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“ОРГАНИК БОРДОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, ОРГАНИК ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ 
АХУЙН ҮНДЭСНИЙ III  ЧУУЛГАН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ЗҮҮН БОЛОН БАРУУН БҮСИЙН НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН 
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮТЭЭМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

	 Хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуй	 хөнгөн	 үйлдвэрийн	 Яам,	
Монголын	бүтээмжийн	 төв	 хамтран	 “Органик	бордоо”	
сэдэвт	сургалтыг	2018	оны	11	сарын	20-22-нд,	Органик	
хүнс	хөдөө	аж	ахуйн	Үндэсний	III	чуулганыг	2018	оны	
11	 сарын	 23-нд	 тус	 тус	 зохион	 байгууллаа.	 Сургалт,	
чуулганы	дэмжигч	 байгууллагаар	НҮБ-ын	Хүнс	 хөдөө	
аж	 ахуйн	 байгууллага,	 Адра	 Монгол	 ОУБ,	 ШХА-ийн	
“Монгол	ногоо”	төсөл,	Азийн	бүтээмжийн	байгууллага	
/АББ/,	 Нийслэлийн	 хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 газар	 болон	
Монголын	 үндэсний	 худалдаа	 аж	 үйлдвэрийн	 танхим	
зэрэг	байгууллагууд	оролцсон.	
	 “Органик	 	 бордоо”	 сэдэвт	 сургалтын	
хөтөлбөрийн	 дагуу	 2	 өдрийн	 онолын	 сургалт	 Хүнс	
хөдөө	 аж	 ахуй,	 хөнгөн	 үйлдвэрийн	 яамны	 хурлын	
танхимд,	 1	 өдрийн	 дадлага,	 үзүүлэх	 сургалтыг	 Төв	
аймгийн	 Баянчандмань	 суманд	 байрладаг	 “Монгол	
экологийн	 бордоо”	 ХХК-ийн	 био	 бордооны	 үйлдвэрт	
зохион	байгуулсан	ба	хүнсний	ногоочид,	үйлдвэрлэгчид	
ХАА-н	мэргэжилтэнүүд	зэрэг	80	оролцогч	хамрагдсан.	
	 Органик	 хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 III	 чуулган	
Корпорейт	зочид	буудлын	Улаанбаатар	танхимд	зохион	
байгуулагдаж	 төрийн	 болон	 төрийн	 бус	 байгууллага,	
хүнсний	 ногоочид,	 үйлдвэрлэгчид	 зэрэг	 нийт	 160	 хүн	
хамрагдсан.	
	 “Органик	 бордоо”	 сэдэвт	 сургалтыг	 нээж	
ХХААХҮЯ-ны	 ХҮБХЗГ-ын	 дарга	 Т.Гантогтох,	 АББ-
ын	 зөвлөх	 Камал	 Мелвани	 үг	 хэлсэн.	 Сургалтын	
чиглүүлэгчээр	 ХҮБХЗГ-ын	 ахлах	 мэргэжилтэн	
Д.Тунгалаг,	 МБТ-ийн	 Дэд	 захирал	 Ц.Батбилэг		
ажилласан.	 Сургалтын	 хөтөлбөрийн	 дагуу	 нөхөн	
сэргээгдэх	 ХАА,	 МУ-ын	 ХАА-ын	 үйлдвэрлэлийн	
бүтээмжийг	 нэмэгдүүлэх	 нь,	 Хөрсний	 үржил	 шимийг	
сайжруулах	 үндсэн	 механизмууд,	 Бордоог	 хадгалах	
зэрэг	 сэдвээр	 АББ-ын	 эксперт	 Камал	Мелвани	 зааж,	
урилгаар	 Др.	 Ундармаа	 “Хортон	 шавжтай	 органик	
аргаар	 тэмцэх”,	 Др.	 Отгонсүрэн	 “Хог	 ургамалтай	
тэмцэх	органик	арга”,	Др.	Дондов	“Ургамлын	өвчинтэй	
органик	аргаар	тэмцэх”,	Др.	Уранчимэг	“Био-пестицид	

ба	 түүний	 хэрэглээ”,	 Л.Тунгалаг	 “Органик	 хүнсийг	
баталгаажуулах	үйл	явц”	зэрэг	сэдвээр	онолын	талын	
мэдлэг	 олгосон.	 Дадлага	 үзүүлэх	 сургалтаар	 Монгол	
экологийн	бордоо	ХХК-ийн	био	бордооны	үйлдвэртэй	
танилцаж,	 бордооны	 түүхий	 эд	 хэрхэн	 бэлтгэдэг,	
шингэн	 бордоо,	 органик	 пестицид,	 био	 пистецид,	
фунгицид	зэргийг	нүдээр	харж	асууж	тодруулах	зүйлээ	
багш,	зөвлөхүүдээс	асуусан.	

	 “Органик	 	 хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 III	 чуулган”-
ыг	 нээж	 ХҮБХЗГ-ын	 дарга	 Т.Гантогтох,	 МБТ-ийн	 УЗ-
ийн	 дарга	 Я.Эрхэмбаяр,	 НҮБ-ын	 ХХААБ-ын	 суурин	
төлөөлөгч	 Винод	 Ахужа	 	 мөн	 МҮХАҮТ-ийн	 төлөөлөл	
үг	 хэлсэн.	 Чуулганаар	 Органик	 хүнсний	 бүртгэл,	
мэдээллийн	 сан,	 органик	 Монгол	 цахим	 хуудасны	
нээлтийн	 үйл	 ажиллагаа,	 Органик	 үйлдвэрлэлд	
шилжих	 хүнсний	 ногоочдын	 тангараг	 өргөх	 ёслол,	
Органик	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 түншлэл	 төслийн	 нээлтийн	
ажиллагаа,	 Монголын	 органик	 хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуйн	
үйлдвэрлэлийн	 эрх	 зүйн	 орчны	 талаарх	 танилцуулга,	
МУ-ын	Органик	ХАА-н	хөдөлгөөний	тухай	танилцуулж	
сургалтад	 амжилттай	 оролцон	 мэргэжилтнүүдэд	
гэрчилгээ	олголоо.

	 Засгийн	газрын	Хэрэг	эрхлэх	газар,	Монголын	
бүтээмжийн	 төв,	 Конрад-Аденауэр	 сан	 хамтран	 2018	
оны	 11	 сарын	 06-07-ны	 өдрүүдэд	 Орхон,	 Дархан-
Уул	 аймагт	 “Нутгийн	 удирдлагын	 байгууллагуудын	
бүтээмжийн	 өнөөгийн	 байдлын	 талаарх	 хэлэлцүүлэг	
зохион	байгуулсан.	Хэлэлцүүлэгт	21	аймаг,	нийслэлийн	
иргэдийн	 Төлөөлөгчдийн	 хурлын	 тэргүүлэгчдийн	
нарийн	 бичгийн	 дарга,	 Засаг	 даргын	 тамгын	 газрын	
дарга,	 ИТХ-ын	 ажлын	 албаны	 ахлах	 мэргэжилтэн,	
ЗДТГ-ын	 төрийн	 захиргааны	 удирдлагын	 хэлтсийн	
ахлах	мэргэжилтэн	зэрэг	нийт	120	оролцогч	хамрагдсан.	

Хэлэлцүүлгийг	нээж	ЗГХЭГ-ын	Дэд	дарга	У.Бямбасүрэн,	
Конрад-Аденауэр	 сангийн	 Монгол	 дахь	 суурин	
төлөөлөгч	 Йоханн	 Фурманн	 үг	 хэлсэн.	 Хөтөлбөрийн	
дагуу	аймгийн	засаг	даргын	тамгын	газрын	болон	ИТХ-
ын	 ТНБД-ын	 мэдээллийг	 хийж,	 төрийн	 байгууллагын	
бүтээмж,	чанарын	удирдлагын	талаар	цаашид	хамтран	
ажиллах	 талаар	 ТАЗ,	 МБТ,	 Удирдлагын	 академи	
зэрэг	 байгууллагууд	 илтгэл	 тавьж,	 Орхон,	 Дархан-
Уул	 аймгийн	ЗДТГ,	ИТХ-ын	 үйл	 ажиллагаа,	 ISO	 9001	
нэвтрүүлсэн	туршлагатай	тус	тус	танилцсан.	

“ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИЗНЕСИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ” 
СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗАЙНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

	 МБТ	нь	2018	оны	12	сарын	11-14-ний	өдрүүдэд	
“Хүнс,	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 бизнесийн	 хог	 хаягдлын	
менежмент”	 сэдэвт	 сургалтыг	 Олон	 улсын	 зайны	
сургалтын	төвд	зохион	байгуулав.	Тус	сургалтыг	Япон	
дахь	НҮБ-ын	Байгаль	орчныг	хамгаалах	байгууллагын	
Төслийн	 мэргэжилтэн	 Ийнгарарасан	 Милваканам,	
Шүничи	 Хонда,	 Шри	 Ланк	 улсын	 Перадэнья	 Их	
сургуулийн	Хөдөө	аж	ахуйн	инженерингийн	тэнхимийн	
багш	 профессор	 Мохаммед	 Мовжүүд	 болон	 БНСУ-
ын	 Хөдөө	 аж	 ахуйн	 ШУ-ны	 Институтын	 Эрдэм	
шинжилгээний	ажилтан	Док.	Ли	Чанг	Хүүн	нар	удирдан	
явуулсан	 ба	 Монгол	 улсаас	 5	 оролцогч,	 Камбож,	
Филиппин,	 Вьетнам	 гэсэн	 3	 улс	 орнуудаас	 нийт	 100	
гаруй	оролцогчидтой	GDLN	системээр	зэрэг	холбогдон	

суралцаж,	мэдлэг,	туршлагаа	хуваалцсан	юм.
Сургалтаар	 хүнс,	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 хог	 хаягдлын	
менежментийн	сүүлийн	үеийн	чиг	хандлага,	инновацлаг	
шийдлүүдийн	 талаар	 ойголт	 авах,	 хүнс,	 хөдөө	 аж	
ахуйн	хог	хаягдлыг	баялаг,	ашиглагдахуйц	нөөц	болгон	
хувирган	хөгжүүлэх	замаар	хүнс,	хөдөө	аж	ахуйн	үйл	
ажиллагаа	 эрхэлдэг	 аж	 ахуйн	 нэгжүүдийн	 үр	 ашгийг	
дээшлүүлэх	бүтээлч,	шинэлэг	техникүүдээс	суралцах,	
хог	хаягдлын	менежментийг	бизнесийн	загварт	нэгтгэн	
хэрэгжүүлэх,	бусад	улс	орнуудын	төрийн	болон	хувийн	
байгууллагад	 хэрэгжүүлсэн	 тэргүүн	 туршлагуудтай	
танилцах,	 хог	 хаягдлыг	 дахин	 ашиглах	 технологийн	
шийдлүүдээс	суралцсан	юм.
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“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР ДАХЬ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ 
ХАНАМЖИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗАЙНЫ СУРГАЛТ

АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“ХАБЭА-Н МАНЛАЙЛАЛ, ОРОЛЦООНЫ ТУРШЛАГА” СЭДЭВТ МЭДЛЭГ 
ХУВААЛЦАХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

КАМБОЖ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД МБТ-Д АЙЛЧИЛЛАА

	 МБТ	нь	2018	оны	11	сарын	12-15-ны	өдрүүдэд	
“Эрүүл	 мэндийн	 салбар	 дахь	 хэрэглэгчийн	 сэтгэл	
ханамжийн	менежмент”	сэдэвт	сургалтыг	Олон	улсын	
зайны	сургалтын	төвд	зохион	байгуулав.	Тус	сургалтыг	
Японы	бүтээмжийн	төвийн	Олон	улсын	менежментийн	
төвийн	дарга	ноён	Казүтэрү	Күрода	болон	Ази-Номхон	
далайн	 Чанарын	 байгууллагын	 Ерөнхийлөгч	 нар	
удирдан	 явуулсан	 ба	 Монгол	 улсаас	 17	 оролцогч,	
Камбож,	 Шри	 Ланк,	 Тайланд,	 Вьетнам	 гэсэн	 5	 улс	
орнуудаас	 нийт	 150	 гаруй	 оролцогчидтой	 зэрэг	
холбогдон	 суралцаж,	 мэдлэг,	 туршлагаа	 хуваалцсан	
юм.
	 Хэрэглэгчийн	сэтгэл	ханамжийн	менежмент	нь	
үйлчилгээний	 салбарын	 бүтээмжийг	 нэмэгдүүлэх,	 үр	
ашгийг	 өсгөх,	 ажилтнуудын	 гүйцэтгэлийг	 сайжруулах,	
оролцоог	 нэмэгдүүлэх	 зэргээр	 байгууллагад	 эерэг	 үр	
дүнг	бий	болгох	ач	холбогдолтой	юм.	Энэхүү	сургалтаар	
үйлчилгээний	салбарт	үйл	ажиллагаа	явуулж	буй,	тэр	
дундаа	 эрүүл	 мэндийн	 салбарын	 	 байгууллага	 аж	
ахуйн	 нэгжийн	 удирдлага,	 ажилтнуудад	 хэрэглэгчийн	
сэтгэл	 ханамжийн	 менежментийг	 хэрхэн	 үр	 дүнтэй	
хэрэгжүүлэх	талаар	ойлголтыг	өгнө.	
Уг	сургалтаар	оролцогчид	аж	үйлдвэрийн	4-р	эрин	үед	
хэрэглэгчийн	сэтгэл	ханамжийн	чиг	хандлагыг	ойлгох,	

үйлчилгээний	 төгөлдөршилд	 хүрэх	 зааварчилгаа,	
хэрэглэгчийн	 сэтгэл	 ханамжийн	 менежмент	 ба	
бизнесийн	 төгөлдөршлийн	 тогтолцооны	 уялдаа,	
эрүүл	 мэндийн	 салбарт	 хэрэглэгчийн	 сэтгэл	
ханамжийн	 менежментийг	 тодорхойлох,	 тогтмол	
сайжруулалтаар	 хангах	 шаардлага,	 эрүүл	 мэндийн	
салбарын	хэрэглэгчийн	сэтгэл	ханамжийн	стандартыг	
боловсруулах	загваруудаас	суралцсан	юм.	
	 Сургалтын	3	дахь	өдөр	нь	Төрийн	тусгай	албан	
хаагчдын	нэгдсэн	эмнэлэг	болон	Мөнгөн	гүүр	эмнэлэг	
дээр	очин	туршлага	судалсан	юм.	

	 2018	 оны	 11	 сарын	 02-ны	 өдөр	 “ХАБЭА-н	
Манлайлал,	 оролцооны	 туршлага”	 сэдэвт	 мэдлэг	
хуваалцах	өдөрлөгийг	зохион	байгуулав.	Тус	өдөрлөгт	
мэдлэг	 туршлагаа	 хуваалцахаар	Мобиком	Корпораци	
ХХК-ийн	 ХЭМАББО	 хэлтсийн	 менежер	 Ц.Батгэрэл	
“ХЭМАБУТ	 ба	 удирдах	 ажилтны	 үүрэг	 оролцоо”	
сэдвээр,	 ДЦС-4	 ТӨХК-ийн	 ХАБЭА-н	 Хяналтын	
инженер	 Г.Чогдон	 “ДЦС-4	 ТӨХК-д	 эрсдлийн	 үнэлгээг	
хийж	 буй	 туршлага”,	 “Эрдэнэт	 үйлдвэр”	 ХХК-ийн	
Сайжруулалтын	 мэргэжилтэн	 Л.Батгэрэл	 “ХАБЭА-н	
манлайлал,	 оролцоо	 Эрдэнэт	 үйлдвэр	 ХХК-ийн	
жишээн	 дээр”,	 Технологич	 инженер	 Ц.Мягмарнаран	
“ХАБЭА-н	 зөөлөн	 хяналтын	 арга	 Засвар	 механикийн	
заводын	 жишээн	 дээр”,	 ХАБЭА	 хариуцсан	 орлогч	
Л.Балдорж	 “Ажлын	 байран	 дах	 удирдлагын	 70	

хувийн	нөлөөлөл	Эрчим	хүчний	цехийн	жишээн	дээр”	
сэдвүүдээр,	 “Вагнер	 Ази	 Тоног	 Төхөөрөмж”	 ХХК-
ийн	 ХАБЭА-н	 ахлах	 Л.Должинсүрэн	 “ХАБЭА-н	 соёл	
ба	 ажилтнуудын	 оролцоо”	 сэдвээр,	 “Шунхлай”	 ХХК-
ийн	 Техник,	 технологи	 хариуцсан	 захирал	 Л.Орхон	
“Чанарын	 нэгдсэн	 удирдлагын	 тогтолцоог	 нэвтрүүлэн	
АББ-ын	загвар	байгууллага	болсон	нь”	сэдвээр	тус	тус	
илтгэл	тавьж,	бусад	оролцогч	байгууллагуудад	мэдлэг,	
туршлагаа	хуваалцсан	болно.	
Тус	арга	хэмжээнд	38	байгууллагаас	нийт	85	оролцогч	
хамрагдав.	

	 Камбож	 Улсын	 Бүтээмжийн	 төвийн	 Дэд	
захирал	ноён	Ум	Серивутээр	ахлуулсан	нийт	18	хүний	
бүрэлдэхүүнтэй	 Камбож	 улсын	 төлөөлөгчдийн	 баг	
2018	оны	12	сарын	16-21-ний	өдрүүдэд	Монгол	Улсад	
хүрэлцэн	 ирж	 бүтээмж,	 чанарыг	 байгууллага	 дээрээ	
амжилттай	 нэвтрүүлсэн	 ЖДҮ-үүд	 дээр	 очиж	 үйл	
ажиллагаатай	нь	танилцлаа.	
	 Тус	 багийн	 бүрэлдэхүүнд	 Элит	 ОУ-ын	 дунд	
сургууль,	 Камбож	 улсын	 Их	 сургуулт,	 Ус	 сувгийн	
ханганмжйн	 байгууллага,	 Кириром	 хатаасан	 жимсний	
үйлдвэр,	 Үл	 хөдлөх	 хөрөнгө	 гэх	 үйл	 ажиллагаа	
эрхлэгчид	хамрагдсан	бөгөөд	оролцогчид	Эрин	зочид	
буудалд	байрласан	юм.	Уг	 төлөөлөгчид	АПУ	ХК	дээр	
хэрэгжсэн	Хүнсний	аюулгүй	байдал	 ISO	22001	болон	
Эрчим	хүчний	хэмнэлтийн	загвар	байгууллагын	төсөл,	
ДЦС-4	ТӨХК	дээр	бүтээмж	дээшлүүлэх	арга	хэрэгслүүд,	
ISO	9001:2015	төслийн	хэрэгжилт,	УБЦТС	ТӨХК	дээр	
Эрчим	хүчний	хэмнэлтийн	загвар	байгууллагын	төсөл	
болон	 Ус	 сувгийн	 удирдах	 газрын	 үйл	 ажиллагаатай	
очиж	тэргүүн	туршлагаас	нь	суралцсан	юм.	
	 Уг	 төлөөлөгчид	 нь	Монгол	 Улсад	 анх	 удаагаа	
ирж	 байгаа	 тул	 Монголын	 үндэсний	 өв	 соёл,	 урлаг,	
түүхийг	 илтгэн	 харуулсан.	 Үүнд,	 Монголын	 үндэсний	
түүхий	музей,	Цагаан	лавай	урлагийн	тоглолт,	Зайсан	
толгой,	 Гандантэгчилэн	 хийд,	 Чонжинболдог,	 Тэрэлж	
зэрэг	газруудаар	аяллаа.

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

18-IN-80-GE-WSP-B

Workshop on Productivity 
Measurement	in	SMEs

Nadi, Fiji
3/Sep/2018 - 7/Sep/2018

18-IN-48-GE-WSP-A

Workshop	on	Innovative	
and	Strategic	Leadership	
for	Enhancing	Public-sec-

tor Productivity 

Sri Lanka
17/Sep/2018-21/Sep/2018

18-IN-62-GE-WSP-B

Workshop on e-Govern-
ment for Smart and Pro-
ductive Public Service

Tehran, Islamic Republic 
of Iran

29/Sep/2018-3/Oct/2018

17-RP-17-GE-RES-B

Research on Capacity 
Development	Needs	for	

Industry	4.0

New Delhi, India
12/Sep/2018-14/Sep/2018

18-AG-01-GE-WSP-B

Workshop on Smart 
Agriculture Extension 

Models

Colombo, Sri Lanka
17/Sep/2018-21Sep/2018
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ФОТО МЭДЭЭ

“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ”

“МӨНХИЙН ҮСЭГ” ХХК

“ГЛОБАЛ КОММУНИТИС” ОУБ

Эрчим	 хүчний	 хөгжлийн	 төвөөс	 2018.11.14-ны	 өдөр	 зохион	 байгуулсан	 “Хүний	 нөөцийн	 шинэчлэл	 хөгжил,	
ажлын	бүтээмж”	сэдэвт	албан	хаагч	нарт	зориулсан	сургалтанд	манай	төвөөс	“Бүтээмж,	чанарын	тухай	ойлголт,	
бүтээмжийн	арга	хэрэгслүүд”	сэдвээр	4	цагийн	сургалт	орлоо.

 1. Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэндийг 
хүргэе. Та Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын 
(АББ) шугамаар “Монгол улсын МЖЖҮХ ТББ”-ийг 
төлөөлж БНЭУ улсад “Органик ХАА 3.0” сэдэвт 
олон улсын сургалтанд оролцоод ирсэн, сэтгэгдэл 
болон АББ-ын олон улсын сургалтанд оролцох 
боломжийн талаар хуваалцана уу?

	 Хувь	 хүн	 өөрийн	 хэлний	 зохих	 түвшний	
бэлтгэлтэй,	 хүсэл	 эрмэлзлэлтэй	 бол	 АББ-ын	 олон	
улсын	 сургалтанд	 оролцох	 боломж	 нээлттэй.	 АББ	
жил	 бүрийн	 эхэнд	 тухайн	 жилдээ	 зохион	 байгуулах	
сургалтын	 мэдээлэл,	 бүртгүүлэх	 хугацаа,	 тавигдах	
шалгуурыг	 веб	 хуудсан	 дээрээ	 нийтэлдэг.	 Энэ	
мэдээллийг	 Монголын	 Бүтээмжийн	 байгуулага	 (МББ)	
ч	олон	нийтэд	мэдээлдэг.	Өөрийн	сонгосон	сургалтанд	
хамрагдах	хүсэлтээ	МББ-д	гаргаад	холбогдох	анкетыг	
бөглөж	 илгээгээд	 зөвшөөрсөн	 хариу	 хүлээж	 авсан	
тохиолдолд	та	сургалтанд	саадгүй	хамрагдаж	болно.

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

	 Би	агрономич	хүн,	өөрийн	мэргэжил	мэдлэгээ	
дээшлүүлэхийн	 тулд	 мэргэжлийн	 чиглэлийн	
сургалтанд	 хамрагдахыг	 эрмэлздэг.	 Би	 АББ-ын	 олон	

улсын	 сургалтанд	 2	 дахь	 удаагаа	 хамрагдлаа.	Эхний	
сургалт	2015	онд	Индонез	улсад	зохион	байгуулагдсан		
Уур	 амьсгалын	 өөрчлөлтийн	 ХАА-д	 үзүүлэх	 сөрөг	
нөлөөллийг	бууруулах	нь	сэдэвт	сургалт	байсан.	
Энэ	 удаагийн	 сургалт,	 зорисон	 сэдвийн	 дагуу,	 зохион	
байгуулалт	сайтай,	мэдээлэл	мэдлэг	ихийг	өгч	чадсан	
үр	дүнтэй	сургалт	боллоо.
 3. Уг хурлыг удирдан зохион байгуулсан 
багш нарынхаа талаар товчхон мэдээлэл өгөөч.

	 Сургалтыг	 АББ-ын	 төслийн	 зохицуулагч	 Др.	
Шайх	 Хоссейн	 Танвеер	 (Бангладеш),	 ОУОХААХ-ний	
Азийн	 ерөнхийлөгч	 Зи	Жуан	 (БНХАУ),	 ОУОХААХ-ний	
Хойд	Америкын	салбар	холбооны	ерөнхийлөгч	Давид	
Гоулд	 (АНУ),	 Филиппин	 улсын	 Хот	 орчмын	 Органик	
ХАА-н	 зөвлөлийн	 ерөнхийлөгч	 Тагупа	 Викториано	
(Филиппин),	 	 Ражив	 Гандийн	 Залуучуудын	 Хөгжлийн	
Институтын	 захирал	 Др.	 Васанти	 Ражендран	 (БНЭУ)	
нар		удирдан	зохион	байгуулж	явууллаа.	
 
 4. Хурлын дараа өөрийн байгууллага дээр 
хэрхэн хэрэгжүүлэх нь хурлын үр дүнг харуулах 
байх. Энэ тал дээр одоо та ямар ажил хийхээр 
төлөвлөж байна вэ?

	 Сургалтын	 явцад	 олж	 авсан	 мэдлэг	
мэдээллийг	 улам	баяжуулан	бататгана.	 	Өөрийн	ТББ	
дээрээ	 сургалт	 зохион	 байгуулна.	 Мөн	 ХХААХҮЯ-
ны	 холбогдох	 мэргэжилтнүүдтэй	 ярилцаж,	 Органик	
хүнсний	тухай	хуулийг	дагалдан	гарсан	журмууд	дээр	
хийх	 сайжруулалт	 өөрчлөлтийн	 тухай	 санал	 өгнө	 гэж	
төлөвлөж	байна.	Бид	анх	удаагаа	журам	боловсруулан	
ажилласан	 тул	 ялангуяа	 Хамтын	 оролцооны	
баталгаажуулалтын	журам	дээр	алдаа	гаргасан	байсан.	
Үүнийг	засч	сайжруулахад	саналаа	өгч,	шаардлагатай	
бол	тэдэнд	холбогдох	мэдээллийг	гарган	өгнө.

Бидэнтэй	ярилцсанд	баярлалаа.
Ажлын	өндөр	амжилт	хүсье.

“Мөнхийн	 үсэг”	 ХХК-ийн	 нийт	 удирдлага,	 ажилтнуудад	 	 2018.11.29-30	 өдрүүдэд	 Бүтээмжийн	 арга	 хэрэгсэл,	 7	
алдагдал,	Мэдлэгийн	менежмент,	Удирдлагын	манлайлал	зэрэг	сэдвүүдээр	сургалт	орлоо.

“Глобал	 Коммунитис”	ОУБ-ын	 хүсэлтээр	 хоршоологчдын	 тэргүүн,	 гишүүдэд	 2018.12.17-нд	 “Бүтээмжийн	 тухай	
ойлголт,	чанарын	дугуйлан”	сэдвээр	4	цагийн	сургалт	орлоо.

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНД ӨГСӨН ЯРИЛЦЛАГА
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