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1 Судалгааны зорилго

Судалгааны зорилго нь Төвийн бүсийн говийн 4 аймгийн хөгжил байршлыг бүлэг суурингийн тогтолцоонд
үндэслэн тодорхойлж, учир шалтгааныг илрүүлж, байршил, хөгжлийн төлөвлөлт талаас шийдвэрлэх орон/зай,
байршил, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн онол, арга зүй, эдийн засгийн үр ашиг, оновчлолын загваруудын
хувилбаруудыг тодорхойлоход оршино. Судалгааны үндсэн дээр Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн 4 аймгийн
хөгжлийн загварт нийцэх математик загварыг байгуулж, туршин, Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл
баримтлал”, “Эдийн засгийг бүсчилэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах” бодлого хөгжлийн төлөвлөгөөнд
тусгана.

2 Удиртгал

Дэлхийн улс орнуудад хот болон бүс нутагт үйлчилгээний төв, аж үйлдвэрүүдийг оновчтой байршуулах, зам,
тээвэр ложистикийн сүлжээ байгуулах зэрэг асуудалд математик загварчлалыг өргөн ашиглаж байгааг олон
судалгааны ажлуудад харуулжээ. Эдгээр загварууд дотроос үйлдвэр, тоног төхөөрөмж, авто болон төмөр зам,
үйлчилгээний төв, цэгүүдийг оновчтой байршуулах (Facility Location Problem (FLP)) бодлого, хамгийн их
урсгалын бодлого (Maximum Flow Problem), тоглоомын онолын (Game theory)загварууд чухал ач холбогдолтой.
Бид энэ судалгааны ажилд FLP буюу байршил тогтоох бодлого, Курно-Нэшийн загварт тулгуурласан
үйлдвэрийн ашигт ажиллагааны загваруудыг авч үзнэ. Байршил тогтоох бодлогод төгсгөлөг тооны
объектуудыг (үйлдвэр, агуулах, дэлгүүр, банкны салбар, сургууль эмнэлэг, гал команд, цахилгаан станц,
хогийн цэг гэх мэт...) тодорхой орон зай, бүс нутагт(хот, суурин газар) төгсгөлөг тооны хэрэглэгчдийн хэрэгцээ
хангагдсан байхаар оновчтой байршуулах асуудлыг авч үздэг. Энэ төрлийн бодлого нь төрийн болон хувийн
хэвшлийн бүхий л салбаруудад тулгарах ба урт хугацаанд том хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардагдах
төслүүдэд хөрөнгө оруулагчдад шийдвэр гаргахад өргөн ашиглагддаг байна. Ямар салбарыг хамарч
байгаагаасаа хамаарч үндсэндээ p−медиан бодлого, төвийн бодлого, бүрхэх бодлого гэж ангилагдах ба
зорилгоосоо хамаарч төсвийн зааглалттай, зааглалтгүй, хүчин чадлыг тооцсон эсвэл тооцоогүй зэргээр
ангилагддаг байна. Байршил тогтоох бодлого нь хүн амын өсөлт, үйлдвэржилт, хотжилттой холбоотойгоор
сүүлийн 60-аад жилд эрчимтэй судлагдсан. Энэ чиглэлээр маш олон судлаачид судалгааны ажил хийсэн ба
бид энд дараах зарим эх сурвалжуудыг ашиглав (Holmberg et al. (1999)), (Klose & Drexl (2005)), (Daskin (2008)),
(Ueda et al. (2009)), (Alfonso-Lizarazo et al. (2013)) , (Herazo-Padilla et al. (2015)), (Montoya-Torres et al. (2015)) ,
(Muñoz-Villamizar et al. (2017)). Бид ѳмнийн говийн 4 аймгийн тодорхой үйдвэрлэлийн тохиромжтой байрлалыг
эрэмбэлэх бодлогыг FLP техникийг PROMETEE II аргатай хослуулан хэрэглэж эрэмбийг тогтоох тоон
туршилтыг хэрэгжүүлсэн. Энэхүү судалгааны ажилд дараах судалгаанууд хийгдсэн.

1. Үйлдвэрийн тохиромжтой байршил тогтооход олон шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох тэдгээр шалгуур
үзүүлэлтийн бодит утгуудыг зохистойгоор үнэлэх шаардлагатай. Судалгаанд Аналитик Шаталсан
Процессыг (АШП) ашиглан ѳѳрсдийн кодыг зохиож шалгуурын ач холбогдлын жинг тооцоолсон бѳгѳѳд
энэхүү тооцооллыг Бүлэг 4, 5-д танилцуулсан. Сонголтуудыг эрэмбэлэхэд PROMETEE II аргыг сонгон
хэрэглэсэн. Сонголтуудаар энэ дэд бүсийн 47 сумдыг авсан. PROMETEE II аргыг дэлгэрэнгүй
тайлбарлаж сүүний үйлдвэрлэлийн оновчтой байршлын хувьд сумыг эрэмбэлэх бодлогод тэдгээр
аргуудыг хэрхэн хэрэглэсэн талаар танилцуулсан.

2. Бүлэг 4-т толилуулсан FLP техникийг PROMETEE II аргатай хослуулан хэрэглэж потенциалуудыг
тогтоосон.

3. Тоглоомын онол нь орчин үед эдийн засаг, нийгэм, инженерчлэл, үйлдвэржилт, үйлдлийн шинжлэл, цэрэг
дайны салбар, олон улсын худалдаа, гэрээ хэлцэл хийхэд өргөн ашиглагдаж байна. Бид энэ судалгааны
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хүрээнд тэг биш нийлбэртэй, N-оролцогчтой, зөрчилдөөнт байдалд байгаа тоглогчдын бодлогыг өмнийн
говийн бүсийн 47 сумдад аж үйлдвэр байршуулах оновчлолын бодлогод хэрхэн ашиглаж болох талаар
Бүлэг 6-д авч үзнэ.

3 Өндөр хөгжилтэй орнуудын FLP-г хэрэглэсэн туршлага

3.1 Байгууламжийн байршил тодорхойлох бодлого

Сүүлийн жилүүдэд байгууламжийн байршил тодорхойлох загвар төрийн болон хувийн салбаруудад ихээхэн
хэрэглэгдэж байгаа юм. Байгууламжийн оновчтой байршил олох загварыг харилцаа холбоо, хүнд хөнгөн
үйлдвэрүүд, ложистикийн төвүүд зэрэг олон салбарт хэрэглэдэг. Загварын зорилго нь байгууламж болон
үйлчлүүлэгчдийн боломжит байршлын олонлог өгөгдсөн байхад хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангах, мөн
нийт зардлыг багасгах замаар байгууламжийн оновчтой байршил олох явдал юм.

Бодлогын математик загварыг томъёолбол:

v∗ = min
m∑

i=1

n∑
j=1

cijxij +
m∑

i=1
fiyi (1)

n∑
j=1

aijxij ≤ biyi, ∀i (2)

m∑
i=1

xij = 1, ∀j (3)

xij − yi ≤ 0, ∀i, j (4)

xij ∈ {0, 1}, ∀i, j (5)

yi ∈ {0, 1}, ∀i (6)

Энд: m- боломжит байгууламжийн тоо, n- хэрэглэгчийн тоо, aij нь j-р хэрэглэгчийн эрэлт, bi нь i-р
байгууламжийн хүчин чадал (capacity), fi нь i-р байгууламжийг нээх эсвэл ашиглах тогтмол зардал, cij нь j-р
хэрэглэгч болон i-р байгууламж хоорондын зай эсвэл зардал.

(1)-ийг зорилгын функц гэх ба үйлчлүүлэгчдэд зориулж байгууламжийн оновчтой байршлыг тогтоох,
байгууламжийн зардлыг хамгийн бага байхаар байгуулах зорилготой. Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд дараах
шийдвэрийн хувьсагчид болон хязгаарлалтуудыг авч үздэг.
Шийдвэрийн хувьсагчид:

yi =

{
1, хэрэв i-р байгууламжийг нээх бол

0, үгүй бол

xij =

{
1, хэрэв i-р байгууламж j-р хэрэглэгчид үйлчилгээ үзүүлдэг бол

0, үгүй бол

Хязгаарлалтууд:
(2) нь чадамжийн хязгаарлалт гэж тодорхойлогдож, тухайн байгууламжаар үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчийн

хэрэгцээ нь түүний хүчин чадлаас хэтрэхгүй байх хязгаарлалт юм.
(3) нь эрэлт хэрэгцээний хязгаарлалт гэж нэрлээд, хэрэглэгч бүрийг яг нэг байгууламжид хуваарилана.
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(4) нь зөвхөн нээлттэй байгууламжаар үйлчлүүлэх боломжийг хангах хязгаарлалт юм.
Байгууламжийн оновчтой байршил тогтоох бодлогыг төрөл бүрээр өргөтгөх боломжтой болохыг дараагийн
бүлэгт авч үзье.

3.2 Франц улсын ложистик төвийн байршил тогтоох бодлого

Muñoz-Villamizar et al. (2017) энэ ажилд хот суурин газрын түгээлтийн төвүүд (Urban Distribution Centers)-ийн
байршил олох асуудлыг авч үзсэн ба бүхэл шугаман програмчлалын аргыг үндэслэн стратеги, тактикийн болон
үйл ажиллагааны шийдвэр гаргахад зориулж тохирсон арга санал болгосон. Загварт Францийн Saint-Etienne
хотын бодит дата ашигласан. Санал болгож буй загварын үр дүн өгөөжтэй ба дунд хэмжээний өгөгдлийн хувьд
бодит шийдвэр гаргахад хэрэглэх боломжтой. UDC нь олон төрлийн байгууламж болон олон нийтийн ложистик
терминалууд юм: үүнд шилжүүлэн ачих хашаа, дэлгүүрүүд, бөөний худалдаа, мэдээллийн төв г.м. UDC-ийг
мэдээллийн системийг ашиглан хотын ложистикийн системийн олон янзын хэрэгцээг холбоход зориулж
байгуулдаг. Хот суурин газрын бүсэд хүлээн авах, хүргэх ачааны машинуудыг илүү үр дүнтэй чиглүүлэх,
төлөвлөх системийг бий болгох зорилготой.

• UDC нь жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд ачаа тээврийн үр ашигтай тээвэрлэлтийг хэрэгжүүлэхэд
тусалдаг. Эдгээр асуудлыг сайжруулснаар тээврийн хэрэгслийн тоо буурч болох юм. Тээврийн
хэрэгслийн тоо буурах явдал нь компаниуд мөнгөө хуримтлах, хотын замын хөдөлгөөний түвшин
буурах, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах, улмаар оршин суугчдын амьдралын чанар
сайжрах зэрэг ач холбогдолтой.

• Эдгээрийг шийдэх бодлогыг Location Routing Problem (LRP) гэж нэрлээд, энэ нь боломжит цэгүүдийн
доторх байгууламжийн байршил, хэрэглэгч хоорондох маршрутын зохион байгуулалт зэргийг бүхэлд нь
зохицуулдаг.

UDC-ийн байршил болон үйл ажиллагааг оновчлох математик загварыг нарийвчлан авч үзье. Энэ загвар нь
дараах параметрүүдийг оролт гэж үздэг.

• Хэрэглэгчийн тоо, хотын төвийн тоо. Мөн түүнчлэн тэдгээрийн байршил, тус бүрийн хоорондын зай эсвэл
зардал.

• Ашиглах/нээх түгээлтийн төвийн тоо.

• Тээврийн хэрэгслийн тоо болон тэдгээрийн хүчин чадал.

• Хэрэглэгчийн хэрэгцээ.

Эдгээр параметрүүдээр загварын хязгаарлалтыг тохируулдаг. Хотын түгээлтийн төвийн системчилсэн
дүрслэлийг дараах зургаас харж болно. Загварт зориулсан тэмдэглээнүүдийг танилцуулъя.
Үндсэн олонлогууд:

• I = Хотын түгээлтийн төвүүд {1, 2, ..., i}

• J = Хэрэглэгчид {1, 2, ..., j}

• K = Тээврийн хэрэгсэлүүд {1, 2, ..., k}

Туслах олонлогууд:

• H, F = alias of J
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• L = alias of K

Хотын түгээлтийн төвийн системчилсэн дүрслэл

Шийдвэрийн хувьсагчид:

• Ai =

{
1, хэрэв түгээлтийн төв i байршилд байршсан бол

0, үгүй бол

• Xijk =

{
1, хэрэв k-р тээврийн хэрэгсэл i-д байршсан түгээлтийн төвөөс j-р хэрэглэгчрүү явдаг бол

0, үгүй бол

• Yjik =

{
1, хэрэв k-р тээврийн хэрэгсэл j-р хэрэглэгчээс i-д байршсан түгээлтийн төврүү явдаг бол

0, үгүй бол

• Bjhk =

{
1, хэрэв k-р тээврийн хэрэгсэл j-р хэрэглэгчээс h-р хэрэглэгчрүү явдаг бол

0, үгүй бол

Параметрүүд:

• C1ij = i-д байршсан түгээлтийн төвөөс j-р хэрэглэгчрүү явах зардлын матриц

• C2ji = j-р хэрэглэгчээс i-д байршсан түгээлтийн төврүү явах зардлын матриц

• C3jh = j-р хэрэглэгчээс i-р хэрэглэгчрүү явах зардлын матриц

• C = Нээх түгээлтийн төвийн тоо

• V = Боломжит тээврийн хэрэгслийн тоо

• Dj = j-р хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ

• CAPk = k-р тээврийн хэрэгслийн хүчин чадал
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• N = Хэрэглэгчийн тоо

Дараах тэгшитгэл нь зорилгын функцийг илэрхийлдэг. Энэ нь бүх хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангах бөгөөд
нийт зай эсвэл өртөгийг UDC-ийн байршил дагуу минимумчлах зорилготой.

min Z =
∑

i

∑
j

∑
k

C1ij · Xijk +
∑

i

∑
j

∑
k

C2ji · Yjik +
∑

j

∑
h

∑
k

C3jh · Bjhk

Зааглалт (7) нь UDC-ийг нээх хамгийн их тоог тогтоохыг заана. Тухайлбал Saint-Etienne хотын тусгай тохиолдолд
зөвхөн нэг төв байршуулна гэж тодорхойлогдсон байна. (ө.х: C = 1).∑

i

Ai ≤ C (7)

Зааглалт (8) нь нээх эсвэл байршуулсан UDC-ээс явах тээврийн хэрэгслийн чиглэлүүдийг тодорхойлж болохыг
харуулдаг.

V · Ai ≥
∑

j

∑
k

Xijk, ∀i (8)

Зааглалт (9) нь нийт эрэлт хэрэгцээг хангахад шаардагдах маршрут/тээврийн хэрэгслийн хамгийн бага тоог
тооцдог. Хэрэв хүсвэл тээврийн хэрэгслийн тоо нь тогтмол утгатай байж болно;

∑
i

∑
j

∑
k

Xijk ≥
∑

j D

CAPk
(9)

Зааглалт (10) нь маршрутыг зочлох ёстой хэрэглэгчдийн дарааллаар зочилсон анхны хэрэглэгчтэй холбодог.∑
i

Xijk ≤
∑

h

Bjhk, ∀j, ∀k (10)

Зааглалт (11) нь бүх хэрэглэгчийн хувьд бүрэн маршрутын дарааллыг тодорхойлно.∑
i

Xijk +
∑

h

Bhjk =
∑

i

Yjik +
∑

f

Bjfk, ∀j, ∀k (11)

Зааглалт (12) нь хэрэглэгчээс эсвэл UDC-ээс бүх хэрэглэгчидрүү яг нэг удаа явсан гэдгийг тодорхойлно.∑
i

∑
k

Xihk +
∑

j

∑
k

Bjhk = 1, ∀h (12)

Зааглалт (13) нь тээврийн хэрэгсэл хэрэглэгчрүү очсоны дараа өөр үйлчлүүлэгчрүү очих эсвэл UDC-рүү буцаж
ирдэг болохыг тодорхойлно. ∑

h

∑
k

Bihk +
∑

i

∑
k

Yjik = 1, ∀j (13)

Зааглалт (14) нь бүх тээврийн хэрэгслүүдийн маршрут нэг ижил UDC-ээс эхэлж, дуусахыг тодорхойлно.∑
j

Xijk =
∑

h

Yhik, ∀i, ∀k (14)
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Тээврийн хэрэгслийн хүчин чадлыг маршрутын уртын хязгаараар тодорхойлдог. Үүнийг (15) тэгшитгэл харуулна.∑
i

∑
j

Xijk · Dj +
∑

j

∑
h

Bhjk · Dj ≤ CAPk, ∀k (15)

Зааглалт (16) нь нэг тээврийн хэрэгсэлд хамгийн ихдээ нэг маршрут байхаар хязгаарлаж байгааг илэрхийлнэ.∑
i

∑
j

Xijk ≤ 1, ∀k (16)

Зааглалт (17) ба (18) нь маршрут бүрийн хэмжээ ижил байна гэдгийг баталгаажуулах; Энэ нь ачаалал
тэнцвэржүүлэх хязгаарлалт юм. Эдгээр хязгаарлалтуудыг заавал дагаж мөрдөхгүй бөгөөд хэд хэдэн хүчин
зүйлээр тооцогддоггүй: тээврийн хэрэгслийн хүчин чадал нэгэн төрлийн бус байх гэх мэт.∑

j

∑
h

Bjhk ≤
( ∑

j

∑
h

Bjhl

)
+ 1 ∀k, ∀l (17)

∑
j

∑
h

Bjhk ≤
( ∑

j

∑
h

Bjhi

)
+ 1 ∀k, ∀i (18)

Энэхүү загварт Францийн Saint-Etienne хот дахь 1227 хэрэглэгчийн бодит координатаар Euclidean зайн
хэмжээсээр зардлын матрицыг тооцоолсон. Үүнээс 100 хэрэглэгчтэй үед UDC-ийн 5 боломжит байршлыг
оновчтой тогтоохоор шинжлэв. Энэ загварийн шийд нь бодит байдалтай ойролцоо буйг туршилтаар баталсан.
Доорх зураг 100 үйлчлүүлэгчдийн хувьд 5 боломжит UDC-ийн цэг болон оновчтой маршрутыг харуулж байна.

3.3 Нью-Йоркийн банкны салбарын бодлого

Wang et al. (2003) судалгааны ажилд зарим нэг шинэ байгууламж нээх, одоо байгаа зарим байгууламжийг хаах
талаар авч үзэж байгаа.(эрэлт хэрэгцээний хуваарилалтын өөрчлөлтөөс шалтгаалан одоо байгаа
байгууламжийн тогтолцоо хангалттай үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй байдаг) Үүний тулд төсвийн хязгаарлалт,
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нээх байгууламжийн хүссэн тоо зэргээс шалтгаалан нийт сүлжээндээ жинлэсэн зайг хамгийн бага байлгана.
Бодлогын томъёололд G(M, N1, N2, D) сүлжээгээр илэрхийлэгдэж болох системийг авч үздэг. Энд:

• M = {1, ..., m}: хэрэглэгчидийн зангилааны олонлог

• N = {1, ..., n} = N1 ∪ N2: нийт байгууламжийн зангилааны олонлог

• N1 = {j1, ..., jq}: одоо байгаа байршсан байгууламжийн зангилааны олонлог

• N2 = {jq+1, ..., jn}: шинээр байршуулах байгууламжийн зангилааны олонлог

• D = dij : i ∈ M хэрэглэгч болон j ∈ N байгууламжийн хоорондох зайн матриц

• wi: i ∈ M хэрэглэгчийн эрэлт

• p: менежментийн дагуу хүсэж буй нээх байгууламжийн нийт тоо

• q = |N1|: одоо байгаа байгууламжийн тоо

• cj : одоо байгаа j ∈ N1 байгууламжийг хаах зардал эсвэл шинэ j ∈ N2 байгууламжийг нээх зардал

• b: нийт боломжит төсөв

Мөн шийдвэрийн хувьсагчуудыг дараах байдлаар бичиж болно:

yj =

{
1, Хэрэв j ∈ N байгууламжийг нээх бол

0, үгүй бол

xij =

{
1, Хэрэв i ∈ Mхэрэглэгч j ∈ N -д байршсан байгууламжаас хэрэгцээгээ авдаг бол

0, үгүй бол
Бодлогын математик загварыг томъёолбол дараах хэлбэртэй байна:∑

i∈M

∑
j∈N

widijxij → min

∑
j∈N1

cj(1 − yj) +
∑

j∈N2

cjyj ≤ b

∑
j∈N1

xij = 1, ∀i ∈ M

∑
j∈N1

yj = p

xij ≤ yj , ∀i ∈ M, j ∈ N

yj ∈ {0, 1}, ∀j ∈ N

xij ≥ 0, ∀i ∈ M, j ∈ N

Энд эхний зааглалт зардал нь нийт боломжит төсвөөс гарах зардалаас бага эсвэл тэнцүү байхыг заана,
дараагийн зааглалт нь p тооны байгууламж хүсэж байгаа учир нээх байгууламжийн нийлбэр

∑
j∈N1

yj = p
байна. Хэрэглэгч зөвхөн нээлттэй байх байгууламжийг үйлчлүүлэх учир xij ≤ yj , ∀i ∈ M, j ∈ N зааглалтыг
оруулна. Хэрэглэгч бүр яг нэг байршилд байна гэвэл

∑
j∈N1

xij = 1, ∀i ∈ M болно.
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4 Өндөр хөгжилтэй орнуудын AHP болон PROMETHEE аргыг
хэрэглэсэн туршлага

4.1 Улс орны AHP болон PROMETHEE аргыг хэрэглэсэн байдал

Д/д Улсын нэрс Салбар Эх сурвалж Тайлбар
1 Турк Агаарын тээвэр https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S095741741100947X
Turkish Airline болон бусад Агаарын
тээврийн компаниудын зах зээлд
ѳрсѳлдѳх чадварын судалгаа,
best strategy-ийг сонгоход уг аргыг
ашигласан.

2 Турк Үйлдвэрлэлийн
байршил тогтоох

https://www.researchgate.net/publication
/237658597_LOCATION_CHOICE_FOR
_FURNITURE_INDUSTRY_FIRMS_BY
_USING_ANALYTIC_HIERARCHY
_PROCESS_AHP_METHOD

Үйлдвэрийн зах зээлийн болон
хѳрѳнгѳ оруулалтыг татах
потенциалыг үнэлж байршлыг
оновчтой тогтооход уг аргаа
хэрэглэсэн

3 Турк Байгууламжийн
байршил тогтоох

http://www.rafikulislam.com/uploads/re
sourses/197245512559a37aadea6d.pdf

Газар хөдлөлтөд сүйрсэн Turk-
ийн Adapazari хотын нүүлгэн
шилжүүлэлтийн хамгийн сайн
байршлыг 2001 онд AHP аргыг
ашиглан тогтоосон.

4 Хятад Усны менежмент
тогтвортой хѳгжлийн
бодлого

https://pdfs.semanticscholar.org/56eb/
05d4c5a5c2069e6adcb175ecd364
cba7c61c.pdf

Усны менежментын болон
ашиглалтын оновчтой бодлогыг
тодорхойлоход энэхүү аргыг
хэрэглэсэн

5 Хятад Хѳрѳнгѳ оруулалтын
байршил тогтоох

http://www.rafikulislam.com/uploads/re
sourses/197245512559a37aadea6d.pdf

Disney Decision: Disney Park -
ийг Хятадад байгуулах оновчтой
байршлыг тогтооход AHP аргыг
хэрэглэсэн ба энэ судалгааны үр
дүнгээр Хонг Конг хамгийн ѳндѳр
үзүүлэлттэй гарчээ.

6 АНУ Цѳмийн хог хаягдлын
стратегийн үнэлгээ

Saaty and Gholamnezhad (1982) АНУ-ийн цѳмийн хог хаягдлыг
аюулгүй байдлаар зайлуулах
стратегийн үнэлгээнд AHP аргыг
хэрэглэсэн

7 Hong-Kong Стратегийн Үнэлгээ https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S0925527397000169

Хонконгийн electronic бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэдэг компаниуд
CE хэрэгжүүлэх стратеги
боловсруулахад амжилтын хүчин
зүйлс, ашиг тус болон зардлуудыг
үнэлэх зорилгоор AHP загварыг
боловсруулж ашигласан.

8 Mexico Selection site https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0168169913002512?
via%3Dihub

Энэхүү ажлын зорилго нь шинэ
ХАА хүнсний агуулахын оновчтой
байршлыг үнэлэхэд чиглэсэн юм.
Байршлын асуудал, агробизнесд
хамгийн их ашиглагддаг шинж
чанар, шалгуурт дүн шинжилгээ
хийж кейс судалгааг толилуулсан.10



Өндөр хөгжилтэй орнуудын AHP болон PROMETHEE аргыг хэрэглэсэн байдлын судалгааг тив, дэлхий,
салбараар нь тоон статистикийн баримтаар харуулав. Дээрх хүснэгтэд зарим улс уг аргыг ямар салбаруудад
хэрэглэсэн болохыг дурдав. Маш олон судалгааны ажлуудаас онцолж орууллаа.

4.2 AHP аргын тархалтын судалгаа
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5 Coнголтуудыг эрэмбэлэх

5.1 Аналитик шаталсан процесс

Аналитик шаталсан процессыг ( Analytic Hierarch Process) анх Питтсбург Их Сургуулийн профессор Тhomas L.
Saaty (Univ. Pittsburgh) анх дэвшүүлж улам сайжруулан Аналитик Сүлжээний процессыг (Analytic Network
Process) үндэслэсэн тѳдийгүй эдгээр aргуудын практикийн олон бодлогод хэрэглэн хѳгжүүлсэн юм Saaty
(2007). Тэдгээр аргуудыг дэлхий олон оронд шийдвэр гаргалтад бодитоор хэрэгжүүлсэн жишээ, олон зуун
судалгаа байна Lin et al. (2018). Мѳн судлаачид Fuzzy AHP, PROMETHEE Brans et al. (1986) энэ аргыг
дэвшүүлэн онолын түвшинд, практик хэрэглээдн ѳргѳн хэрэглэж байна. Энэ арга нь ямар нэг зорилгод нийцсэн
сонголтуудыг тоон утгын тусламжтайгаар эрэмбэлэх арга бѳгѳѳд сонголтуудыг зорилгодоо нийцсэн байдлыг
шалгахад шаардлагатай шалгуур (хүчин зүйл)-ыг сонгож, шалгуурын ач холбогдолыг жинг тодорхойлон
гаргадаг. Энэхүү үйл явцыг дараах зургаар харууллаа.
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Аналитик шаталсан процессын чухал үе шат нь тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд шалгууруудыг (хүчин
зүйлүүдийг) сонгох, тэдгээрийн ач холбогдлыг хос хосоор нь эрэмбэлэх бѳгѳѳд энэ үйл явцад туршлагатай
экспертүүд (тѳлѳѳлѳл) оролцох шаардлагатай байдаг. Шалгуурыг сонгох үндсэн дараах зарчимд тодорхойлох
шаардлагатай. Бидний энэ үйлдвэрлэлийн байршилын судалгаанд дараах зарчмуудыг баримталсан болно.
Үүнд:

• Үйлдвэрлэлийн үндэсний онцлогыг тусгах

• Хэмжигдэх хүчин зүйлийг сонгох

• Улс тѳрийн, хууль эрх зүйн орчинг бүрдсэн гэж үзэх

Олон экспертүүдийн ач холбогдлын эрэмбэлэлтийн тоон утгын геометр дундажаар нэгдсэн эрэмбэлэлтийг
гаргаж болно. Шалгууруудын ач холбогдлыг хос хосоор нь жинлэх техникийг нарийвчлан авч үзье.

Аналитик шаталсан процесс нь сонголтыг эрэмбэлэхэд хэрэглэгдэх шалгууруудаа ач холбогдлын жингийн
утгыг тодорхойлох нь хамгийн чухал үйл явц юм. Энэхүү аргад шалгуур {C1, C2, . . . , Ck} ын ач холбогдлыг
хос хосоор нь жинлэхдээ тогтсон {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} oнооны хуваарилалтыг авч үзсэн байдаг. Энэ нь
психофизикийн Вебер-Фехнер хуультай холбоотойгоор тогтоосон байна. Тайлбарыг дараах хүснэгтээр
үзүүллээ.
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J гээр хос хосоор нь харьцуулсан онооны матрицыг тэмдэглэе. J нь шалгуурын тоотой тэнцүү тооны мѳр, мѳн
тийм тооны баганатай квадрат матриц байна. Ѳѳрийг нь ѳѳртэй нь харьцуулж байгаа тул гол диагональ дээр
1-тоо байрлана. Жишээлбэл C1 ба C3 шалгуурууд сонголтонд аль хир ач холбогдолтойг харьцуулах гэж байгаа
гэж үзье. C1 нь C3 aaс нилээд илүү чухал (дундаас арай илүү) гэж үзсэн.(Дараах зургаар илэрхийлж байна.)

C1 = 4C3 гэж математик илэрхийлэлээр бичиж бѳгѳѳд J матрицын 1-р мѳрний 3-р багананы утга нь 4 болно.
Иймд C3 = 1

4 C1 болох учир 3-c р мѳрний 1-р багананы утга нь 1
4 болно. Гол диагналиас дээр орших утгуудыг

олсноор матрицын бусад утгыг олдоно. Дээр дурьдсанчлан энэхүү жинлэлтийг туршлагатай экспертүүд болон
мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоодтой хамтран хийхийг зорих хэрэгтэй. АШП техник болон программыг ашиглан уг
J матрицын нийцэлийг тодорхойлох C.R (consistency ratio) гэсэн утгаар тодорхойдог ба ѳѳрѳѳр хэлбэл нийцэл
гэдэг нь уг харьцуулалт зѳрчилгүй, тууштай байгаа зэргийг илэрхийлэх юм. Практикт C.R < 0.1 байхыг хүлээн
зѳвшѳѳрѳхүйц гэж үздэг. Хэрэв C.R. > 0.1 бол J матрицын утгууд нийцэлгүй байна гэж үзээд жинлэлтийг
эргэж харах хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд уг аргыг үргэжлүүлэх боломжгүй гэж үздэг. Ѳмнѳх жишээний нийцлийг
тодорхойлох утга C.R = 0.057 тул ухаалаг нийцтэй жинлэлт хийсэн гэж үзээд анализыг цааш үргэлжлүүлэн
бусад тооцооллыг хийж шалгуур бүрийн ач холбогдлын жин W = (w1, w2, . . . , wk) багананы утгыг гаргаж ирнэ.
Жинлэлтийн J матрицыг зохиох нь хэрэглэгчид илүү тѳвѳггүй байлгах үүднээс хялбар аргачлалыг Хавсралт
хүснэгт 1-д хийсэн.
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Дараах матриц нь J матрицын ард ач холбогдлын жинг буюу W = (w1, w2, w3, w4) баганыг залгаж бичиж
харуулсан байна.

Энэ тохиолдолд C1 шалгуур нь хамгийн их ач холбогдолтой гэж гарсан бѳгѳѳд жин нь 0.58 байна.

5.2 PROMETHEE арга

Preference-Ranking Organisation METHod for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) аргыг анх 1982 онд профессор
Ж. П. Бранс (Univ. Brussel ) дэвшүүлэн хѳгжүүлсэн бѳгѳѳд PROMETHEE I арга нь сонголтуудыг хагас эрэмбэлэх
арга бол PROMETHEE II нь гүйцэд эрэмбэлэдэг арга юм(Brans et al. (1986)).

Бид энэ судалгаанд PROMETHEE II аргаар сонголтуудын эрэмбийг тогтоосон болно. Энэхүү эрэмбэлэх
аргын математик томъёоллыг товч танилцуулбал:

max{C1(a), C2(a), . . . , Ck(a) | a ∈ A}

энд A = {a1, a2, . . . , an} бол сонголтуудын олонлог, Ci нь i-р шалгуур, Ci(a) бол a сонголтын Ci

шалгуураарх үнэлгээг тэмдэглэсэн.
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Энэ бодлогын хувьд аль шалгуурыг хамгийн их байлгах, алийг нь бага байлгах бэ гэдэг зорилгыг шийдвэр
гаргачид (экспертүүд) тодорхойлох болно. Энэ нь бид ѳмнѳх бүлэгт шалгуурын жинг тодорхойлох тухай
дурьдсантай адилхан ойлголт юм. Дараах хүснэгтээр шалгууруудын хувьд сонголтуудын ѳгѳгдлийг харууллаа.

a C1(·) C2(·) . . . Cj(·) . . . Ck(·)
a1 C1(a1) C2(a1) . . . Cj(a1) . . . Ck(a1)
a2 C1(a2) C2(a2) . . . Cj(a2) . . . Ck(a2)
· · · · · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
ai C1(ai) C2(ai) . . . Cj(ai) . . . Ck(ai)
· · · · · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
an C1(an) C2(an) . . . Cj(an) . . . Ck(an)

Бид судалгаандаа ашигласан PROMETHEE II аргын тооцооллын алхамуудыг Doumpos & Zopounidis (2004);
Hajkowicz & Higgins (2008), судалгаанд авч үзсэнээр танилцуулбал:

Алхам 1. Дээрх хүснэгтийн утгуудыг матриц гэж үзвэл xij = Cj(ai) буюу j-р шалгуурын хувьд i-р сонголтын
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ѳгѳгдлийг тэмдэглэсэн. Шалгуурууд нь тоон утгаар илэрхийлэгдэх эсвэл тоон утгаар илэрхийлэгдэхгүй
үгээр илэрхийлэгдэх түүнчлэн хэмжих нэгж нь ѳѳр ѳѳр байдаг тул тэдгээрийн xij утгуудыг нэг ижил
маcштаб руу шилжүүлэх нэгжээс чѳлѳѳлѳх шаардлагатай болдог. Энэ асуудлыг X матрицыг
нормалчилсоноор шийддэг. Гэхдээ шалгуурыг нѳлѳѳллѳѳр нь эерэг болон сѳрѳг гэсэн 2 бүлэгт хувааж
тус бүрт ѳѳр ѳѳр томьёогоор нормалчилна. Ѳѳрѳѳр хэлбэл эерэг шалгуурын утга их л байвал сайн
харин сѳрѳг шалгуурын харгалзах утга бага бол сайн байна гэсэн үг юм.

Эерэг шалгуурын хувьд:

Rij = xij − minXj

maxXj − minXj

Сѳрѳг шалгуурын хувьд:

Rij = maxXj − xij

maxXj − minXj

Энд: Xj гэдгээр j-р баганыг тэмдэглэсэн ба minXj бол j-р баганын хамгийн бага утга нь бол maxXj

нь хамгийн их утга юм. Энэ алхамд R нормчлогдсон матриц үүснэ.

Aлхам 2. Шалгуур бүрийн хувьд сонголтуудыг хос хосоор нь авч давуу байдлыг тодорхойлох Pj(·, ·) функцын утгын
тооцоолохдоо дараах томьёог хэрэглэдэг. Үүнд:

Pj(i, i′) = max{0, Rij − Ri′j}

Энэ алхамын үр дүнг бидэнд n(n − 1) × k хэмжээстэй матрицад хадгалан авна.

Алхам 3. Нийт шалгуурын хувьд сонголтуудын хослолын давуу байдлыг илэрхийлэх нэгдмэл π(·, ·) функцийн
(aggregated preference function) утгыг тооцоолсон. Энд ѳмнѳх бүлэгт танилцуулсан шалгууруудын ач
холбогдлын жин W = (w1, w2, . . . , wk) утгуудыг ашиглана.

π(i, i′) =
∑k

j=1 wjPj(i, i′)∑k
j=1 wj

Энэ функцийн утгыг (n × n) хэмжээстэй матрицад хадгалсан болно.

Алхам 4. Тухайн сонголт бүрээс бусад сонголттой харьцуулахад давaмгай байдлын эерэг урсгалыг тодорхойлоход
(positive outranking flow) функцийг

φ+(i) = 1
n − 1

n∑
i′=1

π(i, i′),

гэж харин бусад сонголтууд тухайн сонголтоос давамгай байх сѳрѳг урсгалыг тодорхойлох ( negative
outranking flow) функцийг

φ−(i) = 1
n − 1

n∑
i′=1

π(i′, i)

гэж тус тус тодорхойлдог. Учир нь энэхүү аргын харьцуулалт нь чиглэлтэй ойлголт учир хоёр талын
урсгалыг тооцоолдог юм (Санааг доорх диаграмаар харууллаа).
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Давамгай байдлын эерэг урсгал Давамгай байдлын сѳрѳг урсгал

Алхам 5. Сонголт бүрийн хувьд нийт урсгалын функцийг дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:

φ(i) = φ+(i) − φ−(i)

Aлхам 6. Бүх сонголтуудын хувьд φ(i) утгын эрэмбээр ранкийг тодорхойлно. Ѳѳрѳѳр хэлбэл φ(i) утга хамгийн их
байвал i-р буюу ai сонголт хамгийн ѳндѳр ранктай болно.

5.3 Үйлдвэрийн салбар бүрийн шалгуур үзүүлэлтийн жинг тодорхойлох

Хѳнгѳн үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн уулзалт, хэлэлцүүлэгээр “Үйлдвэрлэлийн оновчтой
байршлийн хүчин зүйлүүдийг тогтоох, тухайн хүчин зүйлийн ач холбогдлын жинг тодорхойлох” судалгааны
ажлын тайланг энэ хэсэгт дурдав.

Хѳнгѳн үйлдвэрүүдийн мэргэжлийн холбоодын тэргүүн, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн уулзалт,
хэлэлцүүлгийг 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны ѳдрийн 11-13 цагийн хооронд зохион байгуулж уг уулзалтанд:

• Монголын Махны Холбоо (Ментор Б.Баярбаатар)

• Монголын Ноос Ноолуурын Холбоо (Ментор С.Батбилэг)

• Монголын Арьс Ширний Үйлдвэрлэлийн Холбоо (Ментор Д.Мѳнхжаргал)

• Монголын Жимс Жимсгэнийн Үндэсний Холбоо (Ментор Ц.Сэлэнгэ)

• Монголын Сүүний Холбоо (Ментор Т.Дѳлтуяа)

• Монголын Үр Тариа эрхлэгчдийн тѳлѳѳлѳл (Ментор Ц.Сэлэнгэ)

• Хаягдал дахин боловсруулах салбарын тѳлѳѳлѳл (Ментор Г.Баттѳр)

• Ой, Модны Үйлдвэрлэл Эрхлэгчдийн Холбоо (Ментор Ж. Энхбаяр)

• Монголын Оёдлын Нэгдсэн Холбоо (2019.08.23 Тѳв аймагт Могол Ноосны Үйлдвэрт зохион байгуулсан,
Ментор С.Батбилэг, Ц.Сэлэнгэ)
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оролцож ѳѳрсдийн саналаа солилцон холбогдох хүчин зүйлүүдийг гарган тэдгээрийн ач холбогдлын жинг
тодорхойлоход ѳѳр ѳѳрсдийн саналыг ѳгсѳн болно. Судалгааны баг ѳѳрсдийн сонгосон аргачлалаар саналын
хүснэгт боловсруулж түүнд менторуудын боловсруулалт хийж тѳлѳѳллүүд тус бүрийн болон салбарын нэгдсэн
үнэлгээг тус тус гарган доор танилцуулж байна. Тодруулбал оролцогчдоос санал авахдаа хүчин зүйлсийг хос
хосоор нь харьцуулах замаар 1, 3, 5, 7, 9 болон 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 гэсэн оноонуудаар үнэлүүлсэн бөгөөд энэхүү
үнэлгээнд суурилсан онооны матриц дээр математик боловсруулалт хийж хүчин зүйл тус бүрийн оролцооны
жинг тодорхойлсон болно. Олон мэргэжилтнүүдийн үнэлгээнээс нэгдсэн жинг гаргахдаа геометр дунджаар
тооцоолсон. Хүчин зүйлийн жингийн хамгийн их байгаа нь хамгийн их ач холбогдолтой нь болно.

Мах, махан бүтээгдэхүүний салбарын оролцогчид

Санал асуулгад мах, махан бүтээгдэхүүний салбарын төлөөлөл Б.Очирбат, Д.Оюунтуяа, Н. Жавхлан,
И.Баттогтох, Амарсайхан болон, ментороор А.Баярбаатар нар оролцов.

Говийн дэд бүсийн 47 сумдын хувьд сүүний үйлдвэр барихад тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангах
хамгийн их потенциалтай сонгох бодлогыг томьёолон эхлээд шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгон тэдгээрийн ач
холбогдлын жинг АШП аргаар тодорхойлон нийцтэй эсэхийг шалгаж сонголтууд болох 47 сумыг сүүний
үйлдвэр барихад тохиромжтой байдлаар нь эрэмбэлэн харуулсан. Тус салбарын оролцогчдод тухайн санал
асуулгыг хэрхэн хийх, санал асуулгад өөрсдийн саналыг хэрхэн тусгах тухай танилцуулж ярьсны дараа тухайн
салбарын мэргэжилтнүүд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөлдөв. Энэхүү зөвлөлдөөний үр дүнд дараах 15 хүчин
зүйлс нь тухайн салбарын хөгжилд нөлөөлөх гол хүчин зүйлс гэдэг дээр санал нэгдэж, эдгээрийн хүчин
зүйлүүдийн нөлөөллийн эрчмийг тодорхойлох санал асуулга хийв. Үүнд: Мах, махан бүтээгдэхүүний салбарын
хөгжилд нөлөөлөх боломжтой хүчин зүйлсийн нөлөөллийн эрчим жинг тодорхойлох, хооронд нь харьцуулах
зорилготой санал асуулга судалгаа болно. Махны үйлдвэрлэлийн байршлын шалгуур үзүүлэлтийн
нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах хүснэгтээр харууллаа.
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Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Ус 0.16

C2
Цахилгаан эрчим хүч 0.13

C3
Бохирын системийн хүчин чадал 0.09

C4
Дулаан 0.06

C5
Газрын байршил 0.06

C6
Дэд бүтэц 0.03

C7
Малын нѳѳц, тѳрѳл 0.08

C8
Хүний нѳѳц 0.06

C9
Хэрэглэгчийн тоо, хүрээлэл 0.05

C10
Малын эрүүл мэнд 0.12

C11
Түүхий эд боловруулах үйлдвэртэй ойр байх 0.04

C12
Бусад ижил тѳрлий үйлдвэрээс алслагдсан байдал 0.02

C13
Тээвэр ложистик 0.04

C14
Бэлчээрийн нѳѳц 0.05

C15
Малын тууврын зам 0.03

Ноос, ноолуурын салбарын оролцогчид

Ноос ноолуурын салбарын Энхболд, Оюунгэрэл, Одгэрэл, Сайнбаяр, ментор нь С.Батбилэг Тус салбарын
оролцогчдод санал асуулгын талаар зөвлөлгөө өгсний дараа мэргэжлийн хүмүүс нь зөвлөлдөөд дараах
зүйлүүдэд санал нэгдэв. Ноос, ноолуурын салбарын үйлдвэрлэл нь 3 үе шаттай явагддаг. Үүнд:

1. Анхан шатны боловсруулалт /угаах, хялгас ялгах/. Эдгээр үйлдвэрийг орон нутагт сумуудад байгуулах
боломжтой. /Жич: УБ хотоос эдгээр үйлдвэрүүдийг гаргах шийдвэр хэрэгжихгүй байгаа тул орон нутагт
энэ төрлийн үйлдвэрийг байгуулахад саад болж байна. Энэ талаар төр засаг, мэргэжлийн холбооноос
бодлого гаргасан боловч хэрэгжилт тун хангалтгүй/

2. Дунд шатны боловсруулалт/самнах, ээрэх, будах/. Энэ үйлдвэрүүдийг тэр бүр орон нутагт байгуулахад
хүндрэлтэй. Химийн бодис хэрэглэдэг тул байгаль орчны талаасаа эрсдэлтэй тул хэсэг аймаг, бүсийн
хэмжээнд сайтар тооцож байгуулбал болох талтай. Нөгөө талаас мөн мэргэжлийн ажиллах техник
ажилтнууд хөдөө орон нутагт дутагдалтай.

3. Сүлжмэл эдлэл, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл. Энэ төрлийн үйлдвэрлэл нь технологи, өндөр
мэргэжлийн ажилтан, ажилчдыг шаарддаг. Энэ төрлийн үйлдвэрүүд УБ хотод байхад хангалттай.

Оролцогчид эдгээр хүчин зүйлийг тооцоод анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүд дээр хүчин зүйлсийн нэрс,
санал асуулгыг явуулахаар тогтлоо. Жич: Мэргэжлийн холбоон дээр энэ талаар гаргасан судалгаа, бодлогын
баримт бичиг байдаг, мөн энэ өдөр мэргэжлийн холбооноос болон энэ төрлийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс
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төлөөлөл нь болж чадахуйц хангалттай тооны хүн ирээгүй тул дараа С.Батбилэгийг цаг өдөр товлож,
мэргэжлийн холбоотой хамтран аль болох олон хүнээс дээрх санал асуулгыг авахыг санал болгосон болно.
Ноос, ноолуурын үйлдвэрлэлийн байршлын шалгуур үзүүлэлтийн нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах хүснэгтээр
харууллаа.

Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Түүхий эдийн нѳѳц 0.21

C2
Цахилгаан эрчим хүч 0.11

C3
Дэд бүтэц 0.06

C4
Mэргэжилтэй боловсон хүчин 0.12

C5
Ус, уур, бохир 0.1

C6
Цэвэрлэх байгууламж 0.04

C7
Борлуулалтын зах зээл 0.2

C8
Tехник тоног тѳхѳѳрѳмж 0.16

Арьс Ширний Үйлдвэрлэгчдийн тѳлѳѳлѳл

Aрьс, ширний үйлдвэрлэлийн байршлын шалгуур үзүүлэлтийн нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах хүснэгтээр
харууллаа.
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Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Ус 0.08

C2
Цахилгаан эрчим хүч 0.05

C3
Түүхий эдийн нѳѳц 0.07

C4
Хүний нѳѳц 0.06

C5
Технологи 0.08

C6
Авто зам 0.03

C7
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 0.06

C8
Зориулалтын агуулах 0.05

C9
Мал нядлах цех 0.05

C10
Түүхий эдийн тордолын цех 0.06

C11
Цэвэрлэх байгууламж 0.11

C12
Зах зээлтэй ойр байх 0.05

C13
Тѳмѳр зам 0.04

C14
Уур, ус, дулаан 0.07

C15
Хүнд үйлдвэртэй ойр байрлах 0.03

C16
Хүн амын тѳвлѳрѳл 0.05

C17
Лаборатори 0.06

Жимс жимсгэний үйдвэрлэлийн оролцогчид

Санал асуулгад Монголын жимс жимсгэнийн үндэсний холбооны тэргүүн Д. Насанжаргал, менежер Мѳнхцэцэг,
ХАИСийн зѳвлѳх Б. Нинж, ХААБТ-ийн захирал Тамир нар оролцон ѳѳрсдийн мэргэжлийн мэдлэг олон жилийн
туршлага дээр үндэслэн зѳвлѳлдѳж энэ салбарын үйлдвэрлэлд хамгийн чухал хүчин зүйлүүдийг тодорхойлсон.
Энэхүү зөвлөлдөөний үр дүнд дараах 9 хүчин зүйлс нь тухайн салбарын хөгжилд нөлөөлөх гол хүчин зүйлс гэдэг
дээр санал нэгдэж, эдгээрийн хүчин зүйлүүдийн ач холбогдлын жинг тодорхойлох санал асуулгад хамрагдсан.
Санал асуулгыг боловсруулан үр дүнг дараах хүснэгтээр үзүүллээ. Ментор Ц. Сэлэнгэ. Жимс, жимсгэнийн
үйлдвэрлэлийн байршлын шалгуур үзүүлэлтийн нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах хүснэгтээр харууллаа.
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Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Түүхий эдийн нѳѳцтэй ойр байх 0.20

C2
Дэд бүтэц 0.09

C3
Борлуулалтын зах зээлтэй ойр байх 0.12

C4
Цэвэр усын нѳѳц 0.15

C5
Ажиллах хүчний нѳѳц 0.14

C6
Цахилгаан эрчим хүч 0.15

C7
Түүхий эдийн чанар агууламж 0.11

C8
Байгаль, цаг уур, орчны нѳлѳѳлѳл 0.05

Эдгээр хүчин зүйлийн хамгийн их ач холбогдолтой нь түүхий эдийн нѳѳцтэй ойр байх бол байгаль цаг уур,
орчны нѳлѳѳлѳл нь хамгийн бага ач холбогдолтой нь гэж дүгнэж байна.

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн оролцогчид

Тус салбарын үйлвэрлэгч Витафит милк ХХК-ны Ичинхорлоо, Сүү ХК-ны Амарбаясгалан, Баярцэцэг, Монголын
ээдэмцэрийн холбооны захирал Чимэд-Очир, Гантөмөр, ШУТИС-ийн профессор Дамдинсүрэн, Сүүн сондор
ХК-ны Болормаа, Монголын Сүүний Нэгдсэн Холбооны Амарцэнгэл, Ганхуяг нар оролцсон, ментор Т.Дөлтуяа.
Тус салбарын оролцогчдод санал асуулгын талаар зөвлөлгөө өгсний дараа мэргэжлийн хүмүүс нь зөвлөлдөөд
дараах зүйлүүдэд санал нэгдэв. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын үйлдвэрлэл нь 2 салбарт хуваагддаг. Үүнд:

1. Түүхий сүүний үйлдвэрлэл. Эдгээр үйлдвэрийг суурин хотжисон газар байгуулах нь илүү тохиромжтой

2. Сүүний эрчимжсэн аж ахуй. Энэ үйлдвэрүүдийг сум бүр дээр байгуулах нь тохиромжтой. Тиймээс түүхий
сүүний үйлдвэрлэлд тохирох хүчин зүйлүүдийг жагсааж жинг тодорхойлсон болно.

Жич: Мэргэжлийн холбоон дээр энэ талаар гаргасан судалгаа, бодлогын баримт бичиг байдаг тухай яригдсан.
Түүхий сүүний үйлдвэрлэлийн байршлын шалгуур үзүүлэлтийн нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах хүснэгтээр
харууллаа.
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Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Сүүний нѳѳц 0.09

C2
Авто зам 0.09

C3
Цахилгаан эрчим хүч 0.09

C4
Цэвэр ус 0.11

C5
Дулаан 0.05

C6
Ажиллах хүч 0.09

C7
Бохирын систем 0.07

C8
Цэвэрлэх байгууламж 0.07

C9
Ложистик 0.13

C8
Тогтвортой нийлүүлэлт 0.22

Үр тариа эрхлэгчдийн тѳлѳѳлѳл

Энэ хэлэлцүүлэгт Дэлгэрцээл ХХК-наас нягтлан бодогч Д. Нарангэрэл, Алаг-түрүү ХХК-ний захирал Г.
Дамбийсүрэн, Шахайт Уул ХХК захирал Д. Батцэцэг нар оролцлоо. Оролцогчид зѳвлѳлдѳн үйлдвэрлэлийн
байршилд хамгийн чухал хүчин зүйлийг тодорхойлон тэдгээрийн жинг тооцоолох санал асуулгад хамрагдсан.
Oролцогчид тийм ч хангалттай олон байгаагүй тул цаашид илүү олон хүмүүс хамруулах хэрэгтэй гэж үзсэн. Тус
хүчин зүйлсийн боловсруулалтыг ментор Ц. Сэлэнгэ хийж доор танилцуулж байна. Үр тарианы боловсруулах
үйлдвэрлэлийн байршлын шалгуур үзүүлэлтийн нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах хүснэгтээр харууллаа.

Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Түүхий эдийн нѳѳцтэй ойр байх 0.12

C2
Зам, харилцаа холбоо 0.09

C3
Цахилгаан эрчим хүч 0.14

C4
Ажиллах хүч 0.07

C5
Усны нѳѳц 0.06

C6
Хѳрсний үржил шим 0.06

C7
Мал аж ахуйтай ойр байх 0.08

C8
Дотоодын зах зээлтэй ойр байх 0.17

C9
Боомтой ойр байх 0.23

Ой, Модны Үйлдвэрлэл Эрхлэгчдийн Холбоо

Ой, Модны боловсруулах үйлдвэрлэлийн байршлын шалгуур үзүүлэлтийн нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах
хүснэгтээр харууллаа.
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Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Нийт ойн нѳѳц 0.14

C2
Хүний нѳѳц 0.09

C3
Эрчим хүчний хангамж 0.10

C4
Зах зээлийн эрэлт 0.10

C5
Техник технологи 0.09

C6
Ойн зам 0.10

C7
Авто зам 0.08

C8
Усан хангамж 0.04

C9
Судлагдсан байдал 0.10

C10
Хилийн боомтын тѳвлѳрсѳн байдал 0.08

C11
Нийгмийн байгууламжийн хѳгжил 0.09

Хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар

Хаягдал дахин боловсруулах салбарын төлөөлөл болж Батжаргал, Содбуян, Энхцэцэг, Эрдэнэсайхан,
Рагчаасүрэн, Ганболд нарын хүмүүс оролцлоо. Ментор Г.Баттөр Тус салбарын оролцогчдод санал асуулгын
талаар зөвлөгөө өгсний дараа мэргэжлийн хүмүүс нь зөвлөлдөөд дараах зүйлүүдэд санал нэгдэв.

1. Хог хаягдалтай харицах тал дээр иргэдийн экологийн боловсрол маш муу. Хогоо ангилан ялгаж хаях ямар
ч ойлголт байхгүй

2. Төр засгийн зүгээс иргэдийн энэ талын боловсролд анхаарч байгаа зүйл байхгүй. Хог хаягдлыг дахин
боловсруулах, хэмнэлт гаргах тал дээр хууль эрх зүйн зохицуулалт байхгүй

3. Энэ чиглэлээр хөрөнгө санхүү, бодлогын дэмжлэг маш сул гэлээ.

Оролцогчид дээрх асуудлуудыг дэвшүүлэн ярилцсаны эцэст хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр барьж
байгуулахад шаардлагатай хүчин зүйлсийг тодорхойлж санал асуулгыг явуулахаар тогтлоо. Дараах хүчин
зүйлсийн дарааллын дагуу АШП-ын аргыг хэрэглэв. Хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрлэлийн байршлын
шалгуур үзүүлэлтийн нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах хүснэгтээр харууллаа.
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Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Байршил 0.18

C2
Дэд бүтэц 0.10

C3
Түүхий эдийн нѳѳц 0.07

C4
Хүн ам 0.08

C5
Тѳрийн зохицуулалт 0.10

C6
Экологийн боловсрол, бодлого 0.08

C7
Мэдээлэл харилцаа 0.12

C8
Хууль, эрх зүйн орчин 0.07

C9
Эрчим хүч 0.08

C10
Mэргэжлийн бүтэц 0.08

C11
Тээвэр ложистик 0.05

Оёдлын салбарын нэгдсэн мэргэжлийн холбоо

Оёдлын салбарын нэгдсэн мэргэжлийн холбооны хурал 2019-08-24 ны өдөр Төв аймагт Могол оёдлын
үйлдвэрийн байранд боллоо. Хуралд холбооны тэргүүн Тунгалаг, удирдах зөвлөлийн гишүүд: Оюунчимэг,
Энхцэцэг, Нэргүй,Тэмүүлэн, Баяржаргал, Чимэд-Oчир, Батжаргал, Эрдэнэбат, Отгонболд, Жаргалсайхан,
Палам, Жаргал нар оролцсон. Ажлын талаар С.Батбилэг, Ц.Сэлэнгэ нар танилцуулга хийж хүн бүрт
зааварчилгаа өгч тус салбарын хүчин зүйлсийн жагсаалтыг санал нэгдсэн байдлаар гаргуулан, санал асуулгыг
авлаа. Оёдлын салбар нь дараах онцлогуудтай байдаг. Үүнд:

1. Мэргэжлийн ажилтан хомс, ажиллах хүчнийг хүн ам олноор төвлөрсөн газраас олох боломжтой.

2. Түүхий эдийн хувьд нийлүүлэгч хэдэн үйлдвэрээс авдаг /дотоод болон гадаад/.

Иймд түүхий эд нийлүүлт дээр асуудал нэг их үүсээд байдаггүй. Энэ салбарын үйлдвэрүүдийг тэр бүр орон
нутагт байгуулахад хүндрэлтэй. Өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмж, олон тооны ажиллах хүчин
хэрэгтэй гэдгээс шалтгаалан хэсэг аймаг, бүсийн хэмжээнд сайтар тооцож байгуулбал болох талтай. Нөгөө
талаас мөн мэргэжлийн ажиллах техник ажилтнууд хөдөө орон нутагт дутагдалтай. Иймээс энэ салбарын
үйлдвэрлэл нь технологи, өндөр мэргэжлийн ажилтан, ажилчдыг шаарддаг тул хүн ам төвлөрсөн, мэргэжлийн
боловсон хүчний нөөц сайтай, цахилгаан, уур, усны нөөцтэй, хаягдал, бохирын системийг шийдсэн байрлалд
байгуулах боломжтой. Нѳгѳѳ талаар яг хэрэглэгчтэй ойр ѳѳрийн дэлгүүрийг нээн ажиллуулах боломжтой.
Ерѳнхийдѳѳ аймгийн тѳвүүдийг зохистой гэж харагдах байх гэж оролцогчид таамагласан. Оролцогчид эдгээр
хүчин зүйлийг тооцоод байгуулах, байгуулсан ажиллаж буй үйлдвэрүүд дэээр хүчин зүйлсийн нэрс, санал
асуулгыг явуулахаар тогтлоо. Санал асуулгын үр дүнг дараах хүснэгтэд нэгдгэн харууллаа. Оёдлын
үйлдвэрлэлийн байршлын шалгуур үзүүлэлтийн нѳлѳѳллийн дундаж жинг дараах хүснэгтээр харууллаа.
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Индекс Шалгуур үзүүлэлт Дундаж жин

C1
Дэд бүтэц 0.05

C2
Цахилгаан эрчим хүч 0.16

C3
Дулаан 0.09

C4
Бохир 0.07

C5
Mэргэжилтэй боловсон хүчин 0.18

C6
Ажиллах хүч 0.17

C7
Уур, ус 0.08

C8
Tүүхий эдтэй ойр байх 0.1

C9
Зах зээлтэй ойр байх 0.1

5.4 Сүүний үйлдвэрийн оновчтой байршлыг тодорхойлох бодлого

1. Сүүний үйлдвэр барих тохиромжтой байрлалыг сонгоход нэн чухал гэж үзсэн 9 шалгууруудыг сонгож
авсан. Үүнд

C1(·) C2(·) C3(·) C4(·) C5(·)
Cүүний нѳѳц Хэрэглээ Усны нѳѳц Цахилгааны

ачаалал
Ажиллах хүч

C6(·) C7(·) C8(·) C9(·)
Улаанбаатар хот
хүртэлх зай

Боомт хүртэлх
зай

Аймгийн тѳв
хүртэлх зай

Tѳмѳр зам
хүртэлх зай

2. Эдгээр шалгуурын ач холбогдлоор нь жинг АШП аргаар бодохдоо хос хосоор нь стандарт оноогоор жинлэх
ажлыг мэргэжлийн холбооны экспертүүдээс саналыг авч үнэлгээний матрицыг ашигласан.

Түүнчлэн үнэлгээ нийцлийг шалгахад C.R = 0.02 буюу нийцтэй бѳгѳѳд харгалзах жин

W = (0.2694, 0.2694, 0.0970, 0.1, 0.0297, 0.1, 0.0297, 0.0629, 0.0420)

байна. Ѳѳрѳѳр хэлбэл C1 буюу сүүний нѳѳцийн шалгуурын жин нь 0.27 буюу сүүний нѳѳцийг
тохиромжтой байрлал тодорхойлоход 27 хувийн, C9 тѳмѳр зам хүртэлх зайг 4 хувийн ач
холбогдолтойгоор тооцох болно.

3. PROMETHEE II аргаар говийн дэд бүсийн нийт 47 сумдын потенциалыг эрэмбэлэхэд дээрх 9-н шалгуурын
харгалзах жин wi-ийг ашиглан шалгуур бүрийн хувьд сумдын бодит ѳгѳгдлүүдийг энэхүү тѳслийн бусад
багуудын судалгаанаас авч анализ хийсэн.

Дээрх аргыг FLP бодлоготой хамт туршиж нийт 4 үр дүн гаргасан. Үүнд: Сүүн бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар,
Аймгийн төв, Боомт, бусад гэсэн 4 газар нийлүүлнэ гэж үзсэн ба харгалзан нийлүүлэлтийн хэмжээ 10000,
20000, 15000 болон 20000тн. Туршилтын үр дүнг доорх хүснэгтээр үзүүллээ. Хүснэгтийн эхний багананд
сумдын нэрсийг 2-р баганад зөвхөн Promethee аргаар олсон үр дүнг + тэмдэгээр харуулсан нь үйлдвэрийн
боломжит байршлыг илэрхийлж байна. 3-р багананд FLP болон Promethee аргуудыг хослуулсан үр дүнг, 4-р
багананд санамсаргүй үүсгэсэн цахилгаан эрчим хүчний датаг авч үзсэн FLP аргын бодолтын үр дүнг, 5-р
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багананд 4-ын үр дүнг Promethee аргатай хослуулснаар хэрхэн өөрчлөгдөхийг харсан үр дүнгүүд тус тус
орууллаа. Үүнээс бүх аргуудын үр дүнгээс давхардсанг харвал: Сүмбэр, Сайншанд, Өргөн, Сайхандулаан,
Хатанбулаг, Эрдэнэ, Мандалговь, Адаацаг, Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Дэрэн сумдууд байна.
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Table 1: 111. Аргуудын харьцуулалт
Д/д Сумдын нэрс Promethee only FLP with prom FLP with electric data FLP with electric and prom

0 Баянтал + + +
1 Сүмбэр + + + +
2 Шивээговь
3 Сайншанд + + + +
4 Хар-Айраг + + + +
5 Алтанширээ + +
6 Даланжаргалан + +
7 Дэлгэрэх +
8 Замын-Үүд + +
9 Иххэт +

10 Мандах + +
11 Өргөн + +
12 Сайхандулаан + +
13 Улаанбадрах + +
14 Хатанбулаг + +
15 Хөвсгөл
16 Эрдэнэ + + + +
17 Мандалговь + + + +
18 Адаацаг + + + +
19 Баянжаргалан + +
20 Говь-Угтаал + +
21 Гурвансайхан + +
22 Дэлгэрхангай + +
23 Дэлгэрцогт + +
24 Дэрэн + + + +
25 Луус
26 Өлзийт + +
27 Өндөршил
28 Сайхан-Овоо
29 Хулд + +
30 Цагаан-Дэлгэр + +
31 Эрдэнэдалай + +
32 Даланзадгад + + + +
33 Баяндалай
34 Баян-Овоо
35 Булган +
36 Гурвантэс
37 Мандал-Овоо +
38 Манлай
39 Ноён
40 Номгон + + +
41 Сэврэй
42 Ханбогд + +
43 Ханхонгор
44 Хүрмэн
45 Цогт-Овоо
46 Цогтцэций + +
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6 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдийн ашгийг
максимумчлах бодлого

Тоглоомын онол нь орчин үед улс төр, эдийн засаг, нийгэм, инженерчлэл, үйлдвэрлэл, үйлдлийн шинжлэл,
цэрэг дайны салбар, мэдээлэл технологи, олон улсын худалдаа, гэрээ хэлцэл хийхэд өргөн ашиглагдахаас
гадна хүрээлэн буй орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт зэргийг загварчлахад өргөнөөр ашиглагдаж байна.
Тоглоомын онол нь дотроо матрицан тоглоом, биматрицан тоглоом, тэг нийлбэртэй тоглоом, тэг биш
нийлбэртэй тоглоом, полиматрицан тоглоом, дифференциал тоглоом зэргээр ангилагдах ба тухайн ямар
салбарт ашиглагдаж байгаагаасаа хамаараад өөр арга, онол, хэрэглээтэй байдаг. Тоглоомд оролцож байгаа
оролцогчидын авч байгаа мэдээллээс хамаараад бүрэн ба бүрэн бус мэдээлэлтэй тоглоом гэж ангилагддаг.
Бид энэхүү хэсэгт N− оролцогчтой тэг биш нийлбэртэй Курно-Нэшийн загварыг товч авч үзнэ. Энэ загвар нь
олигополь зах зээлийн тэнцвэрийг судлахад өргөн ашиглагддаг. Сүүлийн үед энэхүү загварын өргөтгөлийг уул
уурхай, гадаад худалдаа, объектын ашигтай байршил тогтоох зэрэг хэоэглээний олон салбаруудад ашиглаж
байна. N−тоглогчтой Курно-Нэшийн классик загварыг дараах хэлбэртэй томъёолдог. Нэгэн төрлийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг N− тооны үйлдвэрлэгч (тоглогчид) байг. Энэ зах зээлд оролцогчид тухайн
бүтээгдэхүүнийг борлуулах үнийг дангаараа тогтоох боломжгүй гэж үзнэ. Ийм зах зээлийг олигополь зах зээлд
хамааруулдаг. i−р тоглогч xi хэмжээтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба тухайн зах зээлд тогтож байгаа үнэ

Pi = Pi(Q) = ai − biQ, Q =
N∑

i=1
xi байг. Энд Q− нь бүх үйлдвэрлэгчидийн үйлдвэрлэх нийт бүтээгдэхүүн

юм. Тэгвэл i−р тоглогчийн олох цэвэр ашгийг Курно-Нэшийн загвараар дараах хэлбэртэй олно.

(Pi) max
xi∈Xi

f(xi, x−i) = xiPi − Cixi, i = 1, ..., N

Энд Ci нь i−р тоглогчийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулсан нийт зардал, Xi тухайн тоглогчийн зааглалт
(нөөц), x−i := (xi′)N

i′=1,i′ ̸=i ∈ Rn−i нь i− ээс бусад тоглогчидын үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээг тус тус
илэрхийлж байгаа юм. Энэ төрлийн бодлого нь параллель, параметртэй програмчлалын бодлогод хамаарна.
Одоо дээрх N− тооны параллель оптимизацийн бодлогын шийдийн тодорхойлолтыг өгье.

fi(x̄i, x̄−i) ≥ fi(xi, x̄−i), ∀xi ∈ Xi, i = 1, ..., N.

нөхцлийг хангах x̄i ∈ Xi− цэгийг i−р тоглогчийн шийд гэх ба энэ бүх N− тооны уялдаатай цэгүүдийн
векторыг Нэшийн тэнцвэрийн цэгүүд гэдэг. Тэгэхээр Курно-Нэшийн загварын гол зорилго бол тоглогч бүрийн
ашгийг хамгийн их байлгах цэг Нэшийн тэнцвэрийн цэгийг олоход оршино. Ийм учраас дээрх бодлогыг хотгор
програмчлалын бодлого хэлбэрээр загварчлах нь шийдийг олох боломжийг өгдөг. (Pi)− бодлогыг бодох хэд
хэдэн төрлийн аргууд байдаг. Тухайлбал, үл хөдлөх цэгийн арга, Никайдо-Исодагийн функцийн арга,
торгуулийн арга, вариацийн тэнцэтгэлбишийн арга гэх мэт. Одоо Курно-Нэшийн загварын практик хэрэглээг
үйлдвэр барих шийдвэр гаргах дараах загварын тусламжтай тайлбарлана. Энэ бодлогыг говийн бүсийн 47
сумыг тус бүрд нь нэг тоглогч гэж үзээд хэрвээ сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр сум бүрт
баригдсан гэж үзвэл тус бүрийн ашиг нь ямар байхыг сум бүрийн нөөц, зааглалт( сүүний нөөц, ажиллах хүч,
эрчим хүч, тээврийн зардал гэх мэт ) дээр тулгуурлан судлах зорилго тавъя. Дараа нь дээрх тоглогчидоо
ашгаар нь эрэмблэнэ. Ийм эрэмбэ тогтоосноор ашиг нь өндөр байгаа эхний k− тооны тоглогчидыг(сумд)
шийдвэр гаргагчдын зүгээс анхаарах, хөрөнгө оруулалтыг зохистой оруулах, удирдах боломж үүснэ.
i = 1, ..., N тоглогчдын бодлогыг дараах хэлбэртэй тавъя.

(Mi) max
(xi,yij)

fi(x) = ωisi

[
xiPi(Q) − (cT

1i + cP
1i + cvar

1i )xi +
si∑

j=1
(P̄ijyij − (cT

2i + cP
2i + cvar

2i )yij)
]
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Xk = {(xi, yi) : Pi(Q) = (ai − biQ), P̄ij = (āij − b̄ijyi)

0 ≤ xi ≤ capmilk
i ,

0 ≤ yij ≤ capprod
i , j = 1, ..., si,

Q =
N∑

i=1
xi, yi =

si∑
j=1

yij ,

α1x1 + α2x2 + · · · + αN xN ≤ T,

β1y1 + β2y2 + · · · + βN yN ≤ M }.

Энд
xi нь i−р сумын үйлдвэрийн аргаар(ариутгаж савласан) бэлтгэсэн сүүний хэмжээ(литрээр),
yij нь i−р сумын үйлдвэрлэж байгаа сүүн бүтээгдэхүүн(ааруул, өрөм, зөөхий, тараг, бяслаг гэх мэт)
capmilk

i − нь i−р сумын бэлтгэж чадах сүүний дээд хүчин чадал( литрээр),
capprod

i − нь i−р сумын бэлтгэж чадах сүүн бүтээгдэхүүний дээд хүчин чадал(тонноор),
cT

1i, cP
1i, cvar

1i -нь харгалзан i−р сумын сүү тээвэрлэлт, үйлдвэрлэлийн болон хувьсах зардалууд,
cT

2i, cP
2i, cvar

2i -нь харгалзан i−р сумын сүүн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, үйлдвэрлэлийн болон хувьсах
зардалууд,
α1, α2, ..., αN − сумдууд сүүний дотоодын хэрэгцээгээ хангаад улсад нийлүүлж болох илүүдэл хувиуд,
T−улсаас энэ бүс нутагт бэлтгэхээр төлөвлөж байгаа төлөвлөгөөт сүүний хэмжээ,
β1, β2, ..., βN − сумдууд сүүн бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээгээ хангаад улсад нийлүүлж болох илүүдэл
хувиуд,
M− төлөвлөгөөт сүүн бүтээгдэхүүний хэмжээ,

ωi =

{
1, хэрэв i-р сум 380квт холбогдсон

0, үгүй бол

si =


1, хэрэв i-р сум төмөр зам болон засмал замтай

0.5, хэрэв i-р сум засмал замтай

0.2 хэрэв i-р сум шороон замтай

Дээрх бодлого нь N = 47 тоглогчтой хамтын гүдгэр зааглалттай ерөнхийлсөн Нэшийн тэнцвэрийн бодлого
юм. Тоглогч бүрийн зорилгын функц бусад тоглогчдын стратегиудаас хамаарсан, зааглалтын олонлог
бэхлэгдсэн, битүү, гүдгэр олонлогууд байна. Мөн тоглогч бүрийн зорилгын функцүүд өөрийн стратегиудын
хувьсагчуудаар хотгор учраас дээрх бодлого нь эквивалентаар тус бүрдээ гүдгэр програмчлалын параметрт
бодлогууд юм. Хамтын гүдгэр зааглалттай ерөнхийлсөн Нэшийн тэнцвэрийн бодлогыг эквивалентаар дараах
Вариацийн тэнцэтгэлбиш рүү шилжүүлж боддог.

F (x⋆)T (x − x⋆) ≥ 0, ∀x ∈ X ⊂ Rn (V IP )

Энд F : Rn → Rn өгөгдсөн вектор функц, X ⊂ Rn өгөгдсөн битүү, гүдгэр олонлог.

X = X1 × X2 × X3 × · · · × X47,

F (x) = (∇xifi(x))47
i=1

F− буулгалт монотон үед (V IP ) бодлого шийдтэй, хүчтэй монотон үед цор ганц шийдтэй байдаг.
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6.1 Tоон туршилт

Одоо дээрх загвар дээрээ параметрүүдийг өгөх замаар тооцоолол хийж үзье. Сүүн бүтээгдэхүүний талаар
дата өгөгдөл огт байхгүй учраас (Mi)− загвар дээр зөвхөн сүү үйлдвэрлэл гэсэн хэсгийг нь үлдээж тооцоо
хийе. Өөрөөр хэлбэл yii хувьсагчаас хамаарсан хэсгийг тооцоонд оруулахгүй. Pi(Q) = (ai − biQ) томъёонд
a = 2000, b = −0.01 гэж авъя. cT

1i = 200, cP
1i = 300, cvar

1i = 100 төг гэж тооцоонд оруулна. Сум тус бүрийн
сүүний нөөцөөс хэрэгцээг нь хасаж нийт нөөцд нь харьцуулсан харьцаагаар сум бүрийн улсад төвлөрүүлэх
боломжит хувь буюу αi-нүүдийг тооцно. T−г шийдвэр гаргагчдын зүгээс тухайн бүс нутагт тавьж байгаа
төлөвлөгөөт боловсруулсан сүүний хэмжээг авах ба энэ төлөвлөгөөт тоог өөрчлөх бүрт сум бүрийн ашиг
харилцан адилгүй өөрчлөгдөж эрэмбэд өөрчлөлт орж байна. Сум бүрт үйлдвэр барьсан гэж үзэж байгаа тул
сум бүрийг 380 квтд холбогдсон гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл ωi = 1, i = 1, ..., 47 гэж үзье. T = 30000 тн сүү
үйлдвэрлэх төлөвлөгөөт норм өгвөл дараах байдлаар эрэмбэ үүсэв. Үйлдвэр баривал ашгаараа хамгийн
эхэнд (Index=1) энэ хүснэгтийн эхний сум буюу Говьсүмбэрийн Сүмбэр сум, Хоёрдугаарт (Index=7) буюу
Дорноговь-Даланжаргалан сум, гуравдугаарт(Index=5) Говьсүмбэр-Шивээговь сум тус тус ашигтай гарч байна.
Усны нөөцийн талаар дата олдоогүй учраас энэ тооцоонд оруулсангүй. Мөн дээрх загварт үйлдвэрлэсэн
бүтээгдэхүүний тодорхой хувийг хөрөнгө оруулалт байдлаар ашиглаж боломжийг тусгаж загварчлах
боломжтой. Мах, Ноос, Ноолуурын үйлдвэрүүд дээр ийм эрэмбийг мөн гаргах боломжтой.
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Аймаг Сумдууд Сүүний нөөц Сүүний хэрэглээ Ашгийн эрэмбэ Замын нөхцөл
Дорноговь Сайншанд сум 1623.374583 1090.629404 Index=35 1
Дорноговь Айраг сум 1811.360379 169.7292874 Index=46 1
Дорноговь Алтанширээ сум 1700.76054 58.46692106 Index=2 1
Дорноговь Даланжаргалан сум 2161.316117 124.5419194 Index=33 1
Дорноговь Дэлгэрэх сум 2790.816745 85.67156098 Index=3 0.2
Дорноговь Замын-Үүд сум 481.3078062 784.415821 Index=18 1
Дорноговь Иххэт сум 2347.23967 94.93958238 Index=9 0.2
Дорноговь Мандах сум 1936.300215 72.16146014 Index=43 0.2
Дорноговь Өргөн сум 1906.688549 87.33150511 Index=39 1
Дорноговь Сайхандулаан сум 2278.782372 59.98853651 Index=34 0.2
Дорноговь Улаанбадрах сум 2129.831118 66.85886083 Index=37 0.2
Дорноговь Хатанбулаг сум 3417.327462 131.9655584 Index=47 0.2
Дорноговь Хөвсгөл сум 1759.728307 72.34589837 Index=36 0.2
Дорноговь Эрдэнэ сум 3219.631559 110.3862847 Index=42 1
Дорноговь Дүн 29564.46542 3009.4326 Index=40 0
Дундговь Сайнцагаан сум 4502.606833 685.6453124 Index=32 0.2
Дундговь Адаацаг сум 3629.285026 133.4809012 Index=45 1
Дундговь Баянжаргалан сум 1346.207464 56.52749908 Index=29 0.2
Дундговь Говь-Угтаал сум 2134.216507 75.19582441 Index=12 0.2
Дундговь Гурвансайхан сум 2668.331145 98.47185344 Index=44 0.2
Дундговь Дэлгэрхангай сум 2225.077955 102.7945445 Index=41 0.2
Дундговь Дэлгэрцогт сум 2234.271572 73.8657656 Index=26 1
Дундговь Дэрэн сум 2968.692567 96.85678204 Index=19 0.2
Дундговь Луус сум 2137.963165 85.36127382 Index=30 1
Дундговь Өлзийт сум 3112.7471 110.6798932 Index=27 1
Дундговь Өндөршил сум 2004.182713 67.3579779 Index=6 0.2
Дундговь Сайхан-Овоо сум 2170.966383 102.1295151 Index=17 0.2
Дундговь Хулд сум 3038.455966 109.3498344 Index=24 1
Дундговь Цагаандэлгэр сум 1688.9873 46.50455597 Index=23 0.2
Дундговь Эрдэнэдалай сум 7904.857859 266.2492709 Index=20 0.2
Дундговь Дүн 43766.84955 2110.470804 Index=38
Өмнөговь Даланзадгад сум 956.1710169 1072.249037 Index=16 1
Өмнөговь Баяндалай сум 1842.947149 95.17437744 Index=10 0.2
Өмнөговь Баян-Овоо сум 1368.746749 77.87411694 Index=15 1
Өмнөговь Булган сум 1664.178932 94.9908203 Index=11 0.2
Өмнөговь Гурвантэс сум 1770.833304 214.1194046 Index=22 0.2
Өмнөговь Мандал-Овоо сум 1803.12923 74.34064198 Index=21 0.2
Өмнөговь Манлай сум 1848.993989 113.0253094 Index=28 0.2
Өмнөговь Ноён сум 1159.664424 61.17041713 Index=25 0.2
Өмнөговь Номгон сум 2620.075558 117.2012343 Index=14 1
Өмнөговь Сэврэй сум 1572.091468 93.43058461 Index=8 0.2
Өмнөговь Ханбогд сум 2174.449044 248.0315864 Index=31 0.2
Өмнөговь Ханхонгор сум 2073.729502 93.84358817 Index=13 1
Өмнөговь Хүрмэн сум 1532.618651 72.59684914 0.2
Өмнөговь Цогт-Овоо сум 1187.921852 76.4515491 1
Өмнөговь Цогтцэций сум 1757.11652 324.8043604 0.2
Өмнөговь Дүн 25332.66739 2829.303877
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Аймаг Сумдууд Сүүний нөөц Сүүний хэрэглээ Ашгийн эрэмбэ Замын нөхцөл
Говьсүмбэр Сүмбэр сум 4798.130153 546.7586923 Index=1 1
Говьсүмбэр Баянтал сум 1007.889276 53.22951362 Index=7 1
Говьсүмбэр Шивээговь сум 944.0976177 149.1242507 Index=5 1
Говьсүмбэр Дүн 6750.117046 749.1124566 Index=4

7 Дүгнэлт

• Бид энэ судалгааны ажлаар аж үйлдвэрийн салбаруудыг тухайн бүс нутагт хэрхэн оновчтой байршуулах
талаар математик судалгаа хийсэн. Үүний тулд тухайн сум орон нутгийн хувьд үйлдвэр барихад зайлшгүй
шаардлагатай хүчин зүйлүүдийг эхлэн тодорхойлж Аналитик шаталсан процессын аргыг ашиглан эдгээр
хүчин зүйлсын нөлөөлөл буюу жингүүдийг тодорхойлсон.

• Үүний дараа эдгээр жингүүдийг ашиглан бусад нөөц, хязгаарлалтуудад тулгуурласан Facility Location
бодлогыг дангаар нь болон AHP-аргатай хослуулан томъёолсон. Эдгээр бодлого нь холимог бүхэл тоон
программчлалын бодлого учраас ерөнхий тохиолдолд NP-hard төрлийн бодлогод хамаардаг.

• Сум бүрийг нэг нэг тоглогч гэж үзэн, үйлдвэр барихад шаардлагатай хүчин зүйлсүүд харилцан адилгүй
гэдгээс бид ерөнхийлсөн Нэшийн тэнцвэрийн загварыг томъёолж бүтээгдэхүүнийг борлуулахад олох
цэвэр ашгаар нь эрэмбэ тогтоож болохыг үзүүлсэн.

• Дээрх загваруудаа Говийн бүсийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбар дээр туршиж үзсэн. Энэ салбарын
хувьд бусад салбаруудаа бодвол дата өгөгдөл харьцангуй илүү олдож байсан.

• Эцэст нь дүгнэхэд бидний боловсруулсан загварууд бусад салбаруудад хэрэглэгдэх бүрэн боломжтой.
Гагцхүү тухайн үйлдвэрийг барихад шаардлагатай нөөц, хязгаарлалтуудыг илэрхийлсэн бодит дата
өгөгдлүүд олоход хүндрэлтэй байна.
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