуудалд 
Дoктoрант. Б. Амарсанаа, Макс Планк Институт, Герман 

10:50-11:10 
Зүрхний өвчлөл: Тархалт, Эрсдэлт хүчин зүйлс, Урьдчилан 
сэргийлэх болон оношилгоо 
Др.Б. Бямбажав, Империал Коллеж Лондон, Их Британи 

11:10-11:25 

Био-технологийн салбарын хэтийн хандлага 
Монголд биотехнологийг эрчимтэй хөгжүүлэх арга зам 

Академич Ц.Оюунсүрэн, ШУА-ийн Биологийн Хүрээлэнгийн Молекул 
Биологийн лабораторийн эрхлэгч, Монгол (oнлайн илтгэл) 

11:25-11:40 
Монгол ингэний сүүнээс биологийн идэвхит уураг "нанободис" 
ялгаж тодорхойлох боломж 
Др. Н. Ариун, Сонгдо эмнэлэг, Монгол улс  (oнлайн илтгэл) 

11:40-12:00 Хэлэлцүүлэг 
    

Өглөөний хуралдаан 2: Эрүүл мэнд, Өндөр Технологи 

Модератор: Др. Д.Анхлан, Др. Ч.Ганзориг 

12:00-12:20 Монгол Улсад өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд Их 
Сургуулийн үүрэг роль: МУИС-ийн туршлагаас 
Др. Ч. Ганзориг, Др. Д.Дамдинбаяр, МУИС, Монгол 

12:20-12:35 
Инновацийн үйл явцад мэдлэгийг удирдахын ач холбогдол 
Ж. Баасандулам, бизнес, Менежментийн Сургууль, Хатан хаан Меригийн 
Лондонгийн Их сургууль, (online илтгэл) 

12:35-12:55 
Томуугийн эсрэг унивэрсаль вакцин бүтээх шинэчиглэл 
Др Д.Анхлан, Мюнстэрийн Их сургуулийн Молекул вирүс судлалын 
хүрээлэн, Герман 

12:55-13:10 
Дижитал патологи: 21 дүгээр зууны Монгол Улсын эрүүл мэндийн 
салбарыг өөрчилж, эрүүл мэндийн жуулчлалын хэлбэрээр урсан 
гарч буй хөрөнгийн гадагш урсгалыг зогсоох  хэрэгсэл болох нь  
 Пол Гиббс, "Пи-Эф-Ай",  АНУ, (oнлайн илтгэл) 

13:10-13:30 Хэлэлцүүлэг 
    

13:30-14:30 Өдрийн Хоол 

  
Үдээш хойшхи хуралдаан 1: Дэд бүтэц ба Мэдээлэл Харилцаа Холбоо 

(Модератор - Б. Ганбат, Др. Н. Батсайхан) 
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14:30-14:50 
Цахилгаан эрчим хүчний системд хөрөнгө оруулалт татах нь: 
Ирландын жишээ 
Др Н. Батсайхан, Тринити Коллеж Дублин, Ирланд  

14:50-15:10 

Холбоо, мэдээллийн технологийн ирээдүйн чиг хандлага, Монгол 
улсад холбоо мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх болон олон 
улсын стандартад тохирсон мэргэжилтэн бэлтгэх бодлого түүний 
эхлэл 
Дэд Проф. С.Олонбаяр, IHP Микроэлектроникийн судалгааны институт, 
Франкфурт, Герман 

15:10-15:30 

Мэдээлэл Технологийн шинэ ертөнц: Монголд software салбарыг 
хөгжүүлэх боломж  

Матти Саржа, Андройд Консалтинг фирм, Финлянд  (oнлайн илтгэл) 

15:30-15:50 

Барилгын стандартын салбарт их сургууль, судалгаа шинжилгээний 
байгууллагуудын оролцох оролцоo  

Д. Одонцэцэг, Брауншвайг хотын Техникийн дээд сургууль, Герман 
15:50-16:10 Хэлэлцүүлэг 

    
16:10-16:30 Цайны завсарлага 

    
Үдээс хойшхи хуралдаан 2: Мэдээллийн Технологи 

(Модератор - Дэд Проф. С.Олонбаяр, Др (Инж). Д.Янжиндулам) 

 
16:30-16:50 

Монголын улсын шинжлэх ухаан, технологийн паркийг амжилттай 
байгуулах хүчин зүйлс  
Др (Инж.) Д. Янжиндулам, Айндховены Технологийн Их Сургууль, 
Нидерланд 

16:50-17:10 
Бүс нутгийн мэдлэгийн төв байгуулсан Унгарын туршлага   
З.Манлайбаатар, Төв Европын Их Сургууль, Унгар 

17:10-17:30 

Азийн орнуудад өндөр технологийн үйлдвэрлэл хөгжүүлсэн 
туршлага  
Др. Д.Дэмбэрэлнямба, Шинжлэх Ухаан Үйлдвэрлэлийн Монхимо ХХК, 
Монгол улс 

17:30-17:50 

Бодлогын судалгааны хүчирхэг төвүүд өндөр технологи нэвтрэх 
чухал нөхцөл болох нь  

Др. Д.Шүрхүү, ШУА-ын Олон Улс Судлалын Хүрээлэн, Монгол улс 
17:50-18:10 Хэлэлцүүлэг 

    

 
Богино илтгэлүүд 

  

18:10-18:20 
Европын Холбооны улсуудад ашиглаж буй ѳѳѳѳндѳѳѳѳр технологийг 
Монгол улсад бодитойгоор хэрэглэх боломж 
Д.Азжаргал, Антвэрпний Их Сургууль, Бельги 

18:20-18:30 
Facility management-ийг Монголд хөгжүүлэх боломж 
Б.Жаргал, Мюнстерийн их Сургууль, Герман 

18:30-18:40 
Хөдөөгийн сургалт ба дэвшилтэт технологи  
Ц.Балжинням, CEPSD Tөрийн Бус Байгууллага, Монгол 

18:40-19:10 Чуулганы хаалт 
20:00-23:00 Оройн зоог 

  Чуулганд оролцогч нарт зориулсан оройн арга хэмжээ  
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"MONGOLIA DEVELOPMENT FORUM” the 8th annual meeting 
4-5 of May, 2012 

 Visit to Kista, the Science City (for delagates from Mongolia) 
Friday, 4th of May 2012 

 

Kista Science City is a vibrant cluster of ICT industries with researchers, proffessionals and 
businesses involved in developing the next generation of information technology solutions. It’s a 
home for a world renowned ICT company, such as Ericsson and Microsoft, IBM Svenska. 
Moreover, there are more than 1100 small, medium enterprises specialised in ICT, of which 90 
percent are export oriented companies. Kista Science City also hosts  both the Royal Institute of 
Technology and the University of Stockholm, where, in total, 6800 students-future of ICT force, 
pursuing their degrees , and 1100 scientists and researchers work in  in this vibrant city.  

 
11:30-17:00 Visit to the Kist Science City 
17.00-17:30 Return to Stockholm  

20:00- 
"Doloon Burkhan harvadaggyi" a breathtaking film based on the true story of 
seven Mongolian intellectuals during the National Revolution in 1921. 

  
Sollentuna pendeltåg station /Central station of Stockholm/ The amin hall of the 
Sollentuna Library 

  Ticket price: 50 swedish krona 
    
    

“High technology and European standards” 

 Saturday, 5th of May 2012 
    

08:00-09:00                                             
Registration 
D. Tserenbat 

09:00-09:10 

Opening ceremony 
B. Enkhmandakh – Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mongolia to 
the Kingdom of Sweden 
B. Altangerel - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mongolia to the 
United Kingdom 

09:10-09:20 
Prime Minister's greetings 
Delivered by B. Darichuluun-Monitoring and Evaluation Department of the 
Cabinet Office of the government of Mongolia  

09:20-09:25 Welcoming note from the Europe-Mongolian Association 
  N. Nomun-Erdene, Chair of the Europe – Mongolian Association 

09:25-09:35  Speach from the Mongolian Economic Forum (MEF) 
  Naidalaa B.- deputy chair of MEF 

09:35-09:45 Sponsors' greetings: 

  - Mongolian People' Party (delivered by Batsetseg B.- director of Foreign Relation 
and Cooperation department) 

  -Civil Will- Green Party (delivered by the party leader Oyun S.) 

09:45-10:10 
Actions taken by NDIC to develop High-tech industry and innovation in 
Mongolia, and its current situation and future trend  

Keynote speaker: B. Ganbat – Director of Innovation Policy Department, of NDIC  
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10:10-10:30 Coffee break 
    

Morning Session 1: Bio- and nanotechnology  
(Session chairs – Tserenbat D. and Dr. Byambajav B.) 

10:30-10:50 
Chemical ecology: the study of “chemical language” 
B.Amarsanaa (PhD candidate), Max-Planck Institute, Gemany 

10:50-11:10 
Heart disease, its prevalence, prevention and diagnosis 
Dr. B. Byambajav, Imperial College London, UK 

11:10-11:25 
Effective ways of advancing biotechnology industry in Mongolia 
Academician Oyunsuren Ts., Head of the Molecular Biology Lab., Institute of 
Biology, MAS, Mongolia (online) 

11:25-11:40 
Isolation and characterisation of nanobodies, a biologically active protein 
from a Mongolian camel's milk 
Dr. N. Ariun,  Songdo hospital, Mongolia (online) 

11:40-12:00 Discussion 
    
Morning session 2: Health and High technology 

 Session chairs: Dr. D. Ankhlan and Dr. Ch. Ganzorig 

12:00-12:20 
University role for high-tech industry in Mongolia: experience of the 
National University of Mongolia (NUM) 
Dr. Ch. Ganzrorig, Dr. D. Damdinbayar, NUM, Mongolia 

12:20-12:35 
The importance of knowledge management for innovation 
J. Baasandulam, the School of Business and Management, Queen Mary 
University of London, UK (online) 

12:55-13:10 
Novel strategy for a universal vaccine against influenza 
Dr. D. Ankhlan, Institute of Molecular Virology, Centre for Molecular Biology of 
Inflammation, University of Muenster, Gemany 

12:55-13:10 
Digital pathology: A catalyst for 21st century Mongolian medical care, and 
tool to halt capital flight in the form of medical tourism 
Paul M. Gibbs, "PFI", USA (online) 

13:10-13:30 Discussion 
    

13:30-14:30 Lunch 

  
Afternoon session 1: Infrastructure and ICT 
(Session chairs – B. Ganbat, Dr. N. Batsaikhan) 
    

14:30-14:50 
Promotion of investments in the power system: a case of Ireland 
Dr. N. Batsaikhan, Trinity College Dublin, Ireland  

14:50-15:10 

Future trends in information technology and telecommunication, policy of 
developing IT and communication technology in Mongolia and training 
specialists suitable to international standard 
Ass. Prof. S. Olonbayar, IHP Institute for high performance microelectronics, 
Frankfurt, Germany. 

15:10-15:30 

The new world of information technology: Opportunities for Mongolian 
software industry. 
Matti Sarja, CEO, Enterprise Architect and Consultant of Android Consulting Ltd, 
Finland  (online) 

15:30-15:50 

Building and civil engineering standards- the role of Research & 
Development 
Dr. D. Odontsetseg, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, 
Germany 
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15:50-16:10 Discussion 
    

16:10-16:30 Coffee break 
    

Afternoon session 2: Information Technology 
/Chairs – Ass. Prof. S. Olonbayar, Dr. (Eng). D. Yanjindulam/ 

 
16:30-16:50 

Critical factors for developing successful Mongolian Science and 
Technology Parks 
Dr. (Eng). D. Yanjindulam, Eindhoven University of Technology,Netherlands 

16:50-17:10 
Regional knowledge centers: Hungarian experience 
 Z.Manlaibaatar, Central European University, Hungary 

17:10-17:30 
High-tech industry development in Asian countries and directions of 
support high-tech in Mongolia 
Dr. D. Demberelnyamba, MonChemo company 

17:30-17:50 
Role of the Policy research intitutes in adapting high technology 

Dr. D.Shurkhuu, The Institute of International Studies, Mongolian Academy of 
Sciences, Mongolia 

17:50-18:10 Discussion 
    

  
Short presentations 

    

18:10-18:20 
The possibilities of adapting the EU high technologies and its policies in 
Mongolia 
D. Azjargal, CVO Antwerpen, Belgium 

18:20-18:30 
The possibility of introducing and developing the facility management in 
Mongolia 
B. Jargal, University of Applied Sciences Muenster, Germany 

18:30-18:40 
Progressive education in rural Mongolia 
BaljinnyamTserenbat, CEPSD Non-Governmental Organization, Mongolia 

18:40-19:10 Closing ceremony  
20:00-23:00 Dinner party 

  Evening entertainement 
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ИВЭЭН ТЭТГЭГЧИД - SPONSORS 

 

 

Гадаад Xарилцааны Яам  
www.mfat.gov.mn 

 

Монгол Ардын Нам 
www.nam.mn 

 

Иргэний Зориг - Ногоон Нам 
www.civilgreen.mn 

 

"ЗӨГИЙН ҮҮР" хөтөлбөр 
www.zugiin-uur.com/ 

 

МУИС 
www.num.edu.mn 

 

Newcom XXK 
www.newcom.mn 

 

Моnchemo XXК 
www.monchemo.mn 

  

 

ГэРэГэ Partners 
 

 

Ten D Sec LLC 

 
 Ebimon sushi kaffee 
 Döbelnspasta restaurant 

 

 

http://www.nam.mn/
http://www.zugiin-uur.com/
http://www.num.edu.mn/
http://www.newcom.mn/
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