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Харилцагчийн үйлчилгээ 

II хэсэг                           

Хэцүү харилцагчтай 

харилцах урлаг 
ББСБ-уудын ХАРИЛЦАГЧТАЙ 

ХАРЬЦДАГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛАВ 

Санхүүгийн боловсролын HUB 
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ХЭЦҮҮ ХАРИЛЦАГЧТАЙ ХАРИЛЦАХ УРЛАГ   
ПРАКТИКТ СУУРИЛСАН  СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

 

 

Сургалтын зорилго  
 

Өмнөх сургалтаар харилцагчийн үйлчилгээний системийг ойлгон, байгууллагын дотоод болон 

гадаад харилцагчийн үйлчилгээ нь багийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлдөг болох, 

харилцагчаа таньж мэдэх арга техникийг бодит туршлага, практиктай хослуулан харилцагчийн 

сэтгэлзүйд суурилан үйлчлэх урлагт суралцсан. Энэ удаагийн сургалтаар хэцүү харилцагчтай 

хэрхэн харилцах урлагт суралцана. 

 

Зорилтот бүлэг 
 

Банк бус санхүүгийн байгууллагын харилцагчтай шууд харилцдаг салбарын захирал, зээлийн 

ажилтан, үйлчилгээний ажилтнууд  

  

 

Сургалтын арга хэлбэр 
 

Сургалт нь Санхүүгийн боловсролын HUB.ын туршлагатай зөвлөх, сургагч багш нарын чадавхи 

дээр суурилан бодит кейс практик туршлагаас суралцан багаар хэлэлцүүлэг хийн, бодит кейс 

дээр харилцан ярилцаж виртуал танхимд Zoom meeting платформ дээр явагдана. 

 

Сургалтад тавигдах шаардлага  
 

Харилцагчийн үйлчилгээний 1-р хэсэг буюу СЭТГЭЛ ЗҮЙД СУУРИЛСАН ХАРИЛЦАГЧИЙН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ  сургалтад суусан бол давуу тал болно.  

 

Сургагч багш нар 

 
Ш.Алтанцэцэг  / Санхүүгийн боловсролын HUB Гүйцэтгэх захирал / 
М.Энхбат /Санхүүгийн боловсролын HUB, сургагч багш/ 

Х.Мөнгөнжигүүр /Санхүүгийн боловсролын HUB, сургагч багш/ 

Н.Сувд-Эрдэнэ /Санхүүгийн боловсролын HUB, сургагч багш/ 

 

 

Сургалтын огноо 

 

2022 оны 02-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд 
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Эхний өдрийн хөтөлбөр  
 

Цаг Сэдэв Агуулга Сургагч багш 
09:00:10:30 Хэцүү харилцагч 

гэж байдаггүй 

Хэцүү харилцагчийг бид 

өөрсдөө бий болгодог, 

DISG шинжээр 

тодорхойлогдсон 

харилцагчтай  хэрхэн 

харилцах нь 

Ш.Алтанцэцэг 

Санхүүгийн 

боловсролын HUB 

Гүйцэтгэх захирал 

11:00-11:10 Цайны завсарлага   

11:10-12:30 Харилцагчийн 

үйлчилгээний RATER 

зарчим 

Харилцагчид өгсөн амлалт 

биелүүлж байгаа эсэх, Та 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ 

хангалттай мэдэж байгаа эсэх, 

Харилцагчаа хангалттай 

халамжилж чадаж байна  уу 

Х.Мөнгөнжигүүр 

Санхүүгийн 

боловсролын HUB 

Сургагч багш  

 

Хоёр дахь өдөр  
 

Цаг Сэдэв Агуулга Сургагч багш 
09:30-11:00 Smile болон Phone 

зарчим, гомдолтой 

харилцагч 

 

Харилцагчтай харилцах 

анхны сэтгэгдэл болон 

гомдолтой харилцагчтай 

харилцах 

Н.Сувд-Эрдэнэ 

Санхүүгийн 

боловсролын HUB 

Сургагч багш 

11:00-11:10 Цайны завсарлага   

11:10-12:30 Хэцүү 

харилцагчтай 

харилцах арга зүй 

Хэцүү харилцагчтай хэрхэн 

харилцах арга 

Хэрхэн тийм гэж хэлүүлэх вэ?  

М.Энхбат 
Санхүүгийн 

боловсролын HUB 

Сургагч багш 

12:30-13:00 Хэлэлцүүлэг Бататгал хэлэлцүүлэг Модератор: 

Ш.Алтанцэцэг 
 

 

                                                   

 

 

 


