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БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ АХИСАН ШАТНЫ “БЕНЧМАРКИНГ 
ТҮВШИН ТОГТООЛТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

АББ-ЫН ГИШҮҮН УЛС ОРНУУДЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВИЙН ДАРГА НАРЫН
60 ДАХЬ УУЛЗАЛТ, ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

	 Жил	 бүр	 Монголын	 бүтээмжийн	 төвөөс	
зохион	 байгуулдаг	 бүтээмжийн	 мэргэжилтэн	 бэлтгэх	
ахисан	шатны	сургалт	“Бенчмаркинг	түвшин	тогтоолт”	
сэдэвтэйгээр	2019	оны	09	дүгээр	сарын	30-аас	10	сарын	
04-ний	 өдрүүдэд	 Олон	 Улсын	 зайны	 сургалтын	 төвд	
зохион	байгуулагдлаа.	Сургалтанд	 “Эрдэнэт	 үйлдвэр”	
ТӨҮГ,	 “Мөнхийн	 үсэг”	 ХХК,	 “Монголын	 ипотекийн	
корпораци”	ХХК,	“Эрин	Эверест	Интернэшнл”	ЕБС-иас	
нийт	13	оролцогч	хамрагдлаа.
	 Сургалтыг	төвийн	зөвлөх,	экспертүүд	удирдан	
явуулсан	 бөгөөд	 урилгаар	 Монголын	 бүтээмжийн	
төвийн	гэрээт	сургагч	багш	нар,	АББ-ын	Эксперт	Робин	
Манн	хүрэлцэн	ирж		хичээл	заасан	ба	сургалт	үндсэн	4	
хэсэгтэйгээр	явагдсан:

• Бүтээмжийн	 тухай	 үзэл	 баримтлал,	 бүтээмж	
дээшлүүлэх	 ахисан	 түвшний	 арга	 техникүүдээс	
суралцах

• Оролцогчид	 өөрсдийн	 байгууллагад	 дотоод	
үнэлгээ	хийх	аргачлалд	суралцах

• Туршлага	судлах	аялалаар	мэдлэгээ	бататгах
• Оролцогчид	 тус	 тусын	 байгууллагад	 бүтээмж	

дээшлүүлэх	ажлын	хөтөлбөр	боловсруулах
Уг	 сургалтаар	 Бизнесийн	 төгөлдөршлийн	 тогтолцоо,	
дотоод	 үнэлгээ	 хийх	 арга	 зүй,	 хүний	 нөөцийн	
менежмент,	 процессийн	 хандлага,	 стратегийн	
удирдлага,	 манлайлал,	 материалын	 урсгал	 зардлын	
тооцоолол,	эрсдлийн	үнэлгээ,	байгууллагын	мэдээлэл	

харилцаа,	 компанийн	 нийгмийн	 хариуцлага,	 ажлын	
гүйцэтгэлийн	үнэлгээ,	бенчмаркинг	сэдвүүдээр	сургалт	
орсон.	
	 Сургалтаар	 авч	 буй	 мэдлэгээ	 бататгах	
зорилгоор	 хөтөлбөрийн	 дагуу	 сургалтын	 4	 дэх	 өдөр	
буюу	2019	оны	10	дугаар	сарын	03-нд	“ДЦС-4”	ТӨХК-
ийн	бүтээмжийн	хөдөлгөөн,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ISO	9001:2015	
чанарын	менежментийн	тогтолцооны	хэрэгжүүлэлттэй	
танилцсан.	 Биднийг	 тус	 компанийн	 Бүтээмжийн	
мэргэжилтэн	Т.Баттулгуур	хүлээн	авч	мэдлэг	туршлагаа	
хуваалцан	 станцын	 үйл	 ажиллагаа,	 ISO	 9001:2015	
төслийнхэрэгжүүлэлт,	 процессийн	 хандлагын	 талаар	
танилцуулсан.	

	 АББ-ын	 гишүүн	 орнуудын	 Бүтээмжийн	
төвүүдийн	дарга	нарын	60	дахь	уулзалт,	хурал	Тайваньд	
2019	 оны	 10	 сарын	 22-24-ний	 өдрүүдэд	 зохион	
байгуулагдлаа.	Тус	хуралд	АББ-ын	19	гишүүн	улс	орны	
Үндэсний	 бүтээмжийн	 төвүүдийн	 төлөөлөгчид,	 хөдөө	
аж	 ахуйн	 төлөөлөгчид,	 зөвлөхүүд	 болон	 олон	 улсын	
хамтран	 ажиллагч	 байгууллагуудын,	 төлөөлөгчид	
оролцсон	юм.		
	 АББ-ын	 гишүүн	 орнуудын	 Бүтээмжийн	
төвүүдийн	 дарга	 нарын	 уулзалт,	 хурал	 нь	 жил	 бүр	
зохион	 байгуулагддаг	 стратеги	 төлөвлөлийн	 хурал	
ба	 уг	 хурлаар	 гишүүн	 улс	 орнууд	 төсөл	 хөтөлбөрийн	
төлөвлөгөө	болон	 тухайн	 улс	орныхоо	 эдийн	 засгийн	
нөхцөл	 байдал,	 шаардлагад	 тохирсон	 санал,	
санаачлагуудыг	 гаргаж	 ирэхэд	 оршдог.	 Тус	 хурлын	
хөтөлбөрт	 2018	 оны	 төсөл,	 хөтөлбөрүүдийн	 үр	
дүнгийн	 тайлан	 үнэлгээ	 болон	 шинэ	 санаачлагуудыг	
хэлэлцүүлэхээр	багтаасан	болно.	
	 Нэгдсэн	 хуралдааны	 үеэр	 гишүүн	 орнуудын	
төлөөлөгчид	 хамаарах	 улс	 орнуудад	 бүтээмжийг	

дээшлүүлэх	 чиглэлээр	 хийгдсэн	 ажлуудыг	 тайлагнан	
илтгэл	 тавьсан	 юм.	 Монгол	 Улсаас	 Монголын	
бүтээмжийн	 төвийн	 Дэд	 захирал	 Ц.Батбилэг	
Бүтээмжийг	 дээшлүүлэх	 санал,	 санаачлагуудыг	
хэрэгжүүлэх	чиглэлээр	Төрийн	болон	хувийн	хэвшлийн	
байгууллагууд	 хэрхэн	 хамтран	 ажиллаж	 буй	 талаар	
илтгэл	 тавьсан	 болно.	 Тэрээр	 үндэсний	 хэмжээнд	
бүтээмжийг	 дээшлүүлэх	 зорилгын	 хүрээнд	 хувийн	
байгууллагуудын	 өрсөлдөх	 чадварыг	 нэмэгдүүлэх	
болон	 төрийн	 байгууллагын	 үр	 ашигтай	 байдлыг	
дээшлүүлэх	 чиглэлээр	 хэрэгжүүлсэн	 арга	 хэмжээ,	
төслүүдийн	үр	дүнгээс	танилцуулав.				
	 Тус	 хурлаар	 мөн	 2020-2021	 оны	 төлөвлөгөөг	
хэлэлцэн	 баталсан	 бөгөөд	 эдгээр	 нь	 АББ-ын	 гишүүн	
улс	 орнуудын	 аж	 үйлдвэрлэл,	 хөдөө	 аж	 ахуй,	
үйлчилгээ	болон	төрийн	байгууллагын	салбарыг	илүү	
хариуцлагатай,	ухаалаг	болон	ирээдүйд		бэлэн	байхад	
чиглэгдсэн	болно.	

	 Гурван	өдрийн	турш	зохион	байгуулагдсан	уулзалтаар	2019-2020	оны	сургалт,	
төслүүд	 болон	АББ-ын	 гишүүн	 улс	 орнуудыг	 ирээдүйн	 өөрчлөлтүүдэд	 бэлтгэлтэй	
байхад	чиглэсэн	шинэ	санал,	санаачлагуудыг	батлав.	

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД
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07/01/20 - 10/01/20
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МЭДЛЭГ ХУВААЛЦАХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО“ОРГАНИК ХҮНСНИЙ НЭМҮҮ ӨРТГИЙН СҮЛЖЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, ОРГАНИК 
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮНДЭСНИЙ IV ЧУУЛГАН АМЖИЛТТАЙ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Ерөнхий	зохион	байгуулагч	Хүнс	хөдөө	аж	ахуй	хөнгөн	
үйлдвэрийн	 Яам,	 Хамтран	 зохион	 байгуулагчаар	
Монголын	бүтээмжийн	төв.	хамтран	зохион	байгууллаа.	
Үндсэн	илтгэгчээр	Камал	Мелвани	Азийн	бүтээмжийн	
байгууллагын	зөвлөх	ажиллаа.	“Органик	хүнсний	нэмүү	
өртгийн	сүлжээ”	сэдэвт	сургалтыг	2019	оны	10	сарын	
14-16-нд,	 Органик	 хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 Үндэсний	 IV	
чуулганыг	 2019	 оны	 10	 сарын	 17-нд	 тус	 тус	 зохион	
байгууллаа.	Сургалт,	чуулганы	дэмжигч	байгууллагаар	
НҮБ-ын	 хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 байгууллага,	 Адра	
Монгол	 ОУБ,	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллага	 /АББ/,	
Нийслэлийн	хүнс	хөдөө	аж	ахуйн	газар	болон	НХХААГ	
зэрэг	байгууллагууд	оролцсон.	
“Органик	 хүнсний	 нэмүү	 өртгийн	 сүлжээ”	 сэдэвт	
сургалтын	 хөтөлбөрийн	 дагуу	 2	 өдрийн	 онолын	
сургалт,	 1	 өдрийн	 хэлэлцүүлэг	 Хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуй,	
хөнгөн	 үйлдвэрийн	 яамны	 хурлын	 танхимд	 зохион	
байгуулсан	 ба	 хүнсний	 ногоочид,	 үйлдвэрлэгчид	
ХАА-н	мэргэжилтэнүүд	зэрэг	давхардсан	82	оролцогч	
хамрагдсан.	
Органик	хүнс	хөдөө	аж	ахуйн	IV	чуулган	Чингис	зочид	
буудлын	хурлын	танхимд	зохион	байгуулагдаж	төрийн	
болон	 төрийн	 бус	 байгууллага,	 хүнсний	 ногоочид,	
үйлдвэрлэгчид	зэрэг	нийт	170	хүн	хамрагдсан.	
“Нэмүү	 өртгийн	 сүлжээ	 ба	 хамтын	 баталгаажуулалт”	
сэдэвт	 сургалт	 хэлэлцүүлгийг	 нээж	 ХХААХҮЯ-ны	
ХҮБХЗГ-ын	 ахлах	 мэргэжилтэн	 Д.Тунгалаг	 үг	 хэлэв.	
Чиглүүлэгчээр	Г.Цэцгээ	АДРА	ОУБ-ын	Органик	ХАА-н	
түншлэл	 төслийн	 менежер	 ажиллав.	 Сургалтын	
хөтөлбөрийн	 дагуу	 ХББ-ын	 үйл	 ажиллагаа,	 ололт	
амжилт,	 бэрхшээл,	 Хөндлөнггийн	 баталгаажуулалт	
хийлгэхийн	 ашиг	 тус,	 Органик	 бүтээгдэхүүнийг	
борлуулах	 боломж	 зэрэг	 сэдвүүдээр	 оролцогч	
байгууллагуудын	сургалт	хэлэлцүүлэг	явагдаж.	Хамтын	
баталгаажуулалтын	 хяналт	 шалгалтыг	 гүйцэтгэх	
дадлага	ажил	оролцогч	нарыг	4	багт	хуваан	явуулсан.
Сургалтын	 2	 дахь	 өдөр	 “Органик	 хөдөө	 аж	 ахуйн	
өртгийн	 сүлжээ”	 Монгол	 улсын	 өртгийн	 сүлжээний	
замыг	 зурах,	 сул	 болон	 давуу	 талыг	 тодорхойлох,	

Монгол	 улсад	 хөгжүүлэхэд	 анхаарах	 асуудлууд	 зэрэг	
сэдвээр	АББ-ын	эксперт	Камал	Мелвани	зааж	7	багаар	
дасгал	 ажиллав.	Дадлага	 үзүүлэх	 сургалтаар	Шингэн	
эсвэл	 үрэл	 хэлбэртэй	 Jeevamurtham-органик	 бордоо,	
пестицид,	 органик	 фунгицидийг	 хэрхэн	 бэлтгэх	 арга	
(видео	 хичээлд	 суурилан	 бататгах),	 Ахуйн	 хүнсний	
хаягдлыг	 ашиглан	 органик	 бордоог	 гэрийн	 нөхцөлд	
бэлтгэх	 хялбар	 арга,	 бэлтгэсэн	 бордоог	 цуглуулж,	
сүлжээгээр	 нийлүүлэх	 боломж	 (бодитоор	 бэлтгэж,	
оролцогчдод	 зааж	 сургах)	 зэргийг	 нүдээр	 харж	асууж	
тодруулах	зүйлээ	багш,	зөвлөхүүдээс	асуусан.	

“Органик	 хүнс	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 IV	 чуулган”-ыг	 нээж	
ХҮБХЗГ-ын	 дарга	 Т.Жамбалсүрэн,	 АББ-ын	 эксперт	
Камал	Мелвани	мөн	НҮБ-ын	ХХААБ-ын	Монгол	 дахь	
суурин	үг	хэлсэн.	Чуулганаар	2019	онд	хэрэгжүүлсэн,	
2020	онд	хэрэгжүүлэх	ажлын	тойм,	баталгаажуулалтын	
байгууллагатай	 яамнаас	 байгуулах	 захиргааны	
гэрээний	 төслийг	 танилцуулах;	 органик	 хүнсний	
бүртгэл,	мэдээллийн	сан,	Органик	үйлдвэрлэлд	шилжих	
хүнсний	 ногоочдын	 тангараг	 өргөх	 ёслол,	 Монголын	
органик	хүнс	хөдөө	аж	ахуйн	үйлдвэрлэлийн	эрх	зүйн	
орчны	 талаарх	 танилцуулга,	 МУ-ын	 Органик	 ХАА-н	
хөдөлгөөний	танилцуулга,	гэрчилгээ	гардуулах	ёслол,	
оролцогчдын	 сэтгэгдэл	 сонсох	 зэрэг	 үйл	 ажиллагаа	
зохион	байгуулагдлаа.

Монголын	 бүтээмжийн	 төвийн	 харилцагч	
байгууллагуудын	 мэдлэг,	 туршлагаа	 бусдад	 түгээх,	
харилцан	санал	солилцох	“Мэдлэг	хуваалцах	нээлттэй	
өдөрлөг”	 “Эрдэнэт	 Үйлдвэр”	 ТӨҮГ-тэй	 хамтран	
2019	 оны	 10	 сарын	 31-ний	 өдөр	 амжилттай	 явагдаж	
өндөрлөлөө.	

	 Тус	өдөрлөгөөр	Монголын	бүтээмжийн	төвийн	
шугамаар	гадаад	сургалтад	хамрагдаад	ирсэн	оролцогч	
Мобиком	Корпорацийн	Мэдээлэл	технологийн	хэлтсийн	
менежер	Л.Буянтөгс	“Бүтээмж	ба	аж	үйлдвэрлэлийн	4-р	
хувьсал”	сэдвээр,	Тэсо	ХХК-ийн	Бүтээмжийн	менежер	
Т.Оюунцэцэг	 “Өртгийн	 урсгалын	 зураглал”	 хамтарсан	
төслийн	 танилцуулгаар,	 ХААИС-ийн	 Эдийн	 засаг	

бизнесийн	сургуулийн	багш	Д.Кадирбек	“Хөдөө	аж	ахуй	
дахь	 инноваци	 ба	 технологи”	 сэдвээр	 илтгэл	 тавьж,	
АББ-ийн	 талаар	 дэлгэрэнгүй	 мэдээллийг	 хүрэлцэн	
ирсэн	 оролцогчид	 сонсох	 боломж	 олдсон.	 Мөн	
“Эрдэнэт	үйлдвэр”	ТӨҮГ-ийн	үйл	ажиллагаа,	Саналын	
системийн	 үр	 өгөөж,	 бүтээмжийн	 үйл	 ажиллагааны	
тэргүүн	туршлагаас	сонсох	судлах	боломж	олдсон.	Тус	
өдөрлөгөөр	2018,	2019	онуудад	зохион	байгуулагдсан	
Азийн	Бүтээмжийн	Байгууллагын	гадаад	сургалтуудад	

хамрагдсан	 туршлага,	 шинэ	 мэдлэг,	 мэдээлэл,	
цаашид	 энэ	 чиглэлээр	 хэрэгжүүлэхээр	 төлөвлөж	 буй	
ажлуудаасаа	 бусад	 харилцагч	 байгууллагын	 гишүүд,	
оролцогчидтой	 нээлттэйгээр	 хуваалцаж,	 харилцан	
санал	солилцлоо.	Тус	өдөрлөгт	их	сургуулийн	оютнууд,	
хувийн	байгууллагууд	болон	Эрдэнэт	үйлдвэрээс	гээд	
нийт	57	оролцогч	хамрагдсан	юм.	
	 Тус	 өдөрлөгөөр	 МБТ-ийн	 2019	 оны	 үйл	
ажиллагааны	төлөвлөгөөг,	гадаад	сургалтад	хамрагдах	
боломж	 мөн	 харилцагч	 байгууллагуудын	 бүтээмжийн	
үйл	ажиллагаа,	байгууллагтаа	хэрэгжүүлдэг	технологи,	
олон	 улсын	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 хөгжлийн	 жишээ	 зэрэг	
танилцуулагдаж	 асуулт	 хариулттай	 сонирхолтой	
явагдаж	өндөрлөлөө.	Уг	өдөрлөг	өглөө	09:30	цагаас	12	
цаг	хүртэл	үргэлжилсэн	ба	Эрин	зочид	буудлын	Олон	
улсын	 зайны	 сургалтын	 төвд	 зохион	 байгуулагдсан	
болно.	
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“ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЁЛ 5С” НЭВТРҮҮЛСЭН ШИЛДЭГ ХУДАЛДАА, ХООЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫГ ШАЛГАРУУЛАХ АЯНГ

АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНЫ ЗОЧНЫ ЯРИЛЦЛАГА

Оролцогчийн овог, нэр:	Оюунгэрэл	Оюу-эрдэнэ
Байгууллага:	Их	Аураг	Орд	ХХК
Албан тушаал:	Бүтээгдэхүүн	борлуулалтын	менежер
Хамрагдсан сургалт, арга хэмжээний сэдэв:	Ази	дахь	
Органик	Агро	Аж	 Үйлдвэрийн	Хөгжлийн	Манлайллын	
cургалт
Зохион байгуулагдсан газар:	Пном	Пен,	Камбож	улс
Хугацаа:	09	дүгээр	сарын	09-13	
Сургалт, арга хэмжээний чиглэл:	Азийн	Бүтээмжийн	
Байгууллагын,	 Камбож	 дахь	 Үндэсний	 Бүтээмжийн	
Байгууллагын	 болон	 харьяа	 яамтай	 хамтран	 Азийн	
Бүтээмжийн	 	 Байгууллагын	 гишүүн	 орнуудын	
оролцогчдод	органик	аж	үйлдвэрийн	хөгжлийн	ойлголт	
мэдлэг	олгох	түргэвчилсэн	сургалт.	

1. Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэндийг 
хүргэе. Та Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын (АББ) 
шугамаар “Их Аураг Орд ХХК”-ийг төлөөлж Камбож 
улсад “Ази дахь Органик Агро Аж Үйлдвэрийн 
Хөгжлийн Манлайлаллын Сургалт” сэдэвт олон 
улсын сургалтанд оролцоод ирсэн, сэтгэгдлээсээ 
хуваалцана уу.
Энэ	 удаагын	 сургалт	 миний	 хувьд	 их	 том	 боломжийг	
нээж	 өгсөн.	 Учир	 нь	 би	 органик	 хөдөө	 аж	 ахуй	 тэр	
дундаа	органик	баталгааны	системийг	судлан	Тайвань	
улсад	 суралцаж	 буй	 оюутан	 юм.	 Гэтэл	 АББ-ын	 олон	
улсын	 хуралын	 талаар	 сонсоод	 АББ-ын	 ‘Ази	 дахь	
Органик	Агро	Аж	 Үйлдвэрийн	Хөгжлийн	Манлайллын	
Сургалт’	 сонгон	 шалгаруулалтанд	 материалаа	
явуулаад	 сарын	 дараа	 тэнцсэн	 хариу	 аваад	 оролцох	
болсон	юм.	 ‘Монголын	бүтээмжийн	байгуулага’	болон	
‘Их	 Аураг	 Орд’	 ХХК	 дэмжлэгтэйгээр	 тус	 сургалтанд	
Монгол	Улсаа	төлөөлөн	оролцох	боломж	нээгдсэн	гэж	
хэлэхэд	таатай	байна.

2. Та анх удаа АББ-ын хуралд хамрагдсан гэсэн. 
Таны хүлээж байснаас хурал хэр амжилттай болсон 
гэж үзэж байна вэ? 
Их	өндөр	сэтгэгдэл	үлдсэн,	учир	нь	сарын	өмнө		хурлын	
танилцуулга	 удирдамж	 бүх	 оролцогчидод	 хүргүүлсэн	
байсан.	 5	 өдрийн	 хурлын	 цаг	 зохион	 байгуулалт,	
сургалтын	агуулга,	илтгэгч	багш	нарын	мэдлэг	чадвар	

гээд	өөлөх	зүйл	нэг	ч	байгаагүй	гэхэд	болно.	Мөн	дээр	
нь	энэ	удаагийн	хуралд	нийт	11-12	орны	22-23	тооны	
оролцогчид	бүгд	10	мянган	а.д	даатгалтай	байсан	нь	
энэхүү	хурлын	зохион	байгуулалт	хэр	өндөр	түвшинд	
байгааг	харж	болох	хамгийн	эхний	жишээ.	

3. Хурлын хөтөлбөр хэр байсан бэ? Ямар нэгэн 
бэрхшээл гарч байсан уу?
Хурлын	үед	оролцогчдыг	хөтөч	албаны	ажилтангүйгээр	
гарахыг	 хориглосон	 байсан	 болохоор	 ямар	 нэгэн	
асуудал	 гарах	 нөхцөл	 бүрдээгүй	 ээ	 гэж	 хэлж	 болно.	
Саад	бэрхшээлийн	хувьд	хурал	эхлэхээс	дуусах	хүртэл	
гараагүйг	 тод	санаж	байна.	Хөтөлбөрийн	тухайд	бага	
зэрэг	 дэлгэрүүлэхэд	 өглөө	 9	 цагаас	 эхлээд	 үдэш	 17	
цаг	 хүртэл	 үргэлжилж	 байсан.	 Тухайн	 өдрийн	 модул	
хичээлийн	агуулгын	хүрээнд	нээлттэй	ярилцаж	улс	бүр	
өөрийн	туршлагаас	хуваалцсан	харилцан	танин	мэдэх	
зарчимаар	 явагдаж	 байсан.	 Хурлын	 3	 дах	 өдөр	 орон	
нутгийн	 үйлдвэрлэгч	 болон	дэлгүүрээр	 зочлон	 очсон,	
мэдээж	органик	үйлдвэрлэл	эрхэлдэг	компани	байсныг	
хэлэх	хэрэгтэй	байх.	

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?
Дээр	 дурьдсанчлан	 би	 ‘Их	 Аураг	 Орд’	 ХХК	 төлөөлөн	
оролцсон.	 Их	 Аураг	 Орд’	 ХХК	 товч	 танилцуулахад	
‘OYU	 FAMILY	 FARM’	 нэртэй	 байгалийн	 цэцэгсийн	
цэвэр	 зөгийн	 балны	 органик	 брендийг	 дотоодын	 зах	
зээлд	 нийлүүлээд	 үйл	 ажиллагаагаа	 өргөжүүлж	 буй	
органик	 үйлдвэрлэгч	 хамт	 олон	 юм.	 Энэ	 удаагын	
хурал,	 сургалтаас	олж	авсан	 үр	дүнгээ	 удирдлагадаа	
тайлангаар	илгээсэн	байгаа.	Хэрэгжүүлэхээр	төлөвлөж	
буй	ажлын	тухайд	органик	үйлдвэрлэлийн	менежмент,	
сурталчилгаа	тал	дээр	илүү	анхаарч	ажиллах	бодолтой	
байгаа.

Бидэнтэй	ярилцсанд	баярлалаа.
Ажлын	өндөр	амжилт	хүсье.

	 Нийслэл	 хот	 байгуулагдсаны	 380	 жилийн	
ой,	 “Худалдаа,	 хоол	 үйлдвэрлэл	 үйлчилгээ-2020”	
нийслэлийн	 дэд	 хөтөлбөрийн	 зорилтын	 хүрээнд	
Монголын	 бүтээмжийн	 төв	 нь	 	 Улаанбаатар	 хотын	
Захирагчийн	 ажлын	 албаны	 Хүнс	 худалдаа,	
үйлчилгээний	 хэлтэстэй	 хамтран	 “Үйлчилгээний	 соёл	
5С”	нэвтрүүлсэн	шилдэг	худалдаа,	хоол	үйлчилгээний	
газрыг	 шалгаруулах	 аянг	 2019	 оны	 07	 сарын	 25-аас	
10	сарын	15-ны	өдрийг	хүртэл	6	үе	шаттайгаар	зохион	
байгууллаа.
	 Уг	 аяны	 удирдамжийн	 дагуу	 оролцогч	
худалдаа,	 хоол	 үйлчилгээний	 газрууд	 нь	 дүүрэг	 тус	
бүр	 дээрээ	 Монголын	 бүтээмжийн	 төвөөс	 зохион	
байгуулсан	 “Үйлчилгээний	 төгөлдөршил	 ба	 5С”	
сэдэвт	 3	 цагийн	 сургалтанд	 хамрагдсанаар	 бие	 даан	
хэрэгжүүлж	 эхэлсэн	юм.	 	 Тус	 сургалтуудад	400	 гаруй	
оролцогч	хамрагдсан.	Хэрэгжүүлсний	дараа	үр	дүнгийн	
тайлангаа	оролцогч	байгууллагууд	нь	харъяа	дүүрэгтээ	
ирүүлсэн	юм.	Шалгаруулалтын	гол	шалгуур	манлайлал,	
С	бүрийн	хэрэгжүүлэлт	ба	үр	дүн	гэсэн	гурван	хэсгээс	
оноо	бүрдсэн	бөгөөд	дүүрэг	тус	бүр	1-2	байгууллагыг	

шалгаруулж	 Улаанбаатар	 хотын	 Захирагчийн	 ажлын	
албаны	 Хүнс	 худалдаа,	 үйлчилгээний	 хэлтэст	
илгээсэнтэй	шалгах	комисс	танилцан,	бодит	байдалтай	
биечлэн	очиж	тулгалт	хийж	баталгаажуулсан	болно.	
	 Шалгарсан	 байгууллагуудыг	 Нийслэл	 хот	
байгуулагдсаны	380	жилийн	ойн	арга	хэмжээний	үеэр	
буюу	 2019	 оны	 10	 сарын	 29-ний	 өдөр	 өргөмжлөл,	
мөнгөн	 шагнал,	 талархлын	 бичиг	 гардуулсан.	 Тус	
шалгарсан	 байгууллагууд	 нь	 Ажлын	 байрны	 соёл	
5С-ийг	 сурталчлан	 дэлгэрүүлж,	 нийслэлийн	 аж	 ахуйн	
нэгжүүдэд	 Үйлчилгээний	 соёл	 5С-ийг	 хэрэгжүүлэхэд,	
хамтдаа	хөгжихөд	ихээхэн	хувь	нэмрээ	оруулах	үүрэг	
хүлээж	 буй	 юм.	 Тасралтгүй	 сайжруулалтын	 аяныг	
амжилттай	эхлүүлж,	хамтран	ажилласан	Улаанбаатар	
хотын	 Захирагчийн	 ажлын	 албаны	 Худалдаа	
үйлчилгээ,	 хоол	 үйлдвэрлэлийн	 хэлтсийн	 хамт	 олонд	
баяр	хүргэхийн	ялдамд	улам	их	амжилтыг	хүсэн	ерөөе!
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МУ-ын	Зөвлөх	инженер	В.Даваажав	(Дарханы	ДЦС	ТӨХК	–ны	ДХХА	цехийн	дарга)

Түлхүүр үг: Ухаалаг	сүлжээ,	эрчим	хүчний	ухаалаг	сүлжээ,	цахилгаан	сүлжээ
Хураангуй:	Монгол	Улсын	хувьд	эрчим	хүчний	хэрэглээ	хэлбэлзлэл	ихтэй.	Өвөл	зуны	болон	өдөр	шөнийн	оргил,	
нам	 ачаалал	 нь	 эрс	 тэс	 уур	 амьсгалтай	 холбоотой.	 Хэрэглээг	 хянаж	 улмаар	 зохицуулах	 явдал	 хором	 тутам	
чухлаар	тавигддаг.	Янз	бүрийн	эх	үүсвэртэй	эрчим	хүчний	үйлдвэрлэл	хэрэглээг	оновчтой	зохицуулах,	 эрчим	
хүчийг	хэмнэхэд	эрчим	хүчний	ухаалаг	сүлжээг	бий	болгох	шаардлага	буй	болж	байна.	Эрчим	хүчний	ухаалаг	
сүлжээг	бий	болгоход	дээд	удирдлагын	үүрэг,	төрийн	бодлого,	дэмжлэг	маш	чухал	үүрэгтэй	байна.
Товчилсон нэр томъёо:
SG–smart	grid	буюу	ЭХУС-	эрчим	хүчний	ухаалаг	сүлжээ,		СЭХ	–сэргээгдэх	эрчим	хүч,		PV-fotovolt		буюу	нарны	
цахилгаан	үүсгүүр,			ISGAN-	Smart	Grid	Action	Network

Оршил 
Дэлхийн	дулаарлаас	үүдэлтэй	уур	амьсгалын	өөрчлөлтийг	зогсооход	

• эрчим	хүчний	үр	ашиг,	
• сэргээгдэх	эрчим	хүч,	
• эрчим	хүчний	ухаалаг	сүлжээ	гэсэн		гурван	асуудал	шийдвэрлэх	үүрэгтэй.

Эдгээр	асуудлаас	эрчим	хүчний	ухаалаг	сүлжээний	асуудлыг	авч	үзье.	ЭХУС	нь	макро	ба	микро	түвшин	байх	
бөгөөд	 	цэвэр	энергийн	зорилгод	нийцнэ.	Тогтмол	12В-ийн	(цаашид	-12В)	хувиргагч	хэрэглэдэг.	 -12В-ын	буюу	
нарны	цахилгаан	үүсгүүрийн	(PV)	сүлжээ	улам	нэмэгдэж	байна.	Тухайлбал	Хавайн	арал	дээр	2014	оны	байдлаар	
390	MBт	PV-ийг	суурилуулсан	байв.	ЭХУС	–ээр	эрчим	хүчний	хэрэглээндээ	хэрэглэгч	өөрөө	хяналт	 тавих	нь	
хэмнэлтэнд	эерэг	нөлөөтэй	юм.	
Анхны	цахилгаан	сүлжээ	1886	 	онд	АНУ	 -д	буй	болсон.(Great	Barrington,	Massachusetts)	Тэр	үеэс	хойш	одоо	
болтол	бид	нэг	чиглэлтэй	цахилгаан	эрчим	хүчний	сүлжээг	ашиглаж	ирлээ.	Цаашид	бид	2	чиглэлтэй	сүлжээг	
өргөн	 ашиглах	 болно.	Энэ	 сүлжээ	 эрчим	 хүч	 нийлүүлэгч	 	 хэрэглэгчийн	 хооронд	 бодит	 цаг	 хугацаанд	 холбоо	
тогтооно.

Ухаалаг сүлжээний хөгжлийн туршлагаас
SG	нь	АНУ	(тухайлбал	Хавайн	бүлэг	арлуудад),	Япон,	Европын	орнууд,	Өмнөд	Солонгос	(тухайлбал	Jiju	арал	дээр)	
улсуудад	түлхүү	хөгжиж	байна.	Ялангуяа	сэргээгдэх	эрчим	хүч	ашигладаг,	эрчим	хүчний	хувьд	тусгаарлагдсан	
арлын	орнуудад	илүү	хөгжиж	эхлээд	байна.	Тэнд	эрчим	хүчний	эх	үүсвэр	хомс,	өндөр	үнэтэй	учраас	хэмнэлтийн	
асуудал	маш	чухал	байдаг.
Хавайн	 арал	 2030	 он	 гэхэд	 нийт	 эрчим	 хүчнийхээ	 	 67%-ийг	СЭХ	 –ээр	 хангах	 бөгөөд	 25MВт	 –ын	SG	 сүлжээ	
буй	болгосон	байна.	Мөн	500МВт,	5MВт–ын	Мikro	Grid	сүлжээ	буй	болгосон	байна.	Оргил	цагийн	үед	хэрэглэгч	
хариуцлагаа	 хэрэгжүүлдэг.	 SG	 сүлжээнд	 тариф	 тодорхой	 харагдах	 тул	 хэрэглэгч	 өндөр	 үнэтэй	 цахилгаан	
хэрэглэхгүй	 харин	 -12В	 –ын	 сүлжээнд	 хуримтлагдсан	 хямд	 эх	 үүсвэр	 буюу	 сэргээгдэх	 эрчим	 хүчийг	 хэрэглэх	
сонголт	хийнэ.	Ер	нь	-12	В	–ын	цэнэглэх	хөдөлгөөнт	болон	байнгын	эх	үүсвэрийн	зах	зээл	бий	болсон.	Энд	тусгай	
стандартын	залгуур	хэрэглэдэг.	Энэ	зах	зээлд	тээврийн	хэрэгслийг	цэнэглэх	үйлчилгээ	зонхилдог.

Зохиогчийн	товч	танилцуулга

1984	онд	ОХУ-ын	Новосибирск	хотын	Цахилгаан	техникийн	дээд	сургуулийг	мэдээлэл-
хэмжилзүйн	мэргэжлээр	төгссөн,	магистр,	ШУТИС	–ийн	докторант,	МУ-ын	зөвлөх	
инженер.		МУ-ын	Аж	үйлдвэрийн	гавъяат	ажилтан.	1984-оноос	Дарханы		ДЦС-д		ДХХ-А	
(Дулааны	хянах	хэмжүүр	–автоматикийн)	цехийн	хэмжүүрийн	мастер,	инженерээр,	
1997-2001	онд		Дархан	ДЦС-ын	даргаар	ажиллаж	байсан.	2007	оноос		ДХХ-А	цехийн	
даргаар,	2013-2016	онд	Хөгжил	төлөвлөлт,	хүний	нөөцийн	хэлтсийн		даргаар,	2016	
оноос	хойш	ДХХ-А	цехийн	даргаар	ажиллаж	байна.

Зураг1.	 Нийлүүлэлтэнд	 чиглэсэн	 нэг	 чиглэлтэй	 сүлжээн	 дээр	
мэдээлэл-холбооны	 технологи,	 эрчим	 хүч	 хуримтлуулах	
технологи	 зэргийг	 ашиглаж	 хэрэглэгчид	 чиглэсэн	 2	 талын	
мэдээлэлтэй,	нээлттэй	бизнес	загварыг	буй	болгосон	байдал[2]

Үргэлжлэл	дараагийн	дугаарт:


