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МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВ НЬ ТАЙВАНЫ БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВТЭЙ
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД САНАМЖ БИЧИГТ

ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

ФОТО МЭДЭЭ

“Гүнгэрваа” ХХК-ийн удирдлага,үйлдвэрийн ажилтан, албан хаагчдад 2019 оны 08 сарын02 
Бүтээмжийн хэмжилт сэдвээр сургалт, семинар  хийлээ.

Макс групп-ийн бүх салбар компаний 34 бүтээмжийн баг болон хүний нөөцийн менежерүүдэд 
Процессийн удирдлага, Тэнцвэржүүлэлтийн үнэлгээ сэдвээр 2019 оны 07 сарын 18 сургалт,семинар 
зохион байгууллаа.

 2019 оны 07 сарын 04 ДҮТ-ийн бүтээмжийн багийн ахлагч, гишүүдэд Байгууллагын  соёл-5С, 
7алдагдал, Кейзан саналын системээр сургалт хийлээ.

 Монголын бүтээмжийн төв /МБТ/ нь Азийн 
бүтээмжийн байгууллага /АББ/-ын дэмжлэгтэйгээр 
гишүүн орнуудын хоорондын туршлага судлах ажил 
хэргийн аяллыг жил бүр зохион байгуулдаг. Энэхүү 
ажлын хүрээнд 2019 оны 07 сарын 28-ны өдрөөс 2019 
оны 08 сарын 01 өдрүүдэд Тайваны бүтээмжийн төвийг 
МБТ хүлээн авлаа. Төлөөлөгчөөр Тайваны бүтээмжийн 
төвийн ерөнхийлөгч Пао-Чэнг Чанг, дэд захирал Чиа-
Ронг Лин, захирал  Хунг-Мо Лин, төслийн менежер Жэ-
Чэн Тээ нар айлчиллаа.
 Айлчлалын гол зорилго нь хоёр тал хоёулаа 
БНХАУ, МОНГОЛ улсын харилцан ашиг тусын төлөө 
нягт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхийг хүсч, ТБТ 
ба МБТ-ийн хамтын ажиллагааны харилцаа холбоог 
бэхжүүлэх, аж ахуйн нэгж, тэр дундаа хөдөө аж ахуйн 
бүтээмжийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулах зорилгоор бие 
биетэйгээ хамтран ажиллах,  байгууллагууд, компаниуд, 
бүтээмжтэй холбоотой агентлагууд, ассоциаци ба 
засгийн газрын агентлагууд хоорондын солилцоо, 
хамтын ажиллагаагаар дамжуулан хоёр улсад үйл 
ажиллагаа явуулах ТБТ болон МБТ зөвшилцөлд хүрч 
хамтын ажиллгааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. 
Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд хоёр тал бүтээмжийн 
кампанит ажилд тодорхой, прагматик байдлаар дэмжлэг 
үзүүлэх замаар бүтээмжийг сайжруулах, инновацийг 
дэмжихээр бүтээмжийн олон талт арга техникийг 
хамтран тарааж сурталчлах, талууд үйлдвэрлэл, 
компаниудын бүтээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр 
инноваци, ухаалаг технологийн талаар мэдээлэл, 
мэдлэг, техник, туршлага, сургалтын хөтөлбөр солилцох 
ажлыг хэрэгжүүлнэ. Хоёр тал бүтээмж, инновацийн 
судалгаа боловсруулах, түгээх чиглэлээр хамтарсан 
төсөл зохиох, боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хоёр 
тал хоёулаа харилцан сонирхсон хөдөө аж ахуй, аж 
үйлдвэрийн салбарт хөрөнгө оруулалт, аж үйлдвэрийн 
хөгжилд хувь нэмэр оруулах, хувийн төсөлд хамтарсан 
үйлдвэр байгуулах зэрэг асуудлууд дээр зөвшилцлөө.

 Хөтөлбөрийн хүрээнд II уулзалт 2019.07.29-
нд Тайваны төлөөлөгчид ЗГХЭГ-ын ахлах референт 
П.Зоригтбаатартай уулзалт хийж, Засгийн газрын 
ордонтой танилцаж, Төрийн байгууллагын бүтээмж 
чанарыг дээшлүүлэх асуудал, ухаалаг үйлдвэрлэл, 
ухаалаг ХАА бий болгох талаар санал бодлоо 
солилцсон.
 Хөтөлбөрийн хүрээнд III уулзалт 2019.07.30нд 
Тайваны төлөөлөгчид БСШУСЯ-ны Шинжлэх Ухаан, 
Технологи, Инновацийн газрын дарга  Одгэрэл, 
БСШУСЯ-ны Шинжлэх Ухаан, Технологи, Инновацийн 
газрын мэргэжилтэн Бат-Эрдэнэ уулзалт хийж, 
БСШУСЯ нь монголын аж ахуй нэгжүүд болон хувь 
хүнийг бүтээмжтэй үр дүнтэй байлгах эсвэл хэр 
бүтээлч, үр ашигтай байлгах талаар мэдлэг солилцлоо
2019.07.30 ХХААХҮЯ-Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэлийн 
хэрэгжилтийн хэлтэсийн дарга Тунгалаг  Тайваны 
төлөөлөгчдийг хүлээн авч ухаалаг үйлдвэрлэл, 
ухаалаг хөдөө аж ахуй гэсэн зүйлээр хамтран ажиллах 
сонирхолтой байна. Тэр дундаа

• Хүнсний тээвэрлэлт
• Хүнсний аюулгүй байдал
• Хүнсний боловсруулалтын асуудал
• Эко хүнс /чацаргана, лууван,  сонгино, сармис/
• Чацарган хураалтын ажилд / смарт үйлдвэрлэл, 

технологи/  зэргээр санал бодлоо солилцлоо.
  хүрээнд ХАА биржийн төлбөр тооцооны 
ложистикийн хэлтэсийн дарга Дуламсүрэнтэй 
тайваны төлөөлөгчид уулзан мах, ноос ноолуур 
тээвэрлэх, блокчайн хийх талар ярилцлаа. Тайван 
улс нь олон жилийн туршлагатай учраас ноолуурын 
үйлдвэрлэлийг эхнээс ноолуур авахаас нр эхлээд 
боловсруулах,бүтээгдэхүүн болооод гарах хүртэл 
нь технологийг хамтаа авч үзье гэх ярилцлаа. Бас 
бүтээгдэхүүний  явж хурдан, шуурхай боловсруулах 
тал дээр санал солилцлоо. 
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АЖИЛ ДЭЭРЭЭ АЗ ЖАРГАЛТАЙ БАЙЖ АЖЛЫН
БҮТЭЭМЖЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЬЕ

АНГЛИ ХЭЛИЙГ ХУРДАН СУРАХ ЭНГИЙН АРГУУД

 Хэрвээ та ажил дээрээ аз жаргалтай байдаггүй бол ажлын бүтээмж муудаж, уйтгартай асуудал дүүрэн 
өдрүүд үргэлжилсээр байна. Яагаад хошин шогийн мэдрэмжтэй байх нь чухал вэ?

 Судлаачдын үзэж буйгаар Америкчуудын 83% нь ажил дээрээ стресстэж өнгөрүүлдэг бол, 55% нь хийж 
байгаа ажилдаа сэтгэл хангалуун бус, 47% нь аз жаргалтай байхын тулд хичээж, нөхцөл байдал сайжрахыг 
хүлээдэг байна. Ажлын байран дээр сэтгэл хангалуун бус байгаа нь бүтээмжийг бууруулахаас гадна, ажлын үр 
дүнд сөргөөр нөлөөлдөг гэж үздэг байна.

Тэгвэл хошин шогийн мэдрэмжтэй байх нь дараах давуу талтай.

• Стрессийг бууруулна. Сэтгэлийн хэт их хямрал нь цусан дахь сахарын хэмжээг ихэсгэж, булчингийн 
чангарлын шалтгаан болж дархлааг бууруулдаг бол инээх нь эдгээр сөрөг нөлөөллийг саармагжуулдаг. 
Эрдэмтэд инээх нь булчинг суллаж, дархлааг дэмждэг болохыг баталжээ.

• Хошин зан ажилчдын хоорондын харилцааг сайжруулна. Хоорондоо харилцаа муутай ажилчдын бүтээмж 
муу байхаас гадна ажлаасаа чөлөө авах, шалтгаангүйгээр ажил таслах магадлал өсдөг байна. Харин 
эсрэгээрээ тааламжтай харилцаатай ажилчдын ажлын гүйцэтгэл өндөр байдаг.

• Ажлын байрны сэлгээг бууруулна. Өндөр цалин, албан тушаалын зэрэг дэвээс илүүтэй баяр хөөртэй, эерэг 
уур амьсгалтай ажлын орчинд ихэнх хүмүүс ажлын байраа солих магадлал бага байдаг байна.

• Алиа хошин зан удирдах албан тушаалтан, ажилтан хоорондын харилцааг ойртуулахад тусална. Мөн 
харилцаанд үүссэн зөрчлийг хошин мэдрэмжтэй байснаар сайжруулж болно.

• Итгэлцлийг бий болгож хошин зангаар хүмүүс хоорондын үл ойлголцол арилж бусдыг ойлгох чадвар 
нэмэгдэж биеийн болоод сэтгэл зүйн эерэг өөрчлөлтүүд бий болдог.

 Хэрвээ та ажил дээрээ эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлж, хошин зангаа ашиглаж бусадтай харилцах гэж 
байгаа бол дараах дүрмийг санахад илүүдэхгүй.

Үүнд:

Шашин болон улс төртэй холбоотой сэдвээс татгалзах;
Бэлгийн чиг хандлага, хүйсийн ялгаварлын тухай хэзээ ч ярьж болохгүй;
Өрсөлдөгч, хувь хүний талаарх хов жив ярих бусдыг шоолж, доромжлохоос зайлсхийх;
Ёжилсон, егөөдсөн ярианаас татгалзах;

Эх сурвалж: https://www.biznetwork.mn/content/27962

 Та англи хэлийг урьд өмнө тодорхой хэмжээнд 
сурсан уу. Гэхдээ англи хэлийг бүрэн эзэмшсэн гэдэгтээ 
эргэлзээтэй байна уу. Тэгвэл та санаа зовох хэрэггүй. 
Манай энэхүү зөвлөмжийг сайтар ойлгож уншаарай. 
Энэ зөвлөмжийг гадаад хэлийг маш хурдан сурсан 
олон хүмүүсийн туршлагыг судалсны үндсэн дээр 
нэгтлэн толилууллаа. 
 Та хэл сурах гэж сурах арга барилаа байнга 
өөрчлөөд байх шаардлагагүй. Энэ ч ашиггүй байх 
болно. Таныг англи хэл сурах хамгийн энгийн арга руу 
хандуулъя. 

1. Та толь бичгээ хаа
Та ном уншиж, дасгал хийж, эсвэл сонсож байх үедээ 
мэдэхгүй үг бүрийг толь бичгээс хайх нь тийм ч зөв 
арга биш. Эхлээд тухайн өгүүлбэр, сэдэвт байгаа 
шинэ үгүүдийг утгыг ойлгохыг хичээ. Энэ нь шинэ үгийг 
амархан цээжилж, үгсийн сан таны хурдан нэмэгдэх 
болно. 

2. Англи хэлний дүрмийг тогтоосны дараа ярьж 
эхэлдэггүй. Энэ нь бүгдийг хэтэрхий ярвигтай, 
будлиантай болгоно. Түүний оронд өгүүлбэрт 
хэрэглэгдэж байгаа өгүүлбэрийн нарийн 
дүрмүүдийг тогтоох хэрэгтэй. Жишээлбэл: Pres-
ent Tense-н дүрмийн тогтоох хэрэгтэй бол доорх 
өгүүлбэрийг зайлшгүй тогтооно. Үүнд:

I study English every day. (Simple Present)
I’m studying English now. (Present Continuous)
I have finished studying English. (Present perfect)
I have been studying English for two hours. (Present 
Perfect Progressive)

дээрхи өгүүлбэрүүдийг тогтоохын зэрэгцээ 
нарийвчилсан дүрмүүдийг хутгахаас зайлс хийх 
хэрэгтэй.

3. Сурах бичиг бол хангалттай байж чадахгүй
Англи хэл сурах арга нь та өөрийнхөө төрөлх хэлээрээ 
сурч ашигладагтай чинь адилхан юм. Энэ юу гэсэн үг 
вэ? сонсох ба ярих. хэл шинжлэлийн хүмүүс хэл сурах 
явцыг 4 бүлэгт хуваадаг. Дарааллыг нь анхаараарай. 

1. Сонсох
2. Ярих
3. Унших
4. Бичих

Тэгэхээр хэл сурах эхний алхам бол англи хэлийг аль 
болох их сонс. Үүний тулд англи хэл дээр мэдээ сонсох, 
уран сайхны болон баримтат кино үзэх, Talk show зэрэг 
телевизийн сонирхолтой хөтөлбөрүүдийг үзэх, англи 
хэлний хичээлтэй СD, кассет сонс. Тэгэхээр энэ нь 
таны англи хэлний дуудлагыг сайжруулахаас гадна янз 
бүрийн сэдвээр ярьж чаддаг болох олон мэдээллийг 
цуглуулсан байдаг. Тун удахгүй та богино, энгийн 
өгүүлбэрүүдийг өдөр тутмын амьдралд хэрэглэж ярьж 
эхлэх болно. 

4. Байдлыг харуулсан харилцан ярианы сэдвүүд 
унш. 
Жишээ нь: Дэлгүүрт очин худалдаж авсан цамцаа 
хэрхэн буцаа, “аялалаар явах” гэх мэт олон сэдвүүд 

нь англиар ярих янз бүрийн санааг төрүүлнэ. Мөн 
бониго хэмжээний өгүүллэгүүдээс эхлэн унших 
хэрэгтэй. Богино өгүүллэг болн сонингийн мөр бүрийг 
анхааралтай унших хэрэгтэй. Энэ үедээ өгүүлбэрийг 
чангаар уншиж, зарим үед агуулгыг нь дуурайх хэрэгтэй. 
Хэд хэдэн удаа давт. Ингэснээр та богино өгүүлбэр, урт 
өгүүлбэр, жижиг өгүүлэгүүд, уран зохиолын ном гээд 
бага багаар ахиулан унших болно. Нэг зохиолын та 
доод тал нь 3 удаа унших хэрэгтэй. Үүнд: 
Эхний удаа: толь бичиг ашиглахгүйгээр бүгдийг нь 
анхааралтай унш. Ингээд та зохиолын талаар ерөнхий 
мэдэгдэхүүнтэй болсон байна. 
Хоёрдахь удаа: Зохиолд гарч байгаа хамгийн түгээмэл, 
дахин дахин давтагдаж байгаа үгүүдийг толь бичгээс 
харан дахин нэг бүрчлэн зохиолдоо орон унш. Энэ 
удаа та зохиолыг бараг юун тухай өгүүлээд байгааг нь 
ойлгосон байна. 
Гурав дахь удаа: Та одоо зохиолоо ойлгосон. Гэхдээ 
нарийн үг хэллэг, хэлц үг, өвөрмөц хэллэг, урт 
өгүүлбэрүүдийг, өдөр тутамд хэрэглэгдээд байдаггүй 
үг, уран зохиолын хэллэгүүд танд нилээн тааралдаж 
байгааг анзаарсан байна. Та одоо эдгээрийн утгыг 
тайлан, толь бичиг ашиглах болно. 

5. Хамгийн чухал нь англи хэлний үгийн сан
Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй суралцагсдад 
өдөр тутмын 850 үгийн сан хангалттай гэж хэл 
шинжээчид үздэг. Үүнийгээ анхан шатны англи хэл гэдэг. 
Үүнээс 600 нь янз бүрийн үгнүүд, 150 нь өөр төрлийн 
үгнүүд /үзэн ядах, цаг агаар гэх мэт/, үлдсэн 100 нь 
750 үгнүүдийг утгыг тайлбарласан үгийн нийлэмжүүд 
байдаг. 

6. Бусад
Англи хэлний туслах үйл үгийн тоомсорлож болохгүй. 
Тэд нар ярианд байнга хэрэглэгдэж байдаг. Уншиж 
байгаа өгүүлбэр, өгүүллэгээ өдөр бүр чангаар уншиж 
бай. Хар ярианы хэллэгүүдийг сурах хэрэгтэй. 

7. Одоо ярьж эхэл. 
Англиар ярьж байхдаа дүрмээ санах гэж бүү эргэлз. 
Хэлэх юмаа хэл. Дүрмийн алдаа гарахаас бүү ай. 
Эхлэн суралцагсдад алдаа байнга гарна харин дараа 
нь таны алдаа автоматаар засагдана. Хэдэн ч удаа 
буруу ярина дараа нь үүнийгээ мэдээд алдаагаа засна. 
Тиймээс дадлага маш чухал.
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“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНЫ ЗОЧНЫ ЯРИЛЦЛАГАЦАГИЙН МЕНЕЖМЕНТЭЭ САЙЖРУУЛАХ 5 АРГА

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ахлах зөвлөх, 
Б.Батдэлгэр Филиппин улсын Манила хотод Төрийн 
албаны бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд зохицуулалтын 
удирдлагын системийг хөгжүүлэх нь сэдэвт сургалтанд  
хамрагдлаа

 1. Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэндийг 
хүргэе. Та Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын (АББ) 
шугамаар “”-ийг төлөөлж Филиппин улсад “Төрийн 
албаны бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд зохицуулалтын 
удирдлагын системийг хөгжүүлэх нь” сэдэвт олон 
улсын сургалтанд оролцоод ирсэн, сэтгэгдлээсээ 
хуваалцана уу. 
Сэтгэгдэл өндөр байна. Олон улсын төрийн албан 
хаагчидтай төрийн албаны бүтээмжийг дээшлүүлэхэд 
зохицуулалтын арга механизмыг хэрхэн ашигладаг 
талаар туршлага солилцож, зохицуулалтын удирдлагын 
нэгдсэн цогц системтэй байх нь ямар үр дүнтэйг ойлгож 
авлаа.

2. АББ-ын олон улсын сургалтанд оролцох 
боломжийн талаар хуваалцана уу?
АББ-ын олон улсын сургалтад англи хэлний зохих 
түвшний болон тухай зохион байгуулж буй сургалтын 
сэдвийн талаар мэдлэгтэй байхад оролцох бүрэн 
боломжтой юм байна. Энэхүү боломжийг Монголын 
бүтээмжийн төв бүрэн олгодогт талархсанаа 
илэрхийлье. 

3. Та анх удаа АББ-ын хуралд хамрагдсан гэсэн. 
Таны хүлээж байснаас хурал хэр амжилттай болсон 
гэж үзэж байна вэ? 
Маш их амжилттай сургалт зохион байгуулагдсан. 
Өглөөний 08 цагаас орой 18 цаг хүртэл бүтэн 
хөтөлбөртэй бөгөөд хүмүүсийн оролцоог бүрэн хангаж, 
тухайн сэдвийн талаар суралцагч бидэнд ойлгуулах 
олон төрлийн, зөв хүртээмжтэй аргуудыг хэрэглэсэн. 
Анх удаа хамрагдсан болохоор хүлээлт их байсан 
бөгөөд түүнийг давсан их зүйлийг ойлгуулсан сургалт 
болоо.

 4. Уг хурлыг удирдан зохион байгуулсан багш 
нарынхаа талаар товчхон мэдээлэл өгөөч.
Сургалтын багш хатагтай Ребека Шултз нь ХБНГУ-
ын иргэн бөгөөд Эдийн засаг хамтын ажиллагааны 
байгууллага(OECD)-н Зохицуулалтын бодлогын 
хэлтэст бодлогын шинжээч хийдэг. Тэрээр ЭЗХАБ-т 
тус байгууллагаас зохион байгууллан явуулдаг 
олон удаагийн зохицуулалтын системийн талаарх 
судалгааны ажилд оролцож бодлогын шинжилгээ хийж 
байсан туршлагатай. 
Сургалтын дараагийн багш ноён Мегат Акбаррудим 
Исмаил нь Малайз улсын бүтээмжийн төвийн захирлаар 
ажиллаж байгаад одоо тус байгууллагад зөвлөх хийдэг 
ба төрийн албаны бүтээмжийг дээшлүүлэхэд улсынхаа 
хийж буй зохицуулалтын арга зам, системийн талаар 
нарийн танилцуулж, ажлын туршлагаасаа хуваалцаж 
байсан. 

Хүн бүрд өдөрт 24 цаг оногддог, гэвч зарим хүмүүс 
нь бусдаасаа илүү бүтээлчээр өдрийг өнгөрүүлдэг. 
Хэрвээ та илүү бүтээлч болохыг хүсвэл хамгийн энгийн 
шийдэл нь цагийн зохион байгуулалттай ажиллахад 
анхаарах юм. Хэрэв та 24 цагаа төлөвлөж чадахгүй 
бол хэдэн цаг ч байсан танд хангалтгүй байх болно. 

Та цаг хугацааг удирдаж чадахгүй боловч хаана, хэнтэй 
цагийг өнгөрүүлэх тухай шийдвэр гаргаж, цагийг тань 
хулгайлж байгаа хүчин зүйлсээс татгалзаж чадна. 
Эдгээр энгийн боловч үр дүнтэй аргыг туршиж цагийн 
менежментээ сайжруулахыг зөвлөж байна.

1. Нэн тэргүүнд тавигдах гол зорилгоо тодорхойл
Зорилгогүй бол та саад бэрхшээлд амархан бууж 
өгөх, жижиг сажиг зүйлсэд анхаарал тавьсаар байх 
болно. Бидний эргэн тойронд анхаарал сарниулах 
зүйлс олон. Үүнээс сэргийлэхийн тулд амьдралынхаа 
чухал зүйлсийг эрэмбэлж, зорилгоо тодорхой болгож 
жил, сар, долоо хоног, өдрөөр нь төлөвлөх хэрэгтэй. 
Төлөвлөхдөө ач холбогдлын зэргээр нь чухал бөгөөд 
яаралтай, чухал бус бөгөөд яаралтай бус, яаралтай 
бөгөөд чухал бус, чухал бус бөгөөд яаралтай гэсэн 
ангилалд хуваагаарай. 

2. 80/20 зарчим
Паретогийн зарчим хэмээн нэрлэгддэг 80/20 -ийн зарчим бол та 20 хувийн гүйцэтгэлээр 80 хувийн үр дүнг гаргах 
тухай юм. Иймд гол зорилгодоо анхаарал хандуулж, өндөр бүтээмжтэй бага хугацааг зарцуул.
t
3. Үгүй гэж хэлж сурах
Бусад хүмүүс чамаас тусламж хүсэхэд,  энэ нь таны зорилго, үнэт зүйлсэд нийцэхгүй байгаа бол та үгүй гэж 
хэлэх зоригтой бай. Өөрийгөө бусдын төлөө золиослохгүй байх, хэнд ямар үед татгалзахаа мэдэж байвал чухал 
зүйлдээ цаг зарцуулж чадна.

4. Чухал ажлаа түрүүлж хийх
Brian Tracey-ийн “Мэлхийг эхлээд ид” номын гол санаа нь хэрэв өдрийн эхэнд таны цаг хүчийг барах хүнд ажлаа 
хийж дуусгах нь өдрийн туршид сэтгэлд амар байна. Аливааг хойшлуулахын оронд аль чухал үүрэг даалгавраа 
гүйцэтгэхээс өдрийг эхлүүл.

5. Уулзалт хийх давтамжаа эрс багасга
Өдөр болгон жижиг асуудал бүрд уулзалт товлох нь үр дүнгүй. Янз бүрийн хүмүүстэй уулзаж цагаа дэмий үрэхийн 
оронд тогтсон хугацаанд цөөн давтамжаар уулзалт товло.

Эх сурвалж: https://www.biznetwork.mn/content/27971

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД
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 Tokyo, Japan

07/01/20 - 10/01/20

Workshop on Advanced 
Postharvest Technology 
for Horticultural Crops

Islamabad, Pakistan

09/03/20 - 13/03/20 
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Сургалтын багш ноён Дэрек Гилл нь Шинэ Зеландын 
Эдийн засгийн судалгааны институтын Дэд захирал 
бөгөөд Төрийн тэнхимийн эрхлэгч хийдэг. Тэрээр Олон 
улсын зохицуулалтын комиссын талаар болон өөрийн 
улсын зохицуулалтын системийн давуу талын талаар 
дэлгэрэнгүй танилцуулж, зохицуулалтын нэр томьёоны 
талаар тайлбаруудыг өгч байсан. 

5. Хурлын хөтөлбөр хэр байсан бэ? Ямар нэгэн 
бэрхшээл гарч байсан уу?
Хөтөлбөр 5 өдөрт маш их зүйлийг хамруулсан, өглөө 
08 цагаас оройны 18 цаг хүртэл хөтөлбөр, дасгал, 
багийн ажлаар дүүрэн байсан. Монгол улсын хувьд 
тус нэр томьёо, систем шинэ нэр томьёо учир тийм 
их мэдлэгийг илүү нарийвчилж судлахад 5 хоног 
багадах мэт санагдсан. Дараагийн тус сэдвээр явагдах 
сургалт илүү дэлгэрэнгүй мэдлэг олгож, хөтөлбөрийг 
сунгавал бидэнд тус сэдвийн хүрээнд мэдлэг чадвараа 
өргөжүүлэх өргөн боломж нээгдэх юм байна лээ. 

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 хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавих эрх бүхий байгууллагад мэргэжил, арга 
зүйн туслалцаа өгөх үндсэн зорилготой. Байгууллагын 
хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг тус сэдвийн хүрээнд 
сурсан, чухал зүйлүүдтэй холбон дараах ажлуудыг 
хийж болох талаар бодож төлөвлөөд байна. 

1. Тавигдсан илтгэлүүдийг манай байгууллагын 
нэгж болох хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих 
албанд өгч хэрэгжилтийн дараах үнэлгээнд 
анхаарлаа хандуулан шилдэг туршлагуудаас 
суралцах боломжийг бий болгох. 

2. Нийтийн сонсголын талаар удирдлагууд болон 
хамтран ажиллагсаддаа сурлталчлах, нийтийн 
сонсгол явуулснаар эрх ашиг нь хөндөгдөж 
байгаа хүмүүсийн санаа бодлыг хууль тогтоомж 
боловсруулах бүрт авч байх чухал нөлөөг 
тайлбарлан таниулах.

3. Хууль тогтоомжийн хяналтын хэрэгцээ, 
шаардлагын талаар танилцуулж, тэдний 
анхаарлыг хандуулан ЗГ-ын мониторинг 
хариуцсан нэгж эсхүл манай байгууллагын 
аль нэг хариуцан цогцоор хийдэг байх талаар 
санаа бодлыг нь сурсан зүйл дээрээ тулгуурлан 
сонсох. Зохицуулалтын удирдлагын систем 
нь маш олон сэдвийг хамарсан цогц ойлголт 
учир эхний ээлжинд дээрх ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэснээр, дараагийн удаа нарийвчилсан 
сургалтад хамрагдан илүү олон салбар 
бүрт танилцуулагдаж, олон улсын шилдэг 
туршлагуудыг эх орондоо авч хэрэгжүүлэх 
боломжтой гэж бодож байна.

Бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа.
Ажлын өндөр амжилт хүсье.


