


IBOLIT/АЙБОЛИТ- ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

БҮТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 
ЗҮЙЛСИЙН ИНТЕРНЕТ

Монголын бүтээмжийн төв нь уг төслийн 
хүрээнд ibolit-ын цахим суурьлуулалтыг 3 эмнэлэг 
/”Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг”, “Монгол-
Япон эмнэлэг”, “Аюурвед-Энх”/ дээр хийсэн ба 
цаг захиалалтын системийг “Аюурвед-Энх” 
хүүхдийн эмнэлэг, “Сор клиник” эмнэлэг болон 
“Эффект” эмнэлэг гэсэн 3 эмнэлэгт хүлээлгэн 
өгч байгаа юм. Тус системийн танилцуулгыг 

доор дурдсан байгаа.

ТАНИЛЦУУЛГА

Монголын бүтээмжийн төв, Азийн 
бүтээмжийн байгууллага 2021 оны 3 дугаар 
сараас эхлэнхэрэгжүүлсэн Цар тахлын үр 
нөлөөг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх тусгай 
хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийн 
салбарын тогтолцооны үр дүнг сайжруулах 
зорилгоор энэхүү системийг нэвтрүүллээ. 
Тусгай хөтөлбөрийн хүрээний эхний шатанд 
гүйцэтгэсэн судалгааны дүгнэлтээс 

1.эрүүл  мэндийн ажилтны хомсдол үүсч  
байгаа

2.эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах явцад цар 
тахалд нэрвэгдэх эрсдэл өндөр

3.эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдлээс 
хамгаалах, үйл ажиллагааны тасалдлаас 
урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулах 
гэсэн гол асуудлыг тодорхойлсон ба эдгээр 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд эрүүл мэндийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны тасралтгүй 
байдлыг үнэлэх системийг боловсруулах, 
түүнийг хангах журам зааврыг шинээр бий 
болгох, сайжруулах зөвлөмж гаргах, эрүүл 
мэндийн байгууллагад үйлчлүүлэх цаг бүртгэлийн 
аппликэйшн хөгжүүлэх, сувилагчийн гар 
ажиллагааг зүйлсийн интернет төхөөрөмжөөр 
хөнгөвчлөн бүтээмжийг 30 хувь нэмэгдүүлэх 
гэсэн гол ажлуудыг гүйцэтгэсэн байна. 

Сувилагчийн ажлын бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх “Айболит” зүйлсийн интернет 
төхөөрөмжийг Монгол инженер IoT 
технологийн хамгийн орчин үеийн шийдэлд 
тулгуурлан зохион “СанчирТек” ХХК-д 
зохион бүтээсэн бөгөөд энэхүү хэрэгсэл 
нь эмнэлэг болон олон ажилтантай уул 
уурхай зэрэг маш олон байгуулагуудын 
бүтээмжийг дээшлүүлэхэд зориулсан.

Айболит төхөөрөмж нь:

•30 ширхэг сенсор

•2 ширхэг дамжуулах төхөөрөмж

•Үндсэн програмын интерфейсээс бүрдэнэ.

Энэхүү төхөөрмжөөр 
эрүүл мэндийн дараах  
 
гол үзүүлэлтүүдийг хэмжинэ.Үүнд:  Биеийн 
халуун 

•Цусан дахьхүчилтөрөгчийн хувь

•Зүрхний цохилтын тоо

•Зүрхний бичилт.

Дараагийн шатны хөгжүүлэлтээр дараах  
 
нэмэлт хэмжихдэхүүнийг хэмжих боломжтой.  
 
Үүнд: 

•Цусны даралт

•Хиймэл оюунаар зүрхэнд гарч буй эмгэг,  
 
доголдол

•Цусан дахь сахарын төлөв

Бүх мэдээлэл нь серверт хадгалагдах 
бөгөөд платформоос шууд эмнэлэг 
болон бусад хэрэглээний вэбээр хяналт 
тавих, тайлан бэлтгэх боломжтой.

АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

Өвчтөн бүртгэл үүсгэх ба шинэ 
хэрэглэгчийн бүртгэлийг баталгаажуулахын 
тулд имэйл рүү илгээсэн кодыг баталгаажуулахыг 
шаарддаг. Баталгаажуулсны дараа танд 
үндсэн програмын интерфейс гарч ирнэ.

Хэмжилт уншиж эхлэхийн өмнө 
Ibolit амин үзүүлэлтийг холбохын тулд 
төхөөрөмжийг асаана. Connect IBo-
litтовчийг сонгоод жагсаалтаас сонгоно. 

Биеийн температур, хүчилтөрөгчийн 
хяналт болон пульсийн хурдыг харах боломжтой 
болсны дараа байршуулах дүрсийг сонгоно уу. 
Энэ утгуудыг DynamoDB хүснэгтэд хадгалдаг 
бөгөөд сервергүй арын хэсэгт нийтэлдэг. 
Дараа нь чиг хандлагын график шинэ өгөгдлийг 
тусгахын тулд шинэчлэгддэг. Хэрэглэгчид 
хувийн мэдээллээ бусадтай хуваалцах 
боломжтой. (Жишээ нь: эмч нар, эмнэлгийн 
сервер, сувилагчийн пост, хяналтын эмч гэх мэт)
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Системийн хэрэглээ 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

•Эрүүл мэндийн байгууллага системийг  
 
үр ашигтай ашиглах, хөгжүүлэлтэд анхаарч  
 
хариуцна. 

•Салбарын хэмжээнд системийн үр  
 
ашгийг мэдээллэж сурталчилна. 

•Системийг байнга үр дүнтэй ашиглахыг  
 
батална.

ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНУУД: 

•Өвчтөний түүх нээж IBolit-д нэвтрэх  
 

ашиглахыг зөвшөөрч баталгаажуулна.  

•Өвчтөнийг эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг  
 
серверт ирж байгаа эсэхийг хянана, нэгдсэн  
 

мэдээллийг серверт нэгтгэнэ.

•Зөвшөөрөгдөх хязгаараас давсан  
 
эрсдэлтэй мэдээллийн цаг тухайд нь илрүүлж,  
 

шийдвэр гаргана. 

•Өвчний эмнэлгээс гарах үеийн эрүүл  
 
мэндийн үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг хэвлэж  
 

хадгална. 

ӨВЧТӨН:

•IBolit-д нэвтрэх ашиглахыг зөвшөөрч  
 
баталгаажуулна. 

•Айболит систем дээр өөрийн бүртгэл  
 
үүсгэнэ. 

•Өдөрт 2 удаа төхөөрөмжөөр өөрийн  
 
эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг серверт илгээнэ.  
 
Онцгой тохиолдолд үзүүлэлтийн нэмэлтээр  
 
илгээх боломжтой.

•Эмчилгээ дуусч эмнэлгээс гарах үед  
 
системээс салгана. 

•Өөрийн эрүүл мэндийн систем дэх  
 
өгөгдлийг, сувилагч эмнэлгийн ажилтантай  
 
хуваалцана. Өдөрт 2 удаа өвчтөн сувилагчтай  
 
холбогдон мэдээллээ солилцох боломжтой. 

•Эмч өвчтөнтэй нууцлалын гэрээ  
 
байгуулна.

IBOLIT-Н ХӨГЖҮҮЛЭГЧ ТАЛ: 

Сервер хариуцаж байгаа ажилчид 
системийг доголдогүй ажилуулах. IBolit нь 
эмнэлгүүдийн IP хаяг дээр тулгуурлаж Excel дээр 
сувилагчийн пост дээр Export хийх боломжоор 
хангана. Төхөөрөмжтэй холбоотой засвар 

үйлчилгээг систем тогтворжих хүртэл буюу 3 
сар хүртэл хугацаанд хариуцна. 

Нэмэлт төхөөржийг шаардлагатай 
хэмжээгээр зах зээлийн үнээр нийлүүлнэ.

Төлбөр тооцоо бусад зохицуулалт: 

Эмнэлгийн байгууллага Айболит 
системийг өдөр тутмын эмчилгээ үйлчилгээнд 
ашиглахад ямар нэг төлбөргүй. 

Эхний 30 ширхэг төхөөрөмжийг дэмжих 
программын хамт “АББ” болон “МБТ”-өөс 
хариуцан эмнэлгүүдэд нийлүүлнэ. 

Эхний 30 ширхэг нь эвдрэл гэмтэл гарсан 
тохиолдолд эхний 3 сард үйлчилгээ үнэ төлбөргүй. 

Системийг хэрэглэгч эмнэлэгт хэвтэх 
үед үнэ төлбөргүй ашиглана. Хэрэглэгч хувьдаа 
төхөөрөмжийг эзэмшиж, өдөр тутмын хяналт 
хийх бол системийн жилийн хураамж /10,000/ 
төгрөг байна. 

БҮТЭЭМЖИЙГ ДҮРСЛЭХҮЙ

Монголд бүтээмжийн хөдөлгөөн 
өрнүүлсний 30 жилийн ойд зориулан 
"Бүтээмжийг дүрслэхүй" шилдэг зурагт хуудас 
шалгаруулах уралдаан зохион байгуулж байна. 

- Бүтээмжийн хөдөлгөөнийг түгээн 
дэлгэрүүлэх замаар улс орны хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулах, байгууллага, хувь хүмүүсийн 
бүтээмжийн хөдөлгөөнд оролцох идэвхийг 
нэмэгдүүлэх, шинэ сэтгэлгээтэй, бүтээлч 
иргэнийг урамшуулан дэмжих зорилготой. 

- Уралдаанд оролцогч нь бүтээлээ иргэний 
үнэмлэхний хуулбарын хамт өөрийн цахим 
хаягнаас “Шилдэг постерийн уралдаанд” гэж 
тэмдэглэн МБТ-ийн it@mpo-org.mn цахим 
хаягаар болон МБТ-д биечлэн болон шуудангаар 
2022 оны 09-р сарын 05-ны 17.00 цагаас өмнө 
ирүүлсэн байна.
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АЯЛАЛ, АМРАЛТ БА БҮТЭЭМЖ

Америкийн Дэнвер мужид нэгэн компани 
амралтаа авсан ажилчдад мөнгөн урамшуулал 
өгдөг компани ихэд сонирхол татаж байгаа. 
Энэхүү компани нь зүгээр л цалинтай амралт өгөх 
биш, түүн дээрээ нэмээд 7500 долларын мөнгөн 
урамшуулал авдаг. Өөр нэгэн компани амралтын 
хугацааг 2 долоо хоногоос 3 долоо хоног болгон 
нэмсэн байна. Үүний үр дүнд ажил гарагчдын 
тоо 2 сарын дотор 360%-иас 60% болж буурсан 
байна. Амралт авах нь ажлын бүтээмжийг 
бууруулах биш харин ч нэмэгдүүлдэг хэмээн 
батлагдсан байна. Бүрэн гүйцэт амарч чадсан бол 
бүтээмж нь 80% хүртэл нэмэгдэх боломжтойг 
судлаач Марк Роскайнд баталсан байна. Харин 
хэтэрхий их ачаалалтай, стресстэй тархины 
анхаарах, төлөвлөх, асуудал шийдэх гэх 
чадваруудыг алддаг.

 

ТАЙЛАНД УЛС ТОГТВОРТОЙ 
ТАРИАЛАН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИЖ 

БАЙНА.

Азийн орнуудад хүнсний аюулгүй байдал, 
чанарыг сайжруулахын тулд тогтвортой 
хүнсний өртгийн сүлжээг чадавхжуулах АПО-
гийн тусгай хөтөлбөр нь 2018 оноос хойш 
Японы Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын яамны 
тусгай мөнгөн тусламжийн хүрээнд хөдөө 
аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэж байна.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүн ам зүйн 
бүтцийн өөрчлөлт, худалдааны либералчлал 
зэргээс үүдэлтэй хүнсний хангамжийн асуудал 
нь COVID-19 тахлын үеэр илүү ноцтой болж 
байна. Тогтвортой, стандартчилагдсан 
удирдлагын тогтолцоог бий болгохын тулд 
янз бүрийн хувилбаруудын дагуу гамшигт 
тэсвэртэй шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх, өндөр 
чанартай үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд 
хөдөө аж ахуйн ухаалаг технологийг ашиглах 
нь нэн чухал юм. Хүлэмжийн цэцэрлэгжүүлэлт 
нь цаг агаарын нөхцөл, улирлаас үл хамааран 
үр тариа тариалах боломжийг олгодог бөгөөд 
ингэснээр ургах, хураах хугацааг уртасгаж, 
тогтвортой үйлдвэрлэлд хувь нэмэр оруулдаг. 
IoT технологийн хэрэглээ нь хүлэмжийн 

цэцэрлэгжүүлэлтийн менежмент, практикийг 
аажмаар ахиулсан. Дотоод орчныг мэдрэгчээр 
хянаж, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, хамгийн 
сайн чанарын бүтээгдэхүүнийг гаргадаг.

АББ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын 
газар, Тайландын бүтээмжийн төв хамтран 
мэдлэгээ солилцох, технологи нэвтрүүлэх, 
хүлэмжийн цэцэрлэгжүүлэлтийн дэвшилтэт 
менежментийн талаар зөвлөгөө өгөх, дотоодод 
үйлдвэрлэсэн хүнсний ногооны чанар, хангамжийг 
сайжруулах зорилгоор Тайландад ахисан 
түвшний хүлэмжийн цэцэрлэгжүүлэлтийн 
семинарыг 6-р сарын 20-нд зохион байгууллаа. 
Сургалтыг Японы Ургамлын үйлдвэрүүдийн 
холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Доктор 
Ютака Шинохара удирдан явуулж, эрдэм 
шинжилгээний, 68 улсын төрийн болон хувийн 
хэвшлийн байгууллагын Төлөөлөгч нар оролцов.

СПОРТ БОЛОН УРЛАГ ХҮНИЙ 
ХӨГЖИЛД ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛДӨГ ВЭ?

Хүний сурч боловсрох, хөгжих бүхий л үйл 
явц болон амьдралд спорт (биеийн тамир гэж 
өргөн утгаар нь хэлж болно), урлаг гайхалтай 
эерэг сайн нөлөө үзүүлдэг гэдгийг хүмүүс тэр 
бүр бодоод байдаггүй биз. Гэхдээ оюуны, 
мэдлэгийн, гүн ухааны хөгжлийн нэгэн адил бие 
махбодын болон сэтгэл мэдрэмжийн хөгжил 
хүний амьдралыг утга учиртай, тэнцвэртэй 
болгож байдаг. Энэхүү бие махбодын болон 
сэтгэл мэдрэмжийн хөгжлийг спорт, урлаг өгч 
байдаг. Түүнчлэн бүтээмжийн хөгжлийг ч үүнд 
хамааруулан ойлгох хэрэгтэй юм. Бүтээмжтэй 
хүн, байгууллагын түүхийг, амьдралын хэмнэлийг 
судлаад үзвэл зохих цаг хугацааг спорт, урлагт 
зориулсан байдаг. Түүгээр ч барахгүй урлагийн 
болон спортын өндөр амжилт үзүүлдэг улс 
орнууд өндөр бүтээмжтэй байдаг шүү дээ. 

 

Хүмүүс спорт гэхээр шууд л мэргэжлийн 
тэмцээн уралдааныг бодоод эхлэх нь бий. Гэтэл 
үгүй юм. Спорт, биеийн тамир нь сунгалт, 
хурд, хүч, тэсвэр болон уян хатан байдал 
гэсэн бие махбодын таван чухал чанарыг хүнд 
бүрдүүлж өгдөг. Спортыг өөрийн амьдралдаа 
зохих түвшинд оруулсан хүн сэтгэлийн хат, зүй 
зохистой сэтгэлгээ, удирдах арга барил, зорилго 
тавьж түүндээ хүрдэг, эрсдлийг давж чадах 
сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болсон байдаг.

Харин урлаг бол хувь хүний хөгжил, 
сэтгэл, мэдрэмжийн төлөвшилд чухал эерэг 
нөлөө үзүүлж, тайвшруулж, бүтээлч сэтгэлгээг 
нь хөгжүүлж байдаг. Алдарт зохиолч Гёте 
нэгэнтээ “Хүн өдөр богинохон хугацаанд 
хөгжим сонсоод, ганц ч хамаагүй яруу найраг 
уншаад, нэг ч хамаагүй уран зураг үзэж байвал 
хүний сэтгэлд байх ёстой, бурхнаас өгсөн эрхэм 
сайхныг мэдэрч, амьдрал хавьгүй аз жаргалтай 
байх болно” гэжээ. 
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Урлаг, ялангуяа хөгжим бол өөрөө бүх 
дэлхийг нэгтгэдэг “хэл” юм шүү дээ. Өөр өөр 
хэлээр ярьдаг байлаа ч хөгжмийн хэлийг бүгд 
ойлгодогт хамаг сайхан нь оршдог. Мөн уран 
зураг ч ялгаагүй, нас хүйс, хэл, үндэс угсаа 
ялгаагүйгээр тэр зурагт үзүүлсэн гоо сайхны, 
зураачийн санааг өөрийнхөө сэтгэл мэдрэмжээр 
хүлээн авдаг. 

Урлаг нь өөрийгөө илэрхийлэх, тэр 
дундаа, зөв, яруу сайхнаар илэрхийлэх чухал 
арга зам юм. Энэ илэрхийллийнхээ дагуу бид 
бусадтай харилцах зөв арга замаа олж байдаг. 
Урлагийн авъяастай байна уу үгүй юу гэдгээс 
огтхон ч хамаарахгүйгээр хөгжим сонсдог, дууд 
дуулдаг, ном зохиол уншдаг, уран зураг үздэг хүн 
харьцангуй тайван, хүлээцтэй, бусдын өөрийгөө 
илэрхийлж байгаа байдлыг хүндэтгэн хүлээж 
авдаг, тэр хэрээр өөрийгөө бүрэн дүүрэн, сайнаар 
илэрхийлж чаддаг болдог байна. 

Тиймээс ажиллагсдаа спортоор 
хичээллэхийг дэмждэг, урлаг соёлын үйлчилгээ 
авдаг, байнга спортын болон урлагийн арга 
хэмжээ зохион байгуулдаг байгууллагын хувьд 
нийтэч, эв найртай баг хамт олон бүрдэж, 
ажиллагсад нь эрсдлийг хялбар туулж ачаалал 
даадаг, зорилго, түүнд хүрэх арга замыг ойлгож 
чаддаг, даван туулдаг бэлтгэлтэй болдог байна. 
Түүнчлэн, цагийг аз жаргалтай өнгөрөөж, 
амьдралын амт, баяр хөөр, аз жаргалыг мэдэрч, 
нойрны чанарыг сайжруулан сайтар амрааж, 
тархийг сэргээж, оюун санаа, бие махбодын 
харилцан шүтэлцээг төгөлдөржүүлж, 
хямралаас сэргийлж, тэр ч бүү хэл олон янзын 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг гайхалтай 
чанартай. Тэхээр ийм сайхан амьдралын өнгө 
төрхийг бүрдүүлсэн хүн бүтээмжтэй байх нь 
аргагүй биз дээ?

ЦАР ТАХЛЫН ҮР НӨЛӨӨГ 
БУУРУУЛАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ 

ТУСГАЙ ХӨТӨЛБӨР

Нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын 
тогтолцооны үр дүнг сайжруулах төслийн 
хүрээнд хийгдэж эмнэлэгийн ажилчдын 
ажлыг хөнгөвчлөх, үйлчлүүлэгчийн харилцааг 
зохицуулах зорилго бүхий Ibolit/Айболит 
Юмсын интернэт төхөөрөмжийг ашиглах 
хэрэгжүүлэгч эмнэлэг болох АШУҮИС-ийн 
Монгол-Японы эмнэлгийн байгууллагатай 
харилцан ойлголцлын Санамж бичигт гарын 
үсэг зурж баталгаажууллаа.
Улсын Хоёрдугаар Төв эмнэлэгтэй уг  харилцан 
ойлголцлын Санамж бичигт гарын үсэг зурж 
баталгаажууллаа.

 

ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН 
МЭНД ХҮРГЭЕ!

Намрын улирлын нэгэн сайхан баяр нь 
Хичээлийн шинэ жил эхэлж, эрдэм номд шамдах 
их үйлсэд зорьдог 9-р сарын 1-ний өдөр байдаг. 
Ээж аавууд бяцхан үрсдээ хичээлийн шинэ 
жилийн бэлтгэлийг нь хангаж аз жаргалтай 
өдрүүдийг өнгөрөөж байгаа нь лавтай. Хичээлийн 
шинэ жилдээ бэлдэхдээ хүүхдүүдийнхээ хөгжилд 
хэрэгтэй, үр дүнтэй суралцахад нь шаардлагатай 
зүйлсийг ч анхаарах шаардлагатай юм. 

Хэрхэн үр дүнтэй суралцах талаар дэлхийн 
шилдэг их дээд сургуулиудын зөвлөгөөнүүдийг 
нэгтгэн үзвэл дараахь зүйлүүдийг анхаарвал 
зүйтэй байдаг байна.

•Суралцах төлөвлөгөө гаргах, түүнийгээ 
баримтлах. Тухайн өдөр хэчнээн цаг сууж хичээл 
давтах ёстой, хэдэн удаа завсарлах, завсарлага 
бүрээр юу хийхийг тодорхой боловсруулбал тун 
сайн. Ингэхдээ суралцагчийн тухайн өдрийн 
ачааллыг харгалзан үзээрэй. 

•Нэг удаа сууж хичээл хийх хугацааг нэг 
цагаас хэтрүүлэхгүй байх. Нэг цаг тасралтгүй 
суусан бол 5-10 минут завсарлах
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•Тухайн цагт үзэх ёстой нэгээс хоёр 
хичээлээ л чанартай үзэх. Өөрөөр хэлбэл, хэт 
олон хичээлийн даалгаврыг давхар хийхгүй 
байх гэх мэт. Яг хичээллэж буй тухайн үедээ 
анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлэх нь хамгийн үр 
дүнтэй хичээллэлт юм. 

•Завсарлах 5-10 минутанд дасгал 
хийх, булчин шөрмөсөө ажиллуулах суниах, 
хөгжилтэй тоглоом тоглох. Оюутнууд, насанд 
хүрэгчид нийгмийн сүлжээний сонирхолтой 
видео үзэж болох л юм. Гол нь зөвхөн завсарлаж 
буй цөөн минутаас хэтрэх хэрэггүй. Суралцах 
нь таатай байж, хичээх ёстой болохоос 
дарамт, шийтгэл байх ёсгүй гэдгийг бодолцож, 
завсарлаж буй хугацааг аль болох сонирхолтой 
байлгах хэрэгтэй. 

•Хичээл давтаж буй байрлал сэтгэлд 
нийцтэй, тухтай байх хэрэгтэй. Тиймээс 
шаардлагатай бол хичээл давтаж буй суудал, 
сандлаа сольж, сонирхолтой, таатай орчин буй 
болгох нь зүгээр. 

•Хэсэг хичээллэсний дараа агаарт цөөн 
минут алхаж толгойгоо сэргээх бас ашигтай 
байдаг байна.

Хүүхэд багачууд, оюутан залуус, сурч 
мэдэх зорилго бүхий хүн бүрт хичээлийн шинэ 
жилийн мэнд хүргэж амжилт хүсье. 

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТУУД 
ЭХЭЛЛЭЭ

АББ болон МБТ-өөс хөдөө аж ахуйн болон 
ногоон бүтээмжийн олон төсөл хэрэгжүүлж 
байгаа бөгөөд тэдгээрийн хүрээнд өмнөх жилд 
онлайнаар хийж байсан сургалтуудыг биечлэн 
хийх боломжтой болсон. Сонины маань энэ 
дугаар, түүнчлэн МБТ-ийн вэб хуудас болон 
нийгмийн сүлжээний талбараас 2022 он 
дуусталх гадаад сургалтын мэдээллийг авч 
АББ-ын гишүүн улс орнуудад зохион байгуулах 
сургалтанд хамрагдах хүсэлтээ ирүүлээрэй.

DID WE BECOME TOO LAZY OR  
IGNORANT?

Circular economy is how people in the past 
centuries survived and thrived and had beautiful 
homes. Did we become too lazy or ignorant?

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ОЛОН УЛСЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 

Workshop on Enhancing Service-sec-
tor Productivity with Cloud Solutions  
22-RC-08-GE-RES-B  
Republic of China  
24–26 August 2022 (three days)

Training Course of Assessors for the Productivity 
Specialists Certification Program  
22-RC-03-GE-TRC-A
Fiji 
16–19 August 2022 (four days) 

Workshop on Developing Healthy Workplaces for 
SMEs  
22-CL-41-GE-WSP-A  
Philippines  
3–5 August 2022 (three days)

Impact Evaluation Study  
22-IN-08-GE-RES-A   
July–September 2022 (three months)

APO e-Course on Hydroponic Farming 
22-CP-36-GE-DLN-A  
APO Secretariat  
1-Sep-22

Workshop on Inclusive Rural Development  
22-CL-10-GE-WSP-A  
APO Secretariat  
25–27 July 2022 (three days)

Workshop on Rural Tourism for Sustainable Devel-
opment  
22-CL-11-GE-WSP-A  
Indonesia  
24–26 August 2022 (three days)

APO e-Course on Green Productivity Tools and 
Techniques  
22-CP-25-GE-DLN-A  
APO Secretariat  
20 September 2022

Research on Institutional 
Ecosystems to Drive Productivity  
22-RC-19-GE-RES-A  
APO Secretariat  
August–December 2022 (five months)

Training Course on Data Analysis for Smart Man-
ufacturing  
22-CP-13-GE-TRC-B  
Republic of China  
13–16 September 2022 (four days)

"Multicountry Observational Study Mission on 
Enhancing 
Service SMEs' Competitiveness through Digitaliza-
tion"  
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БАТАЛГААЖСАН БҮТЭЭМЖИЙН 
МЭРГЭЖИЛТЭН БОЛОХ БОЛОМЖИЙГ 

ОЛГОЖ БАЙНА 

 Таньд АББ-ын гэрчилгэтэй 
Баталгаажсан Бүтээмжийн Мэргэжилтэн 
болох боломжийг олгож байна. 

 Баталгаажсан бүтээмжийн 
мэргэжилтэн нь АББ-ийн гишүүн 20 
улсад "Дэлхийн бүтээмжийн тэргүүлэх 
мэргэжилтэн" хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдөнө. 

 Баталгаажсан бүтээмжийн 
мэргэжилтэн нь Бүтээмжийн чиглэлээр 
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сургалт, 
туслалцаа үзүүлэх, зааварлах, зөвлөгөө өгөх 
үйл ажиллагаа үзүүлнэ. 

 Энэ нь сургалт биш бөгөөд бүтээмжийн 
мэргэжилтний сургалтад хамрагдсан, бүтээмж 
дээшлүүлэх төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсан 
туршлагатай байх шаардлагатай.

 

   Дэлгэрэнгүй мэдээлэл.

   Website: www.mpo-org.mn

                 Youtube: Mongolian Productivity  
       Organization 

БҮТЭЭМЖ ЦУВРАЛ ПОДКАСТ. ДУГААР-21:

 Ногоон бүтээмж гэж юу болох, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх 
талаар төвийн эксперт М.Хишигдэлгэртэй ярилцав.

 МБТ нь АББ-тай хамтран салбарын/
үндэсний болон байгууллагын хэмжээнд 
бүтээмжийн хөдөлгөөнийг тасралтгүй өрнүүлж, 
бүтээмж ба чанарыг дээшлүүлэх санаачилгыг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэн үлгэр жишээ болсон 
манлайлагчийн хүчин чармайлтыг үнэлэх зорилгоор 
АББ-ын нэрэмжит Үндэсний бүтээмжийн 
шагналыг жил бүр олгож эхэллээ. 

Уг ажлын хүрээнд бүтээмж, чанарын хөдөлгөөнийг 
хэрэгжүүлэгч Таныг уг шагналд нэрээ дэвшүүлж, 
материалаа ирүүлэхийг урьж байна.

 МБТББ нь БМБ-ын тогтолцоог АББ/
ИБ 1003:2020 Хувь хүний баталгаажуулалтын 
итгэмжлэлийн тохирол болон ISO 17024:2012 
стандартын шаардлагад нийцүүлэн үр дүнтэй 
хэрэгжүүлж, харилцагч байгууллага эсвэл аж 
ахуйн нэгжүүдийн бүтээмжийн дээшлүүлэхэд 
мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх ба харилцагчид 
болон хувь хүмүүст АББ-ын итгэмжлэлийн 
байгууллага (АББ/ИБ)-ын итгэмжлэлийн 
хүрээнд БМБ-ын үйлчилгээг үзүүлнэ. 

ТҮВШИН I

 Бодлого, стратеги боловсруулагч, удирдлагын манлайлагчийн 
хувиар бүтээмжийн хөдөлгөөнийг удирдан амжилт гаргасан

ТҮВШИН II

Бүтээмжийн тодорхой төсөл, санаачилгыг дэвшүүлж, 
хэрэгжүүлэхэд нэр дэвшигчийн гүйцэтгэсэн үүрэг, тэр дундаа 
нэр дэвшигч нь хэрхэн бүтээмжийн хөдөлгөөний тасралтгүй 

байдлыг хангаж ажилласан






