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61 ДЭХ УДААГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ
ФИЛИППИН УЛСЫН МАНИЛА ХОТНОО ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

21 ДЭХ УДААГИЙН БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ
ВАКУУМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

АББ-ын удирдах зөвлөлийн 61 дэх удаагийн хурал 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд Филиппин 
Улсын Манила хотноо болж өндөрлөлөө. Тус хуралд АББ-ын гишүүн 19 улс орнуудын үндэсний бүтээмжийн 
төвүүдээс нийт 55 төлөөлөгч хамрагдав. 
Хурлыг нээж АББ-ын Филиппин Улсыг хариуцсан захирал Док. Адорацион М. Наварро үг хэлсэн. Тэрээр хэлэхдээ, 
уг хурлаар АББ-ын бодлого, санхүү, хөтөлбөрүүд, гишүүнчлэл болон бусад засаглалтай холбоотой асуудлуудыг 
дууд шатны удирдлагуудын оролцоотойгоор шийдвэрлэдэг ба энэ нь АББ-ын хэтийн зорилго, ирээдүйн зам чигийг 
тодорхойлоход хувь нэмрээ оруулна гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлсэн юм. 

Тус дээд шатны удирдлагуудын хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв. Үүнд:

• АББ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Док.Санти Каноктанапорн нь 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 
• Хөтөлбөрийн дагуу АББ-ын шинэ Ерөнхий нарийн бичгийн даргыг сонгох санал асуулга явагдсан ба уг 

санал асуулгаар олонхийн саналаар Индонез Улсын Засгийн газраас санал болгосон нэр дэвшигч болох 
Док. Ахмад Курниа Правира Мохтан сонгогдсон бөгөөд тэрбээр 2019 оны 09 дүгээр сараас эхлэн 3 жилийн 
хугацаанд томилогдон ажиллах юм. 

• 2025 оны стратеги, хэтийн зорилгыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг томилогдсон. 
• 5 жил тутамд АББ-аас олгогддог “Бүс нутгийн болон үндэсний бүтээмжийн шагнал”-ын товыг зарласан. 

Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын хувьд МБТ 2019 оны 05 дугаар сараас эхлэн шагналд нэр 
дэвшүүлэх санаачлага, хөтөлбөрийн танилцуулгуудыг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах ба одоогоор 
бэлтгэл хангагдаж байна. 

• Хурлын хөтөлбөрийн дагуу АББ-ын 2019-2020 оны шинэчилсэн төсөв хөтөлбөрийг хэлэлцсэн юм. Төсөв 
хөтөлбөрийг 3 үндсэн ангилалд хуваарилсан ба энэ нь Ухаалаг шинэчлэлт, Чадавхийг бэхжүүлэх болон 
улс орны тусгайлсан хөтөлбөр зэрэг юм. Ухаалаг шинэчлэлт нь дотроо Аж үйлдвэрийн шинэчлэлийн 
санаалчлага ба ХАА-н шинэчлэлийн санаачлага гэж хуваагдах юм. Аж үйлдвэрийн шинэчлэлийн хөтөлбөр 
нь гишүүн орнуудад Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалыг нэвтрүүлэх үйл явцыг хурдасгахад чиглэх бол ХАА-н 
шинэчлэлийн хөтөлбөр нь бүтээмжийг дээшлүүлэх бодлогыг боловсруулахад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, 
ХАА-н салбарт дижитал аппликэйшнийг нэвтрүүлэх, шинэ дижитал бизнесийн платформ хөтөлбөрийг 
мөн тусгасан бөгөөд энэ нь аж үйлдвэр, ХАА-н салбарын аль алинд хамааралтай юм. Энэхүү платформд 
суурилсан загвар нь АББ-ыг аж үйлдвэрийн болон ХАА-н салбарын оролцогч талуудтай холбоход туслах 
юм. Мөн түүнчлэн,  Ирээдүйн хүнсний санаачлагын хөтөлбөрийг тусгасан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 
гишүүн улс орнуудын тогтовортой хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх юм.   

2019 оны 04 дүгээр сарын 15-19-ний өдрүүдэд 
Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх анхан шатны сургалт 
амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтад “Дарханы 
ДЦС” ТӨХК, “Скайтел” ХХК, “Голомт” банк, “Эрдэнэт 
үйлдвэр” ТӨҮГ, “Жем интернэшнл” ХХК, “Эрдэнэтийн 
ДЦС” ТӨХК, “Номин холдинг” ХХК, “Юнигаз” ХХК, 
“ТЭСО” ХХК, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ийн харъяа 
С.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургууль, 
“Эрдэнэт үйлдвэр” спортын ордон, “Эрчим хүчний 
хөгжлийн төв” ТӨҮГ, “Монгол алтайн барагшун” ХХК, 
“Их Ажуруг” ХХК-иас нийт 20 оролцогч хамрагдсан ба 
сургалтыг төвийн зөвлөх, экспертүүд удирдан явуулж,  
урилгаар Монголын бүтээмжийн төвийн гэрээт сургагч 
багш нар хичээл заасан.

Уг сургалтаар оролцогчид бүтээмж, чанарын 
талаарх онолын ойлголт авахаас гадна байгууллага 
дээрээ бие даан бүтээмж, чанар дээшлүүлэх арга 
хэрэгслүүдийг хэрэгжүүлэх мэдлэг, ур чадварыг олж 
авдгаараа онцлогтой юм. Сургалт нийт 19 сэдвээс 
бүрдсэн ба онолыг багийн дасгал ажлуудтай хослуулах 

замаар оролцогчдын идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлж, 
суралцах таатай орчныг бүрдүүлсэн юм.  

Сургалтаар авч буй мэдлэгээ бататгах зорилгоор 
хөтөлбөрийн дагуу сургалтын 4 дэх өдөр буюу 2019 оны 
04 дүгээр сарын 18-нд “ДЦС-3” ТӨХК-ийн бүтээмжийн 
хөдөлгөөн, ISO 9001:2015 чанарын менежментийн 
тогтолцооны хэрэгжүүлэлттэй танилцсан. Биднийг 
тус компанийн ЗХНХ-ийн захирал Н.Баярбаатар, 
Бүтээмжийн мэргэжилтэн Л.Оюун болон багийн 
гишүүд хүлээн авч мэдлэг туршлагаа хуваалцан түлш 
дамжуулах цех, химийн цех, вагон хөмрөх хэсэг зэрэг 
станцын үйл ажиллагаа, бүтээмжийн хөтөлбөрөө 
танилцуулсан. Мөн “Голомт” банкны Кайзэн хорооны 
Нарийн бичгийн дарга П.Хонгорзул оролцогчдыг 
хүлээн авч кайзэн саналын системийн хэрэгжилт, 
санал хүлээн авах программын танилцуулга болон 
чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагаа, чанарын 
хяналтын албаны ололт амжилт, алдаа дутагдал, 
анхаарах асуудал гээд цаашдын ажилд хэрэг болох 
олон хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн юм.
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БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗДТГ-ЫН ЗАХИАЛГААР БҮТЭЭМЖИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, 
БҮТЭЭМЖ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮДИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ОРЛОО

“ТЭСО” ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГААР МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТ, МАТЕРИАЛЫН УРСГАЛ 
ЗАРДЛЫН ТООЦООЛОЛ, ӨРТГИЙН УРСГАЛЫН ЗУРАГЛАЛ

ЗЭРЭГ СЭДВҮҮДЭЭР СУРГАЛТ ОРЛОО

“996 САЙН САНАЛ 996 САЙН АЖИЛ 996 САЙН ҮР ДҮН”
БҮТЭЭМЖИЙН ХӨДӨЛГӨӨН ДЦС-3 ТӨХК-Д

ФОТО МЭДЭЭ

2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр Баянгол 
дүүргийн ЗДТГ-ын захиалгаар бүтээмжийн тухай 
ойлголт, бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгслүүдийн 
талаар сургалт орлоо. Уг сургалтанд тус дүүргийн 

халамж үйлчилгээний хэлтсүүд, хороодын төлөөлөл, 
нийгмийн даатгал, цагдаагийн хэлтэс гэх зэрэг иргэдэд 
үйлчлэх газрууд хамрагдсан юм.

2019 оны 04 дүгээр сарын 26-нд Дэлхийн оюуны 
өмчийн өдөр тохиосон бөгөөд энэ өдөр “ДЦС-3” ТӨХК-
ийн Сайн саналын баг нийт ажилчдын дунд  “996 Сайн 
Санал 996 Сайн Ажил 996 Сайн Үр дүн” сэдэвт аян 
өрнүүлэн бүтээмжийн хөтөлбөрийн идэвхжүүлэлтийн 

хурлаа удирдан зохион байгууллаа. Энэхүү үйл 
ажиллагаанд Монголын бүтээмжийн төвөөс “Бүтээмж 
ба чанарын удирдлага” сэдвээр танилцуулга хийлээ.

2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр “ТЭСО” ХХК-
ийн захиалгаар мэдлэгийн менежмент, материалын 
урсгал зардлын тооцоолол, өртгийн урсгалын зураглал 
зэрэг сэдвүүдээр сургалт орсон бөгөөд мөн бүтээмж 
дээшлүүлэх хөтөлбөрийн талаар зөвлөгөөг өгсөн. Уг 
сургалтад “ТЭСО” ХХК-ийн алба хэлтсийн удирдах 
шатны ажилтнууд хамрагдсан юм. 

Зорилго: Компанийн үр ашгийг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг сайжруулах талаар ажилтнуудын 
бүтээлч санал санаачилгыг авах, түүнийг дүгнэх ажлыг зохион байгуулах

Уриа үг: Санаанаас сайжруулалт, Сайжруулалтаас амжилт 

Үйл ажиллагаа: Сайн саналыг хүлээн авах, дүгнэх, үнэлэх ажлыг идэвхжүүлэх 

Сайн саналын багийн ахлагчаар ЗХА-ны ахлах инженер Л.Батдорж, нарийн бичгээр ДХХА ашиглалтын инженер 
Г.Буяннэмэх болон багийн гишүүд ;

Сайн саналын баг нь дараах зарчмаар тогтмол тасралтгүй үр дүнтэй ажиллана:
• Ажилтнуудын саналыг хүлээн авах 
• Ирсэн саналыг авч бүртгэх, хэлэлцэж шийдвэрлэх, хариу өгөх  
• Саналын үр дүнг үнэлж дүгнэх
• Саналын урамшууллыг олгох
• Хэрэгжсэн саналыг сурталчлах 

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНЫ ЗОЧНЫ ЯРИЛЦЛАГА

Дархан-Уул аймгийн 
ЗДТГ-ын ХШҮДАХ-ийн дарга 
Д.Жаргалсайхан

1.Сайн байна уу. Танд энэ 
өдрийн мэндийг хүргэе. Та Азийн 
Бүтээмжийн Байгууллагын 
(АББ) шугамаар “Монгол Улс”-
ыг төлөөлж Бангладеш улсад 
“Бүтээмжийн өсөлт, өрсөлдөх 
чадварын хариуцлагатай 
засаглал”  сэдэвт олон улсын 
сургалтанд оролцоод ирсэн, 
сэтгэгдлээсээ хуваалцана уу.
Баярлалаа. Та бүхэн сайхан 
зусаж байна уу. Би маш өндөр 
сэтгэгдэлтэй байна. 2019.04-
21-25-ны өдрүүдэд Азийн 
Бүтээмжийн Байгууллага /APO/, 
Бүгд Найрамдах Бангладеш Улсын 
Аж үйлдвэрийн яам, Бангладешын 
Бүтээмжийн Байгууллага хамтран 
БНБУ-ын нийслэл Дака хотод 
“Бүтээмжийн өсөлт, өрсөлдөх 

чадварын хариуцлагатай засаглал” 
сэдэвт сургалт семинарыг зохион 
байгуулж, 15 гаруй орны 30 гаруй 
төлөөлөгчид оролцож, уг семинарт 
Монгол Улсыг төлөөлж би оролцлоо, 
туйлын баяртай байна. Олон улсын 
хурал өндөр хэмжээнд сайн зохион 
байгуулагдсан, маш их, олон зүйлийг 
сурч мэдлээ, тодорхой хугацаанд 
оюуны цэнгэл эдэлсэн, Азийн олон 
улс орны мэргэжил нэгт нөхдүүдтэй 
танилцсан, уулзаж санал бодлоо 
солилцсон, туршлагаа хуваалцсан, 
ийм л сайхан мэдлэгээ хуваалцсан 
баярт өдрүүд байлаа.

2.АББ-ын олон улсын 
сургалтанд оролцох боломжийн 
талаар хуваалцана уу?
Миний  хувьд  Монгол Улсын 22 
аймаг, нийслэлийн хэмжээнд 
Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазар 
нь Олон улсын Чанарын 
менежментийн тогтолцоо ISO 

9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн 
нь анх удаа орон нутгийн 
захиргааны байгууллага гэдгээр, 
нөгөө талаасаа төрийн захиргааны 
байгууллагын бүтээмжийг 
дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэхэд бодит хувь нэмэр 
оруулсан болов уу, мөн Чанарын 
менежерээр ажилласан нь Олон 
улсын хуралд оролцох боломжийг 
олгосон гэж ойлгож болно.
2018 онд “Эдийн засгийн 
бодлого, өрсөлдөх чадварын 
судалгааны төв”-өөс аймгуудын 
өрсөлдөх чадварыг  16 дэд 
бүлгийн 176 шалгуур үзүүлэлтээр 
шалгаруулахад  Дархан-Уул 
аймаг нь 96.68%-ийн үнэлгээгээр 
“Өрсөлдөх чадвар сайтай” аймгийн 
II дугаарт эрэмбэлэгдэж, 2017 онд 
үнэлэгдсэн амжилтаа (91.69%-II 
байр) бататгасан, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газар, Монголын бүтээмжийн 
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АЖЛЫН ӨРӨӨНДӨӨ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 10 ЭНГИЙН ҮЙЛДЭЛ

ЭРЧИМ ХҮЧЭЭ ХЭМНЭЕ!
Өдрийн цагаар өрөөнийхөө гэрлийг, хэрэглээгүй үедээ компьютерээ унтрааж, агааржуулагчийнхаа 
хэмийг тохируулж эрчим хүчээ хэмнэе.

ЖОЛОО БАРИХААС АЛЬ БОЛОХ ТАТГАЛЗЬЯ!
Аль болох явган явж, дугуй унаж, гэр ойр хамт ажилладаг нэгнийгээ ээлжлэн машинаар 
зөөж, эсвэл нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчьё.

ХАЯГДЛЫГ БОЛОВСРУУЛЬЯ!
Ажлын байрандаа дахин боловсруулах хаягдлын савтай болж, түүнийг ашиглаж хэвшье. 
Хэрэглэсэн бичгийн цаасаа дахин ашиглая. 

УХААЛАГ УНДАЛЖ, ХООЛЛОЦГООЁ!
Нэг удаагийн хэрэгслээс аль болох татгалзаж, цай кофегоо өөрийнхөө аяганд 
ууцгаая.

ЗӨВ УРИА, ХАНДЛАГЫГ ДЭЛГЭРҮҮЛЬЕ!
Хамтран ажиллагсдынхаа байгаль орчны талаарх ойлголт, мэдлэгийг хөхүүлэн дэмжье. 
Тухайлбал, өрөөндөө хүн бүр цэцэг тарих, бага хэвлэх, цаасыг дахин ашиглах, гарын 
арчих алчуур гэх мэт зөв үйлдлийг өөртөө хэвшүүлье.

ЦААСАА ХЭМНЭЕ!
Цаасны хоёр талд хэвлэж, компьютерийн дэлгэцнээс унших боломжтой бичиг баримтыг 
хэвлэхээс зайлсхийе. Мөн бичиг баримтыг өөр хоорондоо аль болох электрон хэлбэрээр 
дамжуулья. 

УХААЛАГ ХУДАЛДАН АВАЛТ ХИЙЕ!
Ажлын хэрэгцээндээ зориулж худалдан авалт хийхдээ аль болох эко тэмдэг бүхий 
бүтээгдэхүүнийг сонгоё. 

ШААРДЛАГАГҮЙ АГААРЫН АЯЛАЛААС ТАТГАЛЗЬЯ!
Таны аялал зайлшгүй эсэхийг өөрөөсөө асууж, аяллын зорилгоо өөр хэлбэрээр 
биелүүлэх боломжтойг эрэлхийлж сурья. Агаарын аялал нь тээврийн салбарын дулаан 
ялгаруулалтын 12%-ыг эзэлж, дэлхийн дулааралд их хэмжээгээр нөлөөлдөг. 

НӨӨЦ БОЛОЛЦООГОО УХААЛАГ АШИГЛАЦГААЯ!
Өрөөнийхөө цонхыг арчиж, аль болох байгалийн гэрэл хэрэглэж, ус дусаж буй цоргыг хааж, 
эвдэрхий байвал засуулья. Байгууллагын бүхий л хөрөнгийг цаг үргэлж ухаалаг үр ашигтай 
өөриймсгөөр хэрэглэе. 

КОМПЬЮТЕР БОЛОН ТЕХНИК ХЭРЭГСЛҮҮДЭЭ УНТРААЯ!
Компьютер, дэлгэц, хэвлэгч, хувилагч гэх мэт техник, хэрэгслүүдээ ажил тарахад, амралтын 
өдрүүдээр унтрааж байя. Эдгээрийг ажлын цагаар хэрэглээгүй үедээ эрчим хүч хэмнэх 
тохиргоон дээр тааруулья.

төв, Конрад Аденаурын сантай 
хамтран  “Нутгийн удирдлагын 
байгууллагын бүтээмжийн өнөөгийн 
байдлын талаарх хэлэлцүүлэг”-
ийг  амжилттай зохион байгууллаа. 
Хэлэлцүүлэгт Нийслэлийн  болон 
Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Сүхбаатар, 
Дорнод, Говьсүмбэр, Дундговь, 
Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын 
нутгийн удирдлагын болон 
нутгийн захиргааны байгууллагын 
удирдлагууд оролцож, төрийн 
байгууллагын бүтээмжийн 
асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, 
“Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-
ын үйл ажиллагаанд олон 
улсын Чанарын менежментийн 
тогтолцоо ISO9001:2015\
MNS9001:2016 стандартыг 
нэвтрүүлсэн нь” туршлага, 
боломж сэдвээр туршлагаа 
хуваалцсан зэрэг боломжууд бас 
нөлөөлсөн байх гэж бодож байна.

3.Та анх удаа АББ-ын 
хуралд хамрагдсан гэсэн. Таны 
хүлээж байснаас хурал хэр 
амжилттай болсон гэж үзэж 
байна вэ? 
Миний хувьд Монгол Улсын 21 
аймгаас анх удаа АББ-ын Олон 
улсын хуралд анх удаа оролцож 
байгаа нь ховорхон аз завшаан, 
азтай тохиолдол гэж ойлгож 
байгаа. Дархан-Уул аймгийн 
ЗДТГ-ын ХШҮДАХ-ийн дарга 
миний бие “Дархан-Уул аймгийн 
ЗДТГазарт Олон улсын Чанарын 
менежментийн тогтолцоо ISO 
9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн 
нь” сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо. 
Илтгэл маань доктор, профессор 
багш нарын илтгэл нилээн хэдэн 
удаа дурьдагдаж байсан нь орон 
нутгийн төрийн байгуулллагад Олон 
улсын ISO стандартыг нэвтрүүлсэн 
туршлага чухал болохыг нотолсон 
билээ.

4.Уг хурлыг удирдан зохион 
байгуулсан багш нарынхаа 
талаар товчхон мэдээлэл өгөөч.
Док. Жин-Вук Чой багшийн 
5 удаагийн лекц нь маш их 
сонирхолтой, олны анхаарлыг 
маш ихэд татсан, онолын хувьд 
чухал мэдлэг олгосон, харин багш 
Дато Абдул Латиф болон  багш 
Док. Пончиано Интал нарын лекц 
дэлхийн улс орнуудын эдийн 
засгийн хөгжлийн талаарх онолын 
болон практик мэдлэгийн хувьд 
өвөрмөц онцлогтой, сонирхолтой 
байлаа. 
Эрдэмтэн судлаач, доктор Жин-Вук 
Чой, Дато Абдул Латиф, Пончиано 
Интал нарын улсын салбарын 
хариуцлагатай, сайн засаглалыг 
хөгжүүлэх онолын мэдлэг, Азийн 
улс орнуудын хэрэгжүүлж байгаа 
практик туршлага нь Засгийн 
газрын бодлого, хөтөлбөр, үйл 
ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг 
төрийн захиргааны бүх салбарт илүү 
ихээр хөгжүүлэхэд тодорхой хувь 
нэмэр оруулах болно. Семинарын 
үеэр олж авсан мэдлэг, туршлага, 
дадлага нь бидний цаашдын болон 
ирээдүйн төрийн захиргааны 
салбарын бүтээмж, өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлэхэд бодит тус 
нэмэр болох ач холбогдолтой юм.

5. Хурлын хөтөлбөр хэр 
байсан бэ? Ямар нэгэн бэрхшээл 
гарч байсан уу?
Олон улсын сургалтын хөтөлбөрийн 
дагуу сургалт семинар зохион 
байгуулагдсан, маш сайн хөтөлбөр 
гэж миний хувьд үнэлсэн. 
Хөтөлбөрийн нэг онцлог нь чөлөөт 
ярилцлага, санал бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх боломж олгосон, 
удирдагч багш нар тухай бүр 
тайлбарыг маш хийсэн, улс орны 
бодит амьдралын жишээн дээр 
тодорхой дэлгэрэнгүй тайлбарыг 

өгсөн онцлог, давуу талтай байлаа. 
Эрх чөлөөтэй, илэн далангүй 
ярилцана гэдэг гайхамшиг, иймд 
ямар ч бэрхшээл би олж хараагүй.

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?
Олон улсын сургалтад оролцоод 
олж авсан онолын мэдлэг, бодит 
амьдралын туршлага, дээр нь 
цаасан дээр буусан бичмэл лекц, 
сургалтын материалууд нь үнэлж 
баршгүй оюуны үнэт бүтээл юм. Энэ 
юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрийн орны 
онцлогт тохируулан, ялангуяа орон 
нутгийн захиргааны байгууллагад 
ашиглах, хэрэглэх, нэвтрүүлэх 
том боломж гэдгийг харж болно, 
цаашид төлөвлөж хийхээр бодсон 
зүйл их байгаа, тодорхой хугацааны 
дараа үр дүн гарна гэдэгт итгэлтэй 
байгаа, хийх ч болно. 
Ирээдүйд миний хувьд Төрийн 
удирдлагаар докторын зэрэг 
хамгаалах судалгаа шинжилгээний 
ажилд онолын болон практикийн 
хувьд үнэлж баршгүй хувь нэмэр 
оруулна, би бүрэн итгэлтэй 
байгаа, энэ чиглэлээр олон эрдэм 
шинжилгээний өгүүллэг бичиж 
хэвлүүлэн, олны хүртээл болгон 
дэлгэрүүлэхээр зорин ажиллаж 
байна.

Бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа.
Ажлын өндөр амжилт хүсье.

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

Workshop on the Internet 
of Things for Productivity 

Enhancement

Taipei, ROC

05/27/19 - 05/31/19

Training of Trainers and 
Consultants in Green 

Productivity

Taipei, ROC

10/6/2019 - 12/6/2019

Workshop on Sharing Best 
Practices in Transparent 

Governance for
Productivity Growth in the 

Public Sector 

Colombo, Sri Lanka

24/6/2019 - 28/6/2019

 Asian Food and
Agribusiness Conference: 
Smart Food Value Chains 

Bangkok, Thailand

11/6/2019 - 13/6/2019

Training of Trainers on 
Productivity

Measurement for
Public-sector
Organizations

Manila, Philippines

24/6/2019 - 28/6/2019
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