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БҮТЭЭМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ
АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

БҮТЭЭМЖИЙН СУРГАЛТ

МОН-ЭНЕРЖИ КОНСАЛТ ХХК

ФОТО МЭДЭЭ

МАКС ГРУПП
ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ 
СҮЛЖЭЭ ТӨХК

НОМАДС ХОСПИТАЛИТИ ХХК
ХАРИЛЦАГЧИЙН СУРГАЛТ

2018 оны 04 дүгээр сарын 16-20-ны өдрүүдэд Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх анхан шатны сургалт амжилттай зохион 
байгуулагдлаа. Сургалтанд “Дарханы ДЦС” ТӨХК, “Ачит ихт” ХХК, Макс групп, Эрдэнэт УБҮ, Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн 
төмөр толгойн төмрийн хүдрийн ил уурхай, “ЭБЦТС” ТӨХК, “Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК, Номадс Хоспиталити ХХК, М-Си-Эс Интернэшнл, 
“ӨБЦТС” ТӨХК, “Траст Трейд” ХХК, Нийслэлийн архивын газар, М-Ойл Групп, Элит цэцэрлэг, МБТ-өөс нийт 21 оролцогч хамрагдлаа.  
Сургалтыг төвийн зөвлөх, экспертүүд удирдан явуулсан бөгөөд урилгаар Их засаг их сургуулийн багш Д.Чинцэцэг, Улаанбаатар 
эрдэм их сургуулийн багш Н.Содномдорж, МУИС-ийн багш Б.Атарцэцэг, Удирдлагын академын С.Энхсайхан багш нар хичээл заав.

Сургалтаар авч буй мэдлэгээ бататгах зорилгоор “ДЦС-4” ТӨХК-ийн бүтээмжийн хөдөлгөөн, ISO 9001:2015 чанарын 
менежментийн тогтолцооны хэрэгжүүлэлттэй танилцсан. Биднийг тус компанийн ЗХНХ-ийн дарга Ш.Туухайнжин, Бүтээмжийн 
мэргэжилтэн С.Үүрийнтуяа, Чанарын менежер П.Баттулгуур нар хүлээн авч туршлага, мэдлэгээ хуваалцлаа. Мөн Гүнгэрваа ХХК-
ийн Бүтээмжийн арга хэрэгслийг ISO9001:2008 ЧМТ-той хамтад нь хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлсэн талаарх бодит туршлагатай 
танилцаж, тус компанийн Гүйцэтгэх захирал Б.Ариунболд амжилт ололт, алдаа дутагдал, анхаарах ёстой зөвлөмж гээд бидний 
цаашдын ажилд хэрэг болох олон хэрэгтэй мэдээллийг өгөв. Энэхүү сургалтаар 20 дахь төгсөлтийн 21 бүтээмжийн мэргэжилтэн 
бэлтгэгдэн гарлаа. 

Сургалт нь төлөвлөгөөний дагуу орчин үеийн бүтээмжийн чиг хандлага, хөдөлмөрийн эдийн засаг, бүтээмж дээшлүүлэх 
арга хэрэгслүүдийг танилцуулах, байгууллага дээрээ хэрхэн хэрэгжүүлэх, багаар ажиллах, Азийн загвар байгууллагуудын тэргүүн 
туршлага, дотоодын байгууллагуудын тэргүүн туршлагатай очиж танилцах, байгууллага дээрээ бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх 
хөтөлбөр боловсруулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.

2018 оны 04 сарын 04-ний өдөр харилцагч байгууллагын 
сургалтын хүрээнд “Бүтээмжийн тухай ойлголт, Чанарын 
менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 олон улсын стандартын 
талаар ойлголт өгөх сургалт зохион байгууллаа. 

Монголын бүтээмжийн төв нь 2018 оны 3 
сарын 29-ний өдөр Макс группийн Бүтээмжийн 
хорооны нийт 72 гишүүдэд 5С дотоод аудит, 
Кайзэн ба саналын систем, Процессын 
хандлага ба 7 алдагдал гэсэн сэдвүүдээр 
сургалт орж мэдлэгийг нь бататган, зөвлөгөө 
өгч ажиллалаа. Макс групп нь 2014 оноос 
эхлэн бүтээмжийн хөдөлгөөнийг тууштайгаар 
өрнүүлж буй байгууллага юм.

2018 оны 04 сарын 27-ны өдөр “Бүтээмж ба бүтээмж 
дээшлүүлэх арга хэрэгслүүд” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. 

Монголын бүтээмжийн төв нь Номадс хоспиталити 
ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд 2018 оны 
3 сарын 30-ны өдөр Номадс группийн удирдах шатны 
ажилтнуудад зориулсан 1 өдрийн сургалтыг “Бүтээмж 
ба бүтээмжийг дээшлүүлэх арга хэрэгслүүд” сэдвээр 
амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтаар Бүтээмж, 
чанарын үзэл баримтлал, 7 алдагдал, Лийн менежмент, 
Бүтээмж дээшлүүлэх хандлага ба ажлын соёл 5С, 
Ажиллагсдын саналын систем, Чанарын дугуйлан ба 
статистик арга, Чанарын өртөг гэх сэдвүүдээр анхан 
шатны ойлголтуудыг өгөв.

2018 оны 4 сарын 24-нд УБЦТС ХК-ийн Баянгол ХҮТ-ийн удирдлагын багт Бүтээмжийн хөтөлбөрийн талаар сургалтыг явууллаа. 
Энэ удаагийн сургалтаар бүтээмжийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх, баг хэрхэн ажиллах, бүтээмжийн хөтөлбөрийн үр 
дүнг хэрхэн үнэлж, дүн шинжилгээ хийж, сайжруулалтын ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх практик арга аргачлалын талаар МБТ-ийн 
эксперт сургалт явуулж зөвлөгөө өглөө.

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛҮҮД

18-AG-19-GE-TRC-B
Training of Trainers on 

Strengthening the 
Participation of 

Producers’ Associations 
and Farmers’ 

Cooperatives in Value 
Chains

Islamic Republic of Iran
30/06/18 - 04/07/18

18-IN-13-GE-TRC-B
Training of Trainers in 

Total Productive 
Maintenance Applications 

for Manufacturing
Dhaka, Bangladesh
29/04/18 - 03/05/18

18-IN-36-GE-TRC-A
Training of Trainers in 

Total Quality Management 
for Industries

Taipei
04/06/18 - 08/06/18

18-AG-45-GE-WSP-B
Workshop on Innovations 
in Postharvest Handling 

of Perishables
Dhaka, Bangladesh
20/05/18 - 24/05/18

18-AG-43-GE-WSP-A
Workshop on Food 
Quality and Safety 

Assurance in Modern 
Food Production Systems

Bangkok, Thailand
28/05/18 - 01/06/18
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“БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ” СОНИНЫ ЯРИЛЦЛАГА

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 10 ЧИГ ХАНДЛАГА

1. Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн 
мэндийг хүргэе. Та Азийн Бүтээмжийн 
Байгууллагын (АББ) шугамаар “Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам”-
ыг төлөөлж Шри Ланк улсын Коломбо 
хотод “Хүнсний аюулгүй байдлын 
стандартыг сайжруулах” сэдэвт олон 
улсын сургалтанд оролцоод ирсэн 
сэтгэгдлээсээ хуваалцана уу. АББ-ын 
олон улсын сургалтанд яагаад хамрагдах 
болов? Монголын бүтээмжийн төвтэй 
хэрхэн хамтарч ажилладаг вэ?

Миний бие ХХААХҮЯ-ны Хүнсний 
үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын органик хүнсний 
асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр 
ажилладаг. Хүнс судлаач мэргэжлээр 
Украин улсын Донецкийн Худалдааны 
Их сургуульд бакалаврын зэрэг, хүнсний 
шинжлэх ухааны магистрын зэргийг 
Австралийн Мелбурний Их сургуульд, 
Хөдөө аж ахуй магистрын зэргийг 
ХААИС-д тус тус хамгаалж, төгссөн. 

Байгаль цаг уурын өөрчлөлтөөс 
шалтгаалан зөвхөн Монголд ч биш 

дэлхий нийтэд гектараас авах ургацын 
хэмжээ багасч, гадаргын болон гүний ус 
хомсдон, хөрсний үржил шим муудаж, 
цөлжилт явагдаж байна. Хотжилт 
нэмэгдэн, хүн амын тоо өсч, аливаа 
улсын хүнсний баталгаат байдлыг хангах 
нь хүнсний нөөцийн хязгаарлагдмал 
нөхцөлд улам хүнд болж байна. Иймд 
дэлхийн улс орны Засгийн газруудын 
2030 он хүртэлх хөгжлийн төлөвлөлтөд 
органик үйлдвэрлэл  маш чухал байр 
суурь эзэлж байгаа бөгөөд Европын улс 
орнууд Хөдөө аж ахуйн бодлогоо органик 

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

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл:

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

Чанарын менежментийн “Ажилтнуудын оролцоо”  зарчмыг 
танилцуулж байна.
Тодорхойлолт:
Байгууллагын бүхий л түвшинд чадварлаг, хүчирхэг, оролцоо 
сайтай ажилтнуудыг хөгжүүлж тэдний  баялаг бүтээх чадамжийг 
нэмэгдүүлэх нь зайлшгүй чухал юм.

Ямар учраас чухал болох нь:
Байгууллагыг үр ашигтай, үр дүнтэй удирдахын тулд түвшин бүрт  
ажиллаж буй бүх ажилтнуудыг хувь хүн талаас нь хүндэтгэж 
хандах нь чухал ач холбогдолтой байдаг. Хүлээн зөвшөөрөх, 
боломж олгох, тэдний чадамжийг нэмэгдүүлэх нь байгууллагыг 
чанарын зорилтдоо хүрэхэд ажилтнуудын оролцоог хангаж 
өгдөг.
   

Энэхүү зарчмыг хэрэгжүүлсэнээр байгууллагад дараахь  давуу 
талуудыг бий болгоно.

• Ажилтнуудад байгууллагынхаа чанарын зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд үүрэг оролцооны талаарх ойлголт  
нэмэгдэхээс гадна түүнд хүрэх сэдлийг нэмэгдүүлдэг.

• Cайжруулалтын үйл ажиллагааны оролцоо нэмэгдэх
• Хувь хүмүүсийн өөрсдийнх нь хөгжил дэвшил, 

санаачлага, бүтээлч байдал сайжрах
• Ажилтнуудын сэтгэл ханамж нэмэгдэх
• Байгууллага доторх итгэлцэл ба хамтын ажиллагаа 

сайжрах
• Байгууллагын соёл, нэгдмэл үнэ цэнэд илүү анхаардаг 

болох

Хэрэглэгчид төвлөрөх зарчим дараахь ажлуудыг үр дүнтэй 
хийснээр хэрэгжинэ.

• Ажилтан бүрийн хувь нэмрийн ач холбогдлын талаар 
ойлгуулж ярилцах

• Хамтын ажиллагааг дэмжин дэлгэрүүлэх
• Мэдлэг туршлагаа хуваалцах нээлттэй хэлэлцүүлгүүдийг 

зохион байгуулж байх.
• Ажилтнуудад үйл ажиллагаанд нь гарч буй саад 

бэрхшээлээ тодорхойлох, айж эмээлгүйгээр санаачлага 
гарган хэрэгжүүлэх боломжийг олгох

• Ажилтнуудын оролцоо, хөгжил, сайжруулалтыг хүлээн 
зөвшөөрөх, талархах

• Өөрийн гүйцэтгэлийг тавьсан хувийн зорилготойгоо 
харьцуулан өөртөө үнэлгээ өгөх боломжийг олгох

• Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийг судалж, үр дүнг 
хэлэлцэж, шаардлагатай арга хэмжээг авч байх

үйлдвэрлэлийн зарчимтай нийцүүлэн 
үндсээр нь шинэчлэхээр ажиллаж байна.

2017 оны эхний байдлаар дэлхийн 
87 улсад органик хүнс, хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг зохицуулсан хууль эрх 
зүйн орчин бүрдсэн бөгөөд дэлхийн 179 
улсын 2.4 сая фермер, үйлдвэрлэгчид 
нийт 50,9 сая га талбайд органик 
үйлдвэрлэл эрхэлж, 81.6 их наяд америк 
долларын бүтээгдэхүүнийг дэлхийн 
зах зээлд нийлүүлж байна. Нэг хүнд 
ногдох органик бүтээгдэхүүний хэрэглээ 
жилд 11.1 доллар байгаа нь 1999 онтой 
харьцуулахад 4.4 дахин өссөн байна. 

Дээрх дотоод болон гадаад нөхцөл 
байдал, хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн 
Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газраас 
“Органик хүнсний тухай” хуулийг 2016 оны 
4 сард, мөн 2018 оны 1 сард Хүнс, Хөдөө 
Аж Ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 
А-09 тушаалаар хүснэгтэд заасан журам, 
аргачлал, жагсаалтыг баталсан. Монгол 
улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “...Органик 
хүнсний үйлдвэрлэлийн эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлж, энэ салбарыг хөгжүүлэх санхүү, 
хөрөнгө оруулалт, татварын бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ...” гэсэн томоохон зорилтыг 
тавьсан нь органик хөгжлийн концепцийг 
Монгол улсад хэрэгжүүлж эхлэхэд  чухал 
түлхэц болж байна.  

Дээрх шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг 
хангах, Монгол улсад байгаль орчинд 
ээлтэй, хүн амын эхүүл мэндийг 
дэмжихэд чиглэгдсэн органик хүнс хөдөө 
аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхэд Азийн 
бүтээмжийн байгууллага, Монголын 
бүтээмжийн төвөөс ихэд санаачилагатай 
ажиллаж байгааг энд цохон тэмдэглэхийг 
хүсч байна.  2016 оны 10 сар, 2017 оны 
11 дүгээр саруудад Азийн бүтээмжийн 
байгууллагын урилгаар Олон улсын 
Органик хөдөө аж ахуйн хөдөлгөөнүүдийн 
Холбооны хөгжлийн асуудлыг хариуцсан 
хэлтсийн дарга, доктор Конрад 
Хауптфлеиш, Итали улсын иргэн, органик 

хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын зөвлөх 
Лорензo Пэрис хүрэлцэн ирж, 2 өдрийн 
сургалтын үндэс илтгэгчээр ажиллаж, 
Монголын органик хүнс үйлдвэрлэгчдийн 
1 ба 2-р чуулганд оролцож илтгэл тавьсан 
болно. 

Дээрх арга хэмжээг зохион 
байгуулахад миний бие АББ болон МБТ-
тэй нягт хамтран ажиллаж, Монгол 
улсын хүнсний аюулгүй байдлын 
тогтолцоонд мэргэжилтэн хүний хувьд 
өөрчлөх шаардлагатай асуудлууд 
байггааг харилуан ярьж байсан ба эдгээр 
байгууллагын зүгээс Шри Ланк улсын 
Коломбо хотод “Хүнсний аюулгүй байдлын 
стандартыг сайжруулах” сэдэвт олон 
улсын сургалт, хэлэлцүүлэгт оролцохыг 
санал болгосон болно. 
2. Та анх удаа АББ-ын хуралд хамрагдсан 
гэсэн. Таны хүлээж байснаас хурал хэр 
амжилттай болсон гэж үзэж байна вэ? 

Миний бие төрийн захиргааны 
байгууллагад 13 жил, улсад 26 жил 
ажиллахдаа нилээд олон сургалт, хурал 
зөвлөгөөнд оролцож байсан. Гэхдээ 
АББ-ын урилгаар оролцон энэхүү хурал 
үнэхээр зохион байгуулалтын өндөр 
түвшинд байсан бөгөөд хуралд оролцсон 
мэрэгжилтнүүдийн мэдлэг, мэдээлэл 
маш сайн байсан. 
3. Уг хурлыг удирдан зохион байгуулсан 
багш нарынхаа талаар товчхон мэдээлэл 
өгөөч.

Хурлын ерөнхий санхүүжилтийг 
АББ  зохицуулсан. Харин ерөнхий зохион 
байгуулагчаар  Шриланк улсын хөдөө 
аж ахуйн судалгаа, сургалтын институт, 
Ази-Номхон далайн орнуудын хөдөөгийн 
хөгжлийн төв ажилласан. Мэргэжилтэний 
хувьд надад 3 үндсэн илтгэгч-багш их 
таалагдсан. Олон улсын Хүнсний аюулгүй 
байдлын зөвлөх Рамеш Бхат, Англи улсын 
зөвлөх Надим Ахтар мөн Хонг Конгийн 
Веритас компанийн Техникийн захирал 
Ховий Инг нар юм. Эдгээр зөвлөхүүд 
хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр 

олон жил ажилласан бөгөөд Монголд хэд 
хэдэн удаа ирж ажиллаж байсан арвин 
туршлагатай байв. 
4. Хурлын хөтөлбөр хэр байсан бэ? Ямар 
нэгэн бэрхшээл гарч байсан уу?

Хурлын хөтөлбөр нилээд шахуу 
байсан. Их мэдээлэл өгсөн. Мэргэжлийн 
хувьд яг таарч байсан болохоор миний 
хувьд аливаа бэрхшээл тулгараагүй. 
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?

1) БНЭУ-ын Хүнсний хууль эрх зүйн 
хорооны Үндэсний багтай хамтран 
“Чацарганын шүүс болон өтгөрүүлсэн  
шүүс”-ний олон улсын стандартын төслийн 
саналыг боловсруулж, хэлэлцүүлэх ажлыг 
эхлүүлэхээр тохиролцсон. Энэ саналыг 
2016 онд зохион байгуулагдсан Хүнсний 
хууль эрх зүйн хорооны бүсийн хурлын 
үеэр тавьж байсан боловч дэмжигдээгүй 
ба энэ удаад Энэтхэг улсын багтай 
хамтран ажиллана.

2) Гүүний айрагны олон улсын 
стандартын төслийг боловсруулж, 
Хүнсний хууль эрх зүйн хорооны Ази 
Номхон далайн бүсийн зөвлөлд хүргүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах боломжийг олон 
улсын зөвлөх Рамеш Бхаттай хамтран 
судлана. 

3) Монгол улсын хүнсний аюулгүй 
байдлын тогтолцоог сайжруулах, органик 
хүнсний хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 
дэмжих чиглэлээр техник туслалцааны 
төсөл хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
авах саналыг  Азийн бүтээмжийн 
байгуулллагын хөтөлбөр хариуцсан 
захирал, Доктор Шаих Танвир Хоссаинд 
хандаж, гаргасан бөгөөд хамтарч ажиллах 
талаар ХХААХҮ-ийн Сайдын гарын үсэг 
бүхий албан тоотыг хүргүүлнэ. 

Бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа.
Ажлын өндөр амжилт хүсье.

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл...

TREND 5.
Гүйцэтгэлийн менежмент: Ялах гараар тоглох
Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд компаниуд гүйцэтгэлийн 
менежментийн шинэ хандлагуудыг туршиж үзсэн.Харин энэ жил 
томоохон компаниуд шинэ загварыг туршиж үзэлгүй явж байна. 
Хүний нөөцийн технологийн хэрэгслүүдийг бараг л ашиглахгүй 
байгаа ба гүйцэтгэлийн менежментийн шинэ арга барилууд 
хэрэгжиж, бүтээмжийг нэмэгдүүлж, компанийн соёлыг өөрчилж 
байна.

TREND 6.
Манлайллын тасалдал: Хил хязгаарыг хал
Компанийг өөрчлөн хөгжүүлэх, дижитал зохион байгуулалтын 
загвар гарч ирэхэд манлайллын хэрэгцээ мөн адил өөрчлөгдөнө. 
Судалгаанд хамрагсдын 80% нь манлайлал чухал гэж үзсэн бол 

42% нь нэн чухал гэж үзжээ. Байгууллагууд илүү хурдан, олон 
янзын, залуу манлайлагчдын бизнесээ урагшлуулахын тулд 
“дижитал арга” бүхий шинэ манлайллын загварыг эсэргүүцэж 
байна. Манлайллын салбарыг хөгжүүлэх гэж ямагт хичээж 
байгаа ч компаниуд манлайллын уламжлалт шатлалын 
хил хязгаараэа давж, хурдацтай сүлжээгээ өөрчилж чадах 
манлайлагчдын шинэ төрөлийг чадваржуулж байна.

TREND 7.
Дижитал ХН: Платформ, хүн, ажил
Байгууллага бүхэлдээ цахим хэлбэрээр байдаг шиг, хүний нөөц 
дижитал байгууллагын манлайлагч болох ёстой. Энэ нь дижитал 
ажлын байр, ажиллах хүчинийг хөгжүүлэх дижитал хүний 
нөөцийн платформоос гадна хүмүүсийн ажил олон бусадтайгаа 
хамтран ажиллах арга барилыг өөрчлөх технологиуд улам 
өргөжиж байгаа тухай юм. Азаар дижитал хүний нөөцүүд 21-р 
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зууны дижитал байгууллага, ажиллах хүчин, ажлын байрийг бий 
болгох хэрэгслүүд улам өргөжиж, шинэ платформууд гарч илүү 
тодорхой болж байгаа юм.

TREND 8.
Хүний анализ: Замыг дахин тооцоолох
Ажиллах хүчнийхний талаарх мэдээлэл урд өмнөхөөсөө 
илүү чухал болсон хэдий ч хүмүүсийн анализийн чиглэл 
өөрчлөгдсөн. Мэдээллийн шинжээчдийн эзэмшдэг байсан 
техникийн сахилга бат хүмүүсийн анализ одоогийн бизнесийн 
үйл ажиллагаа, менежментээс эхлээд авъяас чадварыг олж 
авах, санхүүгийн гүйцэтгэлийг дэмжихэд чиглэсэн сахилга 
бат юм. Хүний аналитик дээр капиталжуулахад бэлэн байх нь 
бэрхшээлтэй хэвээр байна. Байгууллагын зөвхөн 8 хувь нь л 
өөрсдийн хэрэгцээтэй мэдээллээ олж авсан байдаг ба 9 хувь 
нь л гүйцэтгэлийг жолоодох ажиллах хүчний салбарыг сайн 
ойлгодог.

TREND 9.
Олон талт байдал ба оролцоо: Бодит байдлын ялгаа
Шударга ёс, эрх тэгш байдал, оролцоо СЕО нарын хувьд чухал 
асуудал болоод байна. Удирдлагууд хүний нөөцийн хэлтсийн 

захирал юм уу өөр өөр захирлуудын олон талт стратегиэс удаан 
татгалзаж чадахгүй. Санхүү, дата, ил тод байдал, үйл явцын олон 
талт байдалд анхаарах нь бизнесийн нэгдлийг бүхэл нь мэдэхгүй 
байгаа тэр суурь боловсрол болон сургалтаар хангах хүчин 
чармайлтыг нь жолоодож байна. Хэдийгээр хүчин чармайлт 
байгаа хэдий ч бодит ялгаа гарна. Олон талт байдал болон 
оролцооны талаарх асуудлууд ихэнх байгууллагуудыг сорьж, 
сэтгэлийг нь зовоосон хэвээр л байна.

TREND 10.
Ажлын байрны ирээдүй: Өргөтгөсөн ажиллах хүчин
Компаниуд ажилчдынхаа тэнцэвэрийг хадгалахад удаан анхаарч 
чадахгүй. Гэхдээ чалаат ажилчид заавал байх ёстой. Эдгээр чиг 
хандлага нь бараг бүх ажлын байрны шинэчлэл, ажиллах хүчний 
төлөвлөлт, ажлын шинж чанарыг судлах шинэ арга замыг бий 
болгоно. Өөрчлөлт аль хэдийн явагдаад эхэлчихсэн: Судалгаанд 
оролцогчдын 41% нь танин мэдэхүйн болон хиймэл оюун ухааны 
технологийг нэвтрүүлэхэд чухал үйл явцыг бүрэн хэрэгжүүлж, 
35% нь туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Эх сурвалж: www.mlctraining.mn

ХЭРХЭН ӨНДӨР БҮТЭЭМЖТЭЙ АЖИЛЛАХ ВЭ?

БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ БҮТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 
ОНОВЧТОЙ АРГА

Өмнөх дугаарын үргэлжлэл...

Зураг дээр байрлуулах үед таньд юу бодогдсон бэ? 
• Important, but not urgent/чухал, гэхдээ яаралтай бус 8-н сард бэлэн болох ёстой төслийн ажлыг долоо хоногт тогтмол хийж 

чадвал төслөө чанар сайтай, яаралгүй дуусгаж чадна. 
• Urgent, important/яаралтай, чухал - Захиралд өгөх ёстой тайлангаа өнөөдрөөс яаралтай хийх ёстой. 
• Urgent, but not important/яаралтай, чухал бус - Дэлгүүрээс хүнсээ авахаа эхнэр/нөхөр-өөс туслалцаа хүсч болох юм байна. 
• Not important, not urgent/чухал бус, яаралтай бус - Танилтайгаа дараа нь боломжтой үедээ уулзах нь зөв юм байна гэсэн 

шийдвэрүүдэд бичих үед л хүрч байгааг та харж байна. 

Дээрх жишээнээс харахад энэхүү Matrix нь өөрөө шийдвэр гаргах, төлөвлөлт хийхэд маш энгийн мөртлөө чухал аргачлал юм. Та 
Matrix-ийг ашиглах үедээ дараах асуултуудад хариулах гээд үзээрэй. 

• Би ЧУХАЛ мөртлөө ЯАРАЛТАЙ БУС ажлаа хэзээ хийх вэ? 
• Би хэзээ цаг гаргаж ЧУХАЛ ажлуудаа ЯАРАЛТАЙ болохоос нь өмнө хийж гүйцэтгэж дуусгах вэ? 

Дээрх асуулт нь стратегийн, урт хугацааны шийдвэрүүдийг оновчтой гаргахад туслах бөгөөд энэ нь бидний амьдралыг илүү зохион 
байгуулалттай, бүтээмжтэй болгож байдаг.

Эх сурвалж: www.educated.mn

Нийтлэлч Ник Фростын “Борлуулалтын ажлын ачааллыг 
хөнгөвчлөх хийгээд автоматжуулах нь” нийтлэлийг хүргэж байна.

Борлуулалтын ажлын ачааллыг тодорхойлж, нэг хүний гүйцэтгэж 
буй олон ажлыг багасгаж, үүргийг нь автоматаар тодорхойлж 
өгснөөр борлуулалт өсөж, орлого нэмэгдэнэ.

Та магадгүй холбогдох мэдээлэл хайж, уулзалт товлож, цахим 
шуудан явуулах зэрэг ажлыг бүгдийг нь зэрэг гүйцэтгэж байгаа 
ажилтнаа ГАЙХАМШИГ хэмээн харж байж болох юм.

Гэтэл нэг талаас энэ нь ГАМШИГ ч байж мэднэ. Борлуулалт 
алдагдсанаар компани жилд хэдэн сая ам.долларын алдагдал 
хүлээж болно. Хамгийн гол нь энэ бүхэн борлуулалтын ажилтны 
буруу биш.

Яагаад гэвэл “бид зүгээр л ингэж ажилладагт” оршино. 
Борлуулалтын ажилтнууд нэгэн зэрэг олон үүрэг гүйцэтгэж, 
борлуулалттай холбоотой бүхий л ажлыг хийж байгаа нь нэг 
талаас сайн хэдий ч компанийн бүтээмжийн “алуурчин” болдог 
гэмтэй.

Ямар ч баг тодорхой хугацаанд үүрэг хариуцлагаа хоорондоо 
шилжүүлэн гүйцэтгэх нь чухал. Яагаад гэдгийг доор тайлбарлая.

Нэгээс нөгөө рүү шилжихэд гарах эрсдэлүүд

Нэгэн зэрэг олон ажил гүйцэтгэх нь бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг 
мэт санагдаж байж болох юм. Гэтэл нэгэн зэрэг олон зүйл хийж 
байгаа хүн аль нэг ажил нь гацвал түүнийг алгасаад дараагийн 
ажил руугаа орно. Чөлөө зай үгүй, бас үр дүн бага.

Олон ажил зэрэг хийхэд гарч ирдэг бэрхшээлүүдийн зөвхөн нэг 
нь энэ. Нэг ажил хариуцаж авахын оронд хоёр ажил авлаа гэхэд 
цагаа 50/50 буюу хоёр хэсэгт хувааж зарцуулах нь байна гэж 
ойлгох хэрэгтэй.

Нэгээс нөгөөд шилжиж хийдэг ажил нь үйл явцыг даруй 
бууруулж, эсвэл нэмэгдүүлнэ гэсэн үг биш. Доорх зургийг 
харцгаая.   Нэг ажлаа зогсооход бүтээмж буурч байна. Үүний 
дараагаар удаах ажлыг эхэлнэ. Нэгээс нөгөө рүү шилжиж байх 
үед ачаалал ихсэж, үүнийг дагаад эрсдэл нэмэгдэнэ.

Жиралд Вайнберг “Quality Software Management: Systems Think-
ing” номдоо хариуцсан нэг ажил дээр зарцуулах цагийнхаа 10 
хувийг л алдвал, мөн тухайн үед хийж гүйцэтгэх дөрвөн өөр ажил 
хариуцан хийж байлаа гэж бодоход та нийт цагийн 10 хувийг л 
ажил нэг бүр дээр зарцуулж байгаа хэрэг юм. Өөрөөр хэлбэл,

(Adapted from Carnegie Mellon University)

Дээрх зургаас харж байгаачлан бүтээмж огцом нэмэгдэж, бас 
тэр хэрээр буурч байна. Дараагийн ажил руу шилжих үеэр та 
аяга кофе ууж, цахим шуудангаа шалгаж, хэн нэгэнтэй богинохон 
яриа өрнүүлсэн ч болохоор байгаа биз?

Олон ажлыг нэг зэрэг гүйцэтгэх үед гардаг асуудал нь зөвхөн 
бүтээмж бус бас ажлын чанар гэдгийг санаарай.

Нэр бичихэд хэр хугацаа шаардагдах вэ?

Ямар нэг ажлаас нөгөөгийн хооронд “гүйх” нь ажлыг чанаргүй, 
үр нөлөө багатай болгодог хүчин зүйл нь олон ажлыг зэрэг 
гүйцэтгэх юм. Олон туулай хөөсөн анчин хоосон хоцордог нь 
байгалийн хууль.

Жишээлбэл өмнө нь хэзээ ч уулзаж байгаагүй таван хүний 
нэрийг бичих ёстой боллоо гэж бодъё. Хүн бүр нэг нэгээрээ 
нэрээ хэлж, та түүнийг нь бичиж авна.

Амархан байгаа биз? Нэг нэрийг бичихэд 3-4 секунд л зарцуулж 
энэ ажлыг 20 секундэд л хийж дуусгана. Тэгвэл одоо ахиад нэг 
ижил үүрэг гүйцэтгэе.

Эхний хүнээс нэрийг нь асуухад Кри гэж хэллээ гэж бодъё. “К” 
үсгийг нь бичээд авна. Тэгээд дараагийн хүний нэрийг асууна. 
Хүн бүрийн нэрийг асууж зөвхөн эхний үсгийг нь л тэмдэглэж 
аваад дахиад эхний хүнээс нэрнийх нь хоёр дахь үсгийг асууна 
гэх зэргээр явъя л даа.

Хэдийгээр эхний удаа нэрийг бичихэд 20 секунд зарцуулж 
байсан бол дараагийнх нь минутаас ч илүү хугацаа шаардаж 
байгааг доорх зургаас харж болно.

(Adapted from Crisp)

Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд урт хугацаа зарцуулаад зогсохгүй 
чанар муу байна.  Хүмүүс энэхүү тоглоомыг тоглож байхдаа нэг 
хүний нэрийг дахин дахин асуугаад зогсохгүй дараагийн хүнийг 
нэрийг асуусны дараа эхний хүний нэрийг мартаж орхидог.

Бидний тархи хэрхэн ажиллаж байна, борлуулалтын ажил 
ч мөн тийм л байна гэсэн үг. Бид хийж буй ажлынхаа тухай 
мэдээллийг санаж, тухайн ажилдаа анхаарал хандуулж, 
гүйцэтгэхэд ашигладаг. Бид нэг ажлаас нөгөө рүү шилжих үед 
бүхий л мэдээлэл устдаг.

Учир нь ажлыг санах ой нь тухайн ажилтай холбоотой 
мэдээллээр л дүүрсэн байдаг бөгөөд нөгөө рүү шилжих явцад 
устдаг. Дараа дахин сэргээх шаардлага гарна.

Үүнээс болж бидний бүтээмж нэмэгдэж, бас буурч байдаг аж. 
Цаашлаад олон зүйлийг зэрэг хийх нь бүтээмж гэхээсээ илүү 
мэдээллийн жонглёрыг бий болгоно.

Борлуулалтын ажилтан гурван ажил зэрэг гүйцэтгэж байгаа 
бол нэгээс нөгөөд шилжихдээ ажил тус бүр дээр нэг цаг алдана. 
Ингэхээр нийт багийн гишүүд долоо хоногийн хоёр өдөр, жилд 
20 долоо хоног алдана гэсэн үг болж таарах юм.

Олон сонголтот урсгалын сонгодог багц

Шилжилтийн үед гардаг асуудлууд нь борлуулалтын багийнхан 
зөвхөн нэг ажил дээрээ аль болох олон хүн төвлөрч ажиллах 
ажлын сонголттой урсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэдгийг 
харуулдаг.

Гол учир нь багууд тухайн ажлыг хувааж аван зогсолтгүйгээр 
хэсэгчлэн ажиллаж, эхнээс нь дуусгаад, дараагийн ажилруугаа 
орох боломжийг бий болгосон нь илүү дээр.

Хэсэгчлэл болон зураглал

Орчин үед борлуулалтын багийнхан бүгд оролцоо сайтай байх 
ёстой. Багийн нэг гишүүн л бүхнийг хийх гээд гүйгээд байж 
болохгүй. Хэрэв тэгвээс шилжилтийн үндсэн агуулга алдагдана. 
Нэг хүн олон ажлыг нэг зэрэг маш сайн чанартайгаар гүйцэтгэх 
чадвар байхгүй.

Дор хаяж ажил үүргийн гурван өөр хуваарилалт хийх хэрэгтэйг 
харгалзаж үзээрэй.

• Маркетинг Нэг хүн эсвэл баг бүхэлдээ ажлыг эхнээс нь 
төгсгөл хүртэл ерөнхийд нь хянаж байх хэрэгтэй.

• Борлуулалтын хөгжлийн “Реп” буюу төлөөлөгч- Энэ 
үүргийг авсан ажилтан судалгаа хийж байх ёстой.

• Нягтлан бодогч- Гэрээ хэлэлцээрийг хариуцна.

Үргэлжлэл дараагийн дугаарт....
Эх сурвалж: www.gogo.mn

6 7



3-4 сар №02/18БҮТЭЭМЖИЙН МЭДЭЭ сонин

8


