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ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ДЭЭРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 
 
 

НЭГ. БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 
 
 Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018.01.19-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолын 

1 дүгээр хавсралтаар “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох” 

хөтөлбөрийг, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018.02.05-ны А/19 дүгээр тушаалаар 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн удирдамжийг, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий 

газрын даргын 2018.02.19-ны А/36 дугаар тушаалаар батлагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

Дэмжих сангийн хуваарийн дагуу хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан 

ажиллаж байна. Тус хөтөлбөр ХЭДС-аас үйлдвэрлэл дээрх сургалтанд 279-өөс доошгүй 

иргэний хамруулж, 195.300,0 мян төгрөгийг зарцуулахаар хуваариласан. 

 Тус хөтөлбөрийн 5.3.3-т заасны дагу Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах ажил 

олгогчийн хүсэлтийг жилд 2 удаа хүлээн авч, сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулж 

ажилласан. Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын www.ubbirj.ub.gov.mn цахим сайтад болон Өнөөдөр сонины 2018 оны 04 

дүгээр сарын 16-ны өдөр, 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн дугааруудад “Үйлдвэрлэл 

дээрх сургалт зохион байгуулах” хүсэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагын баримт бичиг, 

материалыг хүлээн авах зарыг байршуулсан ба 2 удаагийн сонгон шалгаруулалтаар бүрдүүлэх 

баримт бичгийн жагсаалтыг нийт 55 аж ахуйн нэгж байгууллага албан бичгээр хандан авсан.  

 

        Зарласан хугацаанд 43 байгууллага баримт бичгээ ирүүлснээс баримт бичгийн 

шаардлага хангасан болон үйлдвэрлэл дээрх дадлага зохион байгуулах байр, тоног 

төхөөрөмж, дадлагын багш, суралцагчдыг сурах, ажиллах нөөц бололцоог хангасан 31 

байгууллагыг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шалгаруулж, газрын даргад гэрээ байгуулах зөвлөмж 

хүргүүлсэн. 

http://www.ubbirj.ub.gov.mn/


 Сонгон шалгаруулалтаар үйлдвэрлэлийн баазтай танилцах хяналтыг хийсэн зургуудаас 



Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулахаар шалгарсан 31 байгууллагыг үйл ажиллагааны 

чиглэлээр харуулвал: 

 

ХОЁР. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 
 Үйлдвэрлэл дээрх сургалтыг зохион байгуулахаар 27 байгууллага гэрээ байгуулсан ба 

эхний ээлжийн сургалтад 22 аж ахуйн нэгж 20 мэргэжлээр нийт 365 иргэн, 310 нь ажилгүй 

иргэн, 55 нь ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 

2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд хамруулсан байна.  

эхний ээлжийн сургалтаар сурсан мэргэжлийн чиглэлээр харуулбал:  
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 2 дахь ээлжийн сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2018 оны 12 дугаар 

сарын 19-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан ба тус сургалтаар 5 аж ахуйн нэгж ажилгүй 64 иргэн, 

ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй 22 иргэн, нийт 86 иргэнийг 5 мэргэжлээр сургасан байна.  

2 дахь ээлжийн сургалтаар сурсан мэргэжлийн чиглэлээр харуулбал: 

 

     Үйлдвэрлэл дээрх сургалтад хамрагдаж буй 451 суралцагчдад явцын хяналтын үеэр 

бүлгээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан ба суралцах хугацаандаа цалин хөлс авах, 

сургалтын үеэр дадлагад гарахдаа заавал аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авах, 

зориулалтын хувцас хэрэглэлтэй ажилд гарах, төгсөөд ажлын байраар хангагдах, суралцах 

хугацаандаа таслалтгүй байх зэрэг зөвлөмжийг хүргэсэн.  

41

20

17

4

4

ОЁДОЛ ЭСГҮҮР 

МУЖААН

САНТЕХНИКЧ

ГАГНУУРЧИН 

ЦАХИЛГААНЧИН 

мэргэжлийн чиглэл



 Шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийж, баримт бичгийн иж бүрдэл бүрэн ирүүлсэн, 

үйлдвэрлэлийн бааз, дадлагын байр тоног төхөөрөмж хангалттай 85 хувиас дээш үнэлэгдсэн 

31 байгууллагатай “Үйлдвэрлэл дээрх сургалт” зохион байгуулахаар гэрээ байгуулж, сургалтын 

үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Үүнд:  Шилэн хийц ХХК, Монинжбар ХХК, Өндөр бар ХХК, 

Нью лайт лайф ХК, НБНМДД ХХК, Батбайгаль ХХК, Тайгам алтай ХХК, Их жаргант ХХК, Номт 

эрдэм констракшн ХХК, Кашмер холдинг ХХК, Вестерн консол ХХК, Уран констракшн ХХК, 

Хайрхан бар ХХК, Сариг хайрхан уул ХХК, Жигүүр гранд ХХК, Хөх Монгол принтинг ХХК, Шайде 

цонх ХХК, Бэл констракшн ХХК, Шахайт ундарга ХХК, Монголын төмөр зам ТӨХК, Тайж гоёл 

ХХК, Их гурван марал групп ХХК, Тотал идеал ХХК, Стандарт инженеринг ХХК, Марзнуга ХХК, 

Хүчит зам ХХК, ЦЕГ-ын Цагаан шонхор ТӨҮГ, Дары солнце ХХК, Натур өргөө ХХК, Адтай ноён 

ХХК, Тоёотэ комфорт ХХК. 

 2 удаагийн сургалтын онолын сургалтыг 18 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын 

байгууллага зохион байгуулсан ба гарын авлага материалаар хангаж, Мэргэжлийн боловсрол 

сургалтын үнэлгээний төвтэй хамтран ур чадварын болон онолын шалгалтыг зохион байгуулж, 

чадамжийн гэрчилгээг захиалах ажлыг зохион байгуулсан. Сургалтад хамрагдсан 451 иргэн 

100% чадамжийн гэрчилгээ авсан байна.  

 

ГУРАВ. ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ, ҮР ДҮН 

 
 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний 

өдрийн А/11  дугаар тушаалаар “Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад сургалтын явцын болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх журам”-ыг 

батлуулсан ба журмын дагуу ажлын хэсэг байгуулж, үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион 

байгуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад явцын болон гүйцэтгэлийн хяналтыг зохион 

байгуулж, ажилгүй иргэнийг ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэний сургалтын зардлаар 

сургаж байсан, ирцийн бүртгэлээр 

таслалттай байсан, цалин хөлс 

олгоогүй байсан, хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг 

өгөөгүй байсан зэрэг зөрчил дутагдлыг 

илрүүлж, сургалтын үеэр зөрчлийг 

арилгуулан ажиллалаа.  

 Явцын болон гүйцэтгэлийн 

хяналтаар гарсан зөрчил, дутагдлыг 

үндэслэн гүйцэтгэлд тулгуурлан 

санхүүжилтийг олгов.  



Хяналт хийх үеийн зургаас 



 Үйлдвэрлэл дээрх сургалтад хамрагдсан 451 иргэнээс 409 иргэн буюу 90,6 хувь нь 

байнгын ажлын байраар хангагдаж, ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж 

байна.  

ДӨРӨВ. СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ 

 
 Сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн: Сургалтад хамрагдсан иргэдээс түүврээр 230 

иргэнээс сэтгэл ханамжийн судалгааг авсан ба үр дүнг танилцуулвал: 

 Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдээс 

санамсаргүй түүврийн 

аргаар сонгосон ба 

түүвэрлэлтэнд хамрагдсан 

иргэдийн 26 хувь нь 

Баянзүрх дүүрэгт, 25 хувь 

нь Сонгинохайрхан 

дүүрэгт, 12 хувь нь Баянгол 

дүүрэгт, 11 хувь нь 

Чингэлтэй, Сүхбаатар 

дүүрэгт, 7 хувь нь Орон 

нутагт, 6 хувь нь Хан-уул 

дүүрэгт, 2 хувь нь Налайх 

дүүрэгт оршин суудаг гэж 

хариулсан байна.                                     Зураг 1. Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийг дүүргээр 

 

 Судалгаанд хамрагдагсадын 65 хувь нь эрэгтэй, 35 хувь нь эмэгтэй , насны бүлгээр авч 

үзвэл 18-25 насны 69, 26-35 насны 98, 36-45 насны 46, 46-55 насны 12, 56-аас дээш насны 5 

ажилгүй иргэн хамрагдсан. 

       Зураг 2. Хүйсээр         Зураг 3. Насны ангиллаар /хувь/ 

 

                                                                               30                         43                          20 

                                                                                                    
                                                                                                               5                                2 

Ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр харвал 2 хувь нь боловсролгүй, 3 хувь нь 

бага,  5 хувь нь бакалавр, 7 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 25 хувь нь бүрэн бус дунд, 58 хувь 

нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна. 

35% 65% 

18-25 26-35 36-45 

46-55 56-аас дээш  



хангагдсан эсэх  

Зураг 4. Боловсролын түвшин /хувь/ 

 

   

Судалгаанд хамрагдагсадын 16 хувь нь 3 долоо хоног, 20 хувь нь 4 долоо хоног, 28 хувь 

нь 5 долоо хоног, 36 хувь нь 6 долоо хоног суусан, үйлдвэрлэл дээр дадлага эзэмших 

боломжоор 99 хувь нь хангагдсан, 1 хувь нь хангагдаагүй гэж хариулсан байна.  

Зураг 5. Сургалтанд суусан хугацаагаар /хувь/             Зураг 6. Дадлага эзэмших боломжоор                                                                                                                                                                  

 

      

 

 

 

 
 

      Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэд нь онолын багш, үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч багшийн 

ур чадварыг 38 хувь нь маш сайн, 58 хувь нь сайн, 4 хувь нь дунд гэж хариулсан байна. 

Зураг 7. Багшийн ур чадварын үнэлгээ /хувь/ 
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Үйлдвэрлэл дээрх сургалтанд 

хамрагдсан иргэдийн 93 хувь нь цалин 

хөлсийг бүтэн, 4 хувь нь цалин олгоогүй, 3 

хувь нь цалин хөлсийг дутуу олгосон гэж 

хариулсан байна. 

Зураг 8. Цалин хөлсийг зохих журмын дагуу олгосон байдал  

Арга хэмжээнд 

хамрагдсан иргэдийн 25 хувь 

нь дунд, 57 хувь нь сайн, 40 

хувь нь маш сайн гэж 

хариулсан байна.                               

Зураг 9. Арга хэмжээний 

үр дүнгийн үнэлгээ /хувь/ 
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