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НЭГ. Ерөнхий мэдээлэл 

1.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 

“Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн Мэргэжлийн 

болон давтан сургалт зохион байгуулах сургалтын байгууллагын онол болон дадлагын 

байртай танилцах ажлыг Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын А/20 тушаалаар 

ажлын хэсэг байгуулагдан 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 2019 оны 05 дугаар 

сарын 31-ны өдрийн хугацаанд хийж сургалтын бүртгэлийн бэлтгэл ажлыг ханган 

ажиллалаа.   

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас Мэргэжлийн болон давтан 

сургалт зохион байгуулахаар эрх авсан байгууллагуудаас 64 сургалтын байгууллага хүсэлт 

ирүүлж үүнээс онол болон дадлагын байртай танилцан  53 байгууллагатай нь гэрээ 

байгуулан хамтран ажиллсан. 10 хүсэлт ирүүлсэн байгууллага нь Мэргэжлийн болон давтан 

сургалт зохион байгуулахаар эрх авсан байгууллагуудын жагсаалтад багтаагүй байсан. 

Сургалтын байгууллагууд нь Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа  бөгөөд дүүргээр нь авч үзвэл Сүхбаатар дүүрэгт 12, Чингэлтэй дүүрэгт 5, Баянгол 

дүүрэгт 13, Баянзүрх дүүрэгт 9, Сонгинохайрхан дүүрэгт 8, Хан-Уул дүүрэгт 6 тус тус байна. 

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрөөс Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв дээр 

дүүргүүдийн ХХҮХ-ээс эрхийн бичиг авсан иргэдийн сургалтын эрхийн бичгийн 

баталгаажуулалт хийн ажилласан.  

1.2 2019 оны 05 дугаар сарын 30-аас Дүнжингарав төвд байрлах Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвд дүүргүүдийн ХХҮХ-ээс сургалтад хамрагдах эрхийн бичиг авсан иргэдийн 

бичилтийг хийж эхэлсэн ба 1056 иргэн 13 мэргэжлээр  41 сургалтын байгууллагыг  сонгон 

ур чадвар олгох сургалтуудад суралцсан байна. 

21
41

676

267

10
41

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Бага дунд Бүрэн бус 
дунд

Бүрэн дунд Тусгай дунд Техник 
мэргэжлийн

Дээд

Боловсролын түвшин



 

Нийт  1056 иргэн бүртгэгдсэнээс эмэгтэй 912 буюу 86%, ажилгүй иргэн 1035 буюу 98%, 

ажилд өртөж болзошгүй иргэн 2%-ийг тус тус эзэлж байна.  

 

 

Боловсролын түвшингээр: Бага дунд боловсролтой 21, бүрэн бус дунд боловсролтой 

41, бүрэн дунд боловсролтой 676, дээд боловсролтой 267, техникийн мэргэжилтэй 10, 

тусгай дунд боловсролтой 41 иргэд байна.  

Дүүргээр: Баянгол 141, Баянзүрх 260, Сонгинохайрхан 224, Сүхбаатар 113, Хан-Уул 

125, Чингэлтэй дүүргийн 118, хөдөө орон нутгийн 72 иргэд байна.   

 

1.3 Хяналт: 

Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах сургалтын байгууллагын онол 

болон дадлагын байртай танилцах , сургалтын явцад хяналт хийх зорилготой 2 удаагийн 

ажлын хэсэг байгуулагдан удирдамжийн дагуу ажилласан. Сургалтын явцад хяналт хийх 

ажлыг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран зохион байгуулсан. 

1.3.1 Онол болон дадлагын байртай танилцсан байдал: 
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Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий газраас Мэргэжлийн болон 

давтан сургалт зохион байгуулахаар эрх 

авсан нийт 105 сургалтын байгууллагын 

жагсаалтыг ирүүлснээс 81 нь 

Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулдаг ба 

64 сургалтын байгууллага хүсэлтээ 

ирүүлсэн байна. Хүсэлт ирүүлсэн 64 

байгууллагын 53 нь ХХҮЕГ-ын даргын 

баталсан Мэргэжлийн сургалт зохион 

байгуулах жагсаалтад багтсан ба эдгээр 

сургалтын байгууллагуудтай 2019 оны 05  

дугаар сарын 27-оос 06 дугаар сарын 07-

ныг хүртэлх хугацаанд гэрээ байгуулан 

хамтран ажиллахаар болж онол болон 

дадлагын байруудтай нь танилцан, 

хяналт хийн ажилласан. Нийт 50 

сургалтын төвөөс 24 нь өөрийн онолын  

танхимын байртай бол 26 буюу 52% нь 

өөрийн биш /түрээсийн/ байранд үйл 

ажиллагаа явуулж байна. 36  буюу 72 хувь 

нь дадлагын байраа бусад 

байгууллагуудтай гэрээлэн гүйцэтгэдэг 

байна. Онолын байрны талбайн хэмжээ 

шаардлага хангаагүй 6 сургалтын 

байгууллагад цаашид анхааран ажиллаж 

хичээлийн танхимаа өргөтгөх иргэд сурах 

таатай орчныг хангаж ажиллах 

шаардлагыг өгч ажилласан. Онол 

дадлагын байртай танилцах явцад бүх 

сургалтын байгууллага сургалтын 

хөтөлбөрөө боловсруулан багш нараа 

Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээний 

төвийн сургалтад хамруулан багшлах 

эрхээ авсан бөгөөд олон жилийн 

туршлагатай багш нараар хүний нөөцөө 

бүрдүүлсэн байсан. Мөн 31 сургалтын 

байгууллага хөдөлмөр аюулгүй байдал 

эрүүл ахуйн самбар байршуулан 

суралцагчдад хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдлын зааварчилгаа өгөхөд бэлэн 

байгаа бол 19 нь самбар байршуулаагүй 

байна. Эдгээр сургалтын төвүүдэд 

самбар байршуулахыг сануулан 

мэдэгдсэн. Мөн гаднах хаяг огт байхгүй 11 

байгууллагад хаягаа байршуулахыг үүрэг болгон ажилласан. 

1.3.2 Сургалтын явцтай танилцсан байдал: 

Газрын даргын А/32 тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан 2019 оны 06 дугаар сарын 

18-ний өдрөөс 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн хооронд  ажилласан.  

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас сургалт зохион байгуулахаар 



эрх авсан нийт 105 сургалтын байгууллагын жагсаалтыг ирүүлснээс 81 нь 

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг ба  сургалт хийх гэрээ байгуулж сургалт 

нь эхэлсэн 77  сургалтын төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, суралцагчдын 

санал сэтгэгдлийг сонссон. 

Хяналтын явцад дараах зүйлийг анхаарч ажилласан. Үүнд: 

✓ Хичээлийн явц 

✓ Сургалтын төлөвлөгөө 

✓ Ирцийн бүртгэл 

✓ Бүртгэлтэй суралцагчдын тоо 

✓ Дадлагын байр болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчин нөхцөл 

✓ Дадлага хийх материал, тоног төхөөрөмж 

✓ Суралцагчдын өдрийн цай болон амралтын цагийн хуваарь  

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг насны бүлгээр дөрвөн ангилал болгоход 

энэхүү график харагдаж байна.                                                                                            Эндээс 

харахад сургалтад хамрагдаж байгаа иргэдийн 269-45 насны иргэдийн сурах идэвхи өндөр 

байгаа нь харагдаж байна.     Судалгаанд хамрагдсан 285 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 

34% нь буюу 97 иргэн төрөлхийн, 66% буюу 188 иргэн олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 

байлаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчидтай уулзаж санал сэтгэгдлийг нь сонсоход 

тухайн сургалтад хамрагдаж байгаа зорилго чиглэлээ өөр өөрөөр тодорхойлж байлаа. 

Үүнд:  

➢ Тухайн сургалтад хамрагдаж “Чадамжийн гэрчилгээ” авч сурсан зүйлээ ажил, 

амьдралдаа хэрэгжүүлж хувийн бизнес эрхлэх 

➢ Хамт олонтой болж нийгэмших 

➢ Завгүй  байж өөрийн болоод асран хамгаалагчийнхаа сэтгэлийг тайван байлгах 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын даргын А/20 тушаалаар 

байгуулагдсан ажлын хэсгийн онол , 

дадлагын байртай танилцах үед  дараах 

зөрчлүүдийг арилгахыг шаардсан.  

➢ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн самбар байршуулаагүй 
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явцад дээрх зөрчлүүд 80% буурсан  буюу Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

самбар байршуулаагүй 4, гадна талдаа хаяг огт байхгүй 3 болж тэдгээр сургалтын 

байгууллагуудад тухайн дутагдалаа засаж сайжруулах талаар шаардлага тавьж 

ажилласан. 

 

1.4  “Ур чадварын уралдаан-2019” 

Даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалын дагуу ур 

чадварын уралдааныг зохион байгуулсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ болон салбарын хөгжлийн 

бодлого,  Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого түүний хэрэгжилтийг 

сурталчлах, бодлого үйл ажиллагаагаа таниулах, иргэдэд үзүүлж байгаа  ажил 

үйлчилгээний нэр төрөл, хүртээмжийг таниулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх замаар  

ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах, иргэдийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн 

сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн ур чадварыг үнэлэх, тэднийг дэмжих зорилгоор 

өдөрлөгийг  2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1000-1600 цагийн хооронд Монголын 

Үйлдвэрчний Эвлэлийн Соёлын төв ордонд зохион байгууллаа. “Ур чадварын уралдаан 

2019” өдөрлөгийн үеэр “Нэг Өрх- Нэг ажлын байр” хөдөлмөрийн нэгдсэн өдөрлөгийг зохион 

байгуулсан бөгөөд нийт 40 гаруй аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа иргэдэд танилцуулан 

ажлын анхан шатны ярилцлага хийн оролцоо. 

МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААН-2019 ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

“Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн Мэргэжлийн 

болон давтан сургалтанд хамрагдсан иргэдийн дунд үсчин, нүүр будалт, хумс засал, 

оёдлын чиглэлээр ур чадварын уралдааныг зохион байгууллаа.Уралдаанд үсчин 

мэргэжлээр 8 иргэн, нүүр будалтаар 11 иргэн, хумс засалтаар 4 иргэн оролцож ур чадвараа 

сорилоо. Тус уралдааныг мэргэжлийн, туршлагатай 9 шүүгч шүүн ажилласан. 



Ур чадварын уралдааныг дараах шалгуур үзүүлэлтээр зохион байгуулсан.Үүнд: 

 

№ Төрөл Даалгавар Хугацаа /минут/ 

1 Хумс засал Гелин хумс будах  60  

2 Үсчин  Эмэгтэй салоны тайралт хийх 50-60  

3 Нүүр будалт “Үдшийн гоёл” сэдэвт будалт хийх 60 

Хумс засалын тэмцээн: 

Үс засалтын тэмцээн: 

Нүүр будалтын тэмцээн: 

 



Тэмцээний шалгаруулалт: 

Шүүгчдийн бүрэлдэхүүний шийдвэрээр:  

№ Овог нэр Эзэлсэн байр 

Суралцсан сургалтын 

байгууллага 

Хумс засал 

1 Б.Сувдаа 1-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Цэнгэл сор 

2 Ц.Цэрэндулам 2-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Голден бүүк 

3 Л.Хашхүү 3-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Агаар мандал 

Үсчин 

1 Б.Бадь 1-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Сара межик 

2 Г.Хулан 2-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Сара межик 

3 Л.Солонго 3-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Потеншил 

Нүүр будалт 

1 М.Гэрэлтуяа 1-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Амжилт гарц 

2 Н.Энхтуяа 2-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Цоогий академи 

3 Х.Жавхлан 3-р байр /өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ Сара межик 

 

 

 



Өдөрлөгийн үйл ажиллагааг MNB, SBN, UBS, NTV, EAGLE, MN-25, MNC, TM, ЕTV, 

Bloomberg TV, gogo.mn, news.mn, ikon.mn, arslan.mn, 24 tsag.mn, zaluu.com, nemsmedia.mn, 

niigem.mn, itoim.mn, newswall.mn, udriintoim.mn, 1 радио, Монголын мэдээ, Өдрийн сонин 

зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан ажиллалаа. 
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