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МЭДЛЭГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ ДАХЬ БҮТЭЭМЖИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГА  

	 Мэдлэгийн	менежмент	нь	байгууллагын	биет	бус	хөрөнгө	болон	манлайллын	талаар	авч	үздэг	ба	мэдлэгийг	бий	болгох	
инновацийг	дэмждэг	практик	тогтолцоо	юм.	АББ-аас	шинээр	хэвлэн	гаргаж	буй	энэхүү	номд	Мэдлэгийн	менежментийн	гүрү	нар	
болох	Док.	Лауренс	Прусак,	Док.	Икужиро	Нонака	нарын	ярилцлага	дээр	үндэслэн	Мэдлэгийн	Эдийн	засгийн	бүтээмжийн	шинэ	
зарчмууд,	байгууллагын	биет	бус	хөрөнгө	болох	мэдлэгийн	баялгийг	бий	болгох,	мэдлэгийн	байгуулллагуудын	манлайлал,	мэдлэг	
ба	инновацийн	талаарх	шинэ	чиг	хандлагын	талаар	маш	сонирхолтойгоор	танилцуулсан	байна.		

ӨНДӨР БҮТЭЭМЖИЙГ БИЙ БОЛГОЖ ОРОН НУТГИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ  

	 Төрийн	 байгууллагын	 бүтээмжийг	 нэмэгдүүлэх	 нэг	 гол	 нөхцөл	 бол	 үндэсний	 болон	 орон	 нутгийн	 түвшинд	 харилцан	
уялдаа	бүхий	бүтээмжийн	тогтолцоог	бий	болгох	явдал	юм.	Орон	нутгийн	төрийн	байгууллага	нь	иргэдтэй	шууд	харилцаж	төрийн	
үйлчилгээг	хүргэдгийн	хувьд		төрийн	байгууллагын	бүтээмжийн	хөтөлбөрийг	амжилттай	хэрэгжүүлэхэд	чухал	оролцоотой.	Иймд	
Азийн	Бүтээмжийн	байгууллагаас	Шри	Ланка	Улсын	Үндэсний	Бүтээмжийн	Зөвлөлтэй	хамтран	Коломбо	хотод	 “Нутгийн	төрийн	
байгууллагын	үйлчилгээний	бүтээмж”	сэдэвт	олон	улсын	туршлаг	судлах	сургалтыг	5	сарын	9-13-ны	өдрүүдэд	зохион	байгууллаа.	
Олон	 Улсын	 сургалтад	 Канад,	 Индонези,	 БНСУ-ын	 зөвлөхүүд	 бүтээмжгүй	 үйлчилгээ	 үзүүлэхэд	 нөлөөлөх	 гурван	 гол	 асуудлыг	
онцолж	авч	үзсэн	байна.	Нэгдүгээрт,	үндэсний	болон	орон	нутгийн	түвшинд	бүтээмж	дээшлүүлэх	нь	чухал	байна.Орон	нутгийн	
төрийн	байгууллагын	бүтээмжийг	дээшлүүлэхийн	ач	холбогдлыг	тайлбарласан.		Хоёр	дах	гол	асуудал	нь	төрийн		байгууллагын	
өөрчлөлт	сайжруулалтад	тулгарах	саад	бэрхшээлүүд.	Төрийн	байгууллагын	өөрчлөлт	сайжруулалт	нь	хүн	төвтэй	хөтөлбөр	байх	

ёстой.		
Гурав	 дах	 гол	 асуудал	 бол	 өөрчлөгдөн	 хувьсах	 орчны	
шаардлагаар	гарч	ирсэн	бодлогын	шинэчлэл	бөгөөд	эрх	
баригчдад	 төрийн	 үйлчилгээг	 илүү	 сайн	 хүргэх	 боломж	
олгож,	 иргэдийн	 сэтгэл	 ханамжийг	 хэмжиж,	 түвшинг	
тогтоон	бүтээгдэхүүн	үйлчилгээг	чанаржуулахад	анхаарч	
ажиллах	явдал	байна.	
Сургалтанд	 оролцогчид	 голчлон	 орон	 нутгийн	 төрийн	
байгууллага,	 бодлого	 тодорхойлогчид,	 төрийн	
үлчилгээний	 байгууллагын	 төлөөлөгчид	 байсан	 бөгөөд	
орон	 нутгийн	 төрийн	 байгууллагын	 үйлчилгээг	 авдаг	
иргэдийн	 хэрэгцээ	 шаардлагыг	 хангаж	 ажиллах	 арга	
хэрэгсэл,	 тэргүүн	 туршлагаас	 суралцсан	 үр	 өгөөжтэй,	
мэдлэгийг	нэмэгдүүлсэн	сургалт	болсныг	онцолж	байлаа.	

Сургалтын	хүрээнд	Шри	Ланка	Улсын	төрийн	байгууллагад	
зочилж	бүтээмж	дээшлүүлэх	хөтөлбөрүүдийг	хэрэгжүүлж	
байгаа	туршлагаас	суралцсан.

Нийслэлийн	Хөрөнгө	Оруулалтын	Газрын	
Харилцагчийн	Үйлчилгээний	Албаны	Дарга	Б.	Баясгалан

МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВ БОЛОН АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ХАМТАРСАН “МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГА” 
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	 Мэдлэгийн	 менежментийг	
бүтээмжийн	хөдөлгөөнтэй	хэрхэн	
уялдуулан	үр	дүнтэй	хэрэгжүүлэх	
талаар	 мэдлэг,	 туршлага	
хуваалцах,	 Азийн	 Бүтээмжийн	
Байгууллагын	 мэдлэгийн	
менежментийн	 тогтолцоог	
танилцуулах,	 байгууллага	
дээр	 хэрэгжүүлэх	 стратегийг	
тодорхойлох	 “Мэдлэгийн	
Менежментийн	Тэргүүн	Туршлага”	
сэдэвт	 семинар	 Улаанбаатар	
хотод	 2016	 оны	 6	 дугаар	 сарын	
14-17	–д	зохион	байгуулагдлаа.

	 АББ-ын	 эксперт	 Их	 Британы	 Вант	 Улсын	 Кембрижийн	 Мэдлэгийн	 Менежментийн	
Холбооны	тэргүүн	Рон	Ёонг	сургалтыг	удирдан	явуулж,	мэдлэгийн	менежментийн	тогтолцоо,	
онол	 аргазүй,	 Ази-Номхон	 далайн	 гишүүн	 орнуудын	 болон	 АНУ,	 Австрали,	 Европийн		
тэргүүн	туршлагын	талаар	танилцуулж,	мэдлэг	олгосон.	
Нийт	АББ-ын	гишүүн	орнуудаас	18	оролцогч	Монгол	улсаас	төвийн	5,	гишүүн	байгууллагын	
2	 хүн	 оролцсон.	 Үндэсний	 Бүтээмжийн	 Байгуулагуудын	 мэдлэгийн	 менежментийг	
хэрэгжүүлсэн	 байдал	 нь	 өөр	 өөр	 учир	 	 тус	 тогтолцоог	 ямар	 арга	 хэрэгсэл	 ашиглан	
нэвтрүүлсэн	талаар	тус	семинарын	оролцогчид	мэдлэг,	туршлагаа	хуваалцсан.								
Мөн	уг	арга	хэмжээний	үеэр	АББ-ын	төлөөлөгчид,	БСШУЯ,	ХХААЯ,	АҮ-ны	мэргэжилтнүүдтэй	
уулзалт	 зохион	 байгуулж,	 Мэдлэгийн	 менежментийн	 тогтолцоог	 Монгол	 Улсын	 төрийн	
болон	 төрийн	 бус	 байгууллага,	ЖДҮ-үүдэд	 нэвтрүүлэх	 боломж,	 олон	 талт	 хамтын	 арга	
хэмжээ	өргөжүүлэх	талаар		хэлэлцсэн	байна.	
Олон	 Улсын	 энэхүү	 арга	 хэмжээ	 нь	 зөвхөн	 мэдлэг	 дамжуулаад	 зогсохгүй	 оролцогчдод	
Монгол	Улсыг	сурталчилсан	бас	нэг	гол	үйл	явдал	болж	өнгөрлөө.	

Мэдлэгийн	 менежментийн	 тогтолцоо	 нь	 өгөгдөл	 мэдээллийг	 	 цуглуулж,	 хадгалж,	 түгээх	
байдлаар	 хэрхэн	 илүү	 үр	 дүнтэй	 ашиглах,	 мэдлэг	шингэсэн	 баялгийг	 бүтээх	 үйл	 явцыг	
нэмэгдүүлэх	явдал	юм.	Уг	тогтолцоог	үр	дүнтэй	нэвтрүүлснээр	байгууллага	мэдлэг	туршлага	
бүхий	ажилтан	байгууллагыг	орхин	явахад	тухайн	хүний	мэдлэг	туршлагыг	авч	үлдэх,	оронд	
нь	шинэ	ажилтан	орсон	ч	өмнөх	ажилтны	мэдээллийг	ашиглан	ажилдаа	хурдан	мэргэших	
давуу	талтай	болдог.	Мэдлэгийн	менежментийн	тогтолцоог	хэрэгжүүлснээр	байгууллагууд	
шинэ	мэдлэг	туршлагыг	илүү	үр	дүнтэйгээр	байгууллагадаа	буулгах	боломжтойгоос	гадна	
бүтээмж,	үр	ашгаа	нэмэгдүүлэх	боломжтой.
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1	Сайн	байна	уу.	Танд	энэ	өдрийн	
мэндийг	хүргэе.	Та	АББ-ын	шугамаар	
“Макс	Групп.”	ХХК-ийг	төлөөлж	Тайвань	
улсад	“Ногоон	бүтээмжийн	сургагч	багш-
зөвлөх”	сэдэвт	олон	улсын	сургалтанд	
оролцоод	ирсэн,	сэтгэгдлээсээ	
хуваалцана	уу.

Азийн	Бүтээмжийн	Байгууллагаас	
жил	бүр	гишүүн	орнууддаа	зориулж	
зохион	байгуулдаг	маш	олон	чиглэлийн	
сургалтуудаас	хамгийн	ач	холбогдол	
өндөртэй	чухалд	тооцогддог	сургалтанд	
оролцоод	ирсэндээ	маш	их	баяртай	
байгаа.	Сургалт	маш	өндөр	зохион	
байгуулалттай,	суралцах,	хэрэгжүүлэх	
зүйл	ихтэй,	үнэхээрийн	“Супер”	сургалт	
болсон.	
 
2.	АББ-ын	олон	улсын	сургалтанд	
оролцох	боломжийн	талаар	хуваалцана	
уу?

АББ-ын	олон	улсын	сургалтанд	
зүгээр	хэн	хүссэн	нь	хүсэлтээ	гаргаад	
оролцдоггүй.	Сургалт	бүр	тодорхой	
цензур,	шалгууртай	байдаг.	ОУ-ын	
сургалтанд	оролцохын	тулд	тухайн	
чиглэлээрээ	ажилласан	туршлагатай,	
олон	улсын	чиг	хандлага,	хөгжлийг	
судалсан,	Тренд-ийг	сонирхсон,	олон	
улсын	сургалтанд	суралцах	зорилго	нь	
тодорхой	байх	ёстой.	Мөн	Англи	хэлний	
мэдлэг,	ур	чадвар	бас	их	чухал.

Би	2016	оны	Хувийн	Хөгжлийн	
Төлөвлөгөөнийхөө	“Шинээр	эзэмших,	ур	
чадварын	хэсэг”-т	“Ногоон	бүтээмж	гэж	
юу	болох,	үүнийг	хэрхэн	хэрэгжүүлэх	
тал	дээр	суралцана,	Сургагчийн	ур	
чадвараа	сайжруулна”	гэж	төлөвлөсний	
дагуу	энэ	сургалтанд	хүсэлтээ	гаргасан.	
Хамгийн	гол	нь	миний	хүсэлтийг	хүлээн	
авч,	намайг	энэхүү	сургалтанд	оролцох	
боломж	олгосон	газар	бол	Монголын	
Бүтээмжийн	Байгууллага.	АББ-ын	
сургалтанд	МББ-ын	дэмжлэгтэйгээр	л	
хамрагдана.
Намайг	энэхүү	сургалтанд	суралцах	
боломжийг	олгосон	МББ-даа	талархалаа	
илэрхийлж	байна.

	3.	Уг	сургалтыг	удирдан	зохион	
байгуулсан	багш	нарынхаа	талаар	
товчхон	мэдээлэл	өгөөч.
	Манай	сургалтыг	Green	productivity,	
MFCA,	Green	factory,	Green	energy	
чиглэлээр	олон	жил	судалгаа	хийсэн,	
зөвлөх	үйлчилгээний	туршлагатай	

Сингапур,	Малайз,	Тайваний	
туршлагатай	экспертүүдийн	баг	удирдан	
явуулсан.	Тиймдээ	ч	сургалтын	агуулга,	
хөтөлбөр	арвин,	хийх	ажил	ихтэй	,	үр	
өгөөжтэй	сургалт	болсон.
Би	эдгээр	багш,	экспертүүдээ	харж	
байхдаа	Хүн	нэг	барьж	авсан	зүйлдээ	
дурлаж,	эзэн	болсноор	аливаа	ажлыг	
тултал	сайн	хийдэг	юм	байна	гэдгийг	
харж	байлаа.

4.	 Сургалтын	хөтөлбөр	хэр	байсан	
бэ?	Ямар	нэгэн	бэрхшээл	гарч	байсан	
уу?	

Сургалтын	хөтөлбөр	нь	Ногоон	бүтээмж	
болон	түүнтэй	холбоотой	олон	сэдвийг	
нарийвчилсан,	өргөн	агуулгатай	байсан.
Сургалтын	явцад	ямар	нэгэн	хүндрэл	
бэрхшээл	байгаагүй.	Гэхдээ	миний	
хувьд	MFCA	/Material	Flow	Cost	Account-
ing/-ийн	талаар	өмнө	нь	ямар	нэгэн	
ойлголт	болон	хийж	байсан	туршлагагүй	
байсан	учраас	энэ	тал	дээр	ойлгож	авах,	
дадлага	хийхэд	жаахан	бэрхшээл	учирч	
байсан.	Гэхдээ	тухайн	үедээ	багшаасаа	
асуугаад	явж	байсан.
 
5.	 Ногоон	бүтээмж	гэж	юу	вэ?	
Хэрхэн	хэрэгжүүлэх	вэ?	Энэ	талаар	та	
уншигч	олондоо	товчхон	мэдээлэл	өгнө	
үү?

Ногоон	бүтээмжийг	маш	энгийнээр,	
ойлгомжтойгоор	тайлбарлахыг	хичээе.	
Аливаа,	байгууллага	ямар	нэгэн	
үйлдвэрлэл,	үйл	ажиллагаа	явуулснаар	
түүнийг	хэрэглэдэг	хэрэглэгчтэй	болдог.	
Тэгээд	цаашлаад	өөрийн	брэндийг	
бүтээхийг	зорьдог.	Энэ	бол	байгууллагын	
зорилго.	Улс	орны	хувьд	улам	хөгжиж,	
ард	иргэдээ	юугаар	ч	дутаахгүй	сайн	
сайхан	амьдруулахын	төлөө	янз	бүрийн	
бодлого	хэрэгжүүлдэг,	үйл	ажиллагаа	

хийдэг.	Ингэж	явахдаа	хүмүүс	байгаль	
дэлхийгээсээ	хамаардаг	гэдгээ	мартсан	
байдаг.	
Байгаль	дэлхийд	хүмүүс	хэрэггүй,	харин	
хүмүүст	байгаль	дэлхий,	амьдрах	орчин	
хэрэгтэй.	
Ногоон	бүтээмж	гэдэг	нь	байгуулага	
өөрийн	үйл	ажиллагаагаа	явуулахдаа	
байгаль	орчинд	ээлтэй	байхаар	
бодолцон	явуулж,	тэгснээрээ	эдийн	
засгийн	үр	ашгаа	нэмэгдүүлэх,	бүтээмж	
өндөртэй	байх	менежментийн	нэг	арга	
хэрэгсэл	юм.	Мөн	Ногоон	бүтээмж	
нь	байгууллагын	цаашлаад	улс	орны	
тогтвортой	хөгжлийн	нэг	тулгуур	юм.
Ногоон	бүтээмжийг	хэрэгжүүлэх	
тодорхой	үе	шатууд	байдаг	ч	хамгийн	
түрүүнд	хүмүүсийг	энэ	талын	мэдлэгтэй	
болгох,	ногоон	бүтээмжид	хандах	
хандлагыг	өөрчлөх	явдал	юм.

 
6.	Сургалтын	дараа	өөрийн	байгууллага	
дээр	шинэ	мэдлэгээ	хэрхэн	хэрэгжүүлэх	
нь	сургалтын	үр	дүнг	харуулах	байх.	Энэ	
тал	дээр	одоо	та	ямар	ажил	хийж	байгаа	
вэ?

Сургалтаас	сурч	мэдсэн	зүйлээ	
байгууллага	дээрээ	хэрэгжүүлэх	нь	
энэ	сургалтанд	оролцсон	зорилго	минь	
байсан.

Сургалтуудаа	хийнэ,	хүмүүсээ	энэ	
талын	мэдлэгтэй	болгоно,	мөн	ногоон	
бүтээмжийг	үр	дүнтэй	хэрэгжүүлэх	
хөтөлбөр	хэрэгжүүлнэ	гэж	төлөвлөж	
байна.	Сургалтаас	ирээд	7	хонож	байгаа	
тул	ажлаа	хийж	эхлээгүй	байна.	Эхлээд	
маш	сайн	төлөвлөх	хэрэгтэй.

Бидэнтэй	ярилцсанд	баярлалаа.
Ажлын	өндөр	амжилт	хүсье.

“Макс Групп“ ХХК-ийн хүний нөөцийн менежер Г. Батхандтай хийсэн ярилцлага Азийн Бүтээмжийн 
Байгууллагын төслүүд

Training Course on Development 
of Productivity Practitioners: Ad-

vanced Program (DPP: Advanced)

08-26 August 2016
Malaysia

Workshop on Social Marketing 
and Networking for National 

Productivity Organizations (NPOs) 
and Public-sector Organizations

21-24 June 2016
Sri Lanka

Multicountry Observational Study 
Mission on SME Development

15-19 August 2016
ROC

Study Mission to a Nonmember 
Country on Planning and Manage-

ment of Rural Tourism
13-18 June 2016

USA

Workshop on Knowledge Manage-
ment for SME Top Management

6-10 June 2016
Cambodia

Asia EnviroEconomics Confer-
ence: Concerted Efforts for a Sus-

tainable Future through 24-hour 
Eco-life

08-10 June 2016
Thailand

Eco-products International Fair
08-11 June 2016

Thailand

Asian Food and Agribusiness 
Conference: Innovations for 

Enhancing the Productivity and 
Sustainability of Enterprises 
in Agribusiness and the Food 

Industry
02-05 August 2016

Sri Lanka

Top Management Forum with 
Focus on Business Excellence for 

the Service Industry
12-14 July 2016

ROK

Training of Trainers and Consul-
tants in Green Productivity

04-22 July 2016
ROC

Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх олон улсын сургалтанд 
амжилттай хамрагдав.

Азийн	Бүтээмжийн	Байгууллагаас	жил	болгон	Үндэсний	Бүтээмжийн	Төвүүдийн	чадавхийг	
сайжруулах	зорилгоор	Бүтээмжийн	мэргэжилтний	нэг	сарын	олон	улсын	сургалтыг	Филиппин	
улсад	21	дэхь	удаагаа	зохион	байгууллаа.	Энэ	удаагийн	сургалтанд	манай	төвийн	эксперт	
М.Баасансүрэн	хамрагдлаа.	Энэхүү	сургалтаар	суралцсан	арга	хэрэгслүүдээс	та	бүхэндээ	
хүргэж	байна.		

Саналын тогтолцоо

Саналын	тогтолцоо	нь	хувь	хүний	оролцоонд	чиглэсэн	кайзэний	салшгүй	нэг	хэсэг	болох	
бөгөөд	ажилчдын	идэвхитэй	оролцоогоор	ёс	суртахуун,	байгууллагын	соёлыг	дээшлүүлэх	
чухал	ач	холбогдолтой.	Японы	менежерүүд	саналын	тогтолцооны	эн	тэргүүний	зорилт	нь	
бүх	ажилтныг	их,	бага	гэлтгүй	аливаа	санал	гаргахыг	нь	дэмжиж,	тэднийг	кайзэнд	идэвхитэй	
оролцох	хүсэл	сонирхлыг	өдөөх	явдал	гэж	үздэг.	Япон	ажилчид	саналын	хуудас	бөглөхөөсөө	
ч	өмнө	ахлах	ажилтнууддаа	саналаа	амаар	хэлж,	тэр	даруй	түүнийгээ	үйл	ажиллагаа	
болгодог.
 
Ажлын байрны зохион байгуулалтыг сайжруулах 5С арга 

Ажлын	байрны	зохион	байгуулалтыг	сайжруулах	эдгээр	алхмыг	нэвтрүүлэхдээ,	барууны	
компаниуд	Японы	5С	аргын	англи	хувилбар	болох	“Five-C’s	campaign”-ыг	ашигладаг.	
Five	–	C’s	campaign:
1.	 Clean	out	–	Сайхан	цэвэрлэж	цэмцийлгэх
Ажлын	байранд	буй		хэрэгтэй	болон	хэрэггүй	зүйлсийг	ангилж,	хэрэггүйг	хаяна
2.	 Configure	–	Сайтар	цэгцлэн	зохион	байгуулах	
Хэрэгтэй	зүйлсийг	тохиромжтой,	аюулгүй,	эмх	цэгцтэй	байдлаар	цэгцэлж,	хураана.	
3.	 Clean	and	check	–	Сайхан	цэвэрлэж	цэмцийлгэх	
Цэвэрлэгээний	явцад	ажиллах	орчин,	нөхцлийг	хянаж,	цэвэр	байлгахад	анхаарна.	
4.	 Conform	–	Стандартчилан	хэвшүүлэх	
Стандарт	тогтоож,	сургалт	явуулан,	хэвшүүлэх.	
5.	 Custom	and	practice	–	Сахилга	батыг	төлөвшүүлэх	
Цэвэр,	цэгцтэй	байдлыг	байнгын	хэвшил	болгож,	цаашид	улам	сайжруулах.	

Үйлдвэрлэлийн яг цагт нь (ЯЦТ/JIT) тогтолцоо

Энэхүү	тогтолцоо	нь	бүх	төрлийн	өртөг	үл	нэмэгдүүлэх	үйл	ажиллагааг	үгүй	хийж,	
хэрэглэгчийн	захиалгын	хэлбэлзлийг	тогтворжуулах	туйлын	уян	хатан	хямгатай	
үйлдвэрлэлийн	тогтолцоог	хэрэгжүүлэх	зорилготой.	Энэхүү	үйлдвэрлэлийн	тогтолцоонд	
нэг	эд	анги	үйлдвэрлэх	хугацааг	(tack	time),	захиалгын	мөчлөгийн	хугацаатай	харьцуулах,	
нэгжээр	дамжуулах	процессын	урсгал,	гарцаар	удирдагдах	үйлдвэрлэл,	автоматжуулалт,	
тоног	төхөөрөмжийн	байрлалыг	U	хэлбэрээр	оновчтой	шийдэх,	сул	зогсолтыг	багасгах	
ойлголтууд	багтана.
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Камбожийн Бүтээмжийн Төвийн төлөөлөгчид Монгол улсад айлчлал хийлээ

	 Азийн	Бүтээмжийн	Байгууллагын	дэмжлэгтэйгээр	Бүтээмжийн	төвүүд	туршлага	солилцох,	хамтын	
ажиллагааг	 дэмжих,	 ажил	 хэргийн	 уулзалтыг	 зохион	 байгуулдаг	 ба	 7	 дугаар	 сарын	 26-28-ны	 өдрүүдэд	
Камбож	Улсын	Бүтээмжийн	Төвийн	төлөөлөгчид	Монгол	улсад	айлчлал	хийлээ.	Айлчлалын	үеэр	Монголын	
Бүтээмжийн	 Төвийн	 үйл	 ажиллагаатай	 танилцаж,	 мөн	Аж	 үйлдвэрийн	 яамны	 	 зарим	мэргэжилтэн	 нарт	
уулзалт	зохион	байгуулсан.	
Түүнчлэн	 Азийн	 Бүтээмжийн	 Байгууллага,	 Монголын	 Бүтээмжийн	 Төв	 хамтран	 Эрчим	 хүчний	 үр	 ашиг	
сэдвээр	АПУ	ХК,	УБЦТС	ТӨХК,	 	Материалын	урсгал	 зардлын	тооцоолол	сэдвээр	Мөнхийн	үсэг	ХХК-нд	
хэрэгжиж	буй	загвар	байгууллагуудын	төслийн	үйл	явц,	үр	дүнтэй	танилцсан.	
Айлчлалын	үеэр	Бүтээмжийн	төвүүд	цаашдын	хамтын	үйл	ажиллагааг	дэмжих	олон	үр	дүнтэй	хэлэлцүүлэг,	
уулзалтыг	хийсэн.

АББ-ЫН ЗАГВАР БАЙГУУЛЛАГА БИЙ БОЛГОХ ТӨСЛИЙН 4 ДЭХ 
УУЛЗАЛТ БОЛЛОО МУЗТ-ISO14051

Төслийн	зорилго	
1.	 Байгууллага	аж	ахуйн	нэгжийн	бүтээмжийг	дээшлүүлэхэд	олон	улсын	зөвлөх	сонгогдсон	компанид	
одоогийн	байдалд	оношлогоо	хийж,	бүтээмж	дээшлүүлэх	үйл	ажиллагааны	төлөвлөгөө	боловсруулан	
хэрэгжүүлэхэд	мэргэжлийн	туслалцаа	үзүүлэх	замаар	“Загвар	байгууллага”	бий	болгох.	
2.	 Энэхүү	загвар	байгууллагыг	бий	болгох	явцад	олж	авсан	мэдлэг	туршлага,	ололт	амжилтыг	түгээн	
дэлгэрүүлэх	замаар	бусад	байгууллагуудын	бүтээмжийг	дээшлүүлэхэд	бодитой	хувь	нэмрийг	оруулах	
явдал	юм.
Төсөл	нь	дараах	3	үе	шаттай:	
	-	 Төлөвлөлт;
	-	 Хэрэгжүүлэлт;
	-	 Түгээн	дэлгэрүүлэлт.	

Төслийн явцаас: 
	 2016.08.08-12-ны	 өдрүүдэд	 төслийн	 зөвлөх	
АББ-ын	 эксперт	 Хироши	 Тачикава	 МБТ	 болон	 төсөл	
хэрэгжүүлэгч	 Мөнхийн	 үсэг	 ХХК,	 Гүнгэрваа	 ХХК,	 Эрин	
цонхны	үйлдвэр	дээр	ажиллаа.	
Мөн	8	сарын	08-ны	өдөр	Материалын	Урсгал	Зардлын	
Тооцоолол	 сэдвээр	 нээлттэй	 сургалт	 хийж	 нийт	 8	
байгууллагын	21	оролцогчдод	мэдээлэл,	ойлголт	өглөө.	
Материалын	урсгал	зардлын	тооцоолол:
Материалын	 	 урсгал	 зардлын	 тооцоолол	 нь	 	 хаягдал	
болон	процессын	алдагдлыг	 	бууруулахад	туслах,	илүү	
үр	дүнтэйгээр		материалын	үр	ашигтай	хэрэглээг	дэмжих,	
Япон	улсад	төдийгүй,	Азийн	улс	орнуудад	шинээр	түрэн	
орж	ирж	буй	менежментийн		арга	хэрэгсэл	юм.
Энэ	нь	бүтээмжийг		нэмэгдүүлж,	зардлыг	бууруулах,		үр	
дүнтэйгээр	асуудлыг	шийдвэрлэлтийн	гол	түлхүүр	болох		
материалын	 	 урсгалын	 ил	 тод	 байдлыг	 нэмэгдүүлдэг.	
Байгууллагын	 үйл	 ажиллагааны	 нуугдмал	 зардлыг	

илрүүлж,	 ашигт	
а ж и л л а г а а г	
н э м э г д ү ү л ж ,	
ажлын	 чанар,	
б а й г у у л л а г ы н	
чанарын	 соёлыг	
бүрдүүлэхэд	 өндөр	
ач	холбогдолтой.	
Түүнчлэн	 Ногоон	
бүтээмжийн	 нэг	
арга	 хэрэгсэл	
ба	 байгууллага	
болон	 үйлдвэрийн	
г а з р у у д а д	
а м ж и л т т а й	
хэрэгжүүлж,	 үр	
дүн	 гаргах	 бүрэн	
боломжтой	юм.	

6



8

Өөрсдийн хүчээр тэрбумтан болсон хүмүүсээс суралцах 13 дадал зуршил

1. Тэд маш их уншдаг 

Баячуудын	88%	нь	өдөрт	30	
минутыг	уншлагад	зориулдаг.	
Гэхдээ	энэ	уншлага	нь	зугаа	
цэнгэл,	уйтгараа	гаргах	гэж	
биш	шүү.	Шинэ	мэдлэг	олж	
авахын	тулд	уншина.	Үүнд	
гурван	төрлийн	ном	байна	–	
амжилттай	хүмүүсийн	намтар,	
өөрөө	өөрийгөө	хөгжүүлэх	
болон	түүхэн	сэдэвтэй	номууд	
багтана.	

2. Тэд спортоор хичээллэдэг
 
Баячуудын	76%	нь	өдөрт	нэг	
цаг	орчмыг	спортод	зориулдаг.	
Гүйлт,	алхалт	эсвэл	дугуйгаар	
зугаална.	Энэ	төрлийн	спорт	
нь	зөвхөн	биеийн	эрүүл	
мэндэд	тусгай	бус	мөн	оюун	
ухааныг	цэгцлэхэд	тустай	
гэнэ.	Дасгалын	үед	глюкозийн	
ялгаруулалт	нэмэгдэхийн	

хэрээр	тархи	“шатахуун”-
аар	дүүрдэг	байна.	Тархиа	
“тэжээх”	тусам	улам	л	
ухаантай	болно.	

3. Өөр бусад амжилттай яваа 
хүмүүстэй уулздаг 

Таны	эргэн	тойрон	байгаа	
хүмүүсийн	адил	та	ч	бас	
амжилттай	яваа	нэгэн.	
Баячууд	өөдрөг	бодолтой	
дайчин	хүмүүстэй	харьцахыг	
илүүд	үздэг.	Сөрөг	сэтгэлтэй	
хүмүүсээс	аль	болох	зугтаах	
хэрэгтэй.	

4. Тэд өөрсдийнхөө хүсэл 
зорилгын төлөө явна 

Өрөөл	бусдын	мөрөөдөл	
болон	хүсэл	зорилгыг	
биелүүлэх	гэж	бүү	эрмэлз,	
таны	гэр	бүлийн	гишүүд	
тэгж	хүссэн	ч	хамаагүй.	

Баячууд	өөрсдөө	өөрийнхөө	
мөрөөдөлд	хүрэх	зорилго	
тавьдаг,	үүнийхээ	төлөө	үхэн	
хатан	явна.	Ингэснээр	та	
ажлаасаа	сэтгэлийн	таашаал	
авч	чаддаг.	Өөрийн	хүссэн	
ажил	төрөл	хүнийг	хурцалж	
амжилтанд	хүргэдэг.	

5. Тэд эрт босдог 

Баячуудын	50%	нь	ажлын	
цаг	эхлэхээс	3	цагийн	өмнө	
боссон	байдаг.	Энэ	нь	
учирч	болзошгүй	эрсдэлээс	
зайлсхийх	стратеги	–	
сунжирсан	уулзалт	эсвэл	
замын	бөглөрөө	гээд	…	
Таниас	шалтгаалахгүйгээр	
өдрийн	төлөвлөгөөнд	ямар	
нэгэн	өөрчлөлт	ороход	та	
амьдралаа	хянаж	чадахгүй	
байгаа	мэт	сэтгэгдэл	төрдгийг	
анзаарсан	уу?	Өглөө	5	цагт	
босоход	хувийнхаа	хийх	

ажлыг	дуусгаад	өнөөдөртөө	
төлөвлөсөн	ажлынхаа	талыг	
хийсэн	мэт	сэтгэгдэл	төрж	
өөртөө	улам	итгэлтэй	болох	
ажээ.	

6. Тэд хэд хэдэн орлогын эх 
үүсвэртэй байдаг 

Саятнууд	хэд	хэдэн	орлогын	
эх	үүсвэртэй	байдаг.	Дор	хаяж	
л	мөнгөний	“урсгал”-ын	3	эх	
үүсвэр	байна.	Баячуудын	65%	
нь	саятан	болохоосоо	өмнө	
энэ	маягаар	ажиллаж	сурсан	
байх	юм.	Нэмэлт	орлогын	
эх	үүсвэр	нь	үл	хөдлөх	
хөрөнгийн	түрээс,	хөрөнгийн	
бирж	дээр	хөрөнгө	оруулах,	
өөр	бусдын	бизнест	хөрөнгө	
оруулах	…	

Үргэлжлэл	дараагийн	дугаарт

Томас	Корли	сүүлийн	5	жилд	нэгэн	сонирхолтой	судалгаа	хийжээ:	селф-мейд	саятнуудын	дадал	зуршлууд.	Үүнд	зориулж	тусгай	
нэр	томьёо	хүртэл	зохиосон	байна	–	“баячуудын	зуршил”	хүн	болгон	долоон	оронтой	тоотой	орлоготой	болж	чадахгүй,	гэхдээ	
“баячуудын	зуршлаас”	хэрэгтэйг	нь	өөртөө	нааж	болох	болов	уу.	“Өдөр	тутмын	дадал	зуршил	таныг	нэг	бол	амжилтанд	хүргэнэ	
эсвэл	бүтэлгүй	нэгэн	болгоно”	гэж	Корли	өөрийнхөө	номонд	дурьджээ.	“Дадал	зуршлаа	өөрчилж	амьдралаа	ч	мөн	өөрчил”.	Чухам	
энэ	зүйл	л	хүнийг	баян	эсвэл	ядуу	байх,	аз	жаргалтай	эсвэл	зовлонтой	байх,	сайн	эсвэл	муу	муухай	харилцаа,	эрүүл	саруул	эсвэл	
өвчтэй	байхыг	тодорхойлно.	Сайшаалтай	нь,	дадал	зуршил	бол	хүний	тогтсон	зан	чанар	биш	юм,	өөрчлөхөд	маш	амархан.	Бид	
амьдралынхаа	турш	нэг	дадал	зуршилтай	болоод	үүнийгээ	гээнэ,	дахиад	нэгийг	олж	авна	…	Энэхүү	өөрчлөлтөө	бид	өөрсдөө	
анзаарахгүй.	Тийм	учраас	бид	өөрт	сайнаар	нөлөөлж	буй	дадал	зуршлаа	бататгаад	мууг	нь	хаяад	яваад	байвал	амжилтанд	
хүрэхэд	ойрхон	гэсэн	үг.	Чухам	ямар	дадал	зуршлыг	өөртөө	авч	үлдэх	вэ?	Тэрбумтнуудын	туршлагаас	харцгаая.


