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“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫГ ХАНГАХ ТОГТВОРТОЙ ӨРТГИЙН 
СҮЛЖЭЭ” СЭДЭВТ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ СЕМИНАР

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ
СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

АЖЛЫН СОЁЛ – АМЖИЛТЫН ҮНДЭС
ХУВИЙН СОЁЛ – БҮХНИЙ ҮНДЭС

ХУВИЙН САХИЛГА БАТ – ХӨГЖИХ ҮНДЭС

	 Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	Азийн	бүтээмжийн	байгууллага,	ХХААХҮЯам,	С	Эф	Си	Эс	ХХК,	ХААИС-
ийн	Хөдөө	аж	ахуйн	эдийн	засаг,	инновацийн	хөгжлийн	төв,	НҮБ-ын	Хүнс,	хөдөө	аж	ахуйн	байгууллага,	Глобал	
коммунитис	 ОУБ-тай	 хамтран	 2019	 оны	 5	 дугаар	 сарын	 13-17-ны	 өдрүүдэд	 “ХҮНСНИЙ	 АЮУЛГҮЙ	 БАЙДАЛ,	
ЧАНАРЫГ	ХАНГАХ	ТОГТВОРТОЙ	ӨРТГИЙН	СҮЛЖЭЭ”	сэдэвт	чадавхийг	бэхжүүлэх	үндэсний	семинар	зохион	
байгууллаа.	

	 Семинар	дараах	3	хэсэгт	арга	хэмжээний	хүрээнд	зохион	байгуулагдлаа.	Үүнд:

• Хүнсний	сүлжээний	туршид	аюулгүй	байдал,	чанарыг	тогтвортой	хангах	тогтолцооны	үндэс	
• Хүнсний	аюулгүй	байдал	ба	инноваци	
• Хүнсний	аюулгүй	байдлын	баталгаажуулалт	ба	аудит/менежментийн	тогтолцоо	

	 Тус	сургалтыг	Азийн	бүтээмжийн	байгууллагын	Эксперт	ноён	Ён	Кок	Сэн	болон	Доктор	Юи	Чич	Чиу	нар	
хүрэлцэн	ирж	дараах	сэдвийн	дагуу	удирдан	явууллаа.

1.	 Ухаалаг	мал	аж	ахуй	(үндсэн	ойлголт,	хандлага,	практик	жишээ,	саад	бэрхшээл	болон	боломжууд).	
Гишүүн	 орнуудын	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 маркетинг	 болон	 үйлчилгээний	 тогтолцоог	 дижитал	 болгох	 нь	
(Тайвань	улсын	жишээ)

2.	 Хөдөө	аж	ахуй	болон	ХАА-н	бизнесийг	дижитал	болгох	нь:	 саад	бэрхшээл	ба	боломжуудГишүүн	
орнуудад	хүнсний	өртгийн	сүлжээнд	дижитал	технологийг	нэвтрүүлэх	замаар	шинэчилж,	хүнсний	
аюулгүй	байдал,	чанарыг	сайжруулах	/блок	чэйн,	юмсын	интернет,	хиймэл	оюун	ухаан	гэх	мэт/

3.	 Хүнсний	орчин	үеийн	үйлдвэрлэл,	боловсруулалт	болон	хяналтын	технологи
4.	 Хүнсний	аюулгүй	байдлын	менежмент	ба	дэвшилтэт	технологи
5.	 Хүнсний	 ауюлгүй	 байдал,	 чанар,	 инновацийн	 амжилттай	 загварын	 танилцуулга,	 хүнсний	 орчин	

үеийн	хяналтын	систем
6.	 Хүнсний	аюулгүй	байдал,	чанар,	инновацийг	ферм	болон	үйлдвэрүүдэд	хөгжүүлэх
7.	 Хүнс,	хөдөө	аж	ахуйн	салбарын	бүтээмж	болон	өрсөлдөх	чадварыг	найдвартай,	аюулгүй,	тогтовртой	

хүнсний	өртгийн	сүлжээний	тусламжтай	дээшлүүлэх
8.	 Хүнсний	аюулгүй	байдал,	чанар,	инновацийг	үр	дүнтэй	хэрэгжүүлэх	хууль	эрх	зүйн	болон	бизнесийн	

нөхцөл	байдлын	талаар	дэлгэрэнгүй	танилцуулж	практик	мэдлэг	олгоход	зорьсон	юм.

Уг	 сургалтанд	 төрийн	 болон	 хувийн	 хэвшлийн	 албан	 байгууллагуудын	 төлөөлөл	 болон	 нийт	 154	 оролцогч	 ,	
амжилттай	оролцож	зохион	байгуулагдлаа.

	 2019	оны	6	 сарын	24-нд	Орхон	аймгийн	Засаг	Даргын	Тамгын	Газарт	явуулсан	Процессийн	хандлага	
ба	 дүн	 шинжилгээ,	 Тасралтгүй	 сайжруулалт/Иргэн	 төвтэй	 төрийн	 үйлчилгээ/,	 Эрсдэлд	 суурилсан	 сэтгэлгээ,	
Аудиторын	 тухай,	 ISO	 9001:2015	 Шаардлагууд	 зэрэг	 сургалтууд	 маань	 амжилтай	 болж	 өндөрлөлөө.	 Энэхүү	
сургалтанд	нийт	ЗДТГ-ын	22	агентлагаас		89	ажилтан,	албан	хаагчид	оролцлоо.

	 Амжилтанд	 хүрсэн	 ихэнх	 компаниуд	 5С	 алхамт	 хөтөлбөрийг	 хэрэгжүүлснээр	 чанарын	 эрс	 шинэчлэл	
хийх	алхамаа	эхлүүлсэн	байдаг.	Сайн	сахилга	бат,	эмх	цэгцтэй	байдал	нь	ажлын	байрны	үндсэн	шаардлагыг	
бүрдүүлэн	тухайн	байгууллагын	нийгэмд	амжилттай	оршин	тогтнох	нөхцлийг	бүрдүүлж	өгдөг.	5С	хөтөлбөрийн	
дэмжлэгтэйгээр	 өндөр	 чанартай	 бүтээгдэхүүн	 гаргах	 бат	 бэх	 суурийг	 бүрдүүлж	 зардлыг	 хэмнэн	 цагийг	 үр	
бүтээлтэйгээр	ашиглах,	ажлын	байрны	аюулгүй	байдал,	хувь	хүний	соёл,	ёс	суртахууныг	дээшлүүлдэг.	5С	гэдэг	
нь	С	үсгээр	эхэлсэн	Япон	үгний	товчлол	ба	Англи,	Монголоор	мөн	адил	С	үсгээр	эхэлдэг.	

5С-ийн үр өгөөж  
Энэхүү	 хөтөлбөрийн	 гол	 зорилго	нь	осол	 эндэгдлээс	 урьдчилан	 сэргийлэх,	 үр	 ашиггүй	цагийг	бууруулах	 (цаг	
ашиглалтыг	 сайжруулах),	 үйл	 ажиллагааны	 хяналтыг	 төгөлдөржүүлэх	 болон	 эрүүл,	 аюулгүй	 ажлын	 орчинг	
бүрдүүлэхэд	оршино.

Ажлын	байр	илүү	зохион	байгуулалттай	цэвэрхэн	болно.

• Ажлын	орчин	эрүүл,	аюулгүй	болдог.	
• Үр	дүн	нь	хүн	бүрт	харагдана.
• Байгууллагын	 өнгө	 төрх	 төгөлдөржиж	 илүү	 ажил	

хэрэг	бий	болно.
• Тоног	 төхөөрөмжийн	 эвдрэл,	 гэмтлээс	 урьдчилан	

сэргийлдэг.
• Алдаа	 дутагдлыг	 богино	 хугацаанд	 илрүүлж	

шийдвэрлэдэг.
• Ажилтнууд	 бүтээлч	 сэтгэлгээтэй,	 ажилдаа	 дуртай	

болдог.
• Байгууллагын	дотоод	уур	амьсгал	сайжирдаг.
• Ажилтнууд	ажлын	байраараа	бахархдаг.
• Ажилтнуудын	 ажилдаа	 хандах	 хандлагыг	

сайжруулдаг.

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

Workshop	on	Innovations	
in	Agribusiness	for	Young	

Entrepreneurs

Taipei, Republic of 
China

01/7/19 - 05/7/19

	Development	of
	Public-sector	Productivity	
Specialists	(APO	Certified	
Public-sector	Productivity	

Specialists)

 Bangkok, Thailand

22/7/19 - 26/7/19

	Training	of	Trainers	on	
Development	of	Rural	
Leadership	for	Change

Colombo, Sri Lanka

22/7/19 - 26/7/19

Training	of	Trainers	on	
Assistance	Systems	for	
Cyberphysical	Facilities

 Taipei, Republic of 
China

05/8/19 - 09/8/19

Workshop	on	Developing	
a	Roadmap	for
Industry	4.0	

Taipei, ROC

19/8/19 - 23/8/19
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ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТИЙН ҮЕД ТАНД ХЭРЭГТЭЙ БОЛОХ
ЗУРГААН УР ЧАДВАР

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНЫ ЗОЧНЫ ЯРИЛЦЛАГА

	 Бүх	төрлийн	үйлчилгээ	тэр	дундаа	боловсрол,	
эрүүл	 мэнд,	 банк	 санхүү,	 харилцаа	 холбоо,	 төрийн	
үйлчилгээ	 дижитал	 хэлбэрт	 шилжин	 хувьсан	
өөрчлөгдөж	байгаатай	бид	өдөр	тутам	таарсаар	байна.	
Энэ	 өөрчлөлтийг	 даган	 бизнесийн	 загварууд,	 бизнес	
хийх	 арга	 замууд,	 хэрэглэгч	 болон	 нийлүүлэгчийн	
хоорондын	харилцаа	дижитал	технологи	дээр	суурилан	
өөрчлөгдөж	байгаа	билээ.

Энэ	 удаа	 уг	 хувьсал	 өөрчлөлттэй	 хөл	 нийлүүлэн	
алхахад	хувь	хүнд	болон	бизнес	эрхлэгчдэд	хэрэгтэй	
үндсэн	зургаан	ур	чадварын	талаар	хуваалцая.

НЭГ. ДИЖИТАЛ БОЛОВСРОЛ/ DIGITAL LITERACY
Өдрөөс	 өдөрт	 цахим	 орчинд	 ажиллах	 хэрэгцээ	
шаардлага	 нэмэгдэхийн	 хэрээр	 бид	 бүхнээс	 илүү	 их	
цахим	 ур	 чадваруудыг	 шаардаж	 байна.	 Тухайлбал	
бизнесийн	байгууллагын	энгийн	нэг	ажилтан	оффисын	
програм	 хангамжууд,	 электрон	 шууданг	 сайтар	
ашигладаг	 байх	 нь	 хангалттай	 байсан	 бол	 одоо	
тухайлсан	ур	чадваруудыг	шаардсан	Photoshop,	 Illus-
trator,	Google	Analytics	зэрэг	програм,	хэрэгслүүд	болон	
оффисын	 автоматжуулалтын	 тоног	 төхөөрөмжүүдийг	
ашиглаж	 өөрийн	 хэрэгцээний	 түвшинд	 чөлөөтэй	
ашигладаг	байхыг	шаардаж	байна.

Хүний	 хөдөлмөрийг	 хөнгөвчилсөн	 програм	 хангамж,	
аппликэйшн,	 алгоритм,	 стандарт	 болон	 протоколууд	
өдөр	 тутам	 боловсруулагдан	 шинээр	 төрөн	 гарсаар	
байна.	 Эдгээрийг	 сайтар	 мэдэрч	 өөртөө	 болон	
байгууллагынхаа	 хэрэгцээ	 шаардлагад	 тохируулан	
ашиглаж	 чадсанаар	 өрсөлдөх	 чадвараа	 улам	
нэмэгдүүлдэг	байна.

ХОЁР. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ/ DATA SE-
CURITY
Та	 байгууллагынхаа	 болон	 хэрэглэгчийнхээ	 датаг	
хамгаалж	 чадаж	 байгаа	 юу,	 датагаа	 бусдад	 алдсан	
тохиолдолд	юу	хийх	вэ,	бусдад	датагаа	алдсаны	дараа	
өөрийнхөө	дата	руу	хандахын	тулд	мөнгө	төлж	хандах	
хэрэгтэй	 болбол	 яах	 вэ,	 эсвэл	 таны	 датаг	 хэн	 нэгэн	
тантай	зэрэг	ашиглаж	байгаа	эсэхийг	та	мэдэж	байгаа	
юу	 гэх	 мэт	 асуултуудын	 хариултыг	 бодож	 эхлэхэд	
л	 энэхүү	 ур	 чадварын	 үнэ	 цэнэ	 таны	 нүдэнд	 шууд	

төсөөлөгдөнө.

Мэдээллийн	 аюулгүй	 байдлыг	 хангана	 гэдэг	 нь	
байгууллагынхаа,	хэрэглэгчийнхээ	датаг	хамгаалахаас	
гадна	 байгууллагынхаа	 нэр	 хүнд,	 бизнесийнхээ	
ирээдүйг	хадгалж	байгаа	хэрэг	билээ.

Мэдээллийн	аюулгүй	байдлыг	хангах	нь	олон	зүйлээс	
хамаарсан	 комплекс	ойлголт	боловч	юуны	өмнө	маш	
сайн	 техник	 технологийн	 шийдлээр	 хамгаалахын	
зэрэгцээ	 дагаж	 мөрдөх	 дүрэм	 журам	 боловсруулж,	
олон	 улсын	 стандартыг	 дагаж	мөрдөх	шаардлагатай.	
Түүнчлэн	ажиллагсдын	мэдээллийн	аюулгүй	байдлын	
талаарх	 мэдлэг	 боловсролыг	 сайжруулах	 сургалт	
явуулах	 нь	 уг	 ур	 чадварыг	 нэмэгдүүлэх	 үр	 дүнтэй	
аргуудын	нэг	юм.

ГУРАВ. ДИЖИТАЛ МАРКЕТИНГИЙН УР ЧАДВАР/
DIGITAL MARKETING
Дижитал	 шилжилтийн	 гол	 хурдасгуур	 бол	 ухаалаг	
утас,	таблет,	мобайл	төхөөрөмжийн	хувьсал	өөрчлөлт	
юм.	 Уг	 хувьслыг	 даган	 хөгжиж	 гарч	 ирсэн	 сошиал	
медиа	 сувгууд	 өнөөдөр	 улам	 хурдацтай	 хөгжиж	
уламжлалт	 мэдээллийн	 сувгуудаас	 илүү	 гарч	 ирж	
байгаа	нь	дижитал	маркетингийн	ур	чадвар	хэдий	зэрэг	
шаардлагатай	болохыг	харуулж	байна.

Дижитал	 маркетингийн	 арга	 хэрэгслүүдийг	 ашиглан	
аналитик	 хийж	 хэрэглэгчийнхээ	 зан	 төлөв,	 зах	
зээлийнхээ	 чиг	 хандлагыг	 мэдэрснээр	 бизнесийн	
салбарт	 илүү	 амжилт	 гаргах	 боломж	 нээгдэнэ.	
Компанийхаа	 бүтээгдэхүүн	 үйлчилгээний	 онцлогт	
тохируулан	сошиал	медиа	маркетинг,	имэйл	маркетинг,	
контент	 маркетинг,	 чатбот	 зэргийн	 алийг	 нь	 ч	
ашиглаж	 болох	 бөгөөд	 ингэснээр	 дэлгэцийн	 цаанаас	
хэрэглэгчидтэйгээ	харьцаж,	хоёр	чиглэлтэй	харилцааг	
бий	 болгох	 боломжийг	 энэхүү	 дижитал	 маркетингийн	
ур	чадвар	олгож	байна.

ДӨРӨВ. ДАТА АНАЛИЗ ХИЙХ УР ЧАДВАР/ DATA AN-
ALYTIC
Хэрвээ	 та	 ямар	 нэг	 дата	 аналитик	 хэрэгсэл	 ашиглан	
өөртөө	байгаа	дата	дээр	анализ	хийн	манай	хэрэглэгч	
ямар	насны	хүмүүс	вэ,	тэд	хаанаас	үйлчилгээгээ	авдаг	

вэ,	тэд	үйлчилгээ	авахдаа	ямар	төхөөрөмж	ашигладаг	
вэ	зэрэг	олон	асуултын	хариултыг	авч	чадахгүй	байгаа	
бол	 таны	 бизнес	 энэхүү	 өрсөлдөөний	 дунд	 цаашид	
амжилттай	үргэлжлэхэд	хүндрэлтэй	болно.

Компаниуд	өөрт	байгаа	үнэ	цэнэтэй	датаг	боловсруулан	
шийдвэр	 гаргах	 түвшинд	 ашиглахуйц	 мэдлэг	 болгон	
хувиргаж	 чадснаар	 дата	 аналистын	 ажлын	 үр	 дүн	
болон	уг	ур	чадвараас	ашиг	хүртэж	эхлэх	юм.

ТАВ. DEVOPS УР ЧАДВАР
Энэхүү	 ойлголт	 нь	 хөгжүүлэлт	 /development/,	 үйл	
ажиллагаа	 /operation/	 гэсэн	 хоёр	 үгний	 нийлбэрээс	
гарч	 ирсэн.	 Програм	 хангамжийн	 хөгжүүлэлтийн	 баг	
нь	 бизнесийн	 үйл	 ажиллагаатай	 холбоотой	 бусад	
алба	хэлтсээс	тусдаа	байдаг	байсан	хуучин	хандлагыг	
өөрчилж	 хөгжүүлэлтийн	 баг,	 дижитал	 бизнесийн	 баг,	
стратегийн	 баг,	 маркетингийн	 багуудын	 хамтын	 үйл	
ажиллагааг	нэмэгдүүлснээр	бизнест	илүү	амжилт	олох	
үүд	хаалга	нээгдэнэ	гэж	үздэг	байна.

Дижитал	шилжилтийн	үед	компаниуд	энэхүү	DevOps	ур	
чадвараа	нэмэгдүүлснээр	бүтээгдэхүүн,	үйлчилгээний	
өрсөлдөх	чадвар	улам	бүр	нэмэгдэх	боломжтой.

ЗУРГАА. MOBILITY MANAGEMENT УР ЧАДВАР
Дижитал	 шилжилтийн	 үед	 үүсэн	 бий	 болж	 буй	
технологийн	 шинэ	 шийдлүүдийг	 үр	 ашигтайгаар	

ашиглаж	 чадах	 ур	 чадвартай	 хүнээр	 бизнесээ	
удирдуулах,	 эсвэл	 одоогийн	 удирдлагаа	 сургаж	
хөгжүүлэх	зайлшгүй	шаардлага	үүсэн	гарч	ирж	байна.

Орчин	 үеийн	 технологийн	 олгож	 буй	 үнэ	 цэнэтэй	
боломжуудыг	 бизнестээ	 ашигласнаар	 зардлаа	
бууруулах,	 цаг	 хугацаа	 хэмнэх,	 илүү	 үр	 дүнтэй	
ажиллах	 боломжууд	 үүснэ.	 Тухайлбал	 бүх	 ажилчин	
нэг	 хотод,	 нэг	 оффисд	 суух	 шаардлагагүй	 болж	
байна.	 Технологийн	 шийдлийн	 хувьд	 үнэтэй	 тоног	
төхөөрөмж	 болон	 програм	 хангамж	 заавал	 худалдаж	
авах	шаардлагагүй	болж	байна.	Зарим	шаардлагатай	
нөөцүүдийг	cloud	систем	ашиглан	шийдвэрлэх	боломж	
бий	болж	байна.	Түүнчлэн	дуудлагын	төвийн	ажилчдаа	
илүү	 бага	 цалингийн	 зардал	бүхий	 хот	 руу	 эсвэл	 улс	
руу	шилжүүлэх,	дуудлагын	төвийн	үйл	ажиллагаандаа	
чатбот	болон	хиймэл	оюуны	зарим	ололтыг	нэвтрүүлж	
анхан	шатны	мэдээллийг	хүний	оролцоогүй	өгөх	зэрэг	
маш	олон	боломж	үүсэн	бий	болжээ.	Тэгэхээр	бизнес	
эрхлэгчдэд	 эдгээр	 ур	 чадварыг	 эзэмших	 хэрэгцээ	
шаардлага	чухлаар	тавигдаж	байна.

Эдгээр	 дээр	 нэмээд	 мэдээж	 хэрэг	 маш	 олон	 ур	
чадварыг	нэрлэж	болох	боловч	хэд	хэдэн	эх	сурвалжаас	
харьцуулан	дүгнэлт	хийсний	үр	дүнд	эдгээр	зургаа	нь	
нэн	тэргүүний	байх	ёстой	чадварууд	хэмээн	дүгнэлээ.	

Эх сурвалж: https://ikon.mn/opinion/1llt

ХХА-н	 Бирж	 ХХК-ийн	 Төлбөр	 тооцоо,	 Ложистикийн	
хэлтсийн	 захирал	 ажилтай	 	 Цэнджавын	 Дуламсүрэн	
“Multi	 country	 Observational	 Study	 Mission	 on	 Good							
Agricultural	 Practices	 (GAP)	 and	Advanced	 Postharvest	
Handling	 Technologies”	 сэдэвт	 олон	 улсын	 	 туршлага	
судлах	сургалтад	хамрагдсан	тайлан.

 1. Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэндийг 
хүргэе. Та Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын (АББ) 
шугамаар “ Монгол улс”-ийг төлөөлж Япон улсад 

“Multi country Observational Study Mission on 
Good Agricultural Practices (GAP) and Advanced 
Postharvest Handling Technologies” сэдэвт олон 
улсын сургалтанд оролцоод ирсэн, сэтгэгдлээсээ 
хуваалцана уу.

Сургалт	 6	 сарын	 10	 наас	 14	 ны	 хооронд	 зохион	
байгуулагдсан.	Нийт	10	орноос	төлөөлөл	ирэн	оролцсон.	
Миний	 хувьд	 маш	 үр	 дүнтэй	 сургалт	 боллоо.	 Энэхүү	
сургалтанд	 хамрагдсанаар	 Хөдөө	 аж	 ахуйн	 зохистой	
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дадал	 дэлхийн	 бусад	 оронд	 хэрхэн	 хэрэгжиж	 буйг	
Япон	 улсын	 төдийгүй	оролцогч	орнуудын	 туршлагаас	
мэдэж	 авлаа.	 GAP-н	 төрөл	 стандардууд,	 тэдгээрийн	
ялгаа,	хэрэгжүүлэх	процесс,	анхаарах	зүйлс	гээд	маш	
олон	тал	дээр	мэдлэгээ	дээшлүүлж	ирсэндээ	баяртай	
байна.

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

АББ-с	 маш	 олон	 сургалтууд	 зохион	 байгуулдаг.	
Сургалтанд	хамрагдах	хүмүүст	АББ	тодорхой	шалгуур	
тавьдаг.	 Тухайлбал	 тухайн	 хүний	 одоогийн	 албан	
тушаал	нь	төлөвлөгөө	шийдвэр	гаргадаг	дундаас	дээш	
шатны	удирдах	албан	тушаалтан	байх	эсвэл	судалгаа	
шинжилгээний	 ажилтан	 байх	 гэх	 мэт.	 Боловсролын	
хувьд	их	сургууль	юмуу	түүнтэй	дүйцэх	боловсролтой,	
англи	 хэлний	 яриа	 болон	 бичгийн	 өндөр	 чавдартай	
байх,	 эрүүл	мэндийн	ямар	нэгэн	 асуудалгүй	байх	 гэх	
мэт.	 Эдгээр	 шалгуурыг	 хангаж	 байвал	 анкет	 бөглөн	
өгч	 шалгарсан	 тохиолдолд	 сургалтанд	 хамрагдах	
боломжтой	 болно.	 Мөн	 шалгараад	 сургалтанд	
явахаасаа	өмнө	Монголын	бүтээмжийн	байгууллагатай	
гэрээ	хийдэг.

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

Маш	 амжилттай.	 Онол	 практик	 хослуулсан	 сургалт	
болсон.	 Япон	 улс	 бол	 хүнсний	 аюулгүй	 байдлаараа	
дэлхийд	 тэргүүлдэг.	 Энэ	 улсын	 газар	 тариалангийн	
тэргүүн	 туршлагаас	 суралцана	 гэдэг	 маш	 том	 аз	
завшаан	юм.	Япон	улсдаа	маш	алдартай,	GLOBAL	GAP,	
ASIA	GAP	 нэвтрүүлсэн	Marusei,	 Haneda,	Marusen,	 JA	
Miyagi	Tome	зэрэг	жимс,	хүнсний	ногооны	фермүүдтэй	
танилцсан.	 Эдгээр	 фермийн	 эзэд	 биднийг	 маш	
найрсагаар	хүлээн	авч	үйл	ажиллагаагаа	танилцуулж	
асуусан	асуулт	бүрт	хариулж	чин	сэтгэлээсээ	хандаж	
байсанд	маш	их	талархаж	байна.

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

Онолын	хичээлийг	Japan	GAP	foundation-ны	Chief	Tech-
nical	 Officer	 Mr.Hiroyuki	 Morita	 багш	 удирдсан.	 Японд	
JGAP	сертификатыг	энэхүү	байгууллагаас	олгодог.	Энэ	

багш	GAP	–н	стандартыг	маш	сайн	мэддэг	олон	жилийн	
туршлагатай	хүн	юм.	Би	өмнө	нь	фермүүдтэй	танилцсан	
тухайгаа	дурдсан.	Фермийн	үйл	ажиллагааг	бүгд	эздүүд	
нь	танилцуулж	байсан.	Мөн	бидэнд	Мr.Yasuaki	Takeda	
/	GAP	судалгааны	институтын	захирал/	“GAP	and	Food	
procurement	 for	 Tokyo	 Olympic	 and	 Paralympic	 Games	
in	 2020”	 сэдвээр	 хичээл	 орсон.	 Энэ	 хүн	 бол	 GAP-н	
чиглэлээр	 20-д	 жил	 ажилласан	 маш	 их	 туршлагатай,	
хувьдаа	Япондоо	GAP	амжилттай	хэрэгжүүлсэн	загвар	
үлгэр	дуурайлал	болохуйц	хүнсний	ногооны	фермтэй.	
Түүний	фермд	GAP	сургалт,	хянан	шалгагчдын	сургалт	
семинар	 болдог	 тухай	 тэрээр	 дурьдаж	 байсан.	 2020	
онд	 Токио	 хотод	 болох	 олимпын	 үеэр	 тамирчдад	
зөвхөн	 GAP	 сертификаттай	 бүтээгдэхүүнээр	 үйлчлэх	
тухай	мөн	тэрээр	ярьж	байсан.

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

Хурлын	 хөтөлбөр	 хэт	 шахуу	 биш	 яг	 л	 таарсан	 онол	
практик	 хослуулсан	 хөтөлбөр	 байсан.	 Бидэнд	 ямар	
нэгэн	бэрхшээл	 гараагүй	бүх	зүйл	хөтөлбөрийн	дагуу	
явагдсан.Япончууд	цагийг	маш	нарийн	барьдаг	хүмүүс	
шүү	дээ.:)

 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?

Хөдөө	 аж	 ахуйн	 биржээр	 одоогоор	 ноос,	 ноолуур,	
адууны	шир	голчлон	арилжигдаж	байна.	Цаашид	төмс	
хүнсний	 ногоо	 биржээр	 арилжихаар	 бэлтгэл	 ажлууд	
хийгдэж	байна.	ХХАХҮЯамнаас	Мon-GAP	 хэрэгжүүлж	
эхэлсний	 дараагаар	 биржээр	 арилжих	 төмс	 хүнсний	
ногоонд	 тавих	шалгуурын	нэг	нь	GAP	буюу	хөдөө	аж	
ахуйн	 зохистой	 дадал	 нэвтрүүлсэн	 байх	 шалгуурыг	
оруулахаар	 төлөвлөж	 байна.	 Мөн	 ХХАХҮЯ	 болон	
Хөдөө	 аж	 ахуйн	 их	 сургуулийн	 GAP	 төвтэй	 хамтран	
хүнсний	 бүтээгдэхүүний	 үр	 суулгац	 суулгаж	 тарихаас	
эхлээд	 эцсийн	 хэрэглэгчийн	 гар	 дээр	 хүрэх	 хүртэлх	
бүр	 процесс	 GAP	 стандартын	 дагуу	 байх	 чиглэлээр	
хамтран	ажиллах	болно.

Бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа.
Ажлын өндөр амжилт хүсье.

БҮТЭЭЛЧ БАЙДЛАА НЭМЭГДҮҮЛЭХ 9 ЗӨВЛӨМЖ

	 1990-ээд	 оны	 үед	 зөвхөн	 зөв	 цагийн	
менежменттэй	 байх	 нь	 л	 хангалттай	 байсан	 бол	
өнөөгийн	 энэ	 мэдээллийн	 эрин	 үед	 цагаа	 ч	 мөн	
өөрийн	ур	чадвар,	нөөц	бололцоогоо	ч	зөв	хуваарилах	
шаардлагатай	 болсон	 билээ.	 	 Технологийн	 хувьсал	
нь	 биднийг	 бүтэн	 өдрийн	 турш	 амрахгүй	 ажилласан	
ч	 хүрэлцэхээргүй	 их	 завгүй	 болгож	 улмаар	 ухаалаг	
төхөөрөмж	 дээрээ	шинэ	 соргог	 мэдээллийг	 алдалгүй	
уншиж,	 үзэж,	 сонсох	 гэх	 мэт	 нэмэлт	 шаардлагууд	
өдрөөс	өдөрт	нэмэгдсээр	байна.

Тиймээс	 бид	 илүү	 бүтээлч	 байх	 арга	 замыг	 алхам	
тутамдаа	эрэлхийлж	байх	шаардлагатай	болж	байна.	
Гэвч	бид	хаанаас	эхлэх	хэрэгтэй	вэ?	

1. Цагаа үр ашигтай хуваарил.
Бид	 өөрсдийн	 санаачилсан	 аливаа	 ажил	 дээрээ	
ажиллаж	 байхдаа	 хамгийн	 аз	 жаргалтай	 байдгаас	
гадна	 маш	 эрч	 хүчтэй	 ажиллаж	 чаддаг	 байна.	 Гэвч	
бидний	ихэнх	нь	өдрийн	ихэнхийг	идэвхгүй	байдлаар	
буюу	 зөвхөн	бусдын	асуултанд	 хариулт	 өгөх,	 имэйлд	
хариу	бичих	зэргээр	өнгөрдөг	нь	нууц	биш.			

Ихэнх	 шинжээч	 нарын	 үзэж	 байгаагаар	 хамгийн	 үр	
бүтээлтэй	 ажиллаж	 чадаж	 буй	 хүмүүс	 бол	 энэхүү	
“идэвхгүй	ба	эрч	хүчтэй”	байдлын	тэнцвэрийг	зөв	олж	
ажиллаж	 чаддаг	 хүмүүс	 байдаг	 байна.	 “Та	 эрч	 хүчээ	
бүрэн	 нөөцөлж	 авч	 чадсан	 уу”	 номын	 зохиолч	 Том	
Ратын	зөвлөж	байгаагаар	хэрвээ	хүмүүс	өдөрт	имэйл	
бичих	 цагаа	 богиносгож,	 утасны	 дуудлагаа	 зөвхөн	
шаардлагатай	 хүмүүсээс	 авахаараар	 тохиргоо	 хийж,	
өглөөд	 ирээд	 хамгийн	 түрүүнд	 имэйл	 бичихээ	 азнаж	
чадвал	 ямар	 нэг	 чухал	 ажлыг	 заавал	 амжуулж	 хийж	
чадах	юм.	

2. Завгүй хүн төвлөрч чаддаггүй.
Ихэнх	 хүмүүс	 хийх	 ажил	 ихтэй	 байх	 үедээ	 илүү	 их	
бүтээмжтэй	байдгаас	 гадна	бусдад	илүү	хэрэгтэй	хүн	
байж	 чаддаг	 гэж	 боддог.	 Гэвч	 завгүй	 байна	 гэдэг	 нэг	
талаараа	хамгийн	чухал	тэр	ажилд	төвлөрөн	ажиллаж	
байж	 чадахгүй	 нөхцөл	 байдал	 юм.	 	 Беркелигийн	 Их	
Сургуулийн	 Профессор,	 социологич	 Кристин	 Картер	
“Завгүй	 байна	 гэдэг	 ухаантай,	 чухал	 бас	 амжилттай	
байгаа	 үзүүлэлт	 биш.	 Харин	 ч	 эсэргээрээ	 энэ	 бол	
хүчгүй,	айдастай	байна	гэсэн	үг	юм”	гэж	зөвлөж	байна.	
Тиймээс	 өөрийгөө	 хэт	 завгүй	 байлгахаас	 илүү	 гол	
ажилдаа	төвлөрөн	суух	хангалттай	цаг	гарган	ажиллах	
нь	илүү	үр	дүнг	авчирч	чаддаг	байна.

3. “Шилдэг ажилтан” байх гэж зүтгэх.
Бидний	 ихэнх	 нь	 “шилдэг	 ажилтан”	 байна	 гэдэг	 нь	
тасралтгүй	ажиллаж,	ар	гэр,	хувийн	амьдралдаа	маш	
бага	зарцуулдаг	хүнийг	хэлнэ	гэж	ойлгодог.	Гэвч	бодит	
байдал	дээр	энэ	бол	тэс	өөрт	ойлголт	юм.	Үр	бүтээлтэй	
байхын	тулд	бид	илүү	их	цагаар	ажиллаж,	маш	их	ажлыг	
амжуулахын	 тулд	 хичээх	 хэрэгтэй	 гэсэн	 бодлоосоо	
ангижрах	 хэрэгтэй	 аж.	 Бид	 нэгэнт	 л	 робот	 биш	 хүн	
учраас	анхаарал	төвлөрөн	суух	тодорхой	заагдсан	цаг	
хугацаатай	байдаг.	Нью	Йорк	Таймсын	сэтгүүлч	Брижид	
Шультын	 “Хэтрүүлэг”	 нэртэй	 нийтлэлд	 бичсэнээр	
бидний	ихэнх	нь	илүү	их,	илүү	удаан	ажиллаж	байж	л	
ямар	нэг	 амжилтанд	 хүрдэг	 гэсэн	 тогтсон	 ойлголттой	
байдаг	байна.

Харин	 шилдэг	 бизнес	 эрхлэгч	 нар	 үүний	 эсэргээр	
ажилладаг.	Тэд	ажлаа	хийхийн	хажуугаар	сайтар	унтаж	
амран,	 	90	минут	тутам	ажлаасаа	түр	хөндийрч,	бага	
зэрэг	амралт	аван,	имэйлээсээ	гарч,	тархиа	амраахыг	
чухалчлан	үздэг	байна.				

4. Нэг амьсгаагаар дуусгах гэж хичээхгүй байх.
Бид	 ихэнхдээ	 ямар	 нэг	 үүрэг	 даалгаврыг	 хурдан	
дуусгаж	байж	дараагийн	ажил	руугаа	хурдан	орж	болно	
гэж	үздэг.	Харин	профессор	Вартон,	сэтгэл	зүйч	Адам	
Грант	нарын	үзэж	байгаагаар	харин	ч	ажлаа	дуусгалгүй	
орхих	нь	илүү	бүтээлч	болгодог	байна.

“Би	 өмнө	 нь	 заавал	 хийж	 буй	 зүйлээ	 дуусгаж	 байж	
босдог	 байлаа.	 Харин	 одоо	 бол	 ажлаа	 дундаас	 нь	
түр	 орхин,	 босч	 өөр	 зүйл	 хийдэг	 болсон.	 Үүний	 үр	
дүнд	тухайн	ажилд	шаардагдах	илүү	шинэлэг,	сайхан	
санаанууд	 төрөх	 болж,	 илүү	 бүтээмжтэй	 ажилладаг	
болсон”	гэж	Грант	баталж	байна.	

Тиймээс	 та	 нэг	 л	 суултаар	 бүх	 ажлаа	 амжуулах	 гэж	
хичээхийн	оронд	дуусгалгүй	үлдээж	сураарай.	Энэ	нь	
илүү	бүтээлч	санаа	төрөх	боломжийг	танд	өгөх	болно.

5. Амарч сурах.
Өнөөгийн	эдийн	 засгийн	хурдацтай	өсөлт	нь	биднээс	
алхам	 тутамдаа	 аливаа	 асуудлыг	 шийдэж	 байхыг	
шаардаж	байдаг.	Гэхдээ	судалгаанаас	харахад	үнэхээр	
гайхалтай	 санаа	 биднийг	 өдөр	 тутмын	 ажлаасаа	
хөндийрсөн	үед	төрөх	нь	элбэг	байдаг	байна.	Энэ	бол	
жинхэнэ	гайхалтай	санаа	биднийг	шүршүүрт	орох,	гүйж	
байх	үед	эсвэл	амарч	байх	үед	төрдөгийн	нууц	нь	юм.	
Амжилттай	яваа	хүмүүс	энэхүү	амралтын	хугацааг	цаг	
гарздах	явдал	биш	харин	ч	өөрсдийн	ирээдүйн	бизнест	
хөрөнгө	оруулах	таатай	үе	гэж	үздэг	байна.	

6. Өгөхөд ч бас учир бий.
Грантын	“Өгөөд,	ав”	номонд	бичсэнээр	ихэнх	Амжилтын	
эзэд	 Өгөх	 хандлагатай	 байдаг	 хэдий	 ч	 бусдад	 бүх	
зүйлийг	 өгөх	 гэж	 хичээх	 нь	 өөрөө	 маш	 том	 алдааны	
эхлэл	 байдаг	 талаар	 тайлбарласан	 байдаг.	 Харин	 та	
бусдад	хэрхэн	өгдөг	вэ?	Амжилттай	яваа	хүмүүс	бүх	
зүйлд	за	 гэж	хэлдэггүй	бөгөөд	үнэхээр	шаардлагатай	
гэсэн	нэгээс	хоёр	зүйлд	л	зохих	туслалцааг	өгдөг	ажээ.
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7. Үгүй гэж хэлж сурах.
Та	хэдий	их	үүрэг	хариуцлага	хүлээнэ,	төдий	чинээгээр	
олон	 хүнд	 үгүй	 гэж	 хэлэх	 хүндхэн	 сорилттой	 нүүр	
тулах	 болно.	 Ерөнхийдөө	 хэнд,	 хэзээ	 үгүй	 гэж	 хэлэх	
өөрийн	гэсэн	стратегийг	боловсруулсан	байхад	гэмгүй.	
Зохиолч	 Крег	 МакКеовн	 танд	 дараах	 зөвлөгөөг	 өгч	
байна.	Таны	удирдах	албан	тушаалтан	таныг	маш	их	
ажилтай	байсан	ч	танаас	ямар	нэг	зүйл	хийхийг	хүсэх	
үед	үгүй	гэж	хэлэх	хүнд	байдаг.	Харин	үүнээс	сэргийлэх	
нэг	арга	нь	хийх	ёстой	бүх	ажлуудаа	жагсааж	бичээд	
дарга	 эсвэл	 менежерээсээ	 ажлаа	 яаж	 хийх,	 аль	
ажлаасаа	эхэлвэл	зүгээр	байх	талаар	зөвлөгөө	хүсэх	
хэрэгтэй.	Нэгэнт	таны	ажил	үүрэг	яаж	явагдаж	байгаа,	
хэдий	 хэр	 ажилтай	 байгааг	 тань	 мэдэж	 байгаа	 дарга	
тань	 танаас	 тийм	 ч	 их	 зүйл	 дахин	 дахин	 хүсэхгүй	 л	
болов	уу.	Энэ	бол	заавал	үгүй	 гэж	хэлэхгүйгээр	таны	
ажилд	 саад	 болох	 аливаа	 ажлаас	 татгалзах	 энгийн	
бөгөөд	мэргэжлийн	арга	юм.

8. Зан ааш, дадал зуршлаа хэмжиж сурах.
Алдарт	 зохиолч	 Гретчен	 Рубины	 хэлж	 байгаагаар	
“Хэрэв	та	эрүүл	хооллохыг	хүсч	байгаа	бол	энэ	төрлийн	
сонин,	 сэтгүүл	 худалдаж	 ав.	 Дасгал	 хиймээр	 байгаа	

бол	 алхам	 хэмжигчтэй	 бол,	 төсвөө	 хянамаар	 байгаа	
бол	 зардал	 бүртгэх	 дэвтэр	 худалдаж	 ав”	 гэж	 хэлсэн	
байдаг.	Гүйцэтгэх	захирлуудад	зөвлөгөө	өгдөг	Маршал	
Голдсмит	ч	мөн	үүнтэй	санал	нэг	байдаг	байна.	Тэрээр	
өдөрт	 хэдэн	 үг	 бичсэнээ,	 хэр	 хол	 алхсанаа,	 эхнэр	
болон	 хүүхдүүддээ	 хэдэн	 удаа	 баярлуулж	 чадсанаа	
хүртэл	 бичиж,	 тооцоолох	 дуртай.	 	 Энэ	 бол	 таны	 хэр	
их	зүйл	амжуулж	чадсаныг	мэдэх	чухал	хэмжигдэхүүн	
болох	болно.		

9. Өнөөдөр амжих зүйлийг өнөөдөртөө л амжуул.
Магадгүй	 үүнийг	 сонссон	 хүмүүс	 ийм	 их	 ажлыг	 яаж	
амжуулж	дуусгах	юм	бэ	гэж	асуух	байх.	Гэвч	амжилттай	
яваа	хүмүүс	ямар	нэг	ажлыг	амжуулах	хамгийн	хялбар	
хурдан	 аргыг	 заавал	 олсон	 байдаг.	 Өөрөөр	 хэлбэл	
автоматчилах	боломжтой	ажлуудыг	автоматчилж,	хүнд	
даалгаж	 болох	 ажлуудыг	 даалгах	 замаар	 өөрийн	 цаг	
завыг	 хэмнэж	 байдаг.	 Заавал	 цахим	 төлбөр	 тооцоо	
өндөр	 хөгжсөн	 энэ	 үед	 банкинд	 дугаарлаж	 зогсох	
хэрэгтэй	гэж	үү.		

Эх сурвалж: http://www.mlctraining.mn
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