ГЭР БҮЛИЙН БИЗНЕСИЙН ЗАСАГЛАЛ
СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАНААР ТА:

 Гэр бүлийн эзэмшлийн компанид засаглалын үр дүнтэй тогтолцоог нэвтрүүлэхийн ач
холбогдол
 Гэр бүлийн бизнесийн засаглалын үндсэн ойлголт, гэр бүлийн компанийн ТУЗ-ийн
бүтэц, гүйцэтгэх үүрэг
 Гэр бүлийн компанийн залгамж халааны бодлого, гэр бүлийн зөвлөл болон гэр
бүлийн гишүүдийн баримтлах үндсэн зарчмууд
 Гэр бүлийн бизнесийн өсөлтийн стратеги болон өөрчлөлтийн үр дүнтэй удирдлагын
зарчмуудтай танилцана.
ОРОЛЦОГСОД:

Тус сургалтанд гэр бүлийн эзэмшлийн бизнес эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн хувьцаа
эзэмшигчид, гүйцэтгэх удирдлага, ТУЗ-ийн гишүүд, хараат бус захирлууд, удирдлагын
багийн гишүүд зэрэг компанийн дээд түвшний удирдлага хамрагдана.
СУРГАЛТЫН БҮТЭЦ:

Сургалт 4 үндсэн модулиас бүрдэх ба 2 өдөр үргэлжилнэ. Сургалт бүхэлдээ интерактив
байдлаар явагдах бөгөөд оролцогчдын асуулт хариулт, кейс сургалт, харилцан бие
биенийхээ туршлагаас суралцах боломжийгдэмжих аргаар явагдана.
БАГШ НАР:

Бүх багш нар нь олон улсын түвшинд бэлтгэгдсэн Монголын цорын ганц байгууллага
болох Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төвийн сургагч багш нар хөтлөн явуулна.
СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 300 000₮ (CGDC-ийн гишүүн байгууллагууд 20% хөнгөлөлттэй)

Компани, аж ахуйн нэгжүүд өөрийн байгууллага дээрээ сургалт авах боломжтой
(Төлбөрийн хөнгөлөлттэй байж болно). Төгсөгчдөд гэрчилгээ олгоно. Сургалтын
төлбөрт холбогдох бүх зардлууд багтсан болно. Сурах бичиг, материал, танилцуулгаар
бүрэн хангана.
ХОЛБОО БАРИХ:
Утас: 7000 8084, 99105111, 88978179
Цахим шуудан: info@cgdc.org.mn

ХӨТӨЛБӨР
Эхний өдөр

СЭДЭВ

ЦАГ

АГУУЛГА

Сургалтын нээлт

09.00-09.10

Хөтөлбөртэй танилцах

Гэр бүлийн
бизнесийн үндсэн
шинж чанар,
өсөлтийн үе шатууд:

09.10-10.30

Цайны завсарлага

10.30-10.45

Гэр бүлийн бизнесийн үндсэн шинж чанар, гэр бүлийн
бизнесийн гүйцэтгэх үүрэг, өсөлтийн үе шатууд, гэр
бүлийн бизнесийн өмнө тулгарч буй сорилууд.

Компанийн
засаглалын хууль
эрхзүйн орчин

Компанийн засаглалын зарчмууд, дэлхий дахины чиг
хандлага; Компанийн засаглалын сайн туршлага,
Монголын компанийн засаглалын шинэчилсэн кодекс.

10.45-12.30
Өдрийн хоол

12.30-13.30

Гэр бүлийн
бизнесийн
засаглалын
институц ба
тогтолцоо

Гэр бүлийн засаглалын институц, гэр бүлийн гишүүдийн
хурал, Гэр бүлийн зөвлөл, Компанийн засаглал болон гэр
бүлийн засаглалын хоорондын ижил төстэй болон
ялгаатай талууд.
13.30-15.00

Цайны завсарлага
Гэр бүлийн
эзэмшлийн
компанийн

15.00-15.15
Гэр бүлийн эзэмшлийн компанийн Зөвлөлдөх зөвлөл,
Гэр бүлийн компанид мэргэжлийн ТУЗ байгуулах
хэрэгцээ шаардлага, ТУЗ-ийн үүрэг роль, бүтэц, ТУЗ-ийн

Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөл (ТУЗ)

Хараат бус гишүүний гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол.

15.15-17.00

2 дахь өдөр
Гэр бүлийн
бизнесийн залгамж
халааны бодлого

Гэр бүлийн бизнес ба удирдлагын залгамж халааны
бодлого, төлөвлөгөө, залгамж халааны төлөвлөгөөг
боловсруулах үе шат, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
анхаарах практик зөвлөмжүүд
09.00-10.30

Цайны завсарлага

10.30-10.45

Гэр бүлийн
бизнесийн өсөлтийн
стратеги ба
өөрчлөлтийн
удирдлага

Стратегийн удирдлагын талаарх үндсэн ойлголт,
стратеги төлөвлөлтийн процессын үе шатууд, бизнесийн
шинжилгээний хэрэгслүүд, компанийн өсөлтийн
стратегийг боловсруулах.
10.45-12.30

Өдрийн хоол

12.30-13.30

Байгууллагын
өсөлтийн болон
бизнесийн
стратегийг
боловсруулах нь

Байгууллагын өсөлтийн болон бизнесийн стратегийг
боловсруулах ур чадварт суралцах (Кейс дээр ажиллах)

13.30-15.00
Цайны завсарлага

15.00-15.15

Өөрчлөлтийг үр
дүнтэй удирдахуй

Өөрчлөлтийн удирдлагын үндэс, өөрчлөлтийг амжилттай
хэрэгжүүлэх арга техникүүд (Кейс дээр ажиллах)
15.15-17.00

Сургалтын хаалт

Суралцагчдад гэрчилгээ олгох

