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ӨМНӨХ ҮГ 
 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь Мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын байгууллагын түгээмэл бэлтгэдэг, хөдөлмөрийн зах зээлд 
эрэлттэй байгаа тодорхой найман мэргэжлийн ажлын байранд тавигдах ур чадвар, 
хэрэгцээг тодорхойлох үүднээс  “Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын 
судалгаа”-г анх удаа хийж гүйцэтгэлээ.  

Судалгааны зорилго нь тодорхой найман мэргэжлийн хүрээнд ажил олгогчид 
мэргэжилтэнд тавьдаг ерөнхий болон тусгай ур чадварын шаардлагыг тодруулж, 
сургалтын байгууллагуудын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулахад бодлого 
боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид, судлаачдад суурь мэдээлэл бэлтгэх юм. 

Түүнчлэн манай судалгаа МБСБ-ын энэ мэргэжлээр суралцаж буй оюутан залуус 
болон багш нарт сургалтын хугацаандаа анхаарах олон төрлийн мэдээллийг 
агуулснаараа ач холбогдолтой.  

Манай судалгаанд хамрагдаж, ирээдүйн чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд нэгэн 
сэтгэлээр хандаж, үнэтэй мэдээлэл өгсөн ажил олгогчид, мэргэжилтэн, инженер, 
мастерууддаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. 

Та бүхэн судалгааны үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа 
ашиглахын зэрэгцээ судалгааны арга, аргачлалтай холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд 
илгээж, хамтран ажиллахыг хүсье. 

 

 

 

ЗАХИРАЛ                                            М.АЛТАНСҮХ 
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СУДАЛГААНЫ ОЙЛГОЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 

Ажлын байранд дадлагажуулах сургалт гэдэг нь хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой 
чадвар дадал, чадамж эзэмшүүлэх зорилготой тусгайлан боловсруулсан агуулга буюу 
урьдчилан тодорхойлсон төлөвлөгөө бүхий ажлын байранд явагдах сургалтын үйл 
ажиллагааг хэлнэ.1 

Ажил олгогч гэж эдийн засгийн үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрийг бие даан 
гаргаж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс олсон ашиг буюу ашиг олох 
боломжоос шууд хамаарах бизнестээ урт хугацаагаар нэг буюу түүнээс дээш ажилтныг 
хөдөлмөрийн болон бусад гэрээ, тохиролцооны үндсэн дээр авч ажиллуулж буй эзэн, 
байгууллагын удирдлагыг хэлнэ.2 

Багаар ажиллах гэдэг нь мэдлэг, мэдээ, туршлага, дадлагаа хуваалцах ажлын хэвшмэл 
хэсэг юм. 

Боловсролын түвшин гэж тухайн шатанд эзэмшвэл зохих сургуулийн өмнөх, бага, 
дунд, дээд боловсролын байгууллагын стандартаар тогтоосон мэдлэгийн хэмжээг 
хэлнэ. 

Дагалдан сургалт гэж дагалдан суралцагчийг мэргэжлийн ажилд сургахын тулд ур 
чадвар, ажлын туршлага бүхий хэн нэгний удирдлага хяналтын дор сургах үйл 
ажиллагааг хэлнэ. 

Дадлагажуулах сургалт гэж үйлдвэрлэл, ажлын орчинд мэргэшлийн ажилтны 
удирдлагаар ур чадвар эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. 

Мэргэжил гэж тодорхой ажил, хөдөлмөр эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадлын 
цогцыг хэлнэ. 

Мэргэжлийн боловсрол гэж тодорхой мэргэжлийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, 
хэрэгцээнд нийцүүлж зохион байгуулалттай сургалтаар эзэмшүүлсэн мэргэжлийн 
мэдлэг, ур чадвар, хөдөлмөрийн болон харилцааны соёлын төлөвшлийг ойлгоно. 

Мэргэжлийн сургалт гэж тодорхой ажил, хөдөлмөр эрхлэхэд шаардагдах мэргэжлийн 
ур чадвар олгох, дээшлүүлэх, давтан сургах, дадлагажуулах, хөдөлмөрийн болон 
харилцааны соёл төлөвшүүлэх, аж ахуй эрхлэх мэдлэг олгох үйл ажиллагааг ойлгоно. 

Мэргэжлийн ур чадвар гэж тодорхой ажил мэргэжлийн даалгавар гүйцэтгэхэд 
зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг, туршлага, дадлагыг хэлнэ. 

Мэргэжилтэй ажилтан гэж тодорхой ажил эрхлэх, мэдлэг ба зохих ур чадварыг 
зориулалтын сургалтаар олж авсан, эсвэл эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан 
мэргэжилтэй хүнийг хэлнэ. 

 

 

 

 

                                                           
1 Мэргэшлийн түвшний тогтолцоо, мэргэжлийн боловсрол сургалтын нэр томьёоны тайлбар толь, Л.Лханям, С.Цээпэл, 
С.Баатар, 2011 он 
2 ҮСХ-ы дарга, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 19, 16-ны өдрийн 01/68/94 тоот 
тушаалын хавсралт “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал” 
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 
 

ХНХЯ – Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

ХНХСИ – Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт 

ХХҮЕГ – Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 

ААНБ – Аж ахуй нэгж байгууллага 

БНСУ- Бүгд найрамдах Солонгос улс 

МБСБ – Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага  

ҮСХ – Үндэсний статистикийн хороо  

ХАБЭА – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

ХММО – Хүнд машин, механизмын оператор 
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СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, ХҮРЭЭ 
 

Монгол улс хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, мэргэжилтэй ажиллах хүчний 
хэрэгцээнд түшиглэн шаардагдах мэргэжил, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх үйл 
ажиллагааг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тогтолцоогоор дамжуулан хэрэгжүүлж 
байгаа билээ.  

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын судалгааны институт нь ажил олгогчдын ажилтнуудад тавьдаг ерөнхий 
болон тусгай ур чадварын шаардлагыг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
байгууллагаар бэлтгэгддэг мэргэжлүүдийн хүрээнд тодорхойлох зорилгоор “Ажил 
олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаа”-г зохион байгуулан, гүйцэтгэлээ. 
Судалгааны зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн юм. Үүнд: 

✓ Ажил олгогчдын тавьдаг ур чадварын нийтлэг шаардлагыг тодорхойлох;  
✓ Сонгосон мэргэжил тус бүрээр ажил олгогчдоос шаарддаг нарийн мэргэжлийн ур 

чадварын шаардлагыг тодорхойлох;  
✓ Ажилтан шинээр авахдаа харгалзан үздэг анхдагч шаардлагыг тодорхойлох; 
✓ Шинэ ажилтны ур чадвар ажил олгогчдын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг 

үнэлэх; 

Судалгаанд 2015-2016 оны хичээлийн жилд МБСБ-ын хамгийн их төгсөгчтэй мэргэжил, 
2017-2018 оны хичээлийн жилд МБСБ-ын түгээмэл элсэгчтэй мэргэжил, Хөдөлмөрийн 
зах зээлийн эрэлттэй ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг харгалзан дараах мэргэжлүүдийг 
сонгосон. Үүнд: 

1. Үсчин  
2. Сувилагч 
3. Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин 
4. Тогооч 
5. Барилгын цахилгаанчин 
6. Барилгын сантехникч  
7. Хүнд машин, механизмын оператор 
8. Гагнуурчин гэсэн мэргэжлүүд 

Мэргэжлийн тодорхойлолт, гүйцэтгэх үүрэг, ур чадварыг “Ажил мэргэжлийн 
лавлах толь”, “Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал тодорхойлолт /ҮАМАТ-08/”, 
“Мэргэжлээ сонгох нь ном”, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалт. ерөнхий шаардлага MNS 
6541 : 2015” зэрэг ангилал, лавлах толь, стандартуудад заагдсаны дагуу авч, тэдгээрт 
үндэслэн судалгааны асуулт, аргачлалыг тодорхойлсон бөгөөд мэдээллийг чанарын 
судалгааны аргаар цуглуулсан болно.  
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БҮЛЭГ 2. СУДАЛГААНЫ ҮНДСЭН ҮР ДҮН 
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СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА 
 

Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаанд уул уурхай, барилга, 
боловсруулах үйлдвэрлэл, эрүүл мэнд, үйлчилгээний салбар тус бүрээс 11-16, нийт 110 
ААНБ-ыг сонгон, тухайн мэргэжлийн ажилтныг хариуцан ажилладаг ахлах мэргэжилтэн, 
инженер, албан тушаалтнуудаас мэдээллийг цуглуулсан.  ААНБ-уудыг сонгохдоо: 

1. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага 
төгссөн ажилтан ажиллуулсан. 

2. ААНБ-ын цар хүрээ болон тухайн мэргэжлийн ажилтны шингээлт, үйл ажиллагаа 
явуулсан хугацаа зэрэг шалгуурууд тавьсан. 

Эдгээр аж ахуй нэгж байгууллагуудад 34 мянган ажиллагчид ажиллаж байгаагаас 35 
хувь нь эмэгтэйчүүд байна. 

Үсчин мэргэжлийн ажил олгогчдод ажиллаж байгаа ажиллагчдын тоо бага байсан бол 
гагнуурчин, хүнд машин, механизмын операторч, сувилагч ажиллуулж байгаа ААНБ 
харьцангуй их ажиллагчидтай байна. 

Зураг 1. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, ажиллагчдын тооны бүлгээр, 8 мэргэжлээр 

 

ААНБ-уудыг үйл ажиллагаа явуулсан жилээр авч үзвэл, 13 хувь нь 5 хүртэлх, 35 хувь нь 
6-10, 18 хувь нь 11-20, 19 хувь нь 21-50, 15 хувь нь 51-ээс дээш жил үйл ажиллагаа 
явуулсан туршлагатай байна.  
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Зураг 2. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, үйл ажиллагаа явуулсан жилээр, 8 мэргэжлээр 

 

Судалгаанд хамрагдсан нийт ААНБ-уудын 74 хувь нь хүний нөөцийн мэргэжилтэнтэй 
байсан. Үсчин мэргэжлийн ажил олгогчдын 29 хувь нь, харин бусад мэргэжлийн ажил 
олгогчдын 50-аас дээш хувь нь хүний нөөцийн мэргэжилтэнтэй байна. 
Зураг 3. Хүний нөөцийн мэргэжилтэнтэй ААНБ, хувиар 

 
Нийт судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 93 хувь нь шинээр ажилтан авахдаа 
сургаж, дадлагажуулж авдаг байна. Үсчин, сувилагч, барилгын сантехникч гэсэн 
мэргэжлийн ажилтан шинээр авсан бүх ажил олгогчид тэднийг сургаж, дадлагажуулж 
авчээ.  
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Зураг 4. Шинээр ажилтан авахад сургаж авдаг ААНБ, хувиар 

 

Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлага 
 

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид ажиллагчдад онолын мэдлэг, хувь хүний 
хандлага ба ур чадвар, мэргэжлийн ур чадварын хувьд ямар шаардлага тавьдаг болохыг 
энэ хэсэгт авч үзнэ. Эдгээр үзүүлэлтийг 1-4 /1-огт чухал биш, 2-чухал биш, 3-чухал, 4-
маш чухал/ түвшингээр үнэлүүлсэн.  

Онолын мэдлэг: 

Бүх ажил олгогчид онолын мэдлэгийг чухал гэж үзэж байгаа буюу үнэлгээний дундаж нь 
3.4 байна. Ялангуяа тогооч мэргэжлийн ажилтан ажиллуулдаг ажил олгогчид мэдлэгийг 
бусад мэргэжлийн ажил олгогчдоос илүү чухал гэж үздэг.  

Зураг 5. Ажил олгогчид ажиллагчдаас шаарддаг онолын мэдлэг, 8 мэргэжлээр 

 
Мэргэжил бүрийн хувьд ажил олгогчдын шаардаж буй онолын мэдлэгийг дараах хэсэгт 
харуулав. 

Үсчин: 

• Үйлчилгээний ажилтны ёс зүй; 
• Үсний гэмтэл ба өвчлөлийн төрөл, үүсэх шалтгаан; 
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• Үсний шинж чанарыг тодорхойлох, угаах, арчлах, хуйханд иллэг хийх технологи 

Сувилагч: 

• Түгээмэл үйлдлийн стандарт; 
• Халдвар хамгааллын дэглэмийн талаар холбогдох хууль эрх зүйн актууд,  
• Эмнэлгийн ажилтны ёс зүй, дүрэм, журам; 
• Зүрх, судасны эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн үед үзүүлэх сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээ; 
• Мэс заслын сувилахуйн суурь тусламж үйлчилгээ;  

Оёдолчин: 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй; 
• Технологийн бичиг баримт уншиж, ойлгох; 
• Шулуун оёдлын болон хэрээсний машины ажиллах зарчим, тохиргоо, үйлчилгээ; 
• Гар ажиллагааны горим, хэрэглэгдэх багаж хэрэгслүүд  

Тогооч: 

• Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага; 
• Хоолны газрын үндсэн ойлголт; 
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй; 
• Ажлын байрны бэлтгэл ажил; 
• Хүнсний түүхий эдэд эрүүл ахуй, технологийн шаардлагын дагуу боловсруулалт 

хийх; 
• Зууш, салатны ангилал, нэр төрөл, бэлтгэх технологи; 
• Хүнсний бүтээгдэхүүний боловсруулалтын аргууд 

Цахилгаанчин: 

• Цахилгаан техникийн суурь мэдлэг;  
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй; 
• Цахилгааны үзлэг, шалгалт хийх; 
• Ажлын зураг унших; 
• Тэмдэг, тэмдэглэгээнүүд; 

Сантехникч: 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй; 
• Халаалтын систем; 
• Слесарийн ажил; 
• Барилгын доторх хангамж, ариутгах татуургын систем, түүний угсралт  

Хүнд машин, механизмын оператор: 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй; 
• Техникийн хүчин чадал, даац; 
• Талбайн жолоодлого; 

Гагнуурчин: 

• Гагнуурын холболтын төрөл ба байрлал; 
• Гагнуурын холболтын оёосны төрөл; 
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй; 
• Цахилгаан гагнуурын тоног, төхөөрөмжийн зохион байгуулалт, төрөл. 

 

19



20 
 

Хувь хүний хандлага 

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид хувь хүний хандлагыг үнэлсэн үнэлгээний 
дундаж 3.7 байна. Сувилагч, гагнуурчин мэргэжлийн ажилтан авч ажиллуулдаг ажил 
олгогчид хувь хүн зөв хандлагатай байх нь маш чухал гэж үздэг.  

Зураг 6. Ажил олгогчид ажиллагчдаас шаарддаг хандлага, 8 мэргэжлээр 

 
Хувь хүний чадвар 

Ажил олгогчдын хувь хүний  чадварын үзүүлэлтүүдийг үнэлсэн үнэлгээний 
дундаж 3.2 байна. Сувилагч мэргэжлийн ажил олгогчид бусад мэргэжлийн ажил 
олгогчдоос илүүтэйгээр хувь хүний мэргэжлээс үл шалтгаалах чадварыг чухал гэж үздэг 
байна. 

 Бид энэ хэсэгт ажил олгогчид тухайн мэргэжлийн ажиллагчаас компьютер болон 
гадаад хэлний мэдлэгийг шаарддаг эсэхийг асуухад сувилагч мэргэжлээс бусад нь ҮГҮЙ 
гэж хариулсан. 

Зураг 7. Ажил олгогчид ажиллагчдаас шаарддаг хувь хүний ур чадвар, 8 мэргэжлээр 

 
Мэргэжлийн ур чадвар 

Ажил мэргэжлийн лавлах толь, Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал, 
тодорхойлолт /ҮАМАТ-08/, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалт: ерөнхий шаардлага MNS 
6541:2015” зэрэг ангилал, стандартуудад орсон мэргэжлүүдийн эзэмшвэл зохих ур  
чадваруудыг ажил олгогч ажилтнаас шаарддаг эсэхийг тодруулж үнэлүүллээ.  

Мэргэжлийн ур чадварын дундаж үнэлгээ 3.4 байна. Мэргэжил бүрээр үзэхэд 
сувилагч, хүнд машин, механизмын операторч мэргэжлийн ажил олгогчид мэргэжлийн 
ур чадвар маш чухал гэж үзэж байна.  
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Зураг 8. Эзэмшвэл зохих ур чадварыг ажил олгогч нар шаарддаг эсэх, 8 мэргэжлээр 

 

Ажил олгогч нарын тодорхойлсноор эзэмшвэл зохих хамгийн чухал нийтлэг ур чадварыг 
мэргэжил бүрээр товч дурдъя. 

Үсчин: 

• Үс арчилгааны талаар үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх; 
• Үсний хэв шинжийг тодорхойлох; 
• Үс арчлах; 
• Үсний шинж чанарыг тодорхойлох, угаах, арчлах, хуйханд иллэг хийх; 
• Хиймэл, нэмэлт үс, чимэглэл хийх 

Сувилагч: 

• Эмчлүүлэгчтэй харилцаа тогтоох; 
• Амин үзүүлэлт хэмжих; 
• Тарилга хийх ажилбар; 
• Шинжилгээ авах; 
• Сувилахуйн түгээмэл үйлдлийн стандарт, эмнэл зүйн удирдамжийг хэрэгжүүлэх;  

Эдгээр нь Эрүүл мэндийн технологи, Эмчилгээ, оношилгооны түгээмэл үйлдлүүдийн 
стандартад багтдаг.  

Оёдолчин: 

• Ажлын бэлтгэл хангах; 
• Бүрдэл хэсгүүдийг хавсарч шулуун оёх; 
• Бэлтгэсэн бүрдэл хэсгүүдийг нэгтгэж оёх;  
• Жижиг бүрдэл хэсгүүдийг бэлтгэж оёх; 
• Бэлэн бүтээгдэхүүн индүүдэх; 
• Хөнгөн хувцас оёх;  

Тогооч: 

• Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх; 
• Хүнсний түүхий эдэд эрүүл ахуй, технологийн дагуу анхны боловсруулалт хийх; 
• Төрөл бүрийн шөлтэй хоолыг технологи ажиллагааны дагуу бэлтгэж хийх; 
• Хоолны газрын тоног, төхөөрөмж ажиллуулах; 
• Үндсэн хоолыг технологийн дагуу бэлтгэж хийх; 
• Тогоочийн бичиг, баримт хөтлөх; 
• Төрөл бүрийн зууш, салатыг технологийн дагуу бэлтгэх; 
• Энгийн чимэглэл хийх; 

3.2
3.5

3.6

3.0

3.9

3.7

2.6

3.8
Сантехникч

Цахилгаанчин

Гагнуурчин

Оёдолчин

Сувилагч

Тогооч

Үсчин

ХММО

21



22 
 

Цахилгаанчин:  

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх; 
• Гэрэлтүүлгийг суурилуулах, тогтоох, шаардлагатай холболтуудыг гүйцэтгэх; 
• Цахилгаан шугамын утас, тоног төхөөрөмж бэхлэх, тогтоох; 
• Осол аюул, доголдлоос урьдчилан сэргийлэх, тохируулга, засвар үйлчилгээ хийх; 
• Цахилгааны самбаруудын схем бүдүүвчийг харан холболт хийх, угсрах, 

суурилуулах; 
• Нэг фазын тоолуур, гурван фазын энгийн ба гүйдлийн трансформатораар 

ажилладаг тоолуурын холболт гүйцэтгэх;  

Сантехникч: 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх; 
• Халаалтын дотор систем, түүний тоног төхөөрөмж угсрах; 
• Шалны халаалт, цэвэр усны систем угсрах; 
• Дулаан, цэвэр усны шугамыг ус болон хийгээр шалгах; 
• Дотор усан хангамж, гал унтраах систем угсрах;  

Хүнд машин, механизмын оператор: 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх; 
• Техникийн аюулгүй  ажиллагаа мөрдөх; 
• Техникийн хянах самбарын утга ойлгох;  
• Маневр хийх; 
• Техникийн үзлэг хийх; 

Гагнуурчин: 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх; 
• Гагнуурын болон засварын багаж, хэрэгсэлтэй зөв харьцах; 
• Цахилгаан, хагас автомат болон хийн гагнуураар технологи, стандартын дагуу 

гагнах; 
• Техникийн шугам зураг унших чадвар эзэмшсэн байхыг шаардаж байна.  

Ажил олгогчдын чухал гэж үзсэн хувь хүний хандлага, чадварыг мэргэжлээр 
бүрээр харууллаа. Ажлын ачаалал даах, багаар болон бие даан ажиллах чадвар, хамт 
олны дунд биеэ зөв авч явах хандлагыг чухал гэж үздэг байна. 
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Хүснэгт 1. Ажил олгогчид ажиллагчдаас шаарддаг хувь хүний чадвар, хандлага /3-аас дээш 
үнэлэгдсэн /, 8 мэргэжлээр 
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Хувь хүний ур чадвар         

Багаар ажиллах         
Бие даан ажиллах         

Ажлын ачаалал даах         
Гарын эвсэл, хурдан шалмаг 

хөдөлгөөнтэй байх 
        

Хариуцлагатай байх         
Асуудал шийдэх         

Компьютер дээр ажиллах         
Гадаад хэлний мэдлэг         

Хандлага         

Биеэ зөв авч явах         
Санаачилгатай         

Тогтвор суурьшилтай 
ажиллах         

Цаг баримтлах         
Мэргэжилдээ сонирхолтой          

Ажлаа амжилттай 
гүйцэтгэх хүсэл 

тэмүүлэлтэй 
        

Суралцах, мэргэжлээ 
дээшлүүлэх сонирхолтой 

        

Харилцааны соёл, сахилга 
баттай 

        

Нягт нямбай         
Хувийн зохион 

байгуулалттай 
        

Ёс зүйн дүрэм баримтлах         
Тэвчээр хатуужилтай         

Мэргэжлийн ур чадвар                 
ХАБЭА-г хангаж ажиллах                 

 

Шинээр ажилтан авахдаа боловсролын түвшин, хүйс, нас, гадаад төрх, бие 
бялдрыг харгалздаг эсэхийг ажил олгогчдоос тодруулж, 1-4 түвшингээр үнэлүүлсэн. 

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын үнэлгээний дунджаар боловсролын 
түвшин - 2.8, нас – 2.6, хүйс - 2.4, гадаад төрх, бие бялдар - 2.0 гэж үнэлснээс харахад 
ерөнхийдөө шинээр ажилтан авахдаа хувь хүний хүмүүжил, хандлагыг л харж авахаас 
шууд ур чадвартай хүн авах боломж хязгаарлагдмал байна. Мэдээлэл цуглуулалтын 
явцад энэ талаар дийлэнх ажил олгогчид хэлж байсан юм. Гэхдээ энэ үр дүнг мэргэжил 
бүрээр дэлгэрүүлж харвал, сувилагч боловсролын түвшнийг, барилгын сантехникчид 
нас, хүйсийг харгалзаж үздэг нь түгээмэл байна.  
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Зураг 9. Шинээр ажилтан авахад харгалздаг үзүүлэлт, 8 мэргэжлээр 

 

Шинэ ажилтны мэргэжлийн ур чадвар 
 

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид сүүлийн 3 жилийн хугацаанд МБСБ-ын  
525 төгсөгчдийг ажилд авсан байна.   

Тэдгээр шинэ ажиллагчдын мэргэжлийн голлох 6-8 ур чадварыг ажил олгогчдоор 
1-4 /1-маш муу, 2-муу, 3-сайн, 4-маш сайн/ түвшингээр үнэлүүлсэн. Уг үнэлгээгээр 8 
мэргэжлийн төгсөгчдийн ур чадварын дундаж 2.4 буюу мэргэжлийн ур чадвар сайн биш 
гэж тэд үнэлсэн. Ялангуяа үсчин мэргэжлийн төгсөгчдийн ур чадвар маш муу байна 
гэжээ.  

Зураг 10. Шинэ ажиллагчдын (МБСБ төгссөн) мэргэжлийн ур чадварыг үнэлсэн үнэлгээ, 8 
мэргэжлээр 

 
Судалгаанд хамрагдсан нийт ажил олгогчид мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
байгууллага төгссөн шинэ ажилтны мэргэжлийн ур чадварыг үнэлэхдээ дөнгөж 8.0 хувь 
нь л маш сайн, 37.0 хувь нь сайн, 41.0 хувь нь муу, 14.0 хувь нь маш муу гэж үзсэн. Энэ 
үнэлгээг мэргэжил тус бүрээр авч үзвэл, барилгын цахилгаан мэргэжлээр ажилтан авсан 
ажил олгогчдын дийлэнх нь сайн гэж үнэлсэн бол, үсчин мэргэжлийн ажилтан авч 
ажиллуулсан ажил олгогчдын ихэнх нь муу гэж үнэлсэн байна. 
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Зураг 11. Шинээр МБСБ төгссөн ажилтны ур чадварын үнэлгээ, 8 мэргэжлээр 

 

Ажил олгогчдын хамгийн их давтамжтай дурдсан дутагдалтай ур чадваруудыг 
мэргэжлээр нэрлэвэл,  

Үсчин: 

• Гоёлын засалт хийх; 
• Хиймэл, нэмэлт үс, чимэглэл хийх; 
• Үсний шинж чанар тодорхойлох; 
• Үс угаах, иллэг хийх, хатаах технологи;  

Сувилагч: 

• Баримт бичиг хөтлөх; 
• Судас тариа хийх;  
• Шинжилгээ авах; 
• Асаргаа, сувилгаа хийх; 
• Халдвар хамгаалал мөрдөх; 
• Үйлчлүүлэгчтэй харилцах чадвар; 
• Эмийн жор унших; 
• Мэргэжлийн үг хэллэг, тарианы хольцын талаарх мэдлэг; 

Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин: 

• Технологийн баримт бичиг уншиж, ойлгох; 
• Хувцас оёх чадвар; 
• Деталь хэсгийн нэршил; 
• Оёдлын талаарх онолын мэдлэг; 

Тогооч: 

• Энгийн чимэглэл хийх; 
• Мах бэлтгэх; 
• Технологи картын дагуу хоол хийх чадвар; 
• Хоол хийх технологи; 
• Хүнсний ногоо болон соусны нэршил, хэрэглээ;  
• Хэрчих технологи; 
• Хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, хамгаалалтын талаарх мэдлэг; 
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Барилгын цахилгаанчин: 

• Цахилгааны самбаруудын схем бүдүүвчийн дагуу угсарч, суурилуулах; 
• Цахилгааны холболт хийх; 
• Бие даан ажиллах; 
• Ажлын зураг унших чадвар; 
• Материалын нэр, төрлийн мэдлэг; 

Барилгын сантехникч: 

• Ялтсан цогц төхөөрөмж угсрах; 
• Ус, дулаан хангамжийн сүлжээ угсрах; 
• Барилгын доторх халуун, хүйтэн усны систем угсрах; 
• Ажлын зураг унших чадвар; 
• Ажлын норм, стандартын мэдлэг, мөрдөн ажиллах; 
• Материалын нэр, төрлийн мэдлэг, ашиглалт; 

Хүнд машин, механизмын оператор: 

• Ачилт, асгалт хийх; 
• Манейвр хийх; 
• Өгсүүр газар жолоодлого хийх;  
• Техникийн үзлэг хийх чадвар; 
• Техникийн эд анги, хүчин чадлын талаарх мэдлэг; 
• Орон зайн баримжаа авах чадвар; 
• Автосамосвалын операторуудын ур чадвар; 

Гагнуурчин: 

• Аргон, хийн болон хагас автомат гагнуураар технологийн дагуу гагнах; 
• ХАБЭА мөрдөн ажиллах; 
• Гагнуурын оёдол хийх; 
• Тэмдэг, тэмдэглэгээний талаарх мэдлэг; 
• Ширэм, зэс гагнах технологи; 
• Материал, электрод сонгох мэдлэг хангалтгүй байна.  

МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 
 

Бид ажил олгогчдоос МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөр, түүгээр бэлтгэгдэж буй 
төгсөгчдийн онолын мэдлэг, практик ур чадвар нь тэдний шаардлагад нийцэж байгаа 
эсэхийг мөн тодрууллаа.  

Нийт ажил олгогчдын 16 хувь нь төгсөгчдийн онолын мэдлэгийг хангалттай гэж 
үзэж байгаа бол 58 хувь нь дунд зэрэг, 26 хувь нь хангалтгүй гэж үзсэн. Мэргэжил бүрээр 
харвал, хамгийн сайн үнэлгээтэй нь сувилагч, муу үнэлгээтэй нь үсчин мэргэжлийн 
төгсөгчид байна.  
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Зураг 12. Ажил олгогчид МБСБ төгсөгчдийн онолын мэдлэгийг үнэлсэн үнэлгээ, 8 мэргэжлээр 

 
Төгсөгчдийн практик ур чадвар ажлын шаардлагад нийцдэг эсэхийг тодруулсан 

үнэлгээнд ажил олгогчдын 6 хувь нь нийцдэг, 44 хувь нь дунд зэрэг, 51 хувь нь 
нийцдэггүй гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, төгсөгчдийн практик ур чадвар ажил олгогчдын 
шаардлагад хүрэхгүй байна. Ялангуяа ХММО, үсчин, гагнуурчин мэргэжлээр 
төгсөгчдийнх ихэнх ажил олгогчдын  шаардлагад нийцэхгүй байна гэжээ.  

Зураг 13. Ажил олгогчид МБСБ төгсөгчдийн практик ур чадварыг үнэлсэн үнэлгээ, 8 мэргэжлээр 

 

Бидний сонгосон 8 мэргэжлийг бэлтгэж буй МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн 
талаарх ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийг тодруулахад 9 хувь нь хангалуун, 57 хувь нь 
дунд зэрэг, 34 хувь нь хангалуун бус байна. Энэ нь МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрт 
зайлшгүй шинэчлэлт хийх хэрэгтэйг харуулсан үзүүлэлт болов. Нөгөө талаар, МБСБ-ын 
багшлах боловсон хүчний ур чадвар, тоног төхөөрөмж, дадлагын орчин, суралцагчдын 
идэвх, хандлага зэрэг нь төгсөгчийн ур чадварт сөргөөр нөлөөлдөг байх талтайг ажил 
олгогч нар мөн онцлон хэлж байсан. 

Тогооч мэргэжлийн ажил олгогчид бусад мэргэжлийнхтэй харьцуулахад сургалтын 
хөтөлбөр дэх сэтгэл ханамж арай илүү, сувилагчийнх хангалуун бус байна. Нэг зүйлийг 
дурдахад, сувилагч мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр сургууль бүрд харилцан адилгүй 
байдагтай холбоотой гэж ажил олгогчид хэлж байсан. 
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Зураг 14. Ажил олгогчдын МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн сэтгэл ханамж, 8 мэргэжлээр 

 

Үсчин, гагнуурчин, барилгын сантехникч мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт сэтгэл 
хангалуун гэж хариулах нэг ч ажил олгогч байсангүй. 
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БҮЛЭГ 3. МЭРГЭЖЛҮҮДИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН 
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Мэргэжлийн тодорхойлолт 

Үсчин нь үс тайрах, хэлбэр, загвар гаргах, будах, шулуун болгох, долгион 
оруулах, хайчлах зэрэг үйлчилгээг хийдэг. Гүйцэтгэх үүрэг: 

✓ Үс тайрах, угаах, буржийлгах, өнгийг нь хувиргах  
✓ Сахал засах, хусах 
✓ Үйлчлүүлэгчийн захиалга хүсэлтээр хиймэл үс тохируулах 
✓ Үсний засалт, үс арчилгааны болон үсний бүтээгдэхүүний талаар 

зөвлөгөө өгөх 
✓ Үсийг уртасгах болон хөвсийлгөх зэргээр хэв загварыг өөрчлөх 
✓ Үйлчлүүлэгчийн захиалга авах 
✓ Ажлын байраа цэвэрлэх, багаж хэрэгслээ ариутгах, үйлчилгээний 

төлбөр авах зэрэг багтана. 3 
Эрэгтэй үсчин, эмэгтэй үсчин, үс арчилгааны мэргэжилтэн гэж ангилан авч үздэг.  
2016 онд МБСБ-ыг 600 орчим төгсөгчид үсчин мэргэжлээр мэргэшин, суралцан төгссөн 
байна.    

1.1.1. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж 

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа МБСБ төгсөгчдийг авч 
ажиллуулсан, ажиллуулж буй ажил олгогчийг сонгон, судалгаанд хамрууллаа. Үүнд 14 
үсчин, гоо сайхны салоны захирал, менежер, мастер үсчин зэрэг албан тушаалтнуудаас 
мэдээлэл цуглуулсан. Эдгээр ажил олгогчдын 43 хувь нь 10-15, 29 хувь нь 20 ба түүнээс 
дээш, 21 хувь нь 10 хүртэлх, 7 хувь нь 16-19 ажиллагчидтай байна.  

Зураг 15. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, ажиллагчдын тооны бүлгээр 
                                                                                                   

 
Мөн тэдний 64 хувь нь 6-10 жил, 22 хувь нь 11-15 жил байнгын үйл ажиллагаа 

явуулжээ.  

Зураг 16. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, үйл ажиллагаа явуулсан жилээр 

 
Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдод 244 ажилтан ажиллаж байгаагаас 74 

хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Харин 49 хувь нь үсчин мэргэжлийн ажилтан ажиллаж 
байна. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 64 хувьд нь 10 хүртэлх тооны үсчин 
ажилладаг байна. 

                                                           
3 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт, 2010 он 
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1.1.2. Ажилтан шинээр авахад тавигдах шаардлага 

Ажил олгогчид үсчин шинээр авахдаа тухайн хүний мэргэжил, ур чадвараас үл 
хамаарах хувь хүний хөгжлийн тодорхой үзүүлэлтүүдийг харгалзан үздэг. Бид 
судалгаандаа ажил олгогчид шинэ ажилтан авахдаа боловсролын түвшин, нас, хүйс, 
гадаад төрх, бие бялдрыг харгалзан үздэг эсэхийг тодруулсан. Ингэхдээ ярилцлага 
авсан ажилтнаар 1-4 /1 огт чухал биш, 2 чухал биш, 3 чухал, 4 маш чухал / оноо өгөх 
зарчмаар үнэлгээ хийлгэсэн. 

Ажил олгогчид үсчин мэргэжлийн ажилтан шинээр авахдаа нас болон гадаад 
төрх бие бялдрын үзүүлэлтийг тодорхой хэмжээнд харгалзан үздэг болох нь харагдаж 
байна. Ялангуяа 10 хүртэл ажиллагчтай ААНБ-ын хувьд насыг чухалд тооцдог байна. 
Үүнийг тухайн хүн үйлчилгээний ажил эрхэлдэгтэй нь холбож ойлгож болох юм. Харин 
ажил олгогчид хүйсийг харгалзан үзэх үзүүлэлт гэж үзэхгүй байна.  

Зураг 17. Шинэ үсчин авахад чухалчилдаг хүчин зүйлс 

 

Хүснэгт 2. Шинэ үсчин авахад чухалчилдаг хүчин зүйлс, ажиллагчдын тооны бүлгээр  

Ажиллагчдын 
тооны бүлэг 
 

Үсчин авахад чухалчилдаг зүйлс 
Боловсрол Нас Гадаад төрх Хүйс 

1-9 2.7 3.7 3.0 2.7 
10-15 2.5 2.8 2.5 1.5 
16-19 2.5 2.5 2.5 2.0 
20-с дээш  2.3 2.3 2.7 2.7 

 

ШИНЭ АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР 

 МБСБ төгсөн шинээр ажилд орж буй үсчний хувьд мэргэжлийн ур чадвар нь ажил 
олгогчдын шаардлагад нийцэж буй эсэх талаар энэ хэсэгт авч үзье.  

1.1.3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаар бэлтгэгдсэн 
ажиллагчдын үнэлгээ 

  Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид сүүлийн 3 жилд 53 үсчин шинээр авч 
ажиллуулснаас 53.0 хувь нь мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгч 
байна.  
       Тэдний мэргэжлийн ур чадварыг дараах 8 үзүүлэлтийн дагуу 1-4 /1-маш муу, 2-муу 
3-сайн 4-маш сайн/ түвшингээр үнэлүүллээ.  Үүнд: 

2.5

2.9

2.6

2.1

Боловсрол

Нас

Гадаад 
төрх

Хүйс

32



33 
 

✓ Үйлчилгээнд хэрэглэгдэх материалын шинж чанар, орц, норм, найрлагыг 
мэддэг, зориулалтын дагуу хэрэглэх 

✓ Үсчний багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж сонгох, ашиглах 
✓ Үсний шинж чанарыг тодорхойлох, угаах, арчлах, хуйханд иллэг хийх 
✓ Үс засах, тайрах 
✓ Үсийг химийн бодисоор буржийлгах, шулуутгах, будах 
✓ Үс долгиотуулах, хэлбэржүүлэх 
✓ Гоёлын засалт хийх 
✓ Хиймэл, нэмэлт үс, чимэглэлийн зүйл хийх зэрэг болно. 

Нийт ажил олгогчдын дундаж үнэлгээгээр шинээр ажилд орсон ажиллагчдын 
мэргэжлийн ур чадвар хангалтгүй гэж үзсэн бол үсчний багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 
сонгож ашиглах чадвар 2.4 байгаа нь бусад үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад хамгийн 
өндөр үнэлгээтэй байна. Гол ажиллагаа болох үс засах, тайрах, долгиотуулах, 
хэлбэржүүлэх чадварыг 1.6-1.9 гэж үнэлсэн нь мэргэжлийн ур чадварын хувьд 
хангалтгүй байгааг харуулж байна.  

Зураг 18. Шинэ үсчний ур чадварын үнэлгээ 

 
Байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр харвал, 16-19 ажиллагчидтай ажил 

олгогчид бүх ур чадварыг хангалтгүй буюу 1.0-1.5 гэж үнэлжээ.  
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материалын шинж чанар, 

орц, норм, найрлагыг 
мэддэг, зориулалтын 

дагуу хэрэглэх
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Үсийг химийн бодисоор 
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Хиймэл, нэмэлт үс, 
чимэглэлийн зүйл хийх
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Хүснэгт 3. Үсчдийн ур чадварыг үнэлсэн үнэлгээ, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Д/д Шалгуур үзүүлэлт 
Ажиллагчдын тооны бүлгээр 

1-9 10-15 16-19 20-с 
дээш 

1 Үйлчилгээнд хэрэглэгдэх материалын шинж чанар, 
орц, норм, найрлагыг мэддэг, зориулалтын дагуу 
хэрэглэх 

1.7 1.8 1.5 2.0 

2 Үсчний багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж сонгох, 
ашиглах 2.7 2.5 1.5 2.3 

3 Үсний шинж чанарыг тодорхойлох, угаах, арчлах, 
хуйханд иллэг хийх 2.3 2.2 1.5 2.3 

4 Үс засах, тайрах 1.7 1.7 1.5 1.3 
5 Үсийг химийн бодисоор буржийлгах, шулуутгах, 

будах 1.7 1.7 1.0 1.7 

6 Үс долгиотуулах, хэлбэржүүлэх 2.0 1.8 1.0 2.3 
7 Гоёлын засалт хийх 1.7 1.2 1.0 1.0 
8 Хиймэл, нэмэлт үс, чимэглэлийн зүйл хийх 1.7 1.2 1.0 1.3 

 

Шинэ ажилтны мэдлэг, ур чадвар 

       Судалгаанд хамрагдсан бүх ажил олгогчид шинээр ажилд орсон ажиллагчдын 
мэргэжлийн ур чадвар дутагдалтай буюу хангалтгүй байна гэж үзсэн.  
       Ажил олгогчдын хамгийн ихээр нэрлэж буй дутагдал нь мэргэжлийн ур чадвар 
гэхээсээ илүү мэргэжлийн анхан шатны мэдлэг, ойлголт хангалтгүй байгааг хэлж 
байлаа.  

Хүснэгт 4. Шинэ үсчдийн дутагдалтай мэдлэг, ур чадвар   
 

Мэдлэг Ур чадвар 
1 Анхан шатны мэдлэг 

 
Үс угаах, иллэг хийх 
чадвар 

2 Үсний шинж чанарыг 
тодорхойлох 

Тайралт хийх чадвар 

3 Үс угаах, иллэг хийх 
технологи 

Практик ур чадвар 

4 Үс хатаах процесс Сэтгэлгүй, хүсэлгүй, 
хичээнгүй биш 

       Ажил олгогчдын нэрлэсэн дутагдлуудыг нэгтгэн харвал үсний шинж чанар 
тодорхойлох, үс угаах, иллэг хийх, хатаах технологийн мэдлэг дутмаг гэж үзсэн бол 
угаах иллэг хийх, хатаах процессыг гардан гүйцэтгэх чадвар ч сул байдаг байна. Мөн 
тайралт хийх практик ур чадвар маш дутагдалтай байдаг. Ийм ч учраас судалгаанд 
хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүд шинэ ажилтан авахдаа сургаж, дадлагажуулж авдаг ажээ.  

1.1.4. Ажиллагчдын ажлаас гарч буй шалтгаан 

Судалгаагаар сүүлийн нэг жилийн хугацаанд тухайн байгууллагаас чөлөөлөгдсөн 
үсчин байгаа эсэхийг тодруулсан бөгөөд ААНБ-уудын 17 үсчин ажлаас гарсан байна.  

Ажлаас гарсан шалтгааныг тодруулан ажил олгогчдоос хамгийн их дурдагдсан 
шалтгааныг доорх байдлаар нэгтгэн гаргалаа. Үүнд: 

✓ Жирэмсний амралт 
✓ Ур чадварын шаардлага хангахгүйн улмаас 
✓ Өөрийн ажлын байртай болсон 
✓ Үйлчлүүлэгчдээс гомдол гарсан учир  
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✓ Тууштай ажиллах чадваргүй 
✓ Хувь хүний хариуцлагагүй байдал  

Ажлаас гарсан хамгийн түгээмэл шалтгаан нь жирэмсний амралт авах явдал байсан 
бөгөөд ур чадвар дутагдахаас гадна өөрийн ажлын байртай болон тусгаарлан гарах 
явдал ч байдаг байна. Мөн хувь хүний хариуцлагатай холбоотой цаг баримталдаггүй, 
ажлаас байнга хоцрох, олон хоног ажил таслах гэх мэт асуудал гардаг байна.  

1.1.5. Нээлттэй зарласан ажлын байранд шаардах ур чадварууд 

        Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын хугацаанд ажил олгогч байгууллагын 75 
хувьд нь үсчний нээлттэй ажлын байр 21 байсан. Ажлын байр зарласан ажил олгогчдын 
56 хувь нь ажлын туршлага харгалзан үзэх бөгөөд дунджаар 2.8 жилийн ажлын 
туршлагатай байх хэрэгтэй гэж үзсэн байна.  

 Тухайн ажлын байрны ур чадварын шаардлагуудыг нэгтгэн үзвэл дараах ур 
чадваруудыг нэрлэсэн байна. Үүнд: 

✓ 1-ээс дээш зэрэгтэй байх; 
✓ Тайралт, гоёлын засалт хийх чадвартай байх; 
✓ Үс угаах, иллэг хийх, хатаах чадвартай байх; 
✓ Практик дадлага туршлагатай; 
✓ Анхан шатны мэдлэгтэй байх /сургаж авна/; 
✓ Хариуцлагатай, тууштай, цаг баримталдаг, хувийн төлөвшил сайтай байх 

гэсэн шалгуурууд тавьсан байна. 
 

2.1. АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

Энэ хэсэгт ажил олгогчид үсчинд тавих мэргэжил, ур чадварын шаардлагыг авч үзлээ.  

2.1.1. Мэргэжилтэй ажилтнаас шаардах ур чадварууд 

         Ажил олгогчоос үсчин мэргэжлийн ажилтанд тавих шаардлагыг мэдлэг, хандлага, 
хувь хүний ур чадвар, мэргэжлийн ур чадвар гэсэн үндсэн үзүүлэлтүүдийг хэр чухалчилж 
үздэг эсэхийг тодруулж ач холбогдлын зэргээр нь /1 огт чухал биш - 4 маш чухал/ 
үнэлүүллээ.  

Ажил олгогчид хандлагыг хамгийн чухал үзүүлэлт гэж үзсэн ба хувь хүний ур чадвар, 
мэдлэгийг чухал гэж үзсэн байна.  

Ажил олгогчоос шаардах мэргэжилтэй ажилтны мэдлэгийг дараах байдлаар задлан авч 
үзэхэд үйлчилгээний ажилтны ёс зүй, үсний гэмтэл ба өвчлөлийн төрөл, үүсэх шалтгаан, 
ажлын байрны зохион байгуулалт гэсэн үзүүлэлтийн мэдлэгтэй байх нь чухал гэж үзжээ.    

Зураг 19.  Ажил олгогчдын үсчнээс шаарддаг мэдлэг 
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3.4

3.12.6

3.4

Ажлын байрны аюулгүй 
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Үйлчилгээний ажилтны ёс зүй

Ажлын байрны зохион 
байгуулалт

Арьс болон арьсны дайвар 
эрхтэний бүтэц, үйл ажиллагаа

Үсний гэмтэл ба өвчлөлийн 
төрөл, үүсэх шалтгаан
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Ажил олгогчид ажилтны хандлагын бүх үзүүлэлтийг чухал буюу 2.9-өөс дээш 
үнэлгээгээр үнэлжээ. Эдгээрээс суралцах, мэргэжлээ дээшлүүлэх сонирхолтой байх нь 
маш чухал буюу 3.7 гэж үнэлсэн байна. 

Зураг 20. Ажил олгогчид үсчдээс шаарддаг хандлага 

  
Хувь хүний ур чадварын хувьд гадаад хэл, компьютерийн мэдлэг, удирдан манлайлах 
чадвараас бусад үзүүлэлтийг ажилтан авахдаа чухалчилж үздэг гэжээ. Ялангуяа гарын 
эвсэл, хурдан шалмаг хөдөлгөөн, хариуцлагатай байх зэргийг хамгийн их чухалчилдаг 
байна. 

Зураг 21. Ажил олгогчид үсчдээс шаарддаг хувь хүний ур чадвар 

 
 

 

Мэргэжлийн ур чадварын хувьд үсний хэв шинжийг тодорхойлох, үс арчилгааны талаар 
үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх, үс арчлах чадварыг чухал гэж үздэг байна.   
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Зураг 22. Ажил олгогчид үсчдээс шаарддаг мэргэжлийн ур чадвар 
 

2.1.2. МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

Төгсөгчдийн онолын мэдлэг болон практик ур чадвар ажил олгогчийн шаардлагад 
нийцэж буй эсэхийг тодруулахад төгсөгчдийн онолын мэдлэгийг 2 ажил олгогч тутмын 1 
нь хангалтгүй байна гэж үзсэн бол, практик ур чадварыг 79 хувь нь шаардлагад 
нийцэхгүй байна гэж хариулжээ.  Судалгаанд оролцсон ажил олгогчдын 57 хувь нь үсчин 
бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг дунд гэж үнэлсэн бол, 43 хувь нь хангалтгүй байна гэж 
үзжээ. 

Зураг 23 Шинээр МБСБ төгссөн үсчний мэдлэг, ур чадварын үнэлгээ  

 

МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах санал 
       Судалгааны хүрээнд ажил олгогчдоос мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
хөтөлбөрийг сайжруулах саналыг тодруулсан бөгөөд хамгийн олон дурдагдсан  саналыг 
танилцуулъя. Үүнд:  

1. Практик дадлагын сургалтыг нэмэгдүүлэх; 
2. Практик дадлагыг үр дүнтэй, хариуцлагатай хийх, хяналт сайтай байх;  
3. Багшлах боловсон хүчнийг хөгжүүлэх, чадавхыг сайжруулах;  
4. Орчин үеийн тоног төхөөрөмж дээр ажиллах чадвар эзэмшүүлэх; 
5. Практик дадлагыг томоохон салонуудтай хамтран хийх боломжоор хангах гэх 

мэт санал өгсөн. 
      Судалгаанд оролцсон ААНБ-уудын тал хувь нь боловсон хүчнийг бэлтгэх, багшлах 
боловсон хүчнээр хангах, суралцагчдын дадлагыг хийлгэх чиглэлд сургалтын 
байгууллагуудтай хамтарч ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн. 
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Мэргэжлийн тодорхойлолт 

Сувилагч нь өвчтөний эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагад зориулан сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй чанартай хүргэх, өвчтөний биеийн байдлыг 
үнэлж, түүнд шаардлагатай асаргаа сувилгаа болон эмчийн зааврын дагуу эмчилгээний 
төлөвлөгөө гаргаж эрүүл мэндийн бүртгэл хөтлөн эмчилгээ хийж, асарч сувилдаг. 
Гүйцэтгэх үүрэг нь:  

• Өвчтөний биеийн байдалд хяналт тавьж, түүнд илэрч байгаа өвчний шинж 
тэмдэг, өөрчлөлтүүдийг тайлагнах; 

• Өвчтөний эрүүл мэндийн мэдээлэл болон онц чухал шинж тэмдгийг бүртгэх; 
• Өндөр настан, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх; 
• Тодорхой тохиолдолд /эмчилгээг үргэлжлүүлэх/ ар гэрийнхэнд нь зөвлөгөө өгөх; 
• Өвчтөний биеийн байдлыг үнэлж, эмчид мэдэгдэх; 
• Монгол улсын стандартын дагуу эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг болно.4 

Энэ мэргэжлийн онцлог нь техникийн боловсрол эзэмшиж төгсдөгөөрөө бусад 
мэргэжлүүдээс ялгаатай. 2016 онд 200 гаруй сувилагч МБСБ-аар бэлтгэгдэн төгссөн.  

2.1.1. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж 

Судалгаанд хоёрдогч болон гуравдагч шатлалын 15 эмнэлгүүдийг сонгон, ахлах 
сувилагч, сувилахуйн албаны дарга, хүний нөөцийн менежер зэрэг албан 
тушаалтуудаас мэдээлэл цуглуулсан. 

Энэ байгууллагуудын нийт ажиллагчдын тоо 7536 байгаагаас 69.4 хувь буюу 5237 
нь эмэгтэйчүүд байна. Ажиллагчдын тооны бүлгээр харвал, 27 хувь нь 299 хүртэлх, 27 
хувь нь 300-499, 33 хувь нь 500-799, 13 хувь нь 800-аас дээш ажиллагчидтай байна.  

Зураг 24.  Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

 
Эдгээр эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд дунджаар 48 

жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийн 80.0 хувь нь төрийн өмчийн, 20.0 
хувь нь хувийн өмчийн ААНБ-ууд байна. 

Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагын 31 хувь нь 19 хүртэлх, 19 
хувь нь 20-49, 25 хувь нь 50-79 мөн 25 хувь нь 80-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Хувийн өмчийн эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа явуулж буй дундаж жил нь 7 байна. 

 

 
                                                           
4 Ажил мэргэжлийн лавлах толь, 2014 он 

27

27

33

13
299 хүртэл ажилтан

300-499 ажилтан

500 -799 ажилтан

800-с дээш ажилтан

39



40 
 

Зураг 25. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, үйл ажиллагаа явуулсан жилээр  

 
Эдгээр байгууллагуудад 3100 сувилагч ажиллаж байна. Сувилагчдын тоогоор 
эмнэлгүүдийг харвал, 44 хувь нь 200 ба түүнээс дээш, 38 хувь нь 100-199, 12 хувь нь 50 
хүртэл сувилагчтай байна.   

2.1.2. Ажилтан шинээр авахад тавигдах шаардлага 

Ажил олгогчид шинээр сувилагч ажилд авахдаа чухалчилдаг хүчин зүйлийг 4 
үзүүлэлтээр үнэлүүллээ. Байгууллагууд боловсролын түвшнийг 3.3 буюу чухал, гадаад 
төрх, бие бялдрыг 2.0 буюу чухал биш, хүйсийг 1.1 буюу огт чухал биш гэж тус тус үнэлсэн 
байна.  

Зураг 26. Шинээр сувилагч авахад чухалчилдаг зүйл 

 
Ажил олгогчдын ажиллагчдын тооны бүлгээр үнэлгээг харвал, 299 хүртэлх 

ажиллагчидтай аж ахуйн нэгж байгууллага боловсролын түвшнийг чухал гэж үздэг. 
Харин 300-499 ажиллагчтай ААНБ-ын хувьд боловсролыг маш чухал, насыг чухал гэж 
үздэг бол гадаад төрх, бие бялдар, хүйс огт чухал биш байна. 800-с дээш ажиллагчтай 
байгууллагын хувьд дээрх 4 хүчин зүйлийн аль нь ч чухал биш гэжээ. 

Хүснэгт 5. Шинэ сувилагч авахад чухалчилдаг хүчин зүйлс, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Ажиллагчдын тоо Боловсрол Гадаад төрх, 
бие бялдар 
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299 хүртэл ажилтан 3.0 1.5 2.3 1.3 

300-499 ажилтан 3.8 1.3 3.0 1.0 

500-799 ажилтан 3.8 2.6 2.8 1.0 

800-с дээш ажилтан 2.5 2.5 2.0 1.0 

Дундаж 3.3 2.0 2.5 1.1 
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ШИНЭ АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР 

Шинэ сувилагчдын мэдлэг, ур чадварыг үнэлсэн ажил олгогчдын үнэлгээг энэ 
хэсэгт авч үзнэ. 

2.1.3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас бэлтгэгдсэн мэргэжилтэй 
ажиллагчдын үнэлгээ 

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагууд сүүлийн 3 жилд 349 сувилагч ажилд 
авснаас 146 нь МБСБ төгссөн төгсөгчид байжээ. Дээрх бүх байгууллагууд бие даасан 
хүний нөөцийн хэлтэс, албатай байна. 

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас сувилагч мэргэжлээр 
бэлтгэгдэн төгссөн шинэ төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварыг ажил олгогч 
байгууллагаар 7 үзүүлэлтээр үнэлүүлсэн.  

Ажил олгогч байгууллага нь сувилагч мэргэжлээр бэлтгэгдэн төгсөж ажилд орж 
байгаа ажиллагчдын хувьд ёс зүй, компьютерийн мэдлэгийг сайн гэж үнэлсэн бол 
эмчлүүлэгчтэй харилцаа тогтоох, багаар ажиллах чадваруудыг 2.5, түгээмэл үйлдлийн 
стандарт, халдвар хамгаалал мөрдөх, баримт бичиг хөтлөх чадваруудыг муу гэж 
үнэлсэн байна.  

Зураг 27. Шинээр төгссөн сувилагчийн ур чадварын үнэлгээ  

 

Шинэ ажилтны мэдлэг, ур чадвар 

Шинэ мэдлэг, ур чадварын дутагдалтай байсан төдийгүй анхан шатны сурч 
мэдсэн байх ёстой зүйлээ мэдээгүй байдаг нь ажил олгогч байгууллага буюу 
эмнэлгүүдэд хүндрэл бэрхшээл болдгийг онцлон хэлж байв. Ажил олгогчид шинэ 
төгсөгчдөөс онолын мэдлэгээр шалгалт авахад 40-60 хувьтай дүгнэгдсэн байна. 

Дутагдалтай байгаа нийтлэг мэдлэг, ур чадварыг дараах хүснэгтэд харууллаа. 
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Хүснэгт 6. Сувилагчийн мэдлэг, ур чадварын дутагдал 

№ Мэдлэг Ур чадвар 

1 Түгээмэл үйлдлийн стандарт 
мэдэхгүй 

Гардан үйлдэл хийх чадвар 

2 Эмчийн жор унших Асаргаа сувилгаа хийх чадвар 

3 Халдвар, хамгаалал мөрдөх Судас тариа хийх, цусны шинжилгээ авах   
4 Эм, тарианы хольц мэдэхгүй байх Зөвлөгөө өгөх чадвар 

5 Мэргэжлийн үг хэллэг мэдэхгүй байх Хүнтэй харилцах, хүнд үйлчлэх чадвар муу 

6 Англи хэлний мэдлэг Сэтгэн бодох, шийдвэр гаргах ур чадвар 
7 Онолын мэдлэг 40-60% Эмнэлгийн ажилтны ёс зүй 

8 Бичиг үсгийн чадвар, зөв бичих Багаар ажиллах чадвар 

Мөн тэд хууль эрх зүй, эрүүл мэндийн сайдын тушаал, зааврын талаарх мэдлэг 
муу байдаг нь судалгааны ярилцлагын явцад дурдагдаж байлаа.  

2.1.4. Ажиллагчдын ажлаас гарч байгаа шалтгаан 

Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 118 сувилагч ажлаас гарсан болон чөлөөлөгдсөн 
байна. Тэдгээрийн шалтгааныг тодруулахад сувилагчдын 21.1 хувь нь гадаадад буюу 
БНСУ-д ажиллахаар, 18.4 хувь нь ажлын ачаалал хэт их, 18.4 хувь нь сурах, 15.8 хувь 
нь ар гэрийн шалтгаан, 10.5 тэтгэвэрт гарах, жирэмсний амралт авах гэх зэрэг байна. 

Сувилагчийн цалин бага, ачаалал их учир ажил олгогчид сул орон тоогоо нөхөж 
ажилтан авч чадахгүй хүндрэлтэй тулгарсаар байна. Сувилагчид амьжиргаагаа 
дээшлүүлэх, нэмэлт орлого олох зорилгоор БНСУ-д очиж, ажиллах тохиолдол багагүй 
байна. 

Зураг 28. Сувилагчдын ажлаас гарсан болон чөлөөлөгдсөн шалтгаан 

 
2.1.5 Нээлттэй зарласан ажлын байранд шаардах ур чадварууд 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын хугацаанд ажил олгогч байгууллагуудад 
сувилагчийн 194 ажлын сул орон тоо байсан ба ААНБ-ын 68.7 хувь нь сувилагчийн 
ажлын байранд туршлага харахгүй гэсэн бол 31.3 хувь нь 2-3 жилийн ажлын туршлагыг 
шаарджээ. 
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 Ихэнх ажил олгогчид ажлын туршлага харах хүсэлтэй байгаа ч сувилагчийн сул 
ажлын байранд тухайн мэргэжилтэн ирэхгүй байгаа тул ирж байгаа хүнийг нь сургаж 
авахаас өөр аргагүй байдаг талаар хэлж байлаа. Тухайн сувилагчийг сургаж 
мэргэшүүлэхэд эдийн засгийн болон цаг хугацааны илүү зардал гардаг байна. 
Нөгөөтээгүүр сургаж авсан ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нь мөн асуудал 
үүсгэдэг байна. 
Мэргэжилтэн нарт дараах шаардлагуудыг тавьдаг гэжээ. Үүнд: 

1. Гардан үйлдэл хийх чадвар; 
2. Харилцаа хандлага, ёс зүй; 
3. Багаар ажиллах чадвар; 
4. Халдвар хамгаалал мөрдөх; 
5. Компьютерийн мэдлэг; 
6. Төрөлжсөн сувилахуйн мэргэжил эзэмшсэн байхыг судалгаанд 

хамрагдсан аж ахуйн, нэгж байгууллагуудын ихэнх нь шаардаж байна. 
Тухайн ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан сувилагчаас янз бүрийн нэмэлт ур 

чадварыг шаарддаг байна. Шинэ сувилагчийг сонгон шалгаруулж авахдаа сувилагч 
сургах сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 14 хоног цалингүй дадлагажуулж, 3 сарын 
хугацаанд цалинтай дагалдан ажиллуулсаны дараа бие даалган ээлжинд гарган 
ажиллуулдаг байна. 

2.2. АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

Энэ хэсэгт ажил олгогчид сувилагчид тавих мэдлэг, ур чадвар, хувь хүний хандлагын 
шаардлагуудыг авч үзлээ. 

2.2.1. Мэргэжилтэй ажилтнаас шаардах ур чадварууд 

Ажил олгогчид сувилагчаас шаарддаг мэдлэгийн бүх үзүүлэлтүүдийг 2.9-3.5 буюу 
чухал гэж үзжээ. Түгээмэл үйлдлийн стандартыг маш чухал буюу бүрэн эзэмшсэн байхыг 
шаардаж байна. 

Зураг 29. Ажил олгогчдын сувилагчаас шаарддаг мэдлэг 
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Ажил олгогч сувилагчаас шаарддаг хандлагыг тодруулахад ёс зүйн дүрэм 
баримтлах, харилцааны соёл, сахилга бат, хамт олны дунд биеэ зөв авч явах, эмнэлгийн 
болон үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалах зэрэг үзүүлэлтүүдийг маш чухал хандлага гэсэн 
байна. 

Зураг 30. Ажил олгогчдын сувилагчаас шаарддаг хандлага 

 
Ажил олгогч байгууллагын сувилагчаас шаарддаг хувь хүний ур чадварын 

түвшинг 9 үзүүлэлтээр задлан тодруулахад гадаад хэл, компьютерийн мэдлэгийг 3.3-3.4 
буюу чухал гэжээ. Харин асуудал шийдэх, ачаалал даах, хариуцлагатай, багаар 
ажиллах, хүнлэг энэрэнгүй байх зэрэг хувь хүний ур чадварыг маш чухал гэж сувилагч 
мэргэжлийн ажилтнаас шаарддаг байна. 

Зураг 31. Ажил олгогчдын сувилагчаас шаарддаг хувь хүний ур чадвар 

 
Ажил олгогчийн зүгээс сувилагчийн ажлын байранд шаарддаг нарийн 

мэргэжлийн ур чадварыг дараах үзүүлэлтүүдээр ангилан харахад бүх нарийн 
мэргэжлийн ур чадваруудыг маш чухал тул төгсөгчид ажилд орохоос өмнө эзэмшсэн 
байх ёстой байдаг байна. Түгээмэл үйлдлийн стандартад багтдаг үйлдлүүдийг 
гүйцэтгэдэг байх, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж дээр ажилладаг байх, бичиг баримт 
хөтлөх, халдвар хамгаалал сахих гэсэн зүйлүүдийг сувилагч хүн зайлшгүй хийж чаддаг 
байхыг шаардаж байна. 
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Зураг 32.  Ажил олгогчдын сувилагчаас шаарддаг мэргэжлийн ур чадвар 

 

 

2.2.2. МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

Сувилагч бэлтгэж буй сургалтын байгууллага төгсөгчдийн онолын мэдлэг, 
практик ур чадвар зэрэг нь ажил олгогч байгууллагын ажлын байрны шаардлагад хэр 
нийцэж байгаа талаар тодрууллаа.  
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бээлий, халад өмсөх, ..../

Эмчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдлыг үнэлэх 
/үзлэг хийх, ажиглалт хийх, ..../

Багажийн шинжилгээ /зүрхний цахилгаан бичлэг, 
захын судсанд глюкоз хэмжих, ..../

Зонхилон тохиолдох өвчин эмгэгийн үед үзүүлэх 
сувилахуйн тусламж үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлэх
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зөөвөрлөх, функциональ орыг ажиллуулах ...../

Зөвлөгөө өгөх чадвар /хооллолт, хувцаслалт, 
дасгал хөдөлгөөн, эм бэлдмэл хэрэглэх талаар, ...../

Эмчлүүлэгчтэй харилцаа тогтоох чадвар /хийх 
үйлдлээ тайлбарлах, зөвлөгөө өгөх, эргэн хяналт 

тавих, ..../
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.../

Сувилахуйн түгээмэл үйлдлийн стандарт, 
эмнэлзүйн удирдамжийг хэрэгжүүлэх

Гардан үйлдлүүд хийх
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Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага төгссөн сувилагчийн онолын 
мэдлэгийг ажил олгогч байгууллага 36 хувь нь хангалттай, 50 хувь нь дунд зэрэг, 14 хувь 
нь хангалтгүй байдаг гэж үзсэн.  

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага төгссөн сувилагчийн практик ур 
чадвар нь ажил олгогч байгууллагын ажлын байрны шаардлагад 13 хувь нь нийцдэг, 47 
хувь нь дунд зэрэг, 40 хувь нь нийцдэггүй байна. 

МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрт судалгаанд хамрагдсан ажил олгогч 
байгууллагын дөнгөж 7 хувь нь хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн байна. Харин 53 хувь 
нь хангалуун бус байна. 

Зураг 33.  Сувилагч мэргэжлийн төгсөгчдийн мэдлэг, практик ур чадварын үнэлгээ 

 
 

МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах санал 
Сурч байх хугацаандаа дадлагыг богино хугацаанд хийсэн мөн чанартай хийж 

чадаагүйгээс болоод тариа хийх стандарт мэдэхгүй, судас тариа хийхэд өвчтөний судас 
олохгүй, олон хатгах тохиолдол их байдаг байна.  

Сувилагч бэлтгэж буй сургуулиуд нэгдсэн нэг сургалтын хөтөлбөргүй байгаа нь 
ажил олгогчид хүндрэл бэрхшээл болдгийг хэлж байсан. Шинэ техник технологи 
нэвтрэхэд сувилагчийн ур чадварын шаардлага дагаад нэмэгддэг байна. Тухайлбал 
шинээр ирсэн аппарат, тоног төхөөрөмж ашиглах, аюулгүй ажиллагааг мөрдөх зэргийг 
сурах шаардлагатай болдог. Тиймээс эмнэлгүүдийн үйл ажиллагааг судлан сургалтын 
хөтөлбөртөө тусгах хэрэгтэйг нийтлэг хэлсэн. Сувилагчийн сургалтын хөтөлбөрийг 
сайжруулах саналыг нэгтгэн дурдвал: 

• Дадлагын хугацааг уртасгах; 
• Дадлагын чанарыг сайжруулах, орчныг бүрдүүлэх; 
• Сувилагч бэлтгэж буй сургуулиуд нэг сургалтын хөтөлбөртэй болох; 
• Багш нарын ур чадварыг сайжруулах; 
• Сувилагчийн харилцаа хандлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх; 
• Хүнтэй буюу өвчтөнтэй харьцах харилцаанд сургах; 
• Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүй дүрэм журмын мэдлэгтэй төгсгөх; 
• Сургалтын хөтөлбөр стандартуудыг оруулж, практикт мөрдүүлж сургах зэрэг 

саналууд ажил олгогчид өгсөн. 
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3. ОЁМОЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОЁДОЛЧИН 
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Мэргэжлийн тодорхойлолт 

Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин нь бүх төрлийн оёмол бүтээгдэхүүнийг  
технологи, стандартын дагуу оёх, засах, чимэглэх, болон холбогдох бусад ажилбарыг 
гүйцэтгэнэ. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, дүрмийг баримтлан 
технологийн зааварчилгааны дагуу дамжлагын ажилбарыг гүйцэтгэж, дараагийн 
дамжлага руу чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг шилжүүлэн ажиллах үүрэг 
хүлээнэ.5  

2015-2016 оны хичээлийн жилд МБСБ-ыг 700 орчим төгсөгч оёдолчин 
мэргэжлээр төгссөн байна.  

3.1.1. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж 

Судалгаанд Улаанбаатар хотод тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 
МБСБ-ын төгсөгчдийг ажиллуулсан масс үйлдвэрлэл, дамжлагын системээр 
үйлдвэрлэл явуулдаг хувцас үйлдвэрлэгчид, үндэсний болон европ хувцасны захиалгат 
үйлдвэрлэл эрхлэгч, загварын хувцас урлаач, буйдан үйлдвэрлэлийн төлөөллөөс 12 аж 
ахуйн нэгжийг сонгон байгууллагын захирал, үйлдвэрийн дарга, мастер гэх мэт 
оёдолчин мэргэжилтний ур чадварыг тодорхойлж чадах албан тушаалтнуудаас 
мэдээлэл цуглуулсан.  

Эдгээр байгууллагын 33 хувь нь 19 хүртэл ажиллагчидтай оёдлын газар, 17 хувь 
нь 50-199 ажиллагчтай үндэсний болон гоёлын хувцас захиалга, худалдаа эрхлэгч аж 
ахуйн нэгж байгаа бол 200 дээш ажиллагчтай үйлдвэрүүд, 20-49 ажиллагчтай ААНБ тус 
бүр 25 хувийг эзэлж байна. 

Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд нийт 933 ажиллагчид ажиллаж 
байгаагаас 474 нь буюу 50.8 хувь нь оёдолчид байна. Аж ахуй нэгж байгууллагын 
оёдолчдын тоогоор авч үзвэл, 58.3 хувь нь 10-49 оёдолчин ажиллуулж байна. 
Зураг 34.  Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

 
Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 2 байгууллага тутмын нэг нь 1-19 жил 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгаа бол 17 хувь нь 40 дээш жил тасралтгүй ажил, 
үйлчилгээ явуулж байна.  

Зураг 35.  Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага, үйл ажиллагаа явуулсан 
хугацаагаар 

 

                                                           
5 Ажил мэргэжлийн лавлах. Оёдолчин, Т.Энхтуяа, Д.Нармандах, 2015 он 
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3.1.2. Ажилтан шинээр авахад тавигдах шаардлага 

Бид судалгаандаа ажил олгогчид шинэ ажилтан авахдаа боловсрол, нас, хүйс, 
гадаад төрх, бие бялдрыг харгалзан үздэг эсэхийг 4 үзүүлэлтээр тодруулахад төдийлөн 
чухал биш байсан. Зарим ААНБ нь насыг харгалзан үздэг гэж хариулсан.  

Зураг 36 Шинэ оёдолчин ажилд авахад чухалчилдаг хүчин зүйлс 

 

Ажиллагчдын тооны бүлгээр харвал, 1-19 ажиллагчидтай ажил олгогчийн хувьд 
боловсрол болон хүйсийг тодорхой хэмжээнд харгалзан үздэг бол 20-49 болон 200-с 
дээш ажиллагчидтай ААНБ-ын хувьд ажилтан авахдаа насыг харгалзан үздэг байна.   

Хүснэгт 7. Шинэ оёдолчин авахад чухалчилдаг хүчин зүйлс, ажиллагчдын тооны бүлгээр  

Ажиллагчдын 
тооны бүлэг 

Оёдолчин авахдаа чухалчилдаг зүйлс 
Боловсрол Нас Гадаад төрх Хүйс 

1-19 2.5 2.3 1.0 2.5 
20-49 2.0 2.7 1.0 1.3 
50-199 1.5 2.0 1.5 2.0 
200-с дээш 2.0 2.7 1.0 1.7 

ШИНЭ АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР 

Шинээр ажилд орж буй төгсөгчдийн хувьд мэргэжлийн ур чадвар нь ажил 
олгогчдын шаардлагад нийцэж буй эсэх талаар тодруулсан бөгөөд үр дүнг энэ хэсэгт 
тайлбарлая.  

3.1.3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаар бэлтгэгдсэн 
ажиллагчдын үнэлгээ 

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид сүүлийн 3 жилд 157 оёдолчин авч 
ажиллуулснаас 52 нь мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгч байна.  

Тэдний мэргэжлийн ур чадварыг 8 үзүүлэлтээр үнэлүүлсэн. Нийт ажил олгогчдын 
дундаж үнэлгээгээр шинэ ажилд орсон ажиллагчдын гар ажиллагааны горим, багаж 
хэрэгсэлтэй харьцах, шулуун оёдлын болон хэрээсний машины ажиллах зарчим, 
тохиргоо, үйлчилгээний талаарх чадварыг 3.0 буюу сайн, оёдлын хялбар бүрдэл болон 
зангилаа хэсгүүдийг бэлтгэж оёх чадварыг 2.8 гэж тус тус үнэлжээ. Харин технологийн 
бичиг баримт уншиж ойлгох чадварыг 2.3, хувцас оёх чадварыг 1.9 буюу хангалтгүй гэж 
тус тус үнэлжээ. 

2.1

2.4

1.1

1.9

Боловсрол

Нас

Гадаад төрх

Хүйс
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Зураг 37. Шинэ оёдолчны ур чадварын үнэлгээ  

 
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн мэдлэг, энэ талаарх шаардлагыг хангаж ажиллах чадвар чухал байдаг бөгөөд 
дундаж үнэлгээгээр 2.7 гэж үнэлсэн нь энэ чиглэлийн мэдлэг, чадвар дутагдалтай байна 
гэж үзэж болох юм. 

Шинэ ажилтны ур чадварын үнэлгээг ажил олгогчдын ажиллагчдын тооны 
бүлгээр авч үзвэл, 1-19 болон 200-дээш ажиллагчидтай ажил олгогчид шинэ төгсөгчдийн 
шулуун оёдлын, хэрээсний машин тоног төхөөрөмжийг ашиглах чадвар, хялбар бүрдэл, 
зангилаа хэсгүүдийг бэлтгэж оёх чадварыг тус бүр 3.3 буюу сайн гэж  үнэлсэн байна.  

Хүснэгт 8. Оёдолчдын ур чадварын үнэлгээ, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Д/д Шалгуур үзүүлэлт 
Ажиллагчдын тооны 

бүлгээр 
1-
19 

20-
49 

50-
199 

200-с 
дээш 

1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж 
ажиллах 3.0 2.7 2.5 2.3 

2 Хялбар бүрдэл болон зангилаа хэсгүүдийг бэлтгэж оёх 3.3 2.0 2.5 3.3 

3 Технологийн бичиг баримтыг уншиж ойлгох 2.5 2.7 1.5 2.3 

4 Шулуун оёдлын, хэрээсний машины ажиллах зарчим, 
тохиргоо, үйлчилгээ 3.3 3.0 2.0 3.3 

5 Индүүдэх ажиллагааны горим, тохиргоо, үйлчилгээ 2.3 3.0 2.5 2.7 

6 Пресс индүүний ажиллах зарчим, үүрэг 2.0 3.0 2.5 3.0 
7 Гар ажиллагааны горим, багаж хэрэгслүүд 3.0 3.3 2.5 3.3 

8 Хувцас оёх 2.3 1.3 1.5 2.3 

       Харин хувцас оёх ур чадвар, технологийн бичиг баримтыг уншиж ойлгох 
чадварыг жижиг болон томоохон ажил олгогчид бүгд хангалтгүй гэж үнэлснийг дээрх 
хүснэгтээс харж болохоор байна.  

Ажил олгогчдын тодорхойлсноор МБСБ-ыг төгссөн оёдолчин шинээр ажилд 
орохдоо бие даан оёдол хийх, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах чадвар сул байдаг. Тиймээс 
тэднийг тодорхой хугацаанд сургаж, шат дараалалтай дагалдан хийлгэсний дараа, 
үндсэн ажилтнаар ажиллуулдаг байна. Энэ нь зарим ААНБ-ын хувьд нэмэлт зардал 
гаргах үндэс болдог байна.  

 

1.9
2.3

2.6

2.6
2.7

2.8

3.0

3.1

Хувцас оёх

Технологийн бичиг баримтыг 
уншиж ойлгох

Пресс индүүний ажиллах 
зарчим, үүрэг

Индүүдэх ажиллагааны 
горим, тохиргоо, үйлчилгээг 

хийх
ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах

Хялбар бүрдэл болон 
зангилаа хэсгүүдийг бэлтгэж 

оёх

Шулуун оёдлын болон 
хэрээсний машины ажиллах 
зарчим, тохиргоо, үйлчилгээг 

хийх

Гар ажиллагааны горим, 
багаж хэрэгслүүдтэй 

ажиллах
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Шинэ оёдолчны ур чадвар 

          Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогч байгууллагын 83 хувь нь шинээр ажилд орсон 
ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар дутагдалтай буюу хангалтгүй гэж үзэж байгаагаа 
илэрхийлсэн.  
         Тэдний тодорхойлсон ур чадварын дутагдлыг нэгтгэн авч үзвэл оёдол хийх чадвар, 
мэргэжлийн анхны мэдэгдэхүүн, ойлголт, мэдлэгийг хангалтгүй байгааг хамгийн ихээр 
нэрлэсэн байна. Эдгээр үзүүлэлт нь нийт үзүүлэлтэд эзлэх хувиар хамгийн өндөр буюу 
57 хувийг эзэлж байна.  

Зураг 38.  Шинэ оёдолчны ур чадварын дутагдал  

 
Ажил олгогчдын нэрлэсэн асуудлуудыг мэдлэг, ур чадвар гэж 2 ангилан харвал 
мэргэжлийн анхан шатны суурь мэдлэг хангалтгүй байгааг харж болно. Жишээ нь 
оёдлын машин, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүний жижиг бүрдэл хэсэг, деталь нэршил, 
оёдлын хэмжээ, цаашлаад оёх технологийн мэдлэг хангалттай хэмжээнд биш байна. 
Мөн шууд оёдол хийх, оёдлын машин ашиглах практик ур чадвар хангалтгүй гэж үзсэн 
байна. Нөгөөтэйгүүр  хувь хүний төлөвшил, бие даах чадвар муу байгааг дурдсан байна. 

Хүснэгт 9. Оёдолчны дутагдалтай мэдлэг, ур чадвар  

 Мэдлэг Ур чадвар 

1 Машин тоног, төхөөрөмжийн мэдлэг Оёдлын машин дээр сууж сураагүй 

2 Деталь нэршил, нэр томьёоны мэдлэг  Шулуун оёдол хийх чадваргүй 

3 Оёдлын хэмжээний мэдлэг  Практик ур чадвар муу 

4 Технологийн мэдлэг Бие даах чадвар муу 

5 - Хувь хүний төлөвшил муу 

6 - Буйдангийн оёдол хийх чадваргүй 
 
         

 

 

 

 

 

31%

26%

30%

9% 4%

Шууд оёдол хийх чадваргүй 

Анхны мэдэгдэхүүн, ойлголтгүй 
байх / Деталь хэсгийн нэршил, 
оёдлын машины ажиллах 
зарчим/
Практик ур чадвар муу 

Технологийн мэдлэг муу 

Шигтгээ: Ур чадвар гэдэг үзүүлэлт бол оёх технологийг бүрэн эзэмшсэн хүний хувьд 
яригдах, тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн чанартай, хурдан гүйцэтгэх вэ гэдэг 
үзүүлэлт юм. Гэтэл манай шинэ төгсөгчдийн тухайд ур чадвар гэдэг үзүүлэлт ярих 
боломжгүй байна. Яагаад гэвэл тэд эзэмшсэн байх ёстой оёх технологи, мэргэжлийн 
нэршил, ойлголт, машин төхөөрөмжийн мэдлэг дутмаг, оёдлын машин дээр сууж 
сураагүй байгаа юм. Бидний хувьд мэргэжлийн ур чадвар гэхээсээ илүү хувь хүний 
төлөвшил, хүсэл сонирхол, биеэ дайчлах чадварыг нь харж ажилд авдаг. Мэдээж бүгд 
муу байна гэж байхгүй, сайн сурагч, төгсөгчид байна, гэвч тэд оёдолчин хийхээсээ илүү 
цааш суралцан дээд мэргэжилтэй дизайнер болох сонирхолтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл 
сайн төгсөгчид оёдолчин хийдэггүй гэсэн үг.  Оёдлын үйлдвэрийн захирал 
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          Шинэ ажилтны ур чадвартай холбоотойгоор судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн 
нэгжийн 75 хувь нь шинэ ажилтан авахдаа сургаж, дагалдуулж авдаг гэж хариулжээ. 
Шинэ ажилтныг үйлдвэрлэлийн явцад тодорхой хугацаа, шат дарааллаар оёдолчны 
туслах хийлгэн мэргэшүүлдэг байна.  

3.1.4. Ажиллагчдын ажлаас гарч буй шалтгаан 

Судалгаагаар ажил олгогчдоос сүүлийн нэг жилийн хугацаанд ажлаас гарсан, 
чөлөөлөгдсөн тохиолдол бүрийг тодруулсан бөгөөд судалгаанд оролцсон аж ахуйн 
нэгжийн 60 оёдолчин ажлаас гарсан байна.  

Ажлаас гарсан шалтгааныг тодруулан ажил олгогчдоос хамгийн их дурдагдсан 
шалтгааныг доорх байдлаар нэгтгэн гаргалаа. Үүнд: 

✓ Өөрийн ажлын байртай болсон 
✓ Ур чадварын шаардлага хангахгүйн улмаас 
✓ Жирэмсний амралт 
✓ Ажлын ачааллаас шалтгаалан 
✓ Шилжилт хөдөлгөөн 
✓ Гадаадад ажиллах 
✓ Суралцах 
✓ Тэтгэвэрт гарах 

Дээрх үзүүлэлтээс харвал ажлаас гарсан түгээмэл шалтгаан нь өөрийн ажлын 
байрыг бий болгож тусдаа гарах явдал байсан бөгөөд ур чадварын шаардлага хангахгүй 
халагдах, ажлын ачаалал даахгүй байх, жирэмсний амралт авах гэх мэт шалтгаанууд 
зонхилж байна. Эдгээрээс гадна гадаадад ажиллах шалтгаанаар ажлаас гарсан 
тохиолдол цөөнгүй байдаг байна.   

3.1.5. Нээлттэй зарласан ажлын байранд шаардах ур чадварууд 

            Аж ахуй нэгжүүдээс судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын хугацаанд нээлттэй 
зарласан оёдолчны ажлын байр байгаа эсэхийг тодруулсан бөгөөд нийт судалгаанд 
хамрагдсан байгууллагын 58 хувьд 75 оёдолчны ажлын байр байсан.  
             Ажлын байр зарласан ажил олгогчдын 57 хувь нь тухайн ажлын байранд  
туршлага харгалзан үзэх бөгөөд тэдгээр ажлын байранд дунджаар 1-3 жилийн ажлын 
туршлага шаардсан байна. Харин тухайн ажлын байрны ур чадварын шаардлагыг авч 
үзвэл оёдолчны эзэмшвэл зохих ур чадварыг дараах байдлаар нэрлэсэн байна. Үүнд: 

➢ Бие даан бүтээгдэхүүн оёж чаддаг байх 
➢ Зөв, цэвэр, хурдан оёх чадвартай байх 
➢ Мэргэшсэн байх 
➢ Анхан шатны мэдлэгтэй /деталь нэршлээ мэддэг/ байх 
➢ Анхан шатны оёдол хийдэг 
➢ Ачаалал даах чадвартай байх 
➢ Багаар ажиллах чадвартай байх 
➢ Хувь хүний төлөвшил сайн байх 
➢ Хүсэл тэмүүлэлтэй байх  

Цаашид оёдолчноор ажиллах чин хүсэлтэй, хувь хүний төлөвшил сайтай байх нь 
хамгийн чухал гэдгийг зарим ажил олгогчид онцолж байлаа.  

3.2. АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

Ажил олгогчид оёдолчин мэргэжилтэй ажилтны мэргэжил, ур чадварын хувьд тавих 
шаардлагыг энэ хэсэгт авч үзлээ.  
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3.2.1. Мэргэжилтэй ажилтнаас шаардах ур чадварууд 

  Оёдолчин мэргэжлийн ажилтанд тавих шаардлагыг мэдлэг, хандлага, хувь хүний 
ур чадвар, мэргэжлийн ур чадвар гэсэн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хүрээнд тодорхой 
үзүүлэлтүүдийг чухалчилж үздэг эсэхийг тодруулан ач холбогдлын зэргээр нь /1 огт 
чухал биш - 4 маш чухал/ үнэлүүллээ.  
          Ажил олгогчид хувь хүний ур чадвар, мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар нь чухал гэж 
үзсэн бөгөөд нь хувь хүний хандлагыг хамгийн чухал үзүүлэлт гэж үзсэн байна.  

Ажил олгогчоос шаардах мэргэжилтэй ажиллагчдын мэдлэгийг дараах байдлаар задлан 
авч үзсэн бөгөөд ажил олгогчид хамгийн чухал нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйг хангаж ажиллах, технологийн бичиг баримтыг уншиж ойлгох чадвар маш чухал 
буюу 3.5 гэж үнэлсэн байна. Харин пресс индүүдэх үйл ажиллагаатай холбоотой 
үзүүлэлтийг чухал биш гэж үзсэн байна.   

Зураг 39.  Ажил олгогчдын оёдолчноос шаарддаг мэдлэг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Ажил олгогчид ажилтны хандлагын бүх үзүүлэлтийг чухал буюу 3-аас дээш үнэлгээгээр 
үнэлжээ. Эдгээрээс ажлаа амжилттай гүйцэтгэх хүсэл тэмүүлэлтэй байх нь маш чухал 
буюу 3.8 гэж үнэлсэн нь ажил олгогчийн туйлын хүсэл юм.   

Зураг 40. Ажил олгогчид оёдолчноос шаарддаг хандлага 
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3.4

3.53.5

3

3

3

Ажлаа амжилттай 
гүйцэтгэх хүсэл …

Харилцааны соёл, сахилга 
баттай

Хувийн зохион байгуулалт 
сайтай

Бусдын шийдвэрийг 
хүндэтгэх

Суралцах, мэргэжлээ 
дээшлүүлэх сонирхолтой

Хамт олны дунд биеэ зөв 
авч явах

Эерэг үзэлтэй байх

Шинийг санаачлагч байх

Ёс зүйн дүрэм 
баримталдаг

3.5

3.0

3.5

3.32.7

2.3

3.2

2.7

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйг 

хангаж ажиллах

Хялбар бүрдэл болон 
зангилаа хэсгүүдийг 

бэлтгэж оёх

Технологийн бичиг 
баримтыг уншиж ойлгох

Шулуун оёдлын, 
хэрээсний машины 
ажиллах зарчим, …

Индүүдэх ажиллагааны 
горим, тохиргоо, 

үйлчилгээ

Пресс индүүний 
ажиллах зарчим, үүрэг

Гар ажиллагааны 
горим, багаж хэрэгслүүд

Хувцас зохион 
бүтээлтийн талаарх 

мэдлэг
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Хувь хүний ур чадварын хувьд гадаад хэлний болон компьютерийн мэдлэгээс бусад 
үзүүлэлтийг ажилтан авахдаа чухалчилж үздэг гэжээ.  

Зураг 41. Ажил олгогчид оёдолчноос шаарддаг хувь хүний ур чадвар  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мэргэжлийн ур чадварын хувьд ажлын бэлтгэл хангах, бүрдэл хэсгүүдийг хавсарч 
шулуун оёх, нэгтгэж оёх чадварыг чухал гэж үзсэн байна.                             

Зураг 42. Оёдолчноос шаарддаг мэргэжлийн ур чадвар 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

          Төгсөгчдийн мэргэжлийн онолын мэдлэг болон практик ур чадвар шаардлагад 
нийцэж буй эсэхийг тодруулахад хоёр ажил олгогч тутмын нэг нь нийцэхгүй байна гэж 
үзсэн байна. Онолын мэдлэгийн хувьд 25 хувь нь хангалтгүй байна гэжээ. Судалгаанд 
оролцсон ажил олгогчдын 67 хувь нь оёдолчин мэргэжлийн ажилтан бэлтгэх сургалтын 
хөтөлбөрийн сэтгэл ханамж дунд зэрэг, 25 хувь нь хангалуун бус байдаг гэсэн. 
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Зураг 43.  Шинэ оёдолчны мэдлэг, ур чадварын үнэлгээ 

 

МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах санал 
           Судалгааны хүрээнд ажил олгогчдоос мэргэжлийн боловсролын сургалтын 
хөтөлбөрийг сайжруулах саналыг тодруулж, нэгтгэсэн бөгөөд хамгийн олон дурдагдсан  
саналыг танилцуулъя. Үүнд:  

1. Практик дадлагын сургалтыг 80 хувь хүртэл нэмэгдүүлэх, дадлагыг мэргэшсэн 
оёдолчдоор удирдуулах; 

2. Багшлах боловсон хүчнийг хөгжүүлэх, чадавхыг сайжруулах;  
3. Мэргэжлийн чиглэлийг илүү нарийвчилж, салгах;  
4. Орчин үеийн технологи, техник тоног төхөөрөмж дээр ажиллах чадвар   

эзэмшүүлэх 

 

 

 

 

     
Дээрх байдлаар санал дэвшүүлсэн ажил олгогчид сургалтыг үр дүнтэй өгөөжтэй болгох, 
нөгөө талаас байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэх чиглэлд сургалтын 
байгууллагуудтай хамтарч ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлж, үйлдвэрлэлийн 
дадлагыг үр дүнтэй хийлгэх, дагалдуулан ажиллуулах, дадлагыг мэргэшсэн мастер 
оёдолчдоор удирдуулах боломжтойг хэлж байлаа.  

 

 

 

 

 

 

8%

67%

25%

50% 50%

Хангалттай Дунд зэрэг Хангалтгүй Нийцдэг Дунд зэрэг Нийцдэггүй

Онолын мэдлэг Практик ур чадвар 

Шигтгээ: Сургалтын хөтөлбөрийн хувьд онолын мэдлэгийг эхний 3-6 сар 
танхимын сургалтаар олгоод үргэлжлүүлэн 1 жилийн хугацаатай 
үйлдвэрт ажиллуулж дадлагажуулан, үлдсэн хугацаанд онолын мэдлэг, 
дадлагыг хослуулан танхимын сургалтаар хөгжүүлж төгсгөдөг байвал 
илүү үр дүнтэй, төгсөгчид өндөр чадамжтай төгсөх боломж байна. 
Манай үйлдвэрийн хувьд МБСБ-тай хамтарч ажиллан, суралцагчдыг 
дадлага хийлгэж, ажлын байраар хангадаг. Дадлагын хугацаанд цалин 
хөлс олгодог. Оёдлын үйлдвэрийн захирал 
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Мэргэжлийн тодорхойлолт 

Тогооч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрмийг баримтлан, хоол 
үйлдвэрлэлийн жор, технологийн дагуу энгийн чимэглэл бүхий талх, ногоо, мах, будаа, 
гоймонгийн зууш, салат, найруулсан, зутан, сүүн, амтлаг шөлтэй хоол, сүмс, ногоо, 
өндөг, сүү сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, будаа, гоймон, мах, махан бүтээгдэхүүн, дотор мах, 
дайвар бүтээгдэхүүнээр үндсэн хоолыг зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 
ашиглан бэлтгэж хийдэг.6 Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ, хоолны дээжийн болон 
ХАБЭА-н бичиг баримт, технологийн карт хөтлөх, тэмдэглэх тогоочийн үндсэн бичиг 
баримтыг шаардлагын дагуу хөтлөх мэдлэг чадвар эзэмшсэн байна.  

2016 онд МБСБ-ыг 1000 гаруй төгсөгч тогооч мэргэжлээр төгссөн байна.  

4.1.1. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж 

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 13 ресторан, зоогийн газар, зочид 
буудлуудыг сонгон тухайн байгууллагын ахлах болон ерөнхий тогооч, хүний нөөцийн 
менежер зэрэг албан тушаалтнаас мэдээлэл цуглууллаа.  

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын ажиллагчдын тоо нийт 1294 байгаагаас 
55.7 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажиллагчдын тооны бүлгээр нь ангилан харвал, 38 хувь 
нь 10-49, тус бүр 31 хувь нь 50-99, 100-аас дээш ажиллагчтай байна. 

Зураг 44. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

 
Судалгаанд дунджаар 7 жил үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд хамрагдсан 

байна. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагын 69 хувь нь 9 хүртэлх, 31 
хувь нь 10-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулж байна.  

  Зураг 45. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, үйл ажиллагаа явуулсан жилээр 

 

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагууд бүгд бие даасан хүний нөөцийн 
мэргэжилтэнтэй ба нийт 385 тогооч ажиллаж байна. Түүнчлэн судалгаанд 50 хүртэл 
тооны тогоочтой ресторанууд түлхүү хамрагдсан байна. 

                                                           
6 Ажил мэргэжлийн лавлах толь. Тогооч, Т.Энхтуяа, Д.Нармандах, 2015 он 
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4.1.2. Ажилтан шинээр авахад тавигдах шаардлага 

Ажил олгогч байгууллага шинээр тогооч ажилд авахдаа чухалчилдаг хүчин 
зүйлийг 4 үзүүлэлтээр үнэлүүлэхэд боловсролын түвшнийг чухал, гадаад төрх бие 
бялдар, хүйс 2.5 буюу тодорхой хэмжээгээр чухалчилдаг бол нас төдийлөн чухал биш 
гэжээ. 

Зураг 46. Шинээр ажилтан авахдаа чухалчилдаг зүйл 

 
Ажил олгогч байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр ангилан үнэлгээг харвал 

10-49 ажиллагчидтай аж ахуйн нэгж байгууллагын хувьд боловсрол чухал, нас, хүйс, 
гадаад төрх, бие бялдар чухал биш байна. Харин 50-99 ажиллагчидтай байгууллагын 
хувьд боловсрол, гадаад төрх бие бялдар чухал бол, нас, хүйсийг харгалздаггүй байна.  

Хүснэгт 10. Шинэ тогооч авахад чухалчилдаг хүчин зүйлс, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Ажиллагчдын тооны 
бүлэг Боловсрол Гадаад төрх, 

бие бялдар Нас Хүйс 

10-49  3.2 2.0 1.8 2.2 

50-99  3.5 3.0 1.8 2.3 

100-с дээш 2.5 2.5 2.0 3.0 

Дундаж 3.1 2.5 1.9 2.5 

ШИНЭ АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР 

Энэ хэсэгт МБСБ-аас шинээр орсон ажилтны ур чадварыг авч үзнэ. 

4.1.3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас бэлтгэгдсэн 
ажиллагчдын үнэлгээ 

 Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид сүүлийн гурван жилд нийтдээ 212 тогооч 
ажилд авснаас 143 нь МБСБ төгссөн төгсөгчид байна.  

Шинэ төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварыг ажил олгогчдоор 8 үзүүлэлтээр 
үнэлүүлэхэд энгийн чимэглэл хийх чадвар муу гэсэн үнэлгээ өгчээ. Төрөл бүрийн үндсэн 
болон шөлтэй хоол, зууш салатыг технологи ажиллагааны дагуу бэлтгэж хийх, ажлын 
байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх гэх мэт чадварыг 2.5-2.7 буюу 
дундаж хэмээн дүгнэсэн байна. 
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Зураг 47.  Шинээр төгссөн тогоочдын ур чадварын үнэлгээ 

 

Шинэ ажилтны мэдлэг, ур чадвар 
Ажил олгогч байгууллагуудаас шинээр ажилд орсон тогоочийн мэдлэг, ур 

чадварыг тодрууллаа. Тэдэнд дараах мэдлэг, ур чадварууд дутагдалтай байна.  

Хүснэгт 11.  Шинэ тогоочдын дутагдалтай мэдлэг, ур чадвар  

№ Мэдлэг Ур чадвар, харилцаа хандлага 

1 Соусны нэршил мэдэхгүй 
Технологийн картын дагуу хоол хийх 
чадвар дутагдалтай 

2 Багшийн нарын мэдлэг хангалтгүй Ачаалал даах чадвар 

3 Европ хоолны амталгаа, ургамал, 
амтлагчийн нэршлийн мэдлэг тааруу 

Ажилдаа хандах хандлага, цаг 
баримталдаггүй 

4 Хоол хийх үндсэн техник, жигнэх, утах, 
грилдэх мэдлэггүй 

Багшийн ур чадвар хангалтгүй 

5 Халуун ажиллагааны аргачлал 
мэдэхгүй 

Ажил тасалдаг 

6 Төрөлжсөн тогооч төгсдөггүй нийтийн 
хоолны тогооч төгсдөг 

Мэргэжлийн ёс зүйгүй 

7 Хэрчих технологийн мэдлэг дутмаг  

8 Хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт 
хамгаалалтын мэдлэг тааруу 

 

9 Махны температурын онцлог, ялгаа 
мэдэхгүй 

 

Тогооч мэргэжил эзэмшиж байгаа суралцагчдыг европ хоол, япон хоол, шанаган 
тогооны гэх мэтээр төрөлжүүлдэггүй, зөвхөн нийтийн хоолны тогоочийн мэдлэг, ур 
чадвартай төгсгөж байгаа нь учир дутагдалтай болохыг зарим рестораны ерөнхий 
тогооч хэлж байлаа.  

 Ур чадвар муутай тогооч нар төгссөөр байгаад ажил олгогч байгууллага 
чадвартай шинэ төгсөгч ирэхийг хүлээхээ больсон нь харагдаж байв. Мөн түр сургалтын 
байгууллагын хичээлийн хөтөлбөрт анхаарал хандуулахгүй бол тогоочийн үнэмлэх 
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авсан чанаргүй тогооч нэлээдгүй төгсөх болсныг ажил олгогч байгууллагууд анхаарч 
ажиллахыг хүсэж байлаа.  

4.1.4. Ажиллагчдын ажлаас гарч буй шалтгаан 

Судалгаагаар сүүлийн нэг жилийн хугацаанд ажлаас гарсан болон чөлөөлөгдсөн 
тогооч байгаа эсэхийг тодруулахад 124 байна. Тэдний 22 хувь нь ар гэрийн шалтгаан, 
19 хувь нь ур чадварын дутагдал, 15 хувь нь өөр ажилд орох, 15 хувь нь гадаадад 
ажиллах, 11 хувь нь сурахаар ажлаасаа гарсан байна.  

2012-2016 оны хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгааны үр 
дүнгээс харахад жил бүрийн эрэлттэй 20 ажил, мэргэжлийн жагсаалтад тогоочийн 
мэргэжил тогтмол нэрлэгдэж ирсэн. Тус судалгааны тухайн жилд ажилтан авч чадаагүй 
хомсдолтой ажлын байрны жагсаалтад ч байна. 

Зарим байгууллагын хувьд шинээр ажилд авсан МБСБ төгсөгчдийн 70-80 хувь нь 
ажлаасаа гарсан тохиолдол ч гарчээ. 

Зураг 48. Тогоочдын ажлаас гарсан болон чөлөөлөгдсөн шалтгаан 

 
4.1.5. Нээлттэй ажлын байранд шаардах ур чадварууд 

Шинэ төгссөн тогооч технологи карт уншаад хоол хийх чадваргүй байдаг учир гал 
тогоонд ногоо бэлтгэх, хэрчих, угаах, хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалах хамгаалалт зэрэг 
анхан шатны үйл ажиллагаанаас эхлүүлэн ажиллуулдаг болохоо ажил олгогчид 
илэрхийлж байна.  

Судалгаанд хамрагдсан ресторануудын 69.2 хувьд нь 29 тогоочийн ажлын 
байрны орон тоо байгаа ба тухайн ажлын байранд дунджаар 1.6 жилийн ажлын 
туршлагыг шаардаж байна. 

Сул байгаа ажлын байранд шаардаж буй ур чадвар: 
✓ Тууштай байх 
✓ Мэргэжилдээ дуртай байх 
✓ ХАБЭА сайн мөрдөх 
✓ Хүнсний бүтээгдэхүүний нэршил мэддэг байх 
✓ Шанаган тогоогоор мэргэшсэн байх 
✓ Технологи картын дагуу хоол хийх чадвартай 
✓ Түргэн шуурхай, хурдан хөдөлгөөнтэй 
✓ Ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай байх 
✓ Заасан зүйлийг хурдан сурах чадвартай байх 
✓ Салатны соус хийх чадвартай зэрэг шалгуурууд байна. 
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4.2. АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

Энэ хэсэгт  ажил олгогчид тогоочоос шаарддаг мэдлэг, хандлага, хувь хүний 
болон мэргэжлийн ур чадварыг авч үзнэ. 

4.2.1. Мэргэжилтэй ажилтнаас шаардах ур чадварууд 

Ажил олгогч байгууллагуудын тогоочоос шаарддаг чадваруудыг мэдлэг, 
хандлага, хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар гэж ангилан 8-13 үзүүлэлтээр 
үнэлүүлсэн.  

Бидний сонгосон эзэмшвэл зохих мэдлэгүүдээс дараах мэдлэгүүдийг чухал 
шаардлагатай гэж үзсэн байна. Өөрөөр хэлбэл хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
шаардлага, хоолны газрын тухай үндсэн ойлголт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн шаардлага, ажлын байрны бэлтгэл, хүнсний түүхий эдэд эрүүл ахуй технологийн 
шаардлагын дагуу хийгдэх анхны боловсруулалт зэргийг маш чухал шаардлагатай гэж 
үзжээ. 

Зураг 49. Ажил олгогчдын тогоочоос шаарддаг мэдлэг 

 
Ажил олгогчид тогоочоос шаарддаг хувь хүний хандлагаас цаг баримтлах, 

мэдрэмжтэй, нягт нямбай, цэвэрч, мэргэжилдээ сонирхолтой, хувийн зохион байгуулалт 
сайтай, хариуцлагатай зэрэг үзүүлэлтүүдийг 3.7-3.8 буюу маш чухал хандлага гэсэн 
байна. 
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Зураг 50. ААНБ-ын тогоочоос шаарддаг хандлага 

 
Ажил олгогч байгууллагын тогоочоос шаарддаг хувь хүний ур чадварын түвшинг 

8 үзүүлэлтээр задлан харахад компьютер болон гадаад хэлний мэдлэгийг 2.2-2.4 буюу 
чухал биш, удирдан манлайлах чадварыг 2.8 буюу чухал, бие даан болон багаар 
ажиллах чадвар, гарын эвсэл, хурдан шалмаг хөдөлгөөн, ачаалал даах чадварыг маш 
чухалд тооцож өндөр шаардлага тавьдаг нь харагдсан. 

Зураг 51. Ажил олгогчдын тогоочоос шаарддаг хувь хүний ур чадвар 

 
Ажил олгогчид тогоочийн ажлын байранд шаарддаг нарийн мэргэжлийн ур 

чадварыг дараах үзүүлэлтүүдээр ангилан тодруулахад хүнсний түүхий эдэд эрүүл ахуй, 
технологийн шаардлагын дагуу анхны боловсруулалт хийх, төрөл бүрийн шөлтэй хоол 
хийх технологи, ажлын байран дахь ХАБЭА-г мөрдөн ажиллах чадварыг хамгийн чухалд 
тооцож эдгээрийг шаардаж байна. 
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Зураг 52.  Ажил олгогчдын тогоочоос шаарддаг мэргэжлийн ур чадвар 

 

4.2.2. МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

Ажил олгогч байгууллагуудаас тогооч бэлтгэж буй сургалтын байгууллагын 
сургалтын чанар, төгсөгчдийн онолын мэдлэг, практик ур чадвар зэрэг нь ажил олгогч 
байгууллагын ажлын байрны шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодрууллаа.  

Төгсөгчдийн онолын мэдлэгийг 70 хувь нь дунд зэрэг, 15 хувь нь хангалттай, 15 
хувь нь хангалтгүй байдаг хэмээн ажил олгогч байгууллага дүгнэсэн байна. Мөн практик 
ур чадвар 23 хувь нь нийцдэг, 46 хувь нь дунд зэрэг, 31 хувь нь нийцдэггүй гэж үзсэн. 

Зураг 53. Тогооч мэргэжлээр төгсөгчдийн онолын мэдлэг, ур чадварын үнэлгээ 

 
Тогоочийн сургалтын хөтөлбөрт ажил олгогч байгууллагын тухайн мэргэжилтэй 
ажилтныг хариуцан ажиллаж буй мэргэжилтнүүдийн хувьд сэтгэл ханамж 23.1 хувь нь 
хангалуун бус, 61.5 хувь нь дунд зэрэг, 15.4 хувь нь хангалуун байдгаа илэрхийлсэн 
байна. 
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МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах санал 

Тогооч бэлтгэж байгаа сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах нөхцөл, боломжийг 
ажил олгогчдоос тодрууллаа. Үүнд: 

• Ажлын байрны ёс зүй, харилцаа хандлага дээшлүүлэх; 
• Багш, боловсон хүчний ур чадварыг дээшлүүлэх; 
• Европ, ази гэх мэт хоолны технологи ажиллагааг сургалтын хөтөлбөрт нэмж 

оруулах; 
• Дадлагын хугацааг уртасгах; 
• Сургалтын байгууллагын чанарыг сайжруулах зэрэг саналууд давтагдсан. 

Өндөр зэрэглэлийн ресторануудад тогоочоос шаардаж буй ур чадварын 
шаардлагын талаар судлан, хичээлийн хөтөлбөрт нэмэх шаардлагатай байна. Сурч 
байх хугацаандаа дадлагыг богино хугацаанд хийдэг, түүнчлэн чанартай хийж 
чадаагүйгээс болоод хоол хийх технологи ажиллагаа муу, халуун ажиллагааны 
аргачлал мэддэггүй, хоолны хадгалалт хамгаалалтын талаар сайн мэддэггүй байна. 
Мөн ажил мэргэжлийн чиг, баримжаа хангалтгүй хэмээн ажил олгогч нар үзсэн байна. 
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5. БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААНЧИН 
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Мэргэжлийн тодорхойлолт 

Барилгын цахилгаанчин нь барилга байгууламжийн бүх төрлийн цахилгааны 
шугам сүлжээ, бусад тоног төхөөрөмж бэхлэх, тогтоох хэрэгслийг суурилуулах, угсрах, 
тохируулах, засвар үйлчилгээ хийх зэрэг ажил хийж гүйцэтгэдэг. Ажлын үндсэн үүрэг 
чиглэлд: 

• Цахилгаан шугам сүлжээ тавих суурилуулах, угсрах, тохируулах, засвар 
үйлчилгээ хийх; 

• Цахилгааны шугамын зураг төсөл, техникийн үзүүлэлтүүдийг судалж шалгах; 
• Цахилгаан систем, тоног төхөөрөмж, бусад бүрэлдэхүүн хэсгийг шалгах, турших; 
• Барилгын гадна, дотор талын цахилгааны утас кабелийг сунгах, угсрах, бэхлэх; 
• Цахилгаан хуваарилах самбарыг суурилуулах, трансформатор, залгуур, шит 

угсрах; 
• Өндөр хүчдэлийн агаарын шугам угсрах зэрэг багтана.7 

2016 онд МБСБ-ыг барилгын цахилгаанчин мэргэжлээр 600 гаруй залуучууд төгсжээ.  

5.1.1. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж 

Энэхүү судалгаанд МБСБ-ыг барилгын цахилгаанчин мэргэжлээр төгссөн төгсөгч 
болон цахилгаанчин мэргэжлийн ажилтан ажиллуулсан, Улаанбаатар хотод барилга 
угсралт болон оффис түрээсийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй байгууллагуудаас 
13-ыг сонгон цахилгаанчныг хариуцан ажилладаг цахилгааны инженер, техникч, 
бригадын дарга, захирлуудаас мэдээлэл цуглууллаа. 

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудад 2030 ажиллагчид ажиллаж байсан ба 
үүнээс 15 хувь нь эмэгтэй байна. Ажил олгогчдын 29 хувь нь 10-49, 22 хувь нь 100-199, 
тус бүр 14 хувь нь 50-99, 200-999 хүртэл ажиллагчидтай байна. 

Зураг 54. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, ажиллагчдын тооны бүлгээр  

 
Судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын 92 хувь нь энэ салбарт цахилгаан 

угсралтын ажлыг 7-оос дээш жил хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай байна.  

 

 

 

 

                                                           
7 www.mergejil.mn 
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Зураг 55. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, үйл ажиллагаа явуулсан жилээр  

 
Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдод нийт 250 цахилгаанчин ажиллаж байна. 

Цахилгаанчдын тооны бүлгээр харвал 38 хувь нь 6-10 цахилгаанчинтай, 31 хувь нь 5 
хүртэл цахилгаанчинтай ажил олгогчид байна. Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын 92 хувь 
нь хүний нөөцийн мэргэжилтэнтэй байна. 

5.1.2. Ажилтан шинээр авахад тавигдах шаардлага 

Ажил олгогчид шинээр ажилтан авахдаа боловсрол, нас хүйс, гадаад төрх бие 
бялдар зэргийг харгалзан үздэг эсэхийг тодруулахад, боловсролын түвшин чухал гэж 
үздэг ба гадаад төрх, бие бялдарт төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй байна.     

Зураг 56. Шинээр барилгын цахилгаанчин авахад чухалчилдаг зүйл 

 

ШИНЭ АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР 

Ажил олгогчид сүүлийн 3 жилийн хугацаанд нийт 87 цахилгаанчин ажилд шинээр 
авсан ба тэдний 50.6  хувь нь МБСБ төгссөн ажиллагчид байна. 

5.1.3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас бэлтгэгдсэн 
ажиллагчдын үнэлгээ 

Ажил олгогчдын шинээр ажилд орсон төгсөгчдийн ур чадварыг үнэлсэн байдлыг 
харвал, цахилгааны самбаруудын схем бүдүүвчийг харан холболт хийж, угсарч, 
суурилуулах ур чадварт 2.2 гэсэн хамгийн бага үнэлгээг өгсөн ба бусад чадваруудыг 2.5-
2.8 гэж үнэлжээ. 
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Зураг 57. Ажил олгогчдын барилгын цахилгаанчдын ур чадварыг үнэлсэн үнэлгээ 

 

Ажиллагчдын тооны бүлгээр шинээр орсон цахилгаанчны ур чадварын үнэлгээг 
харахад, ажиллагчдын тоо ихсэх тусам ур чадварыг муу үнэлсэн байна.  

Хүснэгт 12. Барилгын цахилгаанчдын ур чадварын үнэлгээ, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Ур чадвар 1-9 10-49 50-99 100-199 200 ба 
түүнээс 

дээш 
1 ХАБЭА-н дүрэм журмыг дагаж мөрдөх 3.0 3.0 2.0 3.0 2.7 

2 Барилгын гадна, дотор талын цахилгааны 
утас кабелийг сунгах, угсрах, бэхлэх 

4.0 3.3 2.5 2.3 2.3 

3 Ажлын зураг уншиж, зургийн дагуу угсралтыг 
гүйцэтгэх 

3.0 2.8 2.5 2.7 2.3 

4 Цахилгааны шугамын утас, тоног төхөөрөмж 
бэхлэх, тогтоох хэрэгслийг суурилуулах, 
угсрах, тогтоох 

4.0 2.8 2.5 2.0 2.0 

5 Осол аюул, доголдлоос урьдчилан 
сэргийлэх, тохируулга, засвар үйлчилгээ 
хийх 

3.0 2.8 3.0 2.0 2.0 

6 Цахилгааны самбаруудын схем бүдүүвчийг 
харан холболт хийж, угсарч, суурилуулах 

3.0 2.5 2.5 1.7 2.0 

7 Хэмжүүрийн багаж ашиглах 3.0 2.8 2.5 3.0 3.0 

8 Тэмдэглэгээнүүдээ мэддэг 4.0 2.8 3.0 2.7 2.7 

Дундаж 3.4 2.8 2.6 2.4 2.4 
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Шинэ ажилтны ур чадварын дутагдал 

Ажил олгогчдын талаас илүү хувь нь цахилгаанчдыг ажлын зураг уншиж чаддаггүй, 
холболт хийхдээ муу гэсэн. 

Зураг 58. Шинэ барилгын цахилгаанчны дутагдалтай ур чадвар 

 

5.1.4. Ажиллагчдын ажлаас гарч байгаа шалтгаан 

Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд судалгаанд хамрагдсан ажил олгогч 
байгууллагуудаас 43 барилгын цахилгаанчин ажлаасаа гарсан буюу чөлөөлөгдсөн 
байна. Шалтгааныг тодруулахад цалин хөлс хангалтгүй, ажлын ачаалал хэт их, өөрийн 
хүсэлтээр, ур чадвар хангалтгүй зэрэг нь зонхилж байна.  

Зураг 59. Барилгын цахилгаанчдын ажлаас гарсан шалтгаан 

 
Ажлын ачаалал даахгүй, өөрийн хүсэлтээр ажлаас гарч байгаа шалтгаан нь 

төгсөгчдийн ажилдаа дур сонирхолгүй, мэргэжлээ зөв сонгоогүй зэрэг хүчин зүйлээс 
болж байна гэж ажил олгогчид үзжээ. 

5.1.5. Нээлттэй ажлын байранд шаардах ур чадварууд 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үед  цахилгаанчны 16 сул ажлын байр байсан. 
Тавигдах шаардлагыг харвал, цахилгааны зураг уншдаг байх, ажлын ачаалал даадаг, 
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ажил, мэргэжилдээ сонирхолтой, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүмүүсийг ажил 
олгогчид авах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байлаа. 

 

5.2. АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

Энэ хэсэгт барилгын цахилгаанчинд тавьдаг мэдлэг, хувь хүний хандлага, 
мэргэжлийн ур чадваруудыг авч үзнэ. 

5.2.1. Мэргэжилтэй ажилтнаас шаардах ур чадварууд 

Ажил олгогчид цахилгаанчдаас мэдлэгийн хувьд ажлын байран дахь 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, цахилгаан техникийн суурь мэдлэгийг 
хамгийн түрүүнд шаардаж байна. 

Зураг 60. Ажил олгогчдын цахилгаанчнаас шаарддаг мэдлэг 

 
Ажил олгогчид тухайн ажиллагчдын ажилд хандах хандлагыг маш чухал гэж үзсэн. 
Түүний дотор ажлын цаг баримтлах, тогтвор суурьшилтай ажиллах үзүүлэлтүүдийг 
дурдаж болохоор байна.  

Зураг 61. Ажил олгогчдын цахилгаанчдын хандлагад тавих шаардлага 

 
Хувь хүний ур чадвартай холбоотой багаар ажиллах, ажлын ачаалал даах зэрэг 
үзүүлэлтийг маш чухал шаардлага гэж ажил олгогчид үздэг байна. 
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Зураг 62. Ажил олгогчдын цахилгаанчдын хувь хүний ур чадварт тавих шаардлага 

 
Цахилгаанчдын мэргэжлийн ур чадварын хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
дүрмийг дагаж мөрдөх, цахилгааны шугамын утас, тоног төхөөрөмж бэхлэх, тогтоох 
хэрэгслийг суурилуулах, угсрах, тогтоох, осол аюул, доголдлоос урьдчилан сэргийлэх, 
тохируулга, засвар үйлчилгээ хийх, гэрэлтүүлгийг суурилуулах, тогтоох, шаардлагатай 
холболтуудыг гүйцэтгэх угсрах ур чадвар маш чухал байна. 

Зураг 63. Ажил олгогчдын цахилгаанчдын мэргэжлийн ур чадварт тавих шаардлага 

 
Хэдийгээр ажил олгогчид дээрх шаардлагуудыг тавьдаг ч шинээр цахилгаанчин 

авахдаа ажлын байранд сургаж, 2–3 сарын хугацаанд цалинтай дагалдуулан 
ажиллуулсны дараа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, үндсэн цалингаар цалинжуулан 
ажиллуулдаг байна. Судалгаанд хамрагдсан байгууллагууд ажлын ачаалалтай үе буюу 
хавар зуны улиралд МБСБ-аас цалинтай дадлагын ажилтан, дадлагажигч ажиллуулах 
хүсэлтэй байна. 
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5.2.2. МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

Бид МБСБ-ын цахилгаанчин мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж буй сургалтын 
хөтөлбөрийг хэрхэн үнэлдгийг тодрууллаа. 

Ажил олгогчдын МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөр дэх сэтгэл ханамжийн түвшин 
дунд зэрэг буюу 61 хувьтай байна.  

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 15.4 хувь нь МБСБ-ыг барилгын 
цахилгаанчнаар төгссөн ажилтны онолын мэдлэгийг хангалттай гэж үзэж байгаа бол 
практик ур чадвар 8 хувьд нь нийцдэг байна.  

Зураг 64. Шинээр МБСБ төгссөн цахилгаанчны үнэлгээ 

 
 МБСБ-ын төгсөгчдийн практик дадлагын ажлын цагийг нэмэгдүүлэх, чанартай үр 

дүнтэй дадлага хийлгэж чадваржуулах нь байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэхэд 
чухал ач холбогдолтой тул МБСБ-аас дадлагажигч авч ажиллуулах тал дээр ажил 
олгогчдын 61.5 хувь нь хамтран ажиллах сонирхолтой байдгаа илэрхийлсэн.  

МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах санал 
Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ууд МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг 

сайжруулахад саналаа илэрхийлсэн. Дадлагыг чанартай сайн хийлгэх, ажлын зураг 
унших чадвартай болгох, суурь онолын хичээлийг маш сайн заах. Мөн суралцагч нэг 
бүртэй тулж ажиллах, ур чадвар эзэмшүүлэх тал дээр анхаарах зэрэг санал ирсэн. 

 

Цахилгаанчдын мэргэжлийн мэдлэгт тавигдах шаардла 
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Шигтгээ: Дадлагын хичээлийн цагийг нэмэгдүүлж, онолын хичээлийг 
багасгах, сургалтын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, санхүүгийн талаас 
төрөөс дэмжих, багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэжилдээ 
сонирхолтой хүнийг элсүүлдэг байх.  Барилгын компанийн захирал 
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6. БАРИЛГЫН САНТЕХНИКЧ 
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Мэргэжлийн тодорхойлолт 

Барилгын сантехникч нь гэр, албан контор, үйлдвэрийн газарт агаар, ус, газын 
шугам холбох, шугамын даралт тохируулах, ус, газ, даралтыг тохирсон хоолойнуудад 
суурилуулж, тохирох материалуудыг хэрэглэж ажлаа гүйцэтгэсний дараа ус болон 
даралт алдаж байгааг шалган, олон төрлийн шугам сүлжээний системийг засаж 
суурилуулан үзлэг, үйлчилгээг хийж гүйцэтгэдэг.8 Энэ мэргэжлээр 2016 онд МБСБ-аас 
700 гаруй төгсөгч бэлтгэгджээ.  

6.1.1. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж 

Улаанбаатар хотод барилга угсралт болон сантехник угсралтын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхлэн явуулж буй 11 ААНБ-ыг сонгон, сантехникчийн ур чадварыг 
тодорхойлж чадах инженерүүдээс ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар мэдээлэл 
цуглуулсан. 

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдод нийт 1929 ажилтан ажиллаж байгаагаас 
30 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажиллагчдын тооны бүлгээр харвал, 10-49 
ажилтантай байгууллага дийлэнх нь байна. 

Зураг 65. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

 
Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын 46 хувь нь 11-25 жилийн ажлын туршлагатай 
байгууллага байна.  

Зураг 66. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, үйл ажиллагаа явуулсан жилээр 

 
ААНБ-уудад 212 сантехникч ажиллаж байгаа бөгөөд сантехникчдийн тооны 

бүлгээр харвал, 20 ба түүнээс дээш 37 хувь, 1-5 сантехникчидтэй байгууллага 9 хувийг, 
6-20 хүртэлх сантехникчидтэй ААНБ 54 хувийг эзэлж байна.  

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын 54.5 хувь нь хүний нөөцийн 
мэргэжилтэнтэй, 45.5 хувь нь хүний нөөц боловсон хүчний асуудлыг захирал болон 
инженерүүд хавсарч гүйцэтгэдэг байна. 
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6.1.2. Ажилтан шинээр авахад тавигдах шаардлага 

Ажилтан шинээр авахдаа боловсрол, нас хүйс, гадаад төрх бие бялдар зэргийг 
харгалзан үздэг эсэхийг тодруулахад, нийт ажил олгогчид тухайн ажлын онцлог, орчин 
нөхцөлөөс шалтгаалан нас болон хүйсийг чухалчилж үздэг ба боловсролыг тодорхой 
хэмжээнд чухалчилдаг, гадаад төрх, бие бялдарт төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй 
байна.    

Зураг 67. Шинээр сантехникч ажилд авахад чухалчилдаг зүйлс 

 
Байгууллагуудын сантехникчдийн тооны бүлгээр харвал, 1-5 хүртэл 

сантехникчтэй байгууллагууд боловсролын түвшнийг түлхүү хардаг бол 16-аас дээш 
сантехникчтэй байгууллагын хувьд ажиллагчдын насыг хамгийн чухал гэж харгалзан 
үздэг байна.  

ШИНЭ АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР 

Эдгээр байгууллагууд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд нийт 61 сантехникийн 
мэргэжилтэй ажилтан шинээр ажилд авснаас 52.5 хувь нь МБСБ-ын төгсөгчид байжээ.  

6.1.3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас бэлтгэгдсэн 
ажиллагчдын үнэлгээ 

МБСБ төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварыг дараах 8 үзүүлэлтийн дагуу 
үнэлүүллээ.   

Шинэ төгсөгчдийн ур чадварын үнэлгээ дунджаар 2.3 буюу муу байна. Үүнийг үзүүлэлт 
тус бүрээр харвал ялтсан цогц төхөөрөмж угсрах ур чадвар маш хангалтгүй байдаг 
байна. 

Зураг 68. Барилгын сантехникчдийн мэргэжлийн ур чадварын үнэлгээ 
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Сантехникчдийн тооны бүлгээр дээрх үнэлгээг харвал 10 хүртэл сантехникчтэй 
байгууллага барилгын доторх хүйтэн усны систем угсрах, ус, дулаан хангамж, ариутгах 
татуургын сүлжээ угсрах ур чадварыг сайн гэж үнэлсэн байна.  

Хүснэгт 13. Шинээр ажилд орсон МБСБ төгссөн ажилтны ур чадварын үнэлгээ, сантехникчдийн 
тооны бүлгээр 

Ур чадвар 1-5 6-10 11-15 16-20 20 ба түүнээс 
дээш 

1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйг хангаж ажиллах 

1.0 2.5 2.0 1.5 3.0 

2 Төмөрлөгтэй ажиллах . 3.0 3.0 2.0 2.2 

3 Халаалтын систем угсрах 3.0 2.5 2.5 2.5 2.0 

4 Барилгын доторх хүйтэн ус 
хангамжийн систем угсрах 

3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 

5 Барилгын доторх ариутгах татуургын 
систем угсрах 

3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 

6 Ус, дулаан хангамжийн сүлжээг угсрах 3.0 3.0 2.5 2.0 2.2 

7 Ариутгах татуургын сүлжээг угсрах 3.0 3.0 2.5 2.5 2.2 

8 Ялтсан цогц төхөөрөмж угсрах 1.0 3.0 2.5 1.5 1.7 

Дундаж 2.4 2.9 2.5 2.1 2.2 

Хорь ба түүнээс дээш сантехникчидтэй байгууллагын хувьд хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах чадварыг сайн гэж үнэлжээ.     

Шинэ ажилтны ур чадварын дутагдал 
Шинээр ажилд орсон сантехникчдийн хувьд ажлын норм стандарт мэдэхгүй байна гэсэн 
үзүүлэлтийг хамгийн олон буюу нийт ажил олгогчдын 15 хувь нь дурдсан байна. 

Зураг 69 Шинээр сантехникчээр ажилд орсон ажилтны ур чадварын дутагдал  

 

6.1.4. Ажиллагчдын ажлаас гарч байгаа шалтгаан 

Сантехникчдийн ажлаас чөлөөлөгдсөн буюу гарсан шалтгааныг тодруулсан. 
Дийлэнх шалтгаануудад ур чадвар хангалтгүй, өөрийн хүсэлтээр, хувийн болон ар 
гэрийн асуудлаар, шилжилт хөдөлгөөн, цалин хөлс хангалтгүй зэрэг асуудлууд орж 
байна. 
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Зураг 70. Сантехникчдийн ажлаас гарсан шалтгаан  

 
Мэргэжлийн ур чадварын хангалтгүй байгаа нь төгсөгчдийн дадлага муу, 

суралцах хугацаанд шаардлагатай ур чадвар эзэмшдэггүйтэй холбоотой гэж ажил 
олгогчид дүгнэжээ. Мөн ажиллагчид туршилтын болон дадлагын хугацаанд ажлаа орхих 
асуудал гардаг байна.  

6.1.5. Нээлттэй ажлын байранд шаардах ур чадварууд 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үед ААНБ-уудад 15 сул ажлын байр байсан. 
Эдгээр ажлын байранд тавигдах шаардлагуудад ажлын зураг уншиж, ойлгодог, 
цахилгаан болон хийн гагнуур хийдэг, цэвэр, бохир дулааны системийн угсралт хийх, 
мэргэжилдээ дур сонирхолтой байх гэсэн чадварууд орж байна.  

Ажил олгогчид шинээр ажилтан авахдаа мэргэжлийн ур чадварыг харахаас гадна 
цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах хандлагыг чухалчилдаг гэсэн.  

ААНБ нь шинээр ажилтан авахдаа ажлын байранд сургаж буюу 1-2 сарын 
хугацаанд дагалдуулан ажиллуулсны дараа, хөдөлмөрийн гэрээ хийж, үндсэн 
цалингаар цалинжуулан, ажиллуулдаг байна.  

Ажил олгогчид мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудтай дадлагажигч 
ажиллуулах чиглэлээр хамтарч ажиллах сонирхолтой байна. Мөн чадвартай 
суралцагчдыг тэтгэлгээр суралцуулан, өөрийн ажлын байранд ажиллуулах сонирхол ч 
байдгаа илэрхийлж байсан. 

6.2. АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

Энэ хэсэгт барилгын сантехникчид тавьдаг мэдлэг, хувь хүний хандлага, 
мэргэжлийн ур чадваруудыг авч үзнэ. 

6.2.1. Мэргэжилтэй ажилтнаас шаардах ур чадварууд 

Ажил олгогч байгууллагуудын сантехникчээс шаарддаг чадваруудыг мэдлэг, 
хандлага, хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар гэж 4 ангилан үнэлүүлсэн.  

Сантехникчдээс ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  
мэдлэгийг чухалчлан шаарддаг байна. 
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Зураг 71. Ажил олгогчид сантехникчдэд тавих онолын мэдлэгийн шаардлага 

 

Ажил олгогчид ажиллагчдын ажилд хандах хандлагад ажлын цаг баримтлах, 
тогтвор суурьшилтай ажиллах үзүүлэлтийг хамгийн чухал гэж дурдсан байна.  

Зураг 72. Ажил олгогчид сантехникчдийн хандлагад тавих шаардлага 

Сантехникчдийн бие даан ажиллах чадвар, ажлын ачаалал даах зэрэг үзүүлэлт нь 
хувь хүний ур чадварын маш чухал шаардлага гэж ажил олгогчдоос үздэг байна. 

Зураг 73. Ажил олгогчид сантехникчдийн хувь хүний ур чадварт тавих шаардлага 

 
Сантехникчдийн мэргэжлийн ур чадварын хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагаа эрүүл ахуйг ханган ажиллах, шалны халаалт, халаалтын дотор систем, хурын 
ус зайлуулах систем, гал унтраах төхөөрөмж, усны ялтсан цогц төхөөрөмж, агаар 
сэлгэлт, салхивчийн системийг тус тус угсрах, суурилуурах, дулааны болон цэвэр усны 
шугамыг ус, хийгээр шалгах ур чадвар чухал байна.  
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6.2.2. МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

МБСБ төгссөн ажиллагчдын онолын мэдлэг, практик ур чадвар ажил олгогчдын 
шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодрууллаа. 

Ажил олгогчдын 18.2 хувь нь төгсөгчдийн онолын мэдлэг хангалттай гэж байгаа 
бол практик ур чадвар шаардлагад нийцэхгүй байна.  

Зураг 74. Мэргэжлийн боловсролын төгсөгчдийг үнэлсэн үнэлгээ 

 

 Барилгын сантехникч бэлтгэж байгаа сургалтын хөтөлбөрт сэтгэл хангалуун 
байгаа нэг ч ажил олгогч байхгүй, харин 63.9 хувь нь дунд зэрэг гэсэн хариултыг сонгосон 
байна. 

МБСБ-н сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах санал 
Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг 

сайжруулахад санал бодлоо илэрхийллээ.  

Төгсөгчдийн дадлага хийх цагийг нэмэгдүүлэх, дадлагыг чанартай хийлгэх, ажлын зураг 
уншиж ойлгодог, мэргэжилдээ дур сонирхолтой болгоход анхаарах.  

Мөн барилгын агаар сэлгэлтийн системийн мэдлэг хангалтгүй байдаг тул энэ төрлийн 
хичээлийг сургалтын хөтөлбөрт нэмэх хэрэгтэй. 

МБСБ-д элсэн суралцагчдыг мэргэжлээ зөв сонгоход тусалж дэмжих, ажлын байрны 
сэтгэл зүйг бэлтгэхэд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатайг хэлж байсан.  

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 90 хувь нь МБСБ-аас суралцагчдыг дадлага 
хийлгэхэд хамтран ажиллах сонирхолтой байдгаа илэрхийлсэн.  
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7. ХҮНД МАШИН, МЕХАНИЗМЫН ОПЕРАТОР 
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Мэргэжлийн тодорхойлолт 

Хүнд даацын машины жолооч нь ачаа барааг өргөх, буулгах төхөөрөмж 
ажиллуулан даац тээвэрлэлтийн горим, хязгаарлалтад нийцүүлэн ачааны жинг 
тааруулан хол, ойрын зайд тээвэрлэдэг. Газар шороо, зам засварын ажил, түүнтэй 
адилтгах машины операторч нь газар ухах, ангилах, тэгшлэх, нягтруулах ажлыг 
гүйцэтгэх машиныг ажиллуулдаг. Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:  

• Механик болон гидравлик ажиллагаатай шанагаар тоноглогдсон газар шорооны 
ажлын машинаар шороо, элс, хайрга, бусад материалыг ухах, зайлуулах ажлыг 
гүйцэтгэх; 

• Түрдэг хутгаар тоноглогдсон машинаар шороо, элс, хайрга, бусад материалыг 
зөөх, шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх машиныг ажиллуулах; 

• Усны ёроолоос лаг шавар, элс хайргыг гарган зайлуулах машиныг ажиллуулах 
зэрэг болно. 9 

Энэ мэргэжлээр МБСБ-ыг 2016 онд 600 гаруй төгсөгч төгссөн байна. Хүнд машин 
механизмд дараах техникүүдийг авч үздэг.  

1. Дугуйт ачигч (Ковш)-Ухаж, ачдаг. 
2. Экскаватор / Гидро /- Ухаж, ачдаг. 
3. Бульдозер- Талбай тэгшилнэ, түрнэ. 
4. Автосамосвал - Зөөнө. 
5. Автогрейдер- Автосамосвал явах зам талбай засна.  

7.1.1. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллага 

Судалгаанд Төв, Орхон, Дархан-Уул, Өмнөговь аймаг, Улаанбаатар хотод  элс, 
хайрга, нүүрс олборлолт, нүүрсний уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 15 аж 
ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон, ашиглалтын инженер, уулын мастер, хангамжийн 
механик, диспетчер, үйлдвэрийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, захирал гэсэн 
албан тушаалтнуудаас мэдээлэл цуглуулсан. 

Эдгээр аж ахуй нэгж байгууллагуудад 12 мянган ажиллагчид ажиллаж байгаагаас 
24 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийт байгууллагуудын гуравны нэг нь 10-49, 27 хувь 
нь 1000-аас дээш, тус бүр 13 хувь нь 10 хүртэлх болон 200-499 ажиллагчидтай байсан. 

Зураг 75. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, ажиллагчдын тооны бүлэг 

 

Үйл ажиллагаа явуулсан жилээр судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж 
байгууллагуудыг харвал, 40 хувь нь 20 ба түүнээс дээш жилийн туршлагатай компаниуд 
байгаа бол 53 хувь нь байгуулагдаад 10 хүртэл жил болсон байна. 

 

 

                                                           
9 ҮАМАТ-08, Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал тодорхойлолт, 2010 он 
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Зураг 76. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, үйл ажиллагаа явуулсан жил 

 
Аж ахуй нэгж байгууллагуудад нийт 1154 хүнд машин, механизмын оператор 

ажиллаж байсан ба тэдгээрийн 40 хувь нь 10 хүртэл, тус бүр 20 хувь нь 200-аас дээш 
болон 10-49, үлдсэн 20 хувь 50-200 оператор авч ажиллуулдаг байна. 

Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагын 80 хувь нь бие даасан хүний 
нөөцийн менежертэй, бусад аж ахуй нэгжийн үйлдвэрийн дарга, захирал, менежер гэсэн 
албан тушаалтан ажилтан авах, чөлөөлөхтэй холбоотой асуудлыг хариуцаж байна. 

7.1.2. Ажилтан шинээр авахад тавигдах шаардлага 

Шинэ ХММО авахдаа нас, хүйс, гадаад төрх, бие бялдар, боловсролын түвшин 
зэргийг ажил олгогчид харгалздаг эсэхийг судалгаандаа тодруулсан.  

ХММО ажилд авахдаа боловсролын түвшнийг чухалчилдаг, нас, хүйсийг тодорхой 
хэмжээгээр чухалчилдаг, харин гадаад төрх, бие бялдрыг чухалчилдаггүй гэж хариулсан 
байна. 

Зураг 77. Шинээр ХММО авахад чухалчилдаг зүйлс 

 
Энэ үр дүнг ажиллагчдын тооны бүлгээр харвал, 10 хүртэлх ажиллагчидтай 

байгууллага боловсролын түвшнийг чухалчилдаггүй байхад 200-аас дээш ажиллагчтай 
байгууллага чухалчилдаг байна. Ялангуяа 1000 ба түүнээс дээш ажиллагчтай 
байгууллага боловсролын түвшнийг илүү чухалчилдаг байна.  

 

 

 

 

 

 

 

20%

33%

7%

20%

20% 1-5 жил

6-9 жил

10-19 жил

20-49 жил

50-иас дээш жил

3.0

1.7

2.8

2.9

Боловсрол

Гадаад төрх, бие 
бялдар

Нас 

Хүйс

82



83 
 

Хүснэгт 14. Шинээр ХММО авахад чухалчилдаг зүйлс, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Ажиллагчдын тооны 
бүлэг 

ХММО авахдаа чухалчилдаг зүйлс 

Боловсрол Нас Хүйс Гадаад төрх, бие 
бялдар 

10 хүртэл 2.0 3.0 2.5 2.5 

10-49 3.0 2.5 3.5 1.3 

50-199 2.0 3.0 3.0 1.0 

200-499 3.5 3.0 3.0 1.5 
500-999 3.0 3.0 2.0 1.0 

1000 ба түүнээс дээш 3.5 2.8 2.5 2 

Нийт           3.0      2.8      2.9                1.7  

 

ШИНЭ АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР 

Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагууд сүүлийн 3 жилд 123 хүнд 
машин, механизмын операторч ажилд авсан ба үүнээс мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын байгууллагаас бэлтгэсэн төгсөгч 57-г авсан байна. Тэдний хувьд ур чадварын 
үнэлгээ, дутагдлыг дараах хэсэгт орууллаа.  

7.1.3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас бэлтгэгдсэн 
ажиллагчдын үнэлгээ 

Шинэ төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварыг ажил олгогчдоор 6 үзүүлэлтээр 
үнэлүүлсэн. 

Нийт үнэлгээний дундаж 2.5 байна. Эдгээрийг үзүүлэлт тус бүрээр харвал 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллахад 2.8, техникийн хянах 
самбарын утга ойлгох, техникийн үйлчилгээ хийх тал дээр дунд зэрэг, өгсүүр газар явах, 
ачилт, асгалт хийх, маневр хийх ажилд муу гэж үнэлэгдсэн байна. 

Зураг 78. Шинээр ажилд орсон МБСБ төгссөн ХММО-ын ур чадварын үнэлгээ 

 
Шинэ ажилтны ур чадвар 

Шинэ төгсөгчид дараах мэдлэг, ур чадварын дутагдалтай байдаг байна.  
Төгсөгчдийн дадлага маш хангалтгүй байдаг тул үндсэн ажлаа ч хийж чадахгүй байна. 
Тухайлбал рычаг/ арааны хөшүүрэг / -ны үндсэн байрлал, анхны ойлголттой л ирдэг. 
Техникийнхээ даац, онцлогийг мэддэггүй байна. 
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Хүснэгт 15.  Шинэ ХММО-ын дутагдалтай мэдлэг, ур чадвар 

№ Мэдлэг Ур чадвар 

1 ХАБЭА мэдэхгүй  Техникээ барьж чадахгүй  

2 Уурхайн үйл ажиллагаа, бүтэц 
зохион байгуулалт 

Зам талбай түрэх, тэгшлэх ур чадвар 
дутагдалтай 

3 Техникийн хүчин чадлын 
үзүүлэлтүүд, ашиглалтын онцлог 

Үйлчилгээ, тосолгоо хийхдээ тааруу 

4 Техникийн эд анги мэдэхгүй  Маневр хийх, ачилт, асгалт хийж 
чадахгүй  

5 Хянах самбар дээрх тэмдэгнүүдийн 
утга мэдэхгүй 

Эрсдэл тооцохгүй, орон зайн 
баримжаагүй 

6 Урсгал засварын талаар ойлгоц муу Автосамосвалын операторууд ур 
чадваргүй 

7 Техникийн үйлчилгээ, тосолгоо 
хийх үечлэлийн талаар мэдлэг муу 

Бүтээмж муутай 

Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-уудын 87 хувь нь шинээр ажилтан авахдаа 
тодорхой хугацаанд сургаж, дадлагажуулж авдаг. Олон ажиллагчтай аж ахуй нэгжүүд 
бие даасан сургалтын багтай байдаг. Тухайн шинэ ажилтныг ямар машин дээр дадлага 
хийлгэхийг удирдлагууд шийдэж, машин, механизм бүрд өөр өөр сургагч багш хичээл 
заадаг. Симулятор дээр онолын мэдлэг, практик ур чадвар эзэмшүүлж дадлагаа уурхайд 
хийлгэснээр ажмжилттай суралцагч нарт сургалтын сертификат олгодог байна. Цөөн 
ажиллагчтай байгууллагын тухайд шинэ ажилтныг эхэлж дагалдан хийлгэх замаар 
сургаж, дадлагажуулж авдаг гэж хариулсан. 

7.1.4. Ажиллагчдын ажлаас гарч байгаа шалтгаан 

 Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагуудаас сүүлийн нэг жилийн 
жилийн хугацаанд нийт 48 хүнд машин, механизмын оператор ажлаасаа гарсан байна. 
Шалтгааныг тодруулахад дийлэнх нь уурхайд ажиллаж байхдаа дотоод журам 
зөрчсөний улмаас ажлаас халагдсан байна. Мөн тэтгэвэрт гарсан, өөрийн хүсэлтээр, ар 
гэрийн асуудал гэсэн байна. Харин үлдсэн хүмүүс нь дараах шалтгаануудын улмаас 
гарсан байна. Үүнд: 

• Ажлын ачаалал даахгүй; 
• Гадаадад ажиллах; 
• Улирлын чанартай ажил гээд; 
• Ур чадвар хангалтгүй; 
• Цалин хөлс хугацаанд нь өгөөгүй гээд ажлаас гарчээ. 

7.1.5. Нээлттэй зарласан ажлын байранд шаардах ур чадварууд 

Судалгаанд мэдээлэл цуглуулалтын хугацаанд хүнд машин, механизмын 
операторын ажлын байр 31 байсан. Эдгээр сул орон тоонд нэгээс гурван жилийн ажлын 
туршлага харах ба тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагуудыг дор харууллаа. 
Үүнд: 

• ХАБЭА-г мөрдөн ажилладаг байх; 
• Техникээ мэддэг, тос тосолгоо, үйлчилгээ хийдэг; 
• Орон зайн мэдрэмжтэй байх; 
• Үйлдвэрт ажиллах хөдөлгөөн зохицуулах журам, тэсэлгээний аюулгүй 

ажиллагаа, цахилгаан тоног, төхөөрөмжийн мэдлэгтэй байх; 
• Бүх төрлийн хүнд даацын машин, механизм барьдаг байх; 
• Мэргэжилдээ сонирхолтой; 
• Нийтэч, багаар ажиллах чадвартай. 
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7.2. АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

Энэ хэсэгт судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагууд хүнд машин 
механизмын операторуудад мэдлэг болон ур чадварын ямар шаардлага тавьдаг 
болохыг тодорхойлсон.  

7.2.1. Мэргэжилтэй ажилтнаас шаардах ур чадварууд 

Хүнд машин механизмын операторуудаас хамгийн эхэнд хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, дараа нь талбайн жолоодлого, газар шорооны 
ажлын мэдлэг, түүний дараа ажлын зураг унших мэдлэгийг шаарддаг байна. 

Зураг 79. Ажил олгогчид ХММО-оос шаарддаг мэдлэг 

 
Цаг баримталдаг байх шаардлагыг хамгийн эхэнд тавьдаг ба дараа нь тогтвор 
суурьшилтай ажиллах, санаачилгатай байх, биеэ зөв авч явах, нягт нямбай байхыг 
шаарддаг байна. 

Зураг 80. Ажил олгогчид ХММО-оос шаарддаг хандлага 

 
Хүнд машин, механизмын операторчдоос багаар ажиллах чадварыг хамгийн түрүүнд 
шаарддаг байна. 
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Зураг 81. Ажил олгогчид ХММО-оос шаарддаг хувь хүний ур чадвар 

 
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг ханган ажиллах, техникийн 

аюулгүй ажиллагааг мөрддөг байх, техникийн хянах самбарын утга ойлгох гэсэн 
чадваруудыг маш их чухалчилж хамгийн түрүүнд шаарддаг байна. Дараа нь тухайн 
техниктэй холбоотой үндсэн ажлууд орж байна.  

Ажил олгогчид хүнд машин, механизмын операторчдыг засварын болон 
оношилгооны мэдлэгтэй байх хэрэгтэйг дурдаж байсан.  

Зураг 82. Ажил олгогчид ХММО-оос шаарддаг ур чадварууд 

 
 
 

 

 

7.2.2. МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

ХММО бэлтгэж буй сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн онолын мэдлэг, практик 
ур чадвар нь ажил олгогчдын ажлын байрны шаардлагад хэр нийцэж байгаа талаар 
тодрууллаа.  

Төгсөгчдийн практик ур чадвар нэг ч ажил олгогчийн шаардлагад нийцдэггүй 
байна. Харин төгсөгчдийн онолын мэдлэгийг хангалттай гэж ажил олгогчдын 9.1 хувь нь 
үзэж байна. 
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Шигтгээ: Манай операторууд засвараа засварчидтай хамтарч хийдэг. Тиймээс 
оношилгоо хийдэг, засварчдад хяналт тавьж чаддаг байх ёстой. Өөрийнхөө 
машины бүх зүйлийг мэддэг байх, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хангахыг бид операторчдоос шаарддаг. Уурхайн инженер 
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Зураг 83. Ажил олгогчид ХММО-оор төгссөн ажилчдыг үнэлсэн үнэлгээ 

 

Ажил олгогчдын ХММО бэлтгэж байгаа сургалтын хөтөлбөрт хандаж буй сэтгэл 
ханамжийн хувьд 18.2 хувь нь хангалуун, 45.5 хувь нь хангалуун бус, 36.4 хувь нь дунд 
зэрэг гэж хариулсан. 

МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах санал 

Ажил олгогчид мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийг 
сайжруулах тал дээр ямар саналууд өгснийг харуулав. 

МБСБ-ын тухайд: 
• Багш нарын чадавхыг дээшлүүлэх; 
• Суралцагчдын хичээлийн идэвх, ирцэд ач холбогдол өгч, мэргэжилдээ дуртай 

болгох хандлага төлөвшүүлэхэд суралцагч, сургууль, эцэг эх аль аль тал нь 
хариуцлагатай хандах; 

• Суралцагчийн ирц хангалтгүй, мэргэжлийн ур чадваргүй бол давтан сургалт 
явуулаад, шалгалт авч тэнцсэн тохиолдолд мэргэжлийн үнэмлэх, сертификат 
олгох; 

• Гидравлик системийг маш сайн мэддэг болгох; 
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцах аюулгүй ажиллагааг заах; 
• Засвар, үйлчилгээ хийх анхан шатны мэдлэг олгох; 
• Ил уурхай, гүний уурхайн аюулгүй ажиллагаа заах; 
• Комацу, Катерпилэр, Хитачи маркийн хүнд машин, механизмуудын хүчин чадал, 

онцлог, ялгааг заах 

Дадлагын тухайд: 
• Дадлагын хугацааг уртасгах; 
• Сүүлийн үед уул уурхай, үйлдвэрийн газар ашиглагдаж байгаа машин механизм 

дээр дадлага хийлгэх; 
• Үйлдвэрлэлийн дадлагыг дадлагажигч, дадлага хийлгэж байгаа газар, 

сургуулиуд гурвалсан гэрээ байгуулан чанартай хийж, тухайн дадлагын 
төлөвлөгөөний дагуух ажлыг л хийлгэх; 

• Багш нар нь эхний өдөр ирж дадлага хийлгэх хүүхдүүдээ хүлээлгэн өгч байх; 
Дээрх саналуудыг өгсөн ажил олгогчид мэргэжлийн боловсрол сургалтын 
байгууллагуудтай дадлага хийлгэх, ажилтан авах чиглэлээр хамтарч ажилладаг байна. 

Энэ саналууд нь тоног, төхөөрөмж, машин механизм шинэчлэгдэж байгаатай 
холбогдож байна. Катерпилер, комацу 2 брэндийн машин, механизмууд хоорондоо өөр 
өөр байдаг. Шинээр машин, механизм ирэх тухай бүр эсвэл өөр төрлийн машин 
механизм дээр операторыг ажиллуулах үед заавал нэмэлт сургалтад хамруулдаг байна. 
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Мэргэжлийн тодорхойлолт 

Гагнуурчин нь үйлдвэрийн металл хийцийн хэсгүүдийг гагнуурын багаж хэрэгсэл 
ашиглан гагнаж холбох, таслах зэрэг гагнуурын бүх төрлийн ажил хийж гүйцэтгэдэг. 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг нь:  

• Хийн, цахилгаан зэрэг бүх төрлийн гагнуурын багаж хэрэгсэл ашиглаж, метал 
хэсгүүдийг гагнах; 

• Гагнуурын аппарат болон бусад багаж хэрэгслийг ажиллуулах; 
• Гагнуур хийх үед хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журмыг 

мөрдөн ажиллах; 
• Төрөл бүрийн гагнуурын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ашиглан метал 

хэсгийг зүсэх, огтлох; 
• Гагнасан хэсгүүдэд гологдол, дутагдал гарсан эсэхийг үзэж шалгах, 

ирмэгүүдийг хэмжиж үзэх, техникийн шаардлага, зааварт нийцсэн эсэхийг 
магадлах зэрэг болно.10 

Гагнуурчин нь салбар дундын мэргэжил юм. 2016 онд 900 гаруй төгсөгчид МБСБ-аас 
бэлтгэгдсэн байна.  

8.1.1. Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллага 

Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон, Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга, уул уурхай, цахилгаан, хий, уур 
агааржуулалт, тээвэр ба агуулахын салбараас 16 аж ахуй нэгж байгууллагыг сонгон 
ахлах гагнуурчин, гагнуур хариуцсан мастер, хангамжийн механик, засварын механик, 
хүний нөөцийн мэргэжилтэн, гүйцэтгэх захирал зэрэг албан тушаалтнуудаас мэдээлэл 
цуглууллаа.  

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдод нийт 17 мянган ажиллагчид ажиллаж 
байгаагаас 27 хувь нь эмэгтэй ажиллагчид байна. Эдгээр байгууллагуудын тал хувь нь 
1000 ба түүнээс дээш ажилчинтай, 18.8 хувь нь 50-иас доош ба 200-аас 500-ийн хооронд 
ажиллагчтай байна. 

Зураг 84. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

 
Үйл ажиллагаа 

явуулсан жилээр 
судалгаанд хамрагдсан 
аж ахуй нэгж 
байгууллагуудыг харвал, 
75 хувь нь 7-оос 49 жил 
болсон байна.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
10 ҮАМАТ-08, Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал тодорхойлолт, 2010 он 
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Зураг 85. Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчид, үйл ажиллагаа явуулсан жил 

 
Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагын 88 хувь нь бие даасан хүний 

нөөцийн хэлтэстэй ба бусад байгууллагын хувьд захирал нь ажилтан авах ажлыг 
хариуцдаг байна.  

Эдгээр байгууллагуудад 234 гагнуурчин ажиллаж байна. Тэдгээрийн 68.8 хувь нь 
10 хүртэл, 25 хувь нь 10-50, 6 хувь нь 50-аас дээш тооны гагнуурчинтай байна.  

8.1.2. Ажилтан шинээр авахад тавигдах шаардлага 

Шинээр гагнуурчин авахдаа нас, хүйс, гадаад төрх, бие бялдар, боловсролын 
түвшин зэргийг ажил олгогчид чухалчилдаг эсэхийг бид судалгаандаа тодруулсан.  

Гагнуурчин ажилд авахдаа ажил олгогчид хүйсийг чухалчилдаг байна. Ажил 
олгогчид өндөр настай юмуу дөнгөж төгсөөд ирсэн хүнийг ажилд авах сонирхол бага 
байгаа нь харагдсан. Харин гадаад төрх, бие бялдрын хөгжлийг ажилд авахдаа 
харгалздаггүй гэсэн. 

Зураг 86. Шинээр гагнуурчин ажилд авахад чухалчилдаг зүйл  

 
200 хүртэл ажиллагчидтай ажил олгогчид 4 үзүүлэлтийг чухалчилдаггүй байна. 

Харин 200-аас дээш тооны ажилчидтай ажил олгогчид нас, хүйсийг тодорхой хэмжээгээр 
чухалчилдаг гэжээ.  

Хүснэгт 16. Шинээр гагнуурчин авахад чухалчилдаг зүйлс, ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Ажиллагчдын тооны 
бүлэг 

Гагнуурчин авахдаа чухалчилдаг зүйлс 
Боловсрол Нас Хүйс Гадаад төрх, бие бялдар 

1-49 2.0 2.3 2.3 2.3 
50-199 2.0 2.0 2.0 2.0 
200-499 2.7 2.7 2.7 2.7 
500-999 2.0 3.0 2.0 1.0 
1000 ба түүнээс дээш 3.1 2.7 3.4 2.0 

Нийт 2.7 2.6 2.9 2.1 

6.3%

6.2%

25.0%

25.0%

25.0%

12.5%1-3 жил

4-6 жил

7-10 жил

11-25 жил

26-49 жил

50-иас дээш жил

2.7

2.1

2.6

2.9

Боловсрол

Гадаад төрх, 
бие бялдар

Нас 

Хүйс
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ШИНЭ АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР 

 Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагууд сүүлийн 3 жилд 51 
гагнуурчин ажилд авсан ба үүнээс мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас 
бэлтгэсэн төгсөгч 24 байна. Эдгээр ажилтны ур чадварыг судалгаанд оролцогчид дараах 
байдлаар үнэлсэн.  

8.1.3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас бэлтгэгдсэн 
ажиллагчдын үнэлгээ 

Ажилд шинээр орсон ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг 8 үзүүлэлт тус 
бүрээр үнэлүүлсэн.  

Нийт үнэлгээний дундаж 2.3 байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг 
хангаж ажиллах, гагнуурын болон засварын багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах чадварыг 
сайн, харин бусад үзүүлэлтүүдийг муу гэж үнэлсэн байна. 

Зураг 87. Шинээр ажилд орсон МБСБ төгссөн гагнуурчны ур чадварын үнэлгээ 

 

Шинэ ажилтны мэдлэг, ур чадвар 
Ажил олгогчид гагнуурчин авч ажиллуулахад мэдлэг болон ур чадварын 

дутагдалтай тулгардаг байна.  
Төгсөгчдийн дадлага ажил хангалтгүй учир багаж, хэрэгсэлтэй буруу харьцдаг, 

цахилгаан гагнуур ч хийж чаддаггүй байна. Мөн зэс, ширэм гэх мэт метал гагнах 
технологи мэдэхгүй зэрэг дутагдлууд гардаг байна. Сурч байхдаа хийж байсан дадлагын 
материал, багаж хэрэгсэл ажлын байран дээрх багаж хэрэгслээс өөр байдаг. Тухайлбал 
дадлагын хугацаанд хятад электродоор гагнуур хийлгэдэг бол үйлдвэрт огт 
ашигладаггүй байна. 

Хүснэгт 17. Гагнуурчдын дутагдалтай мэдлэг, ур чадвар  

№ Мэдлэг Ур чадвар 
1 Электрод сонгож чаддаггүй ХАБЭА мөрддөггүй, үйлдвэрийн орчинд 

ажиллах сэтгэл зүй дутдаг 
2 Гагнах технологийн мэдлэг хангалтгүй Стандарт, технологийн дагуу гагнадаггүй 
3 Тухайн салбарын мэдлэг хангалтгүй  Хийн гагнуур, хагас автоматаар гагнуур 

хийхдээ тааруу 
4 Машин, техникийн зааварчилгаа 

мэдэхгүй 
Зүсэлт хийх, аргон гагнуураар гагнахдаа 
хангалтгүй 

5 Тэмдэг, тэмдэглэгээ мэдэхгүй  Гагнуурын оёдол хийх чадвар хангалтгүй 
6  Ажлын зохион байгуулалт муу 

7  Богино хугацаанд чанартай гагнах чадвар 
дутагдалтай 

8  Сэтгэн бодох чадвар дутагдалтай 

2.9

2.0

2.4

2.8

2.0

2.0

2.2

2.2

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйг хангаж 

ажиллах

Хийн гагнуураар 
технологийн дагуу гагнах

Цахилгаан гагнуураар 
технологи, стандартын 

дагуу гагнах

Гагнуурын болон засварын 
багаж, хэрэгсэлтэй зөв 

харьцах

Аргон гагнуураар гагнах

Хагас автомат гагнуураар 
хийц, эд ангийн угсралтыг 

торгоож гагнах

Плазм зүсэлтийн тоног 
төхөөрөмжөөр хавтан лист, 

турба хоолойг зүсэх

Энгийн техникийн шугам 
зураг унших
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Ихэнх ажил олгогчид гагнуурчин авахдаа сургах зорилгоор эхлээд тухайн 
байгууллагад дагалдан ажилтан хийлгэдэг гэсэн. Харин нэг ажил олгогч өөрсдийн 
сургагч багш нартай бөгөөд тэд шинэ ажилтанд зааж сурган, ур чадвар нь дээшлэх тусам 
гагнах материалын хийц, гагнуур хийх орон зайг хүндрүүлдэг байна. Ингэснээр сая сайн 
гагнуурчинтай болох боломж бүрддэг хэмээн ярьж байсан.  

8.1.4. Ажиллагчдын ажлаас гарч байгаа шалтгаан 

Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагуудаас сүүлийн нэг жилийн 
хугацаанд 14 гагнуурчин ажлаасаа гарсан байна. Шалтгааныг ажил олгогчийн 
санаачилгаар, ажилтны санаачилгаар гэж 2 хувааж үзье. Ажил олгогчийн санаачилгаар 
ажлаас гарсан шалтгаанд дотоод журам зөрчсөн, сахилгын зөрчил гаргасан, 
мэргэжлийн хувьд тааруу, шаардлага хангахгүйн улмаас, ажилдаа хариуцлагагүй 
хандсан зэрэг багтаж байна. Харин ажилтантай холбоотой ажлаас гарсан шалтгаанд өөр 
ажилд орсон, хувийн шалтгаанаар, цалин голоод гарсан, сургуульд сурахаар, өөрийн 
хүсэлтээр, тэтгэвэрт гарсан, гадаадад ажиллахаар, ар гэрийн асуудлын улмаас мөн нэг 
ажилтан ажлын байраа орхиод явсан байна. 

8.1.5. Нээлттэй зарласан ажлын байранд шаардах ур чадварууд 

Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдээс мэдээлэл цуглуулалтын хугацаанд 
гагнуурчны ажлын байр 6 байсан. Энэ орон тоонд 1-3 жилийн ажлын туршлага харна. 
Тухайн ажлын байранд тавигдах аж ахуй нэгж тус бүрийн шаардлагуудыг дор бичлээ. 

• Чанартай гагнуур хийдэг, ажлын үр дүнгээ тайлбарлаж чаддаг, сэтгэн бодох 
чадвартай, цаг хугацаанд нь хийдэг байх; 

• Орон зайн бүх байрлалд /босоо, хэвтээ, таазны/ гагнуур хийж сурсан байх, 
үйлдвэрийн орчинд ажиллах чадвартай; 

• Төлөвшсөн, хариуцлагатай, таазны байрлалаар гагнуур хийдэг байх; 
• Өндөр дээр ажиллах чадвартай, 3-аас дээш зэрэгтэй байх; 
• Цахилгаан гагнуур сайн чаддаг, орон зайн бүх байрлалд гагнаж чаддаг байх; 
• Мэргэжлээ бүрэн эзэмшсэн, сэтгэж хийдэг, ажилдаа сэтгэлээсээ ханддаг байх; 
• Хувийн зохион байгуулалт сайтай, гагнуур маш сайн хийдэг байх; 

8.2. АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

 Энэ хэсэгт судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагууд гагнуурчдад 
мэдлэг болон ур чадварын хувьд ямар шаардлага тавьдаг болохыг тодорхойлсон.  

8.2.1. Мэргэжилтэй ажилтнаас шаардах ур чадварууд 

Мэдлэгийн хувьд хамгийн эхэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 
шаардлага, дараа нь гагнуурын холболтын төрөл ба байрлал, гагнуурын холболтын 
оёосны төрөл зэрэг мэдлэгийг хамгийн их шаардаж байна. Ерөнхийдөө гагнуурчин хүн 
онолын мэдлэгийг мэдэж байх ёстой гэж ажил олгогчид үздэг. Мөн гагнах материал, 
металуудын төрөл, шинж чанарыг маш сайн мэдэж байх хэрэгтэй байдаг байна. 
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Зураг 88. Ажил олгогчид гагнуурчнаас шаарддаг мэдлэг 

 
Хандлагын тухайд тогтвор суурьшилтай ажиллахыг хамгийн эхэнд шаардаж байна. 
Түүний дараа цаг баримталдаг байх, мэргэжилдээ сонирхолтой байх шаардлагыг 
тавьдаг байна. Гагнуурчин хүнийг нягт нямбай, тэвчээр хатуужилтай, хамт олны дунд 
биеэ зөв авч явахыг бас чухалчилдаг байна. 
Зураг 89. Ажил олгогчид гагнуурчнаас шаарддаг хандлага 

 
Харин хувь хүний ур чадварын тухайд бие даан ажиллахыг хамгийн эхэнд 

шаарддаг ба түүний дараа багаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвар, гарын эв дүйг 
чухалчилж шаарддаг байхад компьютер, гадаад хэлний мэдлэгийг гагнуурчдаас 
төдийлөн шаарддаггүй байна. 

Зураг 90. Ажил олгогчид гагнуурчнаас шаарддаг хувь хүний ур чадвар  

 

3.9
3.4

3.3

3.7

3.6
3.2

3.4

3.2

3.0

3.2

Ажлын байран дахь 
хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагаа, эрүүл ахуйн …
Цахилгаан гагнуурын тоног 

төхөөрөмжийн зохион 
байгуулалт, төрөл

Хийн гагнуурын тоног 
төхөөрөмжийн зохион 

байгуулалт, төрөл

Гагнуурын холболтын 
төрөл ба байрлал

Гагнуурын холболтын 
оёосны төрөл

Хагас автомат гагнуурын 
тоног төхөөрөмжийн төрөл

Гагнуурын оёдлын гадна 
үзлэг, нугалах болон 

хугалах арга

Плазмын тоног 
төхөөрөмжүүдийн ажиллах 

зарчим

Компрессорын тоног 
төхөөрөмжүүд, ажиллах 

зарчим

Бензин, керосиноор зүсэх 
багаж хэрэгслүүд, аюулгүй 

ажиллах дүрэм

3.9

3.8

3.7

3.9

4.0

3.7

Цаг баримталдаг

Нягт нямбай

Хамт олны дунд биеэ 
зөв авч явах

Мэргэжилдээ 
сонирхолтой

Тогтвор суурьшилтай 
ажиллах

Тэвчээр хатуужилтай

3.7
3.9

3.7

3.7

2.4

2.3

Багаар ажиллах

Бие даан ажиллах 

Ачаалал даах чадвар

Гарын эв дүй

Гадаад хэлний мэдлэг

Компьютерийн мэдлэг
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Гагнуурчдад мэргэжлийн зүгээс тавьдаг шаардлагуудад хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаа, эрүүл ахуйг ханган ажиллахыг хамгийн түрүүнд шаардаж байна. Дараа нь 
гагнуурын болон засварын багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах тэгээд цахилгаан гагнуураар 
гагнах чадварыг шаардаж байна.   

Зураг 91. Ажил олгогчид гагнуурчнаас шаарддаг мэргэжлийн ур чадвар 

 
8.2.2. МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ 

Энэ хэсэгт гагнуурчин бэлтгэж байгаа сургалтын хөтөлбөрийг ажил олгогчид 
хэрхэн үнэлснийг авч үзнэ. 

Төгсөгчдийн практик ур чадвар ажил олгогчийн шаардлагад нийцдэггүй байна. 
Харин төгсөгчдийн онолын мэдлэгийг хангалттай гэж 21 хувь нь үзэж байна. 

Зураг 92. МБСБ-аас бэлтгэгдсэн гагнуурчдын мэдлэг, ур чадварын үнэлгээ 

 
Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын нэг нь ч мэргэжлийн боловсрол 

сургалтын байгууллагын сургалтад сэтгэл хангалуун гэж хариулаагүй. Ажил олгогчдын 
29 хувь нь хангалуун бус, 71 хувь нь дунд зэрэг гэж хариуллаа. 

МБСБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах санал 
Ажил олгогчид мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийг 

сайжруулах тал дээр ямар саналууд өгснийг сийрүүлбэл. 

МБСБ-ын багш нарын талаар: 
● Багш нарын чадавхыг дээшлүүлэх; 
● Бүх багш нар мэргэжлийн хүмүүс байх ёстой; 
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Тоног төхөөрөмж, сургалтын орчны талаар: 
• Сургалтын сүүлийн үеийн лабораторитой болох; 
• Шинээр гарч ирж байгаа техник, технологио дагаад сургалтын 

хөтөлбөрт шинэчлэл хийгддэг байх; 
• Сургалтын материаллаг бааз сайн байх, тухайлбал бүх төрлийн 

электродоор гагнуулах, мөн ган, зэс, никель зэрэг төрөл бүрийн 
материал гагнах болон шугам, хоолой гагнаж сургах; 

• Гагнуурын багаж, хэрэгсэлтэй зөв харьцдаг болгох; 

Дадлагын талаар: 
● Онол, практикийг хослуулах; 
● Дадлагын хугацааг уртасгах; 
● Үйлдвэрийн дадлага дээр багш нар хамт ирж, дадлага хийх ажилд оролцох; 
● Дадлагыг үйлдвэрийн орчинд чанартай хийлгэх; 

Эдгээр саналуудаас гадна бас зарим нэг онцлог саналуудыг дурдвал: 
• Эхний 2 жил Монголдоо онолоо сурчхаад дараагийн 2 жилийг гадаадад дадлага 

хийж “2+2 хөтөлбөр”- тэй байвал маш үр дүнтэй болно. 
• Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагууд ажил олгогч нартай холбоотой 

ажиллаж, шинээр ямар багаж, хэрэгсэл орж ирж байгаа талаар мэдээлэл авах; 
• “Дэлхийн ур чадварын тэмцээн”-д гагнуурчин бэлтгэж байгаа бүх сургуулиуд 

хүүхдүүдээ оролцуулах, мөн энэ тэмцээний даалгавар, үнэлгээний системийг 
сургалтын хөтөлбөртөө нэвтрүүлэх; 

• Барилгын салбарын онцлогийг тусгасан хичээл орох, тухайлбал фассадны 
гагнуур; 

• Хувь хүнийг төлөвшүүлэх, өөрөөр хэлбэл зорилготойгоор сурах; 
• Ажлын ачаалал даах чадвартай болгох; 
• Мэргэжлийн бус хичээлүүдийн оронд гагнуурын хичээлүүд орох, тухайлбал, 

нийгэм гэх зэрэг санал ирүүлсэн. 
Нөгөө талаас сүүлийн үед гагнах технологи өөрчлөгдсөнөөр гагнуурчнаас шинэ ур 

чадваруудыг ажил олгогч биш тоног төхөөрөмжүүд шаардаж байна. Тухайлбал 
гагнуурын шинэ аппаратууд гарч ирсэн. Үүнийг дагаад гагнуурчид илүү сайжрах хэрэгтэй 
байна. 
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ДҮГНЭЛТ 

Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаанд ХЗЗ-д эрэлт ихтэй, 
МБСБ-аар бэлтгэгддэг 8 мэргэжлээр 110 ажил олгогч байгууллагын тухайн мэргэжлийн 
ажилтныг хариуцан ажилладаг албан тушаалтнуудыг хамрууллаа. Сонгосон 8 мэргэжил 
нь:  

✓ Үсчин  
✓ Сувилагч 
✓ Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин 
✓ Тогооч 
✓ Барилгын цахилгаанчин 
✓ Барилгын сантехникч  
✓ Хүнд машин, механизмын оператор 
✓ Гагнуурчин зэрэг болно. 

Судалгаанд сонгогдсон ААНБ-уудын 37 хувь нь 11-50 жил, 15 хувь нь 51-ээс дээш жил 
үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай байсан.  

 Ажил олгогчид шинээр ажилтан авахдаа мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараас гадна 
хувь хүний хандлага, чадвар (багаар ажиллах, ачаалал даах, бие даан ажиллах гэх мэт)-
ыг харгалзаж үздэг байна. Гэхдээ эдгээр шалгуур нь мэргэжил бүр дээр харилцан 
адилгүй байдаг бөгөөд тайлан дэлгэрэнгүй тусгасан байгаа.  

 Бүх мэргэжлийн хувьд ажиллагчдаас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг 
ханган ажиллахыг шаарддаг бөгөөд үйлчлүүлэгчтэй шууд харьцдаг үсчин, сувилагч 
мэргэжлийн ажиллагчдаас үйлчилгээний ажилтны ёс зүй, харилцааны соёлыг нэн 
тэргүүнд шаарддаг. Шаардагдах мэргэжлийн ур чадваруудыг мэргэжил бүрээр тодорхой 
тусгаж оруулсан болно. 

Бүх мэргэжлийн хувьд шинээр ажилтан авахдаа тодорхой хэмжээнд ажлын 
туршлага харгалзаж байна. Гэвч ажиллах хүчний нийлүүлэлтийн хомсдолоос үүдэн 
мэргэжлийн ур чадварыг бус хувь хүний хандлагыг л харгалзаж авах нь нийтлэг байна. 
Тухайлбал, сувилагч мэргэжлийн орон тоог нийлүүлэлт нөхөж чадахгүй байсаар байгаа 
юм. Эмнэлгүүд сувилагч авахдаа цаашид ажиллах сонирхолтой хүн болгоныг авч 
ажиллуулж байна.  

Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ууд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 525 МБСБ 
төгсөгчдийг ажилд авсан байна. Харин ажил олгогчдын 93 хувь нь шинэ ажилтнаа 
сургаж, дадлагажуулж ажиллуулжээ. Энэ нь зарим байгууллагын хувьд нэмэлт зардал 
гаргаж байгааг дурдсан. Тэдгээр шинэ ажиллагчдын мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн 
байдлыг ажил олгогчдоор 1-4 түвшингээр үнэлүүлэхэд 8 хувь нь маш сайн, 37 хувь нь 
сайн, 41 хувь нь муу, 14 хувь хувь нь маш муу, дунджаар 2.4 гэж үнэлсэн. Мэргэжлийн 
ур чадварыг мэргэжил бүрээр тайланд дэлгэрэнгүй орууллаа.  

МБСБ-уудын сургалтын хөтөлбөрт ажил олгогчдын 9 хувь нь л хангалуун байдаг 
бол 34 хувь нь огт сэтгэл ханамжгүй байдгаа илэрхийлсэн. Тэдний тодорхойлсноор 
ажилд авсан шинэ ажиллагчдын онолын мэдлэг хангалтгүй гэж 26 хувь нь, практик ур 
чадвар хангалтгүй гэж 51 хувь нь үзэж, чанартай боловсон хүчин бэлтгэхэд зайлшгүй 
анхаарах шаардлагатай гэсэн байр суурьтай байна. Ялангуяа ХММО, үсчин, гагнуурчин 
мэргэжлээр төгсөгчид ихэнх ажил олгогчдын  шаардлагад төдийлөн нийцэхгүй байгааг 
дурдсан байна.  
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САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

 Судалгааны үр дүнд үндэслэн МБСБ-аар чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэхэд 
дэмжлэг болох зорилгоор дараах санал, зөвлөмжийг хүргүүлж байна.   

1. Дадлагыг үйлдвэрийн орчинд, чанартай хийлгэх:  

МБСБ-д суралцагчдын үйлдвэрлэлийн дадлагыг ажил олгогчидтой хамтран 
үйлдвэр, ажлын байр (үсчин, гоо сайхны  салон, хувцас оёдлын үйлдвэр, барилга 
угсралтын компани, уурхай)-ны орчинд хяналттай, хариуцлагатайгаар хийлгэх 
хэрэгтэй. Мөн дадлагын хугацааг уртасгаж, мэргэжлийн ажиллагчдыг 
дагалдуулан сургахад ажил олгогчидтой хамтын гэрээ байгуулан ажиллах 
боломж, бололцоог нэмэгдүүлэх. Учир нь ажил олгогч нар ирээдүйн боловсон 
хүчнээ бэлтгэхэд хамтран ажиллах сонирхол байгааг нэлээд дурдаж байсан.  

2. Сүүлийн үеийн тоног, төхөөрөмжийг эзэмшүүлэх, дадлагажуулах: 

МБСБ-уудыг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж, суралцагчдыг сурах 
бололцоог бий болгоход анхаарах. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт бүхий 
дундын дадлагын лаборатори байгуулах санал, санаачилгыг хайх. Харин ойрын 
үед үйлдвэрлэлийн дадлагыг хийлгэхдээ ААНБ-уудын ашигладаг тоног 
төхөөрөмж дээр нь хийлгэж, дадлагажуулах нь чухал юм. Жишээлбэл, хүнд 
машин механизмын операторч мэргэжлийн суралцагчид 10, 20 маркийн ковш 
машин дээр дадлага хийдэг. Гэтэл ажил олгогчид 50 маркийн ковш машиныг 
хэрэглэдэг байна. Мөн үйлдвэр, аж ахуй нэгжүүд ган, зэс, никель, шугам хоолойг 
гагнах шаардлагатай болсон. Тиймээс эдгээр металуудын шинж, чанарыг судлах, 
гагнах технологид сургах хэрэгцээ байгааг анхааран үзвэл зохистой. 

3. Багшлах боловсон хүчнийг чадавхжуулах: 

Мэргэжлийн багш нарын чадавхыг орчин үеийн техник, технологитой уялдуулан 
хөгжүүлж байх хэрэгтэй. Шинэ төгсөгчид ажилд орохдоо тоног, төхөөрөмжийн 
талаар ямар ч мэдлэггүй байх, эсвэл ашиглахаа больсон төхөөрөмжийн 
мэдлэгтэй ирдэг нь бэрхшээл болдог аж. Дадлагыг аж ахуйн нэгж дээр хийлгэхдээ 
мэргэжлийн багш хариуцан, өөрөө мөн чадавхижих боломж олдохыг мөн ажил 
олгогч нар дурдаж байсан.  

4. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад суралцаж буй хүүхдүүдийг хувь 
хүний хувьд төлөвшүүлэх: 

Төгсөгчдийн ихэнх нь өсвөр насны хүүхдүүд байдаг. Тэднийг ажилд авахад 
ажилдаа хайнга хандах, тодорхой зорилгогүй буюу хүний төлөө ажиллаж буй мэт 
хандлага нэлээд ажиглагддаг байна. Удирдлага, ахмад ажилтны үгийг сонсохгүй, 
дур зоргоороо аашлах, хариуцлагаа ухамсарлахгүй байх, ажилдаа хөнгөн 
хийсвэр хандаж, чанаргүй бүтээгдэхүүн гаргах зэрэг хүндрэлүүд түгээмэл.  
Түүнчлэн тэд эзэмшсэн мэргэжилдээ үнэхээр дуртай эсэх асуудлыг анхаарах 
хэрэгтэй гэсэн. Тиймээс суралцагчдын хүмүүжил, ёс зүй, хариуцлага, тухайн 
мэргэжлийн мөн чанар, боломжуудыг тэдэнд сайтар ойлгуулах, энэ чиглэлийн 
хичээл, агуулгыг сургалтын хөтөлбөрт оруулах саналтай байсан.  

5. Зарим мэргэжлийн чиглэлийг илүү нарийвчлан төрөлжүүлэх: 

Сувилагч мэргэжлийн ажлын ачаалал их, цалин бага зэрэг шалтгааны улмаас 
хөдөлмөрийн зах зээл дээр хомсдол нэлээд ихтэй байна. Сүүлийн хэдэн жилийн 
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн Барометрийн судалгааны дүнгээс харсан ч 
энэ мэргэжил хамгийн эрэлттэй хорин ажил, мэргэжилд тогтмол дээгүүр орж 
ирсэн. Бидний судалгаа авсан ААНБ-ын хувьд ч энэхүү мэргэжилтэн туйлын 
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хомсдолтой байгааг анхаарах хэрэгтэй юм. Цаашид энэхүү ажил, мэргэжлийн 
эрэлт, нийлүүлэлтийн талаар тусгайлсан судалгаа, шинжилгээ хийж, ажлын 
нөхцөл, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх тал дээр бодлогын шинэчлэл шаардлагатай 
байна.   

Оёдолчин мэргэжлийн суралцагчдад дизайн гаргах, эсгэх, оёх зэрэг бүх 
технологийг зааснаар тэднийг чадвартай болох боломжийг хаадаг гэж ажил 
олгогчид үзсэн. Түүний оронд үслэг эдлэлийн, савхин эдлэлийн зэрэг 
материалаас хамаарсан оёдлуудаар, эсгүүрчин, дизайнер гэх мэтээр 
төрөлжүүлэн бэлтгэх нь илүү ур чадвар болгоно гэжээ.  

Мөн сувилагч мэргэжлийн ажилтан бэлтгэж байгаа сургуулиудын 
хөтөлбөрийг нэгдсэн байдлаар ижил болгох шаардлагатай. Харин тогооч 
мэргэжлийн хувьд нарийн боов, нийтийн хоолны талаар л заадаг нь эрэлт, 
хэрэгцээнд нийцэхгүй байгаа тул сургалтын хөтөлбөрт ази хоол, япон хоол, европ 
хоолны технологи, мэдлэгийг хөгжүүлэх агуулга оруулах хэрэгтэйг ажил олгогчид 
зөвлөж байна. 

6. Суралцагчдад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн, эрх зүйн мэдлэг, дадлыг 
эзэмшүүлэх 

Сонгогдсон бүх мэргэжилд ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйг сахин ажиллах шаардлага тавигдаж буйг анхаарах. Мөн тухайн 
салбарын болон хөдөлмөрийн эрх зүйн ойлголт, мэдлэгийг сургалтын хөтөлбөрт 
зайлшгүй тусгаж, заавал эзэмшүүлэх шаардлагатай юм.   
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ХАВСРАЛТ 1. Хүнд машин, механизмууд 
 

Зураг 93 Дугуйт ачигч-Ковш 

 

Зураг 94 Экскаватор /Гидро/ 

 

Зураг 95 Бульдозер 

 

Зураг 96 Автосамосвал 

 

Зураг 97 Автогрейдер 
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