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“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЭМЖ БА
БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

“ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН СТАНДАРТ 
НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ”ЧУУЛГАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

	 Монголын	 бүтээмжийн	 төв	 нь	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагатай	 хамтран	 “Төрийн	 байгууллагын	
бүтээмжийг	дээшлүүлэх	Бизнесийн	төгөлдөршлийн	загвар”	сэдэвт	сургалт,	үндэсний	чуулганыг	2019	оны	11	сарын	
18-20-ний	 өдрүүдэд	 зохион	 байгууллаа.	 Уг	 сургалт,	 чуулган	 нь	 төрийн	 захиргааны	 байгууллагуудад	 Чанарын	
менежментийн	 тогтолцооны	 ISO	 9001	 стандартыг	 хэрэгжүүлэх	 шаардлага,	 үр	 өгөөжийн	 талаарх	 мэдээллийг	
түгээх,	MNS	ISO	18091:2019,	MNS	PD/TS	9002:2019	стандартын	танилцуулга,	нэгдсэн	ойлголт	өгөх,	бизнесийн	
төгөлдөршлийн	загварын	талаар	сургалт	зохион	байгуулах,	дотоод	үнэлгээ	хийх	аргачлалын	талаар	мэдээлэл	
өгөхөд	оршино.

Үндэсний чуулган

Сургалт

“УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ЦОГЦ АРГА” СЭДЭВТ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

	 МБТ,	 ЗГХЭГ	 болон	 Кондрад-Аденауэр	 сантай	
хамтарсан	 “Төрийн	 захиргааны	 байгууллагуудад	
чанарын	 удирдлагын	 стандарт	 нэвтрүүлэх	 нь”	
сэдэвт	 үндэсний	 чуулган	 2019	 оны	 11	 сарын	 19-ны	
өдөр	 Шангри-Ла	 зочид	 буудлын	 хурлын	 их	 танхимд	
зохион	 байгуулагдсан	 бөгөөд	 ЗГХЭГ-ын	 Дэд	 дарга	
У.Бямбасүрэн	чуулганыг	нээн	үг	хэлэхдээ	төрийн	алба	
хаагч	 болон	 төрийн	 байгууллагын	 чанар	 бүтээмжийг	
сайжруулахад	 ЧУС-ыг	 хэрэгжүүлэх	 нь	 чухал	 гэдгийг	
онцлон	 хэлсэн.	 Уг	 чуулганд	 Төрийн	 захиргааны	
байгууллагуудаас	120	гаруй	төлөөлөгч	хамрагдсан	ба	
нийт	5	илтгэгч	оролцсон.	Эхний	илтгэлээр	Удирдлагын	
академийн	багш	Доктор	С.Энхсайхан	байгууллагуудад	
Чанарын	Менежментийн	Тогтолцооны	(ЧМТ)	Стандарт	
нэврүүлэх	 боломж,	 төрийн	 байгууллагуудад	 хийгдсэн	
судалгаа	 болон	 ЧМТ-г	 төрийн	 байгууллагуудад	
нэвтрүүлэх	 стандартын	 талаар	 дэлгэрэнгүй	
танилцуулсан	 бол	 МБТ-ийн	 Дэд	 захирал	 Ц.Батбилэг	
“Төрийн	 байгууллагын	 бүтээмжийн	 тогтолцоог	 Азийн	

улс	орнуудад	хэрэгжүүлж	буй	туршлага”	сэдвээр,	АББ-
ын	 Эксперт	 ноён	 Гай	 Гордон	 “Төрийн	 байгууллагын	
бүтээмжийн	тогтолцоо	ба	гүйцэтгэлийн	төгөлдөршлийн	
загвар”	 сэдвээр	 тус	 тус	 илтгэл	 тавьж	 оролцсон.	 Мөн	
түүнчлэн	Сэлэнгэ	аймгийн	ЗДТГ,	Дархан-Уул	аймгийн	
Орхон	 сумын	 ЗДТГ	 Чанарын	 Удирдлагын	 Стандарт		
хэрхэн	нэвтрүүлсэн	талаарх	туршлагаасаа	хуваалцсан	
болно.
	 Чуулган	 хэлэлцүүлэг	 хэлбэрээр	 өрнөсөн.	
Оролцогчид	 илтгэгчдээс	 асууж	 тодруулах	 зүйлсээ	
асууж,	тогтоол	шийдвэрт	оруулах	нэмэх	санал	бодлоо	
хуваалцав.	 ‘Төрийн	 захиргааны	 байгууллагад	 энэхүү	
стандартыг	 хэрэгжүүлэх	 нь	 зүйтэй	 юу?’	 гэсэн	 санал	
асуулга	 оролцогчдын	 дунд	 явагдаж	 бүх	 төлөөлөгчид	
бүрэн	дэмжсэнээр	Төрийн	захиргааны	байгууллагуудад	
чанарын	 менежментийн	 тогтолцоог	 хэрэгжүүлэх	
тогтоолыг	 Засгийн	 газарт	 өргөн	 барих	 шийдвэр	
гаргаснаар	чуулган	өндөрлөв.

	 “Төрийн	байгууллагын	бүтээмжийг	дээшлүүлэх	
бизнесийн	 төгөлдөршлийн	 тогтолцоо”	 сэдэвт	 сургалт	
2019	оны	11	сарын	18-ны	өдөр	“МИАТ”	ТӨХК,	БСШУСЯ	
дээр,	2019	оны	11	сарын	20-ны	өдөр	“Хөдөө	аж	ахуйн	
бирж”	 ТӨХХК	 дээр	 тус	 тус	 зохион	 байгуулагдсан.	
Сургалтыг	 АББ-ын	 Эксперт	 Гай	 Гордон	 удирдан	

явуулсан	бөгөөд	нийт	38	оролцогч	хамрагдсан	болно.	
Уг	 сургалтаар	 	 Бүтээмжийг	 дээшлүүлэх	 Бизнесийн	
төгөлдөршлийн	 загвар,	 бизнесийн	 төгөлдөршлийн	
үнэлгээний	тогтолцоо,	цогц	сайжруулалтын	арга	болгон	
ашиглах	тухай	заасан.	

	 Ерөнхий	зохион	байгуулагч	Хүнс	хөдөө	аж	ахуй	
хөнгөн	үйлдвэрийн	яам,	хамтран	зохион	байгуулагчаар	
НҮБ-ын	 ХХААБ-ын	 “Эрх	 зүйн	 орчин-бүрэлдэхүүн	 IV”	
төсөл,	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллага,	 Монголын	
бүтээмжийн	 төв	 хамтран	 Ургамал	 хамгааллын	 цогц	
арга	 сургагч	 багшийн	 сургалт-дадлагыг	 2019	 оны	 12	
дугаар	сарын	16-17-ны	өдөр	зохион	байгууллаа.	Үндсэн	
илтгэгчээр	 Доктор,	 Проф.,	 Сринивасан	 Рамасами	
Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагын	 зөвлөх	 ажиллаа.	
Тариалангийн	 салбарын	 мэргэжилтэн,	 эрдэмтэн,	

судлаачид,	тариаланчид	хамрагдлаа.
	 Ургамал	хамгааллын	цогц	арга	сургагч	багшийн	
сургалт-дадлага	 Чингис	 зочид	 буудал	 3	 давхарын	
хурлын	 зааланд	 2	 өдөр	 зохион	 байгуулагдсан.	
Сургалтад	 УХ-ын	 чиглэлээр	 мэргэшсэн	 50	 гаруй	
судлаач,	 мэргэжилтнүүд	 оролцож	 УХЦА-ыг	 	 хэрхэн			
нэвтрүүлэх	 	 талаар	 	 мэдлэгээ	 	 дээшлүүлж,	 	 багаар		
ажиллан	 	 өөрийн	 	 орны	 нөхцөл	 бүс	 нутагт	 нийцсан	
аргыг	тодорхойлсон	юм.

	 “Ургамал	хамгааллын	цогц	арга”	сэдэвт	сургагч	
багшийн	 сургалтыг	 нээж	 НҮБ-ын	 ХХААБ-ын	 “Эрх	
зүйн	 орчин-бүрэлдэхүүн	 IV”	 төслийн	 мэргэжилтэн	
Б.Алтанцэцэг	 үг	 хэлэв.	 Чиглүүлэгчээр	 Ц.Батбилэг	
Монголын	 бүтээмжийн	 төвийн	 Дэд	 захирал	 ажиллав.	
Сургалтын	 хөтөлбөрийн	 дагуу	 цагтаа	 эхэлж	 үндсэн	
зөвлөх	 Сринивасан	 Рамасами	 Гол	 хөнөөлт	 шавж,	
хортонгууд,	 тэдгээрийн	 харилцан	 хамаарал,	 УХЦА-

ын	 үндсэн	 ойлголт,	 зарчмууд,	 УХЦА-ын	 бүрдлүүд,	
тэдгээрийн	 хөгжүүлэлт,	 УХЦА-ыг	 хэрэгжүүлсэн	 Азийн	
орнуудын	туршлага,	Төрөл	бүрийн	таримлуудын	УХЦА-
ын	 бүрдлүүдийг	 	 хэрэгжүүлэх	 нь	 сэдвүүдээр	 илтгэл	
тавьсан.	УХЦА-ыг	хэрхэн	хэрэгжүүлдэг	талаар	багаар	
дасгал	 ажилласан.	 Ингэснээр	 оролцогчид	 монгол	
оронд	ашиглагдаг	өөрийн	мэдэхгүй	аргуудаас	шинээр	
суралцах	боломж	олдсон.	
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22 ДАХЬ УДААГИЙН БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
БЭЛТГЭХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ФОТО МЭДЭЭ

2019	 оны	 11	 дүгээр	 сарын	 13-15-ний	 өдрүүдэд	
Бүтээмжийн	 мэргэжилтэн	 бэлтгэх	 22	 дах	 удаагийн	
анхан	шатны	сургалт	амжилттай	зохион	байгуулагдлаа.	
Сургалтад	 “Эрдэнэт	үйлдвэр”	ТӨҮГ-аас	16	 “Ачит-Ихт”	
ХХК-с	6	буюу	нийт	22	оролцогч	хамрагдсан	ба	сургалтыг	
төвийн	зөвлөх,	экспертүүд	удирдан	явуулсан.
Сургалтын	 гарын	 авлага	 76	 хуудастай	 23	 ширхэг	
хэвлэгдэн	 тараагдсан.	 Сургалт	 3	 өдрийн	 турш	
үргэлжилсэн	 ба	 төвийн	 3	 багш	 14	 сэдвээр	 нийт	 21	
цагийн	 хичээл	 заагдсан.	 Уг	 сургалтаар	 оролцогчид	
бүтээмж,	 чанарын	 талаарх	 онолын	 ойлголт	 авахаас	
гадна	 байгууллага	 дээрээ	 бие	 даан	 бүтээмж,	 чанар	
дээшлүүлэх	 арга	 хэрэгслүүдийг	 хэрэгжүүлэх	 мэдлэг,	
ур	 чадварыг	 олж	 авдгаараа	 онцлогтой	 юм.	 Сургалт	
нийт	 14	 сэдвээс	 бүрдсэн	 ба	 онолыг	 багийн	 дасгал	
ажлуудтай	 хослуулах	 замаар	 оролцогчдын	 идэвхи	
санаачлагыг	 нэмэгдүүлж,	 суралцах	 таатай	 орчныг	

бүрдүүлсэн	 юм.	 Сургалтын	 үеээр	 “Эрдэнэт	 үйлдвэр”	
ТӨҮГ-ын	хөгжлийн	хэлтсийн	инновацийн	төвөөс	зохион	
байгуулагдаж	буй	шинэ	санаа	хэрхэн	олох	вэ	уулзалт	
хэлэлцүүлэгт	сургалтын	оролцогчид	хамрагдаж	санал	
бодол	туршлагаас	хуваалцав.
								Сургалтын	эхэнд	оролцогчдын	мэдлэгийг	тогтоох	
зорилгоор	 мэдлэгийн	 түвшин	шалгасан	 ба	 сургалтын	
дараа		энэхүү	шалгалтыг	ахин	авч	үр	дүнг	графикаар	
харуулав.	 Сургалт	 нийт	 15	 асуултаас	 бүрдсэн	 ба	
уг	 асуулгаас	 үзэхэд	 сургалтын	 өмнө	 оролцогчдын	
ойлголтын	дундаж	түвшин	0,5%	байсан	бол	сургалтын	
дараа	85%	болж	сайжирсан	байна.						
							Энэхүү	сургалтаар	23		анхан	шатны	арга	хэрэгслүүдийг	
эзэмшсэн	 бүтээмжийн	 мэргэжилтэн	 бэлтгэгдэн	
гарлаа.	 “Эрдэнэт	 үйлдвэр”	 ТӨҮГ-ийн	 захиалгаар	
зохион	байгуулагдсан	сургалт	нь	төлөвлөгөөний	дагуу	
явагдсан.

	 Монголын	бүтээмжийн	төвийн	харилцагч	болох	“Даланзадгадын	ДЦС”	ТӨХК-д	2019	оны	11-р	сарын	29-
ний	өдөр	бүтээмж,	чанар	дээшлүүлэх	хөтөлбөрийг	хэрэгжүүлэх	талаар	сургалт	амжилттай	явагдлаа.

	 “Тэсо”	 ХХК-ийн	 удирдах	 түвшний	 ажилтнуудад	 Бизнесийн	 төгөлдөршил,	 дотоод	 үнэлгээ	 хийх	 арга	
аргачлалаас	танилцуулах	сургалт	зохион	байгуулагдлаа.

	 Монголын	бүтээмжийн	төвийн	харилцагч	“Хөдөө	аж	ахуйн	бирж”	ТӨХХК-д	2019	оны	12-р	сарын	02,	03-ны	
өдрүүдэд	“Бүтээмж,	чанар	дээшлүүлэх	хөтөлбөр”	сэдэвт	сургалтыг	зохион	байгууллаа.

																Сургалтын	зочин	илтгэгч	Б.Дондов,	УХЭШХ,	
Ургамлын	өвчин	судлалын	лабораторийн	эрхлэгч,	Ph.D,	
“Хүнсний	 ногооны	 хөнөөлт	 организмын	 хөнөөлийн	
босго	 тогтоох	 аргачлал”	 сэдвээр,	 Т.Дэжидмаа,	
УХЭШХ,	ЭШАА,	Чанарын	менежер,	Ph.D	“Зүүн	бүсийн	

тариалангийн	 талбайн	 хөнөөлт	 организмын	 тархалт”,	
хор	 хөнөөлийн	 судалгааны	 дүнг	 танилцуулсан.	 Мөн	
судлаач	 Чой	 Манн	 Ёнг	 УХЦА-ыг	 	 хэрэгжүүлж	 байгаа	
туршлага-БНСУ-ын	жишээн	дээр	тайлбарлав.

“Даланзадгадын ДЦС” ТӨХК-ийн харилцагчийн сургалт

“Тэсо” ХХК-ийн захиалгат сургалт

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-ийн харилцагчийн сургалт 
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АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

Lead	Assessors’	Course	
for	APO	Accredited	
CertificationBodies

Tokyo, Japan

07/01/20 - 10/01/20 

 
Workshop	on	Advanced	
Postharvest	Technology	
for	Horticultural	Crops,	

 Islamabad, Pakistan

09/03/20 - 13/03/20

		Study	Mission	to	a	
Nonmember	Country	on	
Future	Food	Business	

Models

 San Francisco, CA, 
USA

15/03/20 - 20/03/20

	Training	of	Trainers	on	
Building	Sustainable	
Supply	Chains	for	

Agriculture

 Bandung, Indonesia

23/03/20 - 27/03/20

Workshop	on	Sustainable	
Productivity	Models	in	

Agriculture

Dhaka, Bangladesh

22/03/20 - 25/03/20 

	 Монголын	бүтээмжийн	төвийн	харилцагч	“Мөнхийн	үсэг”	ХХК-ийн	нийт	ажилчдад	“Ажлын	соёл	5С,	Кайзэн	
саналын	системийг	хэрэгжүүлэх	нь”	сэдвээр	сургалт	зохион	байгууллаа.

“Мөнхийн үсэг” ХХК-д

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНЫ ЗОЧНЫ ЯРИЛЦЛАГА

ХУВЬ ХҮНИЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХ УХААН ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Оролцогчийн	овог,	нэр:	Лхагвасүрэн Бадамцэцэг
Байгууллага:	Мөнхийн Үсэг ХХК
Албан	тушаал:	Ахлах чанарын менежер
Хамрагдсан	сургалт,	арга	хэмжээний	сэдэв:	Тогтвортой 
бүтээмж
Зохион	 байгуулагдсан	 газар:	 Азийн бүтээмжийн 
байгууллага
Хугацаа:	2019 оны 12-р сарын 16-20
Сургалт,	арга	хэмжээний	чиглэл:	Тогвортой бүтээмж, 
бүтээмжийн хэмжилт

 1.  Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэндийг 
хүргэе. Та Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын 
(АББ) шугамаар “Монгол Улс”-ийг төлөөлж Япон 
улсад “Тогтвортой бүтээмж” сэдэвт олон улсын 
сургалтанд оролцоод ирсэн, сэтгэгдлээсээ 
хуваалцана уу.
Сургалт	 мэргэжлийн	 маш	 өндөр	 түвшинд	 явагдсан.	
Багш	нар	их	мундаг	ур	чадвартай	туршлагатай	хүмүүс	
сонгогдсон	 байна.	 Сургалтын	 гол	 агуулгаас	 гадна	
бусад	улс	орнуудын	тэргүүн	туршлага,	хэрэгжүүлж	буй	
бодлого,	арга	хэрэгслүүдийн	талаар	мэдээлэл	авсан.
Суралцах	 нөхцөл	 боломжийг	 сайн	 бүрдүүлж	 өгсөн,	

оролцогч	 бүр	 өөрийн	 санаа	 бодлоо	 чөлөөтэй	
илэрхийлэх,	бие	биенээсээ	туршлага	судалсан.

 2. АББ-ын олон улсын сургалтанд оролцох 
боломжийн талаар хуваалцана уу?
АББ-ийн	 сургалтад	 оролцох	 нээлттэй	 байх,	 тухайн	
сонирхсон	 асуудлаараа	 сургалт	 зарлагдвал	 нэрээ	
дэвшүүлэх	боломжтой	байдаг.

 3. Та анх удаа АББ-ын хуралд хамрагдсан 
гэсэн. Таны хүлээж байснаас хурал хэр амжилттай 
болсон гэж үзэж байна вэ? 
Би	анх	удаа	хамрагдсан.	Азийн	бүтээмжийн	байгууллага	
тухайн	сургалтыг	маш	сайн	зохион	байгуулсан.	Тухайн	
сургалтыг	 зохион	 байгуулахад	 зардал	 их	 гаргасан	
байсан.	Багш	нар	нь	туршлагатай,	онолоос	илүү	бодит	
жишээнүүд	ярьж	байсан.

 4. Уг хурлыг удирдан зохион байгуулсан 
багш нарынхаа талаар товчхон мэдээлэл өгөөч.
Сургалтыг	Энэтхэг,	Австрали,	Малайз,	Солонгос	улсын	
их	сургуулийн	professor,	туршлагатай	багш	нар	удирдаж	
явуулсан.	

1.	 Dr.	Arup	 Mitra,	 Professor,	 Institute	 of	 Economic	
Growth,	India

2.	 Mr.Dean	 Parham,	 Reseach,	 Research	 Fellow,	
University	of	Adelaide,	Australia

3.	 Dr.	 Kim	 Donghun,	 Professor,	 Yonsei	 University,	
Rep.	of	Korea

 5. Хурлын хөтөлбөр хэр байсан бэ? Ямар 
нэгэн бэрхшээл гарч байсан уу?
Сургалтын	агуулга	их	таалагдсан.	Өдөр	бүр	сургалтын	
дараа	 сургалт	 орсон	 багш	 нар	 нь	 тухайн	 өдрийн	
сургалтаа	 дүгнэж	 ярьж	 оролцогчоос	 мэдэж	 сурсан	
зүйлийг	 нь	 асууж	 байгаа	 нь	 их	 таалагдсан.	 Цаашид	
сургалтын	агуулгад	нэмэлтээр	байгууллага	дээр	очиж	

туршлага	судлах	талаар	оруулж	өгвөл	зүгээр	санагдсан.	

 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?
Эхний	ээлжинд	сургалтын	гол	агууллагын	дагуу	сургалт	
орно.	 Ирэх	 онд	 байгууллагын	 ажлын	 төлөвлөгөөнд	
бүтээмжийг	 хэмжих,	 бүтээмжийг	 дээшлүүлэх	 хүчин	
зүйлсийн	талаар	тусгаж	хэрэгжүүлнэ.

Бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа.
Ажлын өндөр амжилт хүсье.

Хүн	бүрт	өдөр	бүр	 зайлшгүй	шийдэх	ёстой	асуудал	 тулгардаг.	Тэгвэл	 үүний	 хамгийн	 төгс	шийдлийг	 гаргахад	
тусалдаг	50-н	менежментийн	онол	байдаг.	Үүнээс	та	ердөө	10-н	менежментийг	эзэмшсэн	байхад	ямарч	асуудал	
тулгарсан	 	 тухайн	 асуудлын	шийдлийг	 төгс	 олох	 ухаанд	 аль	 хэдийн	 суралцсан	 байх	 болно.	Менежмент	 бол	
асуудлаа	шийдэх	ухаан	зөвхөн	түүнийг	системтэй	сэтгэлгээгээр	удирдахад	л	хамгийн	рациональ	шийдвэр	бий	
болдог.	Дээрх	менежментийн	онолоос	бидний	хамгийн	сайн	мэдэх	таван	менежментийг	дурьдвал:

1.	 Харилцааны	менежмент/харилцааг	зохицуулах/
2.	 Цагийн	менежмент/цагийн	удирдлага/
3.	 Системийн	менежмент/тогтолцоог	удирдах/
4.	 Маркетингийн	менежмент/бүтээлчээр	өрсөлдөх/
5.	 Стратегийн	менежмент/алс	хэтийг	төлөвлөх/
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Зураг2.	Ухаалаг	сүлжээний	үндсэн	талбарууд	[2]

Зураг	 3.	 	 Ухаалаг	 сүлжээг	 хэрэгжүүлснээр	 оргил	
ачааллыг	бууруулсан	байдал	[2]

 Ухаалаг гэр, ухаалаг хот (Smart home, smart city)	гэсэн	ойлголтууд	амьдралд	аль	хэдийн	хэрэгжсэн.		
Өмнөд	Солонгос	 улс	G8	 орны	 дотроос	 ухаалаг	 сүлжээгээр	 тэргүүлэгч	 орноор	 хүлээн	 зөвшөөрөгдсөн	 байдаг.	
Өмнөд	Солонгос	улсад	үндэсний	нийт	бүтээгдэхүүний	46%-ийг	үйлдвэрлэдэг	7	томоохон	хотод	SG	нэвтэрсэн	
бөгөөд	өөр	өөрийн	онцлогтой.	SG	нь	ногоон	бүтээмжийн	үндсэн	суурь	дэд	бүтэц		болно.	Ухаалаг	сүлжээг	турших	
үйл	ажиллагаа	2009	онд	эхэлж	2013	оны	5-р	сард	дууссан	байна.	Нийт	хөрөнгө	оруулалт	249.3	сая	$	болсон.	
Үүний	76.6	сая	$	-ыг	улсын	төсвөөс	гаргасан	байна.	Үүний	дараа	олон	улсын	хэлхээ	холбоо	бий	болгох	зорилгоор	
ухаалаг	сүлжээний	идэвхтэй	хэлхээ	холбоо	буюу	Smart	Grid	Action	Network	 (	 ISGAN)	бий	болгох	санаачлагыг	
Өмнөд	Солонгос	улс	гаргасан.	Нарийн	бичгийн	даргын	газраар	Өмнөд	Солонгосын	ухаалаг	сүлжээний	институт,	
орлогч	даргаар	Өмнөд	Солонгосын	Мэдлэгийн	эдийн	засгийн	яамны	төлөөлөгч	Кю-Чонг	Чой	сонгогдсон.	ISGAN	
нь	цахилгаан	 эрчим	 хүчний	 ухаалаг	 сүлжээг	 дэлхий	даяар	боловсруулах	 нэвтрүүлэх	 үйл	ажиллагааг	 дэмжих	
зорилготой	юм.
 Ухаалаг сүлжээний  талаар
Ухаалаг	сүлжээ	нь	одоо	байгаа	цахилгаан	сүлжээн	дээр	нийлүүлэгч	ба	хэрэглэгчийг			бодит	цаг	хугацаанд	холбодог	
мэдээлэл	холбооны	технологийг	нэмж	багтаадаг.	Цахилгаан	хангамжийн	шинэ	үеийн	энэхүү	дэд	бүтцийн	систем	
нь	 эрэлтийн	 ухаалаг	 удирдлага	 болон	 цахилгаан	 автомашиныг	 цэнэглэх	 үйлчилгээ,	 сэргээгдэх	 эрчим	 хүчинд	
холбогдох	боломжийг	хангадаг.
Ухаалаг	сүлжээний	5	үндсэн		талбар	байна.	Үүнд:

1.	 Ухаалаг	эрчим	хүчний	сүлжээ
2.	 Ухаалаг	орон	зай
3.	 Ухаалаг	тээвэр
4.	 Ухаалаг	сэргээгдэх	эрчим	хүч
5.	 Ухаалаг	цахилгаан	сүлжээний	үйлчилгээ

 Ухаалаг эрчим хүчний сүлжээ нь	 ухаалаг	 дамжуулалт,	 тоон	 хувиргалт,	 автомат	 хуваарилалт	 зэрэг	
цахилгаан	сүлжээний	технологийг	турших	ба	сэргээгдэх	эрчим	хүч	болон	цахилгаан	хүчдлийн	тогтворгүй	эрэлт	
нийлүүлэлтийг	 удирдах,	 тогтворжуулах	 идэвхтэй	 систем	 юм.	 Үүнд	 ухаалаг	 дамжуулалт	 болон	 хуваарилалт,	
цахилгаан	эрчим	хүчний	ухаалаг	холболтын	сүлжээ,	ухаалаг	цахилгаан	тоног	төхөөрөмж	зэрэг	хамаарна.	
 Ухаалаг орон зай нь	хэрэглэгч	болон	цахилгаан	эрчим	хүч	нийлүүлэгч	хоорондын	бодит	цаг	хугацаан	
дахь	мэдээлэл	 солилцоонд	 тулгуурласан	 цахилгааны	 эрэлт	 нийлүүлэлтийн	 түвшинг	 оновчлох	менежментийн	
системийг	 бий	 болгох,	 ашиглахад	 чиглэнэ.	 Мөн	 дэвшилтэт	 ухаалаг	 хэмжилтийн	 дэд	 бүтэц,	 эрчим	 хүчний	
менежментийн	тогтолцоо,	2	утастай	холбооны	технологи	зэргийг	багтаана.
 Ухаалаг тээвэр нь	цахилгаан	хүчдлээр	цэнэглэх	станцын	технологийн	иж	бүрдэл,	сүлжээ,	дэд	бүтэц,	
болон	 үйлдлийн	 систем,	 мөн	 түүнчлэн	 цахилгаан	 хүчдлээр	 цэнэглэх	 янз	 бүрийн	 загваруудын	 хөгжүүлэлт,		
бизнес	загварын	туршилтыг	хамарна.	Мөн	энд	хурдан	болон	удаан	цэнэглэгч,	сүлжээний	холболтын	технологи,	
тухайлбал	тээврийн	хэрэгслийг	ухаалаг	сүлжээнд	холбох	технологи,	иж	бүрдлүүд	орно.
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