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Япон улсад Эрчим 
хүчний хэмнэлт, үр ашгийн 
сургалтанд хамрагдаж 
эрчим хүч нь зөвхөн 
цахилгаан, дулаанаар 
хязгаарлагдаад зогсохгүй 
эрчим хүч үүсгэж болох 
бүх эх үүсвэрийн нэгдсэн 
хэлбэр бөгөөд түүнийг 
энерги хадгалагдах 
хуулийн түвшинд нэг 
бүрчлэн бүртгэж, тооцож 
үүний үндсэн дээр хэмнэх 
тухай гайхалтай сайхан 
сургалтанд оролцлоо� 

Түгээх сүлжээнд 
ажилладаг болохоороо 
demand response, dеmand 
management-ийг хэрэглэн 
оргил ачааллаа (peak de-
mand) зохицуулж болох 
аргыг илүү сонирхов� 
Манайд хэрэгжүүлж болох 
сайн арга санагдсан� Бид 
оргил ачааллын үеэ давж 

гарахын тулд импортоор 
үнэтэй цахилгаан 
авдаг, шугам сүлжээгээ 
өргөтгөдөг, гэтэл оргил 
ачаалалд нөлөөлж байгаа 
хэрэглэгч нартайгаа 
гэрээ хийж үүнийг 
зохицуулж болохоор юм 
байна гэдгийг ойлгосон� 
Хэдийгээр сургалтанд 
хамрагдаж ирсэн цөөн 
тооны хүмүүс энэ тухай 
ярьдаг байсан боловч 
хэрэгжүүлэх тал дээр юм 
хийсэнгүй өдий болсноо 
ч бид хүлээн зөвшөөрөх 
хэрэгтэй� 

Манай компани 
эрчим хүчний жишиг 
байгууллага болох зорилт 
тавин төсөлд хамрагдсан� 
Энэ ажлынхаа хүрээнд 
хамгийн эхний ээлжинд 
гэрэлтүүлэг дээр 
эрчим хүчний хэмнэлт 

гаргах “show case” хийх 
зориолготой байна� 
Хэрэглэгч нар орж ирэхэд 
шууд нүдэнд тусахаар 
хэмнэлттэй, ухаалаг 
гэрэлтүүлэгтэй байх 
юм бол эрчим хүчний 
том компанийн хувьд 
хэрэглэгчдэд илүү эерэг 
сэтгэгдэл төрүүлэх болов 
уу гэж найдаж байна� 
Энэ ажлыг эхлүүлэхийн 
тулд гэрэлтүүлгийн 
багаж худалдаж авахад 
судалгаа хийж, хэрэглэх 
зааврыг англи хэл дээр 
орчуулан, өөрсдөө 
газарчилж багажтай 
болгож өгсөн багш нартаа 
маш их баярлалаа� 

Бид цаашид ч хэмнэлт 
үр ашгийн талаар их 
зүйлийг хийнэ гэсэн 
өөдрөг бодолтойгоор 
ирээдүйг харж байна�

ЯПОН УЛСАД ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 
ХЭМНЭЛТ, ҮР АШГИЙН 
СУРГАЛТАНД ОРОЛЦЛОО

УБЦТС ТӨХК, ӨХТ-ийн менежер Ч�Өнөрцэцэг
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1 Сайн байна уу. Танд энэ 
өдрийн мэндийг хүргэе. Та АББ-ын 
шугамаар “Сүү” ХК-ийг төлөөлж 
Малайз улсад “Training course on 
Lean manufacturing system” сэдэвт 
олон улсын сургалтанд оролцоод 
ирсэн сэтгэгдлээсээ хуваалцана 
уу.

- Сайн байна уу? Та бүхэнд 
энэ өдрийн мэнд хүргэе! Миний 
бие 2016 оны 3 сарын 14-нөөс 26-
ны өдрүүдэд Малайз улсын Куала 
Лумпур болон Куантан хотноо болсон 
“Шугаман үйлдвэрлэлийн систем” 
сэдэвт дадлагажуулах сургалтанд 
хамрагдаад ирлээ� Монголд –30 
хэмийн хүйтэн байхад + 30 хэмийн 
халуунд очихоос эхлээд л хүмүүс, 
орчин нь маш сонирхолтой байсан� 
17 орны 21 хүн хамрагдсан ба онол , 
дадлага, туршлага судлах аялал гээд 
маш зохион байгуулалттай сайхан 
сургалт болсон�

2. АББ-ын олон улсын 
сургалтанд оролцох боломжийн 
талаар хуваалцана уу?

- ААБ-ын олон улсын сургалтад 
хамрагдахын тулд Монголын 
Бүтээмжийн Төвтэй холбогдож байж л 
оролцох байх� АББ-ын гишүүн орнууд 
хоорондоо маш уялдаа холбоотой 
ажилладаг юм байна� Миний хувьд 
манай байгууллага МБТ-ийн гишүүн 
байгууллага учраас биднийг дэмжиж 
тус сургалтад хамруулсан� МБТ-дөө 
баярлаж сууна�

3. Та анх удаа АББ-ын хуралд 
хамрагдсан гэсэн. Таны хүлээж 
байснаас хурал хэр амжилттай 
болсон гэж үзэж байна вэ? 

- Тиймээ� Би АББ-ын сургалтанд 
анх удаагаа хамрагдсан бөгөөд хурал 
маш амжилттай, зохион байгуулалт 
сайтай, үр өгөөжтэй сайхан болсоныг 
дахин дахин хэлмээр байна� Манай 
орноос олон хүн хамрагдаж эх орондоо 
түгээн дэлгэрүүлбэл санхүү ,эдийн 
засгийн хямралтай байгаа өнөө үед 
маш хэрэгтэй� Зөвхөн үйлдвэрлэлийн 
систэмд ч бус хувь хүний амьдрал тэр 
байтугай эдийн засагт ч эерэг нөлөө 

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” 
СОНИНД ӨГСӨН ЯРИЛЦЛАГА

үзүүлэх нь дамжиггүй�

4. Уг хурлыг удирдан зохион 
байгуулсан багш нарынхаа талаар 
товчхон мэдээлэл өгөөч.

Хурлыг маш өндөртүвшний багш 
нар удирдан явуулсан�

1� Жорж Вонг багш /“Хоклинк“ 
компаний ерөнхийлөгч, Сингапурын 
Бүтээмжийн төвийн ерөнхийлөгч/
Шугаман үйлдвэрлэлийн тухай,

2� С�Нарендра багш /Энэтхэгийн 
Үндэсний бүтээмжийн төвийн 
захирал/ өртөг бууруулах тухай,

3� Виллиам Лее багш Хэрхэн 
төлөвлөгөө гаргах, төсөл бичих тухай 
ойлголтуудыг өгсөн�

5. Хурлын хөтөлбөр хэр байсан 
бэ? Ямар нэгэн бэрхшээл гарч 
байсан уу?

- Хурлын хөтөлбөр маш цэгцтэй, 
уялдаа холбоо, мэдээлэл сайтай 
байсан болохоор ямар нэгэн 
бэрхшээл гараагүй� Бүгд өөр өөр 
газраас ирсэн болохоор англи 
хэлний дуудлага аялага нь бага 
зэрэг өөр байсан боловч маш хурдан 
ойлголцож, нэгдэж чадсан� Ихэнхидээ 
багийн ажиллагаан дээр тулгуурладаг 
болохоор хүн нээлттэй байх нь чухал� 
Мэдэхгүй зүйлээ тухайн үед нь асууж 
тодруулж явбал цаг хугацаа хэмнэнэ�

6. Хурлын дараа өөрийн 
байгууллага дээр хэрхэн 
хэрэгжүүлэх нь хурлын үр дүнг 
харуулах байх. Энэ тал дээр одоо 

та ямар ажил хийж байгаа вэ?
- Юуны өмнө эхлээд одоо 

компани маань яг ямар шатанд 
байгаад үнэлгээ хийнэ� Дараа нь 
баг байгуулж хүмүүсиийн хандлагыг 
өөрчлөх сургалт хийнэ� Тэгж байж л 
Шугаман үйлдвэрлэлийн системийг 
нэвтрүүлэхийг хичээнэ дээ� Энэ 
систем нь маш өргөн хүрээтэй бөгөөд 
нилээн хугацаа орох байх� Гэхдээ 
хэрэгжүүлбэл маш хэрэгтэй�

Малайзад хаашаа ч харсан энэ 
тухай ярьж телевизээр нь ч гэсэн 
байнга сурталчилдаг юм билээ� Тэд 
арлын орон, газар нутаг багатай 
болохоор байнга ухамсарладаг байх� 
Дусал усыг ямар үнээр авч 1 кв эрчим 
хүчийг хэрхэн олборлодог талаар 
бага балчираас нь ойлгуулдаг байх� 
Манайхан газар нутаг ихтэй бэлэрхэж 
нэгнээсээ илүү гарах сэтгэлгээтэй нь 
харагдаад байгаа юм� Тэнд машинтай 
хүн цөөхөн байдаг юм билээ� Тийм 
үнэтэй, хортой, гарлагатай зүйслийг 
хүн бүхэн авах шаардлага байхгүй гэж 
боддог юм билээ�

Эцэст нь хэлэхэд Сүү ХК , Макс 
Групп, Монголын Бүтээмжийн Төвдөө 
маш их баярлалаа� Миний мэдлэг 
болон хувь хүний хөгжилд үнэлж 
баршгүй хөрөнгө оруулалт хийлээ�

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!

Бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа�
Ажлын өндөр амжилт хүсье�

дүгнэж байна� 
Сургалтаар Зөв зүсэм, Сэтгэмж, Чанар, Орц гэсэн 4 

баг болж маш идэвхитэй оролцсон ба дасгал ажлуудаар 
бусдыгаа Чанар баг тэргүүлсэн

“БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН 
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК –ИЙН 
СУРГАЛТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

“Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” 
ТӨХК-н хамт олонд 2016 оны 2-р сарын 1, 2-ны өдрүүдэд 
МБТ-ийн эксперт Д�Баянцэцэг, туслах эксперт Б�Ариунзаяа 
нар “Бүтээмжийн арга хэрэгсэл”-ээр сургалт зохион 
байгууллаа� Сургалтанд нийт оролцогчид хүн маш идэвхи 
санаачлагатай оролцсон�

Тус сургалт нь 2 өдрийн 12 цагийн хөтөлбөртэй сургалт 
бөгөөд тус компанийн ажилтнуудад ажлын бүтээмж 
дээшлүүлэх аргуудын талаарх мэдээлэл өгч, хоорондын 
мэдээллээ солилцох, хэрэгжүүлэх арга зүйг танилцуулах 
лекц, цаашид үйл ажиллагаандаа хэрхэн нэвтрүүлэх 
талаар хэлэлцэх дасгал ажил гэсэн үндсэн хэсэгтэйгээр 
явагдсан�

Сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн агуулга нь Азийн 
бүтээмжийн байгууллагаас зохион байгуулдаг олон улсын 
сургалтын хөтөлбөрийн дагуу боловсруулагдсан бөгөөд 
удирдагч багш болон зохион байгуулагч нар лекц, дасгал, 
тэмцээн хэлбэрээр зохион байгуулсан� Сургалтын төгсгөлд 
шилдэг баг шалгаруулан шагнаж урамшуулсан� 

Сургалт нь бүтээмжийн тухай ойлголт, бүтээмж 
дээшлүүлэх үндсэн арга хэрэгсэлүүд болох ажлын соёл 5С, 
Кайзен саналын систем, Чанарын дугуйланг байгууллага 
дээр үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх талаар ойлголт ур чадвар 
олгох зорилготой юм�

Сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудаас сургалтын өмнө 
ба дараа асуулга авч мэдлэгийн түвшинг тодорхойлсон ба 
сургалтын дараах асуулгаар оролцогчидын мэдлэг 20%-
аар нэмэгдсэн нь цаашид бүтээмжийн арга хэрэгслийг 
амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь нь тавигдсан гэж 
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2016 оны 2 дугаар сарын 15-
наас 16-ны өдрүүдэд “Монголын 
Бүтээмжийн Төв” ТББ, “ДБЭХС” ТӨХК 
нар хамтран бүтээмжийн ойлголт 
өгөх сургалтыг зохион байгуулж МБТ-
ийн эксперт М�Баасансүрэн Дорнод 
аймагт томилолтоор ажиллаад ирлээ� 
Сургалтын гол зорилго нь бүтээмжийн 
багийн гишүүдэд бүтээмжийн сүүлийн 
үеийн ойлголт өгөх, анхан шатны 
арга хэрэгслүүдийг 
таниулах байсан ба мөн 
тус компани нь цехүүд 
дундаасаа Механик 
цехийг сонгон, Ажлын 
соёл – 5С-ийн загвар 
ажлын байр болгох 
замаар бүтээмжийн 
хөдөлгөөний аянг 
эхлүүлж байна� 
Сургалтанд бүтээмжийн 
багийн гишүүд болон 
Механик цехийн 
ажилтнууд оролцсон� 
Тус сургалтаар 

ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ 
ХҮЧНИЙ СИСТЕМ ТӨХК-Д 
АМЖИЛТ ХҮСЬЕ

Бүтээмжийн багийн гишүүд

Workshop on Knowledge 
Management for SME Top 
Management
06-10 June 2016
Cambodia

Training Course on Business 
Excellence for the Public 
Sector
23-27 May 2016
Fiji

Workshop on Strengthening 
Institutions Offering 
Productivity Courses
16-19 May 2016
Indonesia

Top Management Forum 
with Focus on Business 
Excellence for the Service 
Industry
12-14 July 2016
Republic of Korea
Multicountry Observational 

Study Mission on Food 
Safety Management S
ystems along Food 
Value Chains
23-28 May 2016
Japan

Training Course on Total 
Quality Management for 
SMEs in the Service Sector 
30 May - 03 June
Republic of China

БҮТЭЭМЖИЙН 
ГАРЫН АВЛАГА

А з и й н 
Б ү т э э м ж и й н 
Байгууллага 50 
жилийнхээ ойн 
хүрээнд олон 
ном сэтгүүл 
гаргасны нэг 
нь бүтээмжийн 
с а л б а р ы н 
талаар анхлан 
с о н и р х о ж 
байгаа хүмүүсийн мэдэх хэрэгтэй 
бүтээмжийн суурь ойлголтуудыг 
тусгасан энэхүү гарын авлага юм� 
Бүтээмжийн үр нөлөө, Ажлын 
соёл-5С, 7 алдагдал, Бэнчмаркинг, 
Ногоон бүтээмж, Кайзэн, 
Мэдлэгийн менежмент, Чанарын 
дугуйлан, 3R, Хэрэглэгчийн сэтгэл 
ханамжийн индекс, Чанарын 
удирдлагын тогтолцоо, Бизнес 
процессыг дахин инженерчлэх, 
Яг цагт нь систем, Зургаан сигма 
гэх зэрэг бүтээгдэхүүн, процесс, 
хүн, бодлоготой хамрааралтай 
бүтээмжийн арга хэрэгслүүдийн 
талаар танд ойлголт өгч чадах 
энэхүү номыг та бүхэн АББ-ын 
дараах линкээр орж онлайн унших 
бүрэн боломжтой� 

http://www�apo-tokyo�org/publi-
cations/ebooks/handbook-on-pro-
ductivity/

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

Бүтээмжийн тухай ойлголт, Ажлын 
соёл – 5С, Кайзэн саналын тогтолцоо, 
Чанарын дугуйлан зэрэг анхан шатны 
арга хэрэгслийн талаар ойлголт 
өгсөн� Та бүхэндээ бүтээмжийн аянд 
нэгдэн үйл ажиллагаа, хувь хүний 
хөгжлөө сайжруулахыг зорьж байгаад 
талархан, өндрөөс өндөр амжилт 
хүсье� 

Монголын Бүтээмжийн Төв нь 2016 оны 1 дүгээр сарын 
22-ны өдөр мэдлэг хуваалцах нээлттэй өдөрлөгийг зохион 
байгууллаа� Уг өдөрлөгийн гол зорилго нь Азийн Бүтээмжийн 
Байгууллагаас зохион байгуулдаг гадаад сургалтуудад 
оролцоод ирсэн манай харилцагч байгууллагуудын 
төлөөлөгчид өөрсдийн сурч мэдсэн зүйлсээ бусадтайгаа 
хуваалцсан явдал юм� Тус өдөрлөгт нийт 27-н байгууллагын 
62 оролцогч хүрэлцэн ирсэн бөгөөд “Гүнгэрваа” ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал Б�Ариунболд– “Шри Ланк улсын ЖДҮ-
ийн тэргүүн туршлагаас” сэдвээр, АПУ Трейдинг ХХК-

ийн Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Газрын захирал Г�Уянга 
“Бизнесийн төгөлдөршил” сэдвээр, Мон-Энержи Консалтинг 
ХХК-ийн Төлөвлөлт, Бодлого, Хүний нөөцийн Менежер 
Б�Мөнхцэцэг “Бүтээмж дээшлүүлэх ахисан шатны арга 
хэрэгслүүд” сэдвээр мөн Мөнхийн Үсэг ХХК-ийн Үйлдвэрийн 
дарга Б�Гантулга “Үйлдвэрийн Инженерчлэл” сэдвээр тус 
тус сурсан мэдсэн зүйлсээ бусад харилцагч байгууллагын 
гишүүдтэй нээлттэйгээр хуваалцаж, харилцан санал 
солилцлоо� 

МЭДЛЭГ ХУВААЛЦАХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ
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2015 оны 11-р сарын 2-ноос 4-ний 
өдрүүдэд Малайзын Бүтээмжийн 
Төвийн Пэталин Жаяад зохион 
байгуулагдсан Бүтээмж болон 
Инновацын Уулзалт Үзэсгэлэн 
(APIC) 2015-д олон улсын худалдаа 
болон үйлдвэрийн дэд сайд Ли Чэ 
Лионг хаалтын ажиллагаан дээр 
APIC-д оролцогч үйлдвэрүүдэд 
бүтээмж болон үр ашигтай байдлын 
стандартуудыг дээшлүүлж буй 
оролдлогыг өндрөөр үнэлж байгаагаа 
илэрхийлсэн юм� Тэрээр маш олон 
үйлдвэрүүдийг төлөөлж ирсэн хүндэт 
зочдыг стратеги төлөвлөлтийн дагуу 
шинийг илэрхийлэх ур чадвар болон 
ажлын процессуудыг тасралтгүй 
сайжруулснаар өөрсдийн нөөцийг 
илүү бүтээмжтэй ашиглах мөн 
хоцрогдсон дүрэм журмуудыг дахин 
шалгаж нягтлана гэдэгт итгэж байлаа� 

2011 оноос эхлэн APIC 
болдог болсон бөгөөд чанарын 

экспертүүд, чанарын дугуйлангийн  
хэрэгжүүлэгчид болон Малайзын 
өнцөг булан бүрээс ирсэн урам 
зориг хайрлагчид бүтээмж болон 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулах 
инновац, шинэлэг байдлын тэргүүн 
туршлагаасаа хуваалцах боломжыг 
олгодог байна� Гурван өдрийн арга 
хэмжээ нь Чанарын Орчин дахь 
Үндэсний Багийн Төгөлдөршлийн 
Хурал болон Шинэлэг, Инновацын 
Хүрээн дэх Үндэсний Багийн 
Төгөлдөршлийн Хурлыг тус тус 
багтаадаг байна� 

Чуулга уулзалтын сэдэв нь жил 
бүр “Санаанаас Бодит байдал руу“ 
гэсэн байдаг� Тогтмол сэдэв нь APIC-н 
зорилгуудтай хамт гол оролцогчдын 
жилийн цугларалтанд тасралтгүй 
сайжруулалт болон хөгжилд өөрсдийн 
санаа, бодлуудыг хуваалцдагт 
тохирдог байна� Энэ жил APIC-д 218 
багууд 158 байгууллагыг төлөөлж 

нийт 2000 оролцогчид оролцсон 
байна� 

Чуулга уулзалтын чухал хэсэг нь 
Инфинион Технологид олгосон 2015 
оны Шилдэг Багийн Төгөлдөршил 
Шагналын илтгэл байлаа� Хагас 
дамжуулагчын талбарт тэргүүлж 
буй компани бөгөөд эрчим хүчний 
үр ашигтай, аюулгүй болон тогтмол 
байдлын асуудлуудтай байгаа хэдий 
ч чанартай бүтээгдэхүүн болон 
системийн шийдлүүдийг санал 
болгодог амжилтыг нь үнэлж энэхүү 
шагналыг олгосон байна� 

Тэргүүлэх инноваци, бүтээмжийн 
хөгжлийг хурдасгах стратегийн гурван 
чиглэлийн нэг болох бизнесийн 
төгөлдөршил нь АББ-ын чухал 
төслийн хүрээ байсаар байна� Ази 
Номхон Далайн орчинд бүтээмжийн 
асуудлууд тарах үйл явцтай APIC шиг 
үндэстний оролдлогууд инновацийн 
аргуудаар тэмцэх хэрэгтэй� 

Монголын Бүтээмжийн Төв нь 2016 оны 2 дугаар 
сарын 23-ны өдөр ISO 9001:2008/2015 танилцуулах 
хагас өдрийн сургалтыг төвийн байрандаа 
амжилттай зохион байгууллаа� Уг сургалтыг ахлах 
зөвлөх Б�Уранчимэг удирдан явуулж, урилгаар 
BSI Group-н Гүйцэтгэх захирал Б�Ундарлаа болон 
“АПУ Трейдинг ХХК” хүний нөөцийн газрын захирал 
Г�Уянга нар оролцсон юм� Сургалтын агуулгад 
Бүтээмж, Чанарын Үндсэн Ойлголт, ЧУТ-ны Зорилго, 
Ач Холбогдлын талаар ахлах зөвлөх Б�Уранчимэг 
танилцуулж, Б�Ундарлаа захирал ISO 9001:2015 
шинэ стандартын нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар 
хичээл орж, Г�Уянга захирал “АПУ Трейдинг ХХК”-д 
ISO хэрэгжсэн бодит туршлагаасаа хуваалцсан 
юм� Сургалтанд нийт 16 байгууллагын 29 хүн 
хамрагдсан бөгөөд оролцсон байгууллагуудаас 
дурьдвал МэдИмпекс ХХК, Монхимо ХХК, Санхүү 
Эдийн Засгийн Дээд Сургууль, Скайтел ХХК, ДЦС-4, 
Эрдэнэт ШУТИС, Замын Хөдөлгөөн Удирдлагын Төв, 
Тэнгэр Инженеринг ХХК, Мон Цахим ХХК, Драгон 
Холдинг ХХК, Эрдэнэт Үйлдвэр, Дашваанжил ХХК, 
Нууц Товчоо ХХК,   SterlingP, MCS Coca Cola LLC 
болон SouthGobi Sands LLC нар юм� Оролцогчид 
сургалтын арга хэмжээ, үр нөлөөнд маш их сэтгэл 
ханамжтай байснаа бидэнд хэлж байсан� 

МАЛАЙЗЫН 
ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД 
ИННОВАЦИЙН ДАГУУ 
ТӨГӨЛДӨРШЛИЙГ 
ТАНИЛЦУУЛАВ

(Олон Улсын Худалдаа, Үйлдвэрийн Дэд Сайд Ли Чэ Лионг, хаалтын ажиллагаан дээр)

ISO 9001:2008/2015 ТАНИЛЦУУЛАХ 
СУРГАЛТ 2016.02.23
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Танд амжилт хүсье!!!
Эх сурвалж: www.youngreader.mn

АМЖИЛТТАЙ СУРАЛЦАХ

10 СТРАТЕГИ
Та бидний ямарваа нэгэн ажлыг хийж 

гүйцэтгэхэд ашигладаг арга хэрэгсэл (багаж) маш 
хурдацтай өөрчлөгдөж байгаа болохоор, бид бүхэн 
суралцах тал дээрээ онцгой сайн байх хэрэгтэй 
болоод байна. Амжилттай суралцагчид чухам ямар 
арга техник ашигладаг бол? Хамгийн бүтээмж 
өндөртэй хэдэн аргатай танилцацгаая.

СУРАЛЦАХ ГЭДЭГ НЬ ӨӨРӨӨ НЭГ ЧАДВАР ЮМ.

Энэ аргыг 5 ЯАГААД ч гэж нэрлэх 
нь бий� Ямар нэгэн асуудлын гол 
үндэс, гарал үүслийг олж илрүүлдэг 
арга юм� Нэг жишээ авъя:

1� Үйлдвэрийн шинэ шугам 
цагтаа ашиглалтанд ороогүй� 
Яагаад? Учир нь бүтээгдэхүүн 
гэмтэлтэй гарч байсан�

2� Яагаад гэмтэлтэй гарах болов? 
Учир нь шугамын зарим 
зүйлийг буруу суурилуулсан 
байв�

3� Яагаад буруу суурилуулав? 
Инженер яаж угсрахын сайн 
мэдэхгүй байв�

4� Яагаад сайн мэдэхгүй 
байв? Тэрээр шинэ шугам 
суурилуулах сургалтад 
суугаагүй�

5� Яагаад? Учир нь түүнд суух 
зав байгаагүй нь тэр� Дарга нь 
түүнд маш их ажил даалгасан 
байжээ� Түүнийгээ хийх гээд 
зав гараагүй байна�

1. АСУУДЛЫН УЧРЫГ 
ОЛОХЫН ТУЛД 

ӨӨРӨӨСӨӨ ТАВАН УДАА 
ЯАГААД ГЭЖ АСУУ.

2. ҮРГЭЛЖ ЭЕРЭГ 
ХАНДЛАГАТАЙ БАЙ.

5. ИЖИЛ ЗҮЙЛ СУРАХ ГЭЖ 
БУЙ ХЭН НЭГНИЙГ ОЛ.

6. ОЙЛГООГҮЙ БОЛ АСУУ.

7. ДАВТ ДАВТ БАС 
ДАХИН ДАВТ.

8. ЗӨВХӨН БИЧИЖ АВАХ 
БИШ ЗУРАХ ХЭРЭГТЭЙ.

9. ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ЭХЭНД ҮРГЭЛЖ ХЭЦҮҮ 
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫГ 

БАЙРЛУУЛ.

10. 80/20-Н ЗАРЧИМ

3. ДАН ГАНЦ СУРАХ 
НЬ ХАНГАЛТГҮЙ 

БӨГӨӨД ТУРШИЖ ҮЗЭХ 
ХЭРЭГТЭЙ.

4. МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ 
ОЛЖ УУЛЗ, ТЭГЭЭД 

ХҮССЭН БҮХНЭЭ АСУУЖ 
ТОДРУУЛ.

Санаа зовох нь оюуны чадвартаа 
хийж байгаа муу хөрөнгө оруулалт� 
Санаа зовж байвал ямар нэгэн зүйл 
сурахад бэлэн бус байна л гэсэн үг 
Түүний оронд тохиолдож болох эерэг 
үр дүнгийн талаар байнга бодож 
байвал, үр дүн нь эерэг л гарна�

Яг чиний сурах гэж буй зүйлийг 
сурах гэж байгаа хэн нэгэнтэй танилц� 
Түүнтэй хамт цуг энэ бүхнийг хийж 
сур� Хамаагүй үр дүнтэй байх болно�

Хэрвээ чи хичээл, лекц, зөвлөгөөн 
дээр ямар нэг зүйлийг сайн 
ойлгоогүй бол зүгээр зоригтой гараа 
өргөөд “Уучлаарай, яагаад гэдгийн 
тайлбарлаач?” гээд асуух хэрэгтэй� 
Тэнэг хүмүүст энэ үйлдэл угийн тэнэг 
санагдана� Гэхдээ ухаалаг нэгэнд 
сониуч зан чинь таалагдах болно�

Сурсан зүйлээ дахин давтах нь 
гайхалтай үр дүнтэйн дээр үйлдлийг 
хурдтай болгоно� Тэр зүйлээ байнга  
давтаад байх юм бол сүүлдээ бүүр 
агшин зуурын хооронд л хийдэг 
болчихсон байна�

Заримдаа үгээр ч илэрхийлэхийн 
аргагүй тийм нэг үе байдаг шүү дээ� 
Ер нь бол үг, зураг хоёр чинь сайхан 
иж бүрдэл� Заримдаа асуудлыг 
шийдэх, шинэ санааг илэрхийлэх 
хамгийн сайн арга зам бол үг дүрс 
хоёрын хослолыг оруулж өгөх байдаг�

Бидний сэтгэлийн тэнхээ 
хязгаарлагдмал� Хэрвээ чи өөр хэл, 
өөр төхөөрөмж аль эсвэл ямар нэг 
хэцүү зүйл сурах гэж байгаа бол 
үүнийгээ эхэн үедээ буюу хүчтэй 
байхдаа хийсэн нь дээр� Хүндээсээ 
эхлэхгүй бол сүүлд нь хүчгүй болоод 
сэтгэл санааны хувьд доройтно�

80%-н үнэ цэнэ 20%-н ажлаас 
гарна� Бизнест бол 20%-н эрчимтэй 
идэвхтэй үйлдвэрлэлээс чиний 
хүлээсэн үр дүнгийн 80%-н гарах 
болно� Яг л энэ зарчимд логикийн 
дагуу амжилттай суралцагсад маань 
суралцдаг байна�

Чи гольф тоглохыг ном уншаад 
хэзээ ч сурахгүй� Түүний оронд 
цохиураа аваад бөмбөгөө цохих 
хэрэгтэй�

Ямар нэг зүйл судлах гэж байгаа 
бол түүнийг чинь тайлбарлаж өгөх хэн 
нэгэнтэй очиж уулз� Нэгэн хүн шинэ 
спортоор хичээллэхээр төлөвлөж 
гэнэ� Тэгээд тэр шууд л тэр спортын 
нэгэн мөнгөн медальтан уруу утасдаж 
цаг болзов� Уулзсаныхаа дараа 
тэрээр түүнээс мэддэг бүхнийг 
залхтал байцаав� Энэ аргыг сайтар 
эзэмшсэн хүн бол Virgin группийг 
үндэслэгч тэрбумтан Ричард Бренсон 
юм�


