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Монголын Бүтээмжийн Төвөөс орчуулан гарсан Масааки 
Имай -ийн бүтээл “Гэмба кайзэн” номыг танилцуулж 
байна. 
Гэмба кайзэн Барууны удирдлагын соёлд шинэ ойлголт, 
шинэ нэр томъёо болон орж байна. Гэмба гэдэг нь ажлын 
байр. Энэхүү бүтээлд үйлдвэрлэлийн шугам, алба хэлтэс, 
эсхүл санхүү бүртгэлийн хэлтэс аль ч байсан ялгаагүй 
тэрхүү нэмүү өртөг бий болгож буй ажлын байрыг ухаалаг 
хийгээд зардалд хэмнэлттэй аргаар удирдан явуулж 
болохыг тайлбарласан болно. 
Энэ бол онолын бус, бодит үйл ажиллагааны тухай ном. 
Хамгийн гол нь энд уншигч хэр их мэдлэгтэй байх нь 
чухал бус, олсон мэдлэгээ өдөр тутмын амьдралдаа 
ашиглаж чадахгүй бол үнэ цэнэгүй болохыг ойлгуулахыг 
зорьсон. Гэмба кайзэн-д онолын мэдлэг гэхээсээ илүүтэй, 
асуудал шийдвэрлэхэд ашиглах энгийн аргачлалуудыг 
тайлбарласан. Ийм учраас энд шалгах хуудас, жишээ 
болон компаниудын туршлагыг түлхүү оруулсан байгаа.
Байгууллагынхаа бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэх 
нь амаргүй, зардал ихтэйн дээр дийлэнхдээ үр дүн 
муутай байдаг. Кайзэнийг Гэмба-д хэрэглэснээр та 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ гээд бизнесийнхээ хамгийн 
чухал процесст хямд зардлаар, тасралтгүй сайжруулалт 
хийж, үр дүнд нь үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, чанар, 
бүтээмж болон ашгийг нэмэгдүүлж чадна.
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Эрчим хүчний хэмнэлтийн Азийн Загвар компаниуд 
бий боллоо

 Дэлхийн өндөр хөгжилтэй 
орнуудад Эрчим хүчний хэмнэлт 
/ЭХХ/-ийн асуудал нь  орчин 
үеийн менежментийн нэг гол 
чиглэл болоод байгаа бөгөөд энэ  
асуудал дээр Япон Улс технологи 
болон менежментийн баялаг 
туршлагатай хуримтлуулсан 
байдаг. Японы засгийн газар, Эдийн 
засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн 
яам санаачлан энэхүү ахисан 
түвшний мэдлэг, туршлагаа  Азийн 
Бүтээмж Байгууллага /АББ/-ын 
зарим зорилтот гишүүн орнуудад 
дамжуулахаар Эрчим хүчний 
хэмнэлт хөтөлбөрийг 2015 оноос 
хэрэгжүүлж эхэлсний нэг хэсэг нь 
энэ ЭХХ-ийн загвар байгууллагын 
төсөл юм. 
Япон Улсын Эдийн засаг, 
худалдаа, аж үйлдвэрийн яам 
санаачилсан энэхүү Эрчим хүчний 
хэмнэлтийн хөтөлбөрийг APU 
ХК, ТЭСО ХХК, УБЦТС ТӨХК-иуд 
Азийн Бүтээмжийн Байгууллага, 
Монголын Бүтээмжийн төвийн 
дэмжлэгтэйгээр 2015 оны 12 
дугаар сараас эхлэн амжилттай 
хэрэгжүүлж 2017 оны 2 дугаар 
сарын 16-ны өдөр Загвар 
байгууллагын гэрчилгээ гардан 
авлаа. 
Монголын Бүтээмжийн Төв  болон 
загвар байгууллагууд нь МУ-
ын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
салбар дахь чанар, бүтээмжийг 
дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ 
оруулах, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх 
бодлогыг дэмжихээр  энэхүү 

төслийг хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд төслийн үр дүнг АББ  
болон Үндэсний бүтээмжийн 
байгууллагуудын сургалтын 
хөтөлбөрт кейс хэлбэрээр ашиглан 
Ази Номхон Далайн бүс нутгийн 
хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх юм .
Мөн хөтөлбөрийн нэг гол зорилго 
нь эрчим хүчний хэмнэлтийн 
ажлыг санаачлан удирдаж, 
хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн 
чадавхийг бэхжүүлэх явдал юм. 
Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 
Эрчим хүчний хэмнэлт, эрчим 
хүчний  менежментийн тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх талаар сэдэвт 
сургалт, чуулга уулзалт, семинар, 
туршлага судлах ажлыг зохион 
байгуулсан. АББ-ын мэргэжилтэн, 
эрчим хүчний хэмнэлтийн 
зөвлөхүүд удирдан явуулсан нийт 
82 цагийн сургалт семинаруудад 30 
гаруй байгууллагын 280-аад Эрчим 
хүчний мэргэжилтнүүд оролцон 
арвин их мэдлэг хуримтлуулсан 
байна. 
Төслийг хэрэгжүүлэхэд эрчим 
хүчний хэмнэлтийн талаар үйл 
ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд, 
үүнд: Монголын Эрчим Хүчний 
инженерүүдийн холбоо, ЭХЗХ, 
ЭХХГ, МУШУТИС-ийн ЭХС зэрэг 
байгууллагууд идэвхтэй хамтарч 
ажилласан. 

Загвар байгууллагын төслийг 
Бэлтгэл шат. ЭХХ-ийн төслийн 
 хэрэгцээг  тодорхойлох 
 I шат. Төлөвлөлт

 II шат. Хэрэгжүүлэлт 
 III. Шат. Түгээн дэлгэрүүлэлт 
гэсэн үе шатуудтай хэрэгжүүлсэн ба 
зөвлөхүүд загвар байгууллагуудад 
тухай бүр үр дүнтэй зөвлөгөө 
өгч хамтран ажиллаж, ЭХХ-ийн 
тогтолцоог бий болгох үндэс 
суурийг бүрдүүлж чадсан. 
Төслийн явцад загвар 
байгууллагууд асар их мэдлэг, 
туршлагыг хуримтлуулсан 
төдийгүй бусад ЖДҮ, компани, 
үйлчилгээний байгууллагуудад 
үлгэр болохуйц бодит  үр дүнг 
авчирч, цаашид компанидаа 
ЭХХ-ийн ажлыг үргэлжлүүлж, 
тасралтгүйгээр сайжруулах үндэс 
суурийг бий болгож чадсан.
Энэхүү ЭХХ-ийн загвар 
байгууллагын төслийг Монгол
улсад анхлан амжилттай 
хэрэгжүүлснээр бусад 
байгууллагуудад үлгэр 
дууриал болж, ЭХХ-ийн төслийг 
байгууллагадаа санаачлан 
хэрэгжүүлэхэд нь түлхэц болно 
гэдэгт найдаж байна. 
Монгол улсын Засгийн газар 
нь ЭХХ-ийн хуулийг 2015 оны 
11 сард баталсан энэ үед ЭХХ-
ийн загвар байгууллагын  төсөл 
нь цаг үеэ олсон чухал төсөл 
болж МБТ, хэрэгжүүлэгч гурван 
байгууллагууд нь төслийн үр дүн, 
үр ашгийг үндэсний хэмжээнд 
түгээн дэлгэрүүлэх цаашид ЭХХ-
ийн хөдөлгөөний тэргүүлэгч байх 
үүргийг хүлээж байна. 
ЭХХ-ийн энэхүү төслийг анх 
удаа хэрэгжүүлж, олон саад 
бэрхшээл тулгарч байсан ч идэвхи 
санаачлагатай ажиллаж төслийг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадсан 
APU ХК, ТЭСО ХХК, УБЦТС ТӨХК-
ийн төслийн багууд болон бүх 
талаар дэмжиж ажиллаж байсан 
компаниудын удирдлагуудад 
талархал илэрхийлж цаашдын 
тасралтгүй сайжруулалтын аянд 
амжилт хүсье. 
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Хэрэгтэй мэдээллийг нэг дороос...

Бүтээмжийг 250 хувиар өсгөжээ.

Та бүтээмжийн хөдөлгөөнд 
нэгдсэн үү. Бүтээмжийн 
чиглэлээр мэргэшсэн 
эксперт зөвлөхүүдийн 
сүүлийн үеийн мэдээ, 
мэдээлэл, ном, судалгаа 
болон сургалтын 
материалууд, бүтээжийн 
талаар суралцаж байгаа хүн 
бүрийн мэдэх хэрэгтэй нэр 
томъёоны тайлбар, Азийн 
орнуудад хэрэгжиж байгаа 
олон талт төслүүдийн явц, 
үр ашиг, давуу тал, үр дүн 
зэргийг нэгэн зэрэг мэдэх, 
судлах боломжийг Азийн 
Бүтээмжийн Байгууллагын 

вэбсайт танд олгодог. Та бүхэн дараах сайтаар орж орчин үеийн бүтээмжийн мэдээ, мэдээлэл, мэдлэгтэй 
танилцаарай.  http://www.apo-tokyo.org/publications/ 

Тоон мэдээллээс харахад 
автоматжуулалтыг үгүйсгэх 
арга үгүй. Хятадын Дунгуан 
хотын нэгэн үйлдвэр хүний 
оронд робот ажиллуулах нь 
илүү үр ашигтай болохыг 
батлан харуулжээ.
Үйлдвэр нийт ажиллах 
хүчнийхээ 90 хувийг 
роботуудаар орлуулж, 
ажилуулснаар бүтээмж 
250 хувиар өссөн төдийгүй, 
алдаа гаргах явдал 80 
хувиар буурсан аж.
Changying Precision Tech-
nology компанийн үйлдвэр 
гар утас угсрах ажилд нийт 
650 хүнийг ажиллуулдаг 
байжээ. Харин одоо ердөө 
60 робот, 60 хүн л үйлдвэрт 
ажиллаж байна. Хүмүүс роботуудын ажлыг хянах, шалгах зэргийг хийж байгаа бөгөөд үлдсэн бүх ажлыг 
роботууд гүйцэтгэх болжээ. Үйлдвэрийн ерөнхий менежер Луо Вейчианийн хэлснээр ажилтнуудын тоог бүр 
20 хүргэсэн ч гэсэн үйлдвэр хэвийн ажиллана гэсэн байна.
Оксфордын их сургуулийн хийсэн судалгаагаар 20 жилийн дараа гэхэд Америкчуудын 47 хувь нь роботуудад 
ажлын байраа алдах аж. Түүнчлэн роботууд зөвхөн үйлдвэрийн ажлыг хийгээд зогсохгүй, илүү дэвшилтэт 
системд суурилж, илүү өндөр чадвартай болсноор хүмүүсийн хийж байгаа олон зүйлийг чаддаг болох юм.
Сүүлийн үеийн жишээ гэхэд роботууд хуульч, сэтгүүлч, эмчийн ажлыг хүртэл хийж эхэлжээ. Үүгээр зогсохгүй 
хиймэл оюун ухаантай сэтгэл зүйч байдаг болсон юм.
Гэхдээ засгийн газруудын хувьд хүн төрөлхтний ажилгүйдлийн түвшин үнэмлэхүй байдлаар өснө гэдэг гамшиг 
тохиолдохын илэрхийлэл болно. Тийм ч учраас бүх ажлыг автоматжуулах ажилд тун нухацтай хандаж байгаа.
Эх сурвалж:  http://news.gogo.mn/r/202076
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Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын сургалтанд оролцсон оролцогчын ярилцлага

Голомт банк, Маркетингийн хэлтэс, 
Мэдээлэл судалгаа хариуцсан 
мэргэжилтэн Ц.Цэлмэгтэй хийсэн 
ярилцлагыг хүлээн авна уу!

Сургалтын нэр: Үйлчилгээний 
сектор дахь Харилцагчийн сэтгэл 
ханамжийн индексийн аргачлал, 
түүний хөгжүүлэлт

1 Сайн байна уу. Танд энэ 
өдрийн мэндийг хүргэе. Та АББ-
ын шугамаар “Голомт банк”-
ийг төлөөлж Тайвань улсад 
“Үйлчилгээний байгууллага дахь 
харилцагчийн сэтгэл ханамжийг 
хэмжих аргачлал, түүний 
хөгжүүлэлт” сэдэвт олон улсын 
сургалтанд оролцоод ирсэн, 
сэтгэгдлээсээ хуваалцана уу.
 
Сайн байна уу? Юуны өмнө тус 
сургалтанд хамрагдах боломжоор 
хангасан танай байгууллагад 
талархсанаа илэрхийлье.
Тус сургалтанд 16 орны салбар 
бүрт ажилладаг 30 гаран хүмүүс 
хамрагдсан. Сургалтын чанар 
болоод зохион байгуулалт маш сайн 
байсан. Экспертүүд бидэнд хэрхэн 
харилцагч, үйлчлүүлэгчийнхээ 
сэтгэл ханамжийг хэмжиж, 
нэмэгдүүлэх талаар мэдлэгийг 
өгсөн ба сургалт нь оролцогч 
биднийг сэтгэл ханамж өндөртэй 
байлгаж чадсан гэж хэлж болно.

2. АББ-ын олон улсын сургалтанд 

оролцох боломжийн талаар 
хуваалцана уу?

Голомт банк нь Монголын 
бүтээмжийн төвтэй хамтран 
ажиллаад олон жил болж байна. 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд 
манай байгууллага МБТ-өөс 
шаардлагатай сургалт, зөвлөгөөг 
авсаар ирсэн. Мөн байгууллагаас 
жил бүр МБТ-өөр дамжуулан гадны 
оронд зохиогдож буй сургалт, 
хурал семинарт 1 хүн явдаг. Энэ 
хамтын ажиллагааны хүрээнд энэ 
жил би ОУ-н сургалт, арга хэмжээнд 
оролцоод ирлээ. 
3. Та анх удаа АББ-ын хуралд 
хамрагдсан гэсэн. Таны хүлээж 
байснаас хурал хэр амжилттай 
болсон гэж үзэж байна вэ? 

Зохион байгуулагч орны ажилтнууд 
сайн ажилласан. Мөн багш нарын 
ур чадвар, ажлын туршлага өндөр 
байсан тул бид нар хүлээж байсан 
мэдээллээ бүрэн дүүрэн авч 

чадсан.

 4. Уг сургалтыг удирдан зохион 
байгуулсан багш нарынхаа талаар 
товчхон мэдээлэл өгөөч.

Сургалтыг Канад, Сингапур, Япон 
улсын 3 багш орсон. Тус бүрдээ 
өөр өөрийн чиглэлээр олон жил 
ажилласан туршлагатай байсан 
тул бидэнд хэрэгтэй мэдлэг, 
зөвлөгөөг хангалттай өгсөн гэж 
бодож байна. 
 
5. Сургалтын хөтөлбөр хэр байсан 
бэ? Ямар нэгэн бэрхшээл гарч 
байсан уу?

Хурал 3 хоног үргэлжилсэн. 
Хурлаар багш нарын лекцээс 
сонсохоос гадна оролцогч 
орнуудын туршлагатай танилцах, 
мөн Тайвань улсын такси 
үйлчилгээгээр №1 компанийн үйл 
ажиллагаатай танилцах боломж 
олдсон. 

6. Сургалтын дараа өөрийн 
байгууллага дээр хэрхэн 
хэрэгжүүлэх нь хурлын үр дүнг 
харуулах байх. Энэ тал дээр одоо 
та ямар ажил хийж байгаа вэ?

Банкны үйл ажиллагаа нь 
харилцагчийн итгэл дээр 
тулгуурлаж явагддаг. 
Харилцагчийг сэтгэл ханамжтай 
байлгаж, итгэлийг олж авах нь 
бидний хувьд нэн чухал юм. Иймд 
бид харилцагчийг хэрхэн сэтгэл 
ханамжтай байлгах, харилцагч 
биднээс юуг хүсдэг, үйлчилгээгээ 
хэрхэн сайжруулах талаар ажлын 
төлөвлөгөөнүүдийг гаргаад 
ажиллаж байгаа. 
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“ДЦС-4” ТӨХК-нд “ISO9001:2015 Чанарын менежментийн 
тогтолцоо” төсөл амжилттай үргэлжилж байна.

“ЭДЦС” ХК-ийн Бүтээмжийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх
сургалт явуулж, зөвлөгөө өглөө

 
 

Манай төвийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл 
зөвлөх үйлчилгээ билээ. Энэхүү үйл ажиллагааны 
хүрээнд олон улсын стандарт  ISO9001:2015 Чанарын 
менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх төсөл 
хөтөлбөрт сүүлийн жилүүдэд зөвлөх байгууллагаар 

ажиллаж байна. Төрийн эсвэл хувийн хэвшил, 
том жижгээс үл хамааран ямар ч байгууллагад 
“Чанарын менежментийн тогтолцоо”-г  бий болгон 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа их чухал байдаг. Чанарын 
менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх олон улсын 
хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шаардлагуудыг ISO 
9000 бүлэг стандарт  агуулсан байдаг юм.
Эдгээр шаардлагыг хангахаар ажиллаж байгаа манай 
томоохон хамтран ажиллагч байгууллага бол “ДЦС-4” 
ТӨХК билээ. Бидний хамтран ажиллаж байгаа төсөл 
амжилттай үргэлжилж байгаа ба төслийн II шат 
болох Процессын хандлага, түүнийг баримтжуулах, 
дүн шинжилгээ хийх ажил өрнөж байна. Энэхүү шат 
нь хамгийн их цаг хугацаа, ажилтнуудын оролцоог 
шаарддаг билээ. Идэвхи, оролцоо сайтай ажиллаж 
байгаа бүх цех, алба хэлтэс, нэгжийн удирдлага 
ажилтнууддаа амжилт хүсье. Хамтын оролцоотойгоор 
төсөл ихээхэн үр дүнд хүрнэ гэдэгт бид гүнээ итгэж 
байна.

 Төвийн эксперт                                         
Ц. Батбилэг 2017 оны 2 
дугаар сарын 20-21-ний 
өдрүүдэд “ЭДЦС” ХК-д 
ажиллаж, бүтээмжийн 
арга хэрэгслэлүүдийн 
талаар болон бүтээмж 
дээшлүүлэх хөтөлбөрийн 
талаар сургалт явуулж, 
ажлын байранд бүтээмж 
дээшлүүлэх талаар 
хийгдэж буй ажилтай 
танилцаж, зөвлөгөө өглөө.  
“ЭДЦС” ХК нь 2010 оноос 
бүтээмжийн хөтөлбөрийг 
амжилттай хэрэгжүүлж 
ирсэн ба тасралтгүй 
сайжруулалтын аянд 
нийт ажилтнууд идэвхтэй 
оролцдог ба чанарын дугуйлангийн төслийн 
хэрэгжүүлэлт хангалттай түвшинд байна.
2016 онд бүтээмжийн хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх 
удирдлагын шийдвэр гарч орон тооны бүтээмжийн 
мэргэжилтэн томилогдож дэд багууд байгуулагдаж 
ажиллаж эхэлсэн байна. 
Мөн компанийн Гүйцэтгэх захирал Л.Эрхбаатар 
компанийн хэмжээнд бүтээмжийн хөтөлбөрийг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлж, үр шимийг нь хүртэж эхэлсэн ба 

цаашид бүх талаар дэмжиж  ажиллана гэж байв. 
Нийт 36 чанарын дугуйлан компанийн хэмжээнд 
байгуулагдсан ба төсөл хэрэгжүүлсэн туршлагатай 
болж, нийт ажилтнууд идэвхи санаачлагатай ажиллаж 
байна. Мөн бүтээмжийн хөтөлбөр амжилттай 
хэрэгжүүлдэг тэргүүлэгч компаниудын туршлагаас 
байнга суралцаж ирсэн нь бүтээмжийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болсоор байна. 



4 2017 оны 1-2 сар

Бүтээмжийн үндсэн арга хэрэгслийн сургалт 

Төвийн экспертүүд харилцагч байгууллагуудад сургалт, 
зөвлөгөө өглөө 

 Ажилтнуудын ажиллах 
орчныг сайжруулах, оролцоог 
нэмэгдүүлэх, байгууллагын 
соёлыг бий болгоход бүтээмжийн 
үндсэн арга хэрэгсэлүүд ихээхэн 
нөлөөтэй билээ. Манай төвийн 
хувьд эдгээр арга хэрэгслүүдийг 
түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг эрхэм 
зорилгоо болгон ажиллаж байгаа 
билээ. Энэхүү үйл ажиллагааны 
хүрээнд “Эрчим хүчний хөгжлийн 
төв”-д Бүтээмжийн үндсэн арга 
хэрэгсэл болох Ажлын соёл – 
5С сургалтыг төвийн эксперт 
М.Баасансүрэн амжилттай 
зохион байгууллаа. Эрчим хүчний 
хөгжлийн төвийнхөө хамт олонд 
амжилттай хэрэгжүүлж, маш их үр дүн гаргахыг хүсэн ерөөе. 

 Макс ХХК 2 сарын 2-ны өдөр бүтээмжийн 
удирдлагын багийн гишүүдэд бүтээмжийн удирдлага, 
бүтээмж дээшлүүлэх хөтөлбөрийн талаар 8 цагийн 
сургалт явуулсан. 

 ДҮТ  ХХК-д ЧМТ ISO 9001, Эрсдлийн удирдлага, 
Бүтээмжийн хөтөлбөрийн үр дүнтэй хэрэгжүүлэтийн 
талаар  4 цагийн сургалт сургалт 2 сарын 1-нд явуулж 
тус компанийн Чанарын Удирдлагын Хороо болон 
бүтээмжийн багийн гишүүд хамрагдлаа. 

Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын төслүүд 1-2 сар

16-RP-34-GE-OSM-B
Multicountry Observational 
Study Mission for Mass Me-
dia Practitioners on Innova-

tion and Productivity Promo-
tion in SMEs
Tokyo, Japan

02/20/17-02/24/17

17-AG-12-GE-WSP-B
Advanced Agribusiness Man-
agement Course for Execu-

tives and Managers

Jakarta, Indonesia

02/27/17-03/03/17

15-AG-11-GE-WSP-B
Workshop on the Develop-
ment of Productive Rural 

Communities through Social 
Enterprises
Cambodia

02/06/17-02/10/17

17-IN-28-GE-TRC-B
Training Course on Business 

Excellence for SMEs
Singapore

02/28/17-03/03/17

52017 оны 1-2 сар

Гүнгэрваа” ХХК-ийн Бүтээмж чанарын аян, ISO 9001:2008, Материалын урсгалт 
зардлын тооцоолол сэдэвт төслүүд амжилттай хэрэгжиж өндөрлөлөө

 “Гүнгэрваа” ХХК нь эрчим хүчний салбарт 
барилгын материал үйлдвэрлэгч Үндэсний 
баялаг бүтээгч компаниудын нэг юм. Бетон шон 
үйлдвэрлэлтээрээ хорь гаруй жилийн арвин 
туршлагатай үйлдвэрлэгчдийн нэг болох энэхүү 
компани улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулж амжилттай ажиллаж байна.
Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа 
төгөлдөршүүлэх зорилгоор манай төв, Азийн 
Бүтээмжийн Байгууллага, Европын сэргээн 
босголтын банкны “ЖДҮ-ийг дэмжих төсөл”-тэй 
хамтран бүтээмж, чанарын аян, ЧУТ ISO 9001:2008 
ба Материалын урсгал зардлын тооцоолол сэдвийн 
хүрээнд 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 
эхлүүлсэн юм.
Ногоон хөгжлийг эрхэмлэн хог хаягдлаа багасгах, 
дахин ашиглах, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг 
хангах, хүлээлтээс илүү давсан бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг үзүүлэх, ажилтнуудынхаа ур чадвар, 
сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх замаар компанид 
эерэг өөрчлөлтийг бий болгох, ашигт ажиллагааг 
нэмэгдүүлэхэд төслийн зорилго оршино. Энэхүү 
төслийн хүрээнд эхний шатанд удирдлагын 

багийн сургалт, бүх ажилтанд бүтээмжийн анхан 
шатны арга хэрэгслүүд болох 5С, Кайзэн, Чанарын 
дугуйланг хэрэгжүүлэх сургалт, зөвлөгөөнүүдийг өгч 
бүтээмжийн хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн. Байгууллагын 
хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор багуудыг 
бүрдүүлэн томилж ажилласан.
Төслийн дараа дараагийн үе шатанд ISO 9001:2008 
төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд нийт 10 сарын 
хугацаанд амжилттай нэвтрүүлж Стандартчилал 
хэмжилзүйн газраас MNS ISO9001:2008 батламжаа 
гардан авсан юм. 
Төслийн хэрэгжилтийн явцад “Санко Солар” ХХК, 
“Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар” болон “ДЦС-
3” ТӨХК дээр туршлага судлах аялалд хамруулсан. 
Мөн энэ төслийн хамт “Материалын Урсгал Зардлын 
Тооцоолол” сэдэвт Азийн загвар байгууллага бий 
болгох АББ-ын зөвлөх багш Хироши Тачикава-гаар 
удирдуулсан төсөл амжилттай хэрэгжиж өндөрлөн 
2016 оны 11 дүгээр сард АББ-ын батламжаа гардан 
авсан юм. Энэхүү төслүүд дээр Монголын Бүтээмжийн 
Төвөөс тус бүр хоёр эксперт ажилласан болно. 

Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын төслүүд 3-4 сар

17-IN-80-GE-WSP-B
Workshop on Management 
Consultancy in Total Quali-

ty Management (TQM)
Nadi, Fiji

04/24/17-04/28/17

17-RP-22-GE-CON-B 
Conference on ICT Innova-
tion for Promoting Produc-

tivity Growth in the SME 
Sector
India

03/07/17-03/09/17

16-RP-32-SPP-OSM-B
Multicountry Observa-

tional Study Mission on 
Public-Private-Academia 

Partnerships for Industrial 
Human Resources Devel-

opment
Tokyo, Japan

03/27/17-04/01/17

     
     17-IN-90-GE-CON-A 

Top Management Forum 
on Knowledge Manage-

ment for SMEs
Seoul, ROK

03/14/17-03/16/17


