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“COVID-19 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ХЭРХЭН 
ХУРДАН БУЦАЖ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА СЭРГЭЭХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?” 

СЭДЭВТ ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

ӨМНӨД СОЛОНГОС УЛС COVID-19-ИЙГ ХЭРХЭН ЗОХИЦУУЛЖ БУЙ 
ТАЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЯВАГДЛАА

АЗИЙН ФЕРМЕРҮҮДЭД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ COVID-19 –ИЙН НӨЛӨӨ
СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

АББ-ЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮД:

	 COVID-19	 тахал	
дэлхийн	 эдийн	 засагт	 маш	
их	 хүндрэл	 учруулж	байгаа	
билээ.	 ОУВС-гаас	 гаргасан	
тооцооллоор	 2020	 онд	
дэлхийн	 эдийн	 засгийн	
өсөлт	 -3%	 хүртэл	 буурна	
хэмээн	 таамаглаж	 байна.	
Олон	 сая	 хүн	 хохирч,	
ажлын	 байрууд	 хоосорч,	
ард	 иргэдийн	 амьжиргаа	
ч	 сөрөг	 нөлөөнд	 автах	 нь	
дамжиггүй.	 Энэ	 асуудлаар,	
цаашид	 энэхүү	 хямралыг	
хэрхэн	 хурдан	 давж	 гарч	 үйл	
ажиллагаагаа	буцаж	тогтворжуулах	
талаарх	 цахим	 хэлэлцүүлгийг	
АББ-аас	 2020	 оны	 4-р	 сарын	 29-
ний	 өдөр	 зохион	 байгууллаа.	 Уг	
хэлэлцүүлгийг	 АББ-ын	 Ерөнхий	
нарийн	 бичгийн	 дарга	 Доктор	 АКП	
Мохтан	 удирдан	 явуулсан	 бөгөөд	
зочноор	 ‘LinkedIN’-ийг	 Хамтран	
үүсгэн	 байгуулагч	 Эрик	 Ли	 болон	
‘HUB’-ын	Дэд	ерөнхийлөгч	Лиза	Ма	
нар	 уригдан	 оролцож	 ярилцлагыг	
хураангуйлан	 Та	 бүхэнд	 хүргэж	
байна.	
	 COVID-19	 цар	 тахал	 нь	
дэлхий	 дахинд	 эдийн	 засгийн	
хямралд	 хүргэж	 олон	 сая	 хүн	
ажилгүйчүүдийн	 эгнээнд	 элсэж	
байна.	 АНУ-ын	 хувьд	 л	 гэхэд	
цар	 тахал	 дэлгэрснээс	 хойшхи	
хугацаанд	 20	 сая	 гаруй	 иргэн	
ажилгүйдлийн	 тэтгэмж	 авах	
хүмүүсийн	 жагсаалтанд	 оржээ.	
Нөхцөл	 байдал	 сайжрах	 хүртэл	
тэдгээр	 хүмүүс	 дахин	 өөр	 шинэ	
ажил	 олж	 хийнэ	 гэдэг	 төвөгтэй	
асуудал.	 Тиймээс	 зах	 зээл	 дээр	
олон	ЖДҮ-д	шинээр	бий	болж	байж,	
үйл	 ажиллагаа	 явуулж	 байсан	
байгууллагууд	нь	аль	болох	хурдан	
бизнесээ	буцаан	тогтворжуулснаар	

тэдгээр	 хүмүүс	 ажилд	 орж,	 эдийн	
засаг	буцаж	сэргэх	нөхцөл	бүрдэнэ.	
Иймд	эдийн	засаг	хэр	хурдан	буцаж	
сэргэх	 вэ	 гэдэг	 асуудал	 нь	 бизнес	
эрхлэгчдээс	 ихээхэн	 хамааралтай	
гэсэн	үг	юм.	
	 ЖДҮ-д,	 ялангуяа	
хэрэглэгчидтэй	 тулж	 харьцаж,	
үйлчилдэг	 байгууллагууд	 энэ	
вирусын	дэгдэлтийн	үеээр	хамгийн	
их	 хохирч	 байна	 гэж	 хэлж	 болно.	
Тэгэхээр	 тэдгээр	 байгууллагууд	
шинэ	 боломжуудыг	 эрж	 хайх	 нь	
зүйтэй	 юм.	 Хямрал	 их	 байх	 тусам	
боломж	 төдий	 чинээ	 их	 байдаг	
гэдэг.	 Энэхүү	 сорилтод	 хувьсан	
өөрчлөгдөж	 чадсан	 нь	 зах	 зээлд	
үлдэж	 байгаа	 бол	 юу	 ч	 хийж	
чадахгүй	 хараад	 сууж	 байгаанууд	
нь	 үүд	 хаалгаа	 хаасаар	 байна.	
Тэдгээр	 боломжууд	 дунд	 шинэ	
арга	 хэрэгсэл	 ашиглах	 ч	 байж	
болно.	Жишээ	нь,	өмнө	нь	хүргэлт	
хийдэггүй	 байсан	 хоолны	 газрууд	
хүргэлтийн	 үйлчилгээг	 нэвтрүүлэх,	
цаашлаад	 онлайнаар	 захиалга	
авдаг	болох	гэх	мэт.
	 Зах	 зээл	 дээр	 онлайн	
платформууд	 ихээр	 ашиглагдаж	
эхэлж	 байна.	 Үүнд	 ‘Zoom’,	 ‘Google	
meeting’	 зэрэг	 платформууд	 орж	
байна.	 Байгууллагууд	 эдгээр	

онлайн	 арга	 хэрэгслүүдийг	
ашиглах	 тусам	 тэдгээр	
платформууд	 илүү	 хурдан	
хөгжиж,	 сайжрах	 боломж	
бүрдэнэ.
	 Мөн	 жижиг	
бизнесүүд	 хоорондоо	
хамтарч	 ажиллаж	 эхэлж	
байна.	 Ингэснээр	 хамтдаа	
суралцах,	 хөгжих,	 нөөцөө	
илүү	өргөн	хүрээнд	ашиглах	
боломжийг	бүрдүүлж	байна.
	 2020	 онд	 төгсөж	
буй	 шинэхэн	 төгсөгчдийн	

хувьд	 нөхцөл	 байдал	 мөн	 хүнд	
тусч	 байна.	 Ажилд	 орж	 туршлага	
хуримтлуулах	 боломжгүй	 байгаа	
энэ	 үед	 цаг	 алдахгүйн	 тулд	
тэдгээр	 залуучууд	 сайн	 дураар	
ажиллах	 эсвэл	 дадлагажигчаар	
одоохондоо	 ажиллах	 байдлаар	
туршлага	 хуримтлуулж	 болох	
юм.	 Мөн	 түүнчлэн,	 одоогийн	
үеийн	 залуучууд	 технологид	 илүү	
ойр	 учир	 тэдгээр	 технологийг	
ашиглаж	өөрийгөө	хөгжүүлж	болох	
юм.	 Жишээ	 нь	 байгууллагуудад	
нийгмийн	 сүлжээнд	 цахим	 хуудас	
нээхэд	нь	туслах,	онлайн	захиалга	
хийх	 платформ	 нээж	 өгөх	 гэх	 мэт.	
Сарын	 өмнө	 нь	 л	 гэхэд	 АНУ-д	
өндөр	настай	иргэд	хүнсэндээ	гарч	
чадахгүй	 байгааг	 анзаарсан	 хэсэг	
залуучууд	 нийлж	 тэдэнд	 зориулж	
хүнс	 захиалж,	 хүргэлтээр	 авах	
үйлчилгээтэй	 цахим	 хуудас	 нээсэн	
бөгөөд	 тэр	 нь	 амжилттай	 явж	
байгаа.		
	 Энэ	мэтчилэн	байгууллагууд	
зүгээр	 суух	 биш	 харин	 орчин	
нөхцөлдөө	 тааруулан	 дасан	
зохицож,	 хариу	 үйлдэл	 үзүүлснээр	
энэхүү	 хямралыг	 хамтдаа	 давах	
туулах	боломжтой	юм.	

	 АББ	нь	COVID-19	цар	тахлын	үеэр	улс	хооронд	
туршлага	 судлах	 зорилготойгоор	 онлайн	 хэлэлцүүлэг	
явуулж	 байгаа	 бөгөөд	 2020	 оны	 04	 сарын	 16-ны	
өдрийн	 хэлэлцүүлэг	 нь	 “Өмнөд	Солонгос	 улс	COVID-
19-ийг	 хэрхэн	 зохицуулж	 буй”	 талаар	 явагдлаа.	 Тус	
хэлэлцүүлэгт	 АББ-ын	 Ерөнхий	 нарийн	 бичгийн	 дарга	
АКП	 Мохтан	 модератораар,	 панелистаар	 Өмнөд	
Солонгосын	 Сөүлийн	 Их	 сургуулийн	 Эмнэлэг,	 Олон	
улсын	 эрүүл	 мэндийн	 төвийн	 профессор	 Др.	 И	 Вон	

Жэй	мөн	панелистаар	Филиппин	улсын	Засгийн	газрын	
нарийн	бичгийн	дарга	Карло	В.Ногралес	нар	оролцлоо.	
Хэлэлцүүлгийн агуулгыг хураангуйлвал: 
Өмнөд	 Солонгос	 улсад	 COVID-19	 эхний	 тохиолдолд	
илэрснээс	 хойш	 халдвар	 авсан	 байж	 болзошгүй	
хүмүүсийг	 мөшгиж,	 хяналтандаа	 авч	 ажилласан.	
Солонгос	 улсын,	 хувийн	 бүх	 эмнэлэг,	 эмнэлэгийн	
ажилчид	 бүгд	 протоколын	 дагуу	 ажиллаж	 байгаа.	
Жишээ	 нь	 COVID-19	 биш	 өөр	 ямар	 нэг	шалтгаанаар	

	 АББ-аас	 явуулж	 буй	 онлайн	 хэлэлцүүлгийн	
шинэ	 дугаараар	 Азийн	 фермерүүдэд	 үзүүлж	 буй	
COVID-19	 -ийн	 нөлөө	 сэдвийн	 хүрээнд	 боллоо.	 	 Тус	
хэлэлцүүлгийг	КропЛайф	Азийн	гүйцэтгэх	захирал	Др.	
Сиангхий	Тан	явууллаа.
Онлайн хэлэлцүүлгийн тойм:
АНУ-ын	 судлаачдын	 үзэж	 буйгаар	 COVID-19-ийн	
вакцин	 гарч	 ирэхээс	 нааш	 тусгаарлалт/карентин	 нь	
удаан	 хугацаанд	 үргэлжилж	 болзошгүй.	 Тиймээс	
тусгаарлалт,	 карентинаас	 үүдэн	 шинээр	 ямар	 нэгэн	
асуудал,	 тодруулбал	 хүнсний	 хомсдолын	 асуудал	

үүсгэхгүй	байх	тал	дээр	анхаарах	хэрэгтэй.	
	 Энэ	цар	 тахал	нь	бизнес	аж	ахуйн	нэгжүүдэд	
ямар	 хүндрэл,	 бэрхшээл	 бий	 болгож	 байгааг	
судалгаагаар	 авч	 үзэхэд	 бизнесүүд	 бүтээгдэхүүн,	
үйлчилгээний	 түүхий	 эд,	 материалын	 хангамж,	
нийлүүлэлтийн	 хомсдол,	 карентин	 тусгаарлалтаас	
үүдсэн	 ажиллах	 хүчний	 хомсдол,	 худалдан	 авагчид	
айдас,	сандралаас	үүдэн	ихээр	худалдан	авалт	хийх,	
худалдан	авалт	хийх	боломжгүй	болох	буюу	төлбөрийн	
чадваргүй	болох,	олон	улсын	худалдаа	тээвэрлэлтийн	
хязгаарлалт	гэх	мэт	хүндрэлүүд	тулгарч	байна.

эмнэлэгт	 хандсан	 хүнийг	 тухайн	 эмч	 COVID	 19-ийн	
шинж	тэмдэгтэй	эсвэл	тээгч	байж	болзошгүй	гэж	үзвэл	
шинжилгээ	 хийх	 үүрэгтэй.	 Ингэснээр	 тухайн	 өвчтөн	
эмнэлэгээр	 вирус	 тараах	 магадлал	 багасаж	 байгаа.	
Хүн	бүр	дор	бүртээ	гараа	тогтмол	сайн	угааж,	маскаа	
зүүнэ.	Хүмүүс	өөрсдийгөө	вирус	тээгч	болсон	эсэхийг	
мэдэхгүй	 явж	 байгаа.	 Энэ	 тохиолдолд	 маск	 зүүснээр	
бусдад	вирус	 тараахгүй,	 нөгөө	 талаас	вирусгүй	 хүн	ч	
өөрийгөө	 бусдаас	 хамгаалж	 байгаад	 юм.	 Солонгос	
улсад	хувийн	эмнэлэгийн	тоо	улсын	эмнэлэгийн	тооноос	
харьцангуй	 их	 байдаг.	 Хямралын	 үед	 засгийн	 газар	
хувийн	эмнэлэгийг	мөн	дайчилж,	өвчний	голомт	болоод	
буй	 хот,	 суурин	 газарт	 эмч,	 сувилагч,	 цэрэг	 цагдааг	
илгээж	 байгаа	 ба	 хүмүүс	 сайн	 дурааараа	 хамрагдаж	
бусдад	 тусалж	 байна.	 Солонгос	 улс	 COVID-19-ийн	
оношлуур	 тестийг	 дотооддоо	 шинж	 тэмдэг	 илэрсэн	
хүн	болгоныг	оношлоход	ашиглах	нь	нөөц	хангамжийн	
хувьд	үр	ашиггүй	зардал	гэж	үзэж	байна.	Дэлхийн	бүх	
улсуудын	 адилаар	 Солонгос	 улс	 онлайн	 хичээлийг	
туршиж	 үзэж	 байгаа	 ч	 маш	 олон	 асуудалтай	 тулгарч	
байгаа.	Др.	И	Вон	Жэй-ийн	 хэлж	буйгаар	 вакцин	 бий	
болгохоос	 наана	 ямар	 ч	 арга	 байхгүй	 гэж	 экспертүүд	
үзэж	байгаа	талаар	дурдлаа.	Дэлхий	дахинаа	каретинд	
байгаа	хүмүүс	зун	болж	дулаармагц	энэ	нөхцөл	байдал	
сайжирна	гэж	бодож	байгаа	боловч	экспертүүд	энэ	тал	

дээр	эсрэг	байр	суурьтай	байгаа	талаар	дурьдлаа.	
COVID19 тархалтыг барин тогтоож буй талаар 
Филиппин улсын туршлагыг ЗГ-ын нарийн бичгийн 
дарга Карло В.Ногралес хуваалцлаа. 
	 Филиппин	 улсын	 хувьд	 олон	 нийтийн	 онцгой	
байдлыг	 3-р	 сарын	 6-нд	 зарласан	 бөгөөд	 бүхий	 л	
хувийн	 хэвшлийн	 эмнэлгийн	 байгууллагуудыг	 бэлэн	
байдалд	 байлгах	 шийдвэрийг	 Филиппиний	 Засгийн	
Газар	 гаргасан.	 Засгийн	 Газар	 нь	 ард	 иргэддээ	 үнэн,	
зөв,	 бодит	 мэдээллээр	 хангаж	 мөн	 COVID19	 –аар	
өвчилсөн	 хүмүүсийг	 тусгаарлах	 байраар	 хангаж,	
тестийн	 хариугаа	 хүлээж	 буй	 хүмүүсийг	 мөн	 байрлах	
байраар	хангаж	байгаа.	Бага		болон	дундаж	орлоготой	
гэр	бүлд	5,000-8,000	песогоор	/270.000-450.000	төгрөг/	
дэмжлэг	үзүүлэх	талаар	мөн	ажиллаж	байна.	Филиппин	
улс	COVID-19	оношлох	тестийг	дотооддоо	үйлдэрлэж	
эхлээд	 байгаа	 бөгөөд	 одоогийн	 байдлаар	 туршилт	
явуулах	процесст	явж	байна.	Одоогийн	байдлаар	26,000	
тест	 туршилтанд	 явуулах	 ба	 94,000	 тест	 үйлдвэрлэх	
төлөвлөгөөтэй	ажиллаж	байна.	Филиппин	улс	хэд	хэдэн	
асуудал	 шийдвэрлэх	 тал	 дээр	 дижитал	 платформыг	
бий	 болгох	 ажил	 хэрэгжүүлж	 байна.	 Үүнд:	COVID-19-	
ийн	цар	 тахлыг	 хянах,	 нийлүүлэлт	 хангамжийг	 хянах,	
хил	 гааль,	 хот	 хоорондын	 хөдөлгөөнд	 хяналт	 тавих,	
мөн	иргэд	олон	нийтийн	хөдөлгөөнд	хяналт	 гэх	 зэрэг	
асуудлыг	 оновчтой	 шийдвэрлэх	 тал	 дээр	 дижитал	
платформыг	Филиппин	улс	хэрэгжүүлж	эхлээд	байна.	
Филиппин	 улсын	 хувьд	 тулгамдаж	 буй	 хамгийн	 том	
асуудал	 нь	 хоол	 хүнс,	 эмнэлэгийн	 тоног	 төхөөрөмж,	
эм,	 хэрэгслийн	 нийлүүлэлт	 болоод	 байна.	 Филиппин	
улс	карантиний	эхэн	үед	ямар	ч	төрлийн	карго,	тээвэр	
хот	хооронд	явуулахгүй	шийдвэр	гаргаад	байсан	ч	энэ	
нь	буруу	шийдвэр	байсан	бөгөөд	хамгийн	их	хийгдэж,	
тасралтгүй	явагдах	ёстой	ажлуудын	нэг	гэж	үзэж	байна.	
Филиппин	улс	богино-дунд	хугацааны	төлөвлөгөөндөө	
зүй	зохистой	эмчилгээг	олох	 гэж	үзэж	байгаа	бол	урт	
хугацааны	төлөвлөгөө	нь	вакцинтай	болох.	Гэвч	энэ	нь	
2021	оноос	нааш	хэрэгжих	боломжгүй	гэж	үзэж	байна.	
Учир	нь	вакцин	бий	болгож,	туршилт	явуулах	ажил	нь	
урт	хугацаа	шаарддаг.	Эдийн	засагчид	аль	ч	салбарын	
үйл	 ажиллагааг	 зогсоохгүй	 үргэлжлүүлж,	 хэдий	 хэр	
хэмжээний	ажиллах	хүч	шаардлагатай	байх	 тал	дээр	
судалгаа,	 тооцоолол	 хийсээр	 байна.	 Улс	 хоорондын	
худалдаа	 наймааг	 зогсоож	 болохгүй,	 ямар	 нэг	 арга	
олох	 ёстой.	 Одоогоор	 бүх	 зүйл	 тодорхой	 биш,	 бүгд	
төлөвлөлтийн	үе	шатанд	байна.
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2020 ОНД БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН САНАЛУУД

№ ТӨСЛИЙН НЭР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

ҮРГЭЛЖЛЭХ 
ХУГАЦАА

1 Бизнесийн	төгөлдөршлийн	дотоод	үнэлгээ	хийх	төслийн	санал Хүнс	үйлдвэрлэл 1,5	сар

2 Бизнесийн	төгөлдөршлийн	хөтөлбөр	хэрэгжүүлэх	төслийн	санал Үйлдвэрлэл 12	сар

3
Чанарын	менежментийн	тогтолцоо	ISO	9001:2015	Олон	Улсын		стандартын	
процессын	хандлагыг	хэрэгжүүлэх	төслийн	санал

Эрчим	хүч 1	сар

4
“Ажлын	байрны	соёл	5С”	арга	хэрэгслийн	түвшин	тогтоолтын	ажлыг	гүйцэтгэх	
санал

Эрчим	хүч,	барилга	ба	
нийтийн	аж	ахуй

5	хоног

5
Чанарын	менежментийн	 тогтолцоо	 ISO	 9001:2015	Олон	 Улсын	 стандартыг	
нэвтрүүлэх	төслийн	санал

Сүлжээ	сервис 6	сар

6
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

7 Бизнесийн	төгөлдөршлийн	дотоод	үнэлгээ	хийх	төслийн	санал Хэвлэлийн	үйлдвэр 1,5	сар

8
Чанарын	менежментийн	 тогтолцоо	 ISO	9001:2015	Олон	Улсын	стандартын	
тасралтгүй	сайжруулалтыг	хангах	төслийн	санал

Хэвлэлийн	үйлдвэр 3	сар

9
Чанарын	менежментийн	 тогтолцоо	 ISO	 9001:2015	Олон	 Улсын	 стандартыг	
нэвтрүүлэх	төслийн	санал

Уул	уурхай 6	сар

10 Лийн	менежментийн	тогтолцоо	нэвтрүүлэх	төслийн	санал Уул	уурхай 2	сар

11 Материалын	урсгал	зардлын	тооцоолол	нэвтрүүлэх	төслийн	санал Уул	уурхай 2	сар

12 Балансалсан	үнэлгээний	хуудас Эрчим	хүч 3	сар

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

ЧМТ-НЫ ХҮРЭЭНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН СЭТГЭЛГЭЭГ
ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

Эрсдлийг хэрхэн тодорхойлох вэ? 
Эрсдлийг	 тодорхойлох	 явцад	 эрсдлийн	 шалтгаан	 ба	 эх	 үүсвэр,	 үзэгдэл	 түүнчлэн	
зорилтод	нөлөөлөх	материаллаг	нөлөөлөл	болон	нөлөөллийн	мөн	чанарыг	тодорхойлно.	
Эрсдлийг	 тодорхойлох	 аргуудаас	 дурдвал	 SWOT,	 PESTLE,	 FMEA	 /алдаа	 дутагдлын	
горим	ба	үр	дүнгийн	шинжилгээ/,	HACCP	/аюулын	шинжилгээ,	эгзэгтэй	цэгийн	хяналт/,	
оюуны	довтолгоо,	асуулга,	бенчмаркинг,	орчны	шинжилгээ,	аудит	болон	шалгалт.	

Эрсдлийн шинжилгээ

	 Эрсдлийн	 шинжилгээ	 нь	 эрсдлийн	 талаарх	
ойлголтыг	боловсруулдаг.	Энэ	нь		эрсдлийн	дүгнэлтийн	
оролт	 болдог	 ба	 дүгнэлтийн	 арга	 хэмжээ	 авах	 эсэх	
болон	эрсдлийн	арга	хэмжээний	хамгийн	тохиромжтой	
стратеги	ба	аргын	шийдвэрийг	гаргадаг.	Мөн	эрсдлийн	
шинжилгээ	нь	сонголт	хийхэд	шаардагдах	төрөл	бүрийн	
хэлбэрийн	 болон	 түвшингийн	 эрсдлийг	 оролцуулсан	
хувилбарын	шийдвэр	гаргах	оролт	нь	болдог.
	 Эрсдлийн	шинжилгээ	нь	эрсдлийн	шалтгаан	ба	
эх	үүсвэр,	түүний	эерэг	ба	сөрөг	үр	дагавар,	эдгээр	үр	
дагавар	 гарч	 болох	 магадлалыг	 авч	 үздэг.	 Ингэснээр		

Эрсдлийн менежмент
Эрсдлийн	менежмент	 нь	 үнэ	 цэнийг	 бий	болгож	 хамгаалах	 ба	 байгууллагын	бүх	 үйл	
явцын	салшгүй	хэсэг	бөгөөд	шийдвэр	гаргах	нэг	хэсэг	болдог	ба	тодорхой	бус	байдлыг	
ил	тод	болгодог	давуу	талтай.	

“ТЭСО” ХХК-ИЙН “МИЛКО” ХХК, “АЙСМАРК” ХХК-ИЙН ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД 
БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТОГТОЛЦООНД ДОТООД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 

ТӨСӨЛ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Үйлдвэрлэлийн	 тогтолцоог	 төгөлдөршүүлэхийн	 тулд	
цаашид	авч	хэрэгжүүлэх	шаардлагатай	сайжруулалтын	
үйл	 ажиллагааг	 чиглүүлэх	 зорилготой	 дотоод	
үнэлгээний	төсөл	2020	оны	02-р	сарын	05-ны	өдрөөс	
эхэлж	амжилттай	хэрэгжиж	байна.	
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	 хэрэгжүүлэхэд	 чиглэгдэх	
юм.
	 Уг	 төслийн	 эхний	 шат	 болох	 төслийн	 багт	
чиглүүлэг	 өгөх,	 өөрийн	 үнэлгээг	 хийх,	 тайлан	
боловсруулж	 илгээх	 /үнэлгээчдийн	 багууд	 бэлтгэсэн	
асуулгын	 дагуу	 хариулж,	 өөрсдийн	 үнэлгээг	 хийж,	

шаардлагатай	 мэдээллийг	 цуглуулах/	 ажлууд	 бүрэн	
хийгдэж	 дууссан	 ба	 2020	 оны	 04	 сарын	 30-ны	 өдөр	
төслийн	2-р	үе	шат	буюу	нотолгоонд	суурилсан	хяналт	
хийх	уулзалт	болж	өндөрлөсөн.	Тус	уулзалтаар	МБТ-ийн	
экспертүүд	 шаардлагатай	 талбаруудад	 хяналт	 хийж,	
баримт	бичгүүдтэй	танилцаж,	асуулга	авах,	ярилцлага	
хийх	зэргээр	бодит	байдалтай	харьцуулалт	хийсэн	юм.	
Ингэснээр	 цаасан	 дээр	 тогтолцооны	 баримт	 бичгүүд		
болон	 бодит	 байдал	 хоорондын	 зөрүүг	 илрүүлэх	
замаар	 одоогийн	 түвшин,	 цаашид	 сайжруулалт	 хийх	
шаардлагатай	 талбаруудыг	 тодорхойлох	 боломжтой	
юм.			
Энэхүү	бизнесийн	төгөлдөршлийн	тогтолцоонд	дотоод	
үнэлгээ	 хийх	 төсөл	 нь	 	 2020	 оны	 05	 дугаар	 сард	
бүрэн	 хэрэгжиж	 дуусах	 ба	 төслийн	 эцсийн	 үр	 дүнд	
бүтээгдэхүүний	 чанар,	 хүргэлт	 сайжирч,	 хэрэглэгч,	
ажилтнуудын	 сэтгэл	 ханамж	 дээшилж,	 бүтээмж	
дээшлэх	юм.		

ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-ИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГТАЙ
УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020	оны	04-сарын	21-нд	Улаанбаатар	Дулааны	сүлжээ	ТӨХК-ийн	менежментийн	багтай	ISO	9001:2015	стандарт	
үр	дүнтэй	хэрэгжүүлэх	талаар	уулзалт	хийлээ.

COVID-19-ээс	үүдэлтэй	богино	хугацааны	сорилтууд:
• Тээвэрлэлтийн	хязгаарлалт
• Хил,	гааль	хаагдсанаас	үүдэн	фермерийн	ажиллах	хүчний	хомсдол
• Ажиллах	хүчний	хомсдол	нь	цаашдаа	шинээр	асуудлууд	үүсгэх	магадлалтай
• Дэлхий	дахинаа	520	сая	жижиг	дунд	үйлдвэрлэгчид	байдгаас	80%	нь	Ази	тивд	байдаг.	Тус	хүмүүсийн	дундаж	

нас	60	байна.	Тиймээс	фермер,	аж	ахуйчдаа	цар	тахлаас	хэрхэн	хамгаалах		сорилтууд	тулгарч	байна.
Инновацийн	дэвшилтэт	аргууд:
• Дрон:	 Үр	 дүнтэй,	 цаг	 болон	 зардал	 хэмнэсэн,	 фермерүүд	 гадагш	 гарах	 шаардлагагүйгээр	 асуудлыг	

шийдвэрлэх	нэгэн	арга	болсон.	Одоогийн	байдлаар	БНХАУ-д	50,000	дрон	ажиллаж	байна.
• Дижитал	хөдөө	аж	ахуй:	бүхий	л	хэрэгцээтэй	мэдээллийг	цуглууж	болно.
• COVID19-ийн	хүрээнд	хийгдвэл	зохих	ажлууд
• Зах	зээлийн	хэрэгцээг	тодорхойлж,	хангамж	нийлүүлэлт	нь	цагтаа	фермерүүдэд	хүрч	байх.
• Фермерийн	 нийгэмлэгийн	 аюулгүй	 байдлыг	 хангах	 үүднээс	 сургалт,	 шаардлагатай	 тоног	 төхөөрөмжөөр	

хангах
• Хөдөө	аж	ахуйн	бүтээгдэхүүний	түүхий	эд,	орц,	технологийг	фермерүүдэд	цаг	тухайд	нь	хүргэх	гэх	мэт	олон	

олон	асуудлыг	хөндсөн	сонирхолтой,	үр	өгөөжтэй	онлайн	хэлэлцүүлэг	боллоо.
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Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

Зураг	4.	Хувьсах	хүчдлийн	түгээх	сүлжээний	зарчмын	
схем	2-20%	алдагдалтай	[4]

Зураг	 6.Тогтмол	 12В-ийн	 хэлхээнээс	 эрчим	 хүчний	
олон	янзын	хэрэглэгч	хувирган	ашиглах	боломжуудыг	
харуулсан	байдал[4]

Зураг	 8.	 Ухаалаг	 хотын	 цахилгаан	 эрчим	 хүчний	 дэд	
бүтцийн	бүдүүвч	[4]

Зураг	5.		Тогтмол	хүчдлийн	түгээх	сүлжээний	зарчмын	
схем	1-6%	алдагдалтай.	[4]

Зураг	 7.	 Цахилгаан	 автомашиныг	 цэнэглэх	 ухаалаг	
сүлжээний	дэд	бүтэц	[4]

Зураг	 9.	 Айл	 өрхүүдийг	 цахилгаан	 эрчим	 хүч	
үйлдвэрлэгчийн	горимоор	холбох	[6]

Зураг	 10.	 Япон	 улсад	 айл	 өрхүүд	 ухаалаг	 сүлжээнд	
холбогдож	 цахилгаан	 эрчим	 хүч	 хэрэглэхээс	 гадна	
нарны	эрчим	хүчээр	цахилгаан	үйлдвэрлэж	сүлжээнд	
нийлүүлж	байна.	[6]

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ УХААЛАГ СҮЛЖЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт...

2018	оны	байдлаар	хамгийн	их	нүүрсхүчлийн	хий	ялгаруулсан	орноор	Хятад	10.15	тэрбум	тонн,	АНУ	5.31	тэрбум	
тонн,	Энэтхэг	2.43	тэрбум	тонн,	Канад	562.98	сая	тонн,	Бразил	482.63	сая	тонн	гэсэн	тооцоог	ourworldindata.
org	сайт	гаргасан.	Жил	бүр	л	хүлэмжийн	хийн	тооцоог	олон	нийтэд	мэдээллэдэг	боловч	энэ	нь	аюулын	түвшинд	
хүрэхээр	хэмжээ	мөн	эсэх	нь	эргэлзээтэй.	Нүдэнд	харагдаж,	гарт	баригдахгүй	зүйлд	итгэж,	урьдчилан	сэргийлэх	
нь	ховор.	Тиймээс	агаарт	цацагдаж	байгаа	хүлэмжийн	хий	бодитоор	ямар	байдалтай	харагдахыг	зурагт	үзүүлэв.

Австралын	 нэг	 өдөрт	 ялгаруулдаг	 хүлэмжийн	 хий	
(1,485,017	тонн)

New	York	хотын	нэг	өдөрт	ялгаруулдаг	хүлэмжийн	хий	
(148,903тонн)	ингэж	харагдана.

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙ ГЭЖ ЮУ ВЭ? — БИД ЮУ ХИЙЖ ЧАДАХ ВЭ?

НОГООН БҮТЭЭМЖИЙГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ВЭ?

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт...

НБ-ийн	 арга	 техник	 нь	 ажил	 буюу	 гүйцэтгэлийг	 сайжруулахад	 чиглэсэн	 бөгөөд	 хүн	 хүч,	 үйлдвэрийн	 процесс,	
тоног	төхөөрөмж,	материал,	эрчим	хүч,	бүтээгдэхүүн	болон	алдагдал,	хаягдалд	тохирохуйц	арга	юм.	
НБ-ийн	арга	техникүүд	нь	НБ-ийн	хувилбаруудыг	гаргаж	ирэхэд	голчлон	чиглэдэг.	
НБ-ийн	арга	техникүүдийг	дараах	байдлаар	ангилна.	

Ногоон бүтээмжийн хэрэгслүүд гэж юу вэ? 
НБ-ийн	хэрэгслүүд	нь	байгаа	мэдээлэл	болон	үзлэг	ажиглалтаас	тоо	хэмжээ	ба	чанарын	дүн	шинжилгээ	гаргах	
зорилгоор	хэрэглэнэ.	
НБ-ийн	хэрэгслүүд	нь	НБ-ийн	арга	зүйн	бүхий	л	шат	болон	НБ-ийн	арга	техникт	тус	дэмжлэг	болох	учиртай.	

Хаягдлын менежмент
• Хаягдаж	буй	агаарын	хяналт
• Бохир	усны	хяналт
• Хатуу	хог,	хаягдлын	менежмент

Сургалт, сурталчилгаа
• Сурталчилгааны	хөтөлбөрүүд
• Бүтээмжийн	хөдөлгөөн	өрнөж	буй	

газруудад	очиж	танилцуулах

Алдагдал үүсэхээс сэргийлэх
• Ажлын	байрны	эмх,	цэгц
• Үйл	 ажиллагааны	 дүрэм,	 журам	

сайжруулах
• Алдагдлыг	ялгаж,	ангилах
• 5С	хөтөлбөр

Бүтээгдэхүүний сайжруулалт
• Бүтээгдэхүүний	 байгаль	 орчинд	

халгүй	байдлаар	төлөвлөх

Түүхий эд, материалыг хэмнэх
• Дахин	боловсруулах,	сэргээх
• Эрчим	хүч	нэмэх
• Үйлдвэрлэлийн	процессыг	өөрчлөх

үр	 дагавар	 болон	 магадлалд	 нөлөө	 үзүүлэх	 хүчин	
зүйлийг	тодорхойлдог.	Хүчин	зүйлсийг	тодорхойлсноор	
эрсдлийн	бусад	шинж	чанарыг	 тодорхойлж,	 эрсдлийг	
шинжилнэ.	Үзэгдэл	нь	олон	тооны	үр	дагавартай	байж	
болох	 бөгөөд	 олон	 тооны	 зорилтод	 нөлөөлж	 чадна.	
Тухайн	явагдаж	буй	шалгалт	түүний	үр	нөлөө,	үр	ашгийг	

тооцон	үздэг.	
Эрсдлийн	түвшинг	тогтоох	үнэн	зөв	байдал,	эрсдлийн	
урьдчилсан	 нөхцөл	 ба	 таамаглалыг	 мэдрэх	 байдлыг	
эрсдлийн	шинжилгээнд	авч	үзэх	ба	шийдвэр	гаргагчид	
болон	бусад	харилцагчдад	зохих	хэмжээнд	үр	дүнтэй	
мэдээлэлдэг	зэрэг	давуу	талтай.	

МУ-ын Зөвлөх инженер В.Даваажав
(Дарханы ДЦС ТӨХК –ны ДХХА цехийн дарга)
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