


“БҮТЭЭМЖ” ПОДКАСТ ЦУВРАЛ

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

1. Байгууллагын эрхэм зорилгыг 
хэрэгжүүлэх олон талт үйл ажиллагааг сурталчлах,

2.   Бүтээмжийн тухай мэдлэг, цэгцтэй 
ойлголтыг хэрэглэгчдэд өгч, байгууллагынхаа 
бүтээмжийг дээшлүүлэх эрмэлзэлтэй болгох, 
түүгээрээ дамжуулан эх орны хөгжлийн бодлогод 
нөлөөлөх,

3.       МБТ-ийн үйл ажиллагааг сурталчлах, 
үйлчилгээний хүрээг тэлэх, хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх зэрэг үндсэн зорилготой.

Тус подкаст нь МБТ-ын экспертүүд, 
гэрээт зөвлөхүүдийн оролцоотойгоор бүтэж 
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 чиглэгдэж байгаа билээ. 
Одоогийн байдлаар нийт 15 дугаар бэлэн болж 
МБТ-ийн нийгмийн сүлжээнүүд болон Youtube 
хуудсанд байршуулаад байна. Цаашид 2022 
оныг дуустал сар бүрийн 2 дэх Пүрэв гарагт 
үргэлжлүүлэн хийх болно. 

МБТ нь бидэнтэй хамтран ажиллаж, 
өөрсдийн мэдээллийн сувгаараа дамжуулан түгээх 
сонирхолтой байгууллагуудыг дуртайяа хүлээн 
авч зохиогчийн эрхийг өгөх болно. 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 гэж итгэж байна.  

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ” 
24 ДЭХ УДААГИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАВ

 Монголын бүтээмжийн төвөөс жил бүр 
зохион байгуулдаг бүтээмжийн мэргэжилтэн  
бэлтгэх анхан шатны сургалт нь Covid-19 цар 
тахлын улмаас сүүлийн 2 жил цахим хэлбэрт 
шилжсэн байсан юм. Түүнээс хойш анхны 
вакумжуулсан сургалтыг 2022 оны 4 сарын 25-
29-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулав. 
Сургалтанд “Дарханы ДЦС” ТӨХК, “Долоон 
болдог” ХХК “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, “М-Си-
Эс Кока-Кола” ХХК, “АПУ” ХХК, “Дархан Минж” 
ХХК, “УБЦТС” ТӨХК, “Багро” ХХК-иас нийт 12 
оролцогч бүтээмжийн тухай үзэл баримтлал, 
бүтээмж дээшлүүлэх арга техникүүд, бүтээмжийн 
хэрэгжүүлэлт, туршлага судлах, дадлага ажил 
гэсэн эрчимжүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу хамрагдав. 

       Нийт 22 сэдвээр 9 илтгэгч багш, зөвлөх, 
экспертүүд удирдан явуулсан бөгөөд урилгаар 
Монголын бүтээмжийн төвийн гэрээт сургагч 
багш нар хичээл заасан юм.  Оролцогчдод 
төлөвлөгөөний дагуу орчин үеийн бүтээмжийн 
чиг хандлага, хөдөлмөрийн эдийн засаг, 
бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгслүүд болох 
“Ажлын соёл - 5С”, “Багийн ажиллагаа”, “Кайзен 
хандлага ба Саналын тогтолцоо”, “Төгс төгөлдөр 
шинэчлэл  түүний үндэс суурь ба Чанарын 
дугуйлан”, “Чанарын тууш удирдлага”, “Бүтээмж 
ба инноваци”, “Байгууллагын төгөлдөршил”, 
“Бүтээмжийн хэмжилт ба шинжилгээ”, “Ногоон 
бүтээмж, инновацийн менежмент” зэрэг 
сургалтуудыг орлоо. 

Сургалтын үеэр оролцогчид байгууллага дээрээ 
хэрхэн хэрэгжүүлэх, багаар ажиллах, Азийн 
загвар байгууллагуудын тэргүүн туршлага, 
дотоодын байгууллагуудын тэргүүн туршлага, 
бүтээмжийн мэргэжилтний тэргүүн туршлагатай 
танилцах, байгууллага дээрээ бүтээмжийн 
хөдөлгөөн өрнүүлэх хөтөлбөр боловсруулах зэрэг 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэж төлөвшсөн тасралтгүй 
сайжруулалтын соёл хандлагад суралцлаа.

Сургалтын явцад оролцогчид 3 багт хуваагдан, 
хамтран суралцах зарчмаар мэдлэг ур чадвараа 
дээшлүүлэх дасгал ажлуудыг гүйцэтгэж, багаар 
ажиллах арга барилд суралцаж, багийн үр дүнтэй 
орчныг бүрдүүлэх дасгалууд болон сургалттай 
холбоотой багийн ажил гэх мэт өдөр бүрийн 
идэвхжүүлэлтийн сонирхолтой хөгжөөнт үйл 
явдлаар дүүрэн байлаа. Багууд бодит кейсийн 
дагуу Чанарын дугуйлан болж, үйлдвэрлэл, оффис 
болон үйлчилгээний газарт хэрхэн амжилттай 
чанарын төслүүдийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах, үр 
дүнг тооцоход суралцлаа. Кейс бүр дээр багууд 
Илтгэгч, Удирдлага, Ажиглагч гэж хуваагдан кейс 
ажлын дүнг хэлэлцсэн алдаа дутагдалтай болсон 
ажил дээр дахин ярилцаж мэдлэгээ бататгав. 
Энэ үйл ажиллагааны үр дүнд оролцогчдын уур 
амьсгал сайжирч, идэвхитэй оролцох, бүтээлч 
санал гаргах, дүгнэх талбаруудад туршлага 
хуримтлуулсан.

   Оролцогчид өөрийн байгууллага дээр 
бүтээмж, чанар дээшлүүлэх арга хэрэгслүүдийн 
хэрэгжилтийн туршлага тус бүрээ бусад 
оролцогчидтой хуваалцсан бөгөөд оролцогч бүр 
сургалтаас олж авсан мэдлэгээ тэмдэглэж авах 
зорилгоор гэрийн даалгавар буюу өдөр бүрийн 
сургалтаас сурсан зүйлсийг болон түүнээсээ 
байгууллагадаа юуг хэрэгжүүлэх талаар жагсаан 
бичив. Мөн бусдаасаа суралцах зорилгоор бие 
биедээ танилцуулж  туршлага хуваалцав. 

 Сургалтын эхэнд оролцогчдын мэдлэгийг 
тогтоох зорилгоор мэдлэгийн түвшин шалгахад 
мэдлэгийн дундаж түвшин сургалтын өмнө 42,1 
хувь байснаас сургалтын дараа 69,3 хувь хүртэл 
нэмэгдсэн нь сургалтын бодит үр дүнг харуулж 
байгаа юм. 

Монголын бүтээмжийн төвийн 24 дэх удаагийн 
бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх вакум 
сургалтаар 12 бүтээмжийн мэргэжилтэн 
бэлтгэгдэж сертификатаа гардан авсныг 
танилцуулахад таатай байна. 

АКАДЕМИЧ Т.ДОРЖ “БҮТЭЭМЖИЙН ТАЛААР 
ӨГҮҮЛЭХҮЙ”

МБТ-ийн зөвлөх, анх байгуулагдсан 
цагаас өнөөдрийг хүртэл зөвлөн ажиллаж 
байгаа академич Т.Дорж МБТ-ийн 30 жилийн ойд 
зориулсан дараахь илгээлтийг ирүүлсэн юм. 

“Бүтээмж нь хязгаарагдмал нөөцийг үр 
ашигтайгаар ашиглан  хөгжил дэвшилд хүрэх, үр 
дүнг тэгш хуваарилан  хүн амын амьжиргааны 
түвшинг дээшлүүлэх хамгийн үр дүнтэй хэрэгсэл 
гэж үздэг. 

Улс үндэстний эдийн засгийн өсөлтийн 
гол хоёр эх сурвалж нь ажил эрхлэлт өсөх, 
бүтээмжийн өсөлт байдаг. 

Ажлын байрны өсөлт юуны түрүүнд бизнес 
эрхлэлтийг дэмжих, аж үйлдвэржилтийг өсгөх, 
эдийн засгийн төрөл бүрийн салбарт хөрөнгө 
оруулалтыг эрчтэй нэмэгдүүлэхтэй  холбоотой 
хүчин зүйлсээс хамаардаг.

Нөгөө талаас бүтээмжийн өсөлтийг урт 
хугацааны туршид тогтвортой байлгах явдал 
чухал ач холбогдолтой. Бүтээмжийн өсөлт л улс 
үндэстний амьдралын чанарыг тодорхойлох 
болно. Энэ өсөлт нь биет капиталын тоон 
өсөлт, шинэ үнэт зүйл бүтээлт (буюу капиталын 
бүтээмж), хөдөлмөр болон капиталын нөөц (орц)-
ийн чанарын талд хийх сайжруулалт, эдгээр нөөц 
хавсарснаас гарах үр ашгийг хэмждэг Нийт Хүчин 
зүйлийн Бүтээмжийн өсөлт зэрэг хүчин зүйлүүдээс 
хамаардаг. 

Ур чадварын дээшлэлт, сайн зохион 
байгуулалт, менежментийн тогтолцоонууд, 
технологийн дэвшил, үйлдвэрлэлийн аргуудын 
сайжралт, мөн түүнчлэн илүү нэмэгдсэн өртөг 
бүтээдэг үйл явц зэрэг нь бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг 
гол хүчин зүйлс юм. 

Эдийн засагт хүмүүн капиталыг бүтээн 
босгох, мэдлэг шингээх, ашиглах, багтаамжийг 
бий болгох, сайн менежментийг хэрэглэх явдалд 
илүүтэй анхаарах ёстой.

Бүтээмж болон чанар (БЧ)-ын 
менежментийн тогтолцоонууд, мэдээлэл, 
харилцаа холбооны технологи (МХТ)-ийн хэрэглээ, 
хүмүүний нөөцийн хөгжил, судалгаа, зүгширүүлэлт 
зэрэг бүтээмж тэлэх сэдэл санаачилга зайлшгүй 
шаардагдана. Тэдгээрийг тал бүрээр дэмжвэл 
зохино. МХТ-ийн өргөн хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн 
технологийн ашиглалтын үр дүнд дэлхийн зах 
зээлд өрсөлдөхүйц өндөр нэмэгдсэн өртөг бүхий 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болно. 

Монголын бүтээмжийн төв нь 1992 оноос 
Азийн бүтээмжийн төвд монголыг төлөөлж, 
олон улсын хэмжээнд бий болгосон бүтээмжийн 
талаар мэдлэг, туршлагыг нэвтрүүлэн амжилттай 
ажиллаж байна.
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Азийн бүтээмжийн байгууллагын гишүүн 
орнууд бүтээмжийн хөдөлгөөнийг хөгжлийн нэг 
гол талбар гэдгийг хүлээн зөвшөөрч бүтээмжийн 
асуудлыг яам, засгийн газрын түвшинд авч үздэг. 
Манайд бүтээмжийг асуудлыг олон нийтийн 
байгууллага хариуцан ажиллаж багагүй амжилт 
гаргаж байгаа ч төр засгийн дэмжлэг бодлогын 
асуудлыг орхигдуулж болохгүй.

Төв нь бүтээмжийн хөдөлгөөнийг үндэсний 
хэмжээнд өрнүүлж нйигэм эдийн засгийн хөгжилд 
бодитой дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Монголын 
бүтээмжийн төв нь бүтээмжийн асуудлыг хувь хүн, 
байгууллага бизнесийн нэгж, салбарын түвшинд 
авч үзэж бүтээмжийн хөтөлбөрийг боловсруулж 
хэрэгжүүлсэн нь энэ 30 жилийн туршид бий 
болгосон өндөр амжилтууд юм.

Бүтээмжийн талаар гүйцэтгэсэн олон онол 
практикийн судалгаа, боловсруулсан гаргасан 
гарын авлага, арга аргчлалууд нь салбарын 
хөгжлийн төлөвлөлтөд чухал ач холбогдолтой 
ажил болсон байна.

30 жилийн хугацаа бол түүхийн багагүй 
хугацаа бөгөөд энэ хугацаанд МБТ нь үндэсний 
хэмжээнд болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж 
бүтээмжийн хөдөлгөөнийг манлайлж мэдлэгйин 
цөм нь болж чадсан байна.“

ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГЫН УРАЛДААНЫГ ДҮГНЭВ 

Монголын бүтээмжийн төв нь 1992 оноос үндэсний 
хэмжээнд бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх, 
улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд 
дэмжлэг үзүүлэхээр тууштай ажиллаж, бүтээмж, 
инновацийн талаар олон улсын туршлагыг 
нэвтрүүлэх, үндэсний тэргүүн туршлагыг бий 
болгож ирсэн. Бүтээмжийн талаар өнөөдрийн 
амжилтыг бий болгоход хамтран ажилладаг 
төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийн оруулсан дэмжлэг асар их билээ.

     Бид 30 жилийн ойд зориулсан цуврал үйл 
ажиллагаануудын нэг болгож, МБТ-ийн харилцагч 
байгууллагуудын дунд “Бүтээмжийн тэргүүн 
туршлага” уралдааныг 1-р сард зарласан бөгөөд 
3-р сард дүгнэлээ. Уралдаанд амжилттай оролцсон 
байгууллагуудыг та бүхэнд танилцуулахад 
таатай байна. Уралдаанд материалаа ирүүлсэн 
байгууллагууд бичвэр текстээс гадна маш 
сонирхолтой видео болон фото байдлаар тэргүүн 
туршлагаа ирүүлсэн нь талархууштай. Энэ нь 
бүтээмжийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр 
зорьж буй бусад байгууллагад тун чухал мэдлэг, 
мэдээлэл болж байгаа юм. 

      

          Энэхүү уралдаанд нийт 5 байгууллага 
амжилттай оролцсоноос тэргүүн байранд 
“Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК орж 
1.3000.000 төгрөгийн дүнтэй тэнцэх сургалт, 
зөвлөх үйлчилгээний эрх, 2-р байранд “Орхон 
аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс” орж 
1.2000.000 төгрөгийн дүнтэй тэнцэх сургалт, 
зөвлөх үйлчилгээний эрх, 3-р байранд “Эрдэнэт 
үйлдвэр” ТӨҮГ орж 1.2000.000 төгрөгийн дүнтэй 
тэнцэх сургалт, зөвлөх үйлчилгээний эрхээр тус 
тус шагнагдлаа.

            Монголын бүтээмжийн төвийн байгууллагуудад 
хэрэгжүүлсэн эдгээр тэргүүн туршлагуудын 
талаар видэө бичлэг болон боловсруулсан 
төсөлтэй танилцахыг хүсвэл та бүхэн манай 
цахим хуудсанд хандаарай. 

“ДЦС-3” ТӨХК ДЭЭР “ЧАНАРЫН 
ДУГУЙЛАНГИЙН СУРГАЛТ” ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ

 Монголын бүтээмжийн төв нь “ДЦС-3” 
ТӨХК-ийн хүсэлтийн дагуу, хамтран ажиллах 
гэрээний хүрээнд нийт ажилчдыг чадавхжуулах, 
идэвхжүүлэх, сэргээх зорилгоор Удирдлагын багт 
“Мэдлэгийн менежмент”, “Бүтээмжийн хэмжилт” 
сэдвээр, Чанарын дугуйлангийн гишүүдэд “ЧД-
ийн менежментийн аргууд, ахлах чиглүүлэгч, 
гишүүдийн үүрэг, асуудал шийдвэрлэх 7 арга 
ба дасгал ажил” сэдвээр лекц, видео хичээл, 
багийн ажил (кейс ажиллах), оролцогчдын мэдлэг 
хуваалцах арга хэмжээ зэрэг аргуудыг хослуулсан 
4 өдөр нийт 36 цагийн сургалтыг амжилттай 
зохион байгуулав. 

Энэхүү сургалтын зорилго нь компанид хэрэгжиж 
буй бүтээмж, чанар дээшлүүлэх хөтөлбөрийн 
тогтвортой байдлыг хангах бүтээмжийн арга 
хэрэгслийн талаарх удирдлага, ИТА нарын 
мэдлэгийг бататгах, чанарын дугуйлангуудын үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх сургахад оршиж байв.

Уг сургалтаар багууд чанарын дугуйлан болж 
хуваагдан өөрсдийн ажлын байр дээрх асуудлыг 
хэрхэн шийдвэрлэх хэрхэн амжилттай чанарын 
төслүүдийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах, үр дүнг 
тооцох аргад суралцлаа.

Сургалтанд оролцогчид төлөвлөгөөний дагуу 
бүтээмжийн сайжруулалтын арга хэрэгслийг 
багаар үр дүнтэй ажиллах аргыг байгууллага 
дээрээ хэрхэн хэрэгжүүлэх, байгууллага дээрээ 
бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх зэрэг тасралтгүй 
сайжруулалтын соёл хандлагад суралцаж ойлголт 
авлаа. Түүнчлэн Азийн загвар байгууллагуудын 
тэргүүн туршлага, дотоодын байгууллагуудын 
тэргүүн туршлагатай танилцаж мэдлэгтэй болсон 
юм. 

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ИНСТИТУТ 
БОЛОН АББ-ЫН ХАМТАРСАН 

“КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЖИЖИГ, ДУНД 
ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛӨЛ” 

СЭДЭВТ СУДАЛГААНЫ 3 ДАХЬ ШАТЫГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ

  COVID-19 цар тахал дэгдэж, байгууллагуудын 
бизнес үйл ажиллагаанд хүндрэл гарч байгаатай 
холбогдуулан Монголын Бүтээмжийн Мөв болон 
Азийн Хөгжлийн Банкны Институт (АХБИ) хамтран 
бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны өнөөгийн 
нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагыг шуурхай, 
зөв үнэлэх зорилгоор 3-р шатны ээлжит судалгааг 
асуулга хэлбэрээр явуулaв.

  Энэхүү асуулга нь ЖДҮ-ийн хамтын ажиллагаа 
бизнесийг дэмжих илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, 
мөн АХБ-ны зүгээс COVID-19 цар тахлын улмаас 
үйл ажиллагаа нь уналтад орсон ЖДҮ-ийн бизнес 
эрхлэгчдэд үзүүлж болох тусламжийн чиглэлийг 
тодорхойлоход дэмжлэг болох зорилготой 
байлаа. 

  Уг үйл ажиллагааг 2020 оноос эхлэн явуулж 
буй бөгөөд Азийн бүтээмжийн байгууллага (АББ) 
нь Азийн хөгжлийн банкны институт (АХБИ)-тэй 
хамтран АББ-ын гишүүн улс орнуудын ЖДҮ-
үүдэд КОВИД-19 цар тахал хэрхэн нөлөөлж буйг 
судалж, дүн шинжилгээ хийх, мөн гишүүн улс 
орнуудын ЖДҮ-үүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, 
эргэн сэргээж тогтворжуулах бодлого, стратегийн 
төлөвлөлтөд ашиглагдах тайлан, зөвлөмжийг 
боловсруулах зорилготойгоор хамтарсан төслийг 
ийнхүү 3 дахь удаагаа хэрэгжүүлж байна. Энэхүү 
төсөл нь нийт 4 үе шаттайгаар хэрэгжиж буй юм. 

     АББ-ын зүгээс гишүүн орон болох Монголын 
бүтээмжийн төв ТББ-ыг Монгол улсыг төлөөлж 
тус судалгааг явуулахаар сонгосон бөгөөд АХБИ-
ээс өгсөн зааварчилгааны дагуу Монгол улсад 
үйл ажиллагаа идэвхитэй явуулж буй 350 гаруй 
байгууллагын мэдээллийг цуглуулж, нэгтгэн 
АХБИ-д илгээв.

ӨГЛӨӨ ЭРТ БОСОХЫН АЧ ТУС БА 
БҮТЭЭМЖИД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

 Өглөө эрт босох нь таны бүтээмж болон 
эрүүл мэндэд маш чухал нөлөөтэй юм. Ингэснээр 
та илүү ихийг амжуулж, илүү эрч хүчтэй болж мөн 
анхаарал төвлөрөлт ч дагаад нэмэгддэг. 

Яагаад амжилттай яваа хүмүүс эрт босдог вэ?

Амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн тухай уншиж байхад 
дийлэнх нь эрт босдог зуршилтай байдаг. Өдрийг 
өглөө эрт эхлүүлэх нь ялагчийн mindset буюу 
сэтгэлгээ юм. Амжилттай яваа хүмүүс үргэлж 
бусдаас нэг алхмын түрүүнд явахыг хичээдэг ба 
эрт босох нь тэдэнд маш их давуу талыг олгодог. 
Ийм хүмүүс ихэнх энгийн хүмүүсийн босдог цагт 
аль хэзээний босчихсон тодорхой тооны ажлуудыг 
амжуулчихсан сэргэг байдаг. Хэн ч бай, үнэхээр 
хүсч хичээвэл эрт босч, амьдралдаа үр дүнтэй 
алхам хийж чадна. Ер нь эрт босохын давуу тал 
юунд байна вэ? 

1. Илүү их ажил амжуулах цаг

Энэ бол энгийн тооны ухаан юм. Өглөө эрт 
боссоноор танд хоногт оногдох цаг нэмэгдэж илүү 
олон ажил амжуулах боломжийг олгоно. Ингэснээр 
мэдээж таны ажлын бүтээмж нэмэгдэнэ. 

2. Сатааруулах зүйл бага

Хэрэв таныг ажлаа хийж байхад ямар нэг байдлаар 
анхаарлыг тань сарниулдаг бол өглөө эрт босох 
нь хамгийн зөв сонголт ажээ. Тийм ч олон хүн ийм 
цагт сэрүүн байдаггүй  учир танд ажлаа тайван 
чимээгүй орчинд хийх боломж олддог. 

3. Өглөөний цайны цаг

Өглөөний цай бол өдрийн турш хамгийн чухал 
хоол гэдгийг бид бүгд мэднэ. Орой боссоноор 
зарим хүмүүс өглөөний цайгаа мартан яаран 
сандран ямар ч эрч хүчгүй ажилдаа явдаг. Харин 
өдрийг өглөө эрт эхлүүлэх нь танд өглөөний 
цайгаа тайван ууж суух цаг олгодог ба эрүүл 
мэндэд эерэгээр нөлөөлдөг.

4. Өдрийн төлөвлөгөөгөө гаргах цаг

Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх чухал нэг арга 
бол өдрийн төлөвлөгөө гаргах байдаг. Өглөө эрт 
боссоноор танд үүнийг хийх цаг хангалттай гарна 
гэдэгт итгэлтэй байна. 

5. Дасгалын цаг

Өглөө бүр дасгал хийх нь эрүүл мэндэд нэн 
тустай. Гэхдээ бид өөрсдөдөө тийм цаг ховорхон 
гаргадаг.  Эрт босч дасгал хөдөлгөөн хийснээр 
тэр өдрөө эрч хүчтэй сэргэг эхлүүлэх боломжтой 
бөгөөд ажлын бүтээмж ч нэмэгддэг.
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МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВИЙН 
ДЭРГЭДЭХ  БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН

 Монголын Бүтээмжийн төв 2020 оноос 
эхлэн АББ-ны магадлан итгэмжлэлээр бүтээмж, 
чанарыг дээшлүүлэх үндсэн болон ахисан 
түвшний сургалтуудыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг 
эхэлүүлсэн билээ. Төлөвлөгөөний дагуу MБТ 
болон АББ нар цахим уулзалтуудыг удаа дараа 
амжилттай хийж МБТББ-аас баримтжуулсан 
мэдээллийн явцын талаар АББ –т танилуулж 
холбоотой бүх баримтжуулсан мэдээлэл болон 
бүтээмжийн мэргэжилтний гарын авлага, журам, 
заавар, маягт зэргийг ангил монгол хэлд дээр 
бүрэн боловсруулж дууссаны дараа бүтээмжийн 
мэргэшсэн мэргэжилтэнд нэр дэвшигчдээс 
өргөдлийг авч эхлэн 8 цагийн сургалт явуулж, нэр 
дэвшигчидийг сонгон шалгаруулж бүтээмжийн 
мэргэшсэн мэргэжилтэн болгосон юм. 

Тэгвэл энэ удаад буюу 2021 оны 12 
сарын 15-нд AББ-ын магадлан итгэмжлэх 
байгууллагуудын зөвлөлийн жилийн хурал 
амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг хурлаар 
AББ-ын итгэмжлэгдсэн Баталгаажуулалтын 
байгууллагууд болж буй 7 орон буюу Малайз, 
Вэтнам, Индонез, Энэтхэг, Монгол, Пакистан 
Турк орнууд нь баталгаажуулалтын байгууллагын 
төслийн бэлтгэл ажлаас эхлэн одоог хүртэл 
хэрэгжүүлж буй төслийн явцыг тус бүр тайлагнаж 
илтгэл тавьлаа. Улс орнууд илтгэл тавьсны 
дараа АББ-аас төслийг хэрэгжүүлэгч оронуудаас 
явцын талаар асуулт хариулт өрнүүлж хийгдсэн 
ажлуудыг дүгэнлээ. 

 ХҮНДЭТГЭЛИЙН ЧУУЛГАНЫГ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАВ 

Монголын Бүтээмжийн Төвөөс Монгол 
улсад бүтээмжийн хөдөлгөөн анх үүссэн, мөн 
МБТ байгуулагдсаны сйн 30 жилийн ойн цуврал 
үйл ажиллагааны нээлт болох “Хүндэтгэлийн 
чуулган”-ыг 2022 оны 3-р сарын 22-нд онлайн 
хэлбэрээр зохион байгуулав. 

Уг арга хэмжээнд МБТ-ийн өнөөгийн 
бие бүрэлдэхүүн, урд өмнө ажиллаж байсан 
мэргэжилтэн экспертүүд, хамтран ажиллагсад, 
түнш байгууллагууд болон АББын төлөөлөгчид, 
АББ-ын гишүүн орнуудын Бүтээмжийн 
байгууллагын төлөөлөгчид уригдан оролцлоо.                      

    

Хүндэтгэлийн чуулганы нээж хэлсэн 
үгэндээ МБТ-ийн Гүйцэтгэх захирал УЗ дарга 
Я.Эрхэмбаяр “.... Монголын бүтээмжийн төв 
байгуулагдаж үндэсний хэмжээнд бүтээмжийн 
хөдөлгөөнийг манлайлан өрнүүлж, улс орны 
эдийн засгийг өөрөө өөрийгөө тэтгэдэг болгон 
чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлж ажилласан 30 
жилийн ойг энэ өдөр та бүхэнтэй хамт тэмдэглэж 
эхэлж байгаадаа баяртай байна...  30 жилийн 
хугацаанд бүтээмжийн чиглэлээр гаргасан 
тодорхой амжилтууд нь та бүхний идэвхтэй 
оролцоо дэмжлэгээр бий болсон.  Бүтээмжийн 
хөдөлгөөнд оролцогчид хэрэгтэй мэдээллээ хүлээн 
авч, бусадтайгаа мэдлэг туршлагаа хуваалцаж, 
хамтран ажиллах сүлжээгээ өртгөтгөн бүтээмж, 
чанарын хөдөлгөөнд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж 
чадсан байна......” гэж талархал илэрхийлэв.

Нийт 98 зочин оролцсон уг үйл ажиллагааг 
бүрэн эхээр нь бичиж видео хэлбэрээр хадгалсан 
бөгөөд МБТ-ийн вэб хуудас болон youtube 
хуудаснаас үзэх боломжтой.

Гадаад улс орноос АББ-ийн гишүүн 
орнуудын Үндэсний бүтээмжийн төвүүдийн дарга 
нар, менежерүүд зэрэг 20 орчим зочид оролцсон 
бөгөөд нээлтэнд баяр хүргэж хэлсэн үгэндээ 
АББ-ын ЕНБД Доктор Мохтан “... МБТ 30 жилийн 
турш Монгол улсад бүтээмжийн хөдөлгөөнийг 
өрнүүлж, улс орныхоо эдийн засагт үнэтэй хувь 
нэмэр оруулжээ. Цаашид хийх үйл ажиллагаанд 
нь их амжилтыг хүсье. АББ-аас МБТ-ийг ямарт 
дэмжиж ажиллах болно...” гэсэн юм. АББ-ын 10 
гаруй гишүүн байгууллагууд видео мэндчилгээ 
ирүүлснийг нэгтгэн үзүүлсэн нь хурлын 
төлөөлөгчдөд ихээхэн таалагдлаа. 

Хүндэтгэлийн чуулган дээр МБТ-
тэй хамтран ажилладаг Монголын 10 гаруй 
байгууллага мөн видео мэндчилгээ ирүүлснийг 
нэгтгэн үзүүлсэн нь бүтээмжийн хөдөлгөөнд 
амжилттай хамтран ажиллаж байгаа бүх хүний 
оролцоо, хувь нэмрийг харуулсан сэтгэл хөдөлгөм 
хэсэг болсон юм.

Чуулганд мөн ЗГХЭГ-ийн дэд дарга 
Бямбасүрэн мэндчилгээ ирүүлснийг оролцогсдод 
үзүүлж, МБТ-ийн Дэд захирал Ц.Батбилэг 
цаашдын 10 жилийн үйл ажиллагааны чиглэл, 
ерөнхий төлөвлөгөөг танилцуулсан юм

Энэхүү хүндэтгэлийн чуулганаар МБТ-ийн 
болон Монгол улсад бүтээмжийн хөдөлгөөн үүсч 
хөгжсөний 30 жилийн ойд зориулсан цуврал үйл 
ажиллагаанууд албан ёсоор нээлтээ хийж байгаа 
юм.

Тиймээс 2021 оны 10-р сараас эхлүүлсэн 
зарим ажлууд, мөн “Бүтээмжит иргэн” эссе 
бичлэгийн уралдаан болон “Бүтээмжийн тэргүүн 
туршлага” уралдаануудын дүнг танилцуулж 
ялагчид оролцсон юм.

ЧАНАРЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БА ЧАНАРЫН 
НЭГДСЭН УДИРДЛАГА 

 Чанарыг тодорхойлох хэд хэдэн арга 
бий. Эдгээрийн заримыг авч үзэхээсээ өмнө 
та бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг 
дээшлүүлэхэд юу хийх талаар өөрийн санаа 
бодлоо хамтран ажиллагчид болон бусад 
оролцогч нартай солилцох нь чухал. Чанарыг 
тодорхойлоход хамгийн хэцүү нь трансцендент 
буюу уугуул чанар билээ. Энэ нь илүү гоо сайхан, 
гоо үзэсгэлэн, урлагт хамаарах тал юм. Энэ нь 
маш субъектив, үгээр илэрхийлж, тайлбарлахад 
бэрхшээлтэй бөгөөд харахад тухайн байгууллагын 
үр ашигт нэг их хамааралгүй байдаг. 

      Гэхдээ үүнийг оршин байгаа гэдгийг нь 
хүлээн зөвшөөрөх нь чухал. Олон жилийн турш 
чанарын хувьд давамгайлсан үзэл баримтлал 
нь бүтээгдэхүүнд тулгуурласан байдал юм. Энд 
чанарыг авч үзэхдээ бүтээгдэхүүний орц, найрлагад 
байгаа зүйлсийн тоо хэмжээ, шинж чанараас 
хамаарч харж байв. Энэ үзэл баримтлалын дагуу 
бол зарим бүтээгдэхүүн илүү сайн орц найрлагатай 
байвал илүү чанартай бүтээгдэхүүн юм. 

Жишээ нь “дэлхийн хамгийн сайн бялуу” хийдэг 
хэмээн бахархалтайгаар зарладаг компани өөрийн 
бүтээгдэхүүнийг өөр ямар ч бүтээгдэхүүнээс илүү 
өөр жимс агуулдаг гэдэгтээ тулгуурлан ийнхүү 
зарладаг. Онгоцны хямд суудалтай харьцуулахад 
нэгдүгээр зэргийн суудал зорчигчдод бусдаас 
илүү үнэгүй хоол хүнс, дарс, ундаа, бэлэг (шаахай, 
халхавч гэх мэт) хүрэтх боломж олгохын дээр 
суудал нь хамаагүй өргөн, өмнөө хөл тавих уужим 
зайтай байдаг. 

Бүтээгдэхүүнд тулгуурлан чанарыг тодорхойлох 
үзэл баримтлал удаан хугацааны туршид амь 
бөхтэй байсан гэж дээр дурдсан билээ. Ийм 
болохоор чанарын доод түвшинтэй харьцуулахад 
илүү өндөр чанартай бялуу жимс их хэмжээгээр 
агуулснаараа илүү өндөр үнэтэй гэсэн үг. Усыг илүү 
сайн цэвэршүүлэхийн тулд нэмэлт боловсруулалт 
хийдэг. Цаашилбал, энэхүү үзлийн хүрээнд чанар, 
маркетинг/борлуулалтын хооронд уялдаа холбоо 
байж болох ч бүтээмжид шууд хамаарал байхгүй. 

Чанарыг тодорхойлох гурав дахь үндсэн үзэл нь 
Чанарын нэгдсэн удирдлага (ЧНУ)-ын гол цөмд 
одоо байгаа буюу цаашид бий болох хэрэглэгчдэд 
чиглэсэн шинж чанар юм.

Азийн Бүтээмжийн байгууллагаас 3,4 сард 
зохион байгуулсан сургалтын жагсаалт

Төслийн нэр  Код Хаана Хугацаа

1

Workshop on 
costumer man-

agement experi-
ence using data 

analytics

22-CP-
16GE-
WSP-A

Singapore April 20-
22

2

Workshop on 
talent develop-

ment for the 
future of work 

22-CP-
32-GE-
WSP-A

Thailand March 
29-31

3

Workshop on 
decentralized 

governance and 
public account-

ability

22-IP-
20-GE-
WSP-A

Indonesia March 
23-25

4

Development of 
the national pro-
ductivity master 
plan for pakistan

22-SN-06-
GE-SNP-
C-PK01

Pakistan March-Au-
gust

5

Workshop on 
Climate-smart 

agriculture 
techniques and 

practices

22-CP-
08-GE-
WSP-A

Philip-
pines

April 26-
28

6
Workshop on 
foresight for 

SMEs

22-CL-
17GE-
WSP-A

Vietnam April 20-
22

6 7



МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВӨӨС ЗОХИОН ЯВУУЛЖ БУЙ УРАЛДААНУУДАД ИДЭВХИТЭЙ 
ОРОЛЦООРОЙ

Монголын Бүтээмжийн Төвөөс Монгол улсад бүтээмжийн хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 30 жилийнхээ ойд 
зориулсан цуврал үйл ажиллагаануудын хүрээнд харилцагч байгууллагууд, бүтээмжийн мэргэжилтнүүд болон 
олон нийтийн дунд сар бүр нэг уралдааныг зарлан явуулж байгаа билээ. 

Уралдаанууд нь нийтдээ Монгол улсад бүтээмжийн хөдөлгөөнийг идэвхжүүлэх, түүнд оролцогчдыг хөхүүлэн 
дэмжих, Монгол орны эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилготой юм. 

Төлөвлөгөө ёсоор Бүтээмжийн мэргэжилтний уралдааныг 4-р сард, Бүтээмжийн үйл ажиллагааны шилдэг 
постер (зурагт хуудас)-ны уралдааныг 5-р сард, мөн бүтээмжийн шилдэг төслүүд шалгаруулах уралдааныг 
ЖДҮ, Дижитал шилжилт, Төрийн байгууллагын бүтээмж, Ногоон бүтээмж гэсэн сэдвүүдийн дагуу 6, 7, 8, 9-р 
саруудад тус тус зарлаж дүгнэн шалгаруулах болно. 

Уралдаан бүрийн болзол, удирдамжийг тухайн уралдаан дүгнэхээс 1 болон түүнээс дээш сарын өмнө зарлаж 
байгаа тул сонирхож буй байгууллага, хувь хүмүүсийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. 

Шагналт байруудад шалгарсан бүтээл, төслүүдийг уралдаан тус бүрийн болзолд заасны дагуу шагнаж 
урамшуулан, дэмжиж хамтран ажиллах болно. 

Уралдаануудын мэдээллийг МБТ-ийн вэб хуудас болон фэйсбүүк хуудаснаас цаг тухай бүр нь хүлээн авах 
боломжтой. 
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