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БЧД-ийн зохион байгуулалт



Төслийн хэрэгжилт

• Төслийн сонголт
• Өнөөгийн нөхцөл 

байдлын судалгаа
• Төслийн хэрэгжилт
• Төслийн үр дүн
• Баталгаажуулалт
• Өөрийн үнэлгээ

Төслийн үнэлгээ

• Явцын 1-р үнэлгээ
• Явцын 2-р үнэлгээ
• Явцын 3-р үнэлгээ
• Төслийн хамгаалалт 
• Төслийн нэгдсэн 

үнэлгээ

Төслийн 
урамшуулал

• Төслийн болзолт 
урамшуулал

• Төслийн үр дүнгийн 
урамшуулал

• Ахлагч нарын 
идэвхжүүлэлт

• Гишүүдийн 
идэвхжүүлэлт

МЕХАНИЗМ

БЧД-ууд БЧД баг Бүтээмжийн зөвлөл

БЧД-ийн үйл ажиллагаа 



3.22. БЧД-нь хагас жил тутам нэгээс доошгүй төсөл, ЖСА хэрэгжүүлнэ.
4.8 Цех нэгжийн бүтээмжийн зөвлөл нь хагас жил тутамд бүтээмж чанарын дугуйлангуудын төсөлт ажлын
нэгтгэсэн үнэлгээ, төлөвлөгдсөн төсөвт үндэслэн дугуйлангийн хэрэгжсэн төсөл, ЖСА-ыг дараах байдлаар
урамшуулна.

БЧД-ийн төслийн ажил:
-85 ба түүнээс дээш оноо авсан I ангиллын төсөл 200 000 төгрөг хүртэл
-75-84 оноо авсан II ангиллын төсөл 150 000 төгрөг хүртэл
-50-74 оноо авсан III ангиллын төсөл 100 000 төгрөг хүртэл
-50-с доош оноо авсан болзол хангахгүй төсөл урамшуулал олгогдохгүй

БЧД-ийн ЖСА
-85 ба түүнээс дээш оноо авсан I ангиллын ЖСА 80 000 төгрөг хүртэл
-75-84 оноо авсан II ангиллын ЖСА 60 000 төгрөг хүртэл
-50-74 оноо авсан III ангиллын ЖСА 40 000 төгрөг хүртэл
-50-с доош оноо авсан болзол хангахгүй ЖСА урамшуулал олгогдохгүй

Ерөнхий захирлын 2015/12/08-н өдрийн А/616 тушаал, 

БЧД-ийн үйл ажиллагаа 

Нийт 6 бүлэг 79 заалт; БЧД-ийн тухай /3.18-3.32 хүртэл 15 заалт/ 



Баяжуулах 
үйлдвэрийн дарга

Ерөнхий инженер

Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

Төлөвлөлт 
шинжилгээний алба 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал эрүүл ахуйн алба 

Үйлдвэр техникийн 
алба Эрчим зүйн алба  

Хүний нөөцийн алба Механикийн алба  

Бутлан 
тээвэрлэх 

хэсэг  

Нунтаглан 
баяжуулах 

хэсэг  

Шүүн 
хатаах 
хэсэг  

Урвалжийн 
хэсэг  

Өөрөө 
нунтаглах 

хэсэг  

Дулаан 
агааржуулал

тын хэсэг  

Өргөн 
тээвэрлэх 

машин 
механизм
ын хэсэг 

Механик 
боловсруул

алт, 
бигнүүрий

н хэсэг  

Хаягдлын 
аж ахуйн 

хэсэг  

Цахилгаан 
хөтлүүр, 

автоматжуул
алтын хэсэг  

Засварын 
хэсэг  

Дотоод 
тээврийн 

хэсэг  

Аж 
ахуйн 
хэсэг  

Цагаан тоос дарах алба   



Баяжуулах үйлдвэрийн бүтээмжийн 
зөвлөл

5 сайн үйлс багСайн саналын баг БЧД-ийн төслийн 
үнэлгээний баг

Зорилтот 
бүлгүүд

Үнэлгээний 
баг

Саналын 
хэрэгжилтийг 

шалгах баг

Бүтээмжийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт





Бүтээмж чанарын дугуйлангийн төслийн хэрэгжилт



Бүтээмж чанарын дугуйлангийн төслийн хэрэгжилт



Төслийн явцын үнэлгээний үеэр



Бүтээмж чанарын дугуйлангийн үнэлгээ



Ажлын байран дээрх идэвхижүүлэлт



Ажлын байран дээрх идэвхижүүлэлт

- Бусад цех, хэсгүүдээсээ болон дотоодын байгууллагуудаас туршлага судлах



Ахлагч, гишүүдийн идэвхжүүлэлт



Ажлын байрны идэвхижүүлэлт –ИТА-уудын оролцоо



Мэдээлэл, алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэх



2015 онд Ж.Ганзориг ахлагчтай
төслийн баг Грат 1400 насосны
ажлын эд ангийн хийц болон
удирдлагын системийг шинжлэх
ухаан технологийн шийдэлд
тулгуурлан өөрчилснөөр насосны
ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэн
засварын зардлыг 1,2 тэрбум
төгрөгөөр бууруулж чадсан.

Инноватор цомын эзэд боллоо 



“Технологийн схемийг оновчлох
замаар металл авалтыг өсгөж
нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
нь” төсөл Инноватор цом
хүртэв. Тус төслийг
хэрэгжүүлснээр 2017 онд 6
тэрбум төгрөгийн эдийн засгийн
үр ашгийг бий болгосон.

Инноватор цомын эзэд боллоо 



“Хам баяжуулалтын 1-р секцийн №203, 5-
р секцийн №71, 72-р хөвүүлэн баяжуулах
машины (флотомашин) шийдлийг өөрчлөн
сайжруулалт хийж металл авалтыг
нэмэгдүүлэх” төсөл нь 2019 онд үр дүнгийн
урамшуулал хүртэж 90,962,262 төгрөгийн
урамшуулал хүртсэн.

Уг төсөл нь технологийн
схемүүдийг оновчлон үйлдвэрлэлийн
процессын жигд хэвийн ажиллагааг хангах,
хүдэр боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх, металл
авалтыг өсгөж нэмэлт бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх, эдийн засгийн үр өгөөжийг
нэмэгдүүлэх зорилготойгоор хэрэгжүүлсэн.

Инноватор цомын эзэд боллоо 



Бүтээмж, чанарын дугуйлангуудын хэрэгжүүлсэн 
төсөл, жижиг сайжруулалтын ажил, чиглэл

БЧД-ийн үйл ажиллагаа 

20 бүтцийн нэгж
211 дугуйлан 
159 бүтээлч төсөл, 
217 ЖСА

188.4 сая төгрөгийн 
нөөцийг зарцуулж, нийт 

1 тэрбум 365 сая 
төгрөгийн эдийн засгийн 

үр өгөөж 



Бүтээмж чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг 
хэвшил болгохын тулд юунд анхаарах вэ?

Тасралтгүй 
сургалт, уулзалт

Тасралтгүй 
идэвхижүүлэлт

Тасралтгүй 
хөгжүүлэлт

Тасралтгүй 
мэдээ мэдээлэл



Анхаарал хандуулсанд 
баярлалаа.
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