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1. Алсын хараатай стратегийн удирдлага

2. Гүйцэтгэлийн манлайлал

3. Хүмүүсийг удирдах

4. Санхүүгийн менежмент

5. Зохион байгуулалтын чадамж

6. Мэдлэгийн менежмент, мэдээллийн технологийн 
хэрэглээ

7. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа

8. Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төгөлдөршил

9. Компанийн засаглал, аудит

10. Чадамжийн шалгуур: бодит үр дүн, гүйцэтгэл

Байгууллагын менежментийн чадамж
/Монголын Менежментийн холбоо,судалгааны тайлан, 2016/
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Төрийн захиргааны албаны төлөвшил
/Төрийн захиргааны мэргэшсэн албаны төлөвшил, өнөөгийн байдал хандлага, судалгааны тайлан, 2009/
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Харилцан үйлчлэгч болон өөрчлөн 
манлайлагчийн ялгаа

Харилцан үйлчлэх Өөрчлегч

Онолын гол төв  Гүйцэтгэх түвшний дарга,
хянагчид

 Хаалттай систем
 Цөөн хүчин зүйлээс хамааралтай

 Удирдах ажилтнууд
 Нээлттэй систем
 Олон хүчин зүйлээс хамааралтай

Манлайлагчийн эрх мэдлийн 

төрөл

 Хууль ёсны, урамшуулах, шийтгэх
 Ойроос үзүүлэх шууд нөлөө

 Шинжээчийн
 Үлгэрлэх
 Шууд бус (зайнаас ч) үзүүлэх нөлөө

Дагалдагчийн мотиваци  Цалин зэрэг хувийн сонирхол; 
 Ямар нэг нөөц олж авах, бүлэг дотор байр сууриа олох 

зэрэг ойр зуурын хэрэгцээнүүд 
 Бодлоготой (давхар тооцоотой) үйлдлүүд

 Байгууллагын амжилт зэрэг бүлгийн ашиг сонирхол; 
манлайллын амжилт зэрэг сэтгэл санааны ханамж

 Өөрийн тогтсон чиг баримжаатай,өнгөрснийг үл давтах 
шинжийн үйлдлүүд

Нөхцөл байдал  Тогтвортой; функциональ
системийг боловсронгуй
болгох

 Тогтворгүй; өөрчлөлтийн хэрэгцээ; хямрал

Ажил гүйцэтгэлийн талаарх 

хүлээлт

 Сайн гүйцэтгэл  Тоо хэмжээ, дасан зохицохын аль алиний хувьд онцгой 
сайн гүйцэтгэл

Манлайлагчийн зан үйл  Төлөвлөлт, мониторинг,үйл
ажиллагаа, үүрэг ролийг               
тодруулах, мэдээлэх, эрх 
мэдэл шилжүүлэх, асуудал 
шийдвэрлэх, зөвлөгөө өгөх,   
хүмүүсийг хөгжүүлэх ба 
идэвхжүүлэх

 Орчны шинжилгээ, стратеги
төлөвлөлт, алсын хараа         

тодорхойлох, харилцаа         

холбоо тогтоох, шийдвэр 

гаргах, байгууллагын  

өөрчлөлтийг удирдах, мөн 

ажиллагчдыг мэдээллээр 
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