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ISO 9001:2015 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН ЧАНАРЫН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД БИД ТАНД ТУСАЛЪЯ:

“МОНГОЛ УЛСАД ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОХИСТОЙ ДАДЛЫГ ХЭВШҮҮЛЭХ НЬ” 
СЭДЭВТ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

	 Аливаа	 байгууллагын	 оршин	 тогтнох	 цорын	 ганц	 шалтгаан	 хэрэглэгчийн	 эрэлт	 хэрэгцээнд	 нийцсэн	
чанартай	бүтээгдэхүүн	эсвэл	үйлчилгээг	хүргэхэд	оршдог.	Иймд	хэрэглэгчдийнхээ	сэтгэл	ханамжийг	нэмэгдүүлэх	
бодлого,	 зорилтыг	 тодорхойлж,	 тэдгээрийг	 хэрэгжүүлэх	 процессуудын	 үр	 ашигтай,	 үр	 нөлөөтэй	 байдлын	
тасралтгүй	 сайжруулалтыг	 ханган	 ажиллах	 явдал	 аливаа	 аж	 ахуйн	 нэгж	 байгууллагуудын	 дээд	 удирдлагын	
үндсэн	үүрэг	хариуцлага	байдаг.
		 Энэхүү	 үүрэг	 хариуцлагаа	 амжилттай	 биелүүлэхэд	 	 төрийн	 эсвэл	 хувийн	 хэвшил,	 том	 жижгээс	 үл	
хамааран	ямар	ч	байгууллагад	 “Чанарын	менежментийн	 тогтолцоо”-г	 бий	болгон	 хэрэгжүүлэх	 үйл	ажиллагаа	
их	 чухал	байдаг.	Чанарын	менежментийн	 тогтолцоог	 бүрдүүлэх	 олон	 улсын	 хэмжээнд	 хүлээн	 зөвшөөрөгдсөн	
шаардлагуудыг	ISO	9000	бүлэг	стандарт		агуулсан	байдаг	юм.
	 Манай	 төвөөс	 	 ISO	 9000/9001:2015	 бүлэг	 стандартын	 шаардлагад	 нийцсэн	 чанарын	 менежментийн	
тогтолцоог	нэвтрүүлэх	үйл	ажиллагааг	системтэйгээр	хэрэгжүүлэхэд	танд	туслах	болно.
Төслийн	үе	шатууд

I.			Зөрүүгийн	шинжилгээ	хийх,	эрхэм	зорилго,	хэтийн	зорилго,	үнэ	цэнэд	шинжилгээ	хийх,	чанарын	бодлого,		
					зорилтуудыг	тодорхойлох
II.		Бүтээмж,	чанарыг	дээшлүүлэх	арга	хэрэгслүүдийг		хэрэгжүүлэх
III.	Процессийн	хандлагын	хэрэгжилт
					Эрсдэлд	суурилсан	сэтгэлгээг	бий	болгох
IV.	Чанарын	менежментийнтогтолцооны	баримт	бичгүүдийн	боловсруулалт
V.		Дотоод	аудиторуудыг	бэлтгэх/	Дотоод	аудит	хийх
VI.	Олон	улсын	баталгаажуулалтад	бэлтгэхэд	туслах

• Төслийг	хэрэгжүүлснээр	дараах	үр	дүн	гарна,	үүнд:
• Нийт	ажилтнууд	олон	улсын	стандартын	шаардлагуудын	талаар	нэгдсэн	мэдлэг	ойлголттой	болно.
• Баримтжигдсан	чанарын	менежментийн	тогтолцоо	бүрдэнэ.
• Процессын	давхардал,	эзэнгүй	процесс	зэрэг	үр	ашиггүй	байдлыг	цаашид	бууруулж	тасралтгүй		 	
	 сайжруулалтыг	хангах	үндэс	суурь		бий	болно.
• Баримт	бичиг	бүртгэлийн	нэгдсэн	сантай	болж	баримт	бичгийн	удирдлага	эрс	сайжирна.
• Олон	улсын	түвшинд	хүлээн	зөвшөөрөгдсөн	БАТЛАМЖ-тай	байгууллага	болж	нэр	хүнд	дээшилнэ.

	 Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	Азийн	бүтээмжийн	
байгууллага,	 ХХААХҮЯ,	 Глобал	 коммунитис	 ОУБ-тай	
хамтран	2019	оны	01	сарын	15-17-ны	өдрүүдэд	“Монгол	
улсад	 Хөдөө	 аж	 ахуйн	 зохистой	 дадлыг	 хэвшүүлэх	
нь”	 сэдэвт	 сургалт,	 хэлэлцүүлгийг	 ХХААХҮЯ-ны	
хурлын	 тамнхимд	 зохион	 байгууллаа.	 Тус	 сургалт,	

хэлэлцүүлгийг	 АББ-ын	 Эксперт,	 Исидор	 Тогтвортой	
Судалгааны	 Институтын	 Үйл	 ажиллагаа	 хариуцсан	
захирал,	 Ази-Номхон	 далайн	 Хорооны	 Удирдах	
зөвлөлийн	 дарга,	 Олон	 улсын	 органик	 байцаагчдын	
холбоо	Удирдах	сургагч	багш	ноён	Исидор	Бёонг	Деок	
Юү	удирдан	явуулсан.	

Эхний	 хоёр	 өдөрт	 багш	 оролцогчдод	 сургалт	 орсон	
ба	сургалтанд	нийт	50	хүн	хамрагдсан.	Уг	сургалтаар	
дараах	сэдвүүдээр	хичээл	орсон	болно.	Үүнд:

• Олон	улсад	тогтвортой	хөдөө	аж	ахуйг	хөгжүүлэх	
чиглэлээр	 хуримтлуулсан	 туршлага,	 ололт	
амжилтууд	

• Хөдөө	 аж	 ахуйн	 анхан	 шатны	 үйлдвэрлэлд	
бүтээгдэхүүний	аюулгүй	байдлыг	хангах-ХААЗД-
ын	үндсэн		 	 зарчим	

• Хөдөө	 аж	 ахуйн	 анхан	 шатны	 үйлдвэрлэлд	
эрсдлийн	үнэлгээ	хийх	зарчим

• Газар	 тариалангийн	 үйлдвэрлэлд	 ХААЗД-
ыг	 нэвтрүүлэхэд	 тавигдах	 техникийн	 үндсэн	
шаардлагууд

• Мал	 аж	 ахуйн	 үйлдвэрлэлд	 ХААЗД-ыг	
нэвтрүүлэхэд	 тавигдах	 техникийн	 үндсэн	
шаардлагууд

• Даян	 дэлхийн	 ХААЗД-ын	 баталгаажуулалтын	
схемийн	талаарх	ерөнхий	мэдээлэл	

• Даян	 дэлхийн	 ХААЗД-ын	 стандартын	 бүтэц,	
фермерүүдэд	 тавигдах	 ерөнхий	 шаардлага,	
Жимс,	хүнсний		 	 ногооны	 үйлдвэрлэлд	
тавигдах	шаардлагууд

• Даян	 дэлхийн	 ХААЗД-ын	 стандартын	
МАА-д	 тавигдах	 шаардлага,	 сүүний	 үхрийн	
аж	ахуй,	хонины	аж		 	 ахуйд	 тавигдах	
шаардлага

• Хөдөө	аж	ахуйн	анхан	шатны	үйлдвэрлэл	явуулж	
буй	жижиг,	бичил	аж	ахуйд	чанарын	удирдлагыг		
	 	 хэрэгжүүлэх

• Органик	 ХАА-н	 үйлдвэрлэлийн	 стандартыг	
ХААЗД-ын	стандарттай	уялдуулах	арга	зам	

	 2019	оны	01	сарын	17-нд	ургамал	хамгаалал,	
усалгаа,	 хураалтын	 дараах	 хадгалалтын	 үед	 Монгол	
улсад	нэвтрүүлж	буй	зохистой	дадал,	цаашид	анхаарах	
асуудлын	 талаар	 ХХААХҮЯ,	 Ургамал	 хамгааллын	
хүрээлэн,	 ХААИС-ийн	 төлөөлөл	 мэдээлэл	 хийсэн	 ба	
нийт	80	хүн	хамрагдсан	болно.			
	 Мөн	хөтөлбөрийн	дагуу		“Хүнсний	ногоо,	жимс	
жимсгэнийн	 тариалалтад	 ХААЗД-ыг	 хялбаршуулан	
нэвтрүүлэх	 зааврын	 төсөл”-ийн	 хэлэлцүүлгийг	 зохион	
байгуулж,	 	Монгол	 улсын	 газар	 тариалангийн	 салбар	

зохистой	 дадлыг	 нэвтрүүлэх	 чиглэлээр	 төрийн	 болон	
төрийн	 бус	 байгуулагуудаас	 баталсан	 зөвлөмж,	
стандартын	 холбогдох	 заалттай	 уялдуулах	 ажлыг	
зохион	байгуулж,	Исидор	багшаас	зөвлөгөө	авав.

Уг сургалт, хэлэлцүүлгийн үр дүнд: 

1.	 Монгол	улсын	ХХАА-н	салбарын	ажилтнуудын	
дунд	 эргэлзээтэй	 байсан	 зохистой	 дадлын	
хамрах	хүрээг	тодорхой	болгов.

2.	 Хүнс,	хөдөө	аж	ахуйн	салбарт	анх	удаа	хүнсний	
ногоо,	 жимс	 жимсгэнийн	 тариалалтад	 ХААЗД-
ыг	хялбаршуулан	нэвтрүүлэх	 зааврын	 төслийг	
хэлэлцэж,	 энэ	 салбарт	 хүнсний	 аюулгүй	
байдлыг	хангахад	олон	улсын	жишигт	нийцсэн	
стандарт	 шаардлагыг	 боловсруулж,	 мөрдөх	
эхний	оролдлогыг	амжилттай	гүйцэтгэв.

3.	 Хэлэлцүүлэг,	сургалтын	үйл	ажиллагаанд	СХЗГ,	
МХЕГ,	 ХХААХҮЯ-ны	 бодлого,	 газар	 тариалан,	
хүнсний	 үйлдвэрлэлийн	 асуудал	 хариуцсан	
мэргэжилтнүүд	 оролцож,	 асуудлыг	 хамтран	
хэлэлцсэн	нь	чухал	үр	дүнтэй	болов.

4.	 “Хүнсний	ногоо,	жимс	жимсгэнийн	тариалалтад	
ХААЗД-ыг	 хялбаршуулан	 нэвтрүүлэх	 зааврын	
төсөл”-ийг	2019	оны	эхний	хагас	жилд	багтаан	
боловсруулах,	 3-4	 удаагийн	 ижид	 төрлийн	
хэлэлцүүлгийг	зохион	байгуулах,	салбар	дундын	
оролцоог	 хангасан	 ажлын	 хэсгийг	 байгуулах,	
хамтран	ажиллахаар	тохиролцов.

5.	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагын	 зөвлөх	
Исидор	 Мёнг	 Деок	 Юү	 нь	 оролцогчдын	
идэвх,	 сургалтын	 үр	 дүнг	 харгалзан	 үзсэний	
үндсэн	 дээр	 “GLOBALG.A.P.	 Farm	 Assurer”	
хөтөлбөрийн	 сургалтад	 хамрагдсныг	 гэрчлэх	
албан	 ёсны	 гэрчилгээг	 Герман	 улсын	 Кологне	
хотод	 байрлах	 GLOBALG.A.P.	 байгууллагаас	
мөн	 ХААХҮЯ,	 МБТ,	 Глобал	 коммунитис	 Олон	
улсын	 байгууллагын	 Монгол	 дахь	 салбараас	
гэрчилгээ	тус	тус	гардуулав.
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ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ДАВУУ ТАЛ

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ

	 Манай	төв	нь	“Бүтээмжийг	бүх	нийтийн	хүртээл	
болгох”	 гэсэн	 эрхэм	 зорилгынхоо	 хүрээнд	 харилцагч	
байгууллагуудад		дараах	үйлчилгээг	үзүүлж	байна.	

1.	 Азийн	 Бүтээмжийн	 Байгууллагын	 олон	 улсын	
арга	хэмжээнд	оролцогч	хамруулах	

2.	 Хамтарсан	төсөл	хөтөлбөр	хэрэгжүүлэх	
3.	 Байгууллага	аж	ахуйн	нэгжийн	хүмүүн	капиталыг	

хөгжүүлж,өрсөлдөх	 чадварыг	 дээшлүүлэх		
бүтээмжийн	 арга	 хэрэгслийн	 сургалтыг	 зохион	
байгуулах	

4.	 Улирал	 тутам	 бүтээмж,	 чанар	 сайжруулах	
талаар	зөвлөгөө	өгөх

5.	 Олон	 нийт,	 байгууллагад	 бүтээмжийн	 мэдлэг	
ойлголтыг	түгээх,	сурталчилах	

6.	 Дотоодын	 болон	 гадаадын	 экспертүүдийн	
сургалтанд	хөнгөлөлттэй	нөхцөлөөр		хамрагдах	
зэрэг	боломжийг	олгож	байна.	

Азийн	бүтээмжийн	байгууллагаас	гишүүн	улс	орнуудын	
бүтээмжийн	төвтэй	хамтран	зохион	байгуулладаг	олон	
улсын	 арга	 хэмжээнүүдийн	 дэлгэрэнгүй	 мэдээллийг	
www.apo-tokyo.org	сайтаас	үзэх	боломжтой.	
Мөн	 байгууллагын	 хэмжээнд	 бүтээмж	 дээшлүүлэх	
загвар	 болон	 арга	 хэрэгсэл,	 техникүүдийг	 хамаарах	
категориудад	өнгө	харгалзуулан	дор	үзүүлэв.	

Монголын	 бүтээмжийн	 төв	 нь	
МҮХАҮТ-ын	 дэргэдэх	 Гадаад	
худалдааны	 академитай	 хамтран	
“Гадаад	 худалдааны	 менежер”-
ээр	 бэлтгэгдэж	 буй	 суралцагчдад	
“Бүтээмж,	 чанарын	 менежмент”	
сэдвээр	нийт	3	ангид	лекц,	семинар	

хэлбэрийг	 хослуулан	 хичээл	 заалаа.	 Уг	 сургалтаар	
бүтээмжийн	 ойлголт,	 ажлын	 соёл	 5С,	 7	 алдагдал,	
кайзэн	 саналын	 систем,	 чанарын	 дугуйлан	 гэх	 анхан	
шатны	 арга	 хэрэгслүүдийн	 хэрэгжүүлэлтийн	 талаар,	
тэр	дундаа	худалдааны	менежерүүдийн	үүргийн	талаар	
онцолж	сургалт	зохион	байгуулав.	Тус	сургалтанд	нийт	
55	оролцогч	хамрагдсан	болно.

Ногоон бүтээмжийн арга техник 
гэж юу вэ? 

	 НБ-ийн	 арга	 техник	
нь	 ажил	 буюу	 гүйцэтгэлийг	
сайжруулахад	чиглэсэн	бөгөөд	хүн	
хүч,	 үйлдвэрийн	 процесс,	 тоног	
төхөөрөмж,	 материал	 эрчим	 хүч,	
бүтээгдэхүүн	 болон	 алдагдал,	
хаягдалд	тохирохуйц	аргууд	юм.	
НБ-ийн	 арга	 техникүүд	 нь	 НБ-
ийн	 хувилбаруудыг	 гаргаж	 ирэхэд	
голчлон	чиглэдэг.	
НБ-ийн	 арга	 техникүүдийг	 дараах	
байдлаар	ангилна.	
Хаягдлын менежмент 

• Хаягдаж	 буй	 бохир	 агаарын	
хяналт	

• Бохир	усны	хяналт	
• Хатуу	хог,	хаягдлын	менежмент

Алдагдал үүсэхээс сэргийлэх 
• Ажлын	байрны	эмх	цэгц	
• Үйл	ажиллагааны	дүрэм	журам	
сайжруулах	

• Алдагдлыг	ялгаж	ангилах	
• 5С	хөтөлбөр

Сургалт, сурталчилгаа
• Сурталчилгааны	хөтөлбөрүүд	
• Бүтээмжийн	 хөдөлгөөн	 өрнөж	
буй	газруудад		очиж	танилцах	

Бүтээгдэхүүний сайжруулалт
• Бүтээгдэхүүнийг	байгаль	орчинд	
халгүй	байдлаар	төлөвлөх		

Түүхий эд материалыг хэмнэх 
• Дахин	боловсруулах,	сэргээх	
• Эрчим	хүч	хэмнэх	
• Үйлдвэрлэлийн	 процессыг	
өөрчлөх

Ногоон бүтээмжийн хэрэгслүүд 
гэж юу вэ?
НБ-ийн	 хэрэгслүүд	 нь	 байгаа	
мэдээлэл	болон	үзлэг	ажиглалтаас	
тоо	 хэмжээ	 ба	 чанарын	 дүн	
шинжилгээ	 гаргах	 зорилгоор	
хэрэглэгдэнэ.	НБ-ийн	хэрэгслүүд	нь	
НБ-ийн	арга	зүйн	бүхий	л	шат	болон	
НБ-ийн	 арга	 техникт	 тус	 дэмжлэг	
болох	учиртай.

Арга	хэрэгслүүд:		

Оюуны довтлогоо	 нь	 богино	
хугацаанд	 группын	 хэлэлцүүлэг	
хийх	 замаар	 маш	 олон	 тооны	
оновчтой	санал	цуглуулах	үр	дүнтэй	
арга	юм.	
Сэдвээ	 сонгох,	 асуудлын	
шалтгаануудыг	 тодорхойлох,	
асуудлаа	шийдвэрлэж,	дүгнэлт	хийх,	
олон	 хувилбарын	 хэмжилтүүдийг	
олох	зэрэгт	ашиглана.	

Үүрэг хариуцлагын матриц 
нь	 багуудын	 хоорондын	
харилцаа	 холбоо,	 гишүүдийн	
үүрэг	 хариуцлагыг	 тогтооход	
хэрэглэгдэнэ.	

Шалгах хуудас	 -	 Өгөгдлийг	
шуурхай,	 энгийн,	 системтэйгээр	
цуглуулах,	 өгөгдлийг	 шинжилгээ	
хийхэд	 дөхөмтэйгээр	 эмхлэх,	
шинжилгээ	 хийх,	 шийдвэр	 гаргах	
зэрэгт	ашиглана.	

Урсгал диаграм	 -	 Урсгалын	
схем	 нь	 мэдээлэл	 цуглуулах,	 дүн	
шинжилгээ	 хийх,	 шийдвэр	 гаргах	

зэрэг	үйл	ажиллагааны	дараалалыг	
илэрхийлдэг.	 Процессын	 урсгалын	
диаграм	нь	компанийн	түвшин	дэхь	
түүхий	эд	материал	хүлээн	авахаас	
эхлээд	 эцсийн	 бараа	 бүтээгдэхүүн	
хүртэлх	 үйл	 ажиллагааны	
процессыг	харуулдаг.	

Материалын баланс	-	Материалын	
балансын	 арга	 нь	 танай	
байгууллагын	орц,	гарцын	урсгалын	
хэмжээг	тодорхойлоход	тусална.	

Бэнчмаркинг	 -	 Тэргүүн	 зэргийн	
үр	 дүнд	 хүрэхийн	 тулд	 өөрийн	
байгууллага	 дотроосоо	 эсвэл	
бусад	 байгууллагуудаас	 тэргүүний	
туршлагыг	 хайх,	 түүнээс	 суралцах,	
өөрийн	 нөхцөлд	 тохируулах,	
хэрэгжүүлэх	системтэй,	 тасралтгүй	
үргэлжлэх	үйл	явц	юм.

НОГООН БҮТЭЭМЖИЙГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ВЭ?

	 Ногоон	 бүтээмж	 гэдэг	
нь	 Байгаль	 орчинд	 ээлтэй	 үйл	
ажиллагааг	 явуулж,	 бизнесийн	
эдийн	 засгийн	 үр	 ашгаа	
нэмэгдүүлэх	замаар	байгууллагын	
бүтээмжийг	дээшлүүлэх	цогц	арга	
хэрэгсэл	юм.
	 Аливаа	 байгууллага,	
компаниудад	бүтээмж	дээшлүүлэх	
арга	хэрэгслүүдийг	хэрэгжүүлэхэд	
заавал	бэрхшээл	тулгардаг.	Зарим	
хүн	 өөрчлөлтийг	 хүлээн	 авахгүй,	
харилцаа	холбоо	муу,	удирдлагаа	
хүлээн	зөвшөөрдөггүй,	санаачлага	
муу	 гээд	 гарах	 бэрхшээлүүдийг	
тоолоод	баршгүй	юм.
	 Үүнийг	 давж	 гарахын	
тулд	 бүх	 ажиллагсдын	 санал	
санаачлага,	 удирдлагын	 дэмжлэг	
сайн	 байх	 хэрэгтэй.	 Тухайн	
байгууллагын	 удирдагч,	 албан	
хаагч,	ажилтан	бүр	нэг	зорилготой	
нэг	сэтгэлтэй	байх	нь	чухал	юм.

Ногоон	 бүтээмж	 хэрэгжүүлсэний	
ашиг	тус	юу	вэ?	
Ногоон	 бүтээмж	 нь	 нөөцийг	 зөв	
ашиглаж,	 алдагдлыг	 бууруулан	
бүтээмж	 дээшлүүлэх	 замаар	
байгаль	 орчинд	 хор	 хөнөөлгүй	
үйлдвэрлэл,	 үйлчилгээ	 	 явуулах	
арга	техник	юм.		Танай	байгууллага,	
компани	 	 Ногоон	 бүтээмжийн	
хөтөлбөрийг	хэрэгжүүлсэнээр:	

• Ашиг	нэмэгдэнэ	
• Эрүүл	мэндийн	болон	аюулгүй	
байдлын	нөхцөл	сайжирна	

• Бүтээгдэхүүн,	 үйлчилгээний	
чанар	дээшилнэ	

• Байгаль	 орчныг	 хамгаалахад	
дэмжлэг	үзүүлнэ

• Зохион	 байгуулалт,	
менежментийн	 тогтолцоо	
найдвартай	явагдана	

• Байгууллагын	 имидж	
сайжирна		

• Ажиллагсдын	 сэтгэл	 ханамж	
дээшилнэ

• Тогтвортой	хөгжлийг	хангана	
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“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНД ӨГСӨН ЯРИЛЦЛАГА ҮНДСЭН АЖЛЫНХАА 90% -ИЙГ ҮДЭЭС ӨМНӨ АМЖУУЛАХ 10 НУУЦ

Оролцогчийн нэр:Ж.	Мөнх-Эрдэнэ

Байгууллага:	ДЦС-3	ТӨХК

Албан тушаал:	 	 ХАБ,	 сургалт	
хариуцсан	инженер

Хамрагдсан сургалт, арга 
хэмжээний сэдэв:	Training	of	Train-
ers	on	Performance	Management	for	
Public-sector	organizations

1.Сайн байна уу. Танд энэ 
өдрийн мэндийг хүргэе. Та Азийн 
Бүтээмжийн Байгууллагын (АББ) 
шугамаар “ДЦС-3 ТӨХК”-ийг 
төлөөлж Филиппин улсад “Train-
ing of Trainers on Performance 
Management for Public-sector or-
ganizations” сэдэвт олон улсын 
сургалтанд оролцоод ирсэн, 
сэтгэгдлээсээ хуваалцана уу.
 
Өдрийн	мэнд	хүргэе.	Анх	удаа	олон	
улсын	 сургалтанд	 байгууллагаа	
болон	 улсаа	 төлөөлөн	 оролцоод	
ирлээ.	Мөн	тэнд	цугласан	хүмүүсээс	
хамгийн	 хүйтэн	 газраас	 ирсэн	 хүн	
нь	 байлаа.	 Сургалтанд	 оролцсон	
хүмүүсийн	 ихэнх	 нь	 улсынхаа	
яамны	 удирдах	 ажилтнууд	 байсан	
бөгөөд	 манай	 улсын	 төрийн	
байгууллагуудын	хувьд	бүтээмжийн	
талаар	 Эрчим	 хүчний	 салбар	
нь	 бусдаасаа	 урд	 явдаг	 учраас	
салбараа	 мөн	 байгууллагаа	
төлөөлөн	оролцлоо.

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

Сургалтанд	оролцохын	тулд	мэдээж	

сургалтын	хөтөлбөр	нь	өөрийн	чинь	
эрхэлдэг	 ажил,	 албан	 тушаалтай	
холбоотой	 байх	 нь	 ойлгомжтой.	
Мөн	ахисан	 түвшний	англи	 хэлний	
мэдлэг	 шаардлагатай.	 Эдгээр	
шаардлагуудыг	 хангаад,	 дээрээс	
нь	 байгууллага	 чинь	 зөвшөөрсөн	
бол	 Монголын	 бүтээмжийн	 төв-д	
хүсэлтээ	илгээн	Азийн	бүтээмжийн	
байгууллагаас	 зөвшөөрсөн	 хариу	
ирсэн	 тохиолдолд	 сургалтанд	
оролцох	боломж	нээлттэй.			

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

Өмнө	 нь	 и-мэйлээр	 сургалтын	
хөтөлбөрөө	 явуулсан	 байсан.	 Бүх	
зүйлс	яг	хөтөлбөрийн	дагуу	явагдаж	
өнгөрсөн.	 Мэдээж	 олон	 улсын	
хэмжээний	 сургалт	 тул	 зохион	
байгуулагчийн	 талаас	 зохион	
байгуулалт	маш	сайн	байсан.

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

Сургалтыг	гүйцэтгэлийн	удирдлагын	
талаар	мэргэшсэн,	15-25	жил	зөвлөх	
үйлчилгээ	 хийж	 байгаа,	 Англи	
улсын	 мэргэжилтэн	 Philipp	 Gibby,	
Clement	 De	 Souza	 нар	 явуулсан.	
Мөн	 энэхүү	 үйл	 ажиллагааны	
ерөнхий	 зохион	 байгуулагчаар	
Азийн	 бүтээмжийн	 төвийн	 доктор	
Jose	Elvinia	(Филиппин)	ажилласан.

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

Хөтөлбөрийн	 хувьд	 гэвэл	
гүйцэтгэлийн	 удирдлага	 гэж	 юу	
вэ	 буюу	 хамгийн	 эхнээс	 нь	 эхэлж	
заасан	 тул	 дарааллын	 хувьд	
сайн	 байсан.	 Харин	 хүний	 нөөц,	
захиргаа	талын	удирдлагын	талаар	
хичээлүүдэд	заримдаа	албан	ёсны	
буюу	 мэргэжлийн	 мэддэггүй	 англи	
үгнүүд	гарч	ирээд	тэр	болгоныг	толь	
бичгээс	 харах	 бэрхшээл	 тулгарч	
байсан.

6.Хурлын дараа өөрийн 
байгууллага дээр хэрхэн 
хэрэгжүүлэх нь хурлын үр дүнг 
харуулах байх. Энэ тал дээр одоо 
та ямар ажил хийхээр төлөвлөж 
байна вэ?

Манай	 байгууллага	 нь	 Чанарын	
удирдлагы	 тогтолцоо	 ISO	
9001:2008	 -г	 хэрэгжүүлээд	 4	 жил	
болж	 байна.	 Тиймээс	 энэхүү	
тогтолцоондоо	 суурилан,	 “Organi-
zational	excellence	 framework”	буюу	
Байгууллагын	 төгөлдөршлийн	
тогтолцоог	 өөрсдийн	 байгууллагын	
бүтэцдээ	 тохируулан	 хөгжүүлж,	
гүйцэтгэлийн	хэмжүүрүүдээ	тогтоох	
зэрэг	 ажлуудыг	 гадны	 зөвлөх	
байгууллагатай	 хамтран	 хийхээр	
төлөвлөөд	байна.

	 Амжилттай	яваа	хүмүүсийн	ихэнх	нь	үдийн	цайны	цаг	болохоос	өмнө	үндсэн	ажлынхаа	90%	-ийг	хийж	
гүйцэтгэсэн	байх	үр	дүнтэй	аргуудыг	өөртөө	боловсруулан	хэрэгжүүлсэн	байдаг.	Үүний	тул	заавал	үүр	цайхаас	
өмнө	сэрж,	өглөөний	турш	оффистоо	түгжигдэн	суух	шаардлагагүй.	Ажил	үүргээ	үр	дүнтэй,	оновчтой	байдлаар	
илүү	богино	хугацаанд	амжуулах	энгийн	аргуудаас	хуваалцаж	байна.

1. Бичгийн ажлаа өглөөний цагаар хийж хэвших

	 Бичсэнээр	тархи	оюун	санаа	төвлөрч,	үр	бүтээмж	дээшилдэг	гэдгийг	судалгаа	нотолсон	байдаг.	Ийм	л	
учраас	цагийн	менежментийн	экспертүүд	хийж	гүйцэтгэх	ёстой	ажлуудаа	мартаж,	орхигдуулахгүйн	тулд	бичиж,	
тэмдэглэхийг	зөвлөдөг.	Тайлан	гаргах,	санамж	бичиг	үйлдэх,	гэрээ	хэлэлцээр	боловсруулах	гэх	мэт	бичгийн	
ажлууд	таны	өдөр	тутмын	ажлын	нэг	хэсэг	бол,	тэдгээр	ажлуудаа	өглөөний	цагаар	хийж	амжуулахыг	эрмэлз.	
Бичлэгийн	гүйцэтгэл,	чанар	сайжирч,	өдрийн	үлдсэн	хугацаа	илүү	үр	дүнтэй	өнгөрөхийг	та	харах	болно.

2. Амрах, завсарлага авахын тул сэрүүлэг тавих

	 Амарч	завсарлана	гэдэг	илүү	бүтээмжтэй	байхыг	зорьж	буй	бидэнд	сөрөг	нөлөө	үзүүлэх	мэт	санагдаж	
байж	болох	юм.	Гэхдээ	богино	хугацааны	түр	зогсолт	нь	тархиа	цэнэглэж,	ажилдаа	илүү	гүнзгий	төвлөрөх	
боломжийг	олгодог	гэнэ.	Ажил	дээрээ	байх	үедээ	өдөр	бүр	ижил	цагт	түр	завсарлага	авч	байхаар	сэрүүлгээ	
тавь.	Сэрүүлэг	дуугарах	үед	хийж	буй	ажлаа	түр	хойш	тавиад,	сунгалтын	дасгал	хийх,	оффисынхоо	эргэн	
тойронд	алхах,	аяга	кофе	уух	гэх	мэтээр	амарч	тайвшрах	зуршлыг	өөртөө	хэвшүүл.	Хийж	байгаа	зүйлээсээ	
холдохгүйн	тулд	завсарлагын	хугацааг	5	–	10	минут	байлга.	Хэдийгээр	богинохон	санагдаж	болох	ч,	хамгийн	
тохиромжтой	хугацаа	шүү.

3. Өдрийнхөө ажлыг урьд орой нь төлөвлөх

	 Маргаашийн	өдөр	хийж	гүйцэтгэх	ёстой	зүйлсийн	жагсаалт	гаргаж,	ямар	хугацаанд	амжуулахыгаа	
төлөвлө.	Хийх	ажил	бүртээ	хангалттай	хугацаа	төлөвлөсөн	эсэхээ	нягтал,	болж	өгвөл	хэт	их	ачаалалтай	
ажиллахгүй	байхыг	хичээ.	Ажлаа	амжуулсан	бол	жагсаалтнаасаа	хасч,	амжилтаараа	бахарх.	Хэрэв	төлөвлөсөн	
ёсоороо	амжуулж	чадаагүй	бол,	дараагийн	өдрийнхөө	жагсаалтын	нэгдүгээрт	бичиж,	тухайн	ажлыг	дуусгах	
хүртлээ	өөр	юу	ч	эхлүүлэх	хэрэггүй.

4. Шийдвэр гаргах гэж удаан тээнэгэлзэхээс зайлсхийх

	 Ажил	хэрэгтэй	холбоотой	жирийн	шийдвэр	гаргах	шаардлагатай	тулгарсан	үедээ	60	секундын	дүрмийг	
ашигла.	Ерөнхийдөө	танд	зөв	юм	шиг	санагдсан	хамгийн	анхны	мэдрэмж	л,	хамгийн	зөв	шийдвэрт	хөтөлдөг.

5. 80/20 –ийн дүрмийг ашиглах

	 Өдөр	бүр	хийдэг	зүйлсийн	зөвхөн	20%	нь	л	гаргасан	үр	дүнгийн	тань	80%	-ийг	эзэлдэг	гэдгийг	та	мэдэх	
үү?	Тэгэхээр,	чухал	шаардлагагүй	үүргүүдийг	жагсаалтаасаа	хассанаар	бүтээмжээ	хэд	дахин	дээшлүүлж	болох	
нь.

Эх сурвалж: https://www.themuse.com/advice/10-secrets-to-gett...
Үргэлжлэл дараагийн дугаарт...

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

Workshop	on	Accelerating	
Agribusiness	Startups

Indonesia

03/11/19	-	03/15/19

APO	Development	Work-
shop	for	Practitioners	of	

Business	Excellen

Singapore

03/11/19 - 03/14/19

Workshop	and	Practition-
ers’	Group	Meeting	on	

Standardization	of	Industri-
al	Automation

India

03/14/19 - 03/15/19

Workshop on Innovative 
Rural Community Devel-

opment Models

Indonesia

03/18/19 - 03/22/19

Workshop on Develop-
ing Standards for Smart 

Cities

ROK

03/25/19 - 03/29/19
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