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АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХТ 60 ЖИЛИЙН ОЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

	 Азийн	бүтээмжийн	байгууллага	/АББ/-ын	60	жилийн	ойн	арга	хэмжээний	нээлтээ	2021	оны	01	дүгээр	
сарын	21-ны	өдөр	13	цагаас	цахимаар	зохион	байгууллаа.	
АББ	 нь	 Ази,	 Номхон	 далайн	 бүс	 нутгийн	 бүтээмжийг	 дээшлүүлэх	 үүрэг	 бүхий	 Засгийн	 газар	 хоорондын	
байгууллага	 юм.	 АББ	 нь	 1961	 онд	 байгуулагдсан	 бөгөөд	 бодлогын	 зөвлөх	 үйлчилгээ,	 байгууллагын	
чадавхийг	бэхжүүлэх	хүчин	чармайлт,	бүтээмжийн	тэргүүн	туршлагыг	хуваалцах,	бүтээмжийн	мэдээлэл,	дүн	
шинжилгээ	хийх	замаар	бүс	нутгийн	нийгэм,	эдийн	засгийн	тогтвортой	хөгжилд	хувь	нэмэр	оруулж	ажилладаг	
байгуулага	юм.	Энэхүү	нээлт	нь	Ази	дах	60	жилийн	түүхтэй	бүтээмжийн	аян,	үүнд		Ази,	Номхон	далайн	бүс	
нутгийн	хөгжлийн	өнгөрсөн,	одоо,	ирээдүйн	гол	хүчин	зүйл	болох	бүтээмжийн	хөдөлгөөнийг	нэг	жилийн	турш	
түүчээлэн	үзүүлэх	хүндэтгэлийн	арга	хэмжээний	эхлэл	юм.
	 Ёслолын	арга	хэмжээний	үеэр	Япон,	Вьетнам,	Индонез,	Бангладеш,	Камбодж	болон	Пакистан	Улсын	
сайд	болон	ЗГ-ын	гишүүд,	ахлах	мэргэжилтнүүд	баярын	мэндчилгээг	дэвшүүлж	оролцов.	АББ-ын	хурлын	
дарга	бөгөөд	Вьетнам	Улсын	Шинжлэх	ухаан,	Технологийн	сайд	Ле	Шуан	Дин	нь	дижитал	технологи,	дижитал	
үйл	ажиллагааны	хүчин	чадлыг	онцолж	мэндчилэв.	Арга	хэмжээг	зохион	байгуулагч	улс,	Япон	Улсын	Гадаад	
харилцааны	яамын	Дэд	сайд	Ацүши	Үэно	нь	АББ-ыг	Япон	Улс	болон	 	Ази	 -	Номхон	далайн	бүс	нутгийн	
хамгийн	 бат	 бөх	 холбоос	 бөгөөд	 гишүүн	 орнуудын	 “Хамгийн	 үнэт	 хөрөнгө”	 гэж	 тодотгон	 хэллээ.	 	 Энэхүү	
үйл	ажиллагааны	хүрээнд	нь	мөн	бүтээмжийн	дээшлүүлж	чадсан	манлайлагчдын	талаарх	дурсамж,	түүхийг	
танилцуулав.	Фижи	Улсын	Бүтээмжийн	хөдөлгөөнийг	10	гаруй	жилийн	турш	манлайлан	ажиллаж	байгаа	Дэд	
бүтэц,	цаг	уурын	үйлчилгээ	болон	Газар,	ашигт	малтмалын	сайд	Жоне	Усамате	нь	АББ-ын	хэмжээлшгүй	
их	 нөлөөлөл,	 ялангуяа	 Ногоон	 бүтээмж,	 цэвэр	 үйлдвэрлэлийн	 үзэл	 баримтлалыг	 бүтээмжийн	 өсөлт,	
тогтвортой	байдалтай	хослуулан	танилцуулга	бэлдсэн	байв.		Энэхүү	нээлт	нь	ойрын	таван	жилийн	хугацаанд	
хүртээмжтэй,	инновацид	суурилсан	бүтээмжийн	өсөлтийг	бий	болгоход	чиглэсэн	стратегийг	тусгасан	АББ-ын	
Алсын	хараа	2025	хөтөлбөрийг	албан	ёсоор	танилцуулж,	батлав.
	 АББ-ын	Ерөнхий	нарийн	бичгийн	дарга	доктор	АКП	Мохтан	нь	урт	удаан	амьдрал	нь	хишиг	ерөөл	
боловч	ач	холбогдол	болон	амжилт	ололтыг	үүрдийнх	гэж	үзэж	болохгүй.	Тэрбээр	урт	удаан	баялаг	түүх	нь	
АББ-ыг	илүү	үр	бүтээлтэй,	ирээдүйд	хөтлөх	мэргэн	ухаан,	алсын	харааг	олгоно	гэдэгт	итгэлтэй	байгаа	тухай	
тэмдэглэн	хэлсэн	юм.	
Нээлтийн	үйл	ажиллагаа	нь	олон	нийтэд	нээлттэй	бөгөөд	АББ-ын	youtube	хуудсаар	шууд	хүрэв	.

“ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДЭД COVID-19-ИЙН ҮЗҮҮЛСЭН НӨЛӨӨЛӨЛ БА ТЭДГЭЭРИЙН ХАРИУ 
АРГА ХЭМЖЭЭ СУДАЛГАА

	 Монголын	 бүтээмжийн	 төв	 нь	 Азийн	
бүтээмжийн	байгууллага	(АББ)	болон	Азийн	хөгжлийн	
банкны	 хүрээлэн	 (АХБХ)	 хамтран	 Монгол	 улсад	
үйл	 ажиллагаа	 явуулж	 буй	 үйлдвэрлэл,	 үйлчилгээ	
явуулдаг	 ЖДҮ	 эрхлэгчдийн	 дунд	 КОВИД-19	 цар	
тахлын	нөлөөлөл	мөн	хариу	арга	хэмжээний	үр	дүнг	
судлах	зорилготой	асуулга	судлгааны	2-р	шатыг	2020	
оны	 12-р	 сарын	 10-	 2021	 оны	 2-р	 сарын	 11	 хүртэл	
сарын	хугацаанд	амжилттай	явуулав.	
Судалгааны үе шат:
Судалгааны	ач	холбогдол,	хамрагдах	заавар	зэргийг	
танилцуулсан	 цахим	 шуудан	 илгээж	 байгууллага	
бүрд	утсаар	холбогдож	асуумж	бөглүүлэх	байдлаар	
зохион	байгуулж	оролцов.
Судалгаанд	АББ-ын	нийт	8	улс	төлөөлөн	оролцсон
(1)	Вьетнам
(2)	Малайз
(3)	Бангладеш	
(4)	Энэтхэг,	

(5)	Индонез	
(6)	Лаос	
(7)	Малайз
(8)	Монгол))	оролцсон.
 

ПРОЦЕССЫН САЙЖРУУЛАЛТ БА АЖЛЫН БАЙРНЫ СОЁЛ- 5С 

	 Монголын	 Бүтээмжийн	 Төв	 байгууллага	 нь,	 аж	 ахуйн	 нэгжийн	 бүтээмж,	 өрсөлдөх	 чадварыг	
дээшлүүлэх	чиглэлээр	хамтарсан	төсөл,	хөтөлбөр	хэрэгжүүлэх,	гадаадын	улс	орнуудад	сургалтанд	Монгол	
Улсаас	 төлөөлөгч	 хамруулах,	 дотооддоо	 сургалт,	 арга	 хэмжээ	 зохион	 байгуулан	 ажилладаг.	 Манай	 төв	
нь	 харилцагч	 байгууллагуудтай	 хамтран	 ажиллаж,	 бүтээмж	 дээшлүүлэх,	 эрчим	 хүч,	 нөөцийн	 үр	 ашигтай	
зарцуулалт,	цэвэр	үйлдвэрлэлийн	талаар	төсөл	хөтөлбөрүүд	амжилттай	хэрэгжүүлж	ирсэн.
Та	 бүхнийг	 нийгмийн	 хариуцлагаа	 биелүүлэн	 бүтээмжийн	 хөдөлгөөнд	 нэгдэж,	 бүтээмж	 дээшлүүлэх	 арга	
хэрэгслүүдийг	байгууллага	дээрээ	хэрэгжүүлж,	амжилтаа	улам	бататган	ажиллахыг	уриалж	байна.	Манай	
төвтэй	 хамтран	 Процессын	 сайжруулалт	 ба	 Ажлын	 байрны	 соёл-5С	 сэдэвт	 хамтарсан	 төслийг	 ОУ-ын	
дэмжлэг,	тусламжаар	хэрэгжүүлэх	зэргээр	үр	дүнтэй	хамтран	ажиллаж	компанид	тасралтгүй	сайжруулалтын	
соёлыг	бий	болгох	боломжтой.
Өргөдлийн	маягтыг	www.mpo-org.mn	сайтаас	татан	авч	бөглөх	боломжтой	ба	төвийн	утсанд	холбогдохыг	
урьж	байна.
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	 Энэ	 удаагийн	 Productivity	 Talk-р	 суралцагч	
байгууллага	 яагаад	 чухал	 талаар	 хэлэлцлээ.	
Энэхүү	 хэлэлцүүлэгт	 менежментийн	 зөвлөх,	
McKinsey&Company-тай	 16	 жил	 хамтран	 ажиллаж	
байгаа,	 Beyond	 Our	 Edge	 компанийг	 үүсгэн	
байгуулагч	Жон	Хэгел	/АНУ/,	оролцлоо.	
Суралцагч	байгууллагыг	бий	болгох	нь	яагаад	чухал	
вэ?	
“Чи	 зөвхөн	 ажиллах	 ёстой,	 манай	 байгууллага	
сургууль	 биш.	 Хэрэв	 чи	 сурах	 шаардлагатай	
байгаа	бол	их	сургуульд	очиж	бүртгүүл.	Бид	зөвхөн	
суралцах	 шаардлагагүй	 хүмүүсийг	 ажилд	 авдаг”.	
Энэхүү	 үзэл	 баримтлал	 нь	 дэлхий	 ертөнц	 илүү	
тогтвортой	 хөгжиж	 байх	 үед	 хэрэгжиж	 байсан.	
Эрчим	хөгжиж	буй	өнөө	үед	байгууллага	ч	тэр,	хувь	
хүний	хувьд	ч	тэр	суралцахгүй	байх	нь	хоцрогдолд	
ороход	 хүргэнэ.	 Энэ	 нь	 заавал	 суралцах	 ёстой	
гэдгийг	мэдрүүлж	буй	гол	түлхүүр	юм.	

Tacit	 knowledge	 буюу	 далд	 мэдлэг	 /яаж	 гэдгийг	
мэдэх/-	 туршлага	 болон	 ажилын	 явцад	 олж	 авсан	
мэдлэг	
Explicit	knowledge	буюу	тодорхой	мэдлэг	/юу	гэдгийг	
мэдэх/-	 Ном,	 баримт	 бичиг,	 тайлан	 гэх	 мэтэд	
кодлогдсон	мэдлэг.	
Тэгвэл	эдгээр	хоёрын	аль	нь	суралцагч	байгууллагад	
хамаааралтай	вэ?	Мэдээж	tacit	knowledge	юм.	Энэ	
мэдлэгийг	бий	болгож,	 туршлагажсанаар	бусадтай	
хуваалцаж	эхэлдэг.	Гэхдээ	хэрхэн	үүнийг	хуваалцах	
вэ?	 Үүний	 тулд	 багаар	 ажиллаж,	 бие	 биетэйгээ	
харилцаа	 тогтоож	 байж	 мэдлэгээ	 хуваалцана.	
Суралцах	нь	өөрт	байгаа	мэдлэгийг	хувуулацахаас	
эхэлнэ.	Ингэснээр	гүйцэтгэл	мөн	сайжирна.	

Дэлхий	 дахинаа	 КОВИД-19	 цар	 тахалаас	 болж	
бүх	шатны	сургалтын	байгууллага,	 	 суралцах	арга	
хэмжээ	цахимаар	явагдаж	байна.	

БАТАЛГААЖСАН БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ГЭЖ ХЭН БЭ? PRODUCTIVITY TALK
	 Бүтээмжийн	шийдлийн	хэрэгжүүлэлт,	бүтээмжид	суурилсан	үйл	ажиллагаа	болох	сургалт,	зөвлөгөө,	
сурталчилгаа,	судалгааны	ажилд	гол	анхаарлаа	хандуулж	ажилладаг	өндөр	чадвартай	хувь	хүнийг	бүтээмжийн	
мэргэжилтэн	гэнэ.
Харилцагч	гэж	хэн	бэ?	
Харилцагч	гэдэг	нь	бүтээмжийн	мэргэжилтний	үйлчилгээнд	хамрагддаг	ямар	нэг	аж	ахуйн	нэгж,	үүнд	компани	
эсвэл	байгууллагыг	хэлнэ.	
Бүтээмжийн	мэргэжилтний	үүрэг	хариуцлага:
1.	Харилцагч	байгууллагын	бүтээмжийн	асуудлуудын	дэлгэрэнгүй	болон	төслийн	үүрэг	даалгаврын	хамрах	
хүрээг	тодорхойлно
2.	 Харилцагч	 байгууллагын	 дэлгэрэнгүй	 тодорхойлолтыг	 явуулах,	 бүтээмжийн	 асуудлыг	 тодорхойлох,	
зохистой	 бүтээмжийн	 шийдлийг	 санал	 болгох	 мөн	 төлөвлөлт,	 гүйцэтгэл,	 санал	 болгосон	 бүтээмжийн	
шийдлийг	дэмжихэд	туслах
3.	 Бүтээмжийн	 ойлголт,	 хэмжилт	 эсвэл	 сайжруулалт	 техник	 аргачлал,	 сайжруулалтын	 заах	 аргачлалыг	
хөгжүүлэх	мөн	бүтээмжтэй	холбоотой	нийтлэл	хэвлүүлэх
4.	Сурталчилгааны	болон	сургалтын	хөтөлбөр,	материалыг	хөгжүүлэх,	илтгэл	тавих,	харилцагч	байгууллагын	
боломжийг	 нэмэгдүүлж,	 чадварыг	 хөгжүүлэхийн	 тулд	 бүтээмжийн	 талаарх	 мэдлэг,	 чадварыг	 дэлгэрүүлэх	
сургалт	зохион	байгуулах
5.	 Энгийн,	 бүх	 нийтээр	 хүлээн	 зөвшөөрөх	 журмын	 дагуу	 үр	 дүнтэй,	 үр	 ашигтай,	 тогтвортой	 бүтээмжийн	
шийдлээр	хангах
6.	 Харилцагчдад	 илүү	 сайн	 үйлчилгээ	 үзүүлэхийн	 тулд	 нөхцөл	 байдлаас	 хамаарсан	 мэдээлэлтэй	 байж,	
бүтээмжийн	 талаарх	 сүүлийн	 үеийн	 техник,	 технологийн	 мэдлэгийг	 олж	 авахын	 тулд	 байнгын	 суралцаж,	
мэргэжлийн	байдлыг	хөгжүүлэх.
7.	 Зорилтот	 гарцад	 хүрэхийн	 хажуугаар	 хэрэгжүүлсэн	 тогтвортой	 бүтээмжийн	шийдлийг	 ёс	 суртахуунтай,	
үнэнч	шударгаар	явуулах	

БАТАЛГААЖСАН БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ
Бодит байдал:	
Харилцагчийн	хэрэгцээнд	нөлөөлөх	шийдвэр	гаргалтанд	бие	даасан,	шударга	байр	суурийг	хадгалах
Үнэн зөв байдал: 
Үүрэг	 даалгаврын	 үр	 дүн,	 гарцад	 нөлөөлнө	 гэж	 үзвэл	 хамааралтай	 талуудын	 ашиг	 сонирхлын	 аливаа	
зөрчлийн	нарийн	учрыг	ил	тод	болгох
Ур чадвар:	
Харилцагчдад	зориулсан	даалгаврыг	гүйцэтгэхэл	шаардагдах	чадварыг	харуулах,	шаардлагатай	бол	бусад	
талуудын	зөвлөгөө,	туслалцаатайгаар	гүйцэтгэх
Нууцлал:	
Харилцагч	талуудын	мэдээлэл,	үүнд,	зохиогчийн	эрхтэй	материалыг	хамгаалж,	мэдээлэлд	зөвшөөрөлгүйгээр	
нэвтрэхээс	зайлсхийх
Шударга байдал:	
Урьдчилсан	зөвшөөрөлгүйгээр	өмчийн	мэдээлэл,	арга	зүй,	аргачлалыг	задруулахгүй	байх	байдлаар	бусад	
мэргэжлийн	хүмүүсийн	эрхийг	хүндэтгэх
Сэтгэх чадвар:
Харилцагч	болон	бусад	талуудын	өөрчлөгдөж	буй	хэрэгцээ,	хүлээлтэнд	хариу	өгөх	чадварыг	харуулах
Олон нийтийн итгэл:	
Бүтээмжийн	мэргэжилтний	мэргэжлийн	хувьд	үргэлж	итгэх	итгэлийг	бий	байдлаар	ажиллах
Мэргэжлийн ур чадвар:
Зорилтот	үр	дүн,	гарцыг	цагт	нь	зардал	багатай	аргаар	хүргэх

ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУРГАЛТ

	 АББ-аас	 	 2021	 оны	 	 2	 дугаар	 сарын	 23-наас	 25-ны	 өдрүүдэд	 Бүтээмжийн	 мэргэжилтний	
баталгаажуулалтын	хөтөлбөрт	үнэлгээний	мэргэжилтэн	бэлтгэх	сургалт	цахимаар	зохион	байгуулагдлаа.	
Тус	 сургалтаар	 Бүтээмжийн	 мэргэжилтэнд	 тавигдах	 шаардлагууд,	 Үнэлгээний	 мэргэжилтний	 үүрэг,	
хариуцлага,	 ёс	 зүй	 болон	 хэрхэн	 яаж	 үнэлгээ	 явуулах	 талаар	 бодит	 кэйс	 дээр	 тулгуурлан	 суралцсан	
хүртээмжтэй	сургалт	болж	өндөрлөлөө.	Сургалтын	явцад	дараах	зүйлсийг	онцлов.
Үнэлгээний	 мэргэжилтэн:	 АББ/ИБ-ын	 баталгаажуулалтын	 тогтолцооны	 дагуу	 үнэлгээний	 чиг	 үүргийг	
бодитой,	ашиг	сонирхлын	зөрчилгүй	гүйцэтгэх	туршлагатай,	АББ/ББ-д	ажилладаг	 /	хамааралтай	хүнийг	
хэлнэ.
Үнэлгээний	мэргэжилтний	үүрэг:	
	 •	Холбогдох	баталгаажуулалтын	тогтолцоог	ойлгосон	байх
	 •	Шалгалтын	журам,	баримт	бичгийг	хэрэглэх	чадвартай	байх
	 •	Шалгах	чиглэлээр	мэргэшсэн	байх
	 •	Бичгийн	болон	ярих	чадвар	сайн	байх
	 •	Шударга	шийдвэр	гаргуулах	үүднээс	ашиг	сонирхлын	зөрчлийг	олж	тогтоосон	байх
	 •	Өргөдлийн	баримт	бичгийг	хянах	(Баталгаажуулалт	ба	давтан	баталгаажуулалт)
	 •	Өргөдөл	гаргагчдын	үнэлгээний	ярилцлага	хийх
	 •	Тухайн	шатны	гэрчилгээ	олгох	өргөдөл	гаргагчдыг	баталгаажуулах	талаар	зөвлөмж	гаргах
	 •	Үнэлгээний	ярилцлага	хийхдээ	шударга,	ашиг	сонирхлын	зөрчилгүй	байдлыг	хангах.
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БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТ

	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагаас	 зарласан	
Блокчэйны	 шийдлүүдийг	 бүтээмжтэй	 холбох,	 ирээдүйд	
хэрхэн	 ашиглагдах	 талаар	Олон	 улсын	 бага	 хурал	 цахим	
хэлбэрээр	 2021	 оны	 2	 сарын	 25-нд	 амжилттай	 зохион	
байгуулагдав.	 Уг	 хурлаар	 нийт	 16	 орны	 116	 гишүүд	
оролцсоноос	 Монголын	 бүтээмжийн	 төвөөс	 8	 гишүүн	
оролцон	туршлага	судлан	санал	солилцлоо.	
Блокчэйн	бага	хурлын	зорилго	нь	бүтээмжийг	дээшлүүлэхэд	
блокчейн	 технологийн	 өнөөгийн	 шилдэг	 туршлагыг	
хуваалцах	талаар,	Блокчэйн	технологи	шийдлийн	боломжит	
хэрэгжилтийг	судлах,	эдийн	засгийн	янз	бүрийн	салбарын	
хэрэгцээ	 болон	 үйл	 ажиллагааны	 үр	 ашгийг	 дээшлүүлэх,	
ирээдүйн	 блокчэйний	 үр	 нөлөөг	 тооцоолох	 талаар	 санал	
солилцох	 зэрэг	 асуудалуудыг	 ярицаж,	 Азийн	 бүтээмжийн	
байгууллагын	таван	гишүүн	илтгэл	тавилаа.
Илтгэлээр:	
	 Eddie	 Lee	 “Blockchain	 шийдлээр	 удирдуулсан	
ухаалаг	хотууд”	
	 Khohei	 Kurihara	 “Блокчэйныг	 аж	 үйлдвэрвэрлэл	
болон	шинэ	зах	зээлд	нэвтрүүлэх”		
	 Patrick	Comboeuf	“Digital		before	it	was	cool”	
	 Michael	D.	Lim		“	Productivity	in	supply	chain	manage-
ment”
	 Marloes	 Pomp	 	 “Tехнологид	 суурилсан	 жижиг	
захиргаатай	эрин	үед	Засгийн	газрын	эрх	баригчдын	үүрэг”	
эх	сэдвүүдээр	PPT	илтгэл	тавьж,	илтгэл	тус	бүрийн	дараа	
оролцогчид	 илтгэлийн	 талаар	 асуулт	 харилт	 өрнүүлж	
туршлага	хуваалцаж	мэдлэг	солилцлоо.	

“БЛОКЧЭЙН” БҮТЭЭМЖИД ЗОРИУЛСАН ШИЙДЛҮҮД ЦАХИМ БАГА ХУРАЛ

	 Япон	 улсын	Мирайкэи	байгууллагын	мэргэжилтэн	Тоёоаки	Цубои	нь	 2019	онд	дэгдсэн	КОВИД-19	
цар	тахлын	үед	ЖДҮ	эрхлэгчид	хэрхэн	бизнесээ	авч	үлдэх	талаар	санал	бодлоо	хуваалцаж,	зөвлөгөө	өгөв.	
Тэрээр	хэлэхдээ	энэхүү	цар	тахлын	үед	ЖДҮ	эрхлэгчид	маань	бизнесээ	авч	үлдэхийн	тулд	шинэ	хандлагыг	
бий	болгож,	хэрэглэгчдэд	бүтээгдэхүүнээ	өөрчлөлгүйгээр	хүргэх	шинэ	худалдааны	сувгыг	олох	арга	замыг	
бий	болгох	ёстой	ба	шинэ	энгийн	байдлаас	суралцаж,	асуудлуудтайгаа	нүүр	тулан,	хувьсах	хэрэгтэй	гэсэн	
байна.	Одоогийн	байдлаар	Япон	улсад	Санмицү	буюу	3-н	болохгүй	С	(No	Crowds,	No	closed	space,	No	close	
contact)	гэсэн	бодлогыг	хэрэгжүүлж	байгаа	бөгөөд	үүнд	үндэслэн	ЖДҮ	эрхлэгчдэд	өөрсдийн	бизнесийг	эрхлэх	
аргыг	өөрчилж	байгаа	юм.	Хоолны	газар	болон	рестораны	салбарын	ЖДҮ	эрхлэгчид	өөрсдийн	бизнесын	арга	
барилыг	хүргэлт,	авч	явах,	драйв-түрү	буюу	машин	дотроосоо	үйлчлүүлэх,	савласан	бүтээгдэхүүн	рүү	илүү	
анхаарал	тавин	ажиллаж	байгаа	юм.	
	 Харин	 үйлвэрлэлийн	 салбарууд	 нь	 технологид	 суурилсан	 шинэ	 хэрэглээ	 (жишээ	 нь	 онгоцны	 эд	
материалыг	 робот	 эсвэл	 эмнэлэгийн	 хэрэгсэлд	 хэрэглэх	 гэх	 мэт),	 алсаас	 удирдаж,	 хэмжих	 төхөөрөмж,	
вирусны	 эсрэг	 бүтээгдэхүүнийг	 хөгжүүлэх	 тал	 дээр	 илүү	 анхааран	 ажиллах	 шаардлага	 бий	 болсон	 юм.	
Сургалтын	програм,	хоол,	бүжиг,	дууны	хичээлүүд	бүгд	онлайн	руу	шилжсэн	нь	зайнаас	энэ	бүхнийг	хийж	
болдог	юм	байна	гэдгийг	бидэнд	ойлгуулснаар	ирээдүйн	хөгжлийн	цар	хүрүү	илүү	өргөн	харагдаж	байна.

 NEW NORMAL- SMES TRANSFORMATION

	 Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	Азийн	бүтээмжийн	байгууллагаас	сүүлийн	үеийн	төсөл	төлөвлөгөөний	
талаар	туршлага	хуваалцаж	ажилласаар	ирсэн	билээ.	
Бид	 энэ	 удаад	 Тайваны	 бүтээмжийн	 төвтэй	 холбогдон	 цар	 тахал	 нь	 Жижиг	 дунд	 үйлдвэрлэлд	 хэрхэн	
нөлөөлж	буй,	Covid-19	цар	тахлын	үед	ихээхэн	хохирол	амссан	ЖДҮ-ийн	үйл	ажиллагааны	сайжруулалтад	
дэмжлэг	өгөх	зорилгоор,	Жижиг	дунд	үйлдвэрүүдэд	зориулсан	“Цахим	бүтээмжийн	мэдээллийн	сан”	буюу	
“Digital	transformation	for	SMSs”	үүсгэн	байгуулж	хэргэжүүлэх	талаар		туршлага	судлан	хамтран	ажиллахаар	
зургаан	хүний	бүрэлдэхүүнтэй	онлайн	бага	хурал	2021	оны	03	сарын	3-ны	өдөр	амжилттай	явагдаж	дууслаа.
	 Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	Тайваны	бүтээмжийн	төвтэй	хамтран	ажиллаж	“Digital	transformation	
for	SMSs”	талаар	PPT	сургалт	аван	2021	оны	ажлын	төлөвлөгөөнд	ЖДҮ-ийг	“Цахим	бүтээмжийн	мэдээллийн	
сан”-тай	болгох	цаашлаад	Монгол	улсын	нөхцөлд	хэрхэн	хэргжүүлэж,	нэвтрүүлэх	талаар	судлан	төслийн	
үйл	ажиллагааг	эхлүүлэн	ажиллаж	байна.	

DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMSs

БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭЛ ЦАХИМ СУРГАЛТ
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ГЭМБА КАЙЗЕН НОМ
	 Зохиогч	Ноён	Маасаки	Имай	бол	чанарын	хөдөлгөөний	оройлогчдын	нэгд	тооцогддог	дэлхий	даяар	
салбартай	 Кайзен	 институтийн	 дарга,	 олон	 улсын	 илтгэгч	 бөгөөд	 зөвлөх	 бөгөөд	 дэлхий	 даяар	 кайзений	
ойлголтыг	манлайлан	дэлгэрүүлж	буй	эрхэм	юм.	Түүний	анхны	ном	нь	Кайзен	14	хэлнээ	орчуулагдсан,	179000	
хувь	борлогдож	чанар	болон	удирдлагын	тухай	библи	гэгдэх	болжээ.	Гэмба	Кайзен	бүтээлд	өмнөх	Кайзенд	
охигдсон	хамгийн	сүүлийн	үеийн	чанарыг	сайжруулах	арга,	мөн	бүтээгдэхүүн	үйлдвэрлэх	болон	үйлчилгээ	
үзүүлэхэд	тэдгээр	аргыг	хэрхэн	ашиглахыг	зааж,	таны	бизнест	амин	чухал	ажиллагааг	танилцуулсан	ажээ.	
Маасаки	 Имайгийн	 үндэслэн	 байгуулсан	 Кайзен	 институт	 бол	 Япон,	 Европ	 болон	 АНУ-д	 салбаруудтай,	
бүтэц	зохион	байгуулалт,	мэргэжлийн	болон	техникийн	туршлагаараа	ялгарах	зөвлөхүүдийн	дэлхийг	хэрсэн	
сүлжээ	юм.	
	 Түүнчлэн	Өмнөд	Америк	болон	Мексикт	эрх	бүхий	зөвөхүүдээр	дамжин	нэвтэрсэн	бөгөөд	дэлхийн	
бусад	томоохон	аж	үйлдвэрийн	бүсээдэд	өргөжүүлэхээр	төлөвлөж	байна.	Тус	ном	нь	дараах	13	бүлэгтэй	ба	
бүлгүүдийн	араас	Эм	Кэй	Электроникс	компани,	Уолт	Дисней	компани,	Токай	Ин-Эй	Электроникс,	
Дайва	 Жицүгё	 компани,	 Санклипс,	 Эксэл	 Индастрис	 Инк	 компани,	 Лэйланд	 Тракс	 зэрэг	 олон	 улсын	
компаниудад	Кайзеныг	хэрэгжүүлсэн	бодит	туршлагын	кейсүүдийг	оруулж	өгсөн	онцлогтой	байна.		Агуулгыг	
тус	бүрт	товчхон	тайлбарлаж	уншигч	танд	Гэмба	Кайзен	номын	талаар	ойлголт	өгөхийг	зорьлоо.	
Та	илүү	дэлгэрэнгүй	судлахыг	хүсвэл	МБТ-д	хандан	худалдан	авах	боломжтойг	дуулгахад	таатай	байна.
Нэгдүгээр	бүлэг-	Кайзен	гэж	юу	вэ?	
Хоёрдугаар	бүлэг-	Гэмбэ	Кайзен	гэж	юу	вэ?
Гуравдугаар	бүлэг-	Чанар,	зардал,	хүргэлтийн	зарчмыг	Гэмба-д	хэрэгжүүлэх
Дөрөвдүгээр	бүлэг-	Стандарт
Тавдугаар	бүлэг-	5С:Ажлын	байрны	зохион	байгуулалтыг	сайжруулах	таван	алхам
Зургаадугаар	бүлэг-	МУДА
Долдугаар	бүлэг-	Гэмба-ийн	байшингийн	суурь
Наймдугаар	бүлэг-	Харагдахуйц	удирдлага
Есдүгээр	бүлэг-	Гэмба-ийн	ахлах	ажилтны	үүрэг
Аравдугаар	бүлэг-Гэмба-ийн	менежерийн	үүрэг	ба	хариуцлага	
Арваннэгдүгээр	бүлэг-	Яг	цагт	нь	тогтолцоо
Арванхоёрдугаар	бүлэг-	Вайрмолд	компани	яг	цагт	нь	тогтолцоог	нэвтрүүлсэн	нь
Арвангуравдугаар	бүлэг	-	Хоёр	өдрийн	Гэмба	Кайзен	ба	байгууллагын	үндсэн	Кайзен

МБТ-ИЙН ПОДКАСТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
	 2021	 оны	 турш	 МБТ-өөс	 подкаст	 үйл	 ажиллагааг	 зохион	
байгуулахаар	төлөвлөсөн.	
Тус	подкастаар	төвийн	экспертүүд	хариуцсан	сэдвийн	хүрээнд	мэдлэг	
хуваалцах	 бөгөөд,	 энэ	 нь	 сонсогчдын	 мэдлэгт	 нэмэр	 болохуйц	 үр	
өгөөжтэй	байх	зорилготой.	 	Энэ	дугаарт	2021	оны	эхний	хагас	жилд	
зохион	 байгуулах	 подкаст	 үйл	 ажиллагааний	 хуваарийг	 танилцуулж	
байна.	
                            Сэдэв               Хугацаа
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4	 ХАБЭА	Лийд	Аудитор	 													4/28/2021
5	 Гэмба	Кэйзен	 																										5/14/2021
6	 Төслийн	менежмент	 													5/26/2021
7	 Бизнесийн	төгөлдөршил	 6/15/2021


