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ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
	 Монголын	Бүтээмжийн	Төв	нь	байгууллага,	аж	ахуйн	нэгжийн	бүтээмж,	өрсөлдөх	чадварыг	дээшлүүлэх	
чиглэлээр	 хамтарсан	 төсөл,	 хөтөлбөр	 хэрэгжүүлэх,	 гадаадын	 улс	 орнуудад	 сургалтанд	 Монгол	 Улсаас	
төлөөлөгч	хамруулах,	дотооддоо	сургалт,	арга	хэмжээ	зохион	байгуулан	ажилладаг.	Манай	төв	нь	харилцагч	
байгууллагуудтай	хамтран	ажиллаж,	бүтээмж	дээшлүүлэх,	эрчим	хүч,	нөөцийн	үр	ашигтай	зарцуулалт,	цэвэр	
үйлдвэрлэлийн	талаар	төсөл	хөтөлбөрүүд	амжилттай	хэрэгжүүлж	ирсэн.	Та	бүхнийг	нийгмийн	хариуцлагаа	
биелүүлэн	 бүтээмжийн	 хөдөлгөөнд	 нэгдэж,	 бүтээмж	 дээшлүүлэх	 арга	 хэрэгслүүдийг	 байгууллага	 дээрээ	
хэрэгжүүлж,	амжилтаа	улам	бататган	ажиллахыг	уриалж	байна.	
	 Манай	төвтэй	хамтран	ажиллах	гэрээ	байгуулснаар	компанийн	бүтээмжийн	хөтөлбөрт	дэмжлэг	үзүүлэх	
ажлын	байран	дээрх	сургалт	 зөвлөгөөг	Азийн	бүтээмжийн	байгууллага	 /АББ/-ын	болон	төвийн	экспертүүд	
зохион	байгуулах,	төвөөс	зохион	байгуулсан	АББ-ын	болон	дотоодын	сургалтад	хөнгөлөлттэй	үнээр	оролцогч	
хамруулах,	төсөл	хөтөлбөр	хамтран	хэрэгжүүлэх	зэргээр	үр	дүнтэй	хамтран	ажиллаж	компанид	тасралтгүй	
сайжруулалтын	соёлыг	бий	болгох	боломжтой.	Иймд	хамтран	ажиллах	гэрээнд	заасан	төлбөрийн	нөхцөлийг	
2021	оны	төсөвтөө	тусгаж,	харилцагч	байгууллагаар	хамтран	ажиллана	уу.	
Гэрээний	хүрээнд:	
-	АББ-ын	ОУ-ын	гэрчилгээт	5	цахим	сургалтад	хөнгөлөлттэй	нөхцөлөөр	хамрагдах	
-	МБТ-ын	ОУ-ын	сургагч	багш	удирдан	явуулах	чиглэсэн	цахим	сургалтад	20	хүртэлх	мэргэжилтнээ	хамруулах	
-	Өөрийн	байгууллагын	хэрэгцээнд	нийцсэн	сэдвээр	цахим	сургалт	авах.	
-	Дотоодын	танхимын	сургалт	арга	хэмжээнээс	5%	хөнгөлөлт	эдлэх	боломжтой	болох	юм.	

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД 

	 2020	 оны	 09	 сарын	 18-ны	 өдөр	 Голомт	
банктай	байгуулсан	харилцагч	байгууллагын	гэрээний	
хүрээнд	 Голомт	 банкны	 удирдлагуудад	 "Монгол	
Улсын	 бүтээмжийн	 хөдөлгөөн",	 "Азийн	 бүтээмжийн	
байгууллага"-ын	 үйл	 ажиллагааны	 танилцуулга	
болон	Монгол	Улсын	бүтээмжийн	гүйцэтгэл	дэлхийн	
улс	 орнуудтай	 харьцуулахад	 ямар	 түвшинд	 байгаа	
талаар	танилцууллаа.	

“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ”
СЭДЭВТ СУРГАЛТ

	 “Төрийн	 байгууллагад	 Чанарын	 менежментийн	 тогтолцоог	 хэрэгжүүлэх	 нь”	 сэдэвт	
сургалтыг	 МБТ-ын	 олон	 улсын	 зайн	 сургалтын	 төвд	 МБТ,	 ЗГХЭГ	 болон	 КАС	 байгууллагууд	 хам

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-ИЙН ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИКИЙН ТӨВИЙН ТУРШЛАГА СУДЛАХ 
СУРГАЛТ, ХӨТӨЛБӨР

	 Төвийн	 харилцагч	 байгууллага	 болох	
“Эрдэнэт	 үйлдвэр”	 ТӨҮГ-ийн	 тээвэр	 ложистикийн	
төвийн	 16	 гишүүний	 бүрэлдэхүүнтэй	 баг	
бүрдүүлж	Бүтээмж,	Чанарын	дугуйлангийн	багийн	
ахлагчдын	мэдлэг	ойлголтыг	бататгах,	Бүтээмжийн	
хөдөлгөөнийг	 өрнүүлж	 буй	 байгууллагын	 тэргүүн	
туршлагаас	суралцах	зорилготойгоор	Улаанбаатар	
хотод	 туршлага	 судлах	 аялал	 болон	 сургалт	
арга	 хэмжээг	 2020	 оны	 10	 дугаар	 сарын	 8,9-
ний	 өдрүүдэд	 амжилттай	 зохион	 байгуулав.	 Тус	
сургалтаар	Бүтээмжийн	тухай	ойлголт,	зарчим,	ЧД-
ийн	ойлголт	зарчим	хэрэгжүүлэлт	болон		Чанарын	
7	арга	зэрэг	сэдвээр	Дэд	захирал	Ц.Батбилэг,	ЧД-
ийн	 багийн	 ахлагч,	 гишүүдийн	 үүрэг,	 Хувь	 хүний	
хэв	 шинж	 ба	 үр	 дүнтэй	 багаар	 ажиллах	 сэдвээр	
Эксперт	 М.Хишигдэлгэр	 нар	 8	 цагийн	 сургалт	
явуулав.	
Хөтөлбөрийн	 2	 дахь	 өдөр	 төлөвлөгөөний	 дагуу	
Вагнер	Ази	ХК,	СҮҮ	ХК,	МИАТ	ХК	болон	АПУ	ХХК-
ны	 ложистикийн	 төвөөр	 зочилж	 байгууллагуудын	
бүтээмжийн	үйл	ажиллагаа,	шинэ	агуулах	зэргээр	
танилцан	тэргүүн	туршлагаас	суралцав.		

	 Сургалтаар	 Бүтээмж,	 чанар	 ба	 өрсөлдөх	
чадвар,	 төрийн	 байгууллагын	 бүтээмж,төрийн	
байгууллагын	 бүтээмж	 олон	 улсад,төрийн	
байгууллагын	 ЧМТ-ны	 суурь	 ойлголт,	 зарчим,	
чанарын	 7	 зарчим,	 процессын	 хандлага,	 эрсдлийн	
удирдлага,	ЧМТ-г	хэрэгжүүлсэн	төрийн	байгууллагын	
туршлагаас,	 ЧМТ-ны	 шаардлага,	 баримтжуулсан	
мэдээлэл,	 чмт	 хэрэгжүүлэлт,	 тасралтгүй	
сайжруулалт,	чанарын	дотоод	аудит,	удирдлагын	дүн	
шинжилгээ,	 азийн	 орнууд	 дах	 төрийн	 байгууллагад	
ЧМТ-г	 хэрэгжүүлсэн	 туршлага	 ,	 ЧМТ-г	 хэрэгжүүлэх	
төлөвлөгөө	гаргах	багийн	ажил	тус	тус	хийв.
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ЛИЙД АУДИТОР БЭЛТГЭХ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭТ ЦАХИМ СУРГАЛТ
	 Лийд	аудитор	бэлтгэх	олон	улсын	гэрчилгээт	
сургалт	нь	танхимаар	явагддаг	сургалт	бөгөөд	COV-
ID-19	цар	тахлын	улмаас	анх	удаагаа	цахим	хэлбэрт	
шилжин	 амжилттай	 явагдаж	 дууслаа.	 Тус	 сургалт	
танхимаар	өдөрт	8	цагаар	нийт	4	өдөр,	32	цаг	явагддаг	
байсан	бол	цахимаар	сургалтын	үр	дүнтэй	явуулахын	
тулд	өдөрт	4	цагаар	нийт	8	өдөр	32	цагийн	сургалтыг	
2020	 оны	 09	 сарын	 21-30	 өдрүүдэд	 явагдлаа.	
Энэхүү	 сургалтыг	Монголын	 бүтээмжийн	 төв,	 Азийн	
бүтээмжийн	 байгууллага	 болон	 Коеинг	 Солюүшинс-
тэй	хамтран	зохион	байгуулав.	Нийт	7	байгууллагын	
27	 оролцогч	 бүртүүлснээс	 идэвхитэй	 оролцогчийн	
ирц	 бүртгэлээр	 62,9%-тай	 хамрагдав.	 Сургалтад		
хамрагсад	нь	ISO	9001:2015	стандартын	дагуу	ЧМТ-
ны	аудит	зохион	байгуулах,	баталгаажуулалт	хийхэд	
шаардагдах	 мэдлэг,	 ур	 чадвар	 түүнчлэн	 тэдгээрт	
аудитын	 журам,	 арга	 техникийг	 ашиглан	 аудитын	
үйл	 ажиллагаага	 зохион	 байгуулах,	 аудиторын	
багийг	 удирдах,	 удирдлагын	 тогтолцооны	 үр	 нөлөөг	

дээшлүүлэхэд	 суралдцлаа.	 Сургалтын	 явцад	
оролцогчид	 багаар	 болон	 ганцаар	 кэйс	 ажил	 болон	
дасгал	ажлуудыг	ажиллав.	
	 Сургалт	 хөтөлбөрийн	 дагуу	 амжилттай	
явагдсан	 ба	 сургалтын	 сүүлийн	 өдөр	 олон	 улсын	
гэрчилгээт	Лийд	аудиторын	шалгалтад	хэрхэн	бэлдэх,	
шалгалт	өгөх,	жишиг	шалгалтын	асуултууд	ажиллав.	
Сургалтад	 хамрагдсан	 5	 оролцогч	 Лийд	 Аудиторын	
олон	 улсын	 шалгалт	 өгч,	 тэнцсэн	 бөгөөд	 Лийд	
аудиторын	 олон	 улсын	 гэрчилгээт	 Лийд	 аудиторууд	
болов.	 	 Цахим	 сургалтын	 давуу	 тал	 нь	 мэргэжлийн	
гадаад	 багш	 нар	 сургалт	 удирдан	 явуулсан	 нь	 илүү	
мэдээлэл,	мэдлэг		олгож,		Лийд	аудитор	хэрхэн	болох,	
аудит	 хэрхэн	 гүйцэтгэх	 талаарх	 чадамж,	 мэдээлэл,	
сургалтын	 материал	 бүрдүүлэв.	 Мөн	 сургалтын	
хөтөлбөрийн	 хүрээ	 нь	 олон	 сэдвүүдийг	 хамарсан	
өргөн	 мэдлэг	 өгөх,	 ач	 холбогдолтой	 байснаараа	
онцлог	байв.

	 “Байгаль	 орчны	 менежмент”	 буюу	 ИСО	
14001	 стандартын	 лийд	 аудитор	 бэлтгэх	 чадавх	
дээшлүүлэх	 сургалтыг	 МБТ,	 АББ	 болон	 Биенсерт	
ОУ-ын	 баталгаажуулалтын	 байгууллага	 хамтран	
(zoom	 platform)	 ашиглан	 цахим	 хэлбэрээр	 зохион	
байгууллаа.	 Сургалт	 хөтөлбөрийн	 дагуу	 2020	 оны	
10-р	сарын	1-9-ны	хооронд	өдөр	бүр		10	цагт	эхлэж	14	
цагт	өндөрлөв.	Дотоод	аудитор	болон	лийд	аудиторын		
үүрэг,	 хариуцлага,	 ур	 чадвар,	 зохион	 байгуулалт,	
хориглох	 зүйлс,	 төлөвлөгөө	 боловсруулах,	 лийд	
аудитор	 болоход	 шаардагдах	 мэдлэг	 шалгалтын	

талаар,	 тайлан	 гаргах	 үйл	 явц	 болон	 удирдлагын	
багтай	 харьцах	 асуулт	 зэргийн	 талаар	 дэлгэрэнгүй	
тайлбар	өгөв.
	Сургалтад	төвийн	харилцагч	байгууллага	болох	нийт	
7	байгууллагын	26	оролцогч	бүртүүлснээс	идэвхитэй	
оролцогчийн	ирц	бүртгэлээр	62%-тай	хамрагдав.	
Энэхүү	 сургалтын	 зорилго	 нь	 байгаль	 орчны	
менежментийг	 хэрэгжүүлэх,	 стандартын	
шаардлагуудыг	хангах,	дотоод	болон	лийд	аудиторын	
арга	барилыг	олгох	юм.

“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ” БУЮУ ИСО 14001 СТАНДАРТЫН ЛИЙД АУДИТОРЫН БЭЛГЭХ 
СУРГАЛТ

“ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨВӨЛГӨӨН”
	 Улаанбаатар	 хотын	 Захирагчийн	 ажлын	
албаь	 Европын	 холбоо,	 Европын	 сэргээн	 босголт	
хөгжлийн	 банк	 хамтран	 “ЖИЖИГ	 ДУНД	 БИЗНЕС	
ЭРХЛЭГЧДИЙГ	ДЭМЖИХ	ЗӨВӨЛГӨӨН”-ийг	2020	оны	
10	сарын	07-ны	өдөр	зохион	байгуулагдав.	Тус	арга	
хэмжээгээр	“Төрөөс	Жижиг	дунд	үйлдвэрийн	талаар	
баримтлах	бодлого”,	“Худалдааны	салбарын	эрх	зүйн	
зохицуулалтын	 олон	 улсын	 туршлага”,	 ЕСБХБ-ны	
ЖДБ-ийн	 зөвлөх	 үйлчилгээний	 талаар	 танилцуулга,	
“Хямралын	үеийн	стратегийн	менежмент”,	“Хямралын	

үеийн	 санхүүгийн	 удирдлага”,	 “Хямралын	 үеийн	
хүний	 нөөцийн	 удирдлага”	 “Мэдээлэл,	 технологи	
болон	 цахимжуулалт”	 гэсэн	 эдгээр	 сэдвүүдээр	
холбоглдох	 мэргэжилтнүүд	 илтгэл	 тавьлаа.	 Энэхүү	
арга	хэмжээнд	Монголын	бүтээмжийн	төв	нь	зөвлөх	
байгууллагын	хүрээнд	зөвлөгөө,	зөвлөмж	өгөн,	МБТ-
ийн	танилцуулга	материалыг	оролцогчдод	тараалаа.



6 7

"ДАРХАНЫ ДЦС" ТӨХК-ТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН 
АЧ ХОЛБОГДОЛ БА ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ СЭДЭВТ ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ

	 Төвийн	 байнгын	 харилцагч	
байгууллага	 болох	 “Дарханы	 ДЦС”	 ТӨХК-
ийн	 нийт	 удирдлагын	 баг	 болон	 Мэдлэгийн	
менежмент	 төсөл	 хөтөлбөр	 хэрэгжүүлэгч	
17	 гишүүний	 бүрэлдэхүүнтэй	 багт	 тус	
байгууллагын	захиалгаар	8	цаг	буюу	2	өдрийн	
цахим	 сургалт	 зохион	 байгууллаа.	 Сургалт	
11	 дүгээр	 сарын	 10,11	 өдөр	 (zoom	 platform)	
ашиглан	явагдсан	юм.	
Тус	 сургалтаар	 Бүтээмж,	 чанар,	 инноваци	
дах	 ММ-iin	 тухай	 ойлголт,	 зарчим,	 ММ-ийн	
ач	 холбогдол,	 ММ-ийн	 үндсэн	 бүрэлдэхүүн	
хэсгүүд,	 стратеги,	 Мэдлэг	 хөрөнгийн	
менежмент,	 ММ	 стандарт	 ба	 бусад	
стандарттай	 хэрхэн	 холбогдох	 ,	 ММ-ийн	
хэрэгжүүлэх	 арга	 техникүүд	 ба	 үйл	 явцын	
менежмент	 зэрэг	 сэдвээр	 Дэд	 захирал	
Ц.Батбилэг	сургалт	явуулав.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Энэхүү	сургалт	нь	цахим	хэлбэрээр	
явагдсан	 нь	 2	 талын	 цаг	 болон	 зардал	
хэмнэгдсэн	 мөн	 багаар	 ажиллаж	 цаашид	
хэрэгжүүлэх	 боломж	 бололцоог	 ашиглан	 үр	
дүнтэй	болж	өндөрлөсөн.

АББ-ЫН ГИШҮҮН УЛС ОРНУУДЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВИЙН ДАРГА НАРЫН 61 ДЭХ УУЛЗАЛТ, ХУРАЛ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

	 Жил	 бүр	 Азийн	
бүтээмжийн	байгууллагын	гишүүн	
улс	 орнуудын	 Бүтээмжийн	
төвийн	дарга	нарын	хурал	зохион	
байгуулагддаг	 бөгөөд	 Ковид-19	
цар	тахлын	улмаас	тус	хурал	энэ	
жил	 цахим	 хэлбэрт	 шилжив.	 Тус	
хурал	 нь	 стратеги	 төлөвлөлийн	
хурал	 ба	 уг	 хурлаар	 гишүүн	
улс	 орнууд	 төсөл	 хөтөлбөрийн	
төлөвлөгөө	 болон	 тухайн	 улс	
орныхоо	 эдийн	 засгийн	 нөхцөл	
байдал,	 шаардлагад	 тохирсон	
санал,	 санаачлагуудыг	 гаргаж	
ирэхэд	 оршдог.	 Гурван	 өдрийн	
турш	 зохион	 байгуулагдсан	
цахим	уулзалтаар	2020-2021	оны	
сургалт,	 төслүүд	 болон	 АББ-ын	
гишүүн	 улс	 орнуудыг	 ирээдүйн	
өөрчлөлтүүдэд	 бэлтгэлтэй	
байхад	 чиглэсэн	 шинэ	 санал,	
санаачлагуудыг	 батлав.	 Мөн	
хурлын	сүүлийн	өдөр	олон	нийтэд	
нээлттэй	буюу	"Ухаалаг	бүтээмж"	
сэдвийн	 дор	 хэлэлцүүлэг	 өрнөв.	
Мөн	 АББ-ын	 60	 жилийн	 ой	 ирэх	
жил	 буюу	 2021	 онд	 тохиож	
байгаа	 бөгөөд	 хурлаар	 гишүүн	
орнуудын	 төлөөллүүдтэй	 ойн	
арга	хэмжээний	талаар	хэлэлцэв.	

TOP TALK

	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллага	 нь	TOP	TALK	 хэлэлцүүлгийг	 цуврал	 болгон	 явуулж	 байгаа	 бөгөөд	
цувралын	энэ	удаагийн	дугаарт	Монгол	Улсыг	төлөөлж	Монгол	Улсын	21	дэхь	Ерөнхий	Сайд	асан	Р.Амаржаргал	
оролцлоо.	Тэрбээр	Монгол	Улсын	жижиг	дунд	үйлдвэрийн	бүтээмжийн	одоогийн	нөхцөл	байдал	ямар	байгаа	
талаар	 болон	 хэрхэн	 тус	 салбарын	 бүтээмжийг	 нэмэгдүүлэх	 талаар	 Энэтхэг	 Улсын	 бүтээмжийн	 төвийн	
захирал	Арун	Кумар	Жха-тай	ярилцаж	туршлага	солилцлоо.
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СУРГАЛТ


