Азийн бүтээмжийн
байгууллага
2025 Алсын хараа
Үйл ажиллагааг өргөжүүлэн
танилцуулах хөтөлбөр

Эрхэм зорилго
"Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Ази-Номхон далайн бүс нутгийн
нийгэм,
эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах"
Алсын хараа
“Ази-Номхон далайн бүс нутгийг хамарсан, инновацид суурилсан
бүтээмжийн өсөлтийг үзүүлэх”
Зорилтууд
Бүтээмжийн тогтвортой өсөлт;
Хүчирхэг инновацийн тогтолцоо;
Бүх нийтийн оролцоог хангасан хамтын хөгжил

АЛСЫН ХАРАА 2025

Эдгээр
зорилго тус бүр үр дүнгийн гол
талбаруудыг (KRA) агуулах бөгөөд тэдгээр нь
төсөл, хөтөлбөрийн түвшинд хэрэгжүүлэх
боломжтой хэмжигдэхүйц, хянахад хялбар дэд
зорилтуудад хуваагддаг.

АББ нь энэхүү алсын харааг амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай
стратегийн 5 чиглэлтэй
Стратегийн чиглэл бүр
төсөл, хөтөлбөр төлөвлөхөд туслах дэд стратегитай

АББ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ
ЧИГЛЭЛ

1. БҮТЭЭМЖИД ТӨВЛӨРӨХ
Үндэсний хөгжлийн төлөвлөлтийн хөтөлбөрт БҮТЭЭМЖ голлох байр суурь эзэлнэ
Төсөл, хөтөлбөрүүд
Ухаалаг шилжилт

Ажиллах хүчний чанар

Ногоон бүтээмж

Аж
ахуйн
нэгжүүдэд
шинэлэг технологи, техник
арга хэрэгсэл гэх мэт шинэ,
инновацлаг
аргуудыг
нэвтрүүлэх
замаар
бизнесийн моделоо өөрчлөх,
өрсөлдөх
чадвараа
нэмэгдүүлэх
боломжийг
нээх

Бүтээмжийг дээшлүүлэх
мэдлэг,
туршлагыг
үндсэн орц болгох замаар
ажиллах
хүчний
ур
чадвар,
чадамжийг
дээшлүүлж,
ирээдүйд
бэлтгэх

Шинэ техник арга хэрэгсэл,
хэрэгжүүлэлтийн аргуудыг
нэвтрүүлж, тогтолцоогоор
нь
хөгжүүлэх
замаар
Ногоон
бүтээмжийг
эрчимжүүлэх

АББ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

2. ИННОВАЦ
ИННОВАЦ бол бүтээмжийн гол хөдөлгөгч хүч
Төсөл, хөтөлбөрүүд
Тогтвортой экосистем ба хууль эрх зүйн
таатай орчин

Инновацын чадавхи

Урт хугацааны бүтээмжийн өсөлт ба
тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд
бизнесийн
тогтвортой
байдлыг
сайжруулж, инновацыг идэвхжүүлэхэд
шаардлагатай хууль эрх зүйн таатай
орчин, нөхцөлийг дэмжих.

Инновацын соёлыг сурталчлах, шинэ
санаа гаргах, бүтээгдэхүүн судалгаа,
шинжилгээний үр дүнг арилжаалах
маягаар АББ-ын гишүүд орнууд ба
байгууллагуудын инновацын чадавхыг
нэмэгдүүлэхэд түлхэц болох.

АББ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

3. ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БҮТЭЭМЖ
Бүтээмжийн хөдөлгөөнд нийгмийн бүх давхаргыг татан оролцуулах,
баялгийн тэгш хуваарилалт
Төсөл, хөтөлбөрүүд
Өргөн хүрээний
Бүтээмжийн өгөөжөөс
ЖДҮ-ийн хөгжил
оролцоо
хүртээх
ЖДҮ болон албан бус Эмэгтэйчүүд, хөгжлийн Бүтээмжийн
өсөлтийн
салбарын
бүтээмжийг бэрхшээлтэй хүмүүс ба өгөөжийг тэгш хуваарилж,
дээшлүүлэх.
орхигдох
магадлалтай хуваалцахад чиглэсэн үзэл
бүлгүүдэд
чиглэсэн баримтлал,
практикийг
бүтээмжийн хөдөлгөөнд сурталчлан таниулах.
өргөнөөр
хамруулах,
тууштай байдлыг хангах.

АББ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

4. БҮС НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН ХУРДАСГУУР
АББ-ын үүрэг, оролцоог бэхжүүлэх нь

Баталгаажуулалт
ҮБТ
эсвэл
тэдгээрийн
харьяа
байгууллагын
Баталгаажуулалтын
байгууллагууд
бүтээмжтэй
холбоотой
тохирлын үнэлгээг хийхдээ
АББ-ын
итгэмжлэлийн
байгууллагаас
тогтоосон
чанарын стандартыг дагаж
мөрдөж
байгаа
эсэхэд
албан ёсоор, бие даан
шалгах хөтөлбөр

Төсөл, хөтөлбөрүүд
Судалгаа ба хөтөлбөр
Дижитал платформ
боловсруулалт

Бүтээмжийн
хөдөлгөөнтэй
холбоотой одоогийн болон
шинээр гарч ирж буй чиг
хандлагын талаарх контентыг
хүргэхийн
тулд
дижитал
платформ болон нийгмийн
сүлжээ ашиглах.

Салбар
бүрийн
бүтээмжтэй
холбоотой
шинээр гарч ирж буй
санаа,
чиг
хандлагыг
судалж,
тодорхойлох,
гишүүн орнуудын хэрэгцээ,
шаардлагад
дүн
шинжилгээ хийх, шинэ
хөтөлбөр
боловсруулах
үндэс суурийг тавих.

Төгөлдөршлийн
төвүүд

Бүтээмж
дээшлүүлэх
үйл ажиллагаанд чухал
ач холбогдолтой гол
талбаруудаар
бүс
нутгийн
хэмжээнд
суралцах төв болж чадах
сонгогдсон
гишүүн
орнуудын
чадавхыг
нийтээр
хүлээн
зөвшөөрч, бэхжүүлэх.

АББ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
5. ҮНДЭСНИЙ БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВҮҮД БА БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ

АББ-ын гишүүн орнуудад бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх стратегийг шинэчлэн
тодорхойлоход туслах зорилгоор үндэсний бүтээмжийн төвүүдийн хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэн тэлэх, гол оролцогч талууд болон мэргэжилтнүүд хоорондын түншлэлийг
бэхжүүлэх
Төсөл, хөтөлбөрүүд
ҮБТ хоорондын хамтын
Туршлага судлах аялал
Үндэсний хөтөлбөр
ажиллагаа
өсөлтийн
ЖДҮ болон албан бус салбарын Эмэгтэйчүүд,
хөгжлийн Бүтээмжийн
бүтээмжийг дээшлүүлэх.
бэрхшээлтэй
хүмүүс
ба өгөөжийг тэгш хуваарилж,
орхигдох
магадлалтай хуваалцахад чиглэсэн үзэл
бүлгүүдэд
чиглэсэн баримтлал,
практикийг
бүтээмжийн
хөдөлгөөнд сурталчлан таниулах.
өргөнөөр хамруулах, тууштай
байдлыг хангах.
Гадны экспертийн зөвлөх
Баталгаажуулалтын
Загвар байгууллагын төсөл
үйлчилгээ
байгууллага
Бүтээмжийг
дээшлүүлэх Бүтээмжийг
дээшлүүлэх ҮБТ-үүдэд баталгаажуулалтын
тодорхой хэрэгцээ, шаардлагыг арга
техникийг
АББ-ын байгууллагын
шаардлагыг
хангахын тулд AББ-ын гишүүн гишүүн орнууд нэвтрүүлэхэд хангахад нь туслалцаа үзүүлэх.
орнуудад зөвлөгөө, туслалцаа загвар
болохуйц
үзүүлэх.
байгууллагыг бэлтгэх.

ОЛОН УЛСЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
Энэхүү хөтөлбөр нь аж үйлдвэр, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, болон төрийн үйлчилгээг
хамардаг. Эдгээр нь практик сургалт, тэргүүн туршлага болон инновацийг хуваалцах, мөн
мэдлэгийг бий болгоход загварлагдсан. АББ-ын үйл ажиллагааны оролцогчид нь гишүүн
орны бүтээмжийн оролцогч талуудыг төлөөлдөг. Тэд шинээр олж авсан мэдлэг, ойлголтоо
эх орондоо бусдад түгээх замаар үр нөлөөг бий болгодог.

ҮНДЭСНИЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
Бүс нутгийн зөвлөхөөр ажиллаж, гишүүн улс бүрийн эдийн засаг, хөгжлийн бодлого, гүйцэтгэлийг судалж,
бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх стратеги боловсруулахад тусалдаг.

