


АББ-ЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН 
ЭМХЭТГЭЛ

Covid-19 цар тахал нь Ази, Номхон далайн 
орнуудын эдийн засаг, ялангуяа худалдаа, 
нийлүүлэлтийн салбарт ихээхэн сөрөг нөлөө 
үзүүлсэн. Ерөнхийдөө энэхүү хямралаас гарах 
арга зам нэлээдгүй хүндрэлтэй байх болно гэж 
таамаглаж байна. АББ-ын 2021 оны статистик 
мэдээллийн эмхэтгэл нь өнөөгийн сорилтуудыг 
даван туулахад гишүүн орнуудад дэмжлэг 
үзүүлэхийн зэрэгцээ эдийн засгийг илүү хүчирхэг 
болгох, өсөлтийн горимыг хадгалах, хурдан 
сэргэхэд чиглэсэн бодлогын арга хэмжээг цаг 
алдалгүй боловсруулахад туслах зорилготой 
хэвлэл юм. 

Энэхүү эмхэтгэлд багтсан дүн шинжилгээг 
АНУ-ын хамтаар Азийн эдийн засгийн бүтээмжийн 
мэдээллтийн сан дээр тулгуурлан гаргасан бөгөөд 
Covid-19 тахал болон түүний Азийн эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөг нарийвчлан шинжилж тооцсон 
болно.

2021 оны АББ-ын мэдээллийн эмхэтгэл нь 
нийгэм, эдийн засгийн өсөлтийн бодлогыг судлах, 
боловсруулахад оролцож буй бүх хүмүүст бүс 
нутгийн бүтээмжийн өнөөгийн болон ирээдүйн 
төлөв байдлын талаар хэрэгцээтэй гарын авлага 
юм.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТИЙН ЗӨВЛӨХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨСӨЛ АМЖИЛТТАЙ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ

 МБТ-өөс Улаанбаатар хотын төрийн өмчийн 
барилга байгууламжийн эрчим хүчний менежмент 
болон эрчим хүчний гүйцэтгэлийн түвшнийг үнэлж, 
сайжруулахад шаардагдах тогтолцоог санал 
болгоход хэрэгцээтэй мэдээллээр хангах зорилго 
бүхий “Улаанбаатар хотын төрийн өмчит сургууль, 
цэцэрлэгийн барилга байгууламжид эрчим 
хүчний менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь” 
төслийг 2021 оны 10 сарын 6-аас 02 сарын 28-
ны хооронд амжилттай хэрэгжүүллээ. Төслийг 
Германы Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр 
хэрэгжүүлсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын төрийн 
өмчит сургууль, цэцэрлэгүүд хамрагдсан юм. 

  

         Төслийн хугацаанд цахим болон цахим 
бусаар  төслийн уулзалт зохион байгуулж,  
хуулийн шаардлагын нийцэл, ЭХМТ-ны 
стандартын шаардлагыг хангаж буй байдлыг 
асуулга хэлбэрээр, эрчим хүчний гүйцэтгэлийг 
тоон мэдээллээр, эрчим хүчний сайжруулалтын 
боломжийг судлах судалгааг хийлээ. Судалгааг 
нээлттэй асуулт хэлбэрээр явуулсан бөгөөд 
1.Бэлтгэл, 2.Зохион байгуулалт, 3. Судалгаа, эрчим 
хүчний хэрэглээг газар дээрх үзэж баталгаажуулт, 
4. Судалгааны нэгтгэл, судалгааны дүгнэлт гаргах 
гэсэн 4 үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн.   

 Төслийн явцад МБТ-ын экспертүүд НЗДТГ, 
НБГ-ын хариуцсан ажилтнуудтай уулзалт зохион 
байгуулж судалгааны төсөл, судалгааны зохион 
байгуулалтын талаар танилцуулж амжилттай 
хамтран ажиллалаа.

        Судалгаанд хамрагдах нийт 425 нэгжийн 
мэдээлэл солилцож, судалгаанд хамрагдагч 
талуудад давхардсан тоогоор 5 удаагийн ЭХМТ, 
ЭХХ-ийн мэдлэг олгох сургалт явуулж, судалгааг 
хэрхэн бөглөх, ЭХМТ-ны өгөгдлийг хэрхэн 
цуглуулах талаар зааварчилгаа өгсөн. 

        Судалгааг цахим хэлбэрээр явуулж нийт 
339           нэгж асуулгад хамрагдаж, 134 нэгж ЭХГ-
ийн хүчин төгөлдөр тоон мэдээллийг гаргаж өгсөн 
байна. Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн судалгааны 
дүнг баталгаажуулах зорилгоор төлөөлөх 
байгууллагын удирдлагын багтай уулзаж 
баримтжуулсан мэдээлэл, бодит байдалтай 
танилцаж, баталгаажуулах үнэлгээ хийсэн. 

           Судалгаанд хамрагдаж байгаа нэгжүүд ижил 
төрлийн ажил үйлчилгээ үзүүлдэг, байгууламж 
хэрэглээний хувьд ижил талууд ихтэй орчны 
нөлөөлөл, өмчлөл, санхүүгийн эх үүсвэр зэрэг 
нийтлэг зүйл ихтэй тул эдгээр мэдээлэлд үндэслэн 
дүгнэлт гаргахад хангалттай байв.

       Төслөөс: “Боловсролын байгууллагад эрчим 
хүчний үр ашиг, эрчим хүчний хэрэглээ, эрчим 
хүчний зарцуулалт зэрэг эрчим хүчний гүйцэтгэлийг 
тасралтгүй сайжруулахад шаардлагатай систем, 
процессыг бий болгох боломж, хэрэгцээ өндөр 
байна.” гэсэн дүгнэлт гарсан юм.

        Ингэхдээ Байгууллагын эрчим хүчийг удирдаж 
эрчим хүчний гүйцэтгэлийн сайжруулалтын 
системтэй хандлагыг бий болгож, эрчим хүчний 
менежментийг боловсрол эзэмшүүлэх үндсэн үйл 
ажиллагаатай нэгтгэн авч үзэх хэрэгтэй. 

   Эрчим хүчний гүйцэтгэлийг сайжруулж, 
холбогдох эрчим хүчний зардлыг бууруулснаар 
байгууллага илүү өрсөлдөх чадвартай болж, 
нийслэлийн боловсролын газрын төсөвт бодит үр 
дүн, хэмнэлтийг авчрах боломжтой.

    

     Мөн эрчим хүчтэй холбоотой ялгаруулж 
байгаа хүлэмжийн хийн бохирдлыг бууруулж, 
дэлхийн дулаарлыг бууруулах ерөнхий зорилгоо 
биелүүлэхэд дэмжлэг болно. 

БҮТЭЭМЖИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 30 ЖИЛИЙН 
ОЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

МБТ-өөс Монгол улсад бүтээмжийн 
хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойд 
зориулсан цогц хөтөлбөрийн хүрээнд цуврал 
арга хэмжээнүүдийг 2021 оны 09-р сараас эхлэн 
хийж эхлээд байна. Энэхүү цогц  хөтөлбөрийн 
цар хүрээ нь Засгийн газар, төрийн болон бусад 
төрийн бус байгууллага, МБТ-ийн харилцагчид, 
бизнес эрхлэгчид, МБТ-тэй хамтран ажиллаж 
байсан болон одоогийн зөвлөхүүд, экспертүүд, их 
дээд сургуулийн төгсөх курсийн оюутнууд, жирийн 
хэрэглэгчид болон сонирхсон бүх хүмүүсийг 
бүгдийг хамруулахад чиглэсэн билээ.

МБТ байгуулагдсанаасаа хойшхи 30 
жилийн хугацаанд байгууллагын зорилго, 
зорилтоо хэрэгжүүлж, Монгол улсын 1000 гаруй 
төрийн болон бизнесийн байгууллагад бүтээмжийг 
дээшлүүлэх зөвлөмж өгч, хамтран ажиллаж, нийт 
8000 гаруй харилцагчийн төлөөлөгчийг АББ-
ын дэмжлэгтэйгээр дэлхийн 30 гаруй улс оронд 
сургалтанд хамруулж, туршлага судлуулах арга 
хэмжээг зохион байгуулжээ. Тэгвэл 30 жилийн 
ойн хүрээнд АББ-ын үйл ажиллагаанд хамрагдсан 
хүмүүсийн дунд ч тэргүүн туршлагаа хуваалцахыг 
уриалж байгаа юм. 2022 оныг дуустал нийт 3 
удаагийн томоохон уралдаан зохион байгуулах 
бөгөөд сонирхолтой, өндөр шагналтай тэргүүн 
туршлагын, төслийн уралдаан мөн бүтээмжийн 
постерын уралдааныг тус тус зарлах болно. 

Үйл ажиллагаануудыг товчлон өгүүлбэл, 
3-р сард тэргүүн туршлагын уралдаан, 4-р сард 
бүтээмжийн мэргэжилтнүүдийн уулзалт, 5-р 
сард АББ-ын арга хэмжээнд оролцгч нарын 
төслийн танилцуулга, 6-р сард ч а н а р ы н 
дугуйлангийн ахлагч нарын төсөл танилцуулах 
уулзалт, 8-р сард дижитал шилжилтийн төслүүд, 
9-р сард төрийн байгууллагын бүтээмжийн 
төслийн танилцуулга, 10-р сард баталгаажсан 
бүтээмжийн мэргэжилтний бүтээмжийн төслийн 
танилцуулга, 11-р сард ХХАА-н бүтээмжийн 
төслийн танилцуулга, 12-р сард “МБТ-30” ойн 
хаалтын хурал, хүлээн авалтыг тус тус зохион 
байгуулахаар төлөвлөөд байна. 

2022 оны гарсаар хэд хэдэн арга хэмжээг 
амжилттай зохион байгуулаад байгаа бөгөөд энэ 
оныг дуустал сар бүр 2-4 арга хэмжээг зохион 
байгуулах болно. 

Түүн дотор МБТ-ийн сургалтанд 
хамрагдаж “Бүтээмжийн мэргэжилтэн” болсон 
800 гаруй мэргэжилтнүүдээс сонгон шилдэг 30 
мэргэжилтнийг сонгон туршлага солилцох уулзалт 
зохион байгуулна. Уулзалтыг биечлэн оролцохоор 
зохион байгуулах бөгөөд энэ нь харилцан туршлага 
солилцох ажлыг нээлттэй, үр дүнтэй болгоно гэж 
үзэж байгаа юм. Мөн байгууллагуудын тэргүүн 
туршлагын уралдаан, тэргүүн туршлагын гарын 
авлага зэргийг хийх болно. 

“БҮТЭЭМЖИТ ИРГЭН” ЭССЕ 
БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

          МБТ-өөс Монгол улсад бүтээмжийн хөдөлгөөн 
үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойд зориулан 16-26 
насны залуусын дунд “Бүтээмжит иргэн” эссе 
бичлэгийн уралдааныг нэг сарын хугацаанд 
зарлаж дүгнэв. 

       Нийт эссегээ ирүүлсэн оролцогчид бүгд 15-
17 насны сурагч хүүхдүүд байв. Оролцогчид 
бүтээмжийн талаар өөрсдийн бодол, өөрсдийн 
өнцгөөс түлхүү бичсэн бөгөөд МБТ-ийн мэдээллээс 
бараг танилцаагүй нийтлэг зүйл ажиглагдлаа. 

      Уралдаанд ирсэн эссенүүдийг хараат бус 
бүтээмжийн мэргэжилтэн, зөвлөхүүдээс бүрдсэн 
баг уралдааны болзолд заасны дагуу нарийвчлан 
уншиж оноо 6 шалгуур үзүүлэлт тус бүр дээр 
5-15 оноогоор дүгнэж байр эзлүүллээ. Ингээд 41 
оноогоор “Томужин Алтернатив” ахлах сургуулийн 
сурагч Б.Ундармаа 1-р байр, 38  оноогоор 
“Ирээдүй” цогцолборын сурагч О.Энхжин 2-р 
байр, 18 оноогоор “Хөгжил” цогцолбор сургуулийн 
сурагч Б.Саяна 3-р байр, “Ирээдүй” цогцолборын 
сурагч Б.Оюунбилэг 15 оноогоор тусгай байр тус 
тус эзэллээ. 

Түрүүлсэн Б.Ундармаагийн “Бүтээмжит гурван 
сар” эссег ирэх 3-р сард зохион байгуулах 
хүндэтгэлийн чуулган дээр уншиж сонордуулах 
юм. 
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ЦАГАА БҮТЭЭМЖТЭЙ ӨНГӨРҮҮЛЬЕ

 Цаг гэж яваад өгсөн бол хэзээ ч эргэж 
олдохгүй, хойноос нь хөөгөөд гүйцэгдэхгүй, 
юугаар ч үнэлшгүй үнэ цэнтэй, гайхалтай сонин 
зүйл. Хүн бүр “цаг ашиглалт”, “цагийн менежмент” 
гэж үгсийг өөрийн нэр шигээ сайн мэддэг боловч 
сайтар тунгаан, яг өөртөө хэрэгтэйгээр зохицуулан 
төлөвлөж чаддаггүй. Хэзээ ч дуусахгүй юм 
шиг санагддаг, бас үнэ цэнгүй юм шиг учраас 
түүнийг үл тоон сууж байтал нэг мэдэхэд өөрөө ч 
анзаарамгүй олон цагийг үр дүнгүй өнгөрөөснөө 
гэнэтхэн ухаарах болдог. Хүнийг 70 насална гэж 
үзвэл бид амьдралынхаа цагийг юунд зарцуулдаг 
вэ? 

- Хүн амьдралынхаа 25 жилийн унтаж 
өнгөрүүлдэг. Их нойртой, залхуу, тогтсон ажилгүй 
хүмүүс үүнээс ч их байж мэднэ. 

- Харин 10.3 жилийг ажиллаж өнгөрүүлнэ. 
Оффисийн жирийн ажилтан 5 жилийг ширээний 
ард өнгөрүүлдэг.

- Хоол хийхдээ 2.5 жилийг зарцуулдаг. Нийт 
амьдралынхаа 3.6 жилийг юм идэж өнгөрүүлдэг 
бөгөөд бүх амьдралынхаа туршид дунджаар 35 
тонн хоол хүнс хэрэглэдэг байна. 

- Машин барихдаа 4.3 жилийг зарцуулдаг. 
Энэ нь сар луу 3 удаа ирж очиж болохоор их 
хугацаа юм. 

- Бүх амьдралынхаа туршид 3 сарыг замын 
түгжрэлд өнгөрөөнө. Харин жилд 38 цагийг түгжирч 
өнгөрөөдөг гэсэн үг юм. Манай орон шиг, ялангуяа 
Улаанбаатар хот шиг аймшигтай түгжирдэг газар 
энэ тоо 2 дахин их байж ч магадгүй. 

- Сүүлийн үед хийсэн судалгаагаар өнөөгийн 
байдлаар бид нийт амьдралынхаа 70%-ийг гар 
утас болон компьютерээрээ интернэт ашиглаж 
өнгөрүүлж байна. Цаашид нэмэгдэж ч болзошгүй 
гэнэ. 

         Ингээд бодоход зарим  нэг зүйлийг нь багасгаад 
илүү хэрэгтэй зүйлд зарцуулах юмсан гэж бодож 
байна уу? Тэгвэл хийх гэж байгаа ямар ч ажлаа 
бай, бүгдийг нь “Чухал” болон “Яаралтай” гэсэн 2 
хэмжээст хүснэгтэнд оруулаад харж байгаарай. 

Бяр чадлын ундарга тул
Бодож сэтгэхэд цаг гарга
Бага залуу харагдах тул
Тоглож наадахад цаг гарга
Орчлонгийн жам өршөөлгүй тул
Мөргөж сүсэглэхэд цаг гарга
Оюун ухаан дундаршгүй тул
Уншиж мэдэхэд цаг зав гарга
Аз жаргалын харгуй тул
Хайр сэтгэлд цаг гарга
Ариун хишиг нөхөрлөлийн тул
Найз нөхөддөө цаг гарга
Зүрх сэтгэлийн дуулал тул
Инээж баясахад цаг зав гарга
Зүдрэх цаг ээлжтэй тул
Өглөг буянд цаг гарга
Хөлс болгон шагналтай тул
Ажил хөдөлмөрт цаг гарга
Хүрэх диваажин нэхэлтэй тул
Буян хураахад цаг гарга

МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, 
СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛБАРУУД 

ШИНЭЧЛЭГДЭВ

  Монголын Бүтээмжийн Төв бүтээмжийн 
хөдөлгөөнийг сурталчлах талбарууд, үйл 
ажиллагаагаа улам сайжруулахаар ажиллаж 
байна. Тэдгээрээс МБТ-ийн вэб хуудсыг 
шинэчилж, видео танилцуулгыг хийж дууслаа. 

            Шинэчилсэн вэб хуудсыг 2 хэлээр хийсэн бөгөөд 
МБТ-ийн Баталгаажуулалтын байгууллагын дэд 
сайтыг багтаалаа. МБТББ-ын дэд сайт дотроос 
бүтээмжийн мэргэжилтэн болох анхны бүртгэлээс 
эхлээд АББ-аас сертификатаа авч албан ёсны 
баталгаажсан мэргэжилтэн болох хүртэлх бүхий 
л үе шатны мэдээллийн цахимжуулан оруулсан. 

  Вэб хуудсанд “Е-productivity төсөл” буюу 
өөрөө өөрийгөө үнэлэх, сургалтанд хамрагдах, 
болон төлбөртэй сургалтын шинэ платформыг 
багтаасан. Уг хэсэгт МБТ-тэй ямар түвшинд 
хамтран ажиллах, ямар хэлбэрийн сургалт авах, 
түүнчлэн сургагч багш нараас сонголт хийх зэрэг 
олон боломжийг нээж өгч байгаа юм. Энэ нь 
цаашид МБТ-ийн өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлж, 
тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, олон салбарын 
үйл ажиллагаанд тасралтгүй туслах боломжуудын 
эхлэл болно. 

  Бүтээмжийн арга хэлбэрүүдийг амжилттай 
хэрэгжүүлж байгаа харилцагч байгууллагуудынхаа 
тэргүүн туршлагуудыг ч мөн тусгайлан дэд 
меню хэлбэрээр оруулаад байна. Ингэснээр 
бүтээмжийн хөдөлгөөн улам идэвхтэй өрнөж, 
цаашид бусад олон байгууллагууд харилцан 
туршлагаа солилцож илүү үр дүнтэй ажилллах 
нөхцөл бүрдэх юм.

Эдгээр нь МБТ-ийн ирэх 10 жилийн үйл 
ажиллагааны салшгүй нэгэн хэсэг болох дижитал 
шилжилтийн чухал алхам болж байна. 

      Түүнчлэн МБТ-ийн 30 жилийн түүхийг товчлон 
харуулсан видео танилцуулгыг хийж дуусгаад 
байна. Видео танилцуулгад Монгол улсад 
бүтээмжийн хөдөлгөөнийг санаачлан хөгжүүлсэн 
үе үеийн удирдлага, ажиллагсад, бүтээмжийн 
мэргэжилтнүүд, түншүүдийн талаар болон 
дараагийн 10 жилд хийх ажлын зорилго, зорилтын 
талаар товч өгүүлсэн болно. 

     Мэдээлэл сурталчилгааны дээрх ажлууд нь 
МБТ-ийн түүх, өнөөдрийг хүртэл Монголын нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжилд оруулсан хувь нэмэр, МБТ-
ийн хөгжлийн бодлого, нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, 
үйлчилгээний хүрээ, үйл ажиллагаа, Монголд 
бүтээмжийн хөдөлгөөний цар хүрээг өргөжүүлэх, 
түгээн дэлгэрүүлэх хэтийн бодлогын чиг хандлага 
зэргийн талаар олон нийтэд таниулах, нэр хүндийг 
өргөх зорилготой бөгөөд цаашид мэдээллийн 
олон суваг, контентын олон хэлбэрийг ашиглан,

Шинэчилсэн видео танилцуулгыг 3-р сард зохион 
байгуулах Монгол улсад бүтээмжийн хөдөлгөөн 
үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойд зориулсан 
хүндэтгэлийн чуулган дээр танилцуулах юм. Та 
бүхэн цаашид МБТ-ийн вэб хуудас, нийгмийн 
сүлжээнээс үзээрэй. 

“БҮТЭЭМЖИЙН ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГА” 
УРАЛДААНЫГ ЗАРЛАЖ ДҮГНЭВ

 МБТ-өөс Монголд бүтээмжийн хөдөлгөөн 
өрнүүлсний 30 жилийн ойд зориулсан “Бүтээмжийн 
тэргүүн туршлага” уралдааныг амжилттай 
явуулав. 

Уралдаан нь МБТ-ийн үйл ажиллагааг олон 
нийтэд сурталчлах, Монгол улсад бүтээмжийн 
хөдөлгөөнийг дэмжин дэлгэрүүлж буй 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 
тэдгээрийг бүтээмжийн хөдөлгөөнийг хөгжүүлэх 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой 
байв. 

     Уралдааныг МБТ-ийн үйлчлүүлэгч, гэрээт 
байгууллагуудын дунд зарласан бөгөөд нийт 5 
байгууллагаас энэхүү уралдаанд материалаа 
ирүүллээ. 

 Уралдааны шилдэг 3 тэргүүн туршлагыг 
шалгаруулан болзлын дагуу шагнаж урамшуулсан 
бөгөөд ирүүлсэн материалуудыг МБТ-ийн вэб 
хуудсанд байршуулаад байна. Тэргүүн байр 
эзэлсэн туршлагыг МБТ-ийн 30 жилийн ойд 
зориулсан үйл ажиллагааны албан ёсны нээлт 
болгон 3-р сард зохион байгуулах “МБТ-ийн З0 
жил” хүндэтгэлийн чуулган дээр танилцуулах юм. 

ИНДОНЕЗ УЛС АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН 
БАЙГУУЛЛАГАТАЙ УРТ ХУГАЦААНЫ ҮР 
БҮТЭЭЛТЭЙ ХАРИЛЦАА ТОГТООСНОО 

ТЭМДЭГЛЭВ

 Индонезийн үндэсний бүтээмжийн төв нь 
1968 онд байгуулагдсан цагаасаа Индонезийн 
бүтээмжийн төв нь тус улсад бүтээмжийн 
ухамсрыг бий болгох, бүтээмжийн арга хэрэгслийг 
хэрэгжүүлэх, сургалт семинар зөвөлгөө өгөх 
замаар бүтээмжийг дээшлүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсаар  ирсэн.

ИБТ-ын хамгийн сүүлийн хамтын үйл 
ажиллагаа нь мэргэжлийн сургалтын төвд 
суурилсан ногоон бүтээмжийг дэмжих буюу нарны 
эрчим хүчний сургалтын төсөл бөгөөд энэ нь 
Индонезийн Серан хотод хэрэгжиж байна.

Сургалтын хөтөлбөр нь фотоволтайк 
систем (PV)-ыг хэрхэн байгуулж, нарны 
эрчим хүч, нарны эрчим хүчний технологийн 
системийн талаар сургалтын хөтөлбөрийг хэрхэн 
боловсруулах аргачлалыг өгдөг. Түүнчлэн жил 
бүр Индонезийн төлөөлөгчид Азийн бүтээмжийн 
төвийн хөтөлбөрүүдэд оролцож, хуримтлуулсан 
туршлагаа харьяа байгууллагууддаа хэрэгжүүлдэг

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.apo-
tokyo.org/publications/ebooks/reason-for-growth-60-
years-of-asian-productivity/ холбоосоор орж уншиж 
танилцах боломжтой.
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 “МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВ”  
НҮТБББ БОЛОН “НИЙСЛЭЛИЙН БИЗНЕС 
ИННОВАЦ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР”ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ 
БАЙГУУЛЛАА

2022 оны 2-р сарын 14-ны өдөр Монголын 
бүтээмжийн төв, Нийслэлийн Инновацын газартай 
хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг 
зурлаа.

Энэхүү санамж бичиг нь Монгол улс тэр 
дотроо Улаанбаатар хот дахь төрийн болон 
хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж байгуллагуудын 
мэргэжилтнүүд, гарааны болон ЖДҮ бизнес 
эрхлэгч нарын ажлын бүтээмж болон өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэх, инновац, цахим 
шилжилтийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, улмаар 
хамтын ажиллагааг зохицуулах, бэхжүүлэхэд 
чиглэнэ. 

Тус санамж бичгийг байгуулах ёслолын 
ажиллагаа 2-р сарын 14-ний өдөр 11:20 цагт 
болсон бөгөөд арга хэмжээнд Инновац хөгжлийн 
газрын зүгээс орлогч дарга Б.Энхсүрэн, инновац 
хөгжлийн хэлтсийн дарга Б.Урьболд, бизнес эдийн 
засгийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Д.Отгонбаатар, 
Монголын бүтээмжийн төвийн  зүгээс дэд 
захирал Ц.Батбилэг, менежер М.Хишигдэлгэр нар 
оролцсон юм. 

ПРОЦЕССЫН ХАНДЛАГА БОЛОН НОГООН 
БҮТЭЭМЖИЙН АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ 

НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛЙИГ АМЖИЛТТАЙ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ

Энэхүү “Процессын хандлага болон ногоон 
бүтээмжийн арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх” төслийн 
хүрээнд МБТ нь Царамтайн Арвай ХХК дээр үндсэн 
процессийн зураглалыг гарган дүн шинжилгээ 
хийж, ажлын зааавар журам боловсруулж, 
компанид тасралтгүй сайжруулалтын чадамжийг 
бий болгоход зөвлөгөө өгсөн.

МБТ-ийн 2 зөвлөх төсөлд чиглүүлэг, сургалт, 
зөвлөгөө өгч, танхимын уулзалт болон удаагийн 
цахим сургалтуудыг 2 сарын хугацаанд зохион 
байгуулж ажиллав. 

    Төслийн хүрээнд нийт 10 баримтжуулсан 
мэдээлэл боловсрууллан, процессын зурагуудыг 
боловсруулан батлуулж дүн шинжилгээ хийж 
ажлын зааавар журамтай болсон.

       Төслийн хэрэгжилтийн 1-р үе шатад бэлтгэл 
ажлыг хангаж, удирдлагын уулзалтыг 10 
хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021.12.16 ны өдөр 
Царамтайн Арвай компани дээр нээлтийн үйл 
ажиллагаа хийж, ажилчдыг төслийн 4 багт хувааж 
багуудад төслийн танилцуулга хийсэн бөгөөд 
бүх ажилчдад бүтээмжийн талаарах ойлголт өгч 
бүтээмж чанарыг дээшлүүлэх арга хэрэгслүүдийг 
хэрэгжүүлэх талаар сургалт орж төслийн багуудад 
хийгдэх ажлын талаар ойлголтыг өгч ижил төстэй 
хийгдсэн төслүүдийн жишээ баримтуудтай 
танилцуулав. 

   Түүнчлэн төслийн нэгдүгээр үе шатанд 
процессын баримтжуулалтыг амжилттай хийж 
баримт бичгийн боловсруулалтыг хийж дууссан. 
Үүнийхээ үндсэн дээр процессын зургуудаа 
амжилттай гаргаж, түүнд тулгуурласан ажлын 
заавар журмуудыг батлан хэрэгжүүлэхээр болов. 
Тэдгээр зураг болон зааврууд бүгд амжилттай 
хэрэгжсэн нь сайшаалтай байлаа.

       

              

           Төслийн 2-р шатны хэрэгжилт нь бүхэлдээ 
ногоон бүтээмжид чиглэсэн байв. Ногоон 
бүтээмж, хог хаягдлын менежмент, 5R зарчмын 
хэрэгжилтийн хүрээнд а.Процессын явцад гарч 
буй алдагдлыг тооцоолж алдагдлын хувийг 
тодорхойлж, гарган бууруулах төлөвлөгөө гаргаж, 
б.Төслийн багууд өгөгдөл цуглуулан материалын 
урсгал зарддлын тооцоолол хийж орц гарцын 
зөрүү болох алдагдлыг илрүүлэн улмаар хог 
хаягдлыг багасгах, бараа материалын хэмнэлт 
хийх ажлын бүтээмжийг сайжруулах төлөвлөгөө 
гарган 8 төсөл сонгон хэрэгжүүлж хэмнэх 
боломжийг тодорхойлов.

Ингээд 8 төсөл боловсруулж төсөл тус бүрийн 
материалын урсгал зардлын тооцооллыг 
маш нарийн тооцож, төслүүдээ амжилттай 
хэрэгжүүлснээр байгууллагад сард 721.837 
төгрөг, жилд 8.662.000 төгрөгийн хэмнэлт гаргаж 
чадлаа.

Төслийн хэрэгжилтийн 3-р үе шатанд төслийн үр 
дүнг тооцон, тайлан боловсруулалтыг хийж,  2022 
оны 02 дугаар сарын 14-нд Царамтайн Арвай ХХК 
дээр төслийн явцад хийгдсэн ажлуудыг нэгтгэн 
дүгнэж төслийн нэгдсэн тайлан тавив.

МБТ-ӨӨС 1, 2-Р САРД ЗОХИОН 
БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУД

Байгууллага Үргэлжилсэн 
хугацаа 

Сэдвийн 
нэр

Сургагч багш

1 Эрин 
Эверест ЕБС 

7 хоног 
бүрийн 5 дах 
өдөр 120 мин 

Бүтээмж, М.Хишигдэлгэр 

2 Эко пак ХХК 360 мин Бүтээмж, М.Хишигдэлгэр 

3 Дархан 
минж ХХК 

60 мин Ц.Батбилэг 

4 Санхүү их 
сургуулийн 
оюутнууд 

60 мин Бизнесийн Ц.Батбилэг 

Нийт 960 мин

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 
1-Р УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ 

СУРГАЛТЫН ЖАГСААЛТ

Төслийн нэр  Код Хаана Хугацаа
1 Workshop on 

Decentralized 
Government 
and Public Ac-
countability

22-IP-
20-GE-
WSP-A

Indone-
sia

23-25 
March 

2 Study Mission 
to a Nonmem-
ber Country on 
the Develop-
ment of Start-up 
Companies and 
Business Incu-
bation

16-RP-
35-GE-
SMN-A

USA February 
17

3 Workshop on 
Talent Devel-
opment for the 
Future of Work

22-CP-
32-GE-
WSP-A

Virtual 
session

29-Mar-
22

4 Study Mission 
to Nonmember 
Country on 
Innovations in 
Development 
of Commercial 
Floriculture for 
Greater Market 
Access

16-AG-
42-GE-
SMN-A

Nether-
lands

March 17

5 Workshop on 
the Internet 
of Things in 
Agriculture and 
Food Supply 
Chain Manage-
ment

22-CP-
07-GE-
WSP-A

Virtual 
Session

 
09-Mar-
22
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Монголын бүтээмжийн төвийн нийт ажилчид болон харилцагч байгууллага хамтран 
ажиллагчиддаа Буян үйлдэгч хэмээх усан бар жилийн мэндийг дэвшүүлье.
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