
Moнголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт  draft

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
‘Зөвлөхүүд, Үйлчлүүлэгчдийн 
хамтын ажиллагаагаар сайхан 
дэлхийг бүтээнэ.’

АЛСЫН ХАРАА 2050: 
Хувилбар1.‘ММЗИ Гишүүд дэлхийд 

гайхагдам зөвлөх компаниуд болсон байна.’

Хувилбар 2. ‘ММЗИ Зөвлөхүүд дэлхийд 
гайхагдам Институтын гишүүд байна.’

Бодлого:
• Тогтвортой хөгжил
• Мэргэжлийн хөгжил
• Нөөцийн удирдлага

Стратегиуд:
• Сайн засаглал
• Оролцогч талуудын хамтын 

ажиллагаа
• Дижиталчлал
• Гишүүдийн сэтгэл ханамж
• Байгал, дэлхийд ээлтэй

Үнэт зүйлс:
• Итгэл даах үйлчилгээ
• Өгөхүй Авахуй
• Хамтдаа хөгжих
• Зөв, шударга, нээлттэй
• Moнгол үндэстний илэрхийлэл



ММЗИ-Н ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР: УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН СУУРЬ ҮНЭТ 
ЗҮЙЛ

Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институтын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын суурь үнэт зүйлс
нь хүн төрөлхтний менежментийн шинжлэх ухааны олон амжилт, бүтээсэн мэдлэг болон эрчит Монгол
хүний оюун санааны давтагдашгүй хүч чадлын давхцал юм.
Нэгэн цагт хүн төрөлхтний түүхийг бүтээж, хөгжил дэвшлийг тодорхойлж байсан Монгол үндэстний дахин
давтагдашгүй онцлог болох оюун санааны цаглашгүй чадамжийн илэрхийлэл Монгол хүний оюун ухаан
нь Монгол улсын Алсын Хараа 2050-г биелэхэд гол хүчин зүйл байх болно.
2050 он гэхэд манай Институт байгууллагын хөгжлийн үе шат бүрээр зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн
өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг зөвлөх компаниудтай, тэд маань дэлхийн менежментийн онолыг
тодорхойлогч, зөвлөх үйлчилгээг төгөлдөршүүлэх арга аргачлалыг бүтээгчид болсон байна.
Зөвлөх компаниуд Монгол Улсын хөгжил цэцэглэлтийн гол хөтлөгч хүч байж үйлчлүүлэгчиддээ эдийн
засаг, ашиг, амжилтад нь хүрэхэд туслаад зогсохгүй тэдэнд нийгмийн сайн сайхныг бүтээхэд гол түнш,
хамтрагч нь байна.
ММЗИ-н гишүүн зөвлөхүүд зөвхөн Монгол Улс бус дэлхий нийтийн өмнө тулгарсан асуудлуудыг шийдэхэд
манлайлагч “Монгол Зөвлөхүүдийн аргаар” брэнд дэлхий нийтэд танигдсан байна.
Монгол Зөвлөхүүдийн зөвлөгөө нь хамгийн шилдэг инноваци, судалгаа шинжилгээ дээр суурилсан, сэцэн
ухаан, мэргэн арга, хамтын ажиллагаагаар Сайхан дэлхийг бүтээхэд хувь нэмрээ оруулах болно.



АЛСЫН ХАРАА 2050
УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

1.Сайн засаглал –Үнэт зүйлсээ эрхэмлэн Байгууллагын засаглалыг тасралтгүй 
хөгжүүлж шилдэг засаглалтай болно.
2. Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа – Гол оролцогч талууд болох 
зөвлөхүүд болон үйлчлүүлэгчдийн үр дүнтэй хамтын ажиллагаа нь аливаа 
байгууллагын удирдахуйн үйл ажиллагааг төгөлдөржүүлэхэд чиглэнэ.   
3. Дижитал шилжилт – Дэлхий нийтийн хөгжилтэй эн зэрэгцэнэ.
4. Гишүүдийн сэтгэл ханамж – Зөвлөхүүд эрүүл амьдралын хэв маягтай, 
мэдлэг бүтээгчид, мэдээллээ хуваалцагчид байж менежментийн зөвлөх 
мэргэжлийн үнэ цэнийг улам өргөн байгууллагын үйл ажиллагаанд ихээхэн 
хувь нэмэр оруулагчид байна. 
5. Байгаль, дэлхийд ээлтэй – Зөвлөх үйлчилгээний үр дүн, үр ашиг нь байгаль 
эх дэлхий, хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө бодит үр дүнг гаргана.



ДАВУУ ТАЛ
1. Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний 
Олон улсын мэдлэгийг ашиглах ОУМЗИЗ-н 
болон гишүүд орнуудын Институтуудын 50 
орны мэдээллийн эх үүсвэр, туршлага
2. СМС болон МСМС Гэрчилгээжүүлэлт, 
гэрчилгээжүүлэлтийг хийх дэд бүтэц
3. ИСО 20700 стандартын болон ЗҮУЧС-г 
онлайнд оруулсан.
4. Үйл ажиллагаа тогтвортой зөвлөх
5. Константинус шагналын Алтан медал
6. Зөвлөх Компаниуд өсөн хөгжиж ур чадвар 
нь сайжирч буй
7. Зөвлөхүүдийн Институтийн үйл 
ажиллагаанд хувь нэмэр оруулах эрмэлзэл
8. Аж ахуй нэгж компаниуд менежментийн 
ур чадвар, зөвлөх үйлчилгээний үнэ цэн, үр 
өгөөжийн ойлголт харьцангуй сайжирсан.

ХӨГЖЛИЙН БОЛОМЖ

1. Зөвлөх үйлчилгээний эрэлт Монгол Улсад болон Олон улсад 
нэмэгдэж буй

2. Мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ авснаар үйл ажиллагаагаа 
бодитоор сайжруулах нийгэм, эдийн засгийн бодит хэрэгцээ

3. Мэдээллийн технологийн эрчимжилт, аж үйлдвэрийн 4-р 
хувьсгалын үр нөлөөгөөр зардал бууруулах, шинэ 
бүтээгдэхүүн гаргалтыг хурдасгах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх 
шаардлага

4. Дэлхийд тэргүүлэх 2 эдийн засгийн (зах зээл)-д ойр байрлал
5. Менежментийн чадамжийг нэмэгдүүлэх арга хэрэгслээр хот 

хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг бууруулах
6. Нийгмийн ёс суртахуун болон бизнесийн ёс зүй, нийт аж ахуй 

нэгж байгууллагуудын засаглалын чадамж 
7. Оюун санаа , оюун ухаан эрүүл чийрэг Монгол иргэдийг 

төлөвшүүлэх Монгол Улсын үнэт зүйлс
8. Ногоон хөгжлийг эрхэмлэх дэлхий нийтийн хүчин чармайлт

ММЗИ ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ



СУЛ ТАЛ

1. Байгууллагын засаглал, санхүүгийн 
чадавхи

2. Сургалт хөгжлийн дэд бүтэц
3. Үйлчилгээний нэр төрөл
4. Хүний нөөц хүрэлцээ муу, цалин бага
5. Үйл ажиллагаа хөнгөвчилсөн програм 

хэрэглэдэггүй, гишүүдтэй CRM системээр 
харилдаггүй

6. Вебсайтын ажиллагаа сул

БЭРХШЭЭЛҮҮД

1. Менежментийн зөвлөх мэргэжил олон нийтэд танигдаагүй
2. Зөвлөх үйлчилгээний талаар олон нийтийн буруу, ташаа 

ойлголт
3. Зөвлөх үйлчилгээний салбарын судалгаа хийж чаддаггүй
4. Зөвлөх компаниуд болон зөвлөхүүдэд мэдээлэл оновчтой өгч 

чаддаггүй
5. Идэвхтэй болон дагагч зөвлөхүүдийн тоо тогтвортой ч цөөн

ММЗИ СУЛ ТАЛ, БЭРХШЭЭЛҮҮД



ДАВУУ ТАЛДАА ТУЛГУУРЛАН ХӨГЖЛИЙН БОЛОМЖОО 
ТОДОРХОЙЛОХ НЬ

Д1. Зөвлөх үйлчилгээний стандарт ISO 20700 стандартын хэрэглээг эрчимжүүлсэнээр зөвлөх үйлчилгээний чанар үр 
ашгийг сайжруулж зөвлөх мэргэжлийн нэр хүнд үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Д2. Оролцогч талууд болох төр, засаг, олон улсын байгууллагууд, менежментийн чиглэлээр ажиллаж буй бусад 
ТББ, МҮХАҮТ, Их дээд сургуулиудын идэвхтэй хамтын ажиллагаагаар зөвлөх үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг 
сайжруулж, нийгэмд зөв ойлголтыг бий болгох
Д3. Зөвлөх үйлчилгээний зах зээлийн хувь хэмжээнд үндэсний зөвлөх компаниуд, хувь зөвлөхүүдийн эзлэх хувийг 
нэмэгдүүлэх
Д4. Зөвлөх компаниуд болон үйлчлүүлэгчдийн дижитал шилжилтийн үйл явцад дэмжлэг үзүүлж  зардал 
бууруулах, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх.
Д5. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид, менежментийн сургалтын байгууллагуудыг холбосон Төв Азийн нэгдсэн сүлжээ 
бүс нутгийн платформыг хөгжүүлэх, эргэлтэд оруулах 
Д6. Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний инноваци, бусниулалт хийх, шинэ арга хэрэгсэл, туулууд хөгжүүлж 
үндэсний онцлогтой ноу-хау хөгжүүлэх, үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэх, олон улсад нэвтрүүлэх 
Д7. Нийт байгууллагуудын засаглалын чадамжийг сайжруулах төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх 
Д8. Оюун санаа болон оюун ухааны  хувьд эрүүл чийрэг Монгол иргэдийг төлөвшүүлэх, Монгол Улсын эрхэм 
зорилгод хувь нэмрээ бодитоор оруулах
Д9. Ногоон зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх, Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжүүлэлтэд хувь нэмрээ 
оруулах
Д10. ОУМЗИЗ-н хурал болон үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож дэлхийн нийтийн зөвлөх үйлчилгээний салбарт 
гарч буй хөгжил, дэвшил, шинэ мэдлэгээс суралцах, мэдлэг бүтээлцэх, дэлхийн олон улс оронд ОУМЗИЗ-ийн 
шугамаар хамтран ажиллах



ДАВУУ ТАЛДАА ТУЛГУУРЛАН ЭРСДЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ НЬ

Э1. Институцын бат бөх хүчирхэг байдал, санхүү, хүний нөөцийн чадамжийг сайжруулахын тулд засаглалын ил 
тод, шударга, нээлттэй, үнэт зүйлсдээ тулгуурласан үйл ажиллагааг шилдэг зөвлөхүүд бүхий байгууллагын 
бүтцээр хэрэгжүүлж тасралтгүй суралцан сайжруулалт хийх
Э2. Төр, олон нийт, олон улсын байгууллага зэрэг гол оролцогч талуудад өгөх мэдээллийг үр дүнтэй хийж 
байгууллагын имиж, брэндийг хөгжүүлэх
Э3. Сургалт, арга хэмжээ, цахимаар зөвлөхийн ёс зүй, мэргэжлийн зан үйлдлийн шаардлагуудыг  зөвлөхүүдэд 
тогтмол байдлаар тасралтгүй таниулж мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний нэр хүндийг сэвтэхгүй байхад анхаарч 
ажиллах
Э4. Мэргэжлийн зөвлөхийн сургалт хөгжлийн Институцийг бэхжүүлснээр мэргэжлийн гэрчилгээжүүлэлт, 
батламжлалыг олон улсын стандартын дагуу хэрэгжүүлэх
Э5. Зөвлөх үйлчилгээний салбарын хөгжлийн ахиц, үр дүнг хэмжих, олон нийт, зах зээлд таниулан сурталчлах 
үйл ажиллагааг судалгааны байгууллагууд болон холбогдох хэвлэл мэдээллийн байгууллага, төрийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх
Э6. Шилдэг төслийн Константинус олон улсын шагналд зөвлөхүүдээ идэвхтэй оролцуулах ба үндэсний хэмжээнд 
зохион байгуулах, тэргүүн туршлагыг олны хүртээл болгох
Э7. ОУМЗИЗ-н гишүүн байгууллагууд, ялангуяа АНУ, Английн Зөвлөхийн Институтуудтэй хамтран ажиллаж, 
байгууллагын хөгжлийг хурдасгах
Э8. Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах болон НҮБ-н 
тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах



ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТУУД

2021-2030 ОН   ТОГТВОРЖИХ ҮЕ
2031-2040 ОН ТӨЛӨВШИХ ҮЕ

2041-2050 ОН ТӨГӨЛДӨРЖИХ ҮЕ



2021-2030  
ТОГТВОРЖИХ ҮЕ

2031-2040 
ТӨЛӨВШИХ ҮЕ

2041-2050 
ТӨГӨЛДӨРЖИХ ҮЕ

▪ Институцын чадамж засаглал, 
ТУЗ, Хороод, гүйцэтгэх 
удирдлагын хувьд бэхжсэн байна.

▪ Нөөцийн хувьд хүчтэй, санхүүгийн 
болон хүний нөөцийн асуудалгүй 
болсон байна.

▪ Сургалт, Хөгжлийн Институц, 
цахим төвтэй, зөвлөхүүдийн 
сүлжээ, тэдний хэрэгцээнд 
нийцсэн үйлчилгээг өгдөг олон 
нийтэд танигдсан байгууллага 
болсон байна.

▪ АНУ Институтын хэмжээнд хүрсэн 
байна.

• Зөвлөх үйлчилгээг гарааны, Жижиг, 
Дунд, Том бүх ангилалаар мэргэжлийн 
хэмжээнд үзүүлнэ.

• ОУМЗИЗ-д томоохон Институт болсон 
байна.

• Технологийн хэрэглээг өндөр түвшинд 
хөгжүүлэх, Тинк Танктай болсон байх

• “Монгол Зөвлөхүүдийн аргаар” 
консалтинг дэлхий нийтэд танигдсан 
байна.



2021-2030  
Тогтворжих үе шатын шалгуур 

үзүүлэлтүүд

2031-2040 
Төлөвших үе шатын шалгуур 

үзүүлэлтүүд 

2041-2050 
Төгөлдөрших үеийн шалгуур 

үзүүлэлтүүд

1. 10 тэрбум төгрөгийн эргэлттэй, 5 

байнгын ажилтантай, дижитал 

шилжилт хийсэн, виртуал үйл 

ажиллагаатaй, 200 СМС, 300 МСМС 

цолтой зөвлөхүүдтэй, засаглал, 

менежментийн хүчтэй систем, 

санхүү, аудит, эрсдэл, дотоод хяналт, 

чанарын баталгааны тогтоолцоотой, 

мэргэжлийн гэрчилгээжүүлэлт, 

сургалт хөгжлийн дэд бүтэц бүхий, 

чанарын удирдлагын ISO 9001 ба 

сургалтын ISO 17024 нэвтрүүлсэн 

байх.

2. Гишүүдийн үйлчлүүлэгч 

байгууллагуудын гүйцэтгэл, өрсөлдөх 

чадварыг сайжруулах. Үр дүнг 

Гишүүн зөвлөх компаниудын 

төслүүдийн эдийн засгийн болон 

нийгмийн үр нөлөөллийн үр дүнгээр 

хэмжинэ.

1. Гишүүн зөвлөх компаниудын 
борлуулалт нь зах зээлд эзлэх хувийн 
60%- иас дээш байх, Жилд 100,000 
төсөл хэрэгжүүлдэг, үр дүн 85%-иас 
дээш байх
1. Гишүүн зөвлөх компаниудын 50% нь 

экспортод гарсан байх

1. Байгууллагын гүйцэтгэл, үйл 

ажиллагааг сайжруулах 

менежментийн шинэ модел, арга 

хэрэгслийг хөгжүүлж ICMCI-н гишүүд-

институтуудын 20%-д нэвтрүүлэх.

2. Олон улсын зөвлөхүүдтэй хамтран 

ажиллаж глобал төвшинд impact 

нөлөө бүхий 2 төсөл хэрэгжүүлэх

3. EFQM европын чанарын шагналын 

шалгууртай тэнцэх загварыг Монгол 

улсад нэвтрүүлж 10 алт, 20 мөнгөн 

медал, 30 хүрэл медал бүхий 

Удирдахуйн төгөлдөржилтийн оргилд 

хүрсэн компаниудтай болсон байх



ГИШҮҮД
ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД

ИНСТИТУЦICMCI БА ГИШҮҮД НЬ ТӨР, ОЛОН УЛСЫН 
БАЙГУУЛААГУД, ТББ

Д1. Зөвлөх үйлчилгээний 
стандарт ISO 20700 стандартын 
хэрэглээ
Д4. Зөвлөх компаниуд болон 
үйлчлүүлэгчдийн дижитал 
шилжилтийн үйл явцад дэмжлэг 
Д6. Менежментийн зөвлөх 
үйлчилгээний инноваци, 
бусниулалт хийх, шинэ арга 
хэрэгслүүдийг хөгжүүлж 
үндэсний онцлогтой ноу-хауг 
хөгжүүлэх

Д10. ОУМЗИЗ-н хурал болон үйл 
ажиллагаануудад идэвхтэй 
оролцон дэлхийн нийтийн 
зөвлөх үйлчилгээнд гарч буй 
хөгжил, дэвшил, шинэ 
мэдлэгээс суралцах, мэдлэг 
бүтээлцэх, 
Дэлхийн янз бүрийн хэсэгт 
ОУМЗИЗ-ийн шугамаар хамтран 
ажиллах

Д2. Зөвлөх үйлчилгээний хүртээмж, 
чанарыг сайжруулж,  нийгэмд зөв 
ойлголтыг бий болгох
Д3. Зөвлөх үйлчилгээний зах зээлийн 
хувь хэмжээнд үндэсний зөвлөх 
компаниуд, хувь зөвлөхүүдийн эзлэх 
хувийг нэмэгдүүлэх
Д5. Төв азийн нэгдсэн сүлжээ, бүс 
нутгийн платформыг хөгжүүлэх, 
эргэлтэд оруулах 
Д7. Нийт байгууллагуудын 
засаглалын чадамжийг сайжруулах, 
төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх
Д8. Оюун санаа, оюун ухааны  хувьд 
эрүүл чийрэг Монгол иргэдийг 
төлөвшүүлэх
Д9. Ногоон зөвлөх үйлчилгээг 
хөгжүүлэх, Монгол Улсын ногоон 
хөгжлийн бодлогын хэрэгжүүлэлтэд 
хувь нэмрээ оруулах
Э8. НҮБ-н тогтвортой хөгжлийн 
зорилтууд хэрэгжихэд хамтран 
ажиллах

Э1. Институцын бат бөх хүчирхэг 
байдал, санхүү, хүний нөөцийн 
чадамжийг сайжруулах
Э2. Төр, олон нийт, олон улсын 
байгууллага зэрэг гол оролцогч 
талуудад өгөх мэдээллийг үр дүнтэй 
хийх
Э3. Ёс зүй, мэргэжлийн зан үйлдлийн 
шаардлагуудыг  мөрдүүлэх
Э4. Мэргэжлийн Зөвлөхийн сургалт 
хөгжлийн Институцийг бэхжүүлэх
Э5. Зөвлөх үйлчилгээний салбарын 
хөгжлийн ахиц, үр дүнг хэмжих, олон 
нийт, зах зээлд таниулан сурталчлах
Э6. Шилдэг төслийн Константинус 
олон улсын шагналд зөвлөхүүдээ 
дэмжин, идэвхтэй оролцуулах
Э7. ОУМЗИЗ-н гишүүн байгууллагууд, 
ялангуяа АНУ, Английн Зөвлөхийн 
Институтуудтэй хамтран ажиллаж, 
байгууллагын хөгжлийг хурдасгах 

3 ГОЛ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДЭХ СТРАТЕГИЙН АЖЛУУД



2021-2024 оны стратегийн зорилтууд зорилтууд Хүрэх үр дүн KPI’s

Д1. Зөвлөх үйлчилгээний стандарт ISO 20700 стандартын хэрэглээг 
эрчимжүүлснээр зөвлөх үйлчилгээний чанар үр ашгийг сайжруулж зөвлөх 
мэргэжлийн нэр хүнд үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
Д2. Оролцогч талууд болох Төр, засаг, Олон улсын байгууллагууд, 
Менежментийн чиглэлээр ажиллаж буй бусад ТББ, МҮХАҮТ, Их дээд 
сургуулиудын идэвхтэй хамтын  ажиллагаагаар зөвлөх үйлчилгээний хүртээмж, 
чанарыг сайжруулж,  нийгэмд зөв ойлголтыг бий болгох
Д3. Зөвлөх үйлчилгээний зах зээлийн хувь хэмжээнд үндэсний зөвлөх 
компаниуд, хувь зөвлөхүүдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх
Д4. Зөвлөх компаниуд болон үйлчлүүлэгчдийн дижитал шилжилтийн үйл явцад 
дэмжлэг үзүүлж  зардал бууруулах, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх.
Д5. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид, менежментийн сургалтын байгууллагуудыг 
холбосон Төв Азийн нэгдсэн сүлжээ, бүс нутгийн платформыг хөгжүүлэх, эргэлтэд 
оруулах 
Д6. Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний инноваци, бусниулалт хийх, шинэ арга 
хэрэгсэл, туулууд хөгжүүлж үндэсний онцлогтой но хау хөгжүүлэх, үндэсний 
хэмжээнд нэвтрүүлэх, олон улсад нэвтрүүлэх 
Д7. Нийт байгууллагуудын засаглалын чадамжийг сайжруулах төсөл хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлэх
Д8. Оюун санаа, оюун ухааны  хувьд эрүүл чийрэг Монгол иргэдийг төлөвшүүлэх 
Монгол Улсын эрхэм зорилгод хувь нэмрээ бодитоор оруулах
Д9. Ногоон зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх, Монгол Улсын ногоон хөгжлийн 
бодлогын хэрэгжгүүлэлтэд хувь нэмрээ оруулах
Д10. ОУМЗИЗ-н хурал болон үйл ажиллагаануудад идэвхтэй оролцон дэлхийн 
нийтийн зөвлөх үйлчилгээн дээр гарч буй хөгжил, дэвшил, шинэ мэдлэгээс 
суралцах, мэдлэг бүтээлцэх, дэлхийн олон улс оронд ОУМЗИЗ-ийн шугамаар 
хамтран ажиллах

Д1. Стандартыг хэрэглээ болгосон байна.
Д2. Оролцогч талуудтай санамж бичиг 
байгуулан ажиллана.
Д3. Судалгааны байгууллагатай хамтран 
зөвлөх үйлчилгээний зах зээлийн 
судалгааг хийнэ.
Д4. Дижитал шилжилтийг Зөвлөхүүд 
болон тэдний үйлчлүүлэгчдээр хэмжинэ.
Д5. Үндэсний хэмжээнд портал 
ажиллуулна.
Д6.Менежментийн оношилгоог Жижиг, 
дунд, том компаниудаар хөгжүүлж 
хэрэглээ болгоно.
Д7. BEST хөтөлбөртэй хамтран 
Компанийн засаглалаар хөтөлбөр үр 
дүнтэй хэрэгжүүлнэ.
Д8.Байгууллагын соёлыг өөрчлөх төсөл 
амжилттай хэрэгжүүлэх Ёс зүйтэй 
ажилтнууд байгууллага бий болгох арга 
аргачлал, загвар боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.
Д9.Ногоон консалтингийн арга зарчмыг 
нэвтрүүлнэ.
Д10. АНУ Институт болон ОУМЗИЗ-ийн 
хурлуудын үр дүнд байгууллагын үйл 
ажиллагаа өргөжсөн байна. 

Д1. ISO 20700 стандарт 500 
зөвлөх сургана, 300 МСМС, 
200 СМС-тэй болно.
Д2. Санамж бичгийн 
хэрэгжилт 80%-иас дээш
Д3. Үндэсний зөвлөхүүдийн 
эргэлт 10%-иар нэмэгдсэн 
байна.
Д4. Дижитал шилжилтийн %
Д5. Портал ашиглалт 100% 
байна.
Д6. Үндэсний зөвлөхүүдийн 
патентын тоог .. –р 
нэмэгдүүлнэ.
Д7. 60 компанийн засаглалыг 
төгөлдөршүүлнэ.
Д8. Төрийн болон хувийн 3 
байгууллага дээр 3 жилийн 
төслийн үр дүн 80%-иас дээш 
байна.
Д9. 10 Зөвлөх компани 
Ногоон консалтинг төсөлд 
амжилттай хамрагдсан 
байна.
Д10. АНУ Институт болон 
ОУМЗИЗ-ийн зөвлөхүүдтэй 
хамтарсан 1-3 төсөл 
хэрэгжүүлнэ



2021-2024 оны үйл ажиллагааны зорилтууд Хүрэх үр дүн KPI’s

Э1. Институцийн бат бөх хүчирхэг байдал, санхүү, хүнийн нөөцийн 
чадамжийг сайжруулахын тулд засаглалын ил тод, шударга, нээлттэй, 
үнэт зүйлсдээ тулгуурласан үйл ажиллагааг шилдэг зөвлөхүүд бүхий 
байгууллагын бүтцээр хэрэгжүүлж тасралтгүй суралцан сайжруулалт хийх
Э2. Төр, олон нийт, олон улсын байгууллага зэрэг гол оролцогч талуудад 
өгөх мэдээллийг үр дүнтэй хийж байгууллагын имиж, брэндийг 
хөгжүүлэх
Э3. Сургалт, арга хэмжээ, цахим боломжуудаар зөвлөхийн ёс зүй, 
мэргэжлийн зан үйлдлийн шаардлагуудыг  зөвлөхүүдэд байнга, 
тасралтгүй таниулж мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний нэр хүндийг 
сэвтэхгүй байхад анхаарч ажиллах
Э4. Мэргэжлийн Зөвлөхийн сургалт хөгжлийн Институцийг бэхжүүлснээр 
мэргэжлийн гэрчилгээжүүлэлт, батламжлалыг олон улсын стандартын 
дагуу хэрэгжүүлэх
Э5. Зөвлөх үйлчилгээний салбарын хөгжлийн ахиц, үр дүнг хэмжих, олон 
нийт, зах зээлд таниулан сурталчлах үйл ажиллагааг судалгааны 
байгууллагууд болон холбогдох хэвлэл мэдээллийн байгууллага, төрийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх
Э6. Шилдэг төслийн Константинус олон улсын шагналд зөвлөхүүдээ 
идэвхтэй оролцуулах ба үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах, тэргүүн 
туршлагыг олны хүртээл болгох
Э7. ОУМЗИЗ-н гишүүн байгууллагууд, ялангуяа АНУ, Английн Зөвлөхийн 
Институтуудтэй хамтран ажиллаж, байгууллагын хөгжлийг хурдасгах
Э8. Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах болон НҮБ-н тогтвортой хөгжлийн 
зорилтууд хэрэгжихэд хамтран ажиллах

Э1. Засаглалын дүрэм журмуудын жил 
болгон шинэчлэн хэрэгжүүлэлт үр 
дүнтэй болсон байна.

Э2. Мэдээллийг олон нийттэй 
харилцах төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлнэ. 

Э3. Ёс зүйн хороо төлөвлөгөөний дагуу 
идэвхтэй ажиллана. 

Э4. ISO 17024 стандартын дагуу 
сургалтууд зохион байгуулагдана. 

Э5. Зөвлөх үйлчилгээний зах эээлийн 
хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, судалгааны 
ажлын арга зам санхүүжилтийг 
шийдсэн байна.

Э6. Шилдэг төслүүдийг шалгаруулан 
тэргүүн туршлагыг хуваалцана. 

Э7. АНУ Институтийн үйл ажиллагааны 
туршлага судалж ММЗИ үйл 
ажиллагааг сайжруулна.

Э8. Ногоон хөгжлийн чиглэлээр 
амжилттай ажиллана. 

Э1. Бодлого, дүрэм 
журмын 4 удаагийн 
шинэчлэлт хийх. 

Э2. Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 100% байх. 

Э3. Ёс зүйн гомдол саналын 
шийдвэрлэлт 100% байх. 

Э4. Нийт сургалтын 60% ISO 
17024-тэй байх 

Э5. Зах зээлийн хувь 
хэмжээ жил бүр 5% өссөн 
байх.

Э6. Үндэсний Константинус 
шагналд 30 төсөл, Олон 
улсын шагналд 3 төсөл 
оруулсан байх. 

Э7. Зөвлөхүүдтэй аялал 
хийсэн байна.

Э8. 1 хөтөлбөр эхлүүлсэн 
байх


