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АББ-ЫН 62 ДАХ УДААГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ АНХ УДАА 
ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

	 АББ-ын	Удирдах	 зөвлөлийн	 62	дахь	 удаагийн	
дээд	 хэмжээний	 хурал	 нь	 АББ-ын	 түүхэнд	 анх	 удаа	
цахим	 хэлбэрээр	 2020	 оны	 06	 сарын	 08-ны	 өдөр	
амжилттай	 болж	 өндөрлөлөө.	 Уг	 хурал	 нь	 2020	 оны	
04	 дүгээр	 сарын	 21-23-ны	 өдрүүдэд	 Фижи	 улсын	
Нади	 хотноо	 болох	 байсан	 хэдий	 ч	 дэлхий	 дахинаа	
тулгамдаж	 буй	 COVID-19	 цар	 тахлын	 улмаас	 цахим	
хэлбэрээр	зохион	байгуулагдлаа.	
	 Тус	хуралд	АББ-ын	 гишүүн	20	орны	Үндэсний	
бүтээмжийн	 төвүүдийн	 дээд	 түвшний	 	 төлөөлөгчид	
оролцож	 гол	 шийдвэрүүдийг	 гаргаж	 ажиллалаа.	 Энэ	
удаагийн	үйл	ажиллагааны	гол	онцлог	нь	2020	онд	Турк	
Улс	АББ-ын	гишүүн	орон	болсон	ба	тус	хуралд	20	дахь	
гишүүн	орон	болж	оролцов.		
	 Тус	хурлыг	цахимаар	зохион	байгуулах	саналыг	
гишүүн	 орнууд	 дэмжсэн	 бөгөөд	 хурлыг	 амжилттай	
зохион	байгуулахын	тулд	2	удаа	туршилтын	уулзалтыг	
зохион	байгуулсан.	
	 2019	оны	Удирдах	зөвлөлийн	хурлын	саналаар	
АББ-ын	Нарийн	бичгийн	даргаар	сонгогдсон	Док.	Ахмад	

Курниа	Правира	Мохтан	хурлыг	нээж	үг	хэлэв.	Тэрээр	
хэлэхдээ,	 бүх	 гишүүн	 орнуудын	 хамтын	 ажиллагаанд	
талархаж,	бид	бүхэн	хамтдаа	хөгжиж,	хүчирхэгжихийн	
чухлыг	илэрхийлж,	дэлхий	дахин	тулгараад	буй	энэ	хүнд	
үед	бэлэн	байж,	дижитал	платформыг	түлхүү	ашиглаж,	
бизнесийн	тасралтгүй	байдлыг	ханган	ажиллах	талаар	
мэдэгдэв.	 Өдгөө	 COVID-19	 цар	 тахал	 дэлхийн	 эдийн	
засагт	 үзүүлж	 буй	 нөлөөг	 харгалзан	 	 засгийн	 газар	
эдийн	засгийн	хямралд	илүү	үр	дүнтэй	хариу	цогц	арга	
хэмжээний	талаар	АББ-ын	төлөөлөгчидтэй	зөвшилцөх	
мөн	цар	тахлын	нөлөөг	бууруулахад	туслах	одоогийн	
хөтөлбөрүүдэд	 өөрчлөлт	 оруулах,	 шинэ	 хөтөлбөр,	
сэдэв	бий	болгох	талаар	дурдлаа.
	 АББ	 нь	 олон	 улсын	 байгууллагууд	 болон	 нэр	
хүнд	бүхий	их,	дээд	сургуультай	үр	нөлөө,	үр	өгөөжийг	
бий	 болгодог	 төслүүд	 дээр	 үргэлжлүүлэн	 хамтран	
ажиллаж	байна.	Шинэ	алсын	хараа	2025-тай	уялдсан	
хөтөлбөрүүдийг	 хэрэгжүүлэхийн	 тулд	 гишүүн	 орнууд	
болон	 бусад	 түншүүдтэй	 үргэлжлүүлэн	 хамтран	
ажиллана	гэдэгт	найдаж	байгаа	талаар	хэлэв.	

	 КОВИД-19	 цар	
тахал	 нь	 дэлхий	 дахинд	
үйл	 ажиллагаа	 явуулж	
буй	 үйлдвэрлэл,	 ханган	
нийлүүлэлтийн	 сүлжээнд	
ихээхэн	 саад	 бэрхшээл	
үүсгээд	 байгаа	 билээ.	
Дэлхийн	дахинд	хөл	хорио	
тогтоох,	 байгууллагууд	
түр	 хаалгаа	 барих,	 хил	
хаах	 зэргээр	 вирусын	
дэгдэлтийг	 хянаж	 байгаа	
ч	 гэсэн	энэ	нь	бизнесүүдэд	материалын,	мэдээллийн	
урсгал	тасалдах,	санхүүгийн	төлбөрийн	саатал	үүсэх,	
ажлууд	хойшлогдох,	эсвэл	бүр	хаалгаа	барих	зэргээр	
шууд	байдлаар	сөрөг	үр	дагавар	үүсгээд	байна.	Энэхүү	
саатлууд	нь	эргээд	үйлдвэрлэл	эрхлэгч	нарт	илүү	бат	
бөх,	илүү	их	төрөлжсөн	ханган	нийлүүлэлтийн	сүлжээг	
бий	 болгоход	 түлхэц	 ч	 болох	 боломжтой	юм.	 Энэхүү	
боломжуудын	 талаар	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллага	
2020	 оны	 05	 дугаар	 сарын	 19-ний	 өдөр	 Ази-Номхон	
далайн	TÜV	SÜD	байгууллагын	Дижитал	үйлчилгээний	
газрын	 Дэд	 ерөнхийлөгч	 Жаки	 Тан-тай	 цахимаар	
холбогдон	ярилцсан	юм.	Тус	ярилцлагын	хүрээнд	ноён	
Жаки	Тан	нь	КОВИД-19	цар	тахлын	үед	аж	үйлдвэрийн	
салбарт	ямар	өөрчөлтүүд	гарч	байгаа,	хувьсал	хаашаа	
чиглэж	 байгаа,	 аж	 үйлдвэрийн	 4-р	 хувьсал	 ба	 энэ	
нь	 одоо	 үед	 яагаад	 байгууллагуудад	 хамгаас	 илүү	
хамааралтай	байгаа	талаар	ярилцсаныг	хүргэж	байна.	
	 КОВИД-19	 цар	 тахлын	 үед	 байгууллагуудад	
тулгамдаж	 буй	 асуудлуудын	 41%-ийг	 нөөцийн	
менежментийн	дутмаг	байдал,	байгууллагын	чиглэлийн	
тодорхойгүй	 байдал	 гэсэн	 саад	 бэрхшээлүүд	 эзэлж	
байна.	Энэхүү	хүнд	нөхцөлд	бизнесээ	хаашаа	чиглүүлж,	
ямар	төслүүдийг	авч	хэрэгжүүлэх	вэ	гэдэг	нь	төдийлөн	
тодорхой	бус	байгаагаас	 гадна	ханган	нийлүүлэлтийн	
сүлжээ,	 ажиллах	 хүчний	 зохион	 байгуулалт	 зэрэг	 нь	
дутагдалтай	 байгаа,	 асуудлыг	 урьдчилж	 бус	 болсны	
дараа	хариу	үйлдэл	үзүүлэхийг	хичээж	буй	учир	эдгээр	

асуудлууд	 нь	 ихээхэн	
сөрөг	 үр	 нөлөөтэй	 байна	
гэж	үзсэн.				
	 Б а й г у у л л а г у у д а д	
тулгамдаж	 байгаа	
дараагийн	 асуудал	 нь	
боломжийг	 ашиглахгүй	
алдах,	 улмаар	 өрсөлдөх	
чадвар	 буурч	 зах	 зээлээ	
алдах	 гэсэн	 асуудал	
орж	 байгаа	 бөгөөд	 энэ	
нь	 нийт	 тулгамдаж	 буй	

асуудлуудын	23%-ийг	эзэлж	байна.	Энэхүү	асуудал	нь	
байгууллагын	стратегийн	буруу	төлөвлөлт,	тэдгээрийн	
хэрэгжилтийн	 асуудалтай	 холбож	 авч	 үзэж	 болохоор	
байна.
	 Тулгамдаж	 буй	 асуудлын	 19%-ийг	 эзэлж	
буй	 дараагийн	 асуудал	 нь	 хуучны	 тогтолцооноос	
үүдэлтэйгээр	 илэрч	 буй	 саад	 бэрхшээлүүд	 юм.	
Хуучирсан,	 уламжлалт	 тогтолцоогоор	 явснаар	 зах	
зээлийн	дундаж	үзүүлэлттэй	харьцуулахад	бүтээмжийн	
гүйцэтгэл	 буурах,	 үйл	 ажиллагааны	 зардал	 ихсэх,	 үр	
өгөөж	багасах	эрсдэлтэй	нүүр	тулаад	байгаа	юм.	
	 Үлдсэн	17%-ийг	үйлдвэрлэлийн	үйл	ажиллагаа	
болон	 ханган	 нийлүүлэлтийн	 процесс	 хоорондын	 ил	
тод	 бус	 байдал,	 шийдвэр	 гаргалт	 удаан,	 уян	 хатан	
байдал	дутмаг	байх	зэрэг	асуудлууд	багтаж	байна.	
	 Тэгэхээр	 энэхүү	 эдийн	 засгийн	 тодорхойгүй	
байдлын	 үед	 байгууллагуудын	 авч	 буй	 арга	 хэмжээ	
нь	 илүү	 орчин	 үеийн	 технологид	 суурилах	 буюу	 аж	
үйлдвэрийн	4-р	хувьсалд	шилжих	нь	зүйтэй	юм	гэсэн	
шийдэлд	 хүрээд	байна.	Аж	 үйлдвэрийн	3-р	 хувьслын	
үед	юу	болсон	талаар	өөрсдийн	нүдээр	харж,	асуудал	
болж	өнгөрсний	дараа	яагаад	тухайн	асуудал	үүссэн,	
тус	 асуудлыг	 дахин	 үүсэхгүйн	 тулд	 ямар	 бэлтгэл	
хангадсан	 байх	 ёстой	 зэргийг	 тодорхойлсон	 бол	 аж	
үйлдвэрийн	4-р	хувьслын	үед	илүү	оновчтой	шийдвэр	
гаргах	бие	даасан	системийг	бий	болгохыг	хэлнэ.

Тус	удирдах	зөвлөлийн	хурлаар	дараах	асуудлуудыг	хэлэлцэж	шийдвэрлэв:
• 2019	оны	үйл	ажиллагааны	тайлан	болон	санхүүгийн	гүйцэтгэл
• Одоогийн	 нөхцөл	 байдалд	 төлөвлөгөөний	 дагуу	 зохион	 байгуулагдах	 ёстой	 олон	 улсын	 хурал,	

семинаруудыг	 явуулах	 нь	 өндөр	 эрсдэлтэй	 гэж	 үзэж	 байгаа	 ба	 үүнд	 хойшлуулах	 арга	 хэмжээ	 авах,	
дижитал	хэлбэрт	шилжих		

• 2021-2022	оны	төлөвлөгөөг	батлах	
• 2023-2024	оны	үйл	ажиллагаа,	хөтөлбөри	йн	чиглэлийг	хэлэцэх	
• 2025	оны	стратеги,	хэтийн	зорилгыг	шинэчлэн	боловсруулах	ажлын	хэсгийн	тайланг	хэлэлцэх	

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ
БҮТЭЭМЖИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮД:

КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙГ
БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ

• Feeding	Billions:	Asian	Food	Security	during	 the	
COVID-19	Pandemic

• Surviving	COVID-19,	Preparing	for	the	Post
• How	Working	Women’s	Lives	Are	Changing	during	

the	COVID-19	Pandemic?
• Minimizing	 Disruptions	 in	 Manufacturing	 during	

the	COVID-19	Pandemic
• Emergency	Basic	Income	in	the	Time	of	Pandemic
• How	COVID-19	 Is	Affecting	Rice-based	Agrifood	

Systems	

• Public	 Health	 and	 Leadership	 in	 the	 Time	 of	 a	
Pandemic

• We’ll	 never	 go	 back	 to	 normal:	 Transform	 your	
business	now!

• COVID-19:	Impact	on	Food	Supply	Chains	in	Asia
• Technology	and	 its	 Impact	 on	Business	and	 the	

Economy
• Using	 Strategic	 Foresight	 for	 Anticipatory	 Risk	

Management	
• Startups	and	SMEs:	Finding	Your	Way	to	Change

• Agri-Food	 Policy	 Responses	 to	 COVID-19	 in	
Indonesia	and	Japan

• No	Youth	Left	Behind:	How	to	Build	and	Inclusive	
Digital	Workforce

• How	 Small-scale	 Farmers	 Can	 Survive	 Post	
COVID-19

• Quality	Education	under	Crisis
• Future	of	Education	
• How	Can	the	Service	 Industry	Recover	 from	the	

COVID-19	Crisis

“БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ДОТООД ҮНЭЛГЭЭ 
ГҮЙЦЭТГЭХ, ЧАДАВХИЙГ БИЙ БОЛГОХ ТӨСӨЛ ТЭСО ХХК-Д”

	 Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	“ТЭСО”	ХХК-ийн	үйлдвэрлэлийн	тогтолцооны	тасралтгүй	сайжруулалтыг	
хангах	зорилгоор	“Милко”	ХХК-ийн	шингэн	сүүний	үйлдвэр,	хуурай	сүүний	үйлдвэр,	Хаан	чипс	хөнгөн	зуушны	
үйлдвэрүүд	 болон	 “Айсмарк”	 ХХК-ийн	 зайрмагны	 үйлдвэр	 дээр	 бизнесийн	 төгөлдөршлийн	 тогтолцооны	
үнэлгээний	төслийг	2020	оны	02-р	сарын	05-ны	өдрөөс	2020	оны	05-р	сарын	22-ны	өдрийг	хүртэл	3,5	сарын	
хугацаанд	зөвлөх	үйлчилгээ	үзүүлэн	хэрэгжүүлсэн.
	 Энэхүү	 төслийн	 хүрээнд	 Мальколм	 Балдрижийн	 бизнесийн	 төгөлдөршлийн	 тогтолцооны	 загварын	
талбарууд	болох	манлайлал,	төлөвлөлт,	хүмүүс,	процесс,	мэдлэг	мэдээлэл,	хэрэглэгч,	үр	дүн	гэсэн	талбаруудын	
дагуу	 үнэлгээг	 хийх,	 түүнд	дүн	шинжилгээ	 хийж,	цаашдын	сайжруулалт	 хийх	алхмуудыг	 тодорхойлох	 замаар	
бүтээмж,	чанарыг	дээшлүүлэх	үйл	ажиллагааг	системтэйгээр	сайжруулахад	чиглэгдсэн	юм.

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт:
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	 М о н г о л ы н	
бүтээмжийн	 төв	 нь	
Нийслэлийн	 Ерөнхий	
Боловсролын	 Эрин	
Эверест	 Интернэшнл	
ерөнхий	 боловсролын	
сургуулийн	 өнөөгийн	
байдалд	 хийсэн	 судалгаа,	
гадаад	 болон	 дотоод	
орчны	 шинжилгээ,	 төрөөс	
суурь	боловсролын	талаар	
баримтлах	 бодлого,	 хэрэглэгч,	 оролцогч	 талуудын	
хүлээлт,	олон	улс	дахь	боловсролын	хөгжлийн	талаарх	
туршлага,	 хандлага	 болон	 бусад	 бодлогын	 баримт	
бичгүүдэд	 үндэслэн	 сургуулийн	 хөгжлийн	 бодлого,	
стратеги	 төлөвлөгөөний	 	 төсөл,	 2025	 он	 хүртэлх	
үйл	 ажиллагааны	 үндсэн	 чиглэлүүд,	 зорилтуудыг	
тодорхойлон	 урт	 болон	 дунд	 хугацааны	 төлөвлөгөөг	
2020	 оны	 04	 сарын	 25-с	 05.25	 хүртэл	 урдчилсан	
байдлаар	боловсрууллаа.
	 Энэхүү	 төслийн	 хүрээнд	 Урт	 болон	 дунд	
хугацааны	 стратегийн	 төлөвлөгөө	 нь	 сургуулийн	
бодлогыг	хэрэгжүүлэх,	эрхэм	зорилго,	алсын	хараанд	
хүрэхэд	 төвлөрөх	 гол	 хөтөлбөрүүдийг	 багтаасан.	
Судалгаанаас	 харахад	 боловсролын	 байгууллагын	
хөгжилд	 нөлөөлөх	 тодорхойгүй	 байдлын	 эзлэх	

хувь	 өндөр,	 эрсдлийг	
боломж	 болгох	 стратеги	
давамгайлж	байна.	
	 Дунд	 хугацаанд	 хүний	
нөөц,	 санхүүгийн	 талбарт	
илүү	 сайжруулалтын	
боломж	 	 харагдаж	 байна.	
Мэдээллийн	 технологи,	
гадаад	 хэлний	 мэдлэгтэй,	
хөрвөх	 чадвартай	 хүний	
нөөцийг	 бүрдүүлэх,	

ингэхдээ	 хүний	 нөөцийн	 бүрдүүлэлтийн	 шатан	 дээр	
илүү	анхаарах	хэрэгтэйг	харуулж	байна.	
	 Богино	 хугацаанд	 санхүүгийн	 хувьд	 хөрөнгө	
оруулалтыг	 зөв	 зохион	 байгуулах,	 үр	 өгөөжийг	
тооцох,	 хүчин	 чармайлт,	 нөөц	 бололцоог	 оновчтой	
зохион	 байгуулж	 байх	 тал	 дээр	 анхаарах,	 элсэлтийг	
нэмэгдүүлэх,	сургалтын	төлбөрийн	өрийг	барагдуулах	
ажлыг	эрчимжүүлэх,	хамаарах	журмыг	мөрдөн	ажиллах	
хэрэгтэй.
	 Стратеги,	 хөгжлийн	 бодлогоор	 хангаж,	
менежментийн	 тогтолцоог	 хэрэгжүүлэх	 нь	
менежментийн	үйл	ажиллагаанд	хамаарна.	Сургуулийн	
бүтэц,	 чиг	 үүрэгт	 үндэслэн	 нэгжүүд	 стратегийг	
хэрэгжүүлэхэд	 идэвхтэй	 оролцох	 бөгөөд	 стартегийг	
амжилттай	хэрэгжүүлэхэд	манлайлал	оролцоог	хангаж	

“ЭРИН ЭВЕРЕСТ ИНТЕРНЭШНЛ” ЕБС НҮТББ-ИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 
СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ” БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛ

	 Уг	төсөл	нь	4	үе	шаттайгаар	хэрэгжсэн,	үүнд:
1-р	 үе	 шат.	 Чиглүүлэг	 өгөх,	 өөрийн	 үнэлгээг	 хийх,	
тайлан	боловсруулж	илгээх
2-р	үе	шат.	Нотолгоонд	суурилсан	хяналт	хийх
3-р	үе	шат.	Бизнесийн	төгөлдөршлийн	талбар	бүрийн	
одоогийн	 түвшин,	 цаашид	 сайжруулах	 талбаруудыг	
тодорхойлно
4-р	 үе	 шат.	 Үнэлгээний	 үр	 дүнд	 үндэслэн	 гаргасан	
саналыг	 удирдлагын	 түвшинд	 танилцуулж,	
сайжруулалтын	ажлын	заавар	зөвлөмж	өгөх	гэсэн	шат	
дараатайгаар	хэрэгжүүлсэн	болно.	

Төслийн	 явцад	 нотолгоонд	 суурилсан	 үнэлгээний	 оноог	 баталгаажуулахын	 тулд	 дараах	 үнэлгээний	 арга	
хэлбэрүүдийг	ашигласан	болно:

1.	 Бизнесийн	төгөлдөршлийн	үнэлгээний	хуудас	ашиглан	өөрийн	үнэлгээний	загварыг	гаргасан.
2.	 Баримтжуулсан	мэдээлэл	нотолгоонд	суурилсан	үнэлгээ.
3.	 Үнэлгээний	асуулгын	маягтын	дагуу	ажлын	байран	дээр	дунд	түвшний	удирдлага	болон	анхан	шатны	

ажилтнуудтай	ярилцлага	хийх.
4.	 Хяналтын	 хуудсаар	 үйлдвэрийн	 ажилтнуудын	 алсын	 хараа,	 эрхэм	 зорилго,	 үнэт	 зүйлсийн	 талаарх	

мэдлэгийг	шалгасан	–	нийт	151	ажилтан	хамрагдсан.
5.	 Нийт	4	үйлдвэрээр	явж	ажлын	байран	дээрх	ажиглалт	хийсэн.

Дээрх	байдлаар	үнэлгээний	оноог	баталгаажуулж,	цаашид	сайжруулах	талбаруудыг	тодорхойлж,	төвийн	зүгээс	
сайжруулалтын	заавар	зөвлөмж	өгсөн	болно.

Төслийн	үр	дүнд	төслийн	багийн	гишүүд	нь:	
• Бизнесийн	 төгөлдөршлийн	 загвар,	 түүний	 ач	 холбогдлын	 талаар	 ойлголттой	 болсон	 ба	 бизнесийн	

төгөлдөршлийн	 загварын	 үнэлгээний	маягтын	 дагуу	 өөрийн	 үйлдвэрт	 бие	 даан	 үнэлгээ	 хийж,	 нотлох	
ур	 чадвартай	 болохоос	 гадна	 үнэлгээ	 хийхэд	 ашиглагдах	 асуулга,	 ярилцлага,	 хянах	 хуудас	 гэх	 зэрэг	
шаардлагатай	маягтуудтай	болсон.	

• Бизнесийн	төгөлдөршлийн	загварын	7	талбарын	дагуу	үйлдвэрийн	үйл	ажиллагааг	хянаж	өөрийн	үнэлгээ,	
асуулга	 авах,	 ярилцлага	 хийх,	 нотлох	 баимтжуулсан	 мэдээлэл	 болон	 үйлдвэрийн	 үйл	 ажиллагаатай	
танилцах	 зэрэг	 аргачлалаар	 одоогийн	 байдлыг	 тодорхойлж,	 бодит	 үнэлгээг	 гаргах	 арга	 зүйд	 төслийн	
багийн	гишүүд	суралцсан.	

• Цаашид	сайжруулах	ажлын	төлөвлөгөө	боловсруулсан	болно.

ажиллах	нь	зүйтэй	гэсэн	дүгнэлтэд	хүрсэн	мөн	цаашид	сайжруулах	ажлын	төлөвлөгөө	боловсруулсан	болно.

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, СУРАГЧИЙН 5 САЙН ДАДАЛ” СЭДЭВТ 
ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

	 Монголын	 бүтээмжийн	 төв	 нь	 Нийслэлийн	
Ерөнхий	 Боловсролын	 Эрин	 Эверест	 Интернэшнл	
ерөнхий	 боловсролын	 сургуультай	 хамтран	
суралцагчдийн	 дунд	 “Бүтээмжийн	 мэргэжилтэн”,	
“Сурагчийн	5	сайн	дадал”	сэдэвт	төсөл	хэрэгжүүлэхээр	
хөтөлбөр	боловсруулж	батлуулав.	

	 Төслийн	 зорилго:	 Сурагчдын	 гүйцэтгэх	 үйлд	
баримжаалсан,	 	 хүүхдийн	 зөв	 хүмүүжиж,	 сурч	 хөгжих	
зөв	 дадалд	 суралцах	 үндэс	 суурийг	 тавьж,	 сурагч	
бүрийг	бүтээмж,	чанарын	баримжаатай	үйлд	чиглүүлж,		
амьдралын	 чанар,	 өрсөлдөх	 чадварыг	 дээшүүлэхэд	
оршино.	

Сургалтаар	дараах	мэдлэгийг	олгоно.	Үүнд:
• Бүтээмжийн	тухай	ойлголт,	бүтээмж	дээшлүүлэх	үндсэн	арга	хэрэгслүүдийн	хөтөлбөрийн	талаар	ойлголт,	

ур	чадвар,	хэрэгжүүлэлт	үе	шатууд	дадал	олгох	
• Бүтээмжийн	хэмжилт	
• Сурч	 амьдрах	 аюулгүй,	 эмх	 цэгцтэй,	 эрүүл	 цэвэр	 орчныг	 бүрдүүлэх,	 бие	 даасан,	 хувийн	 зохион	

байгуулалттай,	аливааг	цаг	хугацаанд	нь	хийдэг,	бүтээлч	иргэн	болж	төлөвшихэд	чиглүүлэх
• Зөв	юмыг	хийх,	зөв	арга	барилыг	эзэмшүүлэх	
• Маргаашийн	 ажлаа	 өнөөдөр	 төлөвлөдөг,	 өнөөдөр	 нь	 өчигдрөөсөө	 илүү	 сайныг	 хийх,	 илүү	 сайнаар	

гүйцэтгэх	соёлыг	хэвшүүлэх
Сургалтаар	дараах	ур	чадварыг	эзэмшүүлнэ.	Үүнд:		

• Байгууллага,	нэгжийн	түвшинд	бүтээмж	дээшлүүлэх	хөтөлбөр	хэрэгжүүлэх
• Бүтээмжийн	хэмжилтийн	арга	техникийг	ашиглан	бүтээмжийн	анхан	шатны	шинжилгээ	хийх
• Бүтээмж,	чанарын	үзэл	санааг	түгээн	дэлгэрүүлэх

Сургалтаар	дараах	дадлыг	төлөвшүүлнэ.	Үүнд:		
• Сурч	 амьдрах	 аюулгүй,	 эмх	 цэгцтэй,	 эрүүл	 цэвэр	 орчныг	 бүрдүүлэх,	 бие	 даасан,	 хувийн	 зохион	

байгуулалттай,	аливааг	цаг	хугацаанд	нь	хийдэг,	бүтээлч	иргэн	болж	төлөвших
• Зөв	юмыг	хийх,	зөв	арга	барилыг	эзэмшүүлэх	
• Маргаашийн	 ажлаа	 өнөөдөр	 төлөвлөдөг,	 өнөөдөр	 нь	 өчигдрөөсөө	 илүү	 сайныг	 хийх,	 илүү	 сайнаар	

гүйцэтгэх	соёлыг	хэвшүүлэх

2020 ОНД БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН САНАЛУУД

№ ТӨСЛИЙН НЭР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

ҮРГЭЛЖЛЭХ 
ХУГАЦАА

1 “Бизнесийн	төгөлдөршлийн															дотоод	үнэлгээ	хийх”	төслийн	санал Үйлдвэр	(хүнс) 1,5	сар

2 “Бизнесийн	төгөлдөршлийн	хөтөлбөр	хэрэгжүүлэх”	төслийн	санал Үйлдвэр	(төмөр) 12	сар

3
“Ажлын	байрны	соёл	5С”	арга	хэрэгслийн	түвшин	тогтоолтын	ажлыг	гүйцэтгэх	
санал Эрчим	хүч 5	хоног

4 “Процессын	сайжруулалт”	сэдэвт	төсөл	хэрэгжүүлэх	санал Үйлчилгээ 3	сар

5
“ISO	9001:2015	стандарт
ЧМТ-ны	процессын	хандлагыг	хэрэгжүүлэх”	төслийн	санал Эрчим	хүч 1	сар

6 ЧМТ	ISO	9001:2015	Олон	Улсын	стандартыг	нэвтрүүлэх	төслийн	санал Үйлчилгээ 6	сар

7 “Бизнесийн	төгөлдөршлийн															дотоод	үнэлгээ	хийх”	төслийн	санал Үйлдвэрлэл	(хэвлэл) 1,5	сар

8
“Чанарын	менежментийн	тогтолцоо	 ISO	9001:2015	Олон	Улсын	стандартын	
тасралтгүй	сайжруулалтыг	хангах”	төслийн	санал Үйлдвэрлэл	(хэвлэл) 3	сар

9
Хөдөлмөрийн	 эрүүл	 мэнд,	 аюулгүй	 ажиллагааны	 менежментийн	 тогтолцоо	
ISO	 45001:2018	 Олон	 Улсын	 	 стандарт,	 байгаль	 орчны	 менежментийн	
тогтолцоо	ISO	14001:2015	Олон	Улсын	стандартыг	нэвтрүүлэх	төслийн	санал

Барилга	угсралт 6	сар

10
“Ажлын	байрны	соёл	5С”	арга	хэрэгслийг	нэвтрүүлэх	ажлыг	гүйцэтгэх	төслийн	
санал Үйлчилгээ 1	сар

11 Лийн	менежментийн	тогтолцоо	нэвтрүүлэх	төслийн	санал Үйлдвэр	(тавилга) 2	сар

12 Материалын	урсгал	зардлын	тооцоолол	нэвтрүүлэх	төслийн	санал Үйлдвэр	(тавилга) 2	сар

13
“Үйлчилгээний	 төгөлдөршлийн	 тогтолцоог	 хэрэгжүүлэх	 бүтээмж,	 чанарын	
хөтөлбөр”	сэдэвт	төслийг	хэрэгжүүлэх	санал Үйлчилгээ 6	сар

14
“ISO	9001:2015	стандарт
ЧМТ-г	нэвтрүүлэх”	төслийн	санал Үйлчилгээ 6	сар

/2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар/



6 7

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ УХААЛАГ СҮЛЖЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ

МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВИЙН ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
НОГООН БҮТЭЭМЖИЙГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ВЭ?

Зураг	 11.	 Айл	 өөрхийг	 ухаалаг	 сүлжээнд	 холбосон	
байдал

Зураг	 12.	 Дээвэр	 дээр	 нарны	 хавтан	 байрлуулсан	
байдал.

Харилцагч	 байгууллагуудын	 жагсаалтыг	 дараах	
холбоосоор	орж	харна	уу
http://mpo-org.mn/customers/

Дүгнэлт

1.	 Хөгжингүй	орнуудад	хэрэгжүүлж	байгаа	эрчим	хүчний	ухаалаг	сүлжээг	өөрийн	орны	онцлогт	тохируулан	
нэвтрүүлэхэд	 төр	 засгийн	 болон	шинжлэх	 ухааны	байгууллагын	 түвшний	 бодлого,	 дэмжлэг	 зайлшгүй	
чухал	байна.	

2.	 Эхний	ээлжинд	цахилгаан	автомашин	цэнэглэх	(Ялангуяа	Улаанбаатар	хотын	хувьд	оновчтой	шийдэл	
болно.)	болон	гэрэлтүүлэг,	бусад	хэрэгцээнд	зориулагдсан	тогтмол	12В	–ийн	сүлжээний	дэд	бүтцийг	буй	
болгох	нь	зүйтэй		юм.	Ийм	сүлжээний	хувиргалтын	алдагдал	хувьсах	хүчдлийн	сүлжээнээс		1-14%		бага	
байна.

3.	 Цаашид	сэргээгдэх	эрчим	хүчний	эх	үүсвэрүүд	шинээр	буй	болохын	хирээр	тэдгээрийн	үйлдвэрлэсэн	
тухайн	үеийн	илүүдэл	цахилгаан	эрчим	хүчийг	хадгалах	томоохон	чадлын	цэнэг	хураагуурыг	бий	болгож	
оргил	 ачааллын	 үед	 түүнийг	 ашиглах	 боломж	 байна.	 Ингэснээр	 оргил	 ачааллыг	 бууруулж	 цахилгаан	
үйлдвэрлэгч	компаниуд		илүү	тогтвортой	горимоор	ажиллах	боломж	бүрдэнэ.

4.	 Эрчим	хүчний	ухаалаг	сүлжээг	нэвтрүүлснээр	хэрэглэгч	өөрийн	хэрэглээний	бүтэц,	үнэ	тарифын	хэмжээг	

Мэдээллийн эх сурвалж:

[1]	Korea’s	Smart	Grid	Initatiative,	Ministry	of	knowledge	Economy,	Korea	Smart	Grid	institute
[2]	Smart	Grid,	Test	Project	Guide
[3]	Smart	Grid	An	Energy	Revolution	in	Our	Dayly	Lives,	2030:	Ensuring	Koreas	Smart	Korea	Future,	Korea	Smart	Grid	institute
[4]	What	is	a	Smart	Grid	and	Why	is	Necessary,	Leon	R.Roose;	Esq.	Principal	and	Chief	Technologest,	“Grid	Start”	Grid	system	
technologies	Advenced	Research	Team[5]	Smart	–related	Development	in	Hawaii	and	the	Role	Government,	Leon	R.Roose;	
Esq.	Principal	and	Chief	Technologest,	“Grid	Start”	Grid	system	technologies	Advenced	Research	Team
[6]	NEDO’s	Smart	Grid	/	Smart	Community	activities,	Kazuyuki	Takada,	Smart	Community	Department	NEDO,	Japan
[7]	Renewables	and	energy	efficiency	in	Japan,	Kazuyuki	Takada,	Smart	Community	Department	NEDO,	Japan
[8]	Smart	Grid	in	Korea,	Jong	–	Cheon	Son
[9]	Smart	Grid	Jeju	Test	bed	and	Other	Projects	in	Korea,	Jong-	Cheon	Son

ЦАХИМ СУРГАЛТУУДЫН МЭДЭЭЛЛЭЛ

Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	Ковид-19	халдварт	өвчний	дэгдэлтийн	улмаас	харилцагчийн	дотоод	сургалт	болон		
АББ-ын	загвар	байгууллага	бий	болгох	төслийн	сургалт	зэргийг	цахим	хэлбэрээр	зохион	байгуулж	байна.	Үүнд:
1.	 2020	оны	2-р	сарын	3-нд	“ЭДЦС”	ТӨХК-тай	хамтран	

ажиллах	гэрээний	хүрээнд	ЧМТ-ны	“Дотоод	аудит”	
ба	“ЧМТ-г	хэрэгжүүлэх	нь”	сэдвээр	2	цагийн	сургалт	
зохион	 байгуулж	 ИСО	 төслийн	 багийн	 10	 гишүүн	
оролцов.

2.	 2020	 оны	 3-р	 сарын	 27-нд	 AББ-ын	 “Стратегийн	
төлөвлөгөө	 боловсруулах”	 ажлын	 хэсгийн	
тайлангийн	хуралд	оролцов.

3.	 2020	 оны	 5-р	 сарын	 7-нд	 “ДДЦС”-ын	 удирдлагын	
багт	“Мэдлэгийн	менежмент”	сэдвээр	танилцуулах	
цахим	 сургалт	 зохион	 байгуулж	 нийт	 42	 ажилчид	
оролцов.

4.	 2020	оны	5-р	сарын	15-нд	“Боловсрол	болон	Хөдөө	
аж	ахуйн	салбарт	инновацийн	менежментийн	арга	
хэрэгслүүд	 ба	 Блокчэйнийг	 нэвтрүүлэх	 замаар	
бүтээмжийг	дээшлүүлэх	нь”		сэдэвт	АББ-ын	загвар	
байгууллага	 бий	 болгох	 төслийн	 эхний	 уулзалт	
мөн	 онлайн	 хэлбэрээр	 зохион	 байгуулагдав.	 Тус	

хэлэлцүүлэгт	 БСШСЯ,	 ЭЭИ	 ЕБС,	 ХААБ	 ТӨХХК,	
ХААИС,	 МУИС	 зэрэг	 байгууллагуудын	 төлөөлөл	
болж	26	оролцогч	хамрагдав.		

5.	 2020	 оны	 5-р	 сарын	 22-нд	 “ДДЦС”	 ТӨХК-ийн	
удирдлагын	 багт	 “Мэдлэгийн	 менежментийн	
тогтолцоо	ба	хэрэгжүүлэлт”	сэдвээр	сургалт	зохион	
байгуулж	23	ажилчид	хамрагдалаа.	

6.	 2020	 оны	 6-р	 сарын	 12-нд	 “ЭДЦС”	 ТӨХК-тай	
хамтран	ажиллах	гэрээний	хүрээнд	зайны	сургалт	
зохиож	байгуулж	гэрээний	биелэлтийг	хангав.

7.	 2020	 оны	 6-р	 сарын	 16-нд	 “Даланзадгадын	 ДЦС”	
ТӨХК-тай	 хамтран	 ажиллах	 гэрээний	 хүрээнд,	
Чанарын	дугуйлангийн	багт	зайны	сургалт.

8.	 2020	 оны	 6-р	 сарын	 16-нд	 АББ-ын	 загвар	
байгууллагын	 төсөл	 хэрэгжүүлэх	 тухай	 2	 дахь	
удаагийн	 уулзалт	 зэрэг	 цахим	 сургалтуудыг	
амжилттай	зохион	байгуулав.	

Арга хэрэгслүүд: 
Оюуны довтолгоо	 нь	 богино	 хугацаанд	 группын	 хэлэлцүүлэг	 хийх	 замаар	маш	олон	 тооны	оновчтой	 санал	
цуглуулах	 үр	 дүнтэй	 арга	 юм.	 Сэдвээ	 сонгох,	 асуудлын	шалтгаануудыг	 тодорхойлох,	 асуудлаа	шийдвэрлэж,	
дүгнэлт	хийх,	олон	хувилбарын	хэмжилтүүдийг	олох	зэрэгт	ашиглана.	
Үүрэг хариуцлагын матриц	нь	багуудын	хоорондын	харилцаа	холбоо,	гишүүдийн	үүрэг	хариуцлагыг	тогтооход	
хэрэглэгдэнэ.	
Шалгах хуудас -	өгөгдлийг	шуурхай,	энгийн,	системтэйгээр	цуглуулах,	өгөгдлийг	шинжилгээ	хийхэд	дөхөмтэйгээр	
эмхлэх,	шинжилгээ	хийх,	шийдвэр	гаргах	зэрэгт	ашиглана.	
Урсгалын диаграмм	-	Урсгалын	схем	нь	мэдээлэл	цуглуулах,	дүн	шинжилгээ	хийх,	шийдвэр	гаргах	зэрэг	үйл	
ажиллагааны	 дарааллыг	 илэрхийлдэг.	 Процессын	 урсгалын	 диаграм	 нь	 компанийн	 түвшин	 дэхь	 түүхий	 эд	
материал	хүлээн	авахаас	эхлээд	эцсийн	бараа	бүтээгдэхүүн	хүртэлх	үйл	ажиллагааны	процессыг	хамруулдаг.	
Материалын баланс	 –	 Материалын	 балансын	 арга	 нь	 танай	 байгууллагын	 орц,	 гарцын	 урсгалын	 хэмжээг	
тодорхойлоход	харуулдаг.	
Бэнчмаркинг -	Тэргүүн	зэргийн	үр	дүнд	хүрэхийн	тулд	өөрийн	байгууллага	дотроосоо	эсвэл	бусад	байгууллагуудаас	
тэргүүний	туршлагыг	хайх,	түүнээс	суралцах,	өөрийн	нөхцөлд	тохируулах,	хэрэгжүүлэх	системтэй,	тасралтгүй	
үргэжлэх	үйл	явц	юм.	
Арга хэрэгслүүд: 
Оюуны довтолгоо	 нь	 богино	 хугацаанд	 группын	 хэлэлцүүлэг	 хийх	 замаар	маш	олон	 тооны	оновчтой	 санал	
цуглуулах	 үр	 дүнтэй	 арга	 юм.	 Сэдвээ	 сонгох,	 асуудлын	шалтгаануудыг	 тодорхойлох,	 асуудлаа	шийдвэрлэж,	
дүгнэлт	хийх,	олон	хувилбарын	хэмжилтүүдийг	олох	зэрэгт	ашиглана.	
Үүрэг хариуцлагын матриц	нь	багуудын	хоорондын	харилцаа	холбоо,	гишүүдийн	үүрэг	хариуцлагыг	тогтооход	
хэрэглэгдэнэ.	
Шалгах хуудас -	өгөгдлийг	шуурхай,	энгийн,	системтэйгээр	цуглуулах,	өгөгдлийг	шинжилгээ	хийхэд	дөхөмтэйгээр	
эмхлэх,	шинжилгээ	хийх,	шийдвэр	гаргах	зэрэгт	ашиглана.	
Урсгалын диаграмм	-	Урсгалын	схем	нь	мэдээлэл	цуглуулах,	дүн	шинжилгээ	хийх,	шийдвэр	гаргах	зэрэг	үйл	
ажиллагааны	 дарааллыг	 илэрхийлдэг.	 Процессын	 урсгалын	 диаграм	 нь	 компанийн	 түвшин	 дэхь	 түүхий	 эд	
материал	хүлээн	авахаас	эхлээд	эцсийн	бараа	бүтээгдэхүүн	хүртэлх	үйл	ажиллагааны	процессыг	хамруулдаг.	
Материалын баланс	 –	 Материалын	 балансын	 арга	 нь	 танай	 байгууллагын	 орц,	 гарцын	 урсгалын	 хэмжээг	
тодорхойлоход	харуулдаг.	
Бэнчмаркинг -	Тэргүүн	зэргийн	үр	дүнд	хүрэхийн	тулд	өөрийн	байгууллага	дотроосоо	эсвэл	бусад	байгууллагуудаас	
тэргүүний	туршлагыг	хайх,	түүнээс	суралцах,	өөрийн	нөхцөлд	тохируулах,	хэрэгжүүлэх	системтэй,	тасралтгүй	
үргэжлэх	үйл	явц	юм.	

Нэмэгдсэн өртөг бий болдоггүй ажил болох 7 алдагдал
Бүтээмж	гэдэг	нь	нөөцийг	гарц	болгон	хувиргах	процесс	юм.	Энэ	нь	орчин	үед	боломжит	нөөцөөр	шаардлагатай	
хэмжээгээр	үйлдвэрлэх	гэсэн	утга	санааг	илэрхийлдэг.	
Аливаа	үйлдвэрлэл,	үйл	ажиллагаа	явуулахад	нэмэгдсэн	өртөг	бий	болгодоггүй	ажлууд	/алдагдал/	байнга	гарч	
байдаг.	Хэдийгээр	алдагдал	нь	аливаа	байгууллагад	байдаг	хэдий	ч	алдагдал	ихэссэнээр	мөнгө	урсгаж	байдаг.	

бодит	цаг	хугацаанд	мэддэг	болсноор		цахилгаан		эрчим	хүчний	хэрэглээгээ	бууруулах,	хуримтлуулсан	
цэвэр	эрчим	хүчнээс	хэрэглэх,	мөн	айл	өрхүүд	нар	салхины	эрчим		хүчээр	үйлдвэрлэсэн	илүүдэл	эрчим	
хүчээ	хувьсах	хүчдлийн	сүлжээнд	нийлүүлж	ногоон	хөгжилд	бодит	хувь	нэмрээ	оруулах	боломж	бүрдэнэ.

5.	 Эрчим	 хүчний	 ухаалаг	 сүлжээг	 зах	 зээлд	 нэвтрүүлэх	 чиглэлээр	 гадаад	 орнуудад	 өөрийн	 орны	
мэргэжилтнүүдийг	 сургаж	 дадлагажуулах,	 туршлага	 судлуулах,	 тоног	 төхөөрөмжтэй	 танилцуулах	
зайлшгүй	шаардлагатай		байна.	Тухайлбал	АНУ–ын	Хавайн	байгалийн	эрчим	хүчний	институт,	(Hawaiʻi	
Natural	 Energy	 Institute	 (HNEI)),	 Өмнөд	 Солонгосын	 Ухаалаг	 сүлжээний	 институт	 (	 Korea	 Smart	 Grid	
institute),	Японы	Ухаалаг	сүлжээний	Хороо	(	Smart	Community	Department	NEDO,	Japan)	зэрэг	болно.
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Ялангуяа	үйлдвэрлэл	эрхэлж	буй	байгууллагуудын	хувьд	Тоёотагийн	инжинер	ноён	Таичи	Охно	алдагдлуудыг	7	
категорит	хамааруулжээ.	Иймээс	Бүтээмж	дээшлүүлэх	арга	техникүүдийг	арга	техникүүдийг	ашиглаж	7	алдагдлыг	
бууруулснаар	байгууллагын	өрсөлдөх	чадвар	нэмэгдэх	боломжтой.	

1.	 Хэт	үйлдвэрлэл-	ажлын	процессын	болон	дууссан	бараа	
материалын	хэт	их	хуримтлал	бий	болгодог.

2.	 Илүүдэл	 бараа,	 материал-	 хэт	 үйлдвэрлэлтэй	 төстэй	
байдаг	ба	үйлдвэрлэлийн	явц	дах	түүхий	эд	материалын	
алдагдал

3.	 Хөдөлгөөн-	 хүмүүс	 ба	 тоног	 төхөөрөмжийн	 хэрэггүй	
хөдөлгөөнийг	хэлнэ

4.	 Процесс-	 дахин	 боловсруулалтын	 алдагдал	 нь	
хэрэглэгчдийн	нүдэнд	үнэ	цэнэ	нэмдэггүй	ямар	нэг	зүйлийг	
дахин	боловсруулахыг	хэлдэг.	

5.	 Тээвэрлэлт	эсвэл	хөдөлгөөн-	Хөдөлгөөнтэй	адилаар	ажил	
хийгдэж	байгаа	мэт	харагдуулдаг.	Гэвч	энэ	нь	бүтээглэхүүн	үйлчилгээнд	нэмэгдсэн	өртөг	шингээдэггүй.	

6.	 Хүлээлт-	Ямар	нэг	зүйл	хүлээх	алдагдал	ба	амархан	илрүүлж	болох	алдагдал	юм.	Иймээс	6	алдагдлыг	
үүн	рүү	хөрвүүлбэл	асуудлыг	илрүүлэхэд	амар	болж,	шийдвэрлэх	аргыг	олоход	тус	болдог.	

7.	 Гологдол-	хэрэглэгчийн	хүлээлтэд	нийцээгүй	бараа,	үйлчилгээ

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт:

ЧМТ-НЫ ХҮРЭЭНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН СЭТГЭЛГЭЭГ
ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

Эрсдлийн дүгнэлт
Эрсдэлийн	дүгнэлтийн	зорилго	нь	эрсдлийн	арга	хэмжээний	хэрэгцээ	болон	арга	хэмжээг	авах	ач	холбогдлын	
талаарх	эрсдлийн	шинжилгээний	үр	дүнд	үндэслэн	шийдвэр	гаргахад	нөлөөлдөг.	Эрсдлийн	дүгнэлт	нь	эрсдлийн	
арга	хэмжээг	хэрэгжиж	буй	хяналтаас	бусад	аргаар	авахгүй	байх	шийдвэрт	хүргэж	болдог	бөгөөд	энэхүү	шийдвэрт	
байгууллагын	эрсдлийн	шинж	чанар	болон	тогтоосон	эрсдлийн	шалгуур	нөлөөлнө.	

АББ-ын Онлайн сургалтуудад
идэвхитэй оролцохыг

урьж байна.

Үнэ	төлбөргүй,	ОУ-ын	сертификаттай
Дараах	холбоосоор	орж	сургалтанд	

хамрагдана	уу.

http://eapo-tokyo.org/

Эрсдлийн арга хэмжээ
Эрсдлийн	 арга	 хэмжээ	 нь	 эрсдлийг	 сайжруулахын	
тулд	нэг	буюу	түүнээс	дээш	хувилбарыг	сонгон	тэдгээр	
хувилбарыг	 хэрэгжүүлэхэд	 чиглэнэ.	 Эрсдлийн	 арга	
хэмжээ	нь	мөчлөг	бүхий	үйл	явцыг	багтаана.	Үүнд:

• Эрсдлийн	арга	хэмжээг	үнэлэх
• Үлдэгдэл	эрсдлийн	түвшин	найдвартай	эсэхийг	

шийдэх
• Найдваргүй	бол	шинээр	эрсдлийн	арга	хэмжээ	

авах
• Уг	арга	хэмжээний	үр	нөлөөг	үнэлэх	

Эрсдлийн	 арга	 хэмжээний	 хувилбар	 нь	 дараах	
зүйлсийг	агуулсан	байж	болно.	Үүнд:

• Эрсдлийг	 нэмэгдүүлж	 байгаа	 үйл	 ажиллагааг	
эхлэх	 ба	 үргэлжлүүлэхгүй	 байх	 шийдвэр	
гаргахдаа	эрсдлээс	зайлсхийх

• Боломжийг	 хайхын	 тулд	 эрсдэл	 хийх	 буюу	
эрсдлийг	ихэсгэх

• Эрсдлийн	эх	үүсвэрийг	арилгах	
• Магадлалыг	өөрчлөх	
• Үр	дагаврыг	өөрчлөх
• Бусад	талуудтай	эрсдлийг	хуваалцах
• Мэдээлсэн	шийдвэрээр	эрсдлийг	хадгалах


