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“ИННОВАЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН УДИРДЛАГЫН ИННОВАЦИ” СЭДЭВТ 
ЗАЙНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

МЭДЛЭГ ХУВААЛЦАХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛ

Монголын бүтээмжийн төв нь Азийн бүтээмжийн  
байгууллагатай хамтран “Инновацийн менежмент” 
сэдэвт сургалтыг 2018 оны 02 сарын 24-25-ны 
өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус сургалтыг БНСУ-
аас Гёонгги бүтээлч эдийн засаг, инновацийн төвйн 
Гадаад харилцааны газрын дарга Дэвид Сэхёон 
Баек удирдан явууллаа. Тус сургалтаар Инноваци, 
Аж үйлдвэрийн 4 дэх хувьсгал, Ухаалаг үйлдвэрлэл, 
Юмсын интернэт, Кибер аюулгүй байдал, Гарааны 
бизнес ба инкубаторын ач холбогдол гэсэн сэдвүүдээр 
хоёр өдрийн сургалтыг орсон. 

Дэвид Сэхёон Баек нь инноваци, кибер аюулгүй 
байдлын чиглэлээр олон жил төсөл хөтөлбөрүүд дээр 
ажилласан арвин туршлагатай зөвлөх юм. Тиймдээ 
ч сургалтын онцлог давуу тал нь үйлдвэрлэлийн 
болон үйлчилгээний салбарын тэргүүн туршлага, 
жишээ кэйсүүдээр дүүрэн байсан юм. Уг сургалтанд 
Мобиком корпораци, Эрин интернэшнл ХХК, 
Интерактив Би Ай ХХК, Эрдэнэт ДЦС ТӨХК, ТЭСО 
ХХК, Модерн Номадс, МУИС, ХААИС,  ШУТИС гэх 
зэрэг 10 байгууллагаас нийт 18 оролцогч хамрагдаж 
инноваци, ухаалаг үйлдвэрлэлийн талаар мэдлэг, 
туршлагаа нэмэгдүүллээ.

2018 оны 1 сарын 11-12-ны өдрүүдэд Эрдэнэт үйлдвэрийн 
тээвэр ложистикийн албаны хүсэлтээр туршлага судлах аялал, 
сургалт зохион байгууллаа. Эрдэнэт үйлдвэрээс 15 ажилтан 
Бүтээмж, чанарын хөдөлгөөн амжилттай өрнөж буй Гүнгэрваа 
ХХК, АПУ ХК, Мөнхийн үсэг ХХК-ийн үйл ажиллагаа, тэргүүн 
туршлагатай танилцлаа. Гүнгэрваа ХХК, Мөнхийн үсэг ХХК нь 
манай төвтэй хамтарч Материалын урсгал зардлын тооцоолол 
сэдвээр Азийн загвар байгууллагын төслийн амжилттай 
хэрэгжүүлсэн. АПУ ХК нь Эрчим хүчний хэмнэлт сэдвээр 
Азийн загвар байгууллага болсон билээ. Хөтөлбөрийн дагуу 
2018 оны 1 сарын 12-ны өдөр Тээвэр ложистикийн албаны 
ажилтнуудад Бүтээмж ба бүтээмжийн үндсэн арга хэрэгслүүд, 
Материалын урсгал зардлын тооцоолол, Эрчим хүчний 
хэмнэлт зэрэг сэдвээр манай төвийн экспертүүд сургалтад 
хамрагдсан. Туршлага судлах аялал, сургалтын явцад мэдлэг, 
туршлагаа улам баталгаажуулж, шинээр сайжруулах олон 

санаа, санаачлагыг олж авсан гэдэгт бид итгэлтэй байна. Та бүхний ажилд өндөр амжилт хүсье.

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

17-IN-20-GE-TRC-B
Training of Trainers on Lean 

Manufacturing for SMEs
Islamabad, Pakistan
02/26/18 - 03/02/18

17-RP-37-SPP-CON-B
Forum on Women’s Labor Force 

Participation and Productivity 
Enhancement
Tokyo, Japan

02/05/18 - 02/07/18

17-IN-24-GE-OSM-A
Multicountry Observational Study 
Mission on ICT Innovation in the 

Service Sector
Dhaka, Bangladesh
01/07/18 - 01/10/18

Монголын бүтээмжийн төв нь Азийн бүтээмжийн 
байгууллагатай хамтран бүтээмжийн үзэл баримтлал, олон 
улсын тэргүүн туршлагыг Ази Номхон далайн бүс нутгийн 
орнуудад түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор төрөл бүрийн сэдвээр 
зайны сургалтыг зохион байгуулдаг. Энэ удаад 2018 оны 01 
дүгээр сарын 15-18-ны өдрүүдэд “Жижиг дунд үйлдвэрийн 
удирдлагын инноваци” сэдэвт сургалтыг зайны сургалтын 
төвдөө амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтын гол 
зорилго нь Жижиг дунд үйлдвэрүүдэд чиглэсэн удирдлагын 
инновацийн үндсэн зарчмууд болон ойлголтыг нэмэгдүүлэх, 
зохих зарчмыг ашиглах замаар урт хугацааны тогтвортой 
байдлыг хангах амжилттай хэрэгжүүлэх стратегиас суралцах 
зэргээр ЖДҮ-ийн чадавхийг нэмэгдүүлэх байлаа.
Сургалтанд Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Их 

засаг их сургуулийн Үндэсний инженер технологийн сургууль, Гүнгэрваа ХХК, Шүтээн арт консалтинг ХХК, Дөрвөн туг 
ХХК болон бүтээмжийн төвийн экспертүүд нийт 9 оролцогч хамрагдлаа. Сургалтыг Энэтхэг улсаас Дэли Их сургуулийн 
профессор Номита Шарма, Япон улсаас “World Business 
Associates” компанийн ахлах зөвлөх ноён Хидеюки Исаки 
нар удирдан явуулсан. Хөтөлбөрийн дагуу эхний 2 хоног 
илтгэл, онолын болон олон улсын туршлагууд яригдсан 
бол 3 дахь өдөр нь туршлага судлах аялалаар “Eco 
wave” ХХК-нд айлчилан тухайн компанийн талаар илтгэл 
бэлдэж, сайжруулах санал зөвлөмжөө тусгасан. Багаар 
бэлтгэсэн илтгэлийг Их засаг их сургуулийн Үндэсний 
инженер технологийн сургуулийн захирал Ч.Сэлэнгэ 
танилцуулсан. Мөн энэ оны 9 дүгээр сард Ахисан түвшний 
удирдлагын инноваци сэдэвт олон улсын зайны сургалт 
зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөөд байна. 

Монголын Бүтээмжийн Төв 
нь 2018 оны анхны арга хэмжээ 
болох Мэдлэг хуваалцах нээлттэй 
өдөрлөг 2018 оны 1 сарын 9-ний 
өдөр амжилттай болж өндөрлөлөө. 
Тус өдөрлөгт БГД-ийн Засаг даргын 
тамгын газрын Засаг даргын зөвлөх 
Ө.Үнэнбүрэн “Төрийн байгууллагын 
манлайлал” сэдвээр, Макс лайн ХХК-
ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Дэлгэрмаа 
“Мэдлэгийн менежмент” сэдвээр, 
ХААИС-ийн багш С.Баасансүрэн 
“Хөдөө аж ахуйн хоршоо болон 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хамтын 
ажиллагаа, түүний өсөн нэмэгдэж 
буй үүрэг” сэдвээр хүрэлцэн ирж 
2017 онд зохион байгуулагдсан 
Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын гадаад сургалтуудад хамрагдсан туршлага, шинэ мэдлэг, мэдээлэл, цаашид энэ 
чиглэлээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй ажлуудаасаа бусад харилцагч байгууллагын гишүүд, оролцогчидтой нээлттэйгээр 
хуваалцаж, харилцан санал солилцлоо.

Тус өдөрлөгөөр МБТ-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг мөн танилцуулсан ба хөтөлбөрийн дагуу 2017 онд 
зохион байгуулагдсан олон улсын зайны сургалтуудад хамрагдсан оролцогчдод гэрчилгээг нь гардуулж өгсөн юм. Уг 
өдөрлөг өглөө 09 цагаас 12 цаг хүртэл үргэлжилсэн ба Эрин зочид буудлын Олон улсын зайны сургалтын төвд зохион 
байгуулагдсан болно. 
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ЭРДЭНЭТ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ /ЭДЦС/-ТӨХК Д 
БҮТЭЭМЖИЙН ХЭМЖИЛТИЙН СУРГАЛТЫГ ЗАЙНААС АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТАВАН БОГД ГРУППИЙН 14 ОХИН КОМПАНИУДЫН УДИРДЛАГА, АЖИЛТНУУДАД 
БҮТЭЭМЖ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ОЛОН УЛСЫН ISO 9001:2015 –ЫН ШААРДЛАГУУД ISO 9000 –Д ТОДОРХОЙЛСОН ЧАНАРЫН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН 7 ЗАРЧИМ ДЭЭР ТУЛГУУРЛАДАГ. 

“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНД ӨГӨХ ЯРИЛЦЛАГА

МБТ нь Олон Улсын зайны сургалтын төвийг 2017 онд нээж олон улсын зайны хэд хэдэн сургалтыг амжилттай зохион 
байгуулсан.  2018 оны 2 сарын 26-нд орон нутагтай анх удаа холбогдож, ЭДЦС ХК-ийн бүтээмжийн багт Бүтээмжийн 
хэмжилтийн сургалтыг зайнаас явууллаа. 

Ийнхүү бид орон нутагтай зайнаас шууд холбогдож, бүтээмжийн мэдлэг мэдээлийг орчин үеийн технологиор дамжуулан 
илүү үр дүнтэй хүргэх боломжтой боллоо.  

Энэ удаагийн сургалтаар бүтээмжийн хэмжилтийн хэрхэн ажиллах, бүтээмжийн хөтөлбөрийн үр дүнг хэрхэн үнэлж, 
дүн шинжилгээ хийж, сайжруулалтын ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх практик арга аргачлалын талаар МБТ-ийн эксперт 
зөвлөгөө өгсөн юм. Бүтээмжийн хэмжилтийн баг 2018 онд гүйцэтгэх ажлын цар хүрээг тодорхойлж, хэмжилтийн  түлхүүр 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, бүтээмжийн хөтөлбөрийг нотолгоонд суурилсан төлөвлөлттэй ажиллах боломжоор хангаж 
ажиллахаар боллоо.    

ЭДЦС ХК нь арав гаруй жил бүтээмжийн хөдөлгөөнийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд бүтээмжийн зөвлөл 
компанийн бүтээмжийн хөтөлбөрийг улам боловсронгуй болгоход байнга анхаарч ажиллаж байна. 2017 онд бүтээмжийн 
танхимтай болж нийт ажилчид, чанарын дугуйлангуудад багаар ажиллаж, шинэ санал санаачлагуудыг хөгжүүлэх бүтээлч 
орчныг бий болгож чадсан юм. 

Монголын Бүтээмжийн Төв нь Таван богд группийн захиалгаар 2018 оны 2 дугаар сарын 5, 12, 13-ны өдрүүдэд 
“Бүтээмжийн сүүлийн үеийн чиг хандлага, бүтээмжийг дээшлүүлэх арга замууд” сэдвээр 4 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулав. Тус сургалтуудад Таван богд группийн 14 охин компаниудын удирдлага, ажилтнууд болох нийт 153 оролцогч 
хамрагдсан юм. Тус сургалтуудыг МБТ-ийн зөвлөх багш Б.Уранчимэг удирдан явуулсан ба сургалтаар бүтээмжийн 
ойлголт, 5С, кайзэн, процессийн хандлага, 7 алдагдал, лийн менежемент, чанарын өртөг, ЧМТ ISO9001:2015 сэдвүүдээр 
мэдлэг, туршлагаа хуваалцсан юм .  Таван богд групп нь бүтээмжийн анхан шатны арга хэрэгслүүдийг компаниуд 
дээрээ амжилттай нэвтрүүлсэн ба цаашид бүтээмжийн хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх зорилгоор 2018 онд бүтээмжийг улам 
дээшлүүлэх  аянг эхлүүлэн, тодорхой зорилтуудыг тавин ажиллаж байгаа билээ.

Чанарын менежментийн 7 зарчим:
• Хэрэглэгчид төвлөрөх
• Манлайлал
• Хүмүүсийг оролцуулах
• Үйл явцын хандлага
• Сайжруулалт
• Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргалт,
• Харилцааны менежмент юм.

Бүтээмжийн мэдээ сэтгүүлийн өмнөх дугаар “Хэрэглэгчдэд 
төвлөрөх”  зарчмыг танилцуулсан.
 
Энэ удаагийн дугаарт Чанарын менежментийн “Манлайлал”  
зарчмыг танилцуулж байна.

Тодорхойлолт
Бүх түвшний манлайлагчид нь байгууллагын чанарын 
удирдлагын зорилтуудад хүрэхийн тулд нэгдсэн зорилго, 
чиглэлийг тодорхойлж, ажилтнуудынхаа оролцоог хангахад 
оршино.

Ямар учраас чухал болох нь
Нэгдсэн зорилго, чиглэл, ажилтнуудын оролцоо нь тухайн 
байгууллагын стратеги, бодлого, процесс, нөөцийн нэгдмэл 
байдлыг ханган, зорилгодоо хүрэхэд нь түлхэц болж өгдөг.

Энэхүү зарчмыг хэрэгжүүлсэнээр байгууллагад дараахь  
давуу талуудыг бий болгоно.

• Байгууллагын чанарын зорилтод хүргэх үр ашигтай, 
үр дүнтэй ажиллагааг нэмэгдүүлэх

• Процессуудын зохион байгуулалтыг илүү сайн хангах
• Байгууллагын түвшин, үйл ажиллагаа хоорондын 

харилцаа холбоог сайжруулах
• Зорьсон үр дүнг бий болгох ажилтнуудын болоод 

байгууллагын чадамжийг  хөгжүүлэх

“Манлайлал” зарчим дараахь ажлуудыг үр дүнтэй хийснээр 
хэрэгжинэ.

• Байгууллагын бүх түвшинд эрхэм зорилго, хэтийн 
зорилго, стратеги, бодлого  болон процессуудыг 
ойлгуулах, хүргэх

• Байгууллагын бүх түвшинд нэгдсэн үнэт зүйлс, 
шударга байдал, зан  чанарын  ёс зүйн загварыг бий 
болгож, хадгалах

• Нэгдмэл байдал, итгэлцлийн соёлыг тогтоох
• Чанарыг эрхэмлэх үзлийг хүн бүрт шингээх
• Байгууллагын бүх түвшний манлайлагчид 

ажилтнуудадаа үлгэр дууриал  үзүүлж  байх
• Ажилтнуудынхаа хариуцлагыг дээшлүүлэхийн тулд 

шаардлага нөөц, сургалт ба  эрх мэдлээр хангах
• Ажилтнуудын урам зоригийг бадраах, оролцоог 

үнэлж, дэмжин сайшаах

1. Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 
Та Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын (АББ) шугамаар 
“Голомт банкны Кайзен бүтээмжийн хороо”-ийг төлөөлж 
Бангладеш улсад “Multicountry Observational Study 
Mission on ICT Innovation in the Service Sector” сэдэвт 
олон улсын сургалтанд оролцоод ирсэн, сэтгэгдлээсээ 
хуваалцана уу.
Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Голомт банкны Кайзен бүтээмжийн 

хороогоо төлөөлөөд Монголын бүтээмжийн төвөөрөө 
дамжуулан Азийн бүтээмжийн байгууллага, Бангладеш 
улсын Үндэсний бүтээмжийн байгууллага, Бангладеш 
улсын Аж үйлдвэрийн яам хамтран зохион байгуулсан энэ 
удаагийн хуралд амжилттай оролцоод ирсэндээ баяртай 
байна. Энэ дашрамд МББ болон АББ, Бангладешын ҮББ, 
Бангладешын Аж үйлдвэрийн яаманд баярлалаа гэж 
хэлмээр байна.

2. АББ-ын олон улсын сургалтанд оролцох боломжийн 
талаар хуваалцана уу?
АББ нь жил бүр бүтээмжийг дээшлүүлэхтэй холбоотой 
олон тооны сургалтыг, гишүүн орнуудынхаа бүтээмжийн 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулдаг юм байна. 
Эдгээр сургалтанд АББ–ын гишүүн орнуудаас оролцох 
бүрэн боломжтой юм байна. Монгол улсын хувьд Монголын 
бүтээмжийн төвөөрөө дамжуулан оролцох боломжтой. 
Манай Голомт банкны хувьд МБТ-ийн гишүүн бөгөөд жил 
бүр уг сургалтанд ажилтнуудаа оролцуулж, ажилтнуудынхаа 
бүтээмжийг дээшлүүлэхэд анхаардаг.

3. Та анх удаа АББ-ын хуралд хамрагдсан гэсэн. Таны 
хүлээж байснаас хурал хэр амжилттай болсон гэж үзэж 
байна вэ? 
Тийм ээ, би анх удаа АББ-ын хуралд оролцлоо. Хуралд 
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хүмүүсийн үр 
дүнтэй ажиллах 

сайн туршлагуудыг 8 бүлэгт багтааж, нийгэм эдийн засгийн 
бүхий л салбарт нөлөөлж буй инновацийн эрин зуунд төрийн 
үйлчилгээний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхийн тулд байгууллагын 
мэдлэгийн бүтээмжийг сайжруулах, мэдлэгийн ажил хийж 
байгаа ажилтнуудын бүтээмжийг хэрхэн үнэлэх талаар 
дэлгэрэнгүй та энэ номноос олж судлах боломжтой.

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ-3 ТӨХК
ФОТО МЭДЭЭ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 10 ЧИГ ХАНДЛАГА

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
МЭДЛЭГИЙН БҮТЭЭМЖ

2018 оны 1 сарын 30 –ний өдөр “ДЦС-3” ТӨХК-ийн Өндөр 
даралтын турбин цех болон  засварын албаныханд  
Бүтээмж, чанарын үзэл баримтлал,  Чанарын дугуйлан  
сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

2018 2 сарын 22-ны өдөр “ДЦС-3” ТӨХК-ийн Өндөр 
даралтын турбин цех болон  засварын албаныханд  
“Чанарын дугуйлан”  сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

оролцсон сэтгэгдэл маш өндөр байна. АББ-ын хурлыг 
зохион байгуулах нь стандарт болчихсон, илүү дутуу зүйлгүй 
маш сайн зохион байгуулдаг юм байна. Энэ удаагийн хурал 
нь агуулгын хувьд маш өргөн болсон. Өөрөөр хэлбэл 
үйлчилгээний салбар дахь мэдээлэл харилцаа холбооны 
инноваци сэдвээр зохион байгуулагдсан. Хүлээлтээс 
давсан илүү өргөн хүрээг хамарсан амжилттай хурал 
боллоо. Мөн нэмж хэлэхэд 162 сая хүн амтай Бангладеш 
улсын Мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжилтэй танилцлаа. 
Тус улсын засгийн газар нь ICT салбарынхаа хөгжилд маш 
их анхаарч байна, Багабандү Hi-Tech хотыг сүндэрлүүлэн 
босгож байна, мэдээлэл технологийн салбартаа хөрөнгө 
оруулагч нарыг урьж байна, татварын маш таатай орчин 
бүрдүүлсэн байна, 2 сая хөгжүүлэгч бэлдэж байна, 4 
стандартын үндэсний дата төвийг барьж байгуулж байна. 
Үнэхээр их бүтээн байгуулалт хийж байна, их амбицтай. 
Энэ бүгдийг хараад цагаан атаархал төрж байлаа.

4. Уг хурлыг удирдан зохион байгуулсан багш нарынхаа 
талаар товчхон мэдээлэл өгөөч.
Энэ удаагийн хурлын зохион байгуулагч, багшаар АББ-ын 
Аж үйлдвэрийн хэлтсийн Төслийн ажилтан Жүнхо Ким, 
Тайваны үндэсний их сургуулийн Профессор Чэн Чиа-Шен, 
Японы Бүтээмжийн төвийн  Зөвлөх Казүтэрү Күрода, АББ-
ын Багш Дэвид Сэхёон Баек, Бангладешийн Бүтээмжийн 

төвөөс Профессор Сайфүл Ислам, Профессор Мохаммед 
Имамул Хассан Бхуйян гэсэн хүмүүс илтгэл тавьсан. Хуралд 
илтгэл тавьж буй багш нарын хувьд маш туршлагатай, нэр 
хүндтэй хүмүүс байсан. Мөн гишүүн орнуудаас оролцсон 
оролцогч нар өөрсдийн бэлдэж ирсэн илтгэлээ тавьсан.

5. Хурлын дараа өөрийн байгууллага дээр хэрхэн 
хэрэгжүүлэх нь хурлын үр дүнг харуулах байх. Энэ тал 
дээр одоо та ямар ажил хийхээр төлөвлөж байна вэ?
Тэгэлгүй яахав. Азийн улсуудын үйлчилгээний салбар 
дахь бүтээмжийг дээшлүүлэх олон янзын инноваци, 
шийдлүүдийг таниж мэдлээ. Тэдгээр дундаас манай банкны 
салбарын үйлчилгээ, бүтээмжид нөлөөлөх санаануудтай 
мөн танилцлаа. Үүнд Кибер аюулгүй байдал, Төлбөр 
тооцооны шийдлүүд гээд маш олон инновациуд хийгдсэн 
байна. Эдгээрээс банкиндаа хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй 
байна.

Хямралын эрин үед бизнес, хүний нөөц, 
манлайлагчид 21-р зууны ажиллах 
хүчнийгээ холбох, удирдах, хөгжүүлэх, 
элсүүлэх, зохион байгуулах талаар шинэ 
дүрмийг бичих шаардлагатай тулгараад 
байна.
Ажиллах хүчин илүү дижитал, илүү 
глобал, илүү ялгаатай, автоматчлагдсан, 
нийгмийн сүлжээнд суурилсан болж 
өөрчлөгдсөөр л байна. Яг энэ үед 
бизнесийн хүлээлт, эрэлт хэрэгцээ урьд 
өмнөхөөсөө илүү хурдацтай явагдаж 
байна. Хүний нөөц, ажиллах хүчин, 
байгууллагын дадлага туршлагын талаар 
дахин сэтгэх хэрэгтэй.
Өнгөрсөн зунаас 2017 он хүртэл дэлхий 
дахины 100 гаруй байгууллагуудыг 
хамруулсан Deloitte компанийн 
судалгааны тайлангаас дэлхий нийтийн 
хүний нөөцийн салбарын 10 чиг хандлагыг 
хүргэж байна.

TREND 1.
Ирээдүйн зохион байгуулалт: Одоо ирээд буй
Өөрчлөлтийн хурд, түүнд дасан зохицох дарамтаас шалтгаалж 2017 оны хамгийн чухал сорилт нь удирдлагууд ирээдүйн 
байгууллагын бүтцийг тодорхойлох ёстой юм. Энэ жилийн судалгаанд оролцогчдын 60% нь уг асуудлыг хамгийн чухал гэж 
үзэж байгаа бөгөөд 90% нь чухал гэж үнэлжээ. Энэ сонирхлын түвшин нь байгууллагын зохион байгуулалтын экосистем, 
сүлжээг идэвхитэй болгох шинэ зохион байгуулалтад шилжих шилжилтийг илэрхийлдэг. Компаниуд бүтцийн шатлан 
захирах тогтолцоог оруулахын тулд ур чадвараа дээшлүүлэхэд чиглэсэн багуудын сүлжээг ашиглан ур чадвартай болох 
бөгөөд эдгээр ур чадвар нь ирээдүйн зохион байгуулалтад гол үүрэг гүйцэтгэдэг.

TREND 2.
Карьер, сургалт: бодит цаг, бүх цаг үе
“Карьер” гэдэг ойлголт нь ажилтнууддаа ур чадвараа хурдан, хялбар, өөрийнхөөрөө бий болгох боломжийг олгодог “үргэлж-
үргэлжлүүлэн” сурах туршлагад хөтлөх гол хөдөлгөгч хүч болж байна. Энэ жил карьер сургалт нь удирдлагуудын 83% нь 
чухал асуудал гэж үзсэнээрээ хоёрт жагсжээ. Шилдэг компаниудад хүний нөөцийн байгууллагууд ажилчдаа хөгжүүлэх, 
урагшлуулахад тусалдаг. Шинэ сургалтын загварууд 21-р зууны байгууллагад чухал ач холбогдолтой статик карьерыг бий 
болгохыг шаарддаг бөгөөд ур чадварыг бууруулж буйг харуулж байна.

TREND 3.
Ажилчдын нөөц: Танин мэдэхүйн салбарт нэвтрэх
Ажлын байр, ур чадвар өөрчлөгдөхийн хэрээр зөв хүмүүсийг олж, ажилд авна гэдэг өмнө байгаагүйгээсээ илүү чухал болж 
байна. Ажилчдын нөөц нь судалгаанд хамрагсдын 81% нь чухал гэж үзсэнээрээ гуравт эрэмбэлэгдэж байна. Ажилчдын 
нөөцийг тодруулахаар шилдэг байгууллагууд нийгмийн сүлжээ, анализ, танин мэдэхүйн хэрэгслүүдийг ашиглан хүмүүсийг 
шинэ аргаар олох, дэлхийн брэндээр дамжуулан татах, ажил, баг, компаний хэн нь хамгийн сайн тохирохыг тодорхойлоход 
ашигладаг. Танин мэдэхүйн технологийн шинэ төрөл хувьсгалын эхний шатанд оршдог ажилд авах явцыг эрс өөрчилж 
байна.

TREND 4.
Ажилчдын туршлага: Соёл, оролцоо
Соёл болон оролцоо нь ажилчдын туршлагын нэн чухал хэсгүүд бөгөөд тэргүүлэх байгууллагууд тэтгэвэрт гарсан боломжит 
ажил олгогчтой анх удаа холбоо тогтоох боломжийг нээж байна. Өнөөдөр компаниуд ажилчдын аялалыг харж, тэдний 
хэрэгцээ шаардлагыг нь судалж, ажилчдынхаа туршлагаа ойлгохын тулд пропорцианаль оноог ашиглаж байна. Ажлын 
байрны шинэчлэлт, сайн сайхан байдал, ажлын бүтээмжийн систем нь хүний нөөцийн эрх мэдлийн нэг хэсэг болж байна.

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт .....

Эх сурвалж: http://mlctraining.mn/815/
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ХЭРХЭН ӨНДӨР БҮТЭЭМЖТЭЙ АЖИЛЛАХ ВЭ?

Ажлаа зөв зохион байгуулж чаддаг байна гэдэг зарим хүнд амархан юм шиг санагдах боловч:
• Байгууллагын нягтлан тайлангаа цагийг нь тулгаж хийж эхэлснээс болж өндөр торгууль төлөх
• Их сургуулийн оюутан шалгалтдаа хожуу бэлдэж эхэлснээс хагас жилээр төгсөлт нь хойшлох
• Менежер цагийн менежментийн төлөвлөлт алдсанаас болж компани өндөр алдагдал хүлээх зэрэг бидний мэдэх 

нийтлэг, эрсдэлтэй асуудлуудтай олон хүнд тулгардаг.Иймд та бүхэндээ цагийн менежментийн шилмэл арга EISEN-
HOWER-ИЙН MATRIX-ийг танилцуулъя. 

BETTER LATE THAN NEVER. BUT NEVER LATE IS BETTER
АНУ-ын ерөнхийлөгч асан Dwight D.Eisenhower нь цагийн менежментийн мастер гэдгээрээ алдартай нэгэн байсан билээ. 
Тэрээр бүхий л ажлыг чадварлаг, цаг тухай бүрд нь хийж чаддаг байжээ. Eisenhower өөрийн ажлыг Matrix дээр ЧУХАЛ (Im-
portant) болон ЯАРАЛТАЙ (Urgent)-гаар нь ангилан оруулж ХЭЗЭЭ, ХЭРХЭН хийхээ тодорхойлон гаргаж өндөр бүтээмжтэй 
ажилладаг байсан байна.
Өөрөөр хэлбэл “Eisenhower-ийн matrix”-ийн үндсэн санаа нь өөрийн ширээн дээр бууж ирсэн ажлуудыг Matrix дээр чухал, 
яаралтай гэсэн нөхцөлд таарахаар нь байрлуулан бичээд дараа нь тухайн ажлаа хэзээ яаж хийхээ тодорхойлох юм. 
Жишээ нь: Танд ирэх 8-н сард бэлэн болгох ёстой маш чухал төслийн ажил, ирэх Даваа гаригт захиралдаа өгөх ёстой 
тайлан, дэлгүүрээс хүнсээ авах мөн танилтайгаа уулзах ажлууд гарч ирсэн байна гэж үзье. Зураг дээрхи matrix дээр 
байрлуулаад үзээрэй.

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт .....
Эх сурвалж: http://www.educated.mn/default.aspx?page=36&news=367
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