


АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨР

	 АББ-ын	 алсын	 харааг	 өргөх	 мөн	
бүтээмжийн	 манлайлагч	 байгууллага	 гэдгийг	
тодорхойлсон	үйл	ажиллагааны	нэг	нь	итгэмжлэл	
болон	баталгаажуулалтын	хөтөлбөр	билээ.	АББ	нь	
гишүүн	орны	үндэсний	бүтээмжийн	байгууллагыг	
бүтээмжид	төвлөрсөн	хөтөлбөрийн	хүрээнд	АББ-
аас	итгэмжлэгдсэн	баталгаажуулалтын	байгуулга	
болгох	 эрхэм	 зорилгоо	 хэрэгжүүлж	 ажиллаж	
байна.	 2022	 оны	 байдлаар	 АББ—ын	 гишүүн	
21	 орноос	 Малайз	 болон	 Вьетнам	 улсын	 ББ	 нь	
стандарт,	 шаардлагыг	 хангаж	 итгэмжлэгдсэн	
байгаа.	 Монголын	 бүтээмжийн	 төвийн	 хувьд	
2021	оны	01	сард	Монголын	бүтээмжийн	төвийн	
Баталгаажуулалтын	 Байгууллагыг	 үүсгэн	
байгуулж	 үйл	 ажиллагаа	 явуулсаар	 байна.	
2022	 оны	 09	 сарын	 13,	 14	 өдрүүдэд	 АББ-ын	
үнэлгээний	 баг,	 мэргэжилтнүүд	 МБТББ	 дээр	
ирж	үнэлгээг	явуулсан	бөгөөд	хэсгийн	хянагчаар	
АББ-ын	 хөтөлбөрийн	 дарга	 ТОМОКО	 ГОТО,	
Ахлах	 үнэлгээний	 мэргэжилтэн	 Тети	 Арияанто,	
үнэлгээний	 мэргэжилтэн	 Ниня	 Мария	 Б.	
Эстудилло	нар	байлаа.	

	 АББ	 нь	 дараах	 3	 стандарт,	 шаардлагыг	
хангасан	 тохиолдолд	 аливаа	 улсын	 бүтээмжийн	
байгууллагын	 баталгаажуулалтын	 байгууллагыг	
итгэмжлэгдэг.	Үүнд:

1.АББ-БМ	 101	 Бүтээмжийн	 мэргэжилтэнд	
тавигдах	шаардлага

2.ISO/IEC	 17024:2012	 Тохирлын	 үнэлгээ:	
Ажиллтны	баталгаажуулалт	явуулах	байгууллагад	
тавих	ерөнхий	шаардлага

3.АББ-ИБ	 1003:2020	 Баталгаажуулалтын	
байгууллагад	тавигдах	шаардлага

АЗИЙН 21 УЛСАД ХҮЛЭЭН 
ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН БҮТЭЭМЖИЙН 

МЭРГЭЖИЛТЭН БОЛСНООР ДАРААХ 
ДАВУУ ТАЛУУДТАЙ. 

•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. 
•Тасралтгүй	 суралцаж,	 өөрийн	 ур	 чадварыг	
ахиулж,	 бүтээмжийг	 дэлгэрүүлснээр	 дараачийн	
шатны	 баталгаажсан	 бүтээмжийн	 мэргэжилтэн	
болох	боломж	нээгдэнэ.

АЗИЙН БҮТЭЭМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 
АЛСЫН ХАРАА-2025

	 60	 жилийн	 өмнөхтэй	
харьцуулахад	 дэлхийн	 эдийн	
засгийн	 өнөөгийн	 орчин	 нөхцөл	
эрс	 өөрчлөгдөж,	 урьд	 өмнө	 хэзээ	
ч	 байгаагүй	 шинэ,	 тулгамдсан	
сорилтууд	 нь	 тогтворгүй	 байдал	
үүсгээд	 байна.	 Сүүлийн	 үеийн	 нэг	 жишээг	
дурдвал	өргөн	хүрээний	үр	дагавартай	АНУ	болон	
Хятад	хоорондын	худалдааны	удаан	үргэлжилсэн	
хурцадмал	 байдал	 юм.	 Ковид-19	 тахал	 бол	 өөр	
бас	 нэг	 жишээ	 юм.	 Цар	 тахал	 нь	 эдийн	 засгийг	
хямраагаад	 зогсохгүй,	 хүн	 төрөлхтөн	 өөрөө	
ажил,	 бизнес,	 хөрөнгө	 оруулалтаа	 алдах	 эрсдэл	
дунд	 ажиллаж,	 хөдөлмөрлөх	шаардлагатай	 нүүр	
тулах	 болсон.	 Бусад	 өөр	 төрлийн	 сорилтууд	 ч	
тулгарч	 байгаа	 бөгөөд	 тэдгээрийн	 зарим	 нь	 бүс	
нутгийн	 шинж	 чанартай	 байна.	 Үүнд,	 АББ-ын	
хэд	 хэдэн	 гишүүн	 орнуудад	 тохиолдож	 буй	 хүн	
амын	 өндөр	 насжилт,	 институцийн	 чадавхыг	
бэхжүүлэх,	 дундаж	 орлогын	 зангилаанаас	 салж,	
шинэ	өсөлтийг	бий	болгох	зэрэг	асуудлууд	багтаж	
байна.

	 1961	 онд	 байгуулагдсан	 цагаасаа	 хойш	
АББ	 нь	 "Бүтээмжийг	 нэмэгдүүлэх	 замаар	 Ази-
Номхон	 далайн	 бүс	 нутгийн	 нийгэм,	 эдийн	
засгийн	тогтвортой	хөгжилд	хувь	нэмэр	оруулах"	
гэсэн	эрхэм	зорилгын	хүрээнд	гишүүн	орнуудын	
нийгэм,	 эдийн	 засгийн	 урт	 хугацааны	 хөгжилд	
хөтлөх	бүтээмжийн	өсөлтийг	тогтвортой	байлгах	
стратеги,	хөтөлбөрүүдийг	боловсруулж,	удирдан	
чиглүүлэх	 үүргийг	 гүйцэтгэж,	 бүтээмжийн	
хөдөлгөөнийг	 өрнүүлэхэд	 нь	 дэмжлэг	 үзүүлсээр	
ирсэн.	Энэхүү	 эдийн	 засгийн	 тогтворгүй	нөхцөл	
байдалд	 АББ-ын	 манлайллын	 үүрэг	 улам	 их	 ач	
холбогдолтой	болсон	юм.

	 Энэ	 хүрээнд	 АББ-аас	 шинэчлэн	
боловсруулсан	 Алсын	 хараа-2025	 нь	 гишүүн	
улс	 орнуудад	 тулгарч	 буй	 сүүлийн	 үеийн	
сорилтуудыг	 шийдвэрлэх,	 шинэ	 хүлээлтийг	
хангах,	 2021-2025	 он	 хүртэлх	 АББ-ын	 үйл	
ажиллагааг	 чиглүүлэх	 зорилготой	 бөгөөд	 “Ази-
Номхон	далайн	бүс	нутгийг	хамарсан,	инновацад	
суурилсан	 бүтээмжийн	 өсөлтийг	 хангах”	 хэмээн	
тодорхойлогдсон	юм.

	 "Хамарсан"	 буюу	 “хүртээмжтэй”	 болон	
"Инновацад	 суурилсан"	 гэсэн	 хоёр	 түлхүүр	 үг	
нь	АББ-ын	 ойрын	жилүүдэд	 хэрэгжүүлэх	 төсөл,	
хөтөлбөрийн	чиглэлийг	тодорхойлно.	

"Хүртээмжтэй"	 гэсэн	 эхний	 түлхүүр	 үг	 нь	 хоёр	
зорилгыг	агуулж	байна:

1.	Үндэсний	бүтээмжийн	хөшүүрэгт	эдийн	засаг,	
нийгмийн	 ихэнх	 хэсгийг	 хамруулна.	 Ингэснээр	
баялаг	 бүтээхэд	 боломжит	 бүх	 нөөц	 бүрэн	
ашиглагдаж,	бүтээмжийг	дээшлүүлэхэд	оролцогч	
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талууд	 өргөнөөр	 оролцож,	 идэвх	 зүтгэлтэй	 байх	
нөхцөлийг	 бүрдүүлэх	 юм.	 Мөн	 цар	 тахал	 зэрэг	
дэлхий	 нийтийг	 хамарсан	 сорилтод	 эдийн	 засаг,	
нийгмийн	 даван	 туулах	 чадвар,	 бэлэн	 байдлыг	
бэхжүүлэх	болно.

2.	 Бүтээмжийн	 өсөлтийн	 үр	 өгөөжийг	 тэгш	
хуваарилна.	 Энэ	 нь	 үндэсний	 бүтээмжийн	
хөтөлбөрт	 оролцогч	 талуудын	 тасралтгүй	
оролцоог	хангахаас	гадна	бүтээсэн	баялгаас	илүү	
их	үр	шимийг	хүртэх	боломжийг	олгох	юм.

"Инновацад	суурилсан"	гэсэн	хоёр	дахь	түлхүүр	үг	
нь	Ази-Номхон	далайн	бүс	нутгийн	бүтээмжийн	
өсөлтийн	гол	эх	үүсвэрийг	онцолж	буй	явдал	юм.	
"Инновац"	гэдэг	нь	технологид	суурилсан,	гэхдээ	
зөвхөн	 үүгээр	 хязгаарлагдахгүй	 бүтээгдэхүүн,	
үйл	 явц,	 бизнесийн	 загварын	 шинэчлэл	 хэмээн	
тодорхойлогддог.	АББ	1961	онд	байгуулагдсанаас	
хойш	 бүтээмжийн	 өсөлтийн	 гол	 эх	 үүсвэрт	
ихээхэн	 өөрчлөлтүүд	 орсон	 байдаг.	 Угтаа	
бүтээмж	 нь	 хөдөлмөрөөс	 капитал,	 менежмент,	
мэдлэг,	мэдээллийн	технологи,	одоо	инновац	руу	
шилжээд	 байна.	 Гол	 хөдөлгөгч	 хүчин	 зүйлийн	
хувьд	 бүтээмж	 нь	 зургаа	 дахь	 үе	 шатандаа	 явж	
байна.	Тиймээс	өнөөгийн	эрин	үеийн	бүтээмжийг	
"Бүтээмж	 6.0"	 хэмээн	 	 нэрлэж	 болох	 бөгөөд	
"инновацад	 суурилсан	 бүтээмжийн	 өсөлт"	 гэсэн	
хэллэг	нь	АББ-ын	2025	он	хүртэлх	таван	жилийн	
алсын	 хараанд	 инновацын	 тэргүүлэх	 зорилтыг	
тусгаж	байна.

Алсын	 хараа-2025	 нь	 үндсэн	 гурван	 зорилготой	
ба	үүнд:

1.Бүтээмжийн	тогтвортой	өсөлт;	

2.Инновацын	цогц	экосистем;	

3.Бүх	нийтийн	оролцоог	хангасан	хамтын	хөгжил	
зэрэг	багтана.

	 АББ	 нь	 энэхүү	 алсын	 харааг	 амжилттай	
хэрэгжүүлэхэд	 шаардлагатай	 стратегийн	 долоон	
чиглэлийг	 тодорхойлсон	юм.	Стратегийн	 чиглэл	
бүрийн	хувьд	төсөл,	хөтөлбөр	төлөвлөхөд	туслах	
дэд	 стратегиуд	 мөн	 бий.	 Эдгээр	 стратегийн	
зорилтууд	 төсөл,	 хөтөлбөрийн	 түвшинд	 хэрхэн	
хөрвүүлэгдэж	 байгаа	 талаар	 дараах	АББ-ын	 үйл	
ажиллагааны	тэргүүлэх	чиглэл	хэсгээс	харна	уу.

1.	БҮТЭЭМЖИД	ТӨВЛӨРӨХ
Үндэсний	хөгжлийн	төлөвлөлтийн	хөтөлбөрт	

БҮТЭЭМЖ	голлох	байр	суу	рь	эзэлнэ
Төсөл,	хөтөлбөрүүд

Ухаалаг	шилжилт Ажиллах	
хүчний	чанар Ногоон	бүтээмж

Аж	ахуйн	
нэгжүүдэд	
шинэлэг	

технологи,	техник	
арга	хэрэгсэл	
гэх	мэт	шинэ,	
инновацлаг	
аргуудыг	
нэвтрүүлэх	

замаар	бизнесийн	
моделоо	өөрчлөх,	
өрсөлдөх	чадвараа		

нэмэгдүүлэх	
боломжийг	нээх

Бүтээмжийг	
дээшлүүлэх	
мэдлэг,	

туршлагыг	
үндсэн	

орц	болгох	
замаар	
ажиллах	
хүчний	ур	
чадвар,	

чадамжийг	
дээшлүүлж,	
ирээдүйд	
бэлтгэх

Шинэ	техник	
арга	хэрэгсэл,	

хэрэгжүүлэлтийн	
аргуудыг	
нэвтрүүлж,	

тогтолцоогоор	
нь	хөгжүүлэх	
замаар	Ногоон	
бүтээмжийг	
эрчимжүүлэх

2.	ИННОВАЦ
ИННОВАЦ	бол	бүтээмжийн	гол	хөдөлгөгч	хүч

Төсөл,	хөтөлбөрүүд
Тогтвортой	экосистем	
ба	хууль	эрх	зүйн	таатай	

орчин
Инновацын	чадавхи

Урт	хугацааны	
бүтээмжийн	өсөлт	ба	
тогтвортой	хөгжлийг	

хангахын	тулд	бизнесийн	
тогтвортой	байдлыг	

сайжруулж,	инновацыг	
идэвхжүүлэхэд	

шаардлагатай	хууль	
эрх	зүйн	таатай	орчин,	
нөхцөлийг	дэмжих.

Инновацын	соёлыг	
сурталчлах,	шинэ	санаа	
гаргах,	бүтээгдэхүүн	

судалгаа,	шинжилгээний	
үр	дүнг	арилжаалах	

маягаар	АББ-ын	гишүүд	
орнууд	ба	байгууллагуудын	

инновацын	чадавхыг	
нэмэгдүүлэхэд	түлхэц	

болох.

3.	ХҮРТЭЭМЖТЭЙ	БҮТЭЭМЖ
Бүтээмжийн	хөдөлгөөнд	нийгмийн	бүх	давхаргыг	
татан	оролцуулах,	баялгийн	тэгш	хуваарилалт

Төсөл,	хөтөлбөрүүд

ЖДҮ-ийн	
хөгжил

Өргөн	хүрээний	
оролцоо

Бүтээмжийн	
өгөөжөөс	
хүртээх

ЖДҮ	болон	
албан	бус	
салбарын	
бүтээмжийг	
дээшлүүлэх.

Эмэгтэйчүүд,	
хөгжлийн	

бэрхшээлтэй	
хүмүүс	ба	орхигдох	

магадлалтай	
бүлгүүдэд	чиглэсэн	

бүтээмжийн	
хөдөлгөөнд	өргөнөөр	
хамруулах,	тууштай	
байдлыг	хангах.

Бүтээмжийн	
өсөлтийн	

өгөөжийг	тэгш	
хуваарилж,	
хуваалцахад	
чиглэсэн	үзэл	
баримтлал,	
практикийг	
сурталчлан	
таниулах.
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4.	БҮС	НУТГИЙН	ХӨГЖЛИЙН	ХУРДАСГУУР
АББ-ын	үүрэг,	оролцоог	бэхжүүлэх	нь

Төсөл,	хөтөлбөрүүд

Баталгаажуулалт Дижитал	
платформ

Судалгаа	ба	
хөтөлбөр	

боловсруулалт

	 ҮБТ	 эсвэл	
тэдгээрийн	 харьяа	
б а й г у у л л а г ы н	
Баталгаажуулалтын	
б а й г у у л л а г у у д			
б ү т э э м ж т э й	
х о л б о о т о й	
тохирлын	 үнэлгээг	
хийхдээ	 АББ-ын	
и т г э м ж л э л и й н	
б а й г у у л л а г а а с	
тогтоосон	 чанарын	
стандартыг	 дагаж	
мөрдөж	 байгаа	
эсэхэд	 албан	 ёсоор,	
бие	 даан	 шалгах	

хөтөлбөр

	 Бүтээмжийн	
хөдөлгөөнтэй	
х о л б о о т о й	
о д о о г и й н	
болон	 шинээр	
гарч	 ирж	 буй	
чиг	 хандлагын	
т а л а а р х	
к о н т е н т ы г	
х ү р г э х и й н	
тулд	 дижитал	
п л а т ф о р м	
б о л о н	
н и й г м и й н	
с ү л ж э э	

ашиглах.

	 Төрөл	 бүрийн	
с а л б а р т	
б ү т э э м ж т э й	
х о л б о о т о й	
шинээр	 гарч	
ирж	 буй	 санаа,	
чиг	 хандлагыг	
с у д а л ж ,	
т о д о р хо й л ох ,	
г и ш ү ү н	
о р н у у д ы н	
х э р э г ц э э ,	
шаардлагад	 дүн	
шинжилгээ	хийх,	
шинэ	 хөтөлбөр	
б ол о в с ру ул а х	
үндэс	 суурийг	

тавих.

5.	ҮНДЭСНИЙ	БҮТЭЭМЖИЙН	ТӨВҮҮД	БА	
БОДЛОГЫН	ЗӨВЛӨЛИЙГ	БЭХЖҮҮЛЭХ

АББ-ын	гишүүн	орнуудад	бүтээмж,	өрсөлдөх	чадварыг	
дээшлүүлэх	стратегийг	шинэчлэн	тодорхойлоход	
туслах	зорилгоор	үндэсний	бүтээмжийн	төвүүдийн	
хамтын	ажиллагааг	өргөжүүлэн	тэлэх,	гол	оролцогч	
талууд	болон	мэргэжилтнүүд	хоорондын		түншлэлийг	

бэхжүүлэх
Төсөл,	хөтөлбөрүүд

ҮБТ	хоорондын	
хамтын	ажиллагаа

Туршлага	судлах	
аялал

Үндэсний	
хөтөлбөр

ЖДҮ	болон	албан	
бус	салбарын	
бүтээмжийг	
дээшлүүлэх.

Эмэгтэйчүүд,	
хөгжлийн	

бэрхшээлтэй	
хүмүүс	ба	орхигдох	

магадлалтай	
бүлгүүдэд	чиглэсэн	

бүтээмжийн	
хөдөлгөөнд	

өргөнөөр	хамруулах,	
тууштай	байдлыг	

хангах.

Бүтээмжийн	
өсөлтийн	
өгөөжийг	
тэгш	

хуваарилж,	
хуваалцахад	
чиглэсэн	үзэл	
баримтлал,	
практикийг	
сурталчлан	
таниулах.

Гадны	экспертийн	
зөвлөх	үйлчилгээ

Загвар	байгууллагын	
төсөл

Бүтээмжийг	
дээшлүүлэх	
тодорхой	
хэрэгцээ,	

шаардлагыг	
хангахын	тулд	
AББ-ын	гишүүн	

орнуудад	
зөвлөгөө,	

туслалцаа	үзүүлэх.

Бүтээмжийг	
дээшлүүлэх	арга	
техникийг	АББ-
ын	гишүүн	орнууд	

нэвтрүүлэхэд	
загвар	болохуйц	
байгууллагыг	

бэлтгэх.

ҮБТ-үүдэд	

 
МОНГОЛД БҮТЭЭМЖИЙН ХӨДӨЛГӨӨН 
ӨРНҮҮЛСНИЙ 30 ЖИЛИЙН ОЙД 
ЗОРИУЛСАН ШИЛДЭГ ЗУРАГТ ХУУДАС  

(ПОСТЕР) ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН 

Уралдааны	товч	танилцуулга:

	 Монголын	 Бүтээмжийн	 Төвөөс	 шинийг	
сэтгэгч,	 бүтээлч	 охид	 залуус,	 иргэдийн	 дунд	
“Бүтээмжийг	 дүрслэхүй”	 шилдэг	 зурагт	 хуудас	
(постер)	 шалгаруулах	 уралдааныг	 2022	 оны	
5-р	 сарын	 25-наас	 3.5	 сарын	 хугацаатай	 зарлаж	
дүгнэлээ.	

	 Уралдаан	 нь	 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	байв.	

	 Уралдаанд	 ирсэн	 бүтээлүүдийг	 вэб	
хуудсаараа	 болон	 бусад	 хэлбэрээр	 олон	 нийтэд	
сурталчилж,	шилдэг	постеруудыг	болзлын	дагуу	
шалгаруулж	мөнгөн	шагнал	олгох	бөгөөд	цаашид	
МБТ-ийн	үйл	ажиллагаанд	ашиглах	юм.

	 Уралдаанд	 нийт	 24	 ширхэг	 бүтээл	 ирсэн	
бөгөөд	болзолд	тавьсан	шаардлагуудыг	үндэслэн	
шалгаруулав.	 Бүтээлч	 байдал,	 шинэлэг	 санааг	
уриалан	дуудсан	байх	шаардлагад	нийт	бүтээлүүд	
харьцангуй	бага	оноо	авсан	бөгөөд	1-р	байр	эзлэх	
шаардлага	 хангасан	 бүтээл	 ирээгүй	 гэж	 үзэв.	
Ингээд	шүүгчдийн	бүрэлдэхүүн	санал	нэгтэйгээр	
2-р	байрны	шагналыг	2	хүнд,	3-р	байрны	шагналыг	
3	хүнд	олгохоор	шийдвэрлэв.	Мөн	МБТ-ийн	өдөр	
тутмын	үйл	ажиллагаанд	ашиглахаар	2	бүтээлийг	
сонгон	авч	3-р	байрны	шагналтай	тэнцэх	мөнгөн	
дүнгээр	 гэрээ	 байгуулж,	 зохиогчийн	 эрхийг	
хүлээн	авч	ашиглахаар	шийдвэрлэсэн	болно.	

Шагналыг:

2-р	 байр	 2.	 Тус	 бүр	 1.000.000	 төгрөг.	 Бэлэг	
дурсгалын	зүйлс	

•	 Х.	Батбаяр	

•	 Б.	Замилан	

3-р	байр	3.	Тус	бүр	300.000	төгрөг.	Бэлэг	дурсгалын	
зүйлс

•	 Б.	Билгүүн	

•	 Э.	Мөнхлуу	

•	 И.	Мягмарсүрэн		нар	хүртлээ

МБТ-өөс	 уралдаанд	 шалгарсан	 болон	 нийт	
оролцогч	 залуустаа	 талархал	илэрхийлж	 амжилт	
хүсч	байна.
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“НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГ-НОГООН 
БИЗНЕС” ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС 

ЭРХЛЭГЧДИЙН УУЛЗАЛТ

	 ЕСБХБ-ны	 “Ногоон	 эдийн	 засаг-Ногоон	
бизнес”	жижиг	дунд	бизнес	эрхлэгчдийн	уулзалт,	
арга	хэмжээнд	оролцохыг	урьж	байна.	Европийн	
Холбооноос	санхүүжүүлж	буй	тус	арга	хэмжээ	нь	
2022	оны	11-р	сарын	09-ний	14	цагт	Бэст	Вестерн	
Премьер	Туушин	зочид	буудлын	Соёмбо	танхимд	
зохион	 байгуулагдах	 ба	 бизнес	 эрхлэгчдэд	
ногоон	 эдийн	 засгийн	 талаарх	мэдлэг	 ойлголтыг	
нэмэгдүүлэх	 зорилготой.	 Хосолмол	 хэлбэрээр	
зохион	 байгуулах	 уг	 арга	 хэмжээнд	 та	 биечлэн	
болон	зайнаас	оролцох	боломжтой.	

Тус	арга	хэмжээ	нь	ногоон	бизнес,	ногоон	эдийн	
засгийг	 дэмжигч	 ЖДҮ	 эрхлэгч	 нарт	 	 нээлттэй	
бөгөөд	 заавал	 бүртгүүлсэн	 байх	 шаардлагатайг	
анхаарна	уу.	

Та	арга	хэмжээнд	оролцох	бол	дараах	бүртгэлийн	
линкээр	11	дүгээр	сарын	08-ны	өдрийн	17	цагаас	
өмнө	 бүртгүүлж,	 оролцоогоо	 баталгаажуулах	
боломжтой.

ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО “ТӨРИЙН 
БҮТЭЭМЖ” чуулган зохион байгуулагдав

	 Төрийн	захиргааны	байгууллагад	чанарын	
менежментийн	 тогтолцоог	 нэвтрүүлж	 байгаа	
үйл	явцыг	дүгнэн	хэлэлцэж,	түүний	үр	нөлөө,	ач	
холбогдлыг	түгээн	дэлгэрүүлэх

Засгийн	 газрын	 Хэрэг	 эрхлэх	 газар,	 Конрад-
Аденауэр-Сан	 нар	 хамтран	 2022	 оны	 10	 дугаар	
сарын	6-ны	өдөр,	Пүрэв	гарагт	зохион	байгууллаа.

Оролцогчид:	

ЗГХЭГ,	ШСАА,	 ХНХЯ,	 ТАЗ,	 ТӨБЗГ,	 УА,	 аймаг,	
нийслэл,	 дүүргийн	 ЗДТГ-ын	 дарга,	 яамдын	
ТЗУГ-ын	 дарга,	 агентлагийн	 дарга,	 КАС,	 МБТ,	
“Менежмент	ба	ур	чадварын	хүрээлэн”	ТББ

Хаана:	“Холидэй	 Инн”	 зочид	 буудлын	 хурлын	
танхим

Шинэ	 сэргэлтийн	 бодлого	 “Төрийн	 бүтээмж”	
сэдэвт	чуулган	дараах	хөтөлбөрийн	дагуу	зохион	

байгуулагдаж	 амжилттай	 болж	 өндөрлөлөө.	
Чуулганаар	 MNS	 ISO	 18091:2020	 ЧМТ-ны	 ISO	
9001	 стандартыг	 орон	 нутгийн	 засаг	 захиргаанд	
хэрэглэх	арга	зүйн	заавар,	стандартын	гарын	авлага	
болон	 ЧМТ	 ISO	 9001	 стандартыг	 орон	 нутгийн	
засаг	захиргаанд	хэрэглэх	арга	зүйн	заавар	зэргийг	
бэлтгэн	 гаргасан	 талаарх	 танилцуулгыг	 хийж	
хэрэгжүүлэхэд	 тулгарсан	 бэрхшээл	 цаашид	 засч	
сайжруулахад	 авах	 арга	 хэмжээнүүдийн	 талаар	
орон	 нутгийн	 засаг	 захиргааны	 байгууллагын	
төлөөлөл	туршлагуудаасаа	хуваалцсан	үр	дүнтэй	
чуулган	болж	өндөрлөв.	

“БҮТЭЭМЖИЙН ӨСӨЛТ БА ИННОВАЦ 
ДАХ БҮХ НИЙТИЙН ОРОЛЦОО” ЧУУЛГА    
   УУЛЗАЛТ   

1.Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагын	 үйл	
ажиллагааны	 үр	 нөлөөг	 дээшлүүлэх,	 оролцоог	
нэмэгдүүлэх

2.Үндэсний	 болон	 салбарын	 түвшинд	 гарах	
бүтээмжийн	үр	шимийг	нэмэгдүүлэх	боломжийн	
талаар	хэлэлцэх	

3.Байгууллага,	 	 үйлдвэрлэл	 эрхлэгчдэд	 бүтээмж,	
үйл	 ажиллагааны	 тасралтгүй	 байдлыг	 хангах	
инновацийн	арга	хэрэгсэл,	бүтээмжийн	дэвшилтэт	
аргуудаас	 суралцаж,	 нэвтрүүлэх	 чадамжийг	 бий	
болгоход	дэмжлэг	үзүүлэх	

2022	 оны	 10	 дугаар	 сарын	 13-ны	 өдөр	 дараах	
хөтөлбөрийн	 дагуу	 чуулга	 уулзалтыг	 зохион	
байгуулав.	 Энэхүү	 арга	 хэмжээнд	 бизнесийн	
болон	төрийн	байгууллагын	80	гаруй	төлөөллүүд	
хамрагдаж	 үндэсний	 болон	 салбарын	 хэмжээнд	
бүтээмжийн	үр	өгөөжийг	нэмэгдүүлэх	чиглэлээрх	
туршлагуудаас	 суралцлаа.	 Хөдөө	 аж	 ахуйн,	
эрчим	хүчний	салбарт	бүтээмжийг	нэмэгдүүлэхэд	
инновацын	 үүрэг	 хэрхэн	 нэмэгдэж	 буй	 талаар	
мэдлэг	олгож	мэдээлэл	солилцлоо.

Чуулганаар	дараах	уриалгыг	гаргаж	танилцуулав. 
 
1.	 Азийн	 бүтээмжийн	 байгууллагын	 үйл	
ажиллагааны	 үр	 нөлөөг	 дээшлүүлэх,	 оролцоог	
нэмэгдүүлэх
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2.	 Үндэсний	 болон	 салбарын	 түвшинд	 гарах	
бүтээмжийн	үр	шимийг	нэмэгдүүлэх	

3.	Байгууллага,	 	үйлдвэрлэл	эрхлэгчдэд	бүтээмж,	
үйл	 ажиллагааны	 тасралтгүй	 байдлыг	 хангах	
инновацийн	арга	хэрэгсэл,	бүтээмжийн	дэвшилтэт	
аргуудаас	 суралцаж,	 нэвтрүүлэх	 чадамжийг	 бий	
болгоход	дэмжлэг	үзүүлэхээр	уриалах	нь:	

Олон	нийт

•Бүтээмжийн	 хөдөлгөөнд	 идэвхтэй	 нэгдэн	
оролцож,	 бүтээмжийн	 ухамсрыг	 түгээн	
дэлгэрүүлье

•Бүтээмжийн	мэргэжилтнүүд

•Инноваци,	 бүтээмжийн	 шинэ	 арга	 барил,	
олон	 улсын	 сайн	 туршлагаас	 суралцаж,	 үйл	
ажиллагаандаа	 нэвтрүүлж	 бүтээмжийн	 өсөлтийг	
эрчимжүүлье

•Байгууллагууд

•Инноваци	 бүтээмжийн	 чадамжийг	 байнга	
нэмэгдүүлж,	тэргүүн	туршлага	бий	болгох,	түгээх	
замаар	хамтдаа	хөгжье

•Салбарын	манлайлагчид	

•Салбарын	 өсөлтийг	 хангах	 гол	 талбаруудад	
инноваци	 олон	 улсын	 туршлагыг	 нэвтрүүлж	 үр	
нөлөөг	нэмэгдүүлье

МОНГОЛЫН БҮТЭЭМЖИЙН ТӨВ 
“БҮТЭЭМЖ” ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 

БҮТЭЭЛЭЭ

	 Монголын	 Бүтээмжийн	 Төв	 бүтээмжийн	
хөдөлгөөнийг	 сурталчлах,	 хөгжүүлэх	 олон	 талт	
үйл	 ажиллагааг	 явуулах	 зорилго	 бүхий	 “APO	
Outreach	 2021”	 төслийг	 амжилттай	 хэрэгжүүлж	
байна.	 Уг	 төслийн	 хүрээнд	 хэд	 хэдэн	 өвөрмөц	
контентыг	хийх	юм.	

	 Эхнийх	 нь	 болох	 11	 минутын	 хугацаатай	
“Бүтээмж”	 хүүхэлдэйн	 киног	 монгол	 хэл	 дээр	
дуу	 оруулалттай,	 англи	 хэл	 дээр	 субтитртэйгээр	
бүтээж	дууслаа.	

	 “Бүтээмж”	хүүхэлдэйн	кинонд	бүтээмжийн	
үндсэн	 ойлголт	 болох	 орц,	 гарц,	 процесс,	 7	
алдагдал	 болон	 чанарын	 7	 арга	 зэргийг	 талаар	
сонирхолтой	 дүрслэл	 болон	 график	 зургуудаар	
харуулсан.	 2022	 оны	 10-р	 сарын	 14-нд	 МБТ-
ийн	 зохион	 байгуулсан	 бага	 хурал	 дээр	 энэхүү	
хүүхэлдэйн	киног	анх	удаа	үзэгчдэд	толилуулсан	
юм.	 Хүүхэлдэйн	 киноны	 гол	 дүр	 Бүтэмж	 нь	
МБТ-ийн	 өнгө	 бүхий	 хувцастай,	 цоглог	 бүсгүйн	
дүрээр	 зурагдсан	 бөгөөд	 цаашид	 бүтээмжийн	
хөдөлгөөнийг	 сурталчлах	 үйл	 ажиллагаанууд,	
хэвлэлийн	болон	бусад	сурталчилгаа,	мэдээллийн	
материал	 дээр	 МБТ-ийн	 дүр	 төрх	 болж	 байнга	
ашиглагдах	болно.	

	 Мөн	 төслийн	 хүрээнд	 АББ	 болон	 МБТ-

ийн	 танилцуулга,	 хамтарсан	 үйл	 ажиллагаа,	
төслүүдийн	талаар	баримтат	кино	хийгдэж	байна.	
Энэхүү	баримтат	кино	нь	АББ-ын	60	жил	болон	
МБТ-ийн	 30	 жилийн	 ойд	 зориулан	 өнөөдрийн	
хүртэл	 хамтран	 ажиллаж	 буй	 түүхийн	 талаар	
товчлон	харуулах	юм.	Уг	баримтат	киног	2022	оны	
12-р	сард	зохион	байгуулах	МБТ-ийн	30	жилийн	
ойн	арга	хэмжээн	дээр	толилуулах	болно.	

 

ӨВӨЛ БА БҮТЭЭМЖ

Тун	 удахгүй	 хүйтний	 улирал	 эхэлж,	 хүн	 бүр,	
байгууллага	 бүхэн	 өвлийн	 бэлтгэлээ	 хэрхэн	
сайн	 хангасан	 тухайгаа	 дүгнэн	 ярилцаж	 байгаа.	
Монгол	 орны	 өвөл	 сайхан.	 Гэхдээ	 бас	 анхаарал,	
болгоомж	 шаарддаг.	 Тэр	 дундаа	 хүмүүс	 өөрийн	
мэдэлгүй	 бүтээмж	 буурдаг	 тухай	 ярьдаг.	 Учир	
нь	 өдөр	 богино,	 шөнө	 урт,	 эрт	 харанхуй	 болдог	
болохоор	 өөрийн	 эрхгүй	 хийж	 бүтээх	 цаг	
хумигдсан	мэт	сэтгэгдэл	төрүүлдэг.	Бас	бүх	зүйл	
нэг	 удаан	 хэмнэлтэй	 болсон	юм	шиг	 санагдаж	ч	
магадгүй.	 Гэхдээ	 өвлийн	 өдрүүдийг	 яг	 л	 налгар	
дулаан	 улирал	 шиг	 өндөр	 бүтээмжтэй	 байлгаж	
болно.	 Үнэндээ	 бүтээмж	 муутай	 байна	 гэдэг	
нь	 улирлаас	 биш	 биднээс	 өөрсдөөс	 л	 хамаардаг	
шүү	дээ.	Тэхээр	өвлийн	улиралд	өөрийгөө	өндөр	
бүтээмжтэй	байлгаж	дулааны	улирлыг	эрч	хүчтэй	
угтах	зөвлөгөөг	хүргэе.

Биеийн	 тамираар	 хичээллээрэй.	 Ажил	 дээрээ	 ч,	
гэртээ	дасгал	хөдөлгөөн	хийж,	боломжийн	хэрээр	
алхах	 нь	 толгойг	 чинь	 сэргэг	 байлгаж,	 биеийн	
чинь	эрч	хүчийг	хадгална.

	 Агаарт	 гараарай.	 Гадаа	 хүйтэн	 байгаа	 л	
даа.	 Гэхдээ,	 хүйтэн	 байна	 гэж	 гэртээ	 суугаад	
байх	 биш,	 өдөрт	 2	 удаа	 богинохон	 хугацаагаар	
ч	 хамаагүй	 заавал	 гарч	 аль	 болох	 цэнгэг	 агаар	
амьсгалж	байгаарай.

	 Хангалттай	сайн	унтаж	амраарай.	Өвлийн	
урт	шөнүүдийг	унтаж	чадахгүй	харин	ч	эсрэгээрээ	
нойргүйдэлд	 орох	 тохиолдол	 ихэссэн	 байна.	
Учир	нь	хүмүүс	хэчнээн	эрт	орондоо	орсон	ч	гар	
утсаараа	тоглож	кино	үзэж	шөнийг	өнгөрүүлсний	
улмаас	зөв,	сайн	амарч	чаддаггүй	байна.	Тиймээс	
өрөөндөө	 сайн	 агаар	 оруулаад,	 тогтсон	 цагт	
хэвтэж,	тогтмол	цагаар	унтаж	хэвшээрэй.	

	 Маш	 тодорхой	 зорилт	 тавиарай.	 Учир	 нь	
өвлийн	 цагт	 хүн	 өөрөө	 өөртэйгөө	 байх,	 бодож	
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бясалгах	 цаг	 их	 байдаг	 байна.	 Тиймээс	 өөрөө,	
өөртөө	 дүгнэлт	 хийж,	 шинэ	 улирал	 эхлэхэд	 юуг	
хийсэн	 байх,	 шинээр	 ямар	 ур	 чадварт	 суралцах	
тухайгаа	маш	бодитоор	төсөөлж,	сайн	төлөвлөгөө	
гаргах	хэрэгтэй	гэнэ.	

	 Эрүүл	 хооллолтыг	 мөрдөөрэй.	 Өвлийн	
улиралд	 хүмүүс	 таргалах	 хандлага	 илүү	 байдаг	
байна.	Хүйтний	улиралд	даарах,	биеийн	дулаанаа	
тогтмол	 барих,	 энергиэ	 өндөр	 байлгах	 үүднээс	
өөрийн	 эрхгүй	 хүнд	 хоол	 идэж,	 чихэрлэг	 зүйлд	
дурлах	нь	ихэсдэг	ажээ.	Тэгээд	ч	шинэхэн	жимс,	
ногоо	 хомсдож,	 хоолны	 сонголт	 цөөрдөг	 байна.	
Тиймээс	өөрт	чинь	эрч	хүч	өгөх,	эрүүл,	чанартай,	
тэнцвэртэй	 хоол	 хүнс	 хэрэглэх	 ухаанд	 суралцаж	
болдог	улирал	аж.	

	 Баярлаж	 хөгжих	 төлөвлөгөө	 гаргаарай.	
Нийт	 хүмүүсийн	 60	 гаруй	 хувь	 нь	 зун,	 намрын	
цагт	 бусадтай	 хамт	 байх,	 хөгжилдөх	 дуртай	
боловч	 өвлийн	 улиралд	 гэртээ,	 дулаан	 зуухны	
хажууд	 сууж	 ном	 унших	 юмуу	 компьютер	
тоглохыг	илүүд	үздэг	судлаачид	тооцож	гаргажээ.	
Ийнхүү	 гэртээ	 суух	нь	 таатай	боловч	хүмүүсийг	
бусадтай	хамт	хөгжихөөс	өөрийн	эрхгүй	хойшоо	
суух	 зуршилтай	 болгодог	 байна.	 Тиймээс	 дан	
ном	 унших,	 компьютер	 тоглохоор	 хязгаарлалгүй	
аль	 болох	 соёлын	 олон	 янзын	 үйл	 ажиллагаанд	
оролцож	байвал	сайн	гэж	мэргэжилтнүүд	зөвлөж	
байна.	

	 Зундаа	бэлдээрэй.	Энэ	мэдээж	инээдэмтэй	
сонсогдох	 байх.	 Гэхдээ	 өвлийн	 улиралд	 сахилга	
баттай	байж	эрч	хүчээ	өндөр	түвшинд	байлгавал,	
дулаан	 зун	 эхлэхэд	 бүтээмж	 чинь	 маш	 өндөр	
түвшинд	 байх	 болно.	 Харин	 өвлийн	 улиралд	
залхууралд	 дасаж,	 аливаа	 зүйлээс	 хойш	 суугаад	
дадчихвал	 хавар,	 зуныг	 өөрийгөө	 эрч	 хүчтэй	
байлгах	 дадал	 суулгах	 гэж	 хичээсээр	 дуусгаад,	
амьдралаа	 бүтээмжтэй	 байлгах	 биш,	 эргээд	
ядарсан	байдалтай	дараагийн	өвөл	рүүгээ	орох	нь	
байна.	Тиймээс	бүтээмжтэй	байя	гэвэл	амьдралын	
олон	талын	бэлтгэлийг	өвөлдөө	бас	хийгээрэй.

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЭМЖ БА  
МАНЛАЙЛЛЫН ПРОЦЕСС

	 Аливаа	 байгууллагын	 амжилт,	
бүтэлгүйтлийн	 гол	 тулгуур	 хийгээд	 гол	 хүчин	
зүйл	 нь	 хүний	 нөөц	 байдаг.	 Харин	 сайн	
манлайлагч	 бүгдийг	 нэг	 зорилгод	 чиглүүлэхийн	
тулд	 ажилтнуудаа	 зөв,	 системтэй	 удирдан	
чиглүүлэх	 нь	 чухал.	 Манлайллыг	 "хүмүүсийн	
хүчин	 чармайлтыг	 бүлгийн	 зорилгод	 хүрэхэд	
чиглүүлэхэд	нөлөөлөх	үйл	явц"	гэж	тодорхойлсон	
байна.	Энэ	нь	бүтээмжийн	процесстой	яг	адилхан	
байнгын	 үйл	 явц	 бөгөөд	 шаардлагатай	 үед	
өөрчлөлт,	 сайжруулалтад	 үргэлж	 нээлттэй	 байх	
ёстой	гэсэн	үг	юм.	

 Ухаалаг зорилго: Ухаалаг	 зорилго	
тавих	 нь	 амжилтанд	 хүрч,	 хөгжихийг	 хүсдэг	

аливаа	 байгууллагын	 үндсэн	 шаардлага	 юм.	
Тиймээс	 ухаалаг	 манлайлагч	 бол	 ажиллагсдаа	
байгууллагынхаа	 зорилго,	 зорилтыг	
тодорхойлоход	 татан	 оролцуулж,	 өөрсдийг	 нь	
тавьсан	 зорилгодоо	 хүрэх	 байдлаар	 процессыг	
тодорхойлж	 идэвхжүүлдэг	 бөгөөд	 энэ	 нь	
ажиллагсдад	урам	өгдөг.	Урам	зоригтой	ажилтан	
бол	маш	их	бүтээмжтэй	ажилтан	юм.	

 Харилцаа холбоо:	 Энэ	 бол	 үндсэндээ	
аливаа	байгууллагын	амин	сүнс	юм.	Манлайллын	
хэлбэр	 нь	 байгууллагын	 үр	 дүнтэй	 харилцаанд	
асар	 их	 нөлөө	 үзүүлдэг.	 Хүнд	 суртал	 ихтэй	
байгууллага	 харилцааны	 үйл	 явц	 удаашралтай,	
үр	 дүнгүй	 байдаг.	 Мэдээлэл	 ажиллагсдад	 хүрэх	
процесс	удаан,	маш	их	цаг	зарцуулдаг	байдалтай	
бол	 ажлын	 гүйцэтгэлд	 саад	 болж,	 бүтээмжийг	
ихээхэн	 удаашруулна.	 Харин	 харилцааны	 зөв	
урсгалтай	удирдлагатай	байгууллагын	мэдээллүүд	
нь	 хүссэн	 газартаа	 цаг	 тухайд	 нь,	 эмх	 цэгцтэй	
хүрч,	мессежийг	гажуудуулахгүй	байж	чаддаг.	

 Бүтэц:	Тухайн	байгууллагын	өдөр	тутмын	
үйл	 ажиллагаанд	 байгууллагын	 бүтэц	 нь	 чухал	
юм.	 	 Харин	 манлайллын	 хэв	 маяг	 нь	 бүтцийг	
бий	 болгох	 хэлбэр,	 арга	 барилд	 нөлөөлдөг.	 Хэт	
олон	дамжлагагүй	шууд	харилцааны	хэв	маягийг	
ашиглахдаа	бүтэц	 тодорхой,	 бүх	 системийг	маш	
ойлгомжтой	 тодорхойлсон,	 ажиллагсдын	 ажил	
үүрэг,	дэг	журам,	цагийн	хуваарийг	сайн	мэддэг	
хэлбэрийг	ашиглах	нь	зүйтэй.	Эсвэл	ажиллагсдын	
ажиллах	 цагийн	 чөлөөтэй	 байхаар	 зохион	
байгуулдаг	 laissez-faire	 манлайллын	 хэв	 маягийг	
ашиглах	болно.	Энэ	нь	ажилтнуудаа	гүйцэтгэлийн	
эцсийн	 хугацаагаа	 өөрсдөө	 тогтоох	 эрх	 чөлөөг	
өгдөг.	 Гэхдээ	 энэ	 хэлбэр	 нь	 бүх	 байгууллагад	
адил	 үр	 дүнтэй	 биш.	 Тиймээс	 манлайлагчид	
тухайн	байгууллагад	хамгийн	хэрэгтэй	гэж	үзсэн	
манлайллын	хэв	маягийг	гаргаж	нь	зүйтэй.	

Шаардлагагүй эмх замбараагүй зүйлсийг хая;

Ажлын	 байраа	 маш	 эмх	 замбараатай	 болгох	
хэрэгтэй.	 Үүнийг	 бүтээмжийн	 хөдөлгөөнд	
Японы	 5С	 аргаар	 ихээхэн	 шийддэг.	 “Journal	 of	
Neuroscience	 2011	 Edition”	 сэтгүүлд	 бичсэнээр,	
“эмх	 замбараагүй	 орчин	 нь	 бүтээмж,	 санах	
ойд	 ихээхэн	 саад	 учруулдаг”	 гэжээ.	 Хөдөлгөөн	
хийхэд	 төвөгтэй,	 эмх	 замбараагүй	 ажлын	
байр,	 хог	 хаягдал,	 гэрэл	 зураг,	 олон	 цаасны	
ажил	 нь	 ажиллагсдын	 тархины	 үйл	 ажиллагааг	
сатааруулдаг.	 Уг	 нь	 ажилтан	 бүр	 өнгөрсөн	
ажилтай	нь	холбоотой	хэрэггүй	бүх	зүйлээ	хаяж,	
одоо	 байгаа	 ажлаа	 үнэлэн	 хүлээн	 авч,	 ажлын	
орчин,	 бүтээмжийг	 сайжруулахын	 төлөө	 үргэлж	
хичээх	 сэтгэхүй	 суулгах	 хэрэгтэй.	 Тиймээс	
байгууллагын	удирдагчид	өөрсдийн	ажиллагсдыг	
судалж,	 дүн	 шинжилгээ	 хийх	 ёстой.	 Ингэснээр	
тэд	 хүн	 гүйцэтгэлийг	 нэмэгдүүлэхэд	 нөлөөлөх	
арга	замыг	олж,	улмаар	байгууллагын	бүтээмжийг	
дээшлүүлэх	 хамгийн	 үр	 дүнтэй	 манлайллын	 хэв	
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