


	 Мөн	зөвлөх	Келвин	Чан	Кенг	Чуен	сүүлийн	олон	
жилийн	зөвлөх	үйл	ажиллагааны	туршлага	нь	ногоон	
бүтээмжийн	талаар	дөнгөж	үйл	ажиллагаа	эхэлж	буй	
байгууллагууд	 болон	 улс	 орнуудад	 ойлгомжтой,	 үр	
дүнтэй	тэргүүн	туршлагуудыг	хуваалцлаа.	
	 Оролцогчид	 2	 өдрийн	 турш	 8	 баг	 болон	
хуваагдаж,		 мөөгний	боловсруулалтын	үйлдвэрийн	
бодит	жишээнд	тулгуурласан	дадлага	хийлээ.	Сургагч	
багш	 нар	 тус	 бүр	 3-4	 группыг	 удирдан	 ажиллаж,	
цэвэр	 усны	 үргүй	 ашиглалтыг	 хэрхэн	 багасгаж,	
үйлдвэрлэлийг	 хэрхэн	 үр	 дүнтэй	 удирдан,	 байгаль	
орчинд	 ээлтэй	 ногоон	 биенес	 эрхлэх	 талаар	 багаар	
ажиллав.	 Сургалтын	 сүүлийн	 өдөр	 багууд	 өөрсдийн	
хийсэн	илтгэлүүдийг	танилцуулж	багийн	ажлыг	нэгтгэн	
дүгнэв.	Оролцогчдын	дунд	улс	орнуудын	бүтээмжийн	
байгууллагуудын	 зөвлөхүүд	 олон	 байсан	 нь	 цаашид	
Ази	 тив	 даяар	 бүтээмжийн	 байгууллагууд	 ногоон	
бүтээмжийг	 онцгойлон	 анхаарч	 үйл	 ажиллагаандаа	
хэрэгжүүлж	байгаагийн	илэрхийлэл	бөгөөд	мөн	чухал	
мэдээлэл	авч	өөрсдийн	чадавхиа	дээшлүүлэхэд	чухал	
ач	холбогдолтой	байлаа.	
	 Оролцогчид,	 ялангуяа	 цаашид	 ногоон	
бүтээмжийн	 зөвлөхөөр	 ажиллах	 зорилго	 чиглэлээ	
тодорхойлж,	 үйл	 ажиллагааны	 төлөвлөгөөгөө	 АББ-д	
илгээх	юм.	Түүнийхээ	дараа	төлөвлөгөөнийхөө	дагуу	
өөр,	 өөрсдийн	 улс	 орны	 жижиг	 дунд	 бизнес	 болон	
бусад	хэрэгцээт	газар	нийт	60	цагийн	үйл	ажиллагаа	
явуулж,	зөвлөгөө	өгөх	бөгөөд	тайлангаа	мөн	АББ	руу	
илгээж,	 хүлээн	 зөвшөөрөгдсөн	 “Ногоон	 бүтээмжийн	
мэргэжилтэн”	болно.	
	 Сургалтын	 оролцогчид	 сургалт	 дууссан	 ч	
бүлгээрээ	ихэд	нягтран	ажиллаж	туршлага	солилцож	
байгаа	 бөгөөд,	 энэ	 нь	 дараа,	 дараагийн	 үйл	
ажиллагаанд	чухал	байх	юм.		

ОРГАНИК ФЕРМЕРИЙН АЖ АХУЙ БОЛОН ХӨДӨӨ 
АЖ АХУЙН ЭКОЛОГИ ОЛОН УЛСЫН ОНЛАЙН 

БАГА ХУРАЛ

 

	 Монголын	 Бүтээмжийн	 Төв	 нь	 Азийн	
Бүтээмжийн	 Төвөөс	 зохион	 байгуулсан	 “Органик	
фермерийн	аж	ахуй	болон	хөдөө	аж	ахуй”	(“Multicountry	
Conference	on	Organic	Farming	and	Agroecology”)	сэдэвт	
олон	 улсын	 онлайн	 сургалтын	 зохион	 байгуулагчаар	
амжилттай	ажиллалаа.	

	 Сургалтыг	2021	оны	10-р	сарын	07-ны	өдрийн	
12.30-17.30	 цагт	 Зүүм	 аппликейшн	 ашиглан	 зохион	
явуулсан	юм.	Уг	сургалтанд	нийт	15	орны	75	оролцогч	
хамрагдсан	 бөгөөд	 өнөөдөр	 манай	 орны	 хувьд,	
ялангуяа	хөдөө	аж	ахуй	болон	фермерийн	зохистой	аж	
ахуйг	үр	дүнтэй	эрхлэхэд	нэн	чухлаар	тавигдаж	байгаа	
органик	аж	ахуйн	ач	холбогдол	болон	Азийн	орнуудад	
амжилттай	 хэрэгжүүлж	 байгаа	 тэргүүн	 туршлагуудыг	
танилцуулсан	нь	ихээхэн	үр	өгөөжтэй	байлаа.	

	 Монгол	 улсын	 хувьд	 хамгийн	 олон	 буюу	
15	 оролцогч	 хамрагдсан	 бөгөөд	 хувийн	 хэвшил,	
төрийн	байгууллага,	судалгааны	болон	боловсролын	
бүх	 л	 талын	 байгууллагын	 төлөөлөгчид	 байсан	 нь	
харьцангуй	олон	талыг	хамарсан	үйл	ажиллагаа	болж	
чадсан	юм.	Олон	улсын	хурлыг	нээж	хэлсэн	үгэндээ	
МТБ-ийн	Гүйцэтгэх	захирал	Я.Эрхэмбаяр	манай	улсад	
хөдөө	 аж	 ахуй,	 мал	 аж	 ахуйн	 ач	 холбогдол,	 хөгжил,	
түүн	дотроо	органик	үйл	ажиллагаа	нэн	чухал	байгааг	
онцлон	дурдсан	юм.	

	 Хурлын	 үндсэн	 илтгэгч	 нар	 болох	 	 Органик	
Хөдөө	 Аж	 Ахуйн	 Хөдөлгөөний	 Олон	 Улсын	 Холбоо	
(IFOAM	 -Organics	 International)-ны	 Гүйцэтгэх	 захирал	
хатагтай	 Луйсэ	 Луттикхолт	 “Органик	 Фермерийн	
Аж	 Ахуй	 болон	 Хөдөө	 аж	 ахуйн	 экологийн	 Дэлхийн	
хоол	 хүнсний	 системд	 үзүүлж	 буй	 нөлөө”	 (“The	
Contribution	 of	 Organic	 Farming	 and	 AgroEcology	 to	
Global	Food	Systems	Transformation”),	“Органик	Хөдөө	
Аж	 Ахуй	 эрхэлдэг	 Филиппиний	 Хот,	 Муж,	 Бүсийн	
Лиг”	 байгууллагын	 (“League	 of	 Organic	 Agriculture	
Municipalities,	 Cities	 and	 Provinces	 of	 the	 Philippines”)	
Гүйцэтгэх	 захирал	 Викториано	Ихонг	 Тагупа,	 “Хөдөө	
аж	ахуйн	бизнес	

 хүнсний	 аюулгүй	 байдал	 дахь	 органик	 болон	
эко	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 чиг	 хандлага”	 (“Organic	 and	
Agroecolgy	 Approaches	 for	 Agribusiness	 and	 Food	
Security”)	 ,	 Азийн	 Бүтээмжийн	 Байгууллагын	 Хөдөө	
Аж	 Ахуйн	 хэлтсийн	 ахлах	 мэргэжилтэн,	 Доктор	
Шайх	 Танвийр	 Хоссэйн	 “Органик	 хөдөө	 аж	 ахуйн	
үйлдвэрлэлийн	 Ази	 тив	 дэх	 шинэлэг	 туршлагууд”	
(“Innovations	in	Asia:	Making	Organic	Agriculture”)	гэсэн	
сэдвүүдээр	тус	тус	илтгэл	тавилаа.	Мөн	МБТ-ийн	дэд	
захирал	Ц.Батбилэг	Монгол	улсад	сүүлийн	жилүүдэд	
органик	 мал	 аж	 ахуй,	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 чиглэлээр	
МБТ-өөс	хэрэгжүүлж	байгаа	үйл	ажиллагаа,	төслүүд,	
тэдгээрт	 АБТ-ийн	 чадавхи	 бэхжүүлэх	 дэмжлэг	 ямар	
чухал	үүрэгтэй	байсан	 талаар	дэлгэрэнгүй	мэдээлэл	
өглөө.	

 

	 Энэ	нь	бусад	улс	оронтой	туршлага	солилцох,	
цаашид	 АББ-ын	 зүгээс	 хэрхэн	 хамтран	 ажиллах	
боломжийн	талаар	танилцуулсан	үр	дүнтэй	мэдээлэл	
байсан	 юм.Хурлын	 оролцогчид	 ихээхэн	 идэвхтэй	
сонсож,	 илтгэл	 бүрийн	 дараа	 болон	 хэлэлцүүлгийн	
үеэр	 олон	 асуулт	 асууж	 оролцлоо.Хурлын	 төгсгөлд	
илтгэгч	болон	оролцогчдын	төлөөлөл	үг	хэлж	зохион	
байгуулагчдад	талархал	илэрхийлсэн	бөгөөд,	хуралд	
хэлэлцсэн	сэдвүүд	цаг	үеэ	олсон,	их	ач	холбогдолтой,	
мөн	сонирхолтой,	чухал	мэдээллүүд	багтаасан	байгааг	
онцлог	тэмдэглэсэн	юм.

НОГООН БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ 
ОЛОН УЛСЫН ДИЖИТАЛ СУРГАЛТ 

БОЛЛОО 

	 АББ	болон	Пакистаны	Бүтээмжийн	байгууллага	
хамтран	 “Ногоон	 бүтээмжийн	 мэргэжилтэн	 бэлтгэх	
олон	 улсын	 дижитал	 сургалт”	 (“Digital	 Multicountry	
Training	 Course	 for	 Green	 Productivity	 Specialists”)-ыг	
2021	 оны	 9-р	 сарын	 13-17-ны	 өдрүүдэд	 зохион	
байгуулав.	Сургалтанд	нийт	орны	14	орны	47	оролцогч	
хамрагдлаа.	

	 Сургалтыг	 Пакистаны	 Бүтээмжийн	
Байгууллагын	 үйл	 ажиллагаа	 эрхэлсэн	 дарга	
Мухаммад	 Аламгир	 Чаудхари	 нээж	 хэлсэн	 үгэндээ	
дэлхий	 нийт	 даяар	 болон	 Ази	 тивд	 “ногоон	 бизнес”	
буюу	 үр	 бүтээмжит	 бизнес	 эрхлэлт	 ямар	 чухал	
байгаа	тухай	онцгойлон	дурдсан	юм.	Мөн	Пакистаны	
Бүтээмжийн	 Байгууллагын	 олон	 улсын	 харилцааны	
ерөнхий	менежер	Важи	Ахмед	Аббаси	“A	Pathway	for	
Net-zero	Carbon	Emissions”	илтгэлдээ	нүүрстөрөгчийн	
ялгарлыг	 багасгах	 нь	 байгалийн	 баялгийн	 нөөцийг	
аль	болох	удаан	ашиглахад	ямар	чухал	болох	талаар	
дэлгэрэнгүй	ярилаа.	
	 Сургалтын	 сургагч	 багшаар	 Норвегийн	
Байгаль	орчин	судлаач,	зөвлөх	Др.	Супорн	Кууттатеп,	
Сингапурын	 Тейан	 Консултинг	 компаний	 захирал,	
ахлах	 зөвлөх	 Келвин	 Чан	 Кенг	 Чуен,	 Пакистаны	
Бүтээмжийн	байгууллагын	Дэд	ахлах	менежер	Афтаб	
Хан	 Масууд	 нар	 ажиллаж	 сонирхолтой	 илтгэлүүд	
тавьж,	бүлгүүдийг	удирдан	ажилласан	юм.	
	 Др.	 Супорн	 Кууттатеп	 Тайланд	 гаралтай	
бөгөөд	 байгалийн	 баялгийн	 хомсдол	 нь	 тив	
харгалзахгүйгээр	 дэлхийн	 улс	 оронд	 бүрт	 нүүрлэж	
болзошгүй	байгааг	сүүлийн	үеийн	судалгаа,	мэдээлэл	
дээр	суурилан	харуулсан	бол	ноён	Афтаб	Хан	Масууд	
сүүлийн	 жилүүдэд	 хэт	 эрчимтэй	 хөгжиж	 буй	 өндөр	
хүчин	чадалтай	аж	үйлдвэрүүдийн	байгаль	орчинтой	
харилцан	нөлөөлөл	хийгээд	үйлдвэржилт,	хотжилтийн	
асуудал	 нь	 байгаль	 орчин	 болон	 цаг	 ууртай	 хэрхэн	
зүй	 зохистой	 уялдах	 ёстой	болохыг	 сонирхолтой	 тоо	
баримт	дээр	тулгуурлан	харуулсан	юм.	



БҮТЭЭМЖ ПОДКАСТ ЦУВРАЛ

	 Монголын	 Бүтээмжийн	 Төвөөс	 30	 жилийнхээ	
ойн	 хүрээнд	 “Бүтээмж”	 цуврал	 подкастыг	 бэлтгэж,	
хэрэглэгчдэд	 хүргэж	 эхэллээ.	 “Бүтээмж”	 цуврал	
подкаст	нь:	

	 Байгууллагын	 эрхэм	 зорилгыг	 хэрэгжүүлэх	
олон	 талт	 үйл	 ажиллагааг	 сурталчлах,	 Бүтээмжийн	
тухай	 мэдлэг,	 цэгцтэй	 ойлголтыг	 хэрэглэгчдэд	 өгч,	
байгууллагынхаа	бүтээмжийг	дээшлүүлэх	эрмэлзэлтэй	
болгох,	 түүгээрээ	 дамжуулан	 эх	 орны	 хөгжлийн	
бодлогод	 нөлөөлөх,	 МБТ-ийн	 үйл	 ажиллагааг	
сурталчлах,	 үйлчилгээний	 хүрээг	 тэлэх,	 хамтын	
ажиллагааг	хөгжүүлэх	зэрэг	үндсэн	зорилготой.

Подкастыг	МБТ-ийн	экспертүүд,	гэрээт	зөвлөхүүд	хийж	
байгаа	бөгөөд	дугаар	бүрт	бүтээмжийн	талаарх	суурь	
мэдээллийг	 товч	 хэлбэрээр	 өгөхөөс	 гадна	 харилцагч	
нараа	 урьж	 оролцуулан,	 тэдгээрийн	 үйл	 ажиллагааг	
сурталчлах,	тэргүүн	туршлагыг	нь	түгээн	дэлгэрүүлэхэд	
анхаарах	болно.	Түүнчлэн	бүтээмжийн	мэргэжилтнүүд,	
АББ	болон	Азийн	бусад	бүтээмжийн	төвүүдээс	зочид	
урьж,	тивийн	хэмжээний	шинэлэг	санаачилга,	тэргүүн	
туршлагыг	Монголынхоо	байгууллагууд,	 хэрэглэгчдэд	
хүргэх	боломжтой.	

Одоогоор	 “Бүтээмж”	 подкаст	 цувралын	 эхний	 24	
сэдэв	батлагдсан	бөгөөд	энэ	нь	нэг	жилийн	хугацаанд	
үргэлжилнэ.	 Подкастын	 шинэ	 дугаарууд	 нь	 тогтсон	
хугацаа	буюу	сар	бүрийн	2,	4	дэх	долоо	хоногийн	Пүрэв	
гарагт	 сонсогч,	 хэрэглэгчдэд	 хүрч	 байна.	 Ингээд	 нэг	
жилийн	хугацаанд	бүтээсэн	бүх	цувралыг	олон	нийтэд	
хүргэж	 таниулсны	 дараа	 үр	 дүнгийн	 үнэлгээг	 хийж	
үзэх	 бөгөөд	цаашид	илүү	 гүнзгийрүүлсэн	мэдээллийг	
багтаан	үргэлжлүүлэн	явуулах	боломжтой	юм.	

Подкастыг	 soundcloud	 систем	 дээр	 бүтээж,	 МБТ-
ийн	 нийгмийн	 сүлжээнүүд	 болон	 Youtube	 хуудсанд	
байршуулна.	Подкастын	бүрэн	эрх	МБТ-д	хадгалагдах	
бөгөөд	 МБТ-ийн	 зөвшөөрлөөр	 бусад	 байгууллагын	
мэдээллийн	 сувгаар	 давхар	 түгээхийг	 хөхүүлэн	
дэмжинэ.	 Ингэснээр	 энэхүү	 подкастаар	 өгүүлж	 буй	
мэдлэг	мэдээлэл	нь	зөвхөн	МБТ,	түүний	хэрэглэгчдэд	
биш,	 бизнес	 эрхлэгчид,	 ажил	 олгогч	 байгууллагууд,	
олон	 нийтэд	 өргөн	 хүрээнд	 	 хүрч,	 бүтээмжийн	
хөдөлгөөнийг	улам	өргөн	түгээн	дэлгэрүүлэхэд	дөхөм	
болно.		

  

  “ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ” 

	 Монголын	 Бүтээмжийн	 Төвөөс	 хэрэгжүүлж	
буй	 сургалтууд,	 зөвлөгөө	 зэрэг	 нь	 ганцхан	 “албан	
байгууллага”	 гэсэн	 утгаар	 бус,	 хувь	 хүний	 өөрийн	
хөгжлийг	 хангахад	 олон	 талаар	 чухал	 нөлөөтэй	
байдаг.	

“Байгууллагын	 хөгжилд	 нөлөөлөх	 олон	 хүчин	 зүйлс	
байдгийн	 нэг	 нь	 хувь	 хүний	 хөгжил	юм.	 Байгууллага	
бий	 болох,	 оршин	 тогтнохын	 үндэс	 нь	 байгууллагын	
гишүүд	 буюу	 хувь	 хүн	 бүрээс	 хамаардаг.	 Хөгжил	 нь	
шинэ	 хариуцлага,	 ахиц	 дэвшлийн	 төлөө	 хүмүүсийн	
мэдлэг,	ур	чадварыг	сайжруулах,	төгс	төгөлдөр	болгох,	
үр	ашиг,	үр	дүнг	нь	дээшлүүлэхэд	чиглэсэн	тасралтгүй	
үйл	 ажиллагаа,	 үйл	 явц	 юм.	 МБТ-ийн	 сургалтууд	
чухамхүү	 энэхүү	 тасралтгүй	 хөгжих	 үйл	 явцыг	 илүү	
чанартай,	үр	дүнтэй	болгоход	чиглэдэг.	

	 Эрдэмтэд	 аливаа	 зүйлийн	 хөгжил	 бол	 хувь	
хүнээс	эхэлдэг	гэдгийг	нотолдог.	Хувь	хүн	хөгжиж	байж	
баг	бүлэг	хөгжих,	баг	бүлэг	хөгжиж	байж	байгууллага	
хамт	олон	хөгжих,	байгууллага	хамт	олон	хөгжиж	байж	
нийгэм	хөгжих,	нийгэм	хөгжиж	байж	улс	эх	орон	хөгжих	
хамааралтай	 билээ.	 Тиймээс	 хүний	 удирдлага	 доор	
ажил	үүргээ	 гардан	 гүйцэтгэдэг	 	 үйлчилгээний	болон	
гүйцэтгэх	 ажилтан	 ч	 бай,	 зохих	 баг,	 хэлтэс,	 тасгийн	
дарга	 ч	 бай,	 байгууллагын	 дээд	 түвшний	 удирдах	
хүмүүс	 ч	 бай	 гишүүн	 бүрийн	 хөгжлөөс	 шалтгаалдаг	
гэдгийг	 ойлгож	 гэмээ	 нь	 тухайн	 байгууллага	 нэгдсэн	
зорилгод	 нэгдэн	 амжилт	 гаргадаг.Хувь	 хүний	
сэтгэл	 ханамж,	 тэдний	 хийж	 бүтээж	 байгаа	 чадвар	
байгууллагын	хөгжилд	ихээхэн	хамааралтай.	

МБТ-ийн	 сургалтуудыг	 чухам	 энэ	 талаас	 нь	
харж,	 ойлгож	 чадсан,	 үүгээрээ	 харилцагч	 болсон	
байгууллагуудын	 бүтээмж	 нь	 дээшилсэн	 байдгийг	
харж	 болно.	 МБТ	 нь	 30	 жилийнхээ	 ойн	 хүрээнд	
хамтрагч	байгууллагуудынхаа	тэргүүн	туршлагыг	олон	

нийтэд	түгээн	дэлгэрүүлэхэд	олон	чиглэлийн	ажлуудыг	
зохион	байгуулахаар	төлөвлөж	байна.	Ингэснээр	хувь	
хүний	хөгжил	нь	байгууллагадаа	ямар	чухал	болохыг	
мэдэх	болно.

	 Та	бодлоо	хяна,	бодол	тань	үг	болно,	Та	үгээ	
хяна,	үг	тань	үйлдэл	болно,	Та	үйлдлээ	хяна,	үйлдэл	
тань	 зуршил	 болно,	 Та	 зуршлаа	 хяна,	 зуршил	 тань	
араншин	 болно,	 Та	 араншингаа	 хяна,	 араншин	 чинь	
хувь	заяа	тань	болно.	

"ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ, ХАРИУ     
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЧАДАВХИЙГ ҮНЭЛЭХ НЬ” 

СЭДЭВТ ТӨСӨЛ 

	 2020	оны	04	сарын	29-ны	өдөр	“Коронавируст	
халдвар	 /ковид-19/-ын	 цар	 тахлаас	 урьдчилан	
сэргийлэх,	тэмцэх,	нийгэм,	эдийн	засагт	үзүүлэх	сөрөг	
нөлөөллийг	 бууруулах	 тухай”	 хуулийг	 баталсан.	 Уг	
хууль	 нь	 4	 бүлэг,	 19	 зүйл	 заалттай,	 хуулийн	 үйлчлэх	
хугацаа	2020.12.31	гэж	заасан	байна.

	 Энэ	хуулийн	зорилт	нь	коронавируст	халдвар	/
КОВИД-19/-ын	цар	тахал	/цаашид	“цар	тахал”	гэх/-аас	
урьдчилан	сэргийлэх,	тэмцэх,	нийгмийн	эрүүл	мэндийг	
хамгаалах,	 хүний	 эрхэд	 тодорхой	 хязгаарлалт	 хийх,	
холбогдох	шийдвэрийг	шуурхай	гаргах,	нийгэм,	эдийн	
засагт	 үзүүлэх	 сөрөг	 нөлөөллийг	 бууруулах,	 зохион	
байгуулалтын	асуудлыг	Засгийн	газар	онцгой	журмаар	
шийдвэрлэхтэй	 холбогдсон	 харилцааг	 зохицуулахад	
оршино	гэжээ.	

	 Энэхүү	 хуулинд	 болон	 бусад	 хууль	 эрх	 зүйн	
баримт	бичигт	КОВИД-19-ийн	эрсдлийг	 үнэлэх	болон	
бэлэн	 байдлын	 үнэлгээг	 хийх	 шалгуур	 шаардлага	
байхгүй	байгаа	нь	эрүүл	мэндийн	байгууллага	төдийгүй	
бусад	 аливаа	 байгууллага	 эрсдлээ	 хэрхэн	 үнэлэх,	
үнэлгээ	 хийгээд	 өндөр	 эрсдэлтэй	 гэж	 үнэлэгдсэн	
тохиолдолд	 ямар	 хариу	 арга	 хэмжээ	 авч	 хэрхэн	
ажиллах	 талаар	 нэгдсэн	 ойлголт	 байхгүй	 байгаа	
зэрэг	нь	“Цар	тахлын	үеийн	бэлэн	байдал,	хариу	арга	
хэмжээний	чадавхийг	үнэлэх	нь”	хэмээх	энэхүү	төслийг	
хийх	үндэслэл	болж	байна.	

	 Энэхүү	 төсөл	 нь	 эрүүл	 мэндийн	 салбарын	
3	 шатлалд	 цар	 тахлын	 үеийн	 бэлэн	 байдал,	 хариу	
арга	 хэмжээний	 чадавхийг	 үнэлж,	 удирдамж,	
гарын	 авлагыг	 шинэчлэн	 боловсруулж,	 дахин	 ажил	
эхлэх	 үеийн	 хөдөлмөрийн	 аюулгүй	 байдал,	 эрүүл	
ахуйн	 бэлэн	 байдлыг	 хангах	 зорилгыг	 дэвшүүлсэн	
юм.Эрүүл	 мэндийн	 анхан,	 хоёрдогч	 шатлал	 болон	
төрөлжсөн	 нарийн	 мэргэжлийн	 эмнэлгийн	 гэсэн	 3	
түвшинд	цар	тахлын	үеийн	бэлэн	байдал,	хариу	арга	
хэмжээний	чадавхийг	 үнэлэх,	Ноцтой	байдлын	үеийн	
удирдамжийг	 шинэчлэн	 боловсруулж,	 сургалтын	
хөтөлбөр	 боловсруулах,	 Хөл	 хорионы	 дараах	 бэлэн	
байдлыг	хангах	хөдөлмөрийн	аюулгүй	байдал,		эрүүл	
ахуйн	журам,	удирдамжийг	батлуулах,	Эрүүл	мэндийн	
тусламж	үйлчилгээ	авч	буй	үйлчлүүлэгчид	сэтгэл	зүйн	
дэмжлэг	 үзүүлэх,	 стресс	 менежмент,	 Хөл	 хорионы	
дараах	 бэлэн	 байдлыг	 хангах	 хөдөлмөрийн	 аюулгүй	
байдал,		эрүүл	ахуйн	журам,	удирдамж	боловсруулах	
зэрэг	зорилт	тавин	ажиллаж	байна.

Үүнээс	одоогоор	хийгдсэн	ажлууд	нь:

	 Олон	 улсад	болон	Монгол	 улсад	мөрдөж	буй	
COVID-19	 цар	 тахлын	 үеийн	 халдвар	 хамгааллын	
заавар,	 зөвлөмжүүд	 зэрэг	 100	 гаруй	 эрх	 зүйн	
баримт	 бичгүүдэд	 баримтын	 судалгаа	 хийж,	 сэтгэл	
ханамжийн	 судалгаа,	 эрсдлийн	 үнэлгээ	 (Эрүүл	
мэндийн	 байгууллагаар	 үйлчлүүлж	 буй	 иргэдийн,	
Эрүүл	мэндийн	байгууллагын	албан	 хаагчдын,	 Ковид	
19	 халдварын	 эрсдлээс	 сэргийлэх	 эмнэлгийн	 орчны	
үнэлгээ)	хийж	дүгнэлт,	зөвлөмж	боловсруулав.

	 ДЭМБ-аас	 гаргаж	 буй	 халдвар	 хамгааллын	
заавар	 зөвлөмжийн	 хэрэгжилтийг	 манай	 улсын	
хэрэгжилттэй	 харьцуулсан	 судалгааг	 хийв.	 КОВИД-
19-ийн	 халдварын	 эсрэг	 өөрийн	 орны	 нөхцлийг	
тооцсон	 бодлого	 боловсруулах,	 хариу	 арга	 хэмжээг	
хэрэгжүүлж	 буй	 байгууллагад	 шаардлагатай	 нотлох	
баримт	 бичгийг	 боловсруулсан.	 Цар	 тахлын	 үеийн	
олон	 нийтийн	 төсөөлөл,	 зан	 үйлийн	 өөрчлөлтийн	
талаар	 бодит	 мэдээллийн	 судалгааг	 хийж	 дүгнэлт,	
зөвлөмжийг	 Англи,	 Монгол	 хэл	 дээр	 боловсруулав.		
Мөн	 3	 эмнэлгийн	 эрсдлийн	 үнэлгээг	 хийж	 Англи,	
Монгол	дээр	81	хуудас	бүхий	тайлан	боловсруулав.



“ИСО 45001 ХАБЭА АХЛАХ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИД”ЦАХИМ СУРГАЛТ

	 Монголын	 бүтээмжийн	 төв,	 Азийн	
бүтээмжийн	байгууллага	болон	Коенг	Солюшн	ОУ-ын	
баталгаажуулалтын	байгууллага	хамтран	“ИСО 45001 
ХАБЭА ахлах хэрэгжүүлэгчид” цахим сургалтыг	
2021	оны	10-р	сарын	18-28-ны	өдрүүдэд	өдөрт	4	цагийн	
нийт	 32	 цагийн	 хугацаатайгаар	 зохион	 байгууллаа.	
Сургалтын	 зорилго	 нь	 “Менежментийн	 системийн	
чадавхийг	 дээшлүүлэхэд	 зөвлөхүүдийг	 дэмжих,	 ISO	
45001	дээр	суурилсан	Хөдөлмөрийн	аюулгүй	байдал,	
аюулгүй	байдлын	менежментийн	систем	 (OH&S	MS)	
-ээр	дамжуулан	үр	дүнтэй	зөвлөлдөхөд	шаардлагатай	
мэдлэг	чадварыг	хөгжүүлэх”	явдал	юм.

	 Сургалтын	 үр	 дүнд:	 ISO	 45001	 -ийн	
хэрэгжилтийн	хүрээнд	хэрхэн	илүү	үр	дүнтэй	зөвлөгөө	
өгөх	 талаар	 гүнзгий	 мэдлэгтэй	 болох,ХАБЭА-н	
менежментийн	 системийг	 хэрэгжүүлэх,	 зөвлөхийг	 үр	
дүнтэй	 хэрэгжүүлэхэд	 ашигладаг	 ойлголт,	 хандлага,	
арга,	 техникийг	 эзэмших,ISO	 45001	 стандартын	
шаардлагыг	 байгууллагын	 тодорхой	 нөхцөлд	 хэрхэн	
тайлбарлах	 талаар	 олж	 мэдэх,Байгууллагад	 ХАБЭА	
-н	 менежментийн	 системийг	 үр	 дүнтэй	 төлөвлөх,	
хэрэгжүүлэх,	 удирдах,	 хянах,	 хадгалахад	 хэрхэн	
дэмжлэг	үзүүлэх	талаар	сурах,ХАБЭА-н	менежментийн	
системийн	 шилдэг	 туршлагыг	 хэрэгжүүлэх	 талаар	
байгууллагад	зөвлөгөө	өгөх	туршлагатай	болно.	

 

	 Энэхүү	“Лийд	(ахлах)	хэрэгжүүлэгч	бэлтгэх	ОУ-
ын	 гэрчилгээт	 сургалт”	 нь	 танхимын	 сургалт	 боловч	
СOVID-19	 цар	 тахлын	 улмаас	 анх	 удаагаа	 ийнхүү	
цахимаар	 явагдлаа.	Сургалт	 нь	 лекц,	 видео	 хичээл,	
цахим	хэлбэрээр	туршлага	судлах	аргыг	хослуулсан	
хэлбэрээр	 явагдсан	 бөгөөд	 үйл	 ажиллагааны	 хоёр	
чиглэлийг	хамарсан	юм.	Үүнд:	 	Зөвлөх	үйлчилгээний	
үр	 нөлөөг	 хэрхэн	 хангах	 талаар	 сургалт	 явуулах,	
мэргэжлийн	 хүмүүс	 өөрсдийн	 зөвлөгөө,	 сургалтаа	
тогтмол	 амжилттай	 хийж,	 салбар	 бүрт	 өндөр	 эрэлт	
хэрэгцээг	хангах	зорилгоор	сургалт	явуулах;	Зөвлөхүүд	
нь	 хэрэгжилтийг	 эзэмшиж,	 ХАБЭА-н	 системийг	
удирдах,	үйлчлүүлэгчидтэй	харилцах,	зөрчилдөөнийг	
шийдвэрлэх	 чадвартай	 болох	 мэдлэгт	 суралцахад	
чиглэгдсэн	сэдвийг	хамарсан	юм.	

	 Тус	 сургалтад	 нийт	 23	 оролцогч	 хамрагдаж	
үүнээс	“Эрдэнэт	үйлдвэр”	ТӨҮГ-ийн	ХАБЭА-н	хэлтсийн	
10	 оролцогч	 амжилттай	 хамрагдаж	 оролцогчийн	
сертификат	авлаа.        

“БҮТЭЭМЖ БА ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА”

 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагын	 60	 жилийн	
ой,	 Монголын	 бүтээмжийн	 төвийн	 30	 жилийн	
ойд	 зориулан	 бэлтгэн	 гаргаж	 буй	 «БҮТЭЭМЖ	 БА	
ЧАНАРЫН	 УДИРДЛАГА»	 Нэгдмэл	 хөтөлбөрийн	
удирдагч,	 чиглүүлэгч,	 ахлах	 хэрэгжүүлэгчдийн	 гарын	
авлага	бүхий	номыг	танилцуулж	байна.	

	 Энэхүү	 номонд	 орчин	 үеийн	 бүтээмж,	
чанарын	 удирдлагын	 үндсэн	 асуудлыг	 иж	 бүрэн	
хамруулахыг	 зорьж	 өндөр	 хөгжсөн	 орнуудын	 ололт	
амжилт	туршлагаас	суралцаж,	өөрийн	орны	онцлогийг	
бодолцон	 нутагшуулах	 боломжийн	 чухлыг	 харгалзан	
гадаадын	 зарим	 орны	 бодит	 жишээ,	 сорилын	
материал,	 хэлэлцүүлэг	 явуулах,	 асуудал	шийдвэрлэх	
аргын	жишээ	зэргийг	онолын	мэдлэгээ	бататгахад	тус	
болох	үүднээс	багтаасан	юм.	

	 Энэхүү	 бүтээл	 нь	 бизнес	 болон	 бизнесийн	
удирдлагыг	үр	ашигтай,	эрчимтэй	хөгжүүлэхэд	ихээхэн	
хувь	нэмэр	оруулах	болно	гэдэгт	итгэлтэй	байна.

Номын	хур	элбэгшин	дэлгэрэх	болтугай!

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИТ 425 СУРГУУЛЬ, 
ЦЭЦЭРЛЭГТ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТИЙН 

ЧИГЛҮҮЛЭГ ӨГӨХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

	 Монголын	 бүтээмжийн	 төв	 нь	 “Монгол	 дахь	
барилга	 байгууламжийн	 эрчим	 хүчний	 үр	 ашгийг	
дээшлүүлэх	нь”	төслийг	Монгол	Улсын	Засгийн	газар,	
Холбооны	бүгд	найрамдах	Герман	Улсын	Засгийн	газар	
хоорондын	 хөгжлийн	 хамтын	 ажиллагааны	 хүрээнд	
Нийслэлийн	 Засаг	 даргын	 Тамгын	 газар,	 Германы	
олон	улсын	хамтын	ажиллагааны	нийгэмлэг	(GIZ)-тэй	
2018	оноос	хамтран	хэрэгжүүлж	байгаа	билээ.	
	 Энэхүү	төслийн	хүрээнд	Монголын	бүтээмжийн	
төв	 нь	 зөвлөх	 үйлчилгээ	 явуулах,	 зөвлөмж	 дүгнэлт	
гаргахаар	 төслийн	 үйл	 ажиллагааг	 нийслэлийн	
төрийн	өмчийн	сургууль,	цэцэрлэгийн	барилгад	эрчим	
хүчний	 удирдлагын	 тогтолцоо	 (EnMS)-г	 нэвтрүүлэхэд	
шаардагдах	 суурь	 судалгааг	 гүйцэтгэх,	 ISO	 50001	
стандартыг	 нэвтрүүлэхээр	 төслийг	 амжилттай	
эхлүүллээ.	
Суурь	 судалгаа	 явуулахад	 шаардлагатай	 эрчим	
хүчний	 хэмнэлтийн	 чиглүүлэг	 өгөх	 сургалтыг	 2021	
оны	 10	 дугаар	 сарын	 29-ний	 өдөр	 цахим	 хэлбэрээр	
Улаанбаатар	 хотын	 есөн	 дүүрэг	 тус	 бүрт	 зохион	
байгуулав.		

	 Уг	 сургалтанд	 425	 сургууль,	 цэцэрлэгийн	
удирдлага	албан	 хаагчид	оролцсон	бөгөөд	барилгын	
эрчим	 хүчний	 судалгаанд	 хэрхэн	 хамрагдах	 талаар	
чиглүүлэх	зааварчилгаа,	мэдээллийг		өгөв.		
Суурь	 судалгаанд	 Улаанбаатар	 хотын	 Төрийн	 өмчит	
сургууль/цэцэрлэгийн	 ерөнхий	 мэдээлэл,	 Барилгын	
мэдээлэл,	 Эрчим	 хүчний	 хэрэглээ,	 гүйцэтгэл,	 Эрчим	
хүчний	 зарцуулалт	 /тоног	 төхөөрөмж/,	 Гэрэлтүүлэг,	
ISO	50001	стандартын	шаардлага,	түүнчлэн	холбогдох	
хуулийн	 шаардлагын	 хэрэгжилт	 зэрэг	 чиглэлийг	
багтаан	хамруулах	юм.	

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ 
БҮТЭЭМЖИЙН ХӨДӨЛГӨӨН 

 “Бүтээмж-чанарыг	 сайжруулах	 жил”-ийн	 аяны	
онцлог	хийгдсэн	ажлын	товч	мэдээлэлд	үндэслэн	МБТ-
өөс	“Төрийн	байгууллагын	бүтээмжийг	дээшлүүлэх	нь”	
сэдвээр	Булган	аймгийн	төрийн	байгууллагуудад	дөрвөн	
чиглэлээр	сайжруулалтын	зөвлөмжийг	өгч	ажиллав.	Үүнд:		
-	Засаглал	ба	стратегийн	удирдлага	
-	Хүний	нөөцийн	удирдлага	
-	Санхүү	хөрөнгийн	удирдлага	
-	Мэдээллийн	удирдлага	

	 Энэхүү	үйл	ажиллагаанаас	дараахь	үр	нөлөө	
гарах	болно.	Үүнд:
-	Цаашдын	төлөвлөлтийг	системтэйгээр	хэрэгжүүлдэг	
болох	
-	Удирдлага	–	ажиллагсдын	хамтын	ажиллагаа,	
харилцан	ойлголцлыг	бэхжүүлэх	
-	Ажилтнуудын	бүтээлч	сэтгэлгээ	дээшилж,	тасралтгүй	
сайжруулалтын	хандлага	төлөвших
-	Байгууллагын	соёлыг	сайжруулж,	эерэг	хандлага,	
багаар	ажиллах	ур	чадварыг	хөгжүүлэх	
-	Баримтжуулсан	мэдээллийн	тогтолцоог	сайжруулах	
зэрэг	өрсөлдөх	давуу	байдлыг	нэмэгдүүлэх	боломжтой	
болох	юм.



 

 

	 Монголын	 бүтээмжийн	 төвийн	 эксперт	
М.Хишигдэлгэр	 10-р	 сарын	 22-нд	 “АЗ	 ХУР”	 ХХК-ийн	
захиалгаар,	уг	компаний	45	ажилчин,	албан	хаагчдыг	
хамруулан	“Бүтээмж	ба	чанарын	менежмент,	Бүтээмж	
дээшлүүлэх	 арга	 хэрэгслүүд	 болон	 бүтээмжийн	
хөтөлбөрийн	 үр	 дүнг	 нэмэгдүүлэх”	 талаар	 1	 цагийн	
сургалтыг	орлоо.

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

	 Монголын	Бүтээмжийн	Төв	нь	байгууллага,	аж	ахуйн	нэгжийн	бүтээмж,	өрсөлдөх	чадварыг	дээшлүүлэх	
чиглэлээр	хамтарсан	төсөл,	хөтөлбөр	хэрэгжүүлэх,	гадаадын	улс	орнуудын		сургалтанд	Монгол	Улсаас	төлөөлөгч	
хамруулах,	 дотооддоо	 сургалт,	 арга	 хэмжээ	 зохион	 байгуулан	 ажилладаг	 билээ.	 Монголын	 бүтээмжийн	
төв	 нь	 харилцагч	 байгууллагуудтай	 хамтран	 ажиллаж,	 бүтээмж	дээшлүүлэх,	 эрчим	 хүч,	 нөөцийн	 үр	 ашигтай	
зарцуулалт,	ногоон	бүтээмж	зэрэг	цэвэр	үйлдвэрлэлийн	талаар	төсөл	хөтөлбөрүүд	амжилттай	хэрэгжүүлсээр	
байна.Манай	төвийн	байнгын	харилцагч	байгууллагууд	болох		“Дархан	Сэлэнгийн	цахилгаан	түгээх	станц”	ХК	
болон	“Деспетчерийн	үндэсний	төв”	ТӨХК,	“Хаан	банк”,	“Дарханы	төмөрлөг”	ТӨХК,	“УБЦТС”	ТӨХК	мөн	“Булган	
аймгийн	засаг	даргын	тамгын	газар”	зэрэг	нэр	хүндтэй	байгууллагууд	тогтмол	амжилттай	хамтран	ажилладаг	
билээ.

	 	 МБТ-ийн	 экспэртүүд	 харилцагч	 байгууллагуудад	 дотоод	 сургалтууд	 болох	 “Бүтээмжийн	 тухай	
ойлголт”,	 “ISO	 олон	 улсын	 стандартууд”,	 “Бүтээмжийн	 арга	 хэрэгслүүдийн	 хэрэгжүүлэлт”,	 “Чанарын	 7	 арга”	
болон	“Багаар	үр	дүнтэй	ажиллах”	гэх	мэтчилэн	байгууллагын	менежментийг	сайжруулах	анхан	болон	ахисан	
шатны	 сургалтуудыг	 тогтмол	 зохион	 байгуулж	 байна.	 Түүнчлэн	 2021	 онд	 Азийн	 Бүтээмжийн	 Байгууллагаас	
хэрэгжүүлсэн	гадаад	сургалтуудад	харилцагч	байгууллагын	ажилчид	амжилттай	оролцож,	гэрчилгээ	гардан	авч	
мэдлэгийн	төвшингөө	ахиулан	туршлага	солилцсоор	байна.	Манай	төвтэй	хамтран	ажиллах	гэрээ	байгуулснаар	
компанийн	бүтээмжийн	хөтөлбөрт	дэмжлэг	үзүүлэх	ажлын	байран	дээрх	сургалт	зөвлөгөөг	Азийн	бүтээмжийн	
байгууллага	 /АББ/-ын	 болон	 төвийн	 экспертүүд	 зохион	 байгуулах,	 төвөөс	 зохион	 байгуулсан	 АББ-ын	 болон	
дотоодын	сургалтад	хөнгөлөлттэй	үнээр	оролцогч	хамруулах,	төсөл	хөтөлбөр	хамтран	хэрэгжүүлэх	зэргээр	үр	
дүнтэй	хамтран	ажиллаж,	компанид	тасралтгүй	сайжруулалтын	соёлыг	бий	болгох	боломжтой	юм.

10 САРД ТАНХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН 
ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТУУД 

	 Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	2021	оны	10	дугаар	
сарын	14-ний	өдөр	“Гэр	бүл	хүүхэд	залуучуудын	үндэсний	
төв”-д	 бүтээмжийн	 тухай	 ойлголт	 болон	 бүтээмжийн	
арга	хэрэгслийн	талаарх	8	цагийн	танхимын	сургалтыг	
40-н	 ажилтан	 албан	 хаагчдад	 амжилттайгаар	 зохион	
байгуулав.	 Уг	 сургалтын	 илтгэгч	 багшаар	 Монголын	
бүтээмжийн	 төвийн	 Дэд	 захирал	 Ц.Батбилгэг,	 эксперт	
Д.Ариунзул	нар	ажиллаж,	бүтээмжийн	арга	хэрэгслийн	
талаар	 оролцогчдод	 мэдээлэл,	 зөвлөгөө	 өгсөн	 юм.	
Сургалтын	явцад	“Гэр	бүл	хүүхэд	залуучуудын	үндэсний	
төв”-ийн	 ажилтан	 албан	 хаагчидтай	 хэрхэн	 өөрийн	
байгууллага	дээр	бүтээмжийг	хөгжүүлэх	болон	ашиглах	
талаар	харилцан	ярилцах	хэлбэрээр	явагдаж,	бүтээмж,	
түүний	 арга	 хэрэгслийг	 амжилттай	 хэрэгжүүлсэн	
байгууллагуудын	 бодит	 жишээ,	 хэрэгжүүлэх	 боломжит	
туршлагаас	 хуваалцлаа.	 Энэхүү	 сургалтaнд	 “Гэр	 бүл	
хүүхэд	 залуучуудын	 үндэсний	 төв”-ийн	 салбар,	 дүүрэг	
тус	бүрийн	шинэ	залуу	ажилчид	амжилттай	хамрагдан,	
бүтээмжийн	 тухай	 анхан	 шатны	 ойлголтыг	 авсан	 тул	
Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	бүтээмжийн	анхан	шатны	
сургалтын	гэрчилгээг	гардуулан	өглөө.		


