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МЭРГЭЖИЛТЭН ГАНБОЛДЫН ЭРДЭНЭДАВАА 
 

Овог нэр: Ганболдын Эрдэнэдаваа 

Харьяалал: Монгол Төрсөн 
газар: 

Орхон аймаг, Баян-Өндөр 
сум 

Паспортын дугаар.:   Төрсөн 
онсар,өдөр: 5/24/1982 Хүйс: Эмэгтэй 

Хаяг: 
 

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Согоот баг, 6-р 
хороолол, 14-р байр  

Гэрийн утасны 
дугаар:  -  Гар утасны 

дугаар: 95349115 

Ажлын утасны 
дугаар: 

 757-
71621 И-мэйл хаяг: 

erdenedavaa@erdenetmc.mn 

 
Боловсролын чадвар: 

Боловсролын чадвар (Хамгийн сүүлийн мэргэжлийг ЭХЭЛЖ жагсаах) 

Боловсролын байгууллагын нэр Боловсролын түвшин 
Хугацаа( YYYY ) 

Хэзээнээс Хэзээ 

ШУТИС Бизнесийн ахисан 
түвшний сургууль 

Бизнесийн удирдлагын 
магистрант- Хүний нөөцийн 

менежмент 2021 2022 
ОХУ-ын Эрхүүгийн Байгалийн 
ухаан, техникийн их сургууль 

1 жилийн орос  хэлний бэлтгэл 
анги; 2011 2012 

ШУТИС Бизнесийн ахисан 
түвшний сургууль 

Бизнесийн удирдлагын магистр- 
Үйлдвэрлэлийн менежмент 2007 2009 

ШУТИС- Техникийн дээд 
сургууль Цахилгааны инженер - Бакалавр 

1998 2003 
 

 Монголын бүтээмжийн төвийн мэргэшүүлэх сургалтууд: 

Байгууллагын нэр/ баталгаажуулалтын байгууллага Хамрагдсан он 

MPO- Материалын урсгал зардлын тооцоолол 2021 
MPO-Бүтээмжийн хэмжилт-шинжилгээ 2021 
 “Япон маягийн менежмент ба 5S”, Кайзен холбоо  2018.01.17-01.28 
APO-MPO  Азийн бүтээмжийн төв, Монголын бүтээмжийн 
төвийн хамтарсан “Бүтээмжийн статистик ба мальколм 
бальдрижийн загварт суурилсан бүтээмжийн менежментийн 
тогтолцоо” сэдэвт сургалт; 

2017.11.06-08 

Self-learning e-Course on Productivity Tools and Techniques (Basic), 
Self-learning e-Course on Productivity Tools and Techniques 
(Advanced), Productivity Organization 

2016.05.01-09.30, 

APO-MPO  ахисан түвшний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт 2013.11 
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МPO - JPO Бүтээмжийн анхан шатны мэргэжилтэн бэлтгэх 
сургалт 2012.11 

 Сургалтаас олж авсан мэдлэг:  
- Сургалтаар өгөгдсөн мэдээлэл, кейсүүдийг үйлдвэрийн газрын хариуцсан нэгж 

хэсгүүдийг хэрэгжүүлэх, нутагшуулах, онцлогт тохируулан удирдан зохион 
байгуулах чадварт суралцсан.  

- Бүтээмжийн нэмэгдүүлэх зүй тогтлуудыг тогтоон нөөцийн хуваарилалт, орц гарын 
үзүүлэлтүүдийг   

 Хэрэгжүүлсэн төсөл сургалтууд:  
2012 оос Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Засвар механикийн заводын бүтээмж, инновацын 

мэргэжилтнээр ажиллаж, бүтээмжийн үйл ажиллагааг өрнүүлэх, сайжруулах, хөгжүүлэх, 
идэвхжүүлэх, сайн саналын систем, БЧД, 5С-ийн арга хэрэгслүүдийн хэрэгжилтийг хангах, 
бүтээлч санал, санаачилгын мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, ахисан шатны арга 
хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх, бүтээмжийн модуль сургалтын системийг бүрдүүлэх, хэсэг 
нэгжүүдийн идэвхтэн гишүүд, төслийн ахлагч, дугуйлангийн ахлагч нарт зөвлөгөө өгөх 
зэргээр ажиллаж байна. 

Үйлдвэрийн газрын нэгж хэсгүүдийн ажилтнуудад бүтээмж дээшлүүлэх анхан болон 
ахисан түвшний арга хэрэгслүүдийг эзэмшүүлэх дадлага, сургалт, хувь хүний хөгжлийн 
сургалтуудад багшилж байна.  

 
 Хамгийн сайн хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөр:  
2012-2021 онуудад хариуцсан нэгж хэсэгтээ: 
- Бүтээмжийг дээшлүүлэх “Хүн-Эрдэнэ” хөтөлбөрийг хариуцсан нэгж хэсэгтээ 

амжилттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоо бүтээмжийг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг 
инновацад суурилсан чиг хандлагыг төлөвшүүлэхээр ажиллаж байна. 

- Бүтээмж, чанарын дугуйлангийн 144 бүтээлч, жижиг сайжруулалтын төслүүдийг 
удирдан чиглүүлж зөвлөхөөр ажилласан:  

- Инженер техникийн ажилтнуудын санаачлан ажилласан 30 гаруй үр ашиг бүхий 
төсөлт ажлуудад зөвлөх болон гишүүнээр ажилласан.  

- “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-д хэрэгжүүлсэн”100 анхан шатны удирдах ажилтны авьяас 
манлайллын хөтөлбөр”-ийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан.    

 
 


