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АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
ДОКТОР АКБ МОХТАНЫ АЙЛЧЛАЛ

	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагын	 (АББ)	
Ерөнхий	 нарийн	 бичгийн	 дарга	 Др.АКП	 Мохтан		
Монголын	бүтээмжийн	төвд	2020	оны	01	дүгээр	сарын	
20-24-ны	 өдрүүдэд	 албан	 ёсны	 айлчлал	 хийлээ.	 Тус	
айчлалаар	 	 Доктор	 Мохтан	 АКБ	 МБТ-ийн	 Гүйцэтгэх	
захирал,	 АББ-ын	 Монголыг	 хариуцсан	 захирал	
Я.Эрхэмбаяр,	АББ-ыг	хариуцсан	ажилтан	Дэд	захирал	
Ц.Батбилэг	болон	төвийн	бусад	ажилтнуудтай	уулзалт	
хийж,	 төвийн	 үйл	 ажиллагаа,	 цаашдын	 баримтлах	
стратеги,	зорилтуудтай	танилцсан	ба	Ерөнхий	нарийн	
бичгийн	 даргын	 зүгээс	 цаашид	 төвлөрч	 ажиллах	 гол	
чиглэл	болон	сайжруулах	боломжуудын	талаар	санал	
солилцлоо.
	 Мөн	 ЗГХЭГ-ын	 Дэд	 дарга	 У.Бямбасүрэнтэй	
уулзалт	 зохион	 байгуулж	 Монгол	 Улсын	 бүтээмжийн	
хөгжлийн	 явцын	 талаар	 хэлэлцсэн.	 Уулзалтаар	
2021	 онд	 АББ-ын	 60-н	 жилийн	 ой	 болно.	 Тус	 ойн	
баярын	 хүрээнд	 Монгол	 улсын	 төрийн	 байгууллагын	
бүтээмжийн	 тунхаг	 бичгийг	 гаргах	 боломжийн	 талаар	
хэлэлцэв.	
	 Энэхүү	 айлчлалын	 2	 дахь	 өдөр	 БСШУСЯамд	

зочилж	 Гадаад	 хамтын	 ажиллагааны	 газрын	 даргын	
албан	үүргийг	түр	орлон	гүйцэтгэгч	Д.Гардитай	албан	
ёсны	уулзалтыг	эхлүүлэв.	Д.Гарди	яамнаас	явуулж	буй	
бодлого,	ажлыг	талаар	товч	танилцуулав.	
	 Үндэсний	Аудитын	Газрын	орлогч	дарга	Тэнгис,	
Стратегийн	 удирдлагын	 газар	 Б.Бундхорол,	 Гадаад	
харилцааны	мэргэжилтэн	Б.Билгүүн	нартай	Үндэсний	
аудитын	 газарт	 албан	 ёсны	 уулзалт	 хийв.	 Аудитын	
байгууллага	нь	Монгол	Улсын	өнцөг	булан	бүрт	байгаа	
иргэдэд	 төрийн	 үйлчилгээ	 сайн	 хүргэгдэж	 	 байна	 уу	
гэдгийг	 тодорхойлж,	 хянаж	 ажилладаг.	 Энэ	 явцад	
онлайн	үйлчилгээнүүдэд	бэрхшээл	их	тулгарч	байдаг.	
	 Төрийн	байгууллагын	бүтээмжийн	нэг	 гол	 үйл	
ажиллагаа	 болох	 хяналт,	 мониторинг,	 хэмжилт	 хийх,	
сайжруулалтын	 төслийн	 чиглэлийг	 тодорхойлох	 тал	
дээр	хамтран	ажиллах	боломжтойг	дурдав.
	 Мөн	ХХААХҮЯ-ын	Хүнсний	үйлдвэрийн	бодлого	
зохицуулалтын	 газрын	 Органик	 хүнс,	 хүнсний	 сав	
баглаа	боодлын	асуудал	хариуцсан	ахлах	мэргэжилтэн	
Д.Тунгалаг	 зэрэг	 МУ-ын	 төрийн	 байгууллагуудын	
төлөөллүүдтэй	тус	тус	уулзалт	хийлээ.

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

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

	 Аливаа	 байгууллагын	 оршин	 тогтнох	 эрхэм	
зорилго	 хэрэглэгчийн	 эрэлт	 хэрэгцээнд	 нийцсэн	
чанартай,	 аюулгүй	 орчинд	 ээлтэй	 бүтээгдэхүүн	 эсвэл	
үйлчилгээг	хүргэхэд	оршдог.	Иймд	үйлдвэрлэлийн	үйл	
ажиллагааг	төгөлдөршүүлэх	нь	хэрэглэгчийн	хэрэгцээ	
шаардлагад	 түргэн	 хариу	 үзүүлэх,	 байгууллагын	

мэдээлэлд	 дүн	 шинжилгээ	 хийж	 шийдвэр	 гаргалтыг	
сайжруулах,	 мэдлэг	 хуваалцах	 таатай	 орчныг	
бүрдүүлэх,	 үйл	 ажиллагааг	 баримтжуулах	 замаар	
тасралтгүй	сайжруулах	тогтолцоог	бий	болгоход	чухал	
нөлөөтэй.	
	 Иймд	2020	оны	02-р	сарын	05-ны	өдрөөс	2	сарын	
хугацаанд	 Бизнесийн	 төгөлдөршлийн	 тогтолцоонд	
дотоод	 үнэлгээ	 хийх	 төслийг	 “Тэсо”	 ХХК-ийн	 Милко,	
Айсмарк	 үйлдвэрүүдэд	 хэрэгжүүлж	 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	төсөл	нь	дараах	үе	шатуудаар	хэрэгжих	юм.	Үүнд:
• I	 үе	шат.	 Чиглүүлэг	 өгөх,	 өөрийн	 үнэлгээг	 хийх,	 тайлан	 боловсруулж	 илгээх	 /үнэлгээчдийн	 багууд	

бэлтгэсэн	асуулгын	дагуу	хариулж,	өөрсдийн	үнэлгээг	хийж,	шаардлагатай	мэдээллийг	цуглуулна/
• II	 үе	 шат.	 Нотолгоонд	 суурилсан	 хяналт	 хийх	 /МБТ-ийн	 экспертүүд	 шаардлагатай	 талбаруудад	

хяналт	хийж,	баримт	бичгүүдтэй	танилцаж,	асуулга	авах,	ярилцлага	хийх	зэргээр	бодит	байдалтай	
харьцуулалт	хийнэ/

• III	 үе	 шат.	 Бизнесийн	 төгөлдөршлийн	 талбар	 бүрийн	 одоогийн	 түвшин,	 цаашид	 сайжруулах	
талбаруудыг	тодорхойлно	

• IV	үе	шат.	Саналын	системээр	дамжуулан	санал	цуглуулах,	үнэлэх

	 Энэхүү	 төслийг	 хэрэгжүүлснээр	Милко,	 Айсмарк	 үйлдвэрийн	 одоогийн	 түвшин	 тодорхойлогдоно.	Мөн	
сайжруулах	 талбаруудыг	 тодорхойлж,	 цаашид	 сайжруулах	 ажлуудыг	 төлөвлөж	 системтэйгээр	 хэрэгжүүлэх	
боломж	бүрдэнэ.	Эцсийн	үр	дүнд	бүтээгдэхүүний	чанар,	хүргэлт	сайжирч,	хэрэглэгчдийн	сэтгэл	ханамж	дээшилж,	
бүтээмж	дээшлэх	юм.	

ЭРДЭНЭТИЙН ДЦС-Д ЗАЙНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

Цахим	сургалт	нь	сүүлийн	жилүүдэд	өргөн	тархсан,	түгээмэл	хэрэглэгддэг	арга	болсон.	Монголын	бүтээмжийн	
төв	нь	орон	нутагт	байршилтай		харилцагч	байгууллагтаа	зайны		сургалт	зохион	байгуулдаг.	Үүнийхээ	дагуу	2020	
оны	2	дугаар	сард	“Эрдэнэтийн		ДЦС”	ТӨХК-тай	хамтран	ажиллах	гэрээний	хүрээнд	“Чaнарын	менежментийн	
тогтолцоо”	 Олон	 улсын	 стандартын	 	 “Дотоод	 аудит”	 ба	 “Чанарын	 менежментийн	 тогтолцоог	 хэрэгжүүлэх	 нь”	
сэдвээр	цахим	сургалтыг	амжилттай	зохион	байгууллаа.	Сургалтад	“Эрдэнэтийн	ДЦС”-ын	ISO	төслийн	багийн	12	
гишүүн	хамрагдлаа.

Цахим сургалтын давуу талууд:
• Хялбар	харилцах	боломж
• Замын	зардал	болон	цаг	хугацааны	хэмнэлт
• Видео	бичлэгээ	давтан	үзэх	боломж

АББ-ЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАТАЛГААЖУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН
АХЛАХ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

	 Тус	 сургалт	 нь	 2020	 оны	 01	
сарын	 7-10	 хооронд	 Япон	 Улсын	
Токио	 хотноо	 	 амжилттай	 зохион	
байгуулагдав.	 Сургалтын	 гол	
зорилго	 нь	 АББ-ын	 итгэмжлэл	 болон	
баталгаажуулах	 байгууллагын	
хүрээнд	 	мэргэшсэн,	чадамжтай	ахлах	
үнэлгээчдийг	 сургах,	 мөн	 АББ-ын	
итгэмжлэлийн	байгууллагаас	тогтоосон	
баталгаажуулах	 тогтолцоог	 удирдах,	
боловсруулалтын	 шаардлагыг	
тайлбарлахад	оршино.	

Сургалтад	Японы	бүтээмжийн	төв,	Глобал	менежмент	консалтингийн	захирал	Казутэру	Курода,	Малайз	Улсын	
Бүтээмжийн	төвийн	зөвлөх	Ма	Лок	Абдулла,	Сингапур	Улсын	Тиеан	интернэшнл	консалтингийн	захирал,	зөвлөх	
Кевин	Чан	Кэн	Чүэн	нар	зөвлөхөөр	оролцож	илтгэл	тавилаа.	
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АББ-ын	 гишүүн	Камбодж,	БНХАУ,	Фижи,	Энэтхэг,	Индонез,	Малайз,	Монгол,	Пакистан,	Сингапур,	Шри-Ланка,	
Тайланд,	Вьетнам	зэрэг	улсын	бүтээмжийн	төвийн	нийт	18	оролцогч	оролцсон	бөгөөд	дараах	сэдвийн	хүрээнд	
сургалт	явагдав.	Үүнд:

• АББ-ын	Итгэмжлэл	болон	Баталгаажуулах	хөтөлбөрийн	тойм	болон	 ISO/IEC	14024:2012	стандартын	
нийцлийн	үнэлгээ

• Баталгаажуулалтыг	явуулж	байгаа	байгууллагын	ерөнхий	шаардлага	
• АББ-ын	Итгэмжлэх	байгууллага	COP	001/2019	
• Баталгаажуулах	байгууллагын	ерөнхий	шаардлага
• Хувь	хүний	баталгаажуулалтын	тогтолцоо
• Азийн	Бүтээмжийн	Байгууллагын	Итгэмжлэлийн	дагуу	бүтээмжийн	мэргэжилтэнд	тавигдах	шаардлагууд		

“хувилбар	101”

Гурав	 дахь	 өдрийн	 сургалт	 стандартын	 нийцлийн	 үнэлгээний	 ерөнхий	 тойм,	 дотоод	 аудитын	 үйл	 ажиллагаа,	
аудитын	симуляциар	дадлагад	суурилан	явагдлаа.

МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВИЙН ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ ТУХАЙ

	 Манай	 төв	 нь	 “Бүтээмжийг	 бүх	 нийтийн	 хүртээл	 болгох”	 гэсэн	 эрхэм	 зорилгынхоо	 хүрээнд	 хамтран	
ажиллагч	харилцагч	байгууллагуудад		дараах	үйлчилгээг	үзүүлж	байна:

• Азийн	бүтээмжийн	байгууллагын	олон	улсын	арга	хэмжээнд	оролцогч	хамруулах	
• Хамтарсан	төсөл	хөтөлбөр	хэрэгжүүлэх	
• Байгууллага	аж	ахуйн	нэгжийн	хүмүүн	капиталыг	хөгжүүлж,өрсөлдөх	чадварыг	дээшлүүлэх		бүтээмжийн	

арга	хэрэгслийн	сургалтыг	зохион	байгуулах	
• Улирал	тутам	бүтээмж,	чанар	сайжруулах	талаар	зөвлөгөө	өгөх
• Олон	нийт,	байгууллагад	бүтээмжийн	мэдлэг	ойлголтыг	түгээх,	сурталчилах	
• Дотоодын	 болон	 гадаадын	 экспертүүдийн	 сургалтанд	 хөнгөлөлттэй	 нөхцөлөөр	 	 хамрагдах	 зэрэг	

боломжийг	олгож	байна.

2020	оны	эхний	улиралд	хамтран	ажиллах	гэрээ	байгуулан	ажиллаж	буй	харилцагч	байгууллагуудын	тухайд:

“Эрчим хүчний зохицуулах хороо” нь МБТ-тэй 10 гаруй жилийн хугацаанд эрчим 
хүчний хэмнэлтийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн 
бөгөөд 2020 оноос балансалсан үнэлгээний системийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 
байна.

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК нь “Блокчейн технологид суурилсан арилжаа, 
төлбөр тооцооны иж бүрэн систем нэвтрүүлэх” төслийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг 
2020 оноос хамтран зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд бүтээмж, 
чанарыг дээшлүүлэх арга хэрэгслүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.

“Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК нь бүтээмж, чанар дээшлүүлэх анхан шатны арга 
хэрэгслүүдийг гүйцэтгэлийн үзүүлэлттэй уялдуулан амжилттай хэрэгжүүлэн үр 
дүнтэй ажиллаж байна.

“Голомт банк” нь Кайзен бүтээмжийн хороог байгуулан 16 дахь жилдээ кайзэн 
саналын систем, ажлын байрны соёл 5С арга хэрэгслүүдийг тасралтгүй 
хэрэгжүүлж байна. Голомт банкны ажилтнууд жилдээ дунджаар 400-500 орчим 
саналыг ирүүлдэг байна.  

“Ачит-Ихт” ХХК нь бүтээмж, чанар дээшлүүлэх анхан шатны арга хэрэгслүүд 
болох ажлын байрны соёл 5С, кайзэн саналын систем, чанарын дугуйланг 2018 
оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхлээд байна. 

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

Workshop	on	Advanced	
Postharvest	Technology	
for	Horticultural	Crops

Islamabad, Pakistan
19-AG-08-GE-WSP-B

09/03/20 - 13/03/20 

 
	Study	Mission	to	a	

Nonmember	Country	on	
Future	Food	Business	

Models

  San Francisco, CA, 
USA

19-AG-27-GE-SMN-B

15/03/20 - 20/03/20

		Training	of	Trainers	
on	Building	Sustainable	

Supply	Chains	for	
Agriculture

 Bandung, Indonesia
20-AG-19-GE-TRC-B

23/03/20 - 27/03/20

Workshop	on	Sustainable	
Productivity	Models	in	

Agriculture

Dhaka, Bangladesh

22/03/20 - 25/03/20 

	Workshop	on	Shaping	
the	Future	of	Rice	Value	
Chains	and	Policies	

 Tokyo, Japan
20-AG-27-GE-WSP-A

06/04/20 - 10/04/20

2020 ОНД БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН САНАЛУУД

/2020	оны	02	дугаар	сарын	байдлаар/

№ 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

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНЫ ЗОЧНЫ ЯРИЛЦЛАГА

Оролцогчийн	овог,	нэр:	Дашпунцагийн	Нямцэрэн
Байгууллага:	Диспетчерийн	Үндэсний	Төв	ХХК
Албан	тушаал:	Чанар,	бүтээмжийн	мэргэжилтэн
Хамрагдсан	 сургалт,	 арга	 хэмжээний	 сэдэв:	 “Олон	
нийтийн	 байгууллагын	 өгөгдлийн	 санд	 анализ	 хийх”	
сургагч	багш	бэлдэх	сургалт
Зохион	байгуулагдсан	газар:	Тайланд	улс	Бангкок	хот
Хугацаа:	2019.11.25	–	2019.11.29
Сургалт,	арга	хэмжээний	чиглэл:	Бүтээмж

 1. Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэндийг 
хүргэе. Та Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын (АББ) 
шугамаар “Монгол улс, ДҮТ ХХК”-ийг төлөөлж 
Тайланд улсад “Олон нийтийн байгууллагын 
өгөгдлийн санд анализ хийх” сэдэвт олон улсын 
сургалтанд оролцоод ирсэн, сэтгэгдлээсээ 
хуваалцана уу. 
Миний	 бие	 2019	 оны	 11	 дүгээр	 сарын	 25-29-ний	
хооронд	Тайланд	улсын	Бангкок	хотноо	Олон	нийтийн	
байгууллагын	 өгөгдлийн	 санд	 анализ	 хийх”	 сургагч	
багш	 бэлдэх	 сургалтанд	 хамрагдаад	 ирсэн.	 Маш	
өндөр	сэтгэгдэлтэй	байна.	Сайхан	оронд	сонирхолтой	
сургалтанд	хамрагдсан.	
 2. АББ-ын олон улсын сургалтанд оролцох 
боломжийн талаар хуваалцана уу?
Юуны	 өмнө	 энэ	 сургалтанд	 оролцох	 боломжоор	
хангасан	 Монголын	 бүтээмжийн	 төвийн	 хамт	 олонд	
баярлаж	талархсанаа	илэрхийлье.	Азийн	бүтээмжийн	
байгууллагын	зохион	байгуулдаг	сургалтанд	анх	удаа	
оролцсон.
 3. Та анх удаа АББ-ын сургалтанд 
хамрагдсан гэсэн. Таны хүлээж байснаас сургалт 
хэр амжилттай болсон гэж үзэж байна вэ? 

Тийм.	 Сургалт	 амжилттай	 болсон.	 Сургалтын	 зохион	
байгуулалт	сайн	байсан.		

 4. Уг хурлыг удирдан зохион байгуулсан 
багш нарынхаа талаар товчхон мэдээлэл өгөөч.
Сингапурын	 Менежментийн	 Их	 сургуулийн	 Доктор	
Профессор	 Мишэл	 Чеон	 гэдэг	 чадалтай	 сайн	 багш	
хичээл	заасан.	
  5.Хурлын хөтөлбөр хэр байсан бэ? Ямар 
нэгэн бэрхшээл гарч байсан уу?
Хөтөлбөр	 нэлээн	 шахуу	 байсан.	 Програм	 хүндэвтэр	
байсан.	Багш	маш	хурдан	ярьж	байсан.
 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	 ДҮТ	 ХХК-ийн	 хувьд	 шууд	 ашиглах	 боломж	
хараахан	бүрдээгүй	байна.	

Бидэнтэй	ярилцсанд	баярлалаа.
Ажлын	өндөр	амжилт	хүсье.
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ЧМТ-НЫ ХҮРЭЭНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН СЭТГЭЛГЭЭГ
ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

НОГООН БҮТЭЭМЖИЙГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ВЭ?

НЭМЭГДСЭН ӨРТӨГ БИЙ БОЛДОГГҮЙ АЖИЛ БОЛОХ 7 АЛДАГДАЛ

	 Аливаа	 байгууллага	 нь	 зорилго,	 стратеги,	 үйл	 ажиллагааны	 зорилтдоо	 хүрэх	 эсэхийг	 тодорхой	 бус	
болгодог	дотоод	гадаад	хүчин	зүйлүүд	ба	элдэв	нөлөөлөлтэй	тулгарч	байдаг.	Эрсдэл	нь	зорилгын	тодорхой	бус	
үр	дагавар	юм.	Эрсдлийг	зөвхөн	сөрөг	үзэгдэл	гэж	байнга	үздэг	ч	энэ	нь	боломжийг	тогтоох	өөр	нэгэн	хэлбэр	
болдог.	

Яагаад эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ гэж? 
 Үр нөлөө бүхий чанарын менежментийн тогтолцоог бий 
болгоход эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ чухал гэж ИСО 9001:2015-
д тодорхойлсон байдаг. Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээний 
үзэл баримтлал нь үл тохирлыг арилгах, арга хэмжээ авах, 
илэрсэн үл тохирлыг судалж дахин илрэхээс сэргийлэх, тухайн 
үл тохирлын үр дагаварт тохирсон арга хэмжээ авахын аль 
тохирохыг нь хэрэглэх байдлаар туссан. Цаашлаад эрсдэлд 
суурилсан сэтгэлгээ нь байгууллагын үйл явц, ЧМТ-г төлөвлөсөн 
үр дүнгээс хазайхад нөлөөлсөн хүчин зүйлийг тодорхойлох, 
сөрөг үр дагаврыг бууруулах, бий болсон боломжийг бүрэн ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх, сэргийлэх хяналтыг 
хэрэгжүүлэх бололцоог олгож өгдөг. 
Байгууллага нь эрсдэл, боломжийг тодорхойлохдоо дараах зүйлийг анхаарч үзэх ба эдгээр нь эрсдэлд суурилсан 
сэтгэлгээний арга хандлагад үндэслэх бөгөөд байгууллага нь энэ менежментийг чанарын менежментийн 
тогтолцоонд шаардагдах үйл явцад хэрхэн ашиглах талаар авч үзнэ. 

• Чанарын менежментийн тогтолцоо нь зорилтот үр дүнд хүрэхийг нотлох
• Хүсээгүй үр нөлөөг сайжруулж шинэ боломжийг бий болгох
• Хүсээгүй үр дүнгээс сэргийлэх, бууруулах
• Тасралтгүй сайжруулалтад хүрэх

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт...

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт...

	 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.	
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

Ногоон	 бүтээмж	 гэдэг	 нь	 Байгаль	 орчинд	 ээлтэй	
үйл	 ажиллагаа	 явуулж,	 бизнесийн	 эдийн	 засгийн	 үр	
ашгаа	 нэмэгдүүлэх	 замаар	 байгууллагын	 бүтээмжийг	
дээшлүүлэх	цогц	арга	хэрэгсэл	юм.	
Нөгөө	 талаас	 үйлдвэрлэл,	 үйлчилгээний	
байгууллагуудын	 үйл	 ажиллагааны	 байгаль	 орчинд	
нөлөөлөх	 нөлөөллийг	 бууруулах	 байгаль	 орчны	
менежментийн	 арга	 хэрэгсэл,	 техник,	 технологийг	
нэвтрүүлдэг.	
Аливаа	 байгууллага,	 компаниудад	 бүтээмж	
дээшлүүлэх	 арга	 хэрэгслүүдийг	 хэрэгжүүлэхэд	
заавал	 бэрхшээл	 тулгардаг.	 Зарим	 хүн	 өөрчлөлтйиг	
хүлээн	 авахгүй,	 харилцаа	 холбоо	 муу,	 удирдлагаа	
хүлээн	 зөвшөөрдөггүй,	 санаачлага	 муу	 гээд	 гарах	
бэрхшээлүүдийг	тоолоод	баршгүй	юм.	
Үүнийг	 давж	 гарахын	 тулд	 бүх	 ажиллагсдын	 санал,	

санаачлага,	удирдлагын	дэмжлэг	сайн	байх	хэрэгтэй.	
Тухайн	байгууллагын	удирдагч,	 албан	хаагч,	 ажилтан	
бүр	нэг	зорилготой,	нэг	сэтгэлтэй	байх	нь	чухал	юм.	

	 	 Манай	 нарны	
аймгийн	 гаригууд	 зарим	 нь	 хэт	
халуун,	 зарим	 нь	 хэт	 хүйтэн	
нөхцөлтэй	байдаг	бол	харин	манай	
дэлхий	 л	 харьцангуй	 зөөлөн,	
дулаан	 цаг	 ууртай	 байдаг.	 Үүний	
шалтгаан	 нь	 атмосфер	 хэмээх	
нимгэн	 хийн	 давхаргаар	 бүрхэгдэн	
хамгаалагддагаас	болдог	юм.	Гэсэн	
хэдий	 ч	 цаг	 уурын	 судлаачдын	 97	
хувь	нь	хүн	төрөлхтөн	сүүлийн	200	
орчим	жил	атмосферт	хүчтэй	нөлөө	
үзүүлснээр	 дэлхийн	 дулааралд	
хүргэж	байна	гэж	үздэг.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Дэлхийн	 дулаарлын	
шалтгааныг	 тодруулахын	 тулд	
эхлээд	хүлэмжийн	үзэгдлийг	ойлгох	
хэрэгтэй.	 Хүлэмжийн	 хий	 гэдэг	
нь	 бидний	 нүдэнд	 харагдахгүй	
агаар	 мандалд	 оршдог	 давхарга	
юм.	Үүний	үүрэг	нь	дэлхийн	эрчим	
хүчийг	 зохицуулж,	 тэнцвэртэй	
байлгахад	 оршдог.	 Хэрэв	
хүлэмжийн	хий	нимгэрвэл	дэлхийд	
хүйтэн	ноёрхоно.	Харин	эсрэгээрээ	
нэмэгдвэл	 дэлхийн	 дулаарал	
болно.	 Аж	 үйлдвэржилтийн	 үеэс	

эхлэн	хүлэмжийн	хий	минут,	секунд	
тутамд	тонн	тонноороо	нэмэгдсээр	
ирсэн.	 Дэлхийн	 уур	 амьсгалын	
дулаарлын	 хамгийн	 гол	 шалтгаан	
бол	энэ.	Хүлэмжийн	хий	гэж	зүгээр	
ч	 нэг	 нэрлэчхээгүй.	 Бидний	 мэдэх	
ногоо	 тарихад	 ашигладаг	 хүлэмж	
нь	 нарны	 илчийг	 өөртөө	 шингээж,	
дулаан	 орчинг	 бүрдүүлдэг.	
Хүлэмжид	 цугласан	 дулаан	 гялгар	
уутнаас	 болоод	 агаарт	 гадагшилж	
чаддаггүй.	Иймээс	л	хүлэмж	дотор	
үргэлж	 дулаан	 байдаг.	 Дэлхийд	

яг	 л	 ийм	 үзэгдэл	 болж	 байгаа.	
Өөрөөр	хэлбэл	бид	хүлэмжин	дотор	
“амьдарч”	байгаа	гэсэн	үг	юм.
											Байгалийн	болон	үйлдвэрийн	
гаралтай	 хүлэмжийн	 хий	 гэж	
бий.	 Байгалийн	 гаралтайд	 нь	
нүүрсхүчлийн	 хий	 (CO2),	 азотын	
дутуу	 исэл	 (N2O),	 Метан	 (СН4)	
ордог.	Хүний	үйл	ажиллагаа	буюу	аж	
үйлдвэржилтийн	 хөгжлийн	 явцад	
үүссэн	хүлэмжийн	хий	нь	перфторт	
нүүрстөрөгчүүд(PFCs),	 гексафторт	
хүхэр(SF6),	ус	фторт	нүүрстөрөгч(H-
FCs)	юм.	Эдгээр	нь	хөдөө	аж	ахуй,	
мал	амьтан,	хүн	болон	үйлдвэрлэл,	
тээвэрлэлт,	 нүүрс,	 нефть,	 бензин,	
эрчим	хүчний	хэрэглээ,	автомашин	
зэрэг	олон	хүчин	зүйлээс	хамаардаг.	
Дэлхийн	 хүн	 ам	 өсөхийн	 хэрээр	
хоол	 хүнс,	 хэрэглээ,	 малын	 тоо	
толгой	дагаад	өсдөг.	Мал	гэдсэндээ	
метан	 үүсгэдэг	 бичил	 биетэнтэй	
байдаг.	 Хонь	 нэг	 өдөрт	 30	 л,	
үхэр	 ойролцоогоор	 200	 л	 метан	
ялгаруулдаг.	 Дан	 үйлдвэржилтээс	
бус	 мал	 аж	 ахуйгаас	 ч	 хүлэмжийн	
хий	агаар	мандалд	тархаж	байна.					

Ногоон бүтээмж хэрэгжүүлсний ашиг тус юу вэ? 
Байгууллага,	компани	Ногоон	бүтээмжийн	хөтөлбөрийг	хэрэгжүүлснээр:	

• Ашиг	нэмэгдэнэ
• Эрүүл	мэндийн	болон	аюулгүй	байдлын	нөхцөл	сайжирна
• Бүтээгдэхүүн,	үйлчилгээний	чанар	дээшилнэ
• Байгаль	орчныг	хамгаалахад	дэмжлэг	үзүүлнэ
• Зохион	байгуулалт,	менежментийн	тогтолцоо	найдвартай	явагдана
• Байгууллагын	соёл	сайжирна
• Асуудлыг	шийдвэрлэх	системтэй	арга	хэрэгсэл	ба	техникүүдийг	ашиглаж	сурна
• Ажииллагсдын	сэтгэл	ханамж	дээшилнэ
• Тогтвортой	хөгжлийг	хангана

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



8

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

 Ухаалаг сэргээгдэх эрчим хүч нь	том	хүчин	чадлын	цахилгаан	эрчим	хүч	хадгалах	нөөцлүүр	
ашигладаг	сэргээгдэх	эрчим	хүчний	системийн	тогтвортой	байдлыг	туршдаг.	Мөн	энэ	талбарт	сэргээгдэх	эрчим	
хүчний	эрчим	хүчний	үр	ашгийг	дээшлүүлэх	зорилго	бүхий	бодит	цаг	хугацаан	дахь	үнийн	орчныг	бүрдүүлэх	
асуудал	хамаарна.	Энд	жижиг	сүлжээний	технологи,	энерги	хадгалах	технологи,	цахилгаан	эрчим	хүчний	чанар	
хангалт,	сүлжээний		холболтын		технологи		хамаарна.
 Ухаалаг эрчим хүчний сүлжээ нь		ухаалаг	дамжуулалт,	тоон	хувиргалт,	автомат	хуваарилалт	зэрэг	
технологийн	туршилтыг	багтаасан		сэргээгдэх	эрчим	хүч	ба	цахилгаан	хүчдлийн	системийн	тогтворгүй	эрэлт	
нийлүүлэлтийг	урьдчилан	удирдаж	тохируулдаг	идэвхтэй	систем	юм.
 Цахилгаан сүлжээний ухаалаг үйлчилгээ нь	туршилтын	иж	бүрэн	шинжилгээ,	бодит	цаг	хугацаа,	
хурд	болон	үнийн	системийн	удирдлагын	нэгдсэн	төвийг	байгуулах,	бодит	цаг	хугацааны	боломжит	цахилгаан	
эрчим	хүчний	арилжааны	зах	зээл	ба	эрэлтийг	удирдах	зах	зээлд	төвлөрдөг.	
 Ухаалаг сүлжээний иж бүрдэлд	ухаалаг	тоолуур,	ухаалаг	залгуурууд,	контроллёр,	инвертор,	таслах	
залгах	хэрэгслүүд,	програм	хангамж,	компьютер,	гар	утас	зэрэг	орно.	Ухаалаг	тоолуур	нь	хэрэглэж	байгаа	
болон	үйлдвэрлэж	сүлжээнд	нийлүүлж	байгаа	цахилгаан	эрчим	хүчийг	аль	алийг	нь	хэмжих	бололцоотой.	
Айл	өрхийн	хэрэглэгч	сэргээгдэх	эрчим	хүчийг	үйлдвэрлэж	сүлжээнд	нийлүүлэх	боломжтой	бөгөөд	ахиу	
үйлдвэрлэсэн	тохиолдолд	цахилгаан	эрчим	хүч	нийлүүлэгч	компаниас	авлагатай	болно.	Компьютерийн	дэлгэц	
дээр	айл	өрх	буюу	албан	байгууллагын	ямар	цахилгаан	тоног	төхөөрөмж	ажилд	залгаатай	байгаа,	тэдгээр	
нь	тухай	эгшинд	ямар	хэмжээний	цахилгаан	хэрэглэж	байгааг	харах	боломжтой.	Мөн	тухайн	эгшинд	нийт	
цахилгааны	хэрэглээнийхээ	хэдэн	хувийг	ямар	эх	үүсвэрээс	хэрэглэж	байгаа,	тэдгээр	нь	ямар	үнэ	тарифтай	
байгааг	харж	хэрэглээний	балансаа	өөрөө	сонгож	бүрдүүлэх	боломжтой.	Хэрэв	цахилгаан	сүлжээний	оргил	
цагийн	тариф	өндөр	байвал	харьцангуй	бага	үнэтэй	тогтмол	гүйдлийн	хэлхээ	буюу	СЭХ	–ний	эх	үүсвэрээс	
хэрэглэж	болно.	Энэ	мэтээр	хэрэглэгч	өөрөө	сонголт	хийснээр	цахилгаан	эрчим	хүчний	хэрэглээгээ	10%		хүртэл	
бууруулах	боломжтой.	Энэхүү	хэмнэлтээр	ухаалаг	сүлжээний	хөрөнгө	оруулалтыг	нөхөх	буюу	санхүүгийн	эх	
үүсвэр	буй	болгож	болох	юм.

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ УХААЛАГ СҮЛЖЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ


