
 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН УР 

ЧАДВАР ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 
дугаар 01 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур 
чадвар олгох  хөтөлбөрийг баталсан. Мэргэжлийн болон давтан сургалтын арга хэмжээг  
Улаанбаатар хотод Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар хэрэгжүүлэхээр заасан. 

Хөтөлбөрийн зорилго: Иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ болон хөдөлмөр 
эрхлэлтийн ур чадвар олгох сургалтад хамруулж хөдөлмрийн зах зээлд бэлтгэн, ажлын 
байранд дадлагажуулах замаар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ:  

 Ажилгүй иргэн 

 Ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн 

 Ажил олоход хүндрэлтэй иргэн 

 Сургууль завсардсан хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхэд 

 15-34 насны залуучууд 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:  

1. Хөдөлмөрт бэлтгэх 

2. Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох сургалт 

Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт: 

 Мэргэжлийн болон давтан сургалтад хамрагдсан ажилгүй иргэн, ажилгүйдэлд 

өртөж болзошгүй хүний тоо 

 Мэргэжлийн болон давтан сургалтад хамрагдаж ажлын байртай болсон ажилгүй, 

ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэний тоо, хугацаагаар 

 “Чадамжийн гэрчилгээ” авсан хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвартай болсон хүний 

тоо 

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 

Хөдөлмөр Хадамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 

30-ны өдрийн А/146 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт, 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны 

өдрийн А/178 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт,  2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 

А/290 дугаар тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар тус тус Мэргэжлийн болон давтан сургалт 

явуулах эрх бүхий 217 байгууллага баталсан. Үүнд: 
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УУЛ УУРХАЙ ЭРЧИМ ХҮЧ

БАРИЛГА БОЛОН ТЕХНИКИЙН

БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

БӨӨНИЙ БОЛОН ХУДАЛДАА АХУЙ …

НИЙГМИЙН САЛБАР,АСАРГАА …

Мэргэжлийн болон давтан сургалт явуулах эрх бүхий байгууллага



 

Мэргэжлийн болон давтан сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулах үйл 

ажиллагаатай холбоотой Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны 06 

дугаар сарын 14-ны өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, ахлагчаар хөдөлмөр 

эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, гишүүдээр мэргэжилтэн С.Уугантуяа, хөтөлбөрийн 

ажилтан Г.Мөнхдэмбэрэл нарын  бүрэлдэхүүнтэй ажиллаа. Тус ажлын хэсэг нь мэргэжлийн 

болон давтан сургалт зохион байгуулахаар эрх авч жагсаалтад орсон сургалтын 

байгууллагуудаас хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсэн сургалтын байгууллагуудын онолын 

болон дадлагын байр танхимтай танилцаж, нэг удаагийн сургалтаар хичнээн иргэнийг, ямар 

мэргэжлээр сургалтад хамруулах боломжтойг нь тодорхойлсон. Нийт 62 сургалтын 

байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсанаас 54 байгууллага сургалт зохион 

байгуулж ажиллалаа.  

 

  

Зураг.1 Үсчин, гоо сайхны чиглэлийн сургалтын төвийн байр 

  

Зураг.2 Оёдол, гар урлалын чиглэлийн сургалтын төвийн байр 

2017 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр Мэргэжлийн болон давтан сургалтанд 

хамрагдсан иргэдийн ур чадварыг үнэлэх шалгалт зохион байгуулах талаар “Мэргэжлийн 

боловсрол сургалтын үнэлгээний төв”-тэй хамтран, гэрчилгээжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Болортуяа боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 



 

А/150 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан  “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индекс”-ыг танилцуулж асуултанд дэлгэрэнгүй 

хариулт өглөө.  Мөн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Отгонжаргал “Чадамжид суурилсан 

сургалтын хөтөлбөр”-ийн загвар болон “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын 

төгсөгч, мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн иргэний мэргэшлийн түвшинг үнэлж, баталгаажуулах, 

хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулах журам”-ыг эрх бүхий сургалтын байгууллагын 

ажилтнуудад танилцуулж мэдээллээр хангаж ажиллалаа. 

 

  

Зураг.3 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагатай хамтран зохион 

байгуулсан сургалт 

2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн ажлын хэсгийн, явж танилцсан сургалтын 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, суралцах хүсэлтэй  иргэдэд “Эрхийн 

бичиг” олгож эхэлсэн. Одоогийн байдлаар уул уурхай, олборлолт, барилга болон техникийн 

үйлчилгээ, боловсруулах-үйлдвэрлэл, бөөний болон жижиглэн худалдаа ахуйн болон засвар 

үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, ан агнуур, Нийгмийн салбар, асаргаа үйлчилгээний 

чиглэлийн 31 мэргэжлээр 1716 иргэнд суралцах “Эрхийн бичиг” олголоо.  
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График.5 
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График.7 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ажилгүй Ажилгүйдэлд 
өртөж болзошгүй

Зорилтот бүлэг

1427

217
72

Ажил эрхлэлт

11%

89%

Сургалтын төрөл

Давтан мэргэшүүлэх Мэргэжил олгох



 

 

График.8 

 

 

График.9 

 

Сургалтын явцад байгууллага бүрт гадаад болон дотоод хяналт хийж ажиллалаа.  

Гадаад хяналтаар: 

❖ Сургалтын үйл ажиллагаа гэрээний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэх 

❖ Сургалтын стандарт, нөхцлийг хангасан онолын болон дадлагын байртай эсэх 

❖ Суралцагчидад зориулсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчин бүрдсэн 

эсэх 

❖ Багшийн хичээл заах арга зүй, ур чадвар, гарын авлага бэлтгэгдсэн эсэх 

❖ Шинэ техник, технологи, инноваци нэвтэрсэн байдал 

❖ Ажлын байраар хангагдсан байдал 

❖ Суралцагчийн үнэлгээ /санал асуулгаар/ 

❖ Сургалтын байгууллагын хаяг тодорхой байгаа эсэх зэрэг үзүүлэлтээр үнэлж дүнгэлээ. 

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Хяналт хийсэн ба суралцагчидад зориулсан хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчин бүрдсэн, сургалтын стандарт, нөхцлийг хангасан онол 

дадлагын байр хангалттай, багшийн ур чадвар сайн байсан ба суралцсан иргэдээс хоёр 

сургалтын байгууллага дээр бичгээр гомдол ирүүлсэн. Үүнд: Дипломат Баярмаа сургалтын 
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төвийн үсчний сургалт, Ирмүүн төгс сургалтын төвийн талх нарийн боовчны онолын багшийн 

заах арга барилыг тааруу байна гэсэн. Гомдлын дагуу сургалтын төвийн захирлуудтай уулзаж 

ярилцан, гаргасан алдаа дутагдлыг нь засуулж ажиллалаа.  

Мэргэжлийн болон давтан сургалтанд хамрагдсан иргэдийг ажлын байраар хангах талаар 

харьяа дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдтэй уялдаа холбоотой ажиллаж 

нийт суралцсан иргэдийн 478 буюу 31% нь ажлын байртай болсон. Үүнээс ажлын байраа 

хадгалж үлдсэн 217 иргэн байна.  

Сургалтын байгууллагуудын хаяг тодорхой бус, олон удаа өөрчлөгдөж байсан. Жишээлбэл: 

Өгөөмөр халамж сургалтын төв, Хулан сургалтын төв, Агаар мандал сургалтын төв гэх мэт 

дурдаж болно. 

Дотоод хяналтаар: 

✓ Сургалтад хамрагдахыг хүсэгчийн материал бүрдүүлэлт 

✓ Санхүүгийн тооцоолол зөв хийгдсэн эсэх 

✓ Эрхийн бичиг дээрх гарийн үсэг болон бүртгэлийн дэвтэр дээрхи гарын үсэг зөрсөн эсэх 

✓ Бүртгэлийн дэвтэр дээр багшийн хичээлийн агуулга, цаг, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгааны талаархи хэсэг бөглөгдсөн эсэх 

✓ Төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээл заах багш нар өөрчлөгдсөн эсэх  

Сургалтын эрхийн бичиг олгох явцад дотоод хяналтаа хийж ажиллалаа. Үүнд: Иргэний 

бүрдүүлсэн материал бүрэн эсэх – иргэний үнэмлэхний хуулбар, хүсэлт, харьяа хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн тодорхойлолт, аж ахуйн нэгжийн тодорхойлолт зэрэг. 

Эрхийн бичиг дээрх гарийн үсэг болон бүртгэлийн дэвтэр дээрх гарын үсэг зөрсөн эсэх, 

бүртгэлийн дэвтэр дээр багшийн хичээлийн агуулга, цаг, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгааны талаархи хэсэг бөглөгдсөн эсхэд санхүүжилт олгох явцад хяналт хийж 

ажиллалаа. 

Сургалтын байгууллагаас ирсэн тайлан мэдээнд хяналт хийхэд нийтлэг гаргаж байгаа 

алдаа дутагдал нь: 

 -Суралцаж буй иргэдэд мэдээлэл муу дамжуулдаг, бичиг баримтын боловсруулалт муу 

зэрэг байдал нь хамтарч ажиллахад хүндрэл учруулж байлаа. 

 Сургалтын байгууллагууд хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн талаар байгууллагын болон 

олон нийтийн мэдээллийн самбарт байршуулж сурталчилах, зэрэг ажил огт хийгдээгүй, 

хариуцлага муутай хандсан. Энэ нь шинээр сургалт явуулах эрх авсан сургалтын 

байгууллагууд их байсантай холбоотой гэж үзлээ.  

Нэг хүнд ногдох зардлын тооцоог зөв хийсэн эсхэд дүгнэлт өглөө. Хяналтын явцад дүүргийн 

Хөдөлмөрийн хэлтсүүд ажилгүй иргэнийг LMIS програмд бүртгэлгүйгээр шууд тодорхойлолт 

өгч явуулах зөрчил маш их байлаа. Үүнтэй холбоотойгоор ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд 

хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт өгсөн асуудал гарсан. Энэ асуудлыг ажил мэргэжлийн чин 

баримжааны зөвлөгөө өгч ажилласан мэргэжилтэн Х.Орхончимэг, Н.Одонтуяа нар LMIS 

програмд шүүж үзэх явцдаа илрүүлж тухай бүр таслан зогсоосон. 

 

 

 



 

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 

 

Мэргэжлийн болон давтан сургалтанд хамрагдаж буй иргэдээс сургалтын гуравдугаар 

долоо хоногоос эхлэн сэтгэл ханамжийн судалгаа авлаа. Судалгаанд 381 иргэн хамрагдсан ба 

судалгааны асуулга нь: 

1.Сургалтын байгууллагын талаарх асуулга 

- Сургалтын чиглэл 

- Сургалтын байгууллагын байршил сургалтанд суухад нөлөөлж буй эсэх 

- Сургалтын байрны хүрэлцээ 

- Дадлагын тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ 

- Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

- Багшийн ур чадварын үнэлгээ  

2.Суралцагчийн талаар 

- Оршин сууж буй дүүрэг 

- Нас 

- Хүйс 

- Ам бүл 

- Өрхөд хөдөлмөр эрхлээгүй хүн байгаа эсэх, тийм бол хэд байгаа 

- Мэргэжил 

- Ажил эрхлээгүй шалтгаан 

- Мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтанд хамрагдах болсон шалтгаан 

3.Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд өгөх үнэлгээ 

- Дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст өгөх үнэлгээ 

- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт өгөх үнэлгээ 

- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрыг урьд нь мэддэг байсан эсэх, ямар эх 

сурвалжаас мэддэг болсон зэрэг асуулгуудаас бүрдэж байна. 

 

 
 

Мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтанд хамрагдахад сургалтын байгууллагын 

байршил тийм ч чухал биш байгааг харж болохоор байна.  

 

Тийм
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Үгүй
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СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙРШИЛ СУРГАЛТАНД 
СУУХАД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ЭСЭХ



 

 
 

Сургалтын байрны хүрэлцээг хангалттай сайн байсан гэж дүгнэж байна. Ажлын хэсэг 

сургалт эхлэхээс өмнө хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсэн байгууллагуудын сургалтын онолын 

болон дадлагын байр танхимтай танилцаж, нэг удаагийн сургалтанд хамрагдах иргэдийн тоог 

тодоройлж өгсөн.  

 

 
 

Сургалтын хөтөлбөр болон дадлагын байр тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ сайн байсан. 
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Дээрх судалгааны үр дүнгээс харахад мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион 

байгуулахад хамтран ажилласан сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаа  хангалттай сайн 

байлаа. 

 

Хамрагдсан иргэдийн харъяалал: 

 

 
 

Мэргэжлийн болон давтан сургалтанд хамрагдаж буй иргэдээс авсан сэтгэл ханамжийн 

судалгааны хүйсийн байдал нь нийт суралцсан иргэдийг төлөөлж чадхуйц байгаа ба зорилтот 

бүлгийн иргэдэд нэн шаардлагатай хөтөлбөр болох нь харагдаж байна. 
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Ам бүлийн байдал 

 

 
 

Мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтанд хамрагдаж, ажилтай болохыг хүсэж буй 
иргэдийн 75% нь 3-5 ам бүлтэй байна. 

 

 
 

Дээрх судалгаанаас хархад 3-5 ам бүлтэй өрхийн 1-3 иргэн нь хөдөлмөр эрхлээгүй байна. 
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Иргэдийн 60% нь тодорхой мэргэжил эзэмшсэн боловч тохирох ажил олдохгүй байгаа, 

мэргэжлээ буруу сонгосон байна. Иймээс өөр мэргэжлээр, богино хугацаанд давтан суралцаж 

ур чадвар эзэмшээд ажлын байртай болох хүсэлтэй байна гэсэн дүгнэлтэд хүрч болно. 

Дараагийн асуулгаар энэ дүгнэлт илүү тодорхой харагдаж байна.  

 

 
 

Сургалтад хамрагдсан иргэдийн 50% нь анх удаа дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газраар үйлчлүүлж байна гэсэн нь, ажилгүй иргэд ажил хайж дүүргийн 

хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн байгууллагуудад ханддаггүй, өөрөөр хэлбэл хөтөлбөрт 

хамрагдсан, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа иргэдийн 50% нь мэргэжлийн болон давтан 

сургалтанд суухын тулд анх удаагаа хөдөлмөрийн байгууллагад хандсан байна.  

Хөдөлмөрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд иргэдийн 70 гаруй хувь нь “САЙН” 

гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрыг өмнө нь мэддэг байсан эсэх талаар асуухад 

иргэдийн 71% нь “ҮГҮЙ” гэж хариулсан ба мэргэжлийн болон давтан сургалтын талаарх 

мэдээллийг “ТАНИЛ ТАЛ, НАЙЗ НӨХДӨӨСӨӨ” авч хөтөлбөрт хамрагдсан байна. 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

• Сургалтад хамрагдсан иргэдийн 50% нь анх удаа дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газраар үйлчлүүлж байна гэсэн нь, ажилгүй иргэд ажил хайж дүүргийн 

хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн байгууллагуудад ханддаггүй, өөрөөр хэлбэл хөтөлбөрт 

хамрагдсан, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа иргэдийн 50% нь мэргэжлийн болон 

давтан сургалтанд суухын тулд анх удаагаа хөдөлмөрийн байгууллагад хандсан байна. 

• Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох сургалт нь ажилгүй, ажил 

олоход хүндрэлтэй иргэдэд нэн шаардлагатай байна. 

• Хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн бүрдүүлэх бичиг баримт, шат дараалал их байна. Иргэд 

харъяа хорооны засаг даргад хүсэлт гаргаж, хүсэлтээ цохуулаад Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газарт ирж тухайн төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой байна. 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 


