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ӨМНӨХ ҮГ  

Орчин үеийн гаалийн үйл ажиллагааны орчинд тулгарч буй бэрхшээл, сорилтууд нь 

гаалийн байгууллагыг хурдацтайгаар хувьсан өөрчлөгдөж буй дэлхийн худалдааны орчинд 

зардал-үр ашгийг тооцоолсон стратегийн үр дүнтэй ажиллахыг шаардаж байна. Гаалийн 

байгууллагын хувьд энэхүү хурдацтай өөрчлөгдөж буй орчинд дасан зохицоход чухал 

хөрөнгө нь хүний нөөц. Иймд байгууллагын хөгжил дэвшлийн үндэс, шинэчлэлийн зарчмын 

гол тулгуур болсон хүний нөөцөд хөрөнгө оруулах нь нэн чухал билээ. Орчин үеийн гаалийн 

мэргэшлийн, үйл ажиллагааны болон удирдлагын үнэ цэнэ, чадварыг тодорхойлох, 

хөгжүүлэх нь Дэлхийн гаалийн байгууллагын (ДГБ)-ын “Хүний нөөцийг хөгжүүлэх” арга 

барилын гол цөм.  

ДГБ нь “Хүний нөөцийг хөгжүүлэх” санаачилгыг хэрэгжүүлж Гишүүн орнуудын гаалийн 

байгууллагыг дэмжин ажилладаг. Эдгээр санаачилгын нэг нь гаалийн байгууллагын үнэ 

цэнэ, ур чадварыг хөгжүүлэх PICARD (Partnerships in Customs Academic Research and 

Development – Гаалийн академийн судалгаа, хөгжлийн чиглэлээр хамтран ажиллах) 

хөтөлбөр багтах бөгөөд Мэргэшлийн ур чадвар, стандарт, Удирдлагын манлайлал 

хөгжлийн хөтөлбөр, Виртуал Гаалийн сургалтын академи болон чадварыг эрхэмлэсэн 

гаалийн мэргэшлийн тогтолцоог хөгжүүлэхэд тасралтгүйгээр дэмжлэг үзүүлэх санаачилгыг 

багтаасан. Мөн виртуал портал болох CLiCK платформыг өргөжүүлэн хөгжүүлж иж бүрэн 

сургалт зохион байгуулж, ДГБ-ын Бүс нутгийн сургалтын төвтэй нягт хамтран ажилладаг.   

ДГБ-ын “Чадавхийг бэхжүүлэх хороо”-ны 5 дугаар хуралдааныг “Чадварлаг ажилтнууд – 

Хүчирхэг байгууллага: Байгууллагын хөгжлийн үндэс нь Хүний нөөцийг хөгжүүлэх” сэдвийн 

дор зохион байгуулсан. Энэ нь орчин үеийн 21 дүгээр зууны гаалийн байгууллагын хөгжилд 

хүнд чиглэсэн байгууллагын хөгжлийн итгэл үнэмшлийг ДГБ-аас онцолж байгааг илтгэж 

байна. Тийм ч учраас энэхүү хуралдаанаар “Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх 

зарчим болон практикийн үндэс суурь”-ийг боловсруулан санал нэгтэй хүлээн зөвшөөрч, 

Чуулганы хуралдаанд батлуулахаар хүргүүлсэн. 

Энэ ажил 2012 онд эхэлсэн ба гишүүн орны гаалийн байгууллагад зориулсан Хүний нөөцийг 

хөгжүүлэх иж бүрэн стратеги хөтөлбөрийн хүрээнд боловсон хүчний хангалт, шинэ 

ажилтнуудыг сургах, сургалт судалгаа, албан тушаал дэвшүүлэх, сэлгэн ажиллуулах болон 

гүйцэтгэлийн шалгуур зэрэг гол асуудлын хүрээнд нэгдсэн арга барил бий болгох 

зорилготой. Энэхүү баримт бичиг нь туршлагаа хуваалцах виртуал портал болох CLiCK 

платформ Хүний хөгжлийн харилцан идэвхтэй ажиллах газрын зураг (People Development 

Interactive Map)-тай холбогдсон бөгөөд дэлхий даяар гаалийн холбоодын хэрэгжүүлсэн 

санаачилга, арга хэмжээний үр дүн, шийдлийг агуулсан чадамжид суурилсан хүний нөөцийг 

үр дүнтэй удирдах үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг агуулсан. Виртуал болон 

харилцан холбоотой үйл ажиллагааны загвар нь гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн 

чадавхийг бэхжүүлэхтэй холбоотой орчин үеийн зарчим, загвар, арга барил бүхий 

хэрэгслийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэхийг санал болгодог.  

Цаашид ДГБ гаалийн ажилтнуудын мэргэшлийн чадварыг хөгжүүлэх шийдлийг олох, 

байгууллагын стратеги зорилго, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хүний нөөцийг хөгжүүлэх, 

нөөцийн үр дүнтэй хуваарилалтыг бий болгохын тулд гишүүн орнуудтай үргэлжлүүлэн 

идэвхтэй хамтран ажиллах болно. Түүнчлэн байгууллагын үр дүнгүй зардлыг бууруулах, 

ажилтнуудын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын шаардлагад нийцсэн хөгжлийг 

бий болгохыг хөхиүлэн дэмжих зорилготой1 юм.  

                                                 
1 ДГБ-ын гишүүн орнуудын гаалийн байгууллагын хэрэгжүүлсэн Хүний хөгжил, сургалтын шилдэг туршлага, мэдээллийг 
цуглуулан Хүний хөгжлийн харилцан холбоотой үйл ажиллагааны хөтөч хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулсан болно. 
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ХУРААНГУЙ  

Хувьсан өөрчлөгдөж буй орчинд хөл нийлүүлэн алхахад байгууллагын хамгийн үнэ цэнэтэй 

хөрөнгө нь Хүн буюу ажилтан юм. Дэлхий нийтийн, бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээний 

санаачилга нь гаалийн байгууллагын хариуцлагатай байх хэрэгцээг улам бүр идэвхжүүлж 

байна. ДГБ-аас удирдан манлайлж хэрэгжүүлж буй шинэ санаачилга нь орчин үеийн 

гаалийн мэргэшил, гааль судлалыг хөгжүүлэх зорилготой. Шинэ платформоор дамжуулан 

Гаалийн мэргэшил болон судалгааны хамтын ажиллагааны механизмыг бий болгох, 

мэргэшлийн мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, гаалийн ажилтнууд болон судлаачид, 

мэргэжилтнүүдийн байр суурийг бэхжүүлэх зорилготой. Энэхүү зорилгын хүрээнд PICARD 

Гаалийн мэргэшлийн ур чадварын стандартад Үйл ажиллагааны болон удирдах түвшний 

гаалийн ажилтнуудын шаарлагыг 2008 онд, ДГБ-ын “Чадавхийг бэхжүүлэх компендиум”-д 

Хүний нөөцийн удирдлага бүлгийг тусган 2010 онд тус тус хэвлэн нийтэлсэн байна.  

Гаалийн байгууллага нь харилцан уялдаа холбоотой үйл ажиллагааны өвөрмөц загвар 

бүхий мэргэшсэн байгууллага бөгөөд ДГБ нь ажиллах хүчний онцлог, хөгжил, мэдлэг, ур 

чадварыг өнөөгийн нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлуудтай бүрэн уялдуулан 

тодорхойлж, дэмжлэг үзүүлэхийг эрмэлздэг.  

Гаалийн мэргэжлийг хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжил болгоход ДГБ болон түүний хамтрагч, 

хөгжлийн түншлэгч нар Гаалийн болон Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний 

байгууллагууд гаалийн мэргэшлийн нэгдсэн боловсрол олгох сургалт, хөгжлийн схем болон 

Гаалийн мэргэшлийн хөгжлийн стратегийг улс үндэстний хэмжээнд нэвтрүүлэхийг дэмждэг.  

Хүмүүс аливаа байгууллагын гол цөм, хөдөлгөгч хүч бөгөөд зөв хүнийг зөв газар нь зөв цагт 

нь байлгах нь хамгийн чухал. Ур чадвар, авьяасыг татах, ажилтнуудын гүйцэтгэлийг 

байгууллагын эрхэм зорилго, үнэ цэнэтэй уялдуулах, ажил мэргэшлээ дээшлүүлэн 

хөгжүүлэх шилдэг ажилтнуудыг дэмжин ажиллах боломжоор хангах зэрэг нь Гаалийг 

байгууллагад тулгарч буй стратегийн зарим асуудал юм.  

Брьюсселд 2011 оны 5 дугаар сарын 3-5-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан ДГБ-ын 

Чадавхийг бэхжүүлэх хорооны 2 дугаар хуралдаанаар “Хүний хөгжил, Чадавхийг бий болгох 

нь гаалийн байгууллагын шинэчлэлд чухал ач холбогдолтой” болохыг цохон тэмдэглэсэн 

бөгөөд гаалийн мэргэжил бий болгох арга барилыг цаашид үргэлжлүүлэн сайжруулахаар 

шийдвэрлэсэн. Нарийн бичгийн дарга нарын газраас Гишүүн орнуудад гаалийн мэргэшлийн 

ур чадвар, гаалийн ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем зургийг нэвтрүүлэх зорилгоор 

гаалийн мэргэшлийн ур чадварын хөгжүүлэх зарчим болон практик үндэс суурийг хөгжүүлэх, 

гол асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилго бүхий Виртуал ажлын хэсгийг байгуулах шийдвэр 

гаргасан. Тус ажлын хэсэгт Гаалийн байгууллага, эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг, хүний 

нөөцийн удирдлага, байгууллагын хөгжил, өөрчлөлтийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн 

хувийн хэвшил, холбоодын төлөөллийг оролцуулсан.  

Ажлын хэсгийн зорилго нь гаалийн байгууллагын иж бүрэн мэргэшлийн ур чадварыг 

хөгжүүлэх зарчим, стандарт бүхий хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги, хөтөлбөр 

боловсруулах, түүнчлэн гаалийн байгууллага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, 

хувийн хэвшлийн салбарт өмнө нь нэвтрүүлсэн шилдэг арга барил, зарчмыг судлан гаалийн 

ажилтнуудад зориулсан хөгжлийн хөтөлбөрийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой үндсэн 

зарчмуудыг боловсруулах зэрэг болно. Ингэхдээ өмнө хэрэгжүүлсэн практик туршлагыг 

цуглуулж, харьцуулан дутагдалтай болон орхигдсон хэсгүүдийг судлан онолын болон 

академик ололтыг байгууллагын үйл ажиллагааны загвар (operating models)-т нэвтрүүлсэн.  

ДГБ-ын Чадавхийг бэхжүүлэх хорооны 3 дугаар хуралдаанаар Гаалийн мэргэшлийн ур 

чадварыг хөгжүүлэх зарчим болон практикийн үндэс суурь баримт бичигтэй болохыг хүлээн 
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зөвшөөрч Гаалийн байгууллагын ажлын байрны профайл, Ажилтнуудын шинээр ажилд 

авах, Гаалийн үндэсний сургалтын төв, Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем зураг 

зэргийг дээрх баримт бичгийн бүрэлдэхүүн хэсэгт оруулсан. Хорооны хуралдаанаас энэхүү 

баримт бичгийг бие даасан арга хэрэгсэл болохыг хүлээн зөвшөөрч ДГБ-ын Чадавхийг 

бэхжүүлэх компендиумийн 9 дүгээр бүлэгт оруулахаар шийдвэрлэсэн байна.    

“Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх зарчим болон практикийн үндэс суурь” баримт 

бичиг нь гишүүн орнуудаас хүний нөөцийн удирдлага, сургалтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн 

практик туршлага, жишээ судалгаа болон бусад баримт бичгүүдийг байнга шинэчлэн хэвлэн 

нийтэлдэг виртуал портал болох CLiCK (ДГБ-ын Гаалийн сургалтын болон мэдлэгийн 

нийгэмлэг) платформд байршсан багц хэсгүүд болон жишээн дээр тулгуурлан бүтээгдсэн.  

“Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх зарчим болон практикийн үндэс суурь” баримт 

бичиг нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ:  

Нэг. Хүний нөөцийн удирдлагын стратеги зарчим 

Энэхүү хэсэгт байнгын хувьсан өөрчлөгдөж буй хүний нөөцийн үүрэг хариуцлагыг 

танилцуулж, гаалийн ажил мэргэжлийн хөгжилд нэн чухал хүний нөөцийн мэргэжилтний 

шинэ үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг танилцуулсан.  

Хоёр. Байгууллагын стратегийн загвар болон ажлын байрны профайл 

ДГБ-ын Чадавхийг бэхжүүлэх компендиумийг өргөжүүлэхэд оролцсон шинэ хувилбарыг 

танилцуулсан бөгөөд ажлын байрны профайл нь байгууллагын загвартай шууд холбогдоно. 

Түүнчлэн үр дүнг чиглүүлэгч болгосон “Ажлын байрны профайл” нь практикт системтэй ур 

чадварыг эрхэмлэсэн хандлагад суурилсан болохыг онцолсон. 

Гурав. Шинэ хүн ажилд авах үйл ажиллагаа  

Шинэ хүн ажилд авах үйл явцыг ил тод, үр дүнтэй, нээлттэй явуулах гол алхмуудыг ерөнхий 

зарчмын хүрээнд тайлбарлахаас гадна гишүүн орнуудаас ирүүлсэн тэргүүн туршлагаар 

баяжуулан хавсралтад тусгасан.   

Дөрөв. Гаалийн байгууллагын чадварыг эрхэмлэсэн сургалтын заавар 

Үр дүнтэй гаалийн сургалтын стратеги, үйл явц, сургалтын хөтөлбөр, дэд бүтцийн үндсэн 

бүрэлдэхүүнийг таньж тогтоон, Үндэсний Сургалтын Төв байгуулах, эсхүл сайжруулах 

болон ур чадварыг эрхэмлэсэн Албан тушаал ахих явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх, Сургалтын 

хөтөлбөрийг энэхүү баримт бичгийн дөрөвдүгээр бүлэгт авч үзсэн. Виртуал портал болох 

CLiCK платформд үндэсний хөтөлбөрүүд болон Үндэсний сургалтын төвийн бусад 

холбогдох баримт бичгийг байршуулсан болно.   

Тав. Гаалийн байгууллагын ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем 

Гаалийн албан тушаалын хувьд уян хатан шударга ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем 

зургийг тодорхойлсон. Энэ нь ажилтнуудын урам зориг, оролцоог нэмэгдүүлэх, тогтвор 

суурьшилтай ажиллах, хөгжих болон ажилтнуудын чадавхийг байгууллагын зорилготой 

нийцүүлэхэд чиглэгдсэн.  
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НЭГ. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН СТРАТЕГИ ЗАРЧМУУД 

1.1 ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА  

ДГБ-ын Чадавхийг бэхжүүлэх компендиумийн 3 дугаар бүлэг. “Стратегийн Удирдлага” 

хэсэгт “7 с загвар”-ын хэсгүүд (ур чадвар, хэв маяг, ажилтнууд болон үнэ цэнээ хуваалцах) 

нь байгууллагын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болохыг дурдсан. Хүний хүчин зүйлийн ач 

холбогдол өсөн нэмэгдэж буй нь сүүлийн хагас зуун жилд Хүний нөөцийн удирдлага (Хүний 

нөөцийн менежмент)-ыг бие даасан мэргэжлийн чиглэл болон хөгжүүлэхэд хүргэсэн. 

Өнөөгийн байдлаар Хүний нөөцийн удирдлага нь дэлхий нийтийн хэмжээнд жижиг дунд, 

болон том байгууллага, түүний дотор гаалийн байгууллагын хөгжилд гол байр суурь эзлэх, 

сайтар хөгжсөн удирдлагын дэг жаяг болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна.  

Гаалийн байгууллагуудын Хүний нөөцийн удирдлагыг нэвтрүүлсэн арга зам нь янз бүр 

ялангуяа байгууллагад Хүний нөөцийн удирдлагын гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлын хувьд 

асар их ялгаатай байна. Цаашилбал тухайн байгууллагын хувьд Хүний нөөцийн 

удирдлагын бүрэлдэхүүн хэсгийн хэрхэн хэрэглэх нь мөн адил ялгаатай. Ерөнхийдөө 

байгууллага амжилттай, үр дүнтэй ажиллахын тулд “7 с загвар 2 ”-ын уян хатан болон 

хөдлөшгүй, эсхүл хатуу хэсгүүдийн хоорондын уялдаа холбоог бий болгох явдал юм.   

Зураг 1. “7 с загвар” 

 

Хүний нөөцийн удирдлагын маш олон янзын тодорхойлолтыг онолын сурах бичиг, энэ 

чиглэлээр мэргэшсэн судлаачдын бүтээлээс харж болно. Хүний нөөцийн удирдлагын 

чиглэлээр амжилттай ажиллахын тулд эхлээд Хүний нөөцийн удирдлагын тодорхойлолтыг 

таньж мэдэх шаардлагатай. Хүний нөөцийн удирдлагын дараах тодорхойлолтыг бий 

болгожээ. 

“Хүний нөөцийн удирдлага бол хүмүүсийн тухай. Энэ нь ажилтнуудаа удирдан чиглүүлэх 

тухай ойлголт, энэ төрлийн арга зам нь тэдний мэдлэг, ур чадвар, чадавхийг хөгжүүлэн 

ашиглаж, Гаалийн байгууллагын зорилгыг хангах хамгийн боломжит, сайн арга хэрэгсэл 

юм.” 

Энэхүү баримт бичигт онолын загвар болон тодорхойлолтоос гадна байгууллагын зорилго, 

түүнд хүрэх зорилтыг дэмжсэн үр дүнтэй Хүний нөөцийн удирдлагын стратегийг 

хэрэгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулсан дэлхийн олон улс орнуудын Гаалийн 

байгууллагуудын нэвтрүүлсэн шилдэг туршлагуудыг оруулсан. Хүний нөөцийн болон 

байгууллагын ажилтнуудын стратегийн үүрэг оролцоог тодорхойлж, Хүний нөөцийн болон 

Бизнес төлөвлөлтийг нэгтгэх нь маш чухал юм. Энэ нь байгууллагын алсын хараа, 

                                                 
2  Бизнесийн шинжилгээ хийх олон загварын нэг нь “McKinsey 7S Model” юм.   

Хамтын үнэ цэнэ

Стратеги

Систем

Хэв маяг

Ажилтан

Ур чадвар

Зохион байгуулалт
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стратегийг амжилттай нэвтрүүлэх болон чадварлаг ёс зүйтэй, хичээнгүй ажилтнуудыг 

хөхиүлэн дэмжиж, хөгжүүлж, улмаар эрүүл, хүчтэй байгууллагыг бий болгоход нэн чухал ач 

холбогдолтой. Хүний нөөц болон бизнесийн нэгдлийн гол ач холбогдол:  

• Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэл, байгууллагын эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөө, 

санхүүгийн эх үүсвэр зэрэгт байгууллагын ажиллах хүчийг нийцүүлэх; 

• Хүний нөөцийн стратеги нь байгууллагын өнөөгийн болон цаашдын хэрэгцээ 

шаардлагад дэмжлэг болох (байгууллагын загвар болон төрөл, сургалт, ажил 

мэргэжлийн хөгжил); 

• Удирдлагуудад үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд туслалцаа үзүүлэн, удирдлага 

ажилтнууд хамтран ажиллахад дэмжлэг болох; 

• Байгууллагын хэмжээнд хүчтэй удирдлагын манлайллыг бий болгож тогтвортой 

байдлыг ханган хөгжүүлэх; 

• Гүйцэтгэлийг сайжруулах, гүйцэтгэлийн хэмжүүрийг хөгжүүлэх замаар гүйцэтгэлийг 

тайлагнах явдлыг хөнгөвчлөх. 
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1.2 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА ДАХЬ СТРАТЕГИЙН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО 

Гаалийн байгууллагад Хүний нөөцийн удирдлагын үүрэг оролцоо их бөгөөд стратегийн 

удирдлагын гол хэсэг болох ёстой. Ингэснээр:  

1. Стратегийн түвшний бүх сонголтод хүний хүчин зүйлс (Уян хатан С)-ийн нөлөөллийг 

харгалзан үзэх; 

2. Байгууллагын Хүний нөөцийн удирдлагад томоохон буюу глобал түвшинд нөлөөлөх 

хүчин зүйл нь стратегийн түвшинд тодорхойлогдоно. Хүний нөөцийн удирдлагын 

систем нь Стратегийн, түүнчлэн үйл ажиллагааны түвшний бүрдэл хэсгүүдийг агуулна.  

Cтратегийн түвшний Хүний нөөцийн удирдлага нь Үйл ажиллагааны түвшний Хүний 

нөөцийн удирдлагын бодлого, арга хэрэгслийг тодорхойлно. Тухайлбал, хэрэв стратегийн 

Хүний нөөцийн удирдлагын нэг зорилго нь “Ажилтнуудыг илүү уян хатан байдлаар 

байршуулах, ажиллуулах”-д чиглэсэн бол Хүний нөөцийн удирдлагын янз бүрийн арга 

хэрэгсэл нь энэхүү  зорилгыг биелүүлэхэд чиглэгдэнэ. Энэ төрлийн хүний нөөцийн уян 

хатан бодлогын үр дүн нь ажилтнуудыг ажилд авах, шинэ ажилтнуудыг сонгох, ажлын 

байранд сэлгэн ажиллуулахад таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Орчин үеийн Гаалийн 

байгууллагуудад зориулсан өөр нэг стратегийн тусгагдахуун нь биет буюу нүүр тулсан үйл 

явцаас захиргааны үйл явцад шилжих явдал юм. Эдгээр хөгжүүлэлт нь байгууллагын 

соёлыг өөрчлөхийг шаардана. Байгууллагын соёлын өөрчлөлт нь шин хүн ажилд авах, 

сонгон шалгаруулах, танилцуулах, ажилтнуудыг үнэлэх, хөгжүүлэхээс эхэлдэг бөгөөд энэ 

нь одоогийн ажилтнуудыг хөгжүүлэх чухал арга хэрэгсэл болно.   

Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүдийн үүрэг оролцоо 

Тухайн байгууллагын цар хүрээнээс, өөрөөр хэлбэл их, багаас хамаарч хүний нөөцийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн олон төрлийн үүрэг, хариуцлага гарч ирнэ. Томоохон 

байгууллагуудад Хүний нөөцийн менежер, захирал нар хүний нөөцийн удирдлагад 

тодорхой үүрэг оролцоотой байдаг ба хүний нөөцийн менежерүүд илүү их эрх мэдэл 

хариуцлагыг үүрдэг. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан захирал, заримдаа хүний нөөцийн 

менежер нь тусдаа хүний нөөцийн мэргэшсэн сургалтын менежер, нөхөн олговор олгох 

менежер, сургалт хариуцсан менежер гэх мэт хүний нөөцийн ажилтан хариуцан ажилладаг 

өөр өөр хэлтсийг удирдан ажиллаж болно. Хүний нөөц хариуцсан ажилтнууд нь байгууллага 

болон тэдгээрийн ажилтан албан хаагчдын өмгөөлөгч юм. Үүний үр дүнд, хүний нөөц 

хариуцсан ур чадвартай мэргэжилтэн нь аль аль талын хэрэгцээг хангах, тэнцвэртэй 

байдлыг хангах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ.   

1.2.1 Хүний нөөцийн үүргийн өөрчлөлт 

Хүний нөөц хариуцсан мэргэжлийн үүрэг оролцоо байнга өөрчлөгдөж байдаг. Өнгөрсөнд 

хүний нөөц хариуцсан менежерүүдийг голдуу гүйцэтгэх удирдлагын зааварчилгааг 

гүйцэтгэх, хяналт тогтоодог гэж үздэг байсан. Тэдний гүйцэтгэх үүргийг байгууллагын хувьд 

илүү бичиг баримттай ажилладаг гэж хардаг байсан. Ихэнх байгууллагуудад хүний нөөцийн 

үйл ажиллагаа нь захиргааны, эсхүл санхүүгийн нэгжээс гардаг гэж ойлгодог нь шинэ хүн 

ажилд авах, цалин хөлс болон бусад тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудал зэрэг нь байгууллагын 

наад захын хүний нөөцийн хэрэгцээ бөгөөд энэ нь гайхах зүйл биш юм. Энэ үүрэгт гүйцэтгэх 

удирдлагын ажлыг сайн гүйцэтгэх явцад байгууллагын бусад ажилтнуудын зүгээс хүний 

нөөц хариуцсан ажилтныг ихэнхдээ ажил үүрэгт нь саад болдог мэтээр хардаг. Ийм төрлийн 

мэргэжлийн зарим үүрэг оролцоо хэвээр байгаа хэдий ч зарим жишээ дурдахад ихэнх 

менежерүүд ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын бодлогыг өөрийн нуруун дээр авахыг 

хүсэхгүй, энэ мэтээр ихэнх хүний нөөцийн үүрэг оролцоо өөрчлөгдөж байна.  
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1.2.2 Хүний нөөцийн шинэ үүрэг оролцоо 

Хүний нөөцийн менежерийн үүрэг оролцоо нь байгууллагын өөрчлөлттэй зэрэгцэн оршиж, 

хамтдаа хувьсан өөрчлөгдөж байх ёстой. Амжилттай ажиллаж байгаа байгууллагууд илүү 

дасан зохицох чадвартай, уян хатан, өөрчлөлтөд мэдрэг харилцагч төвтэй болж байна. 

Байгууллагын цар хүрээ, хэмжээнээс хамааран хүний нөөцийн менежер байгууллагын 

ажилтнуудтай холбоотой “Ажилд авах; Шинэ хүн ажилд авах; Сургах; Байгууллагын хөгжил; 

Харилцаа холбоо; Гүйцэтгэлийн удирдлага; Зааварчилгаа, дасгалжуулах; Бодлогын 

зөвлөгөө; Цалин хөлс, урамшуулал; Багаар ажиллах чадвар; Ажилтны харилцаа; болон 

Манлайлал” зэрэг арга хэмжээнд үүрэг, хариуцлага хүлээнэ. Үүнээс гадна хүний нөөцийн 

менежерийн нэмэлт гурван үүрэг оролцоог авч үзэх хэрэгтэй. 

1.2.3 Хүний нөөцийн оролцоо: Стратегийн хамтрагч 

Байгууллагын өнөөгийн орчинд өөрсдийн ур чадвар хувь нэмрээ оруулах чадварыг 

баталгаажуулахын тулд Хүний нөөц хариуцсан менежерүүд өөрсдийгөө стратегийн 

түншүүд гэж үзэх хэрэгтэй. Энэ үүргийн хүрээнд хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн нь 

байгууллагын хөгжил, стратеги төлөвлөгөө болон зорилгын хэрэгжилтэд хувь нэмрээ 

оруулна.  

Хүний нөөцийн стратегийн зорилго нь байгууллагын түвшний бүхий л бизнесийн төлөвлөлт, 

зорилтыг дэмжих зорилгоор гарч ирнэ. Тактикийн түвшний хүний нөөц хариуцсан 

мэргэжилтэн нь ажилтнууд амжилттай болон байгууллагын чиг үүрэгт хувь нэмрээ оруулан 

ажиллах боломж бүхий ажиллах системийг бий болгох чадвар, гүнзгий мэдлэгтэй байдаг.  

Энэхүү стратегийн түншлэл нь ажлын байрны зураг авалт хийх; ажил олгох; цалин нэмэх 

асуудлыг хүлээн зөвшөөрөх; гүйцэтгэлийн хөгжил болон урамшуулах систем; албан 

тушаалын болон амжилтын төлөвлөгөө; ажилтныг хөгжүүлэх зэрэг хүний нөөцтэй 

холбоотой ажлуудыг хариуцна.  

Стратегийн сайн түнш байхын тулд хүний нөөц хариуцсан нэгжийн ажилтнууд стратегийн 

түвшинд сэтгэх, санхүүгийн болон нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэгтэй, байгууллагын 

зардлыг бууруулах, хүний нөөцийн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бүхий л хөтөлбөр үйл явцын 

хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэмжих чадвар, чадавхитай байх нь зүйтэй.  

1.2.4 Хүний нөөцийн оролцоо: Ажилтныг дэмжигч 

Ажилтныг хариуцагч, эсхүл дэмжигч байхын хувьд хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүд нь 

ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг нээн илрүүлж, байгууллагын амжилтад гол үүрэг, нөлөө 

үзүүлдэг. Энэ үүргийнхээ хүрээнд ажилтнуудад ажлын байрны таатай орчин бүрдүүлэх, 

түүний дотор тэднийг хөгжүүлэх, урамшуулах, аз жаргалтай байлгахад хувь нэмрээ оруулна.  

Зорилт тавих, харилцаа холбоо, эрх мэдлийг үр өгөөжтэй болгох үр дүнтэй аргуудыг бий 

болгох нь ажилтнуудын хувьд байгууллагын хариуцагч байх боломжийг бүрдүүлдэг. Мөн 

хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүд нь үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх ур чадвар, сэтгэлтэй, 

байгууллагын соёлын төлөвшилтийг бий болгоход хувь нэмрээ оруулдаг.  

Энэхүү үүргийн хүрээнд хүний нөөц хариуцсан менежер нь ажилтнуудыг хөгжих боломж 

олгох, ажилтнуудад туслах хөтөлбөр, байгууллагын хөгжлийн үйл ажиллагаа, асуудал 

шийдвэрлэх, тогтмол хуваарийн дагуу харилцах боломжуудыг бүрдүүлнэ.   
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1.2.5 Хүний нөөцийн оролцоо: Өөрчлөлтийн тэргүүлэгч 

Байгууллагын үйл ажиллагааг тогтмол хэмжсэний үр нөлөө нь хүний нөөц хариуцсан 

мэргэжилтнүүд байнгын өөрчлөлтийг санаачлан хэрэгжүүлэх шаардлагыг үүсгэдэг. Үр 

дүнтэй өөрчлөлтийн стратегийн талаарх мэдлэгтэй, түүнийг хэрэгжүүлэх чадвар нь хүний 

нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүдийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлдэг. Өөрчлөлтийг байгууллагын 

стратегийн хэрэгцээнд хэрхэн холбохыг мэдсэнээр ажилтнуудын сэтгэл ханамжгүй байдал, 

өөрчлөлтийн эсэргүүцлийг бууруулна.  

Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн нь хүний нөөцийн үйл ажиллагааны үр ашгийг тогтмол 

үнэлэх замаар байгууллагад хувь нэмрээ оруулдаг. Мөн байгууллагын бусад газар, 

хэлтсүүд болон тэдний ажлын туршлагад өөрчлөлт оруулахад оролцдог. Байгууллагын 

амжилтыг хөхиүлэн дэмжихийн тулд байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйл, 

зорилго, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэргийг таньж тодорхойлж байдаг. Дүгнэж хэлэхэд 

хүний нөөц хариуцсан ажилтан нь байгууллагын үйл ажиллагааг хэмжих үр дүнтэй 

хэмжүүрийг тодорхойлж, байгууллагын амжилтад нөлөө үзүүлнэ.  
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1.3 ХҮНИЙ НӨӨЦ БОЛОН БИЗНЕСИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ НЭГТГЭХ 

Байгууллагын тэргүүлэх чиглэл, зорилгод хүрэхийн тулд хүний нөөцийн нэгдсэн 

төлөвлөгөөг нэвтрүүлэх нь чухал юм. Үүгээр байгууллагын зорилго, зорилт болон хүний 

нөөцийн бүх үйл явцын хоорондын холбоог илүү сайжруулж өгдөг. Хүний нөөцийн 

төлөвлөлтийн гол зарчим нь байгууллагын тэргүүлэх ач холбогдолтой үйл ажиллагааг 

бүрэн хэмжээнд тогтвортой байдлаар хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах явдал юм.  

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг үр дүнтэй нэвтрүүлэхийн тулд байгууллагын зорилго, 

зорилтод хүрэх одоогийн болон ирээдүйн хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, 

байгууллагын стратегийн ерөнхий төлөвлөгөө болон Хүний нөөцийн удирдлагын хооронд 

чухал холбоосыг тогтоохын тулд давтагдах, хуваарилах боломжтой мөчлөгийг дагаж 

мөрдөнө.  

Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг үр дүнтэй нэгтгэхэд хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүд 

болон байгууллагын дээд түвшний удирдлагын хооронд идэвхтэй хамтын ажиллагаа 

шаардлагатай бөгөөд үүний хажуугаар хүний нөөцийн төлөвлөлтийг зохицуулах арга 

хэрэгслийг бий болгон, үр дүнтэй нэвтрүүлэх боломжтой болно. Хүний нөөцийн нэгдсэн 

төлөвлөлтийн үйл явц нь ил тод, тогтмол хяналт шинжилгээ хийх хэд хэдэн бүрэлдэхүүнтэй 

нэгддэг. Удирдлага, захиргаа, бүс нутаг, салбар, түүнчлэн байгууллагын хэмжээний 

одоогийн болон ирээдүйн хэрэгцээ шаардлагыг системтэйгээр үнэлэх нь тогтвортой 

чадварлаг ажилтнуудыг өөртөө татан хөгжүүлэх санаачилгыг дэмжих замаар амжилттай 

бизнесийг бүтээхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Энэ үйл явц нь дараах элементүүдийг ойлгох болон 

тэдгээрт дүн шинжилгээ хийхтэй нэгдэнэ:   

✓ Хүрээлэн байгаа орчны судлал: гаднах орчин (Тухайлбал, Төрийн албаны ажил 

эрхлэлтийн судалгаа, эсхүл ажлын байрны зах зээлийн шинжилгээ гэх мэт), мөн дотоод 

(Тухайлбал, ерөнхий шинж чанар, чиг хандлага, ирээдүйн сорилт гэх мэт), түүнчлэн 

Засгийн газрын түвшний хүний нөөцийн стратегийн онцлогууд; 

✓ Байгууллагын стратеги төлөвлөлт: Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлүүд (эрх зүйн, 

санхүүгийн), Төрийн үйлчилгээний тэргүүлэх чиглэл, Гаалийн холбооны стратеги (хэрэв 

Гаалийн холбоонд нэгдсэн бол), Гаалийн байгууллагын олон жилийн стратеги 

төлөвлөгөө гэх мэт; 

✓ Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөлт: Стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд, 

гүйцэтгэлийн хэмжүүр бүхий байгууллагын нэгж, салбарын гүйцэтгэх жилийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө;  

✓ Хүний нөөцийн төлөвлөлт: Захиргаа, салбаруудын ажиллах хүчний бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн шинжилгээ, танилцуулга, хүний нөөцийн тэргүүлэх чиглэлүүд, хүний 

нөөцийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ажлын байрны ангилал, хүний нөөцийн стратеги, 

сургалт ба хөгжил, сэлгэн ажиллуулах төлөвлөгөө, авьяас, ур чадварын менежмент гэх 

мэт). 

Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэгтгэхийн тулд удирдлагаас байгууллагын гүйцэтгэлийг 

сайжруулах, тавьсан зорилгодоо хүрэх Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн чадавхийг бий болгох 

хэрэгтэй. Байгууллагын удирдлагын бүх түвшинд одоогийн болон ирээдүйн Хүний нөөцийн 

хэрэгцээг тодорхойлох таван шатлалт аргачлалыг нэвтрүүлнэ. Нийтлэг аргачлалын дагуу 

захиргааны болон бүс нутгийн түвшний бүх менежерүүдийн саналыг нэгтгэж хүний нөөцийн 

төлөвлөлтөд түгээмэл арга хэрэгсэл болгон ашиглана. Байгууллагын удирдлагууд дараах 

үйл явцын дагуу хүний нөөцийн мэргэжилтэн нь Хүний нөөцийн төлөвлөлтөд оролцоход 

дэмжлэг үзүүлнэ: 
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1. Бизнесийн зорилгыг тодорхойлох (Ойрын жилүүдэд таны бизнесийн гол зорилгууд юу 

вэ, ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах чиглэл байгаа юу, таны гол түншүүд хэн бэ?); 

2. Орчныг судлах (Ажиллах хүчний дүн шинжилгээ, багуудын дотоод шинжилгээ, гадаад 

орчны шинжилгээ); 

3. Зөрүүгийн дүн шинжилгээ хийх (GAP analysis) (Орчны тулгарсан асуудлуудыг 

тодорхойлох, одоогийн ажиллах хүч, бизнесийн зорилгод хүрэхийн тул одоогийн болон 

ирээдүйн хүний нөөцийн хэрэгцээ ямар байх вэ?); 

4. Бизнесийн зорилгод хүрэхийн тулд Хүний нөөцийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох 

(Ямар голлох стратеги байна вэ? Хүссэн үр дүнд хүрэхийн тулд ямар стратеги ашиглах 

вэ? (Шинээр хүн ажилд авах/ ажиллах хүчин, шилжилт хөдөлгөөн/ дахин чиглүүлэлт, 

шударга ёс/ түгээмэл байдал, сургалт/ хөгжүүлэлт, ажлын байрны таатай орчин гэх 

мэт)); 

5. Үйл явцыг хэмжих, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ба тайлагнах (Хүний нөөцийн 

хэмжигдэж болох зорилтууд юу вэ, тэдгээр нь байгууллагын гүйцэтгэлийг хэмжих арга 

хэрэгсэлтэй нийцэж байна уу, Хүний нөөцийн гүйцэтгэлийн үр дүнг хэмжих арга зам юу 

байна вэ?). 

Төлөвлөлтийн мөчлөгийг дэмжих зорилгоор байгууллагын захиргаанаас төлөвлөсөн цагийн 

хуваарьтай нэгдсэн төлөвлөлтийн хуанлийг дор дурдсан элементүүдийн хамтаар ашиглах 

боломжтой. Хүний нөөцийн нэгдсэн төлөвлөгөөний амжилтын гол шалгуур үзүүлэлт нь 

хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж, захирлууд болон бүс нутгийн удирдлагын хооронд 

бүтээлч, тасралтгүй яриа хэлцэл хийхэд оршино. Ингэснээр удирдлагын түвшинд 

ажилтнуудыг зөв ажлын байранд ажиллуулах, ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажлын 

ачааллыг хуваарилах, ур чадварыг эрхэмлэсэн ажлын байрны профайл гаргах, 

ажилтнуудыг дэмжих зэрэгт тогтмол шийдвэр гаргахад байнгын дэмжлэг үзүүлнэ.   

Хүний нөөцийн тэргүүлэх чиглэл, эсхүл стратегийн зорилгод хүрэхийн хувьд дэвшүүлсэн 

зорилтууд (шударга ёс, нийтлэг байдал, харьяалал, авьяас, ур чадварын удирдлага) дараа 

нь чиг үүргийн зөвлөгөө, үйл ажиллагааны стратеги, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад 

хэрэглэнэ. Хамтарсан арга барилаар захиргаа бүс нутаг тус бүрийн хөтөлбөрийн гүйцэтгэл, 

чадварын зөрүүг тооцоолон Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны ирээдүйн төлөвлөгөөний 

тэргүүлэх чиглэлд бодлогын түвшний асуудлыг хамруулна. Нэгдсэн Хүний нөөцийн 

төлөвлөлтийн мөчлөг нь үйл ажиллагааны түвшний удирдлагын шийдвэр, Хүний нөөцийн 

бизнес процесс зэргийг харилцан системтэйгээр холбоход ач холбогдолтой. Хүний нөөцийн 

үйл явцыг илтгэх чанарын гинжин холбоог дараах байдлаар тодорхойлж болно. 

✓ Хууль эрх зүйн болон ёс зүйн тогтолцоо: Байгууллагын үйл ажиллагааг хууль 

тогтоомж, захиргааны журам, бодлогын баримт бичгийн хүрээнд зохицуулж үүний дагуу 

байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд энэ нь ажиллах хүчин, ажлын байрны эрх 

зүйн орчинг тодорхойлж, батжуулж өгнө. 

✓ Хүний нөөцийн ажилтны хангалт ба төлөвлөлт, Байгууллагын загвар, тайлагнал: 

Менежерүүдийн ажилтнуудад болон ажлын байран дахь үйлчилгээ, хөтөлбөр, 

бизнесийн тэргүүлэх чиглэлд үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлох иж бүрэн үйл явц. 

Энэхүү нөлөөлөл нь ажиллах хүчин болон ажлын байрны төлөвлөгөөгөөр 

илэрхийлэгддэг. Мөн байгууллагын хүний нөөцийн зохион байгуулалтыг аливаа 

хэрэгцээтэй өөрчлөлтөд нийцүүлэх болон байгууллагын гүйцэтгэлийг зохицуулах 

түүнийг тайлагнах зэрэг арга хэмжээнүүд багтдаг.  

✓ Ажлын байрны менежмент: (Бизнес) ажлын байрны шаардлагыг шаардлагатай 

тохиолдолд ажлын үнэлгээг хийж, ангилан ажлын байр бий болгох, хадгалах замаар ур 
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чадварыг эрхэмлэсэн ажлын байрны профайл (дахин шинэчилсэн, эсхүл шинээр 

гаргасан ажлын байрны профайл) бий болгох багц үйл явц. 

✓ Нөхөн олговор: Ажилтнуудын ажилтай холбоотой мэдээлэл болон хувийн нөхцөл 

байдлыг үнэлэн цалин хөлс, халамж, даатгал өгөх замаар нөхөн олговор өгөх багц үйл 

явц. Банкинд үлдээх үйл явдал нь дотооддоо зохицуулагдах асуудал.  

✓ Ажилтан, нэгтгэл болон тусгаарлах: Одоо байгаа болон ирээдүйд нээлттэй болох 

ажлын байртай холбоотой ажилтнуудын анхаарлыг татах, үнэлгээ хийх, сонгон 

шалгаруулах гэх мэт асуудал багтана. Түүний дотор ажилтны хувийн хэргийг баяжуулах, 

ажилтны цалин хөлс, нөхөн олговор олгох, ажиллах нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх, шинэ 

ажилтанд албан тушаал, ажлын байрыг танилцуулах зэрэг багтана. Мөн ажилтан 

төрийн үйлчилгээний байгууллагаас, эсхүл байгууллага дотроо түр, эсхүл ажлаас бүр 

гарах үйл явцыг хамруулна.  

✓ Гүйцэтгэл болон хөгжүүлэлт: Гүйцэтгэлийн талаар хүлээлт тогтоох, гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөт болон хуваарьт хяналт, сургалтын болон хөгжлийн арга хэмжээг төлөвлөн 

зохион байгуулах зэрэг асуудлыг агуулсан ажилтны гүйцэтгэлийн гэрээг байгуулах, 

хэрэгжилтийг хангах багц үйл явц. Мөн ажилтныг шагнаж урамшуулах үйл ажиллагааг 

хамруулна.  

✓ Ажиллах хүчний менежмент: Ажлын байранд болсон ямар нэгэн үйл явдал, 

шийдвэрээс үүдэн менежер, эсхүл ажилтны аль нэг санаачилсан үйл ажиллагаа. 

Эдгээрт ажлаас гарахыг зөвшөөрөх, илүү цагаар хийх ажлыг санаачлах, ажлын хуваарь 

гаргах, эрүүл мэндийн болон аюулгүй байдлын арга хэмжээ зохион байгуулах, ажлын 

байрны асуудлыг шийдвэрлэх, зардлын шаардлагыг шийдвэрлэх, санал гомдлыг 

шийдвэрлэх, сахилга хариуцлагыг сахиулах, тасралтгүй хөдөлмөр эрхлэх асуудлыг 

хангах зэрэг хамаарна.  

Зураг 2. Жил бүрийн Хүний нөөцийн төлөвлөгөөний хуанли ба мөчлөг 

  

• Менежер: Хүний нөөцтэй 
холбоотой эрсдэлийг 
мэдэгдэх. 

• Нөөцийг үр дүнтэй 
хуваарилах (санхүүгийн 
болон хүний). 

• Хүний нөөцийг бизнес 
төлөвлөгөөнд нэгтгэх. 

• Хүний нөөц: Удирдлагад 
хүний нөөцийн асуудал, 
эрсдэл, бодлогын шийдвэр 
гаргахад цаг тухайд нь 
зөвлөх. 

• Менежерүүдэд хүний нөөцийн 
арга хэрэгслийг түгээх. 

• Эрсдэлийг бууруулах. 

• Байгууллагын төлөвлөгөө: 
Төлөвлөлтийн үйл явцыг 
удирдах чиглүүлэх. 

• Төлөвлөлтийн харилцаа 
холбооны зарчим нь хүний 
нөөцийн шаардлага, салбар/ 
бүс нутгийн хамтран ажиллах 
шаардлагад нийцүүлэн 
төлөвлөхөд оршино.  

Эх сурвалж: Канад Улсын Гаалийн байгууллага 

Хүний нөөцийн нэгдсэн төлөвлөлт нь дээр дурдсан Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа, 

бизнесийн хэрэгцээ, зорилго болон чиг хандлагыг шийдвэрлэхэд хэрэгтэй. “Гаалийн 

мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх зарчим болон практикийн үндэс суурь” онол, 

практикийн баримт бичиг нь гаалийн байгууллагын шийдвэр гаргах түвшний болон 

чадавхийг бэхжүүлэх асуудал хариуцсан ажилтнуудад хүний нөөцийн стратегийн 

удирдлагын шинэчлэл, өөрчлөлтийг хийхэд дэмжлэг болох зорилготой юм. Энэ нь өөрчлөлт, 

1. Стратегийн чиглэлийг
хэлэлцэх (4-6 сар)

•Үр дүнтэй нэгдмэл
Хүний нөөцийн
төлөвлөлтөд гол
түншүүдийн хариуцлага
чухал.

2. Тэргүүлэх 
ажлыг зөв 
эрэмбэлэх (7-9 
сар):

•Мэдээллээ 
хуваалцах.

3. 
Нарийвчилсан 
ажлын 
төлөвлөгөө (10-
12 сар):

•Төлөвлөгөөг 
нэгтгэх

4. 
Тайлагнах, 
бэлтгэх  (1-3 
сар):

•Тэргүүлэх
чиглэлээ 
нэгтгэх
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гүйцэтгэлийг сайжруулахад голлон чиглэсэн Хүний нөөцийн хэрэгжилтийн үйл явцыг 

нэвтрүүлэхэд оролцдог.  

Энэхүү баримт бичгийн бүлэг бүрийн хэсгүүд нь Хүний нөөцийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 

тухай өгүүлнэ. “Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх зарчим болон практикийн 

үндэс суурь” баримт бичигт багтсан сэдэв нь гаалийн ур чадварыг эрхэмлэсэн хандлагыг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бөгөөд ажиллах хүчний төлөвлөлт, хөгжлийн стратегийн 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тогтолцоог үүсгэдэг. Сэдэвчилсэн хэсэг нь логик дарааллаар 

орсон боловч Гаалийн мэргэшилд зориулсан ДГБ-ын “Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг 

хөгжүүлэх зарчим болон практикийн үндэс суурь” нь аргачилсан зарчмыг шугаман загварын 

дагуу заавал дагаж мөрдөхийг шаардахгүй. Хүний нөөцийн систем ба үйл явцын нарийн 

төвөгтэй байдал нь шугаман бус загварт илүү нийцдэг. Тухайн гаалийн байгууллагын 

нөхцөл байдал, эрх зүйн болон захиргааны орчин бүрт тохируулан үзэл баримтлалыг 

өөрчилж, баяжуулж болно. Гишүүн орнуудаас ирүүлсэн тэргүүн туршлагуудыг “Гаалийн 

мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх зарчим болон практикийн үндэс суурь” баримт бичгийн 

хавсралтаар үзүүлсэн бөгөөд виртуал портал болох CLiCK платформд орсон, үүгээр 

тусгайлан тохируулсан үндэсний Хүний нөөцийн үйл явцыг бий болгоход ашиглагдах 

нэмэлт санаачилгыг хангах зорилготой юм.  
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ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗАГВАР БОЛОН АЖЛЫН БАЙРНЫ 

ПРОФАЙЛ ГАРГАХ 

2.1 ЧАДВАРЫГ ЭРХЭМЛЭСЭН АРГА БАРИЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Дэлхийн гаалийн байгууллагын 21 дүгээр зууны гааль бодлогын баримт бичигт “Гаалийн 

байгууллага нь гаалийн бүх үйл ажиллагааг үр ашигтай, үр дүнтэй гүйцэтгэхийн тулд 

байгууллагын үйл ажиллагааны загвар (operating models)-ын бүх хэсэгт хүний нөөцийн 

чадавхи болон ур чадвар бий болсон байхад анхаарах хэрэгтэй”. 

Ихэнх гаалийн байгууллагууд өөрчлөлт шинэчлэлийн санаачилгыг эхлүүлээд байна. Шинэ 

үүрэг хариуцлага, эрэлт, орчин үеийн технологийн дэвшил болон шинэ ажлын зарчмууд нь 

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны загварыг өөрчлөөд зогсохгүй тэдгээрийн бизнес 

процесс, зохион байгуулалтын загвар, ур чадвар, ажиллах хүчний хөгжлийн стратеги 

зэргийг мөн өөрчлөөд байна. Улс төрийн чиг хандлага, байгууллагын стратеги, үйл 

ажиллагааны тусгагдахуун, гаалийн ажил, мэргэшлийн өвөрмөц шинж болон Хүний 

нөөцийн системийн хооронд үнэн зөв, хэмжигдэхүйц холбоосыг бий болгодог гүйцэтгэлд 

суурилсан нэгдсэн Хүний нөөцийн удирдлагыг нэвтрүүлэхэд чадварыг эрхэмлэсэн арга 

барил маш чухал.  

Чадвар нь ихэвчлэн үйл ажиллагаа, эсхүл ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 

мэдлэг, ур чадвар, авьяас зэргээр тодорхойлогддог. Энэхүү уламжлалт тодорхойлолтыг 

цааш нь дэлгэрүүлэн: ур чадвар гэдэг нь нарийн тодорхой даалгавар гүйцэтгэх тусгай ур 

чадвар, мэргэжлийн, эсхүл хувийн үйл ажиллагааг явуулах чадвар гэж тодорхойлж болох 

ба энэ нь тодорхой мэдлэг, төрөл бүрийн чадвар, стратеги, ойлголт хандлага гэх мэт зүйлд 

суурилсан байна. Чадвар нь аливаа даалгаврыг урьдаас тогтсон гүйцэтгэлтэй хийж 

гүйцэтгэх ажиглагдахуйц, мөн хэмжигдэхүйц зан байдлаар илэрхийлэгдэнэ.  

Чадварыг эрхэмлэсэн арга барил нь ажлын уламжлалт чадварыг тодорхойлж, уг чадвартай 

уялдуулан түүний зорилго болон гүйцэтгэлийн шалгуурыг бий болгодог. Чадвар нь Хүний 

нөөцийн үйл явцын суурь болох бөгөөд чадварыг эрхэмлэсэн арга барил нь гурвалсан 

хэсэгт тургуурлана: Дасан зохицох чадвар (байгууллагын орчин болон стратеги, түүнчлэн 

ажлын онцлогт); Тууштай байдал (Хүний нөөцийн үйл явцын суурь болж олон загварт, ил 

тод, ашиглахад хялбар хүний нөөцийн хэрэгслийг хөгжүүлэх тулгуур болдог); Үйл 

ажиллагаа явуулж болох (одоогийн болон ирээдүйн тодорхой ажлын байранд оновчтой 

гүйцэтгэл үзүүлэхэд шаардлагатай чадварыг тодорхойлж өгснөөр ажилтан, удирдах 

ажилтан бүрт ашигтай).  

Энэ нь үр дүнг эрхэмлэсэн менежментийн зарчмыг байгууллагын нийт боловсон хүчинд 

түгээх гол хэрэгсэл юм. Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг дэмжих чадварыг тодорхойлох, 

хөгжүүлэх, үнэлэх нь чадварыг эрхэмлэсэн менежментийн үндэс суурь бөгөөд 

байгууллагын тогтвортой хөгжлийн түлхүүр билээ. Чадварыг эрхэмлэсэн менежмент нь 

хүний нөөцийн төлөвлөгөөг бизнес төлөвлөгөөтэй нэгтгэх үйл явцыг дэмжихээс гадна 

байгууллагад одоогийн хүний нөөцийн хүчин чадал, ажилтнуудын чадварыг бизнесийн 

зорилго, чиглэл, эрхэм зорилгод хүргэхэд хэрэгцээтэй байгаа чадвартай харьцуулах замаар 

үнэлэх боломжийг бүрдүүлдэг. Ингэснээр хэрэгцээт чадвар, одоогийн чадвар хоёрыг нөхөх 

боловсон хүчин, сургалт, ажлын байрны хөгжүүлэлт болон амжилтын удирдлага зэрэг 

зорилтод хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө болон хөтөлбөрийг загварчлан хөгжүүлж, 

нэвтрүүлэх боломжтой. Ажилд томилох үйл явцад чадварыг эрхэмлэсэн арга барилыг үр 

ашигтай нэвтрүүлэхэд Хүний нөөцийн төлөвлөлт болон ажлын байрны дүн шинжилгээ 

зэргийг нэн түрүүнд хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 
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✓ Байгууллагын загвар: Стратегийн зорилт; Гол чиг үүрэг, үйл явц болон байгууллагын 

үйл ажиллагааны загвар (operating models);  

✓ Чадварын стандарт: Чадварын толь бичиг; Ур чадварын түвшин; 

✓ Ажлын байрны каталог: Ажлын байрны бүлэглэл (кластер); Ажлын байрны ангилал;  

✓ Ажлын байрны профайл: Байгууллагын системийн хэмжээний ажлын байрны 

тодорхойлолт. 

Буркина Фасогийн Гаалийн ерөнхий газар 2013 оноос өөрийн Хүний нөөцийн стратегийг 

бүрэн өөрчлөхөөр ажиллаж, ДГБ-ын “Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх зарчим 

болон практикийн үндэс суурь” баримт бичгийн тусламжтай чадварыг эрхэмлэсэн арга 

барилыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тэд Хүний нөөцийн удирдлагын стратегийг 

(Сургалтыг оролцуулан) өөрийн байгууллагын стратегитай бүрэн нийцүүлэх 7 үе шат бүхий 

төслийг хэрэгжүүлжээ. Үүнд:  

• Хүний нөөцийн удирдлагыг шинэчлэх хороо байгуулсан; 

• Чадварын стандартыг бүтээх, ур чадварыг тодорхойлох; 

• Ажлын байрны каталогийг гаргах; 

• Ажлын байрны тодорхойлолтыг гаргах; 

• Ажлын томилгооны урьдчилсан төлөвлөгөө гаргах; 

• Сургалтын стратегийн урьдчилсан төлөвлөгөө гаргах;  

• Хүний нөөцийн удирдлагын чадварыг эрхэмлэсэн арга барилын харилцаа холбоог 

хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх. 

Дараах хэсэгт гаалийн байгууллагын стратеги, байгууллагын үнэт зүйлийг гол тусгагдахуун 

болон үйл ажиллагаанд нутагшуулж, ажлын байранд чадварыг эрхэмлэсэн арга барилыг 

нэвтрүүлэх үйл явцын талаар авч үзлээ. Өмнөд Африкийн Татварын байгууллагаас дараах 

стандарт аргыг хэрэглэсэн байна.  

Зураг 3. Өмнөд Африкийн Татварын байгууллагын үйл ажиллагааны загвар 
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Байгууллагын үндэс суурийг загварчлах  

Үйлчлүүлэгчийн 
нөхцөл байдал, 
стратеги зорилго, 
зорилтыг ойлгох 

Байгууллагын 
одоогийн 
байдлыг 
үнэлэх, дүгнэх 

Байгууллагын зураг 
төслийн хяналт, 
хөгжүүлэлт 

Байгууллагын 
онооны картыг 
(тэнцвэржүүлсэн 
онооны карт) 
гаргах 

Байгууллагын ойлголтыг загварчлах 

Байгууллагын удирдах зарчим 
болон бүтцийн ойлголтыг гаргах 

Байгууллагын бүтцийн 
загварыг сонгох, өөрт 
тохируулан өөрчлөх 
(Түвшин 1) 

Шаардлагатай 
Менежмент 
(байгууллагын)-ийн 
үйл явцыг 
тодорхойлох 

Байгууллагыг нарийвчлан загварчлах 

Байгууллагын дараагийн бүтцийг 
загварчлах 

Шаардлагатай Менежмент 
(байгууллагын)-ийн үйл 
явцыг хөгжүүлэх 

Байгууллагын 
бүтцийг шалгах 
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Ажлын байр болон багийг загварчлах Нэгтгэл 

Бизнесийн үйл 
ажиллагаа болон 
дэд үйл 
ажиллагааг 
хянах хөгжүүлэх 

Үүрэг болон 
багуудыг 
ажилд 
тодорхойлох 
 

Чадварын 
төлөвлөгөөг 
гаргах 
 

Багийн 
бүтцийг 
тодорхойлох 
 

Ажлын байр, баг, 
нарийвчилсан 
бүтцийг нэгтгэх 
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2.2 БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАГВАР, ГОЛ ҮЙЛ ЯВЦ БА ЧАДВАР 

Байгууллага нь ажилтан, тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг, харилцааг зохицуулдаг захиргааны 

бүтэц, зохион байгуулалт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанаас бүрддэг. Байгууллагын чиг 

үүргийн хүрээнд үйл ажиллагааны болон захиргааны үйл явцыг хамруулах ба байгууллага 

эдгээр үйл ажиллагаа нь зохих ёсоор ажиллаж байгаа эсэхэд анхаарал хандуулж, 

удирдахыг эрмэлзэнэ.  

2.2.1 Байгууллагын үйл ажиллагааг загварчлах 

Энэхүү санаачилгыг эхлэхэд дараах зарим асуултыг анхаарч үзэх нь зүйтэй: 

✓ Байгууллагын зорилго, эсхүл хүсэл шаардлага юу вэ? 

✓ Байгууллагын үнэ цэнийн гинжин хэлхээ юу вэ? 

✓ Ямар гол үйл ажиллагаанууд байна вэ? 

✓ Байгууллагын гол үйл ажиллагаанд таны Туслах ямар үйл ажиллагаа байна вэ? 

✓ Байгууллагад одоогоор ямар ямар мэдлэг, чадварын түвшин байна вэ? 

Энэ хэсэгт Гаалийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг үнэлэх аудит, 

эсхүл түвшин тогтоох шалгалт зохион байгуулахыг зөвлөдөг. Ингэснээр байгууллага 

хэрэгцээт мэдлэг чадварын дутмаг байдал, эсхүл хаана илүү байгааг тогтоож болно. 

Түүнчлэн үндэсний хэмжээнд болон хувь хүнд зориулсан сургалт, хөгжлийн хэрэгцээ 

шаардлагыг тодорхойлно. 

I алхам: Стратегийн зорилгыг ойлгох  

Байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг таньж тодорхойлох нь дэлхийн хэмжээнд гаалийн 

байгууллагуудын стратеги болон үйл ажиллагааг үнэлэх, анхаарлаа хандуулахтай ижил юм.  

Орчин үеийн хариуцлагатай гаалийн байгууллагыг “21 дүгээр зууны Гааль” бодлогын 

баримт бичигт дараах байдлаар тодорхойлсон: 

✓ Хилийн нэгдсэн зохицуулалттай менежментийг нэвтрүүлэх, зөвхөн төсвийн орлого 

хураах болон худалдааг зохицуулахад анхаарах бус; 

✓ Үр дүнтэй нэгдсэн зохицуулалттай нийлүүлэлтийн сүлжээний менежмент, дэлхийн 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд бүрэн дүүрэн хяналт тавьж, ойлголттой болох; 

✓ Орчин үеийн гаалийн хяналтын болон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжийн хангалт; 

✓ Гааль-Гааль хоорондын сүлжээ, мэдээлэл солилцох болон бусад хамтран ажиллах үйл 

ажиллагаа; 

✓ Гаалийн байгууллага- Худалдааны сайн түншийн холбоо; Итгэмжлэгдсэн худалдаачны 

хөтөлбөр, Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөр зэрэг хууль сахилтад үндэслэсэн 

гаалийн байгууллагаас хөнгөлөлт эдлэх хөтөлбөрүүдийг бий болгосноор гадаад 

худалдааны бараа нийлүүлэлтийн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангана.  
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Зураг 4. “21 дүгээр Зууны гааль” бодлогын баримт бичгийн 10 тулгуур багана  

 

II алхам: Байгууллагын одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлэн дүгнэх 

Хүснэгт 1. Байгууллагын одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлж, дүгнэх загвар 

Гол үйл ажиллагаа Хүлээгдэж буй үр дүн 

• Байгууллагын өнөөгийн байдлыг шинжлэн, 
гүйцэтгэлийн хэмжүүрийг хянах 

• Гол удирдлага болон бусад харилцагчидтай 
ярилцлага хийх  

• Байгууллагын гол зан төлөвийг тодорхойлох 

• Харилцаа холбооны төлөвлөгөөг хөгжүүлэн 
нэвтрүүлэх 

• Одоогийн нөхцөл байдлын суурь 
үзүүлэлт 

• Одоогийн гүйцэтгэлийн үр дүнд тавьсан 
зорилтуудын дүгнэлт 

• Байгууллагын гол зан төлөв байдлын 
дүгнэлт 

• Харилцаа холбооны төлөвлөгөө 

III алхам: Байгууллагын төлөвлөгөөг загварчлах 

Байгууллагын одоогийн нөхцөл байдал, тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний системийг ойлгосноор, 

эхний 2 алхмаас гарсан үр дүнд үндэслэн байгууллагын төлөвлөгөөг хөгжүүлэх боломжтой 

болно.  

IV алхам: Үнэлгээ хийх (тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний системийг хөгжүүлэх) 

гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд 

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны зураглалыг гарган, Гаалийн байгууллагын чиг үүрэг,  

үйл явцыг таньж тодорхойлох нь зөвхөн холбогдох үүргийг хуваарилах, ажлын байрыг 

нэгтгэхээс гадна байгууллагын үндсэн чадварыг тодорхойлох боломжтой (Хүснэгт 3-т 21 

дүгээр зууны гаалийн үндсэн гурван үйл явцаас үүсэх чадваруудыг дүрсэлсэн бөгөөд энэ 

нь Чадварын стандартад нэгтгэгдэх болно). 

Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтийг шинжлэх нь 

Гол үйл ажиллагаа Хүлээгдэж буй үр дүн 

Гаалийн гүйцэтгэлийн удирдлагыг шинжлэх: 

• Ажилтнуудын гүйцэтгэл болон ажиллах хүчний гүйцэтгэлийн 
хэмжүүрийг цуглуулах; 

• Гаалийн гүйцэтгэлийн удирдлагын салбарын туршлага жишгийг 
судлах, харьцуулах; 

• Одоогийн үйл явц, албан тушаалын тогтолцоо, арга хэрэгсэл, 
баримтжуулалт, хэмжүүр зэргийг судлах. 

Гаалийн байгууллагын 
гүйцэтгэлийн удирдлагын 
үйл явц хэмжүүрийг 
ойлгох. 

ГААЛИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА 21 

ДҮГЭЭР ЗУУНД 

Боловсруулсан 
мэдээлэлд суурилсан 
эрсдэлийн удирдлага

Хилийн нэгдсэн 
зохицуулалттай 

менежмент

Нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдсон гааль

Гааль-Бизнесийн 
түншлэл

Орчин үеийн арга 
барил, шинийг 

эрэлхийлэх хандлага 

Технологийн 
дэвшил, арга 

хэрэгсэл

Ажил явуулах 
эрх мэдэл

Мэдлэгт суурилсан, 
үйлчлүүлэгчид 
хандсан загвар

Чадавхийг 
бэхжүүлэх

Авилгаас 
ангид 
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Гол үйл ажиллагаа Хүлээгдэж буй үр дүн 

• Хүний нөөцийн агуулга, бодлогыг ойлгох 

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт болон урамшууллын системийг 
тодорхойлох: 

• “цаашдын” гаалийн гүйцэтгэлийн матрицыг тодорхойлох; 

• “цаашдын” гүйцэтгэлийн онилгоог тодорхойлох. 

Шинэчлэгдсэн 
гүйцэтгэлийн хэмжүүр 
болон онилгоо хийсэн үйл 
ажиллагааны түвшин. 

Шинэ гүйцэтгэлийн удирдлагын хэмжүүр, үйл явцыг мэдээлэх, түгээх:  

• “цаашдын” гүйцэтгэлийн удирдлагын үйл явцыг холбогдох 
ажилтнуудад мэдэгдэх (Энэ надад хэрхэн нөлөөлж болох вэ? 
гэсэн асуултыг тавина). 

Мэдээлэлтэй шууд 
хамааралтай гаалийн 
ажилтан албан хаагчид. 

“Цаашдын” гүйцэтгэлийн удирдлагын хэмжээ үйл явцыг нэвтрүүлэх: 

• Гүйцэтгэлийн удирдлагын өөрчлөлт нэвтрүүлсэн эхний шатанд 
ажилтан, албан хаагчдад хэрхэн нөлөөлж байгааг шинжлэх;  

• Гүйцэтгэлийн удирдлагын асуудлуудыг шийдэх, ингэхдээ 
холбогдох үйл ажиллагаа, Хөдөлмөрийн харилцааны хууль 
тогтоомж, хүний нөөцийн бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлэх. Тус 
үйл ажиллагаанд дараах ажлууд болон бусад ажлыг 
хамааруулна: 

• Ажилтны гүйцэтгэлийн суурь түвшинг тогтоох; 

• Сайжруулалт хийх боломжууд, ажилтныг хөгжүүлэх хэрэгцээг 
тодорхойлох.  

Ажилтны гүйцэтгэлийн 
удирдлагын үйл 
ажиллагаа. 

Үйл явцыг дүрслэн гаргаснаар үйл ажиллагааг дахин боловсруулсан үйл явцаас гарган авч 

үйл ажиллагаа бүрт үүргийг хуваарилан нэгтгэж ажлын байрыг үүсгэнэ. Үүнийг жишээ 

болгон үзүүлэх зорилгоор 21 дүгээр зууны Гаалийн гурван үндсэн үйл явц болох 

“Боловсруулсан мэдээлэлд суурилсан эрсдэлийн удирдлага”, “Гааль- Бизнесийн түншлэл” 

болон “Хилийн нэгдсэн зохицуулалттай менежмент” зэргийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 3. Гаалийн үндсэн үйл явц, холбогдох үндсэн чадварын жишээ 

Боловсруулсан мэдээлэлд 
суурилсан эрсдэлийн 

удирдлага: 
Гааль- Бизнесийн түншлэл: 

Хилийн нэгдсэн 
зохицуулалттай 

менежмент: 

• Мэдээллийн шинжилгээ; 

• Гаалийн, гуравдагч 
этгээдийн мэдээлэл, 
статистикийн шинжилгээ; 

• Худалдаа, аялагчийн 
мэдээллийг урьдчилан авч, 
шалгах боломжтой байх; 

• Гаалийн хяналтаас 
гарахаас өмнө эрсдэл 
тооцох боломжтой байх; 

• Онилгоо хийх үйл 
ажиллагаанд гүйцэтгэх 
хяналт тавих замаар 
дэмжлэг үзүүлэх чадвар; 

• Хууль сахилт болон 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
боломжийг бүрдүүлэх; 

• Эрсдэлийн удирдлагын үйл 
явцад үр дүнг нэгтгэх 
чадвартай байх. 

• Үйлчлүүлэгчийн менежмент ба 
сонгон шалгаруулах үйл явц; 

• Баталгаажуулалтын аудит хийх 
чадвартай байх. Энэ үйл 
ажиллагааны хүрээнд 
харилцагчийн дотоод үйл 
ажиллагаа, тайлагнах явц нь 
гаалийн шаардлагад нийцэж 
байгаа эсэхийг үнэлэх; 

• Чадварт аудит хийх;  
Итгэмжлэгдсан аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагаа, дотоодын 
тайлагнах үйл явцыг үнэлэх, 
шаардлага хангасан эсэхийг 
баталгаажуулах; 

• Бүрдүүлэлтийн дараах  шалгалт 
хийх чадвартай байх, гаалийн 
мэдүүлгийн мэдээлэл (дотоод 
бизнесийн үйл явцыг 
баталгаажуулахыг хамааруулна); 

• Аудит хийх чадвар. 

• Худалдаа, санхүү, эрүүл 
ахуй, аюулгүй байдлын 
хэмжүүрийг 
баталгаажуулах чадвар; 

• Гэнэтийн болон 
гэнэтийн бус шалгалт 
явуулах чадвар; 

• Шалгалт явуулах 
чадвар; 

• Терминал, боомтод 
суурилсан бараанд 
шалгалт хийх чадвар; 

• Эрсдэлийг урьдчилан 
илрүүлэх, оновчтой 
интервенцийн төрөл 
болон нөөцийн 
хуваарилалт. 
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2.2.2 Байгууллагын үзэл баримтлалыг загварчлах 

I алхам: Байгууллагын үйл ажиллагааны заавар болон бүтэц, зохион байгуулалтын 

өөрчлөлтийг хөгжүүлэх  

Байгууллагын үйл ажиллагааны заавар нь бодлого, зохицуулалтын стандарт, тэргүүлэх 

туршлага, байгууллагын үнэт зүйлс зэргээр тодорхойлогддог бөгөөд ихэвчлэн 

байгууллагын үйл ажиллагааг бүхэлд нь тодорхойлно. Энэ нь тухайн загвар байгууллагын 

стратегитай нийцсэн эсэхэд хяналт тавих цогц шүүлтүүр хэлбэрээр хэрэглэгдэнэ. Үзэл 

баримтлалын заавар нь үйл ажиллагааны загварын хэрэгжилтийг чиглүүлдэг. Аливаа 

шийдвэрүүд нь үзэл баримтлалын зааврын шалгуурыг хангасан байх ёстой. Түүнчлэн 

гаалийн үйл ажиллагааны орчны стратегийн тэргүүлэх чиглэл, ирээдүйн Удирдлагын 

манлайлал, Засаглал, Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг загвартай нийцүүлдэг.  

Үйл ажиллагааны гол зааврыг тодорхойлж, түүний үр дагаврын жагсаалтыг гаргасны дараа 

хэрэгжүүлэх зарчмуудыг загварын элементүүдтэй холбох нь чухал юм. Дараах зурагт үйл 

ажиллагааны заавар болон загварын элементийн жишээг харуулав. Илүү тодорхой болгож 

ойлголтыг хялбар болгох үүднээс боломжит үйл ажиллагааны зааврын хоёр жишээг 

оруулсан бөгөөд эдгээр жишээ нь цаашид үйл ажиллагааны заавар, ойлголтыг илүү үр 

дүнтэй байдлаар хэрэглэхэд дэмжлэг болох юм. 

Хүснэгт 4. Үйл ажиллагааны зааврын жишээ 

Үйл 
ажиллагааны 

заавар 

Гаалийн үйл ажиллагааг 
стандартчилах 

Гаалийн эрсдэл болон хууль 
сахилтын удирдлагаар жолоодлого 

хийх 

Тодорхойлолт 

Гаалийн байгууллагын ямар үйл 
явцыг стандартчилах цар хүрээг 
тодорхойлох. 

Эрсдэлийг удирдах чадвар ба дотоод 
болон гадаад хууль сахилт. 

Онцлог 
шинжүүд 

Гаалийн байгууллагын мэдлэг, 
тэргүүн туршлага, бизнесийн 
тогтолцоог дэмжих 
стандартчилагдсан үйл явц. 

Үйлчилгээний болон Үйл ажиллагааны 
хэлэлцээрт хяналт, шинжилгээ хийж 
худалдаачны сегментчиллийг 
Үйлчилгээний тогтолцоонд нийцүүлэх. 

Тодорхой үүрэг хариуцлага, ил тод 
байдал, нэгдсэн өгөгдөл, байнгын 
хэмжилт зэрэг нь тогтвортой 
үйлчилгээ болон үйл ажиллагааг 
бүрдүүлнэ. 

Худалдаачидтай нийцэлтэй, харилцааны 
удирдлага, Гааль-Гаалийн харилцаа 
холбоог идэвхжүүлэх оновчтой бүтэц. 

Стандарт бүхий болон Гүйцэтгэлийн 
год шалгуур үзүүлэлтүүд нь ил тод 
гүйцэтгэлийн хэмжүүрийг 
бүрдүүлнэ. 

• Гүйцэтгэлийн тодорхой үүрэг, 
хариуцлага.  

• Гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог 
дотоодын хууль сахилтад нутагшуулах. 

Засаглалын хүрээнд шийдвэр 
гаргах тогтолцоог стандартчилах 
албан ёсны тогтолцоо. 

Эрсдэлийг таньж тогтоох, тооцоолох, 
хянах, бууруулах тодорхой үйл 
ажиллагааг тодорхойлох.  

Гаалийн тогтсон, хүчтэй зохион 
байгуулалтын хэлбэрийг таньж 
тогтоох. 

Хууль сахилтыг дотоод бодлого болон 
гадаад журамтай нийцүүлэх. 

Гаалийн байгууллагуудад нэгдсэн 
нэршил ашиглах. 

Гаалийн засаглал, үйл явц болон 
бодлогын нэгдэл. 

Үр дүн 

Стандартчилагдсан туршлага. Дотоод болон гадаад хууль сахилтыг 
нэмэгдүүлэх.  

Стандартчилагдсан шийдвэр гаргах 
үйл явц. 

Үр дүнгүй аудитыг бууруулах. 

Газар хэлтсүүдэд 
стандартчилагдсан үйл явц, горим. 
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Хүснэгт 5. Үйл ажиллагааны заавар загварын элементүүдтэй холбосон жишээ  

Үйл ажиллагааны заавар 
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Үйл явц   Х   Х Х Х Х 

Үүрэг  Х  Х Х Х   Х  

Баг, зохион байгуулалт Х   Х  Х Х   

RACI загвар (матриц) Х    Х    Х 

Чадвар    Х  Х Х   

Засаглал     Х   Х Х 

Үйлчилгээний менежмент Х Х Х  Х Х Х   

Гүйцэтгэлийн менежмент Х Х  Х Х Х  Х Х 

II алхам: Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын ерөнхий загварыг сонгох, өөрт 

тохируулан өөрчлөх (Түвшин 1)  

Үйл ажиллагааны зааврыг хөгжүүлэн, нэгдсэн шийдэлд хүрч, байгууллагын бүтэц, зохион 

байгуулалтын ерөнхий загварыг байгууллагын үйл ажиллагаанд тохируулан хөгжүүлж 

загварчилна. Дараах зурагт үзүүлсэн жишээгээр гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

загварын гол чиг үүргийг төвлөрүүлсэн чадвар, харин “Гаалийн харилцаанд оролцогчидтай 

харилцах” чиг үүргийг төвлөрүүлээгүй3 чадвараар дүрслэн харуулав.   

Зураг 5. Гаалийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын жишээ 

Аж ахуйн нэгж- Дотоод аудит, Авилгын эсрэг, Хүний нөөц, Хууль эрх зүй, Харилцаа 
Холбоо, Хангамж, Санхүү гэх мэт. 

 Худалдааны 
менежмент: 

Эрсдэл: 
Худалдааны 
зохицуулалт: 

Гааль: 
Бизнесийн 
Удирдлага: 
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• Хэсэгчлэх 

• Боловсрол 

• Үйлчлүүлэгчий
н бүртгэлийн 
удирдлага 

• Худалдааны 
зөвлөх 

• Аккредатив 

• Лиценз олгох 

• Бүртгэл 

• Санхүүгийн 
удирдлага 
(бондын 
удирдлага, 
аюулгүй 
байдал, 
хойшлуулалт 
гэх мэт) 

• Сувгийн 
менежмент 

• Мэдээлэл 
цуглуулах, дүн 
шинжилгээ хийх 

• Үндэсний дүн 
шинжилгээ-ний 
төв 
 

• Бичиг баримтын 
удирдлага 

• Тарифын 
удирдлага 

• Ачааны 
мэдүүлгийн 
зохицуулалт 

• Татварын 
тооцоолол 

• Гэм буруугүйг 
тогтоох 

• Үнэлгээ 

• АТА карней 

• Бичгээр гэм 
буруугүйг 
тогтоох 

• Механикаар 
шалгах 
маягтууд/ 

• Торгуулийн 
маягт 

• Хууль 
сахилтын 
удирдлага 

• Хэлцлийн 
бичиг 
баримтын 
шалгалт 

• Залруулга 

• Бүрдүүлэл-
тийн 
дараах 
шалгалт  

• Мөрдөн 
шалгах 

• Аудит 

• Онгой үйл 
ажиллагаа 

• Стратеги 

• Бизнес 
төлөвлөгөө 

• Бодлого ба 
үйл явц 

• Харилцагч-
дын 
удирдлага 

• Төслүүд, 
санаачилга, 
компанит 
ажил 

• Систем, 
тасралт-
гүйгээр 
сайжруулах 

• Харилцаа 
холбоо 

• Хилийн 
удирдлага 
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3 Зураг 5-д Гаалийн үйл ажиллагааны загварын жишээг үзүүлсэн.  
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Аж ахуйн нэгж- Дотоод аудит, Авилгын эсрэг, Хүний нөөц, Хууль эрх зүй, Харилцаа 
Холбоо, Хангамж, Санхүү гэх мэт. 

 Худалдааны 
менежмент: 

Эрсдэл: 
Худалдааны 
зохицуулалт: 

Гааль: 
Бизнесийн 
Удирдлага: 

 

Хялбарчилсан 
бүрдүүлэлт 
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• Нүүр тулсан 

• Үйлчилгээний 
чанар 

• Худалдааны 
зөвлөх/ 
Үйлчилгээний 
төвүүд 

• Зорчигч болон 
аялагчдын 
эрсдэлийг 
онилох 

• Орон нутгийн 
эрсдэлийн 
тооцоо 

Захиргааны 
дэмжлэг: 

• Онцгой 
байдлын тайлан 

• Механикаар 
хүлээн авах, 
скан хийх 

• Хамтран 
зохицуулах, 
захиргааны үйл 
явц 

• Биет 
худалдаа 

• Баталгаа-
жуулах 
шалгалт 

• Торгууль 
оногдуулах 

• Хууль Эрх 
зүй 

• Тариф 

• Гарал үүсэл 

• Салбарын 
өөрчлөгдсөн 
хөтөлбөрүүд 

• Мэдээлэл 
чиг 
хандлагын 
судалгаа 

Хилийн хяналт: 

• Ачааны шалгалт, Хууль бусаар 
нэвтрүүлэх, аюулгүй байдал 

• Хил дээр байрших 

• Зорчигчдын хяналт, торгууль 
оногдуулах 

• Ачааны менежмент  

• Ачааг биет байдлаар шалгах, 
Техникийн хяналт, 
баталгаажуулалт, Газар дээр нь 
шалгах, тусгай шалгах газар 

III алхам: Удирдлагын (байгууллагын) үйл явцын шаардлагыг тодорхойлох 

Дээрх жишээнд дурдсанаар зарим онцгой удирдлагын үйл явцыг өмнөх алхамд тодруулсан 

болно. Бидний авсан жишээнд удирдлагын үйл явцыг тодотгож өгсөн (Бизнесийн 

удирдлагыг харах). Гуравдугаар алхамд бизнесийн функц тус бүр тэдгээрийг бүрэн 

тайлбарласан дэд үйл явцад хуваагдсан. Ингэснээр удирдлагын үйл явцад шаардлагатай 

багийн бүтэц болон ажлын байрны зохион байгуулалтын загварыг бий болгоно.  

2.2.3 Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг нарийвчлан загварчлах 

I алхам: Байгууллагын дараагийн бүтцийг загварчлах түвшин 

II алхам: Удирдлагын (байгууллагын) үйл явцын шаардлагыг хөгжүүлэх 

III алхам: Байгууллагын бүтцийг турших 

Иж бүрэн байгууллагын шинэчлэлтийг гүйцэтгэх нь ажлын зохион байгуулалт, Ажлын 

байрны профайл, Ажлын байранд үнэлгээ хийх хороо зэрэг гүйцэтгэлийн хяналтын 

механизмуудад зориулсан үйл явцын урсгалаас ихээхэн хамааралтай.  

Байгууллагын хэмжээнд тууштай стандартчилах байдлыг хангахын тулд эдгээр ажлын үйл 

явц түүний урсгал нь ерөнхийдөө логик ангилалд багтсан чадвар, ур чадвар, мэдлэг дээр 

тогтдог. Чадварын стандарт буюу чадварын тодорхойлолт нь байгууллагын үнэ цэнийн 

гинжин хэлхээний бүрэн бүтэн байдлын гол бүрэлдэхүүн хэсэг. 

Гаалийн байгууллагын зохион байгуулалтын янз бүрийн бүтцийг тодорхойлох боломжтой 

бөгөөд өөр өөр загварчлал, чадварыг эрхэмлэсэн соёл нь ажлын байрны профайлд хэрхэн 

нөлөөлж байгааг тодорхойлох боломжтой. Тодорхой хуулийн эрх мэдэлтэй, өөрийн гэсэн 

түүх, соёл, үнэт зүйл бүхий Гаалийн байгууллагын орчин дахь өөр өөр нэр томьёо өргөн 

хүрээний ялгаатай бүтэц, зохион байгуулалтын загварыг хамардаг. Энэхүү баримт бичигт 

Гаалийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын загварын төрлүүдийн талаар цааш нь 

нэмж танилцуулаагүй боловч зарим туршлагуудыг ажлын байрны профайл бүтцүүдэд 

эдгээр загваруудын зарим нь хэрхэн нөлөөлж буйг харуулах зорилгоор оруулсан болно.  
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2.3. ЧАДВАРЫГ ЭРХЭМЛЭСЭН МЕНЕЖМЕНТ 

Чадвар бол Хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн элементүүдийн нэг бөгөөд ажилд 

шалгаруулан авахад (Тухайлбал, Тухайн ажлыг гүйцэтгэхтэй холбоотой ур чадварын 

үнэлгээ, байгууллагын бүтцэд ажилтнуудыг зохицуулан ажиллуулах ажлыг ангилах систем), 

Гүйцэтгэлийн менежмент (Тухайлбал, Гүйцэтгэлийг шалгах явцад ажлын байрны профайлд 

багтаах), ажилтан, албан хаагчдын хөгжил (Тухайлбал, Үндсээр нь сайжруулах, эсхүл 

тухайн ажилд шаардлагатай ур чадвар) зэрэгт хэрэглэнэ. Иймд төрөл бүрийн ур чадварыг 

үр дүнтэй тодорхойлох, мөн ажил дээр тэдгээрийг хэрхэн хэмжихийг тодорхойлох нь маш 

чухал юм. Гаалийн ажил мэргэшлийн чадвар янз бүрийн өргөн хүрээнд хуваагдаж болно.  

Европын холбооны гаалийн чадварыг эрхэмлэсэн ерөнхий стандартад мэргэшлийн, үйл 

ажиллагааны болон удирдлагын гэсэн төрөл багтсан байдаг. Тэдгээр нь Гаалийн үндсэн 

үнэт зүйлс болох ёс зүй, шударга байдал, тасралтгүй суралцах, үйлчилгээний чиг 

баримжаа олгох, төрийн үйлчилгээний төлөө хүлээх үүрэг зэрэгт тулгуурладаг. 

Мэргэшлийн ур чадвар нь гаалийн байгууллагад тусгайлан хамааралгүй багаар ажиллах 

чадвар, асуудал шийдвэрлэх, аналитик сэтгэлгээ зэрэг өргөн хүрээний чадвар, ур 

чадварыг хамааруулах боловч орчин үеийн гаалийн байгууллагын эрх, үүргийг 

биелүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.  

Гаалийн байгууллагын ажлын хүрээнд тодорхой хэрэглээ бүхий үнэлгээ, хэрэгжилт, 

эрсдэлийн дүн шинжилгээ зэрэг гаалийн тусгай чадвар бол үйл ажиллагааны хүрээнд бий 

болсон чадвар юм. Нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлага, төлөвлөлт, хяналт, өөрчлөлтийн 

менежмент, хүний нөөцийн менежмент зэрэг удирдлагын ур чадвар нь ерөнхий болон 

гаалийн тусгай ур чадварын нэгдэлд тооцогддог.  

Швейцар Улсын Гаалийн байгууллагад нэвтрүүлсэн чадварын загварт удирдлагын 

менежмент (хүмүүсийг удирдах, мэргэжлийн бизнесийн удирдлага), хувь хүний чадвар 

(тухай хувь хүний), нийгмийн харилцааны чадвар (бусадтай харилцах), мэргэжлийн ур 

чадвар (мэргэшсэн салбарт), арга зүйн ур чадвар болон хэлний чадварыг хамруулдаг 

байна.  

Буркино Фасо Улсын Гаалийн байгууллага өөрийн чадварын хүрээг бий болгохын тулд 

мэргэжлийн ур чадвар, дэмжлэгийн чадавхи, хөндлөнгийн чадавхи, зан үйлийн болон 

удирдлагын чадварыг бий болгох дөрвөн категорийг сонгожээ. 

Эдгээр ялгаатай загварууд нь чадварыг эрхэмлэсэн хандлагыг хэрэгжүүлэхэд соёлын 

болон стратегийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үзүүлэх нөлөөллийг тусгасан боловч эдгээрийг 

янз бүрийн орны гаалийн байгууллагууд нэвтрүүлэхдээ ижил төстэй аргачлалыг ашигладаг. 

Бүх байгууллагын хэмжээнд шаардлагатай чадварыг ил тодоор таних нь шударга 

гүйцэтгэлд чиглэсэн хүний нөөцийн бодлогын гол тулгуур болох байгууллагын чухал баримт 

бичгийг боловсруулах, батлах боломжийг олгодог.  

Чадварын стандарт нь хүний нөөцийн удирдлагын олон үйл явцын суурь болдог. Эдгээр 

стандарт баримт бичгүүд нь ямарч байгууллагад дараах зүйлүүдэд шууд оролцох ил тод 

арга хэрэгсэл болно: 

• Зөрүүтэй байдлын үнэлгээг сайжруулсан (Тухайн даалгаврыг гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай чадвар, ур чадварын түвшний үнэлгээ); 

• Стратегийн Хүний нөөцийн төлөвлөлт (Удирдлагад зориулсан стратегийн төлөвлөлт, 

тактикийн нөөцийн шийдвэрүүдийн мэдээлэл); 
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• Шинэ хүн ажилд авах, сонгон шалгаруулалт (Шинээр ажилд авах боломжтой 

ажилтнуудын шаардлага, чадварыг байгууллагын үнэт зүйл, гүйцэтгэх үүрэгт 

шаардагдах чадварт нийцүүлэх); 

• Ажлын гүйцэтгэл өндөртэй ажиллах хүчин (Өндөр гүйцэтгэлд шаардлагатай зан 

төлөвийг таних); 

• Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем зургийг хөгжүүлэх (Хувь хүний хөгжилд 

анхаарах, Байгууллагыг сайжруулан хөгжүүлэх); 

• Судалгаа, сургалтын тогтолцоог сайжруулах (Сургалтыг хэрэгцээ шаардлагатай 

уялдуулан зохион байгуулах, Сургалтын дэд бүтцэд хөрөнгө оруулах); 

• Амжилтын төлөвлөгөө (цаашдын гол нээлттэй ажлын байрыг тодорхойлох, ажиллаж 

буй ажилтан болон шинэ ажилд нэр дэвшигчдийг таньж тогтоох). 

2.3.1 Гаалийн байгууллагын чадварын стандарт  

Чадварын стандарт нь байгууллагын чиг үүргийг бүхэлд нь хэрэгжүүлэхэд буюу явуулахад 

шаардлагатай чадварын нэгдэл болон байгууллагын ажиллах хүчний чадварыг тогтоосон 

арга хэрэгсэл юм. Эдгээр чадварууд нь дэд категориуд буюу ажлын байрны кластерүүдэд 

ангилагдана. Толь бичигт чадвар бүрийг тодорхой байдлаар тайлбарласан байдаг.  

Чадварын толь бичиг нь байгууллага даяар ашиглагдаж буй чадварын жагсаалтыг бүрэн 

дүүрэн ашиглах, тодорхойлолт, зан суртахууны шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрдүүлэх гол 

түлхүүр юм. Энэ төрлийн тодорхойлолт буюу тайлбар нь хүний нөөц хариуцсан 

мэргэжилтэн, ажилтан, албан хаагчид болон удирдах албан тушаалтнууд тогтолцоог бүрэн 

ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн хялбар бөгөөд ухаалаг байх шаардлагатай. Ингэснээр 

ажилтан, албан хаагчид болон удирдлагууд нийтлэг шалгуур дээр санал нийлж, хүлээгдэж 

буй үр дүнг өдөр тутмын ажиглалтаар хэмжиж, гүйцэтгэлийг үнэлэх явцад оноогоор дүгнэх 

боломжтой болно.   

Мэргэшлийн түвшин нь Чадварын стандартын бас нэг гол хэсэг бөгөөд байгууллагын төрөл 

бүрийн чиг үүрэгт шаардагдах янз бүрийн түвшний ур чадварт дасан зохицох байдлыг 

баталгаажуулна. Эдгээр нь чадварыг ашиглах давтамжийг тодорхойлоход чухал ач 

холбогдолтой.  

Европын Холбооны Чадварыг эрхэмлэсэн ерөнхий стандарт нь түүний бүх чадварт 

хамаарах дөрвөн түвшинг тодорхойлж өгдөг, гэхдээ гаалийн долоон үндсэн үнэт зүйлд 

хамаардаггүй, учир нь “мэргэшлийн гаальчид эдгээр үнэт зүйлсийг дагаж мөрдөн, түүнийгээ 

харуулах ёстой”: 

• I Түвшин: Мэдлэгтэй байх (Ерөнхий ойлголт, суурь мэдлэг);  

• II Түвшин: Бэлтгэгдсэн буюу суралцсан байх (I Түвшин + Ажлаа хийх мэдлэг сайтай 

байх, нэвтрүүлэх чадвар, стандарт нөхцөлд бие даан ажиллах); 

• III Түвшин: Туршлагатай (II Түвшин + Өргөн хүрээний гүнзгий мэдлэг, Онцгой байдал 

болон тусгай тохиолдлуудыг бие даан зохицуулан удирдах чадвар, Өөрийн туршлагыг 

үр дүнтэй хуваалцах чадвар); 

• IV Түвшин: (III Түвшин + Өргөн цар хүрээний зөвлөх түвшний мэргэшлийн мэдлэг; 

мэргэшлийн туршлагыг том хүрээний асуудалтай холбох чадвар (худалдааг хөнгөвчлөх, 

нийлүүлэлтийн сүлжээ, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, эрсдэл гэх мэт), Дотоод болон 

гадны асуултад хариулахдаа тохиромжтой, тухайн нөхцөл байдал, сэдэвт таарсан, 

тодорхой, хамааралтай хариулт өгөх чадвар).  
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Европын Холбооны Гаалийн тухай хуулийн дагуу Европын Холбооны Гаалийн 

байгууллагын чадварын стандарт4 нь Европ дахь гаалийн үйл ажиллагаанд хамааралтай 

бүхий л үүрэг даалгавар болон дадлагажигч ажилтнаас дээд удирдлага хүртэлх бүх шатны 

албан тушаалтанд үйлчилнэ.  

Европын Холбооны Гаалийн байгууллагын чадварын стандарт болон түүнийг 

боловсруулахад ашигласан арга барил нь байгууллагадаа чадварыг эрхэмлэсэн хандлага, 

эсхүл өөрийн Чадварын стандартыг нэвтрүүлэх хүсэлтэй гаалийн байгууллагад хэрэгтэй 

баримт бичиг. Европын холбоо нь өөрийн загвартаа ДГБ-ын PICARD (Partnerships in 

Customs Academic Research and Development – Гаалийн академийн судалгаа, хөгжлийн 

чиглэлээр хамтран ажиллах) хөтөлбөр, Ломингерийн арга хэрэгслүүд5, Европын Холбооны 

гаалийн байгууллага, бизнесийн хамтрагч нарын өнөөгийн туршлагын үр дүнг ашигласан 

байна.  

Европын Холбооны гишүүн орнууд үндэсний хэмжээнд Европын Холбооны Чадварын 

ерөнхий стандартыг шаталсан аргачлалаар хэрэгжүүлэхдээ Европын Холбооны Комиссоос 

тусламж авдаг: стратегийн дүгнэлт (улс орны нөхцөл байдлын үнэлгээ)-ээс эхлээд, тухайн 

улсын чадварын стандартыг загварчлах, чадварын менежментийн үйл явцыг орон нутгийн 

мэдээллийн технологийн тогтолцоотой нэгтгэх (Хүний нөөцийн дэмжлэг болох арга 

хэрэгсэл, систем), Хүний нөөцийн үйл явцтай нэгтгэх хүртэлх техникийн туслалцаа үзүүлнэ.  

Өмнө хэрэгжүүлсэн туршлагаас харахад Чадварын стандартыг амжилттай хөгжүүлэн 

нэвтрүүлэх гол түлхүүр зарчмууд нь: байгууллагын хэмжээнд Хүний нөөцийн үйл явцыг нэг 

суурь болгон нэвтрүүлэх, ил тод байдал болон хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах (бүх 

ажилтан албан хаагчдад тайлбарлан хэрэглээг дэмжиж, нээлттэй болгосон), хувьсан 

өөрчлөгдөж буй Гаалийн үйл ажиллагааны чиг хандлагатай нийцүүлэн байнгын өөрчлөлт, 

шинэчлэл хийж, дасан зохицох чадварыг бий болгосон зэрэг байв.  

Энэхүү байгууллагын нэгдсэн арга хэрэгсэл нь гаалийн байгууллагад ил тод, үр дүнд 

суурилсан, шударга, нээлттэй боловсон хүчний бодлогыг бий болгоход дэмжлэг болсон нэн 

чухал санаачилга болжээ. Энэ нь ажлын байрны ерөнхий болон тусгай ур чадварыг 

хамааруулсан “Ажлын байрны профайл”-ыг гаргахад зориулж гаргасан эх баримт бичиг юм.  

Бүх шинэ, шинээр гарч ирж буй ур чадвар, чадвар нь эхлээд байгууллагын нэгдсэн баримт 

бичигт тухайн үйл ажиллагааг хариуцагчийн хамтаар шинэчлэгдэн орж, дараа нь 

хэрэглэхэд хялбар болох үүднээс холбогдох системд байршдаг байна.   

 

 

 

                                                 
4 Европын Холбооны Гаалийн байгууллагын чадварын стандарт нь Европын Холбооны 28 гишүүнд зориулсан, 

гаалийн байгууллагын үндсэн бөгөөд өвөрмөц чадваруудыг стандарт хэлбэрт оруулж багцлан тохиролцсон 

баримт бичиг юм.  

5 Lominger арга хэрэгслийг сүүлийн 20 гаруй жилийн туршид хөгжүүлж байгууллагын манлайлал, зохион 
байгуулалтыг тооцоолж иржээ. Энэхүү тооцоолох арга хэрэгсэл нь цаасаар, цахимаар, эсхүл төрөл бүрийн 
цахим судалгаа, төрөл бүрийн карт хэлбэртэй. Эдгээр сэтгэл зүйн хэрэгслүүд нь суралцах чадвар, багийн 
үр нөлөө, стратегийн үр нөлөө, ажилтнуудын хүлээлт зэргийг янз бүрийн аргаар хэмждэг. Эдгээр арга 
хэрэгслийг Robert W. Eichinger, Michael M. Lombardo, David Ulrich болон бусад эрдэмтэн, судлаачдын туршлага 
болон эмпирик судалгаанаас үндэслэн боловсруулсан. 
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2.4. АЖЛЫН БАЙРНЫ ПРОФАЙЛ 

Байгууллага нь өөрийн тавьсан зорилгодоо хүрэх хамгийн оновчтой гүйцэтгэлд хүрэхийн 

тулд бүтэц, зохион байгуулалттай байх ёстой ба энэ нь байгууллагын зорилт, үр дүн, үр 

нөлөөг аль болох үр өгөөжтэй, үр нөлөөтэй байдлаар биелүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.  

Ажлын байрны профайлыг гаргах үйл явц нь тодорхой үр дүнд (газар, хэлтсийн зорилт) 

хүрэхийн тулд хийх ажлын зохион байгуулалт нь үйл ажиллагаа тус бүрээр болон түүнийг 

гүйцэтгэснээр гарах үр дүн, үйл ажиллагааны тэмдэглэлийг багтаадаг. Ажлын байрны 

профайлыг нэгтгэн гаргаснаар хэрэгжүүлэх ажил, түүнийг амжилттай гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, чадавхи, хариуцлагатай байдал зэргийг тодорхойлдог. 

Ажлын байрны профайл нь ажлын үнэлгээний суурь болдог тул энэ нь зөвхөн Хүний 

нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн хариуцах ажил биш бөгөөд энэ ажилд 

байгууллагын бусад менежер, ажилтнуудын саналыг харгалзан үздэг. Ажлын байрны 

үнэлгээний процесс нь ажлын байрны агуулга, ерөнхий, тусгай шаардлага (Ажлын байрны 

профайл)-д үндэслэн бусад ажлын байртай харьцуулан ажлын цар хүрээ, онцлогийг 

тодорхойлно. Ажлын байрны профайл бол тухайн ажилтныг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай нийтлэг чадварын шаардлагыг эрхэмлэсэн ерөнхий ажлын агуулгын 

тайлбарласан үндсэн баримт бичиг болно. Тодорхой ажлын байрны бичгээр илэрхийлсэн 

агуулгын хувьд эрх бүхий менежер тухайн ажилтанд өгсөн үүрэг, даалгаврыг нэгтгэн 

харуулсан байдаг.  Гаалийн байгууллагын хувьд энэ нь дараах асуудлыг багтаана:  

• Гүйцэтгэлийн гол орчин; 

• Чадвар; 

• Ур чадвар ба туршлага; 

• Тухайн ажлын байранд шаардлагатай бусад шаардлага. 

2.4.1 Ерөнхий ажлын байрны профайлын гол элементүүд 

Ажлын байрны профайлыг гаргахад дараах зүйлсийг анхаарна: 

✓ Ажлын байрны профайл нь бизнесийн (байгууллагын) үйл ажиллагаатай нийцсэн байх 

ёстой; 

✓ Ажлын байрны ерөнхий нэршил нь стандартчилагдсан байх; 

✓ Ажлын байрны зорилго, түүнийг бий болгосон шалтгааныг тодорхойлох ёстой; 

✓ Гүйцэтгэлийн гол хэсгүүд нь ерөнхий, тодорхой тайлбарлагдсан байх шаардлагатай; 

✓ Шугамын менежер тухайн бүлэг ажлыг хариуцагчийн буюу удирдлагын саналыг 

оруулах хэрэгтэй (тухайн ажлын чиглэлээр гүнзгий мэргэшсэн эксперт); 

✓ Ажлын агуулга нь гарц, ур чадвар, цалин хөлсний хэмжээгээр ялгаатай байх ёстой 

бөгөөд ажлын бүх элементүүд багтсан байна; 

✓ Чадвар нь төрөл, нэр, тодорхойлолт, мэргэшлийн түвшин болон үзүүлэлтээр 

тодорхойлогдох ба байгууллагын чадварын удирдлагын тогтолцоонд багтсан байна. 

Тухайн албан тушаалын хүрээнд хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаа ур чадвартай холбох 

жишээг цааш нь үргэлжлүүлэн эдгээр ажлын чиг үүргийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, 

ур чадвар, зан төлөвийн чадвар, онцлог шинж зэргийг тодорхойлно. Өмнөх хэсэгт өгүүлсэн 

21 дүгээр зууны гаалийн байгууллагын гол үйл ажиллагааны хүрээнд гаалийн байгууллагын 

үндсэн үйл ажиллагаа болон чадварын уялдаа холбоог дараах хүснэгтээр харууллаа.  
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Хүснэгт 6. Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа болон чадварыг холбох нь 

Шаардлагатай үндсэн чадвар: Мэдлэг: Ур чадвар: 
Биеэ авч явах 

чадвар, онцлог: 

Гаалийн үндсэн үйл явц: Боловсруулсан мэдээлэлд суурилсан эрсдэлийн удирдлага 

• Гаалийн/ гуравдагч этгээдийн 
мэдээллийн системд дүн 
шинжилгээ хийх, статистикийн 
шинжилгээ; 

• Худалдаа/ аялагчийн мэдээл-
лийг урьдчилан авч, шалгах; 

• Гаалийн хяналтаас гарахаас 
өмнө эрсдэл тооцох; 

• Онилгоо хийх үйл ажиллагаанд 
гүйцэтгэх хяналт тавих замаар 
дэмжлэг үзүүлэх; 

• Хууль сахилт болон эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх; 

• Эрсдэлийн удирдлагын үр дүнг 
нэгтгэх. 

• Академик 
боловсрол; 

• Гаалийн 
туршлага; 

• Үндэсний хууль 
тогтоомжийн 
мэдлэг; 

• Захиргааны эрх 
мэдэл;  

• Бизнесийн 
туршлага. 

• Гаалийн 
харилцаанд 
оролцогчидтой 
үр дүнтэй 
харилцах; 

• Судалгаа дүн 
шинжилгээ 
хийх; 

• Мэдээлэл, 
харилцаа 
холбооны 
технологи, 
хэрэглээний 
програм 
ашиглах. 

• Үр дүнг жолоодох; 
• Зөрчилдөөний 

менежмент; 
• Хүнтэй харилцах; 
• Шийдвэртэй 

байдал; 
• Уян хатан чанар; 
• Шударга байдал; 
• Мэдээлэл 

эрэлхийлэх; 
• Анхаарал 

төвлөрүүлэх; 
• Аналитик 

сэтгэлгээ;  
• Далайцтай сэтгэх. 

Гаалийн үндсэн үйл явц: Гааль болон худалдааны түншлэл 

• Үйлчлүүлэгчийн менежмент ба 
сонгон шалгаруулах үйл явц; 

• Баталгаажуулалтын аудит хийх 
чадвар (харилцагчийн дотоод 
үйл ажиллагаа, тайлагнах явц 
нь гаалийн шаардлагад нийцэж 
байгаа эсэхийг үнэлэх); 

• Чадварт хийх;  Итгэмжлэгдсан 
аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаа, дотоодын 
тайлагнах үйл явцыг үнэлэх, 
шаардлага хангасан эсэхийг 
баталгаажуулах; 

• Бүрдүүлэлтийн дараах  
шалгалт хийх чадвартай байх, 
гаалийн мэдүүлгийн мэдээлэл 
(дотоод бизнесийн үйл явцыг 
баталгаажуулах чадвар). 

• Академик 
боловсрол; 

• Гаалийн туршлага; 
• Үндэсний хууль 

тогтоомжийн 
мэдлэг; 

• Захиргааны эрх 
мэдэл;  

• Гаалийн 
үнэлгээний хяналт, 
Бүрдүүлэл- тийн 
дараах шалгалт, 
Санхүү, нягтлан 
бодох бүртгэл;  

• Систем. 

• Бусад 
ажилтан, 
агентлагууд 
болон олон 
нийттэй үр 
дүнтэй 
харилцах; 

• Ярилцлага 
хийх; 

• Аудит хийх; 
• Дасан 

зохицох. 

• Үр дүнг жолоодох; 
• Зөрчилдөөний 

менежмент; 
• Хүнтэй харилцах; 
• Шийдвэртэй байх; 
• Уян хатан чанар; 
• Шударга байдал; 
• Мэдээлэл 

эрэлхийлсэн; 
• Анхаарал 

төвлөрүүлэх 
чадвар; 

• Аналитик 
сэтгэлгээ;  

• Далайцтай сэтгэх; 
• Багаар ажиллах; 
• Харилцагчийн 

үйлчилгээ. 

Гаалийн үндсэн үйл явц: Хилийн нэгдсэн зохицуулалттай менежмент 

• Худалдаа, санхүү, эрүүл ахуй, 
аюулгүй байдлын хэмжүүрийг 
баталгаажуулах чадвар; 

• Гэнэтийн болон гэнэтийн бус 
шалгалт явуулах чадвар; 

• Шалгалт явуулах чадвар; 
• Терминал, боомтод суурилсан 

бараанд шалгалт хийх; 
• Эрсдэлийг урьдчилан 

илрүүлэх, оновчтой 
интервенцийн төрөл болон 
нөөцийн хуваарилалт. 

• Хэрэгцээт академик 
боловсрол; 

• Гаалийн туршлага; 
• Үндэсний хууль 

тогтоомжийн 
мэдлэг; 

• Захиргааны эрх 
мэдэл;  

• Хилийн хяналтын  
агентлагуудын 
үүрэг хариуцлага;  

• Эрсдэлийн тооцоо 
хийх техник, 
Эрсдэлийн 
удирдлагын 
систем, үйл 
ажиллагаа.  

• Бусад 
ажилтан, 
агентлагууд 
болон олон 
нийттэй үр 
дүнтэй 
харилцах; 

• Ярилцлага 
хийх; 

• Шалгалт 
явуулах; 

• Дасан 
зохицох; 

• Мэдээлэл, 
харилцаа, 
холбооны 
технологи; 

• Аюулгүй 
ажиллагааны 
чиглэл. 

• Үр дүнг жолоодох; 
• Зөрчилдөөний 

менежмент; 
• Хүнтэй харилцах 

ур чадвар; 
• Шийдвэртэй 

байдал; 
• Уян хатан чанар; 
• Шударга байдал; 
• Мэдээлэл 

эрэлхийлсэн; 
• Анхаарал 

төвлөрүүлэх 
чадвар; 

• Аналитик 
сэтгэлгээ;  

• Далайцтай сэтгэх; 
• Багаар ажиллах. 
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2.4.2 Ажлын байрны профайл боловсруулах заавар, сайн туршлага 

Боловсон хүчний удирдлага, ажлын байрны профайл, ажлын хуваарилалт хариуцсан 

менежерүүд нь дараах зарчмуудыг мэдэж байхаас гадна чанд мөрдөх шаардлагатай: 

• Ажлын байрны профайл нь тухайн гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны загвар 

болон чадварын стандартын үүрэг оролцоотой нягт уялдаатай байна; 

• Ажлын байрны профайлын нэг үүрэг (ажлын түвшин) нь тухайн байгууллагын чадварын 

стандартын 80 хувьтай тэнцэх ёстой; 

• Ажлын байрны профайл болон чадварын стандарт хоёрын зөрүүг хянаж, нийцүүлэх; 

• Ажлын байрны ажил үүрэг, шаардлагыг ажилтнуудад тодорхой мэдээлэх хэрэгтэй; 

• Ажилтнуудад тухайн ажлын байрны үүрэг, хариуцлагыг тодорхой мэдээлж, бүртгэж 

байхын тулд ажлын байрны профайлыг ажилтнуудтай хамтран боловсруулна; 

• Ажилтан болон менежерүүдийн ажлын хариуцлага нь тодорхой менежментийн бүтцийг 

бий болгоно; 

• Ажлын хуваарилалт, тодорхой үүрэг, хариуцлага ил тод, шударга журмыг боловсруулж, 

өргөн хүрээнд мэдээлэх; 

• Ажлын байрны профайл болон ажил үүргийн хуваарилалт нь хэлтэс, байгууллагын 

зорилго, зорилтыг биелүүлэхэд үндэслэсэн байна; 

• Ажлын байрны профайлд тусгасан мэдээлэл нь төсөөлсөн бус бодит ажил дээр 

үндэслэсэн байх ёстой. 

Ажлын байрны профайл нь ажлын байрыг хариуцаж буй хүнээс хараат бус, тухайн ажлын 

байр буюу ажлын байрны хүрээнд гүйцэтгэх шаардлагатай үүрэг даалгаврыг дагалдана.   

2.4.3 Шинэ ажлын байр бий болгохын өмнө анхаарах зүйлс (нөхцөл байдлын 

дүн шинжилгээ) 

Шинэ ажлын байр бий болгох хэрэгцээ нь дараах шаардлагын аль нэг, эсхүл шинэ нэгдлээс 

үүсэлтэй байж болно: 

• Томоохон хэмжээний дахин зохион байгуулалтыг хийсэн; 

• Үйл ажиллагааны загвар, бизнесийн стратеги, эсхүл төлөвлөгөөг өөрчилсөн; 

• Ажиллах хүчний төлөвлөгөө (шинэ, эсхүл шинээр гарч буй ур чадвар). 

Шинэ ажлын байр бий болгохоос өөр хувилбарууд 

Шинэ ажлын байрыг бий болгохоос өмнө одоогийн ажлын байрыг дараах байдлаар 

өөрчилснөөр ажлын хэрэгцээг хангаж болох эсэхийг шалгана. Үүнд: 

• Ажлын байрыг өргөжүүлэх: ажлыг нэмэлт, эсхүл өөр даалгавар гүйцэтгэх байдлаар 

өөрчлөх; 

• Ажлын байранд сэлгэн ажиллуулах: ажилтныг нэг ажлаас нөгөөд сэлгэн ажиллуулж, 

үүрэг даалгаврыг ажилтнуудад хуваарилан өгөх; 

• Ажлын байрыг баяжуулах: Ажилтны үүрэг хариуцлага, хариуцлагын тогтолцоо, бие 

даан ажиллах байдлыг шинэ ажил хийж суралцах, эсхүл шинэ боломжид оролцох 

байдлаар нэмэгдүүлэх. 
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Шинэ ажлын байрыг бий болгоход асуух чухал асуултууд 

Нэгэнтээ шинээр ажлын байр бий болгох хэрэгцээ шаардлага гарсан бол дараах асуултууд 

тавих замаар онош зүйн шинжилгээ хийж, шинэ ажлын байр нэмэх хэрэгцээг 

баталгаажуулна: 

- Зорилго, хариуцлагын тогтолцоо, гүйцэтгэлийн хэмжүүр зэрэг ойлголтуудыг санал 

болгож буй шинэ ажлын байрны хувьд ойлгомжтой байдлаар тодорхойлсон уу? 

- Шинэ ажлын байрны зорилго болон чиглэл нь байгууллагын ирээдүйн болон одоогийн 

бүтэц, зохион байгуулалтын нийлж байна уу? Тухайлбал, тодорхой ажил хэргийн болон 

үйл ажиллагааны чиглэлтэй нийцэж байгаа эсэх; 

- Ажил хоорондын хамаарал болон тайлагнах зарчим зөв тодорхойлогдсон уу? 

- Ажлын зураглал нь эрх мэдэл, хариуцлагын түвшинг мэргэжлийн түвшинд болон 

шийдвэр гаргах түвшинд байршуулах боломж олгох уу? 

- Байгууллагын үнэ цэнийн гинжин холбоон дахь бусад үүрэг, хариуцлагатай холбогдож 

чадаж байна уу? 

- Байгууллагын бусад ажил үүрэгтэй давхардсан, орхигдсон, эсхүл үл тохирсон байдал 

байгаа юу? 

- Ажлын хариуцлагын тогтолцоо нь газар, хэлтэс болон байгууллагын зорилго зорилтыг 

дэмжиж байна уу? 

- Хариуцлагын тогтолцоо нь бизнесийн үйл явц, байгууллагын нэгжийн аль алинтай зөв 

уялдаатай байна уу? 

- Шинэ ажлын байр нь байгууллагын аль ч хэсэгт (хэсэгчлэн, эсхүл бүхэлдээ) байхгүй 

гэдэгтэй санал нэг байна уу?  

- Шинэ ажлын байрыг тухайн үүргийг гүйцэтгэхэд хамгийн сайн бэлтгэгдсэн 

байгууллагын нэгж гүйцэтгэх үү? 

- Энэ ажлыг өөр хаана гүйцэтгэж болох вэ? 

- Шинэ ажлын байрыг бий болгох нь байгууллагын эрхэм зорилгод хэр чухал вэ? Үүнийг 

санхүүгийн хувьд гүйцэтгэх боломжтой юу? 

- Нэмүү өртөг шингэсэн төлөвлөж буй шинэ ажлын байрны үр дүнгийн хамгийн доод 

түвшин, хэрэглэгчийн хүлээлт, эрсдэлээс зайлсхийх зэргээр үнэлж үзсэн үү? 

Дараах үйл явцыг шинэ, эсхүл шинэчилсэн ажлын байрны хэрэгцээ гарах үед эхнээс нь 

дуустал шалгах хэрэгтэй.  

Хүснэгт 7. Шинэ ажлын байрны хэрэгцээ, бизнесийн шалтгааныг тодорхойлох 

Хэрэгцээг 
тодорхойлох 

Шинэ ажлын байр бий болгох бизнесийн шалтгааныг тодорхойлох 

Мэдээлэл 
цуглуулах 

Байгууллагын боломжит чадварын стандарт. 

Чиг үүргийг жагсааж менежер, мэргэжилтэн, эсхүл багийн гишүүний гүйцэтгэх 
үүргийг тодорхойлох зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх стандарт үйл ажиллагааны журам. 

Харьцуулах Шинэ ажлын шаардлагыг одоо байгаа ажлын байрны профайлын өгөгдлийн сантай 
харьцуулах (Хэрэв одоо байгаа ажлын байртай 50%+1 нийцэж байвал тухайн 
ажлын байрны чанарыг баталгаажуулан, ажлын байрны профайлыг батлах). 

Зөвлөлдөх Ажлын байранд шаардлагатай зүйлсийг мэргэшсэн эксперттэй зөвшилцөн тогтоох. 
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Хэрэгцээг 
тодорхойлох 

Шинэ ажлын байр бий болгох бизнесийн шалтгааныг тодорхойлох 

Төсөл 
бэлтгэх 

Одоо байгаа чадварын менежментийн стандарт, Ажлын байрны профайлын 
удирдамж, байгууллагын үнэ цэнийн гинжин холбоо, одоо байгаа ажлын байрны 
мэдээлэл. 

Төслийг 
батлах 

Тусгайлан сонгогдсон ажлын хэсэгт ажлын байрны профайлын чанарыг 
баталгаажуулахаар илгээх. Тус ажлын хэсэг нь дараагийн шатанд юу хийх талаар 
зөвлөгөө өгнө (Тухайлбал, Ажлын байранд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх процесс, эсхүл 
өөрчлөлт оруулах зорилгоор жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүрээнд зохицуулах гэх 
мэт). 

Чанарын 
баталгаа 

Ажлын байрны профайлыг бусад ажлын байрны профайлтай нийцүүлэн 
баталгаажуулах, ингэхдээ ерөнхий ажлын байр байж болох бизнесийн хэсгийг 
нягтлан, холбогдох оролцогч нарт санал хүргүүлнэ. 

Гарын үсэг Ажлын байрны профайлын эцсийн хувилбарыг баталгаажуулах эрх бүхий удирдах 
албан тушаалтнаар гарын үсэг зуруулах. 

Шинэчлэх Тухайн бизнесийн шаардлагаас бизнесийн үйл ажиллагаа, орчин өөрчлөгдөж буй 
тохиолдолд, ажлын байрны профайлыг тухай бүр шинэчлэх хэрэгтэй. 

Үнэлэх Ажлын үнэлгээний хороо нь ажлын зэрэглэлийг хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулна. 

Үр дүнгийн 
санал 

Ажлын байрны үнэлгээний үр дүнг эргэн танилцуулах. 

Системд 
оруулах 

Ажлын байрны профайлын агуулга нь холбогдох системд хадгалагдсан байна. 

2.4.4 Ажлын байрны профайл боловсруулах үйл явц (Арга зүй) үнэ цэнийн 

сүлжээ 

Ажлын байрны профайлыг боловсруулах үйл явцыг эхлүүлэхээс өмнө тухайн санал болгож 

буй ажлын байр байгууллагад, эсхүл адил төстэй ажлын байр байгууллагын ажлын байрны 

каталогид байгаа эсэхийг тодорхойлно. Хэрэв байхгүй бол дараах зурагт үзүүлсний дагуу 

ажлын байрны профайлыг боловсруулна.   

Зураг 6. Шинээр ажлын байрны профайлыг бий болгох, шинэчлэх үйл явц 

 

 

I алхам: Хэрэгцээг таньж тодорхойлох 

Бизнесийн үндэслэл болон шинэ ажлын байрыг бий болгох зайлшгүй хэрэгцээг 

баталгаажуулах зорилгоор нөхцөл байдлын шинжилгээг гүйцэтгэнэ.  

II алхам: Мэдээлэл цуглуулах 

Тодорхойлолтыг эмхэтгэхэд дэмжлэг болох одоо байгаа ажилтай холбоотой мэдээллийг 

ашиглана. Дараах мэдээллийн аль нэг нь хэрэгтэй байж болно: 

I алхам:
Хэрэгцээг
таньж
тодорхойлох

II алхам:
Мэдээлэл
цуглуулах

III алхам:
Ажлын
шаардлагыг
тодорхойлох

IV алхам: Ажлын
байрны профайлын
төслийг боловсруулах

V алхам: Төслийг
баталгаажуулах

VI алхам:
Чанарын
баталгаа

VII алхам:
Ажлын
үнэлгээ

VIII алхам:
Үр дүнгийн
санал

IX алхам: Ажлын
байрны профайл
үүсгэх

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжтэй зөвшилцөнө. 
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• Тухайн хэлтэст хамаарах чадварын стандарт; 

• Одоо байгаа ажлын байрны профайлууд; 

• Үйл ажиллагааны мэдээлэл, Стандарт үйл ажиллагааны журам, бусад холбогдох 

бодлогын баримт бичиг; 

• Одоо ашиглаж буй гүйцэтгэлийн менежментийн арга хэрэгслүүд, Тухайлбал, 

тэнцвэржүүлсэн онооны систем; 

• Байгууллагын загвар, менежментийн бодлого.  

III алхам: Ажлын шаардлагыг тодорхойлох  

Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн нь ажлын байрны профайлыг үүсгэх хүрээнд чиглэл 

хариуцсан менежер болон тухайн сэдвээр мэргэшсэн мэргэжилтэн нартай уулзалт зохион 

байгуулж тухайн ажлын байрны шаардлагыг тодорхойлно. (Тухайлбал, Тухайн ажлын 

байранд ямар төрлийн ажил гүйцэтгэх вэ?) Тухайн ажлын байрны зорилгыг ойлгож, 

холбогдох бизнесийн бүтцэд хэрхэн таарах болон чадварын стандартад хэрхэн нийцэж 

байгаа талаарх ойлголттой болох.   

IV алхам: Ажлын байрны профайлын төслийг боловсруулах 

Цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн ажлын байрны профайлын төслийг боловсруулна. Ажлын 

байрны профайл нь дараах хоёр үндсэн хэсгээс бүрдэнэ: 

• Ажлын мэдээлэл: Үүнд ажлын байрны зорилго, энэ ажлын байрны хүрээнд ямар ажил 

хийхтэй холбоотой хариуцлага зэргийг багтаана. 

• Ажилтны шаардлага: Тухайн ажлын байранд ажиллах хүний мэдлэг, ур чадвар, 

туршлагын талаарх мэдээлэл.  

Бизнесийн хүрээнд орох өөрчлөлтийг ярилцах. Ажлын байрны профайлын төслийг 

Бизнесийн хүрээний удирдах түвшний албан тушаалтнаар гарын үсэг зуруулан 

баталгаажуулна. Аливаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон тохиолдолд мөн адил гарын үсэг зурна.  

V алхам: Төслийг баталгаажуулах 

Ажлын байрны профайлын мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн хүснэгтэн маягт дээр Хүний 

нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлэн чанарыг баталгаажуулна, боломжтой бол 

ажлын үнэлгээ гаргуулна.  

VI алхам: Чанарын баталгаа 

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж ажлын байрны профайлын агуулгыг 

баталгаажуулахын тулд бусад нэгжийн менежерүүдтэй ажлын уулзалт зохион байгуулна. 

VII алхам: Ажлын үнэлгээ 

Ажлын зэрэглэлийг тодорхойлох зорилгоор Ажлын үнэлгээний хорооноос ажлын үнэлгээг 

гүйцэтгэнэ.  

VIII алхам: Үр дүнгийн санал 

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж нь баталгаажсан ажлын байрны профайлыг 

холбогдох удирдах ажилтанд хүргүүлж, түүнтэй холбоотой санал болон гарын үсэг авна. 

VIII алхам: Ажлын байрны профайлыг бий болгох 

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж гарын үсэг зурж баталгаажуулсан ажлын байрны 

профайлыг үүсгэнэ.  
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2.4.5 Ажлын байрны каталог болон албан тушаалын ангилал  

Ажлын байрны профайлыг гаргах үйл явц нь байгууллагын хэмжээнд хийгддэг бол 

чадварыг эрхэмлэсэн арга барил нь Ажлын байрны тодорхойлолт тус бүр дээр хийгдэнэ, 

эдгээр харилцан хамааралтай хоёр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь Хүний нөөцийн үйл явцад 

чадварыг эрхэмлэсэн арга барилыг нэвтрүүлэх арга хэрэгсэл болж өгдөг.  

Ажлын байрны каталог нь байгууллагын бүх ажлын байрыг жагсаасан бичиг баримт юм. 

Ажлын байр нь гүйцэтгэлийн төрөл, салбар, бүлгээр ангилагдан байгууллагын стратегийг 

биелүүлэхэд шаардагдах ажлын байруудыг тодорхойлж өгдөг.  

Ажлын байрны ангилал нь ажил үүргийн хуваарь, үүрэг хариуцлага, даалгавар, эрх мэдлийн 

түвшинг бодитой үнэ зөв тодорхойлж, үнэлэх систем юм. Ажлын байрны ангилал нь тухайн 

ажлыг гүйцэтгэж буй хүнээс үл хамааран ажлын байрны бүх үүрэг, хариуцлага дээр 

суурилсан байна.  

Ангилах үйл явц нь ажлын үүрэг, хариуцлагыг зохих ажлын бүлэгт хуваарилах, бүлэг дотроо 

ажлын түвшингээр нь ангилах зэрэг орно. Тухайн ажлын байр, эрх мэдлийн түвшинг 

тогтооход Чадварын суурь стандарт, ажлын байрны тодорхойлолт тус бүрд хамаарах 

чадварын суурь мэргэшлийн түвшин, Ажлын байрны каталогид орсон хэвтээ чиглэлд 

гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хэсгүүд зэрэг нь нэн чухал юм.  

Ажлын байрны ангилал бий болгосны дараа шинэ ажлын байр бий болгох үед, бүтэц 

өөрчлөгдөх, эсхүл одоо байгаа албан тушаалын үүрэг даалгавар өөрчлөгдсөн тохиолдолд 

Ажлын байрны ангилал дахин хийх боломжтой.  

Гаалийн байгууллага, томоохон байгууллага, мөн төрийн байгууллага нь ижил төрлийн 

ажлын байрны ангилал, зэрэглэл, ажлын үр дүнд суурилсан цалингийн шатлалын албан 

ёсны бүтэц, зохион байгуулалттай байдаг. Ажлын байрны ангиллын системийн зорилго нь: 

• Байгууллагын ажлын төрөл, ажлын бүлэг (дотроо өөр өөр түвшинтэй байж болно) 

зэргийг тодорхойлох; 

• Ажлын байрны үйл ажиллагаа болон зэрэглэлийн матрицд үндэслэсэн ажлын байрны 

цалин, нөхөн олговрын системийг бий болгох; 

• Байгууллагын нийт ажлын байрны профайлын нэгдсэн тогтолцоог үүсгэх, ажилтны 

гүйцэтгэлийг дүгнэх шалгуур болно (Чадавхийг бэхжүүлэх компендиумийн дэд хэсгийн 

“Урамшуулал” хураангуйг харах); 

• Хөгжил болон ажил, албан тушаал ахиж дэвших боломжийг тодорхойлох; 

• Байгууллагын үйл ажиллагаанд бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх хүрээнд: 

тухайн ажлын байр нь шинэчлэгдсэн байгууллагын бүтцэд хэвээр үлдэх эсэх, мөн шинэ 

бүтцэд тохиромжтой эсэхийг тодорхойлох; 

• Шинэ хүн ажилд авах, сонгон шалгаруулалтыг байгууллагын тогтолцоонд тусгах (“Шинэ 

хүн ажилд авах” зааврыг харна уу). 
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2.5. ДҮГНЭЛТ 

Хүний нөөцийн удирдлагын шинэчлэлийг нэвтрүүлсэн гаалийн байгууллагын туршлагад 

үндэслэсэн чадварын удирдлагыг амжилттай хэрэгжүүлэхдээ дараах үндсэн 

элементүүдийг хамруулжээ. Үүнд: 

✓ Байгууллагын чадавхид стратегийн уялдаа холбоо болон тогтвортой байдлыг 

бүрдүүлсэн; 

✓ Чадварыг эрхэмлэсэн арга барил, өөрчлөлтийн удирдлагад дэмжлэг авах, батлах 

зорилгоор байгууллагын үйл ажиллагаанд хамааралтай харилцагч этгээдүүдтэй 

уулзалт зохион байгуулж, харилцан яриа өрнүүлсэн (албан хаагчид, шаардлагатай 

тохиолдолд мэргэжлийн холбоодыг оруулна); 

✓ Чадварын стандарт болон бусад холбогдох арга хэрэгслүүдийн чанар, хүртээмж, 

ашиглалтыг сайжруулсан (тодорхой, ил тод, шинэчлэгдсэн, гүйцэтгэл өндөр); 

✓ Чиглэл хариуцсан менежер болон ажилтан хоорондын хамтран ажиллах үйл 

ажиллагаанд харилцан ярилцах, төлөвлөх аргачлалыг нэвтрүүлсэн (чадварын үнэлгээ, 

гүйцэтгэлийн урамшуулал); 

✓ Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа нь чадварыг эрхэмлэсэн арга барилд хамааралтай 

бүхий л үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн (ангилал, нөхөн 

олговор, шилжилт хөдөлгөөн, хөгжил гэх мэт). 

Байгууллагын зохион байгуулалт ба чадварын менежмент нь гаалийн байгууллага зохион 

байгуулалтын стратегийг Хүний нөөцийн зохицуулалтад тохируулан боловсруулж, 

байгууллагын гүйцэтгэлд шууд оролцож буй шударга, ил тод, үр дүнд суурилсан боловсон 

хүчний бодлогыг нэвтрүүлэх боломжийг олгодог арга юм.  

Иж бүрэн Чадварын стандарт, Ажлын байрны каталог, Ажлын байрны ангиллын систем, 

Ажлын байрны профайл/ Ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг Хүний нөөцийн гол арга 

хэрэгслийг хөгжүүлэх нь нэн чухал.  

Чадварыг эрхэмлэсэн Ажлын байрны профайл нь сургалтын зохион байгуулалт, ажиллах 

хүчний шаардлагыг зохицуулах, тухайн ажил, ажлын байранд тохирсон тодорхойлолт, 

хүлээлтийг бий болгох, байгууллагын болон хувь хүний чадварыг тогтвортой байлгах, 

хөрвөх боломжтой чадварын шилжилтийг дэмжих зэрэгт гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Дараагийн 

хэсэгт эдгээр үйл явцын талаар тайлбарлана.  

Чадварын менежмент нь гаалийн байгууллагын хувьд байгууллагын стратегийг Хүний 

нөөцийн үйл ажиллагаанд тусгах гол арга хэрэгсэл болно. 
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ГУРАВ. ШИНЭ ХҮН АЖИЛД АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  

3.1 УДИРТГАЛ 

Байгууллага нь одоо болон ирээдүйд ямар төрлийн ажилтан, албан хаагч, эсхүл ур чадвар 

хэрэгтэй болохыг тодорхойлохын тулд эдгээр хэрэгцээ шаардлагад зохицсон хүний 

нөөцийн бодлоготой байх нь зүйтэй. Шинэ хүн ажилд авах болон зөв ажилтнууд, эсхүл 

чадварыг хадгалахтай холбоотой янз бүрийн арга замыг хэрэгжүүлж болно. Одоо байгаа 

ажилтан, албан хаагчдын чадварыг хөгжүүлэх, эсхүл хөдөлмөрийн зах зээлээс 

шаардлагатай буюу хэрэгцээтэй чадвар бүхий шинэ хүн ажилд авах зэрэг шийдвэр гаргаж 

болно. Тиймээс шинэ хүн ажилд авах нь байгууллага дотроос (дотоодод ажиллаж байгаа 

ажилтнуудаас сонгон шалгаруулж албан тушаал дэвшүүлэх), эсхүл гаднаас (хөдөлмөрийн 

зах зээлээс ажилтан авах) байж болно. Байгууллага дотроос болон гаднаас шинэ хүн ажилд 

авах нь ялгаатай байж болох ч “ажилд авах үйл явц” нь дээрх хоёр төрлийн шинэ хүн ажилд 

авах үйл явцад хоёуланд нь хамаарах үе шатанд хуваагдаж болно. 

Гишүүн орнуудын хэрэгжүүлж буй туршлагаас харахад гаалийн байгууллагад шинэ хүн 

ажилд авах хоёр төрлийн арга барилтай байна: Нэгдүгээрт, Засгийн газрын, эсхүл Гаалийн 

байгууллагын шалгалтаар хөдөлмөрийн зах зээлээс сонгон шалгаруулалт хийж шинэ хүн 

ажилд авах байнгын буюу ээлжит, Хоёрдугаарт, нээлттэй ажлын байранд сонгон 

шалгаруулалт зарлан шинэ хүн ажилд авах. Нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулалт 

зарлан шинэ хүн ажилд авах нь мөн хоёр төрөлд хуваагдана: Байгууллагын дотроос 

(дотоодод ажиллаж байгаа ажилтнуудаас сонгон шалгаруулж албан тушаал дэвшүүлэх) 

болон гадаад зах зээлээс (хөдөлмөрийн зах зээлээс шинэ ажилтан авах). Байгууллага 

дотроос болон гаднаас шинэ хүн ажилд авах үйл явцад зарим процедурын ялгаа байдаг 

хэдий ч үндсэн үе шат, үйл явц нь ижил байх тул байгууллага дотроос болон гадна талаас 

ажилтан сонгон шалгаруулахад хэрэглэж болно. “Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг 

хөгжүүлэх зарчим болон практикийн үндэс суурь” баримт бичгийн энэ хэсэгт шинэ хүн 

ажилд авах болон албан тушаал дэвшихэд хэрэглэдэг нээлттэй ажлын байрны сонгон 

шалгаруулалтад үндэслэн ажилд авах үйл явцад голлон анхаарна.  

Байгууллага нь Хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу шинэ хүнээр эгнээгээ 

нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, өөрчлөх зорилгоор шинэ хүн ажилд авах хэрэгтэй 

болдог. Энэхүү хэрэгцээний ил тод нээлттэй систем нь байгууллагын урт удаан хугацааны 

оршин тогтнол, өсөлт, үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэх, динамик тэнцвэрийг хангахад 

чиглэгдэнэ. Байгууллага аль болох ажилтныг өөртөө татахыг хүсдэг боловч, нөгөө талаас 

боломжит ажилтнуудаас зөв сонголт хийхийг хүсдэг.  

Байгууллагад шинэ хүн ажилд авах хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй бий болсон үед арга зүй, 

зохион байгуулалт сайтай шинэ хүн ажилд авах процесс нь гаалийн байгууллагад хамгийн 

тохиромжтой ажил хайж буй хүнийг сонгон авахад дэмжлэг болно.  

Шинэ хүн ажилд авах, сонгон шалгаруулалт хийх болон ажилд томилоход шаардлагатай 

шалгах хуудас (Хавсралт 4) хэрэгтэй. Түүнчлэн энэхүү баримт бичигт үзүүлсэн хавсралтаас 

бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.  

Шинэ ажилтныг ажилд сонгон шалгаруулахад дэмжлэг болох нэг арга нь “Ажиллах хүчний 

төлөвлөлт/ бодлого” юм. 

Сайтар төлөвлөн, судалж боловсруулсан “Ажиллах хүчний төлөвлөлт/ бодлого” нь 

байгууллагад ажиллах хүчний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, хэрэгтэй ажилтанг ажилд 

авахад дэмжлэг болдог. Сайн зохион байгуулалт бүхий шинэ хүн ажилд авах систем нь зөв 

хүмүүсийг зөв ажлын байранд сонгон шалгаруулж ажиллуулах боломж олгодог. Өөрөөр 
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хэлбэл шинэ хүн ажилд авах гол зорилго нь богино болон урт хугацааны төлөвлөлтийг 

харгалзан гаалийн байгууллагад шаардлагатай чадварыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд 

оршино. Энэ нь байгууллагын хувьд томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт бөгөөд тухайн 

ажил хайж буй хүн байгууллагын өнөөгийн хэрэгцээт чадварт нийцэхээс гадна ирээдүйд 

бий болох чадварт хэрхэн нийцэхийг тооцоолох нь зүйтэй. Ихэнхдээ шинэ ажилтан 

ирээдүйд хэрхэн, яаж хөгжихийг тааварлахад бэрхшээлтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч зарим 

шинэ хүн ажилд авах практик арга хэрэгслийг ашиглан урьдчилан тааварлах боломжгүй 

байдлыг зохицуулах боломжтой. Энэ бүлгийн дараагийн хэсэгт энэ төрлийн арга 

хэрэгслийн талаар танилцуулах болно. Эдгээр арга хэрэгсэл нь цаашид ДГБ-ын Гишүүн 

орнуудын практикт хэрэгжүүлсэн сайн туршлагад үндэслэн байнга шинэчлэгдэх боломжтой.    
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3.2 ШИНЭ ХҮН АЖИЛД АВАХ: ҮНДСЭН ҮЕ ШАТУУД 

3.2.1 Ерөнхий танилцуулга 

Шинэ хүн ажилд авахдаа байгууллага дотроос, эсхүл гаднаас буюу хөдөлмөрийн зах 

зээлээс тухайн ажилд шалгаруулж авах үндсэн үе шатуудын талаар энэ хэсэгт өгүүлнэ. 

Эдгээрийг дараах байдлаар хэрэглэж болно: 

• Шинэ хүн ажилд авах ерөнхий заавар; 

• Шинэ хүн ажилд авах үйл явцыг хөгжүүлэх эхлэлийг тавих; 

• Одоо хэрэглэж буй шинэ хүн ажилд авах үйл явцыг шинэчлэх. 

3.2.2 Шинэ хүн ажилд авах үйл явц - үе шатууд 

Байгууллага өөрийн удирдлага, хяналтын дор шинэ хүн ажилд шалгаруулж авахыг шинээр 

ажилтан авах үйл явц гэж ойлгоно. Хэрэв байгууллага өөрийн удирдлага, хяналтан дор 

ажилтан авах шаардлагагүй гэж үзвэл Хүний нөөцийн хэлтэс ажилтан шалгаруулж авахын 

тулд цаашдаа ажилд авах үйл ажиллагаанд илүү их оролцох талаар дотооддоо дүн 

шинжилгээ хийж хэлэлцэх нь чухал юм. Ажлын байрны профайлд тусгасан чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэхэд зөв чадвар, мэдлэг, туршлагатай зөв хүнийг ажилд авах нь чухал. 

Нөгөөтэйгүүр чадваргүй хүнийг буруу шалтгаанаар ажилд авах (Тухайлбал, Улс төрийн 

томилгоо...)-аас сэргийлэх шаардлагатай.   

Зураг 7. Шинэ хүн ажилд авах үйл явц 

 

I алхам: Ажиллах хүчний хэрэгцээг тодорхойлж, төлөвлөгөөг бий болгох 

Байгууллагад шинэ хүн ажилд авах хэрэгцээтэй байгааг тодорхойлох эхний алхам нь 

байгууллагын стратеги төлөвлөгөө болон байгууллагын эрхэм зорилго, зорилтод үндэслэн 

ажиллах хүчний хэрэгцээ дутмаг байгаа талаар судалгаа явуулахаас эхэлнэ. Энэ судалгаа 

нь байгууллагын боловсон хүчний төлөвлөгөө (хүний нөөцийн төлөвлөгөө) боловсруулах 

үндсэн баримт бичиг байдлаар ашиглагдаж болно.  

Ингэснээр ажиллах хүчний төлөвлөгөө болон ажиллах хүчний дутмаг байдлын шинжилгээ 

нь байгууллага шинэ ажлын байрны тодорхойлолт бий болгох, эсхүл одоо байгаа 

тодорхойлолтыг шинэчлэхэд хэрэглэх гол баримт бичиг болдог.  

Боловсон хүчний төлөвлөгөө: 

Боловсон хүчний төлөвлөгөө нь байгууллагын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 

хэрэгцээтэй хүний нөөцийн шаардлагыг тодорхойлдог. Боловсон хүчний төлөвлөгөө нь 

тодорхой ажил үүргийг гүйцэтгэн гарц, үр дүнд хүргэх ажилтанд шаардлагатай мэдлэг, 

чадварыг тодорхойлсон байдаг.  

I: Ажиллах хүчний
хэрэгцээг
тодорхойлж,
төлөвлөгөөг бий
болгох

II: Шинэ хүн
ажилд авах
зөвшөөрөл
авах

III: Ажлын
байрны зарыг
түгээх

IV: Сонгон
шалгаруулалт
хийх баг
бүрдүүлэх

V: Ярилцлагад орох
ажил хайж буй хүнээс
шалгалт авах, эсхүл
танилцуулга
хийлгэхээр сонгох

VI: Ажилтан сонгон
шалгаруулах
ярилцлага буюу
нэмэлт шалгуурууд

VII: Амжилттай
горилогчийг
ажилд томилох

VIII: Амжилтгүй
горилогчид
мэдэгдэл
хүргүүлэх
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• Яагаад энэ чухал вэ? 

Байгууллагын хувьд өөрийн зорилго, зорилтдоо аль болох үр ашигтай, үр дүнтэй байдлаар 

хүрэх нь чухал. Иймд хүний нөөцийг чадварлаг, ухаалаг байдлаар ашиглах шаардлагатай 

тулгарна. Байгууллага, эсхүл газар, хэлтсийн үндсэн чиг үүргийг тодорхойлж, хүний нөөцийг 

үр дүнтэй хуваарилахтай холбоотой удирдлагын шийдвэр нь дээрх чиг үүргийн 

хэрэгжилтийг хангахад чухал хүчин зүйл болдог. Сингапур, Йордан, Болгар Улсуудын 

Гаалийн байгууллагын ажиллах хүчний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох арга барилуудыг 

хүргэж байна. 

Сингапур Улсын Гаалийн байгууллагын 6 үе шат бүхий ажиллах хүчний дутмаг 

байдлыг тодорхойлох шинжилгээ (Хавсралт 9):  

• I алхам: Сингапур Улсын Гаалийн байгууллын стратегийн чиг хандлага болон 

төлөвлөгөөг хянах; 

• II алхам: Байгууллагын дотоод болон гадаад орчинг судлах; 

• III алхам: Ирээдүйд шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээг төлөвлөх; 

• IV алхам: Ажиллах хүчний дутмаг байдлыг нөхөх/ арилгах стратегийг хөгжүүлэх. 

Сингапур Улсын Гаалийн байгууллага нь үйл ажиллагаагаа байнга сайжруулах бодлогын 

дагуу ажиллах хүчний дутагдалтай байдлын шинжилгээг хийж дараах хоёр үе шатны дагуу 

дутагдлыг нөхөх стратегийг баримталдаг байна: 

• I алхам: Дутагдлыг нөхөх стратегийг хэрэгжүүлэхдээ тус стратегид холбогдох хүмүүстэй 

холбоо тогтооно. 

• II алхам: Дутагдлыг нөхөх стратегид хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх. 

Йордан Улсын Гаалийн байгууллагын ажиллах хүчний дутмаг байдлын шинжилгээ 

хийхэд хэрэглэсэн хүчин зүйлс: 

• I хүчин зүйл: Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө болон эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай хүний нөөцийн шаардлагууд. 

• II хүчин зүйл: Ажиллах хүчний өөрчлөлтийн хүчин зүйлс: 

o Ажлаас гаралтын хувь (нас баралт, тэтгэвэрт гарах, ажлаас гарах,…); 

o Ажлын байрны шилжилт хөдөлгөөн (албан тушаал дэвших, нэг ажлын байрнаас 

нөгөө ажлын байранд түр хугацаагаар ажиллах...); 

o Жирэмсний болон урт хугацааны эмчилгээний чөлөө… 

• III хүчин зүйл: Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд жил бүр өөрийн чиг 

үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хэрэгцээ шаардлагыг тайлагнадаг бөгөөд тэдгээрийг 

ажиллах хүчний дутагдалтай байдлын шинжилгээ хийхэд авч үзнэ. 

Байгууллагад ирээдүйд шаардагдах ажиллах хүчний дутагдалтай байдлын шинжилгээг 

илүү үнэн зөв, бодитой хийхийн тулд шинжилгээ хийх арга барилыг жил бүр хянаж, дүгнэдэг. 

Болгар Улсын Гаалийн байгууллага 

Дээр дурдсан Йордан улсын гаалийн байгууллагын ашигладаг хүчин зүйлээс гадна, өөрийн 

ажиллах хүчний дутагдалтай байдлын шинжилгээг гүйцэтгэхдээ өөрчлөгдсөн хууль 

тогтоомжийн өөрчлөлтийн жагсаалт, техникийн шинэчлэлийг нэвтрүүлсэн байдал, ажлын 

байранд ажиллах арга барил зэргийг хүчин зүйл болгон авч үздэг. Эдгээр хүчин зүйлсийг 

энэхүү баримт бичигт авч үзсэн.   
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II алхам: Шинэ хүн ажилд авах зөвшөөрөл авах 

Ажиллах хүчний хэрэгцээ, дутагдалтай байдлын шинжилгээ хийгдэж, боловсон хүчний 

төлөвлөгөөг боловсруулсан бол байгууллагын дээд түвшний удирдлага баталгаажуулах нь 

чухал юм. Дээд түвшний удирдлагын зөвшөөрөл шинэ ажилтан авах зөвшөөрөл олгоход 

зайлшгүй шаардлагатай. Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт болон бусад төрийн 

үйлчилгээний байгууллагын уялдаа холбооноос хамааран тухайн байгууллага нь шинэ 

ажилтныг гаднаас авах эрхтэй байж болно. Тиймээс: 

• “Сайн” боловсон хүчний төлөвлөгөөг харилцаа холбооны стратегитай хослуулан 

боловсруулж холбогдох шийдвэр гаргагчдад илүү итгэл үнэмшилтэйгээр танилцуулах; 

• Гаднаас шинэ хүн ажилд авах зөвшөөрөл авахаас өмнө байгууллага доторх гол 

ажилтнуудын зөвшөөрөл, дэмжлэгийг авах шаардлагатай. 

Энэхүү зөвшөөрлийн тусламжтайгаар шинэ хүн ажилд шалгаруулан авч, шаардлагатай 

боловсон хүчнийг ажилд авах хэрэгцээтэй нөөц бололцоогоор (хүний нөөцийн, санхүүгийн 

болон материаллаг) хангагдах боломжийг бүрдүүлнэ.  

III алхам: Ажлын байрны зар түгээх 

Байгууллага нь дотроосоо, эсхүл гаднаас ажилтан авах эсэхээ шийдвэрлэх шаардлагатай. 

Энэхүү шийдвэрээс шалтгаалан ажлын байрны сонгон шалгаруулалт явуулах зарыг хэрхэн 

түгээх буюу сурталчлах асуудлыг тодорхойлно.  

Эхлээд “Албан байгууллагын доторх” ур чадварыг үр ашигтай хэрэглэх нь зүйтэй. Хэрэв 

байгууллага нь одоо ажиллаж буй ажилтан, албан хаагчдын хүсэл сонирхол, ур чадвар, 

боломжийг үл харгалзан гаднаас шууд шинэ хүн ажилд шалгаруулж авах тохиолдолд 

богино болон урт хугацааны зардлыг нэмэгдүүлж болзошгүй юм. Байгууллага дотроос 

ажилтан шалгаруулж авахад ч мөн хэд хэдэн сул тал байдаг. Дараах хүснэгтэд байгууллага 

дотроосоо ажилтан авах үйл ажиллагааны давуу болон сул талуудыг харууллаа.  

Хүснэгт 8. Дотоод ажил томилолтын давуу болон сул талууд 

Давуу тал Сул тал 

✓ Бага зардал; 

✓ Үйл явц хурдан; 

✓ Шинэ чиг үүрэгт ирээдүйн ажил эрхлэлтийн 
талаар дүгнэлт хийхэд хялбар; 

✓ Ажилтан байгууллагын орчинд хурдан 
шуурхай нийгэмших; 

✓ Ажил мэргэжлээ дээшлүүлэн хөгжүүлэхийг 
дэмжинэ; 

✓ Ажил албан тушаал эрхлэх урам зорилготой 
болох, ажлын байрыг хадгалж үлдэх. 

✓ Албан ёсны бус үйл явц, объектив; 

✓ Шинэ ажлын байрыг нээлттэй болгох 
боломжгүй; 

✓ Тэнцэхгүй байх, эсхүл өрсөлдөөнөөс үүсэх 
үл ялих тогтворгүй байдал бий болох; 

✓ “Цус ойртолт” буюу байгууллагын харалган 
байдал үүсгэх; 

✓ Петрийн Зарчмууд: Ажилтнууд нь цаашид 
чиг үүргээ биелүүлэх боломжгүй цэг хүртэл 
тушаал дэвших, чадвар буурах цэг хүртэл 
тушаал дэвших. 

Дотооддоо нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг үр дүнтэй зарлах жишээ: 

• Байгууллагын дотоодын сонин, эсхүл сэтгүүлд зар нийтлэх; 

• Байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулах; 

• Нээлттэй ажлын байрны зарыг ажилтнуудад байгууллагын дотоод шуудангаар түгээх. 

Байгууллагын дотроос ажил горилогчид зориулсан ажлын байрны өргөдлийн маягтын 

жишээг Хавсралт 7-д үзүүлэв.  
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Байгууллага нь гаднаас шинэ ажилтан сонгон шалгаруулах шийдвэр гаргахаас өмнөх үе 

шат гэж байж болно. Зарим тохиолдолд байгууллагад ажилтан шалгаруулж авах нөөц гэж 

байдаг. Энэхүү нөөц нь өмнө ажил горилж байсан боловч татгалзсан хариу авсан хүмүүс, 

эсхүл нээлттэй ажлын байранд анкет ирүүлсэн ажил горилогч нарын мэдээллээс бүрдэнэ. 

Эдгээр хүмүүст ажлын зарыг түгээхэд харьцангуй хямд өртөгтэй байх тул олон нийтэд 

зарлахаас өмнө авч үзэх зохистой шийдвэр юм.  

Байгууллага гаднаас ажилтан сонгон шалгаруулж авахаар шийдсэн бол боломжит 

ажилтнуудад хүргэхийн тулд зохих арга хэрэгслийг сонгох шаардлагатай.  

Гаднаас нээлттэй ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах зар түгээх жишээ: 

• Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл; 

• Мэргэшлийн сэтгүүл, үндэсний хэмжээний болон орон нутгийн сонинд зар өгөх; 

• Байгууллагын өөрийн болон бусад мэргэшлийн цахим хуудас; 

• Холбогдох сүлжээгээр мэдээлэл тараах; 

• Ажилд зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэгч агентлаг ашиглах.  

Эдгээр сонголтуудаас сонгоход дараах асуултыг асууж үзэх хэрэгтэй: Байгууллагын 

зорилтот бүлэг юу вэ? Хэрвээ тухайн зорилтот бүлэгт таарсан хүний нөөц ховор байдаг бол 

шинэ хүн ажилд авах ажлын зарыг мөн адил оновчтой түгээх хэрэгтэй.  

Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг зарлахдаа тодорхой ажлын байрны 

тодорхойлолт (ажлын байрны тодорхойлолт хэсгийг харах), ажлын байранд хэрхэн 

материал илгээх болон сонгон шалгаруулалтын талаар ажлын зард оруулах нь чухал. 

Дараах хүснэгтэд Канад Улсын гаалийн байгууллагын ажлын байрны зар сурталчилгааны 

бүтцийг жишээ болгон үзүүллээ (Хавсралт 10).  

Хүснэгт 9. Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Хилийн албаны газар ХАГ)-д дадлагажигч 

ажилтан авах ажлын байрны зар сурталчилгааны бүтэц 

Танилцуулга 
Канад Улсын Гаалийн байгууллагын эрхэм зорилгын талаар товч 

танилцуулах. 

Ажлын байранд 

шаардагдах анхдагч 

буюу хамгийн бага 

шаардлагын жагсаалт 

Тухайн ажлын байранд шаардлагатай хамгийн бага буюу анхдагч 

шаардлагыг жагсаан бичих. 

Нээлттэй ажлын 

байрны мэдээлэл 

Шинээр ажилтан авах байгууллагын нэр (Канад Улсын Гаалийн 

байгууллага); 

Ажлын байрны байршил; 

Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл (ажлын байрны зэрэглэлийн талаарх 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах холбоосыг тусгах); 

Цалингийн хэмжээ; 

Ажилд орох өргөдлийн маягт/материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа; 

Эх сурвалжийн дугаар: …..; 

Сонгон шалгаруулах үйл явцын дугаар: ...; 

Ажлын үргэлжлэх хугацаа: (гэрээний хугацаа); 

Нээлттэй ажлын байр: Нээлттэй ажлын байрны тоо. 

Ажлын байрны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах цахим хуудас 



44 

 

Үндсэн шалгуур: Тухайн ажлын байранд шаардагдах хамгийн бага шалгуурын талаарх 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл. 

Нэмэлт шалгуур: “Нэмэлт шалгуур”-ын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нэг, хэд хэдэн, 

эсхүл шалгуурт тэнцэж буй ажил горилогч нь зөвхөн үндсэн шалгуурт 

тэнцэж буй ажил горилогчоос илүү давуу талтай байна. 

Үйл ажиллагааны 

шалгуур: 

Ажил горилогчийн заавал биелүүлэх ёстой үйл ажиллагааны шалгуур. 

Ажил эрхлэлтийн 

нөхцөл: 

Ажил эрхлэлтийн өмнө болон ажил эрхлэх явцад биелүүлэх болон 

зөвшөөрөх нөхцөл. 

Ажлын байрны бие бялдар, оюун санааны сорилт бэрхшээлийн талаарх мэдээлэл 

Сонгон 

шалгаруулалтын үйл 

явц: 

Сонгон шалгаруулалтын үйл явц, нөхцөлийн талаарх мэдээлэл. 

Ажилд орох өргөдөл гаргах үед өгөх мэдээлэл 

Бусад шаардлагатай 

мэдээллүүд 

Өргөдөл хэрхэн гаргах тухай мэдээлэл; 

Өргөдөл гаргагчид эргэн хариу өгөх тухай мэдээлэл; 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй өргөдөл гаргагчид шаардлагатай мэдээлэл; 

Өргөдөл хүлээн авсан тухай хариу хүргүүлэх талархлын бичиг; 

Канад Улсын Хилийн албаны газар нь шударга, ил тод, нээлттэй 

шинэ хүн ажилд шалгаруулж авах үйл явцыг хэрэгжүүлэхийг зорьдог;  

Эмэгтэй болон үндэсний цөөнхийн бүлгэмийн гишүүдийн ирүүлсэн 

өргөдлийг дэмжих хандлагыг баримталдаг. 

IV алхам: Сонгон шалгаруулалт хийх баг бүрдүүлэх 

Шинэ хүн ажилд авах сонгон шалгаруулалт хийх багийн зорилгоос (Тухайлбал, Ажил 

горилогчийн анкет шалгаруулах, ярилцлага хийх, сүүлийн сонгон шалгаруулалт хийх баг) 

хамааран өөр өөр бүрэлдэхүүнтэй багийг бүрдүүлж болно. Ажил горилогч нарт ижил 

боломж олгох хамгийн шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхийн тулд хүйс, яс үндсийн талаас 

тэнцвэртэй байдлыг хангах хэрэгтэй.  

Дараах хүснэгтээс Ботсван Улсын Татварын орлогын газрын шинэ хүн ажилд авах болон 

албан тушаал дэвшүүлэх Хорооны сонирхолтой жишээг харна уу. 

Хүснэгт 10. Ботсван Улсын Татварын орлогын газрын Шинэ хүн ажилд авах 

болон Албан тушаал дэвшүүлэх Хорооны бүтэц, зохион байгуулалт 

Гүйцэтгэх удирдлага сонгох хороо. Гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаал (тодорхойлолтын 
дугаар/, эсхүл ажлын байрны зэрэглэлийн код, ажлын байрны ангиллын байршил): 

• Хүний нөөцийн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн                                 Дарга 

• Ерөнхий комиссар                                                                                         Гишүүн 

• Комиссар                                                                                                        Гишүүн 

• Хүний нөөцийн нэгжийн захирал (эсхүл төлөөлөл)                                    Нарийн бичиг 

Дээд шатны удирдах албан тушаалд томилох болон албан тушаал дэвшүүлэх хороо. Дээд 
шатны удирдах албан тушаал (тодорхойлолтын дугаар/, эсхүл ажлын байрны зэрэглэлийн код, 
ажлын байрны ангиллын байршил): 

• Ерөнхий комиссар, эсхүл түүний төлөөлөгч                                               Дарга 

• Холбогдох нэгжийн захирал                                                                         Гишүүн 

• Хүний нөөцийн нэгжийн захирал                                                                  Гишүүн 

• Хүний нөөцийн нэгжийн менежер (эсхүл төлөөлөл)                                   Нарийн бичиг 
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Дунд шатны удирдах албан тушаалд томилох болон тушаал дэвшүүлэх хороо. Дунд шатны 
удирдах албан тушаал (тодорхойлолтын дугаар/, эсхүл ажлын байрны зэрэглэлийн код, ажлын 
байрны ангиллын байршил): 

• Хүний нөөцийн нэгжийн захирал (эсхүл төлөөлөл)                                      Дарга 

• Захирал, эсхүл ерөнхий менежер (тухайн албан тушаалын байршлын)   Гишүүн 

• Холбогдох нэгжийн захирал, эсхүл менежер                                                Гишүүн 

• Шинэ ажилтан хариуцсан ажилтан/ зохицуулагч (эсхүл төлөөлөл)            Нарийн бичиг 

Албан тушаалд томилох болон тушаал дэвшүүлэх хороо. Бусад бүх албан тушаал 
(тодорхойлолтын дугаар/, эсхүл ажлын байрны зэрэглэлийн код, ажлын байрны ангиллын 
байршил): 

• Хүний нөөцийн нэгжийн менежер эсхүл төлөөлөл                                       Дарга 

• Менежер (тухайн албан тушаалын байршлын)                                            Гишүүн 

• Холбогдох нэгжийн менежер                                                                          Гишүүн 

• Хүний нөөцийн ажилтан                                                                                  Нарийн бичиг 

V алхам: Ярилцлагад орох ажил хайж буй хүнээс шалгалт авах, эсхүл танилцуулга 

хийлгэхээр сонгох 

Бусад салбарын хүний нөөцийн үйл ажиллагааны нэгэн адилаар байгууллага нь ажилтан 

шинээр авах олон арга барилаас сонгох хэрэгтэй болдог. Тухайн байгууллагын эрхэм 

зорилго, соёл, менежментийн арга барил зэргээс хамааран байгууллагад хамгийн 

тохиромжтой хэлбэрийг сонгоно. Мөн үндэслэл, ёс зүй, зардал, цаг хугацаа зэргийг 

харгалзан үзэх хэрэгтэй.  

Тухайн ажлын байранд хамгийн сайн нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулах болон албан 

тушаал дэвшүүлэхдээ шударга, үл ялгаварлах, ил тод, нээлттэй процессыг дэмжих 

зорилгоор ажлын байрны эхний шалгаруулалтад тэнцсэн горилогчийн жагсаалтыг 

ярилцлагын хороо, эсхүл доод тал нь нэг гишүүн болон өөр боломжит хүн гүйцэтгэх ёстой. 

Энэ нь тухайн нэр дэвшигчийг нэгээс илүү хүн шалгаж хувь хүний үзэл бодол 

давамгайлаагүй болохыг илтгэсэн нотолгоо болох юм. Эхний сонгон шалгаруулалтад 

оролцсон гишүүд нь хуралдаж эхний шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогчийн 

өргөдлүүдийн талаар өөрсдийн санал бодлоо ярилцах хэрэгтэй. Хэрэв хорооны бүх 

гишүүдийг нэг дор цуглуулах боломжтой бол энэ нь ярилцлагыг төлөвлөх боломжийг 

олгодог. Тухайн нэр дэвшигчийг албан тушаалд тэнцэх, үл тэнцэх эсэхийг нас хүйс, 

хөгжлийн бэрхшээл зэрэгт үндэслэн таамаглал дэвшүүлэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Эхний 

шатанд тэнцүүлэх нэр дэвшигчдийн хувьд ямар нэгэн хязгаар тогтооход бэрхшээлтэй 

байдаг. Учир нь бүх ажлын байрууд өөр бөгөөд эдгээрт их, бага гэлтгүй боломжит нэр 

дэвшигчид өргөдөл гаргадаг. Гэхдээ нэг өдөрт хийх ярилцлагын тоог тав юмуу зургаагаас 

хэтрүүлэхгүй байвал зохилтой гэж үздэг. Хэрвээ тухайн байгууллага нь дээрхээс олон 

тооны хүнийг эхний шатанд тэнцүүлсэн бол ярилцлагыг 2 өдрийн турш зохион байгуулах, 

эсхүл хоёр шатлалт үйл явцын дагуу ярилцлагад оролцох хүмүүсийг сонгон шалгаруулах 

нь зүйтэй. 

Зарим тохиолдолд сонгогдсон нэр дэвшигч ирэхгүй байх тохиолдол гарч болзошгүй тул 

нэгээс хоёр хүнийг нөөцөд оруулж болно. Гэхдээ байгууллагын зүгээс тэдний шаардлагад 

нийцсэн байдлыг харгалзан яагаад эхний сонголт болоогүй гэдгийг ялгаж байх хэрэгтэй. 

Самоа Улсын Гаалийн байгууллага эхний шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогчийн 

маягтыг гарган, холбогдох бүх мэдээллийг тусгасан байна.    

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын шаардлагад нийцсэн нэр дэвшигчийг сонгон 

шалгаруулах шалгууруудыг (хамгийн бага болон үндсэн шаардлага) ажил хайж буй хүнийг 

ярилцлагад сонгогдохоос өмнө ажлын байрны профайлыг гаргахдаа тодорхойлсон байдаг. 

Эдгээр шалгуурууд нь эхний шатны үйл явцыг чиглүүлэх гол нөхцөл болдог.  
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Хүснэгт 11. Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын шаардлагад нийцсэн нэр 

дэвшигчийг сонгон шалгаруулах шалгуурууд 

БОЛОВСРОЛ 

Анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн ажилтан их сургууль, эсхүл коллежийн, эсхүл дипломын 
дараах боловсролын зэрэг эзэмшсэн байх: 

Ерөнхий Оюун ухааны чадвар Бие бялдрын чадвар 

• Канад Улсын иргэн 

• Соёлын олон талт 
байдал 

• Үйлчилгээнд чиглэсэн 

• Амьдралын 
туршлагатай 

• Хэлний мэдлэг: Франц, 
Англи бусад 

• Сэтгэн бодох, анализ хийх чадвар 

• Хөрвөх чадвартай 

• Зоримог 

• Үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээ 

• Үр дүнтэй харилцаа холбоо хийх 
чадвар (амаар болон бичгээр) 

• Асуудлыг шийдвэрлэх чадвар 

• Мэргэшлийн шийдвэр гаргах 
чадвар 

Канад Улсын ХАГ-ын 
байцаагчийн чадвар: 

• Тэвчээртэй 

• Биеийн хүч шаардлагатай 
ажил хийх 

• Зөрчилдөөний үед хууль 
сахиулах ажлыг гүйцэтгэх 

• Гаалийн хяналтад тусгай 
хэрэгсэл, мэх хэрэглэх 
чадвар 

ГЭРЧИЛГЭЭ 

• Жолооны үнэмлэх 

• Анхан шатны тусламж 
үзүүлэх сургалтад 
хамрагдсаныг гэрчлэх 
хүчин төгөлдөр 
сертификаттай байх  

• Харилцагчдад 
үйлчилгээ үзүүлэх 
шалгалт 

• Галын аюулгүй байдлыг хангах 
сургалт 

• Канад Улсын MMPI болон 18 PF 
сургалтыг дүүргэсэн байх  

• Эрүүл мэндийн 3 дугаар 
ангиллын шинжилгээ, түүний 
дотор харах, сонсох чадвар 

• Нууцийн аюулгүй байдлыг 
хангах  

ХУВЬ ХҮНИЙ ЧАДВАР 

• Янз бүрийн ажилд 
шилжин ажиллах 

• Дүрэмт хувцас өмсөх 

• Канад Улсын хаана ч ажиллах • Тасралтгүйгээр суралцах 
чадвар 

• Шаардлагатай тохиолдолд 
илүү цагаар ажиллах 

VI алхам: Ажилтан сонгон шалгаруулах ярилцлага болон нэмэлт шалгуурууд 

Сонгон шалгаруулалтын ярилцлага нь тухайн хүнийг урьдчилан тааварлахад хамгийн өргөн 

хэрэглэгддэг арга хэрэгсэл юм. Сонгон шалгаруулах ярилцлагын үеэр байгууллага нэр 

дэвшигчийн талаар аль болох их мэдээлэл авахыг эрмэлздэг. Энэ төрлийн ярилцлагыг маш 

нарийн бүтэцтэйгээс, энгийн бүтэцтэй хүртэл тухайн байгууллагын болон ярилцлага авч 

буй хүний арга барилаас хамааран янз бүрээр зохион байгуулж болно.  

Нарийн бүтэц, зохион байгуулалттай ярилцлага нь өөр өөр нэр дэвшигчдийг хооронд нь 

харьцуулахад хялбар болох давуу талыг олгоно. Харин сул тал нь энэ төрлийн ярилцлага 

нь бага зэрэг хуурмаг мэт санагддаг тул хоёр талаас итгэлцэлд хүрэхгүй байх цаашлаад 

мэдээлэл алдах эрсдэлтэй. Мөн тухайн хүнийг зөвхөн нэг талаас нь таних боломжтой 

байдаг бол тодорхой бүтэцгүй, энгийн ярилцлага нь тухайн хүнийг бүхэлд нь таньж мэдэх 

боломж өгдөг байна.  

Нэмэлт шалгуурууд 

Шалгалт  

Ерөнхийдөө ухаантай нэр дэвшигч нь ажилдаа амжилт үзүүлэх магадлал өндөр байдаг. 

Гэхдээ ухаалаг байдал нь сэтгэлзүйчдийн хувьд маргаантай сэдэв юм. Тодотгосон нэг 

ерөнхий ур чадвар дээр үндэслэн ухаалаг байдал байна гэж үзэж болох уу? Эсхүл олон 

төрлийн ур чадвар дээр үндэслэх хэрэгтэй юу? Ямартай ч ерөнхий мэдлэг нь ирээдүйн 
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ажлын гүйцэтгэл, ажилтай холбоотой мэдлэг болон түүнийг сургах замаар гүйцэтгэлд 

нөлөөлөхийг урьдчилан таамаглах хэрэгсэл болдог гэж олон судалгаанд дурдсан байдаг. 

Эдгээр харилцан хамаарал нь зарим албан тушаалын хувьд илүү нөлөөтэй байдаг. 

Тухайлбал, менежер нь ээдрээтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд түүнийг өөрчлөх ажилтан 

хэрэгтэй болдог. Ур чадварын шалгалтыг хэрэглэхдээ тухайн хэрэглэх гэж буй оронд энэ 

шалгалт нь хүчинтэй эсэхийг баталгаажуулах хэрэгтэй. Учир нь зарим улсын хувьд 

тохиромжгүй байх тохиолдол гардаг. Мөн шалгалтын үр дүн нь гарцаагүй зөв гэж итгэлгүй, 

түүнийг нэг төрлийн үзүүлэлт байдлаар харах нь зүйтэй. Гэхдээ шалгалт авах аргыг бусад 

арга барилтай хамт хэрэглэвэл, Тухайлбал, холын зайнаас ажилтан сонгон авахад амар 

арга хэрэгсэл болдог.  

Бие хүний зан төлөвийн шалгалт  

Зан төлөв гэж тухайн хүний мэдрэх, бодох, үйлдэл гаргах арга замыг хэлдэг. Зан төлөв нь 

хүний ажил мэргэжлийн сонголт, ажилдаа сэтгэл хангалуун байх, стрессдэх, манлайлал, 

ажлын гүйцэтгэл зэрэгт гол нөлөө үзүүлнэ. Иймд энэ төрлийн шалгалтыг ажлын сонгон 

шалгаруулалтад ашиглах нь зөв гэж үздэг. Судлаачид маш олон төрлийн зан төлөвийг 

тодорхойлсон байдаг ба ихэнх сэтгэл судлаачид хүний зан байдлыг бүрдүүлдэг шинж 

чанаруудыг дэс дараалан зохион байгуулах боломжтой гэдэгтэй санал нэгддэг. Энэ “Том 

Тавын загвар” (Big five model) таван онцлог шинж чанарыг дарааллын тэргүүнд 

байршуулдаг: Гадагшаа чанар (нийтэч байдал), ньюротисизм, бусадтай санал нийлэх 

чадвар, үнэнч шударга болон туршлагаа хуваалцах чадвар. Энэ загварыг дэлхий нийтийн 

хэмжээнд түгээмэл ашигладаг загвар юм. Үүнийг ашиглан ямар ч үндэстэн, нас, хүйс, гарал, 

угсаа, орон болон нийгмийн бүлгийн хүмүүсийн зан төлөвийг тодорхойлж болдог.  

Гүйцэтгэлийн хувьд үнэнч байх чадвар нь хамгийн чухал урьдчилан таамаглах арга 

хэрэгсэл болдог. Үүгээр тухайн хүний хувийн зохион байгуулалт, хувийн сахилга бат болон 

анхаарал болгоомжтой болохыг мэдэж болно. Зарим төрлийн албан тушаалд зарим онцлог 

шинж нь хамгийн сайн урьдчилан таамаглах хэрэгсэл болохыг үгүйсгэхгүй. Гүйцэтгэлээс 

гадна зарим онцлог шинж чанарууд нь тухайн байгууллагын соёлтой тохироход чухал ач 

холбогдолтой байж болно.  

Үнэлгээний төв  

Үнэлгээний төв бол ямар нэг газар биш арга барил юм. Энэ нь олон төрлийн арга хэрэгслийг 

нэгтгэн сонгон шалгаруулалтын үйл явцын хүчин төгөлдөр байдлыг нэмэгдүүлдэг. Энэ 

аргыг хөгжүүлэн нэвтрүүлэхэд бага зэрэг цаг хугацаа болон хөрөнгө шаардагдана. Тиймээс 

үүнийг гүйцэтгэлийн хувьд хамгийн өндөр эрсдэлтэй ажлын байранд сонгон шалгаруулах 

нөхцөлд хэрэглэх нь зүйтэй. Энэ төрлийн арга нь ихэнхдээ дунд, эсхүл өндөр түвшний 

менежерийн албан тушаалд ашиглагдана. Мөн уг аргыг хэрэглэх баталгаа нь удирдах 

албан тушаалтны ажлын байрны бүлэгт хамаарах албан тушаалд зөв хүнийг сонгон 

шалгаруулснаар илэрнэ. Үнэлгээний төвийн ажиллах зарчим нь байгууллага, нөхцөл тус 

бүрээс хамааран харилцан адилгүй байдаг боловч зарим талаараа байгууллагын салбар 

нэгжийн үйл ажиллагаатай ижил төстэй байна. Эдгээрийн ижил төстэй тал нь туршлагад 

чиглэсэн сонгон шалгаруулалт хийхэд оршино. Өөрөөр хэлбэл ажлын байрны үүрэг 

даалгаврын чухал элементүүдийг агуулсан байдаг. Гол санаа нь шалгалт өгч буй хүн 

ирээдүйн ажлын байранд гаргах зан авирыг бодит байдалд нийцсэн практик дасгал хийлгэх 

замаар шалгаж үзэх явдал юм. Бүх ажлын нөхцөл нэг, эсхүл олон дасгалыг зохиож болно. 

Заримдаа жүжигчин, эсхүл үнэлж буй хүн дүрд орж шалгах тохиолдол (жүжигчилсэн тоглолт 

хэлбэрийн шалгалт) байдаг. Зарим шалгалтыг бүлгээр авдаг. Тухайлбал, нэг бүлэгт орсон 

гишүүд авсан мэдээллээрээ бусад бүлгийн гишүүдийг ятгах даалгавар авах гэх мэт. Мөн 

“сагсан доторх” даалгавар буюу шалгалт өгч буй этгээд хэд хэдэн даалгаврыг тодорхой цаг 
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хугацаанд хийж гүйцэтгэх шалгалтыг түлхүү ашигладаг байна. Өмнө дурдсанаар шинэ хүн 

ажилд авах сонгон шалгаруулалт хийх үеэр олон төрлийн арга хэрэгсэл ашиглан тухайн 

нэр дэвшигчийн чадварыг баталгаажуулдаг. Дараа нь шалгалтад харуулсан зан төлөвийг 

багийн гишүүд үнэлнэ. Энэ баг нь ажиглалтын арга барил болон шударга бус шийдвэр 

гаргахгүй байхад суралцсан байх ба шалгалт өгч буй этгээдийн гүйцэтгэлийг дүгнэх маш 

тодорхой шалгуурыг гаргасан байна.  

Хувийн мэдээлэл болон Намтар (Resume/CV) 

Хэрэв тухайн байгууллага нь аль болох олон төрлийн ажилтан, албан хаагчидтай болохыг 

зорьж байгаа бол тухайн хүний хувийн мэдээлэл болох нас, хүйс, хаяг, өндөр зэрэг нь 

сонгон шалгаруулалтын нөхцөл болж болдог. Хувийн мэдээлэл нь сонгон шалгаруулалтад 

өргөнөөр ашигладаг шалгууруудын нэг юм. Учир нь өмнөх гүйцэтгэл нь ирээдүйн 

гүйцэтгэлийг ямар байх талаар ойлголт өгнө. Гэхдээ мэдээж хувийн мэдээллийг бага зэрэг 

сайжруулсан байх талтайг анхаарах хэрэгтэй.  

Батлах хүн 

Батлах хүн болон санал болгож буй захидлыг шалгах нь бусад хүний санал дээр үндэслэн 

нэр дэвшигчийн өмнөх гүйцэтгэлийн талаар ойлголт авч байгаа хэрэг юм. Эдгээр арга 

хэрэгслийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэхийн тулд тодорхой урьдчилсан нөхцөлүүдийг хангасан 

байх ёстой. Нэр дэвшигчийг баталж буй буюу санал болгож буй хүн нь түүнийг ажиглах, 

бүрэн мэдэх хангалттай боломжтой, мөн ийм үнэлгээ хийх чадвартай байх, энэ тухай 

нээлттэй ний нуугүй батлах шаардлагатай. Зарим тохиолдолд батлах хүний бичсэн санал 

болгосон захидлыг бага үнэ цэнэтэй гэж үздэг бөгөөд энэ нь ихэнхдээ тэдгээр нь ерөнхий, 

нийтлэг мэдээлэл агуулсан байдагтай холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл санал болгосон 

захидал нь ихэвчлэн нэр дэвшигчийн талаарх таатай мэдээллийг агуулсан байдаг.  

Хүснэгт 12. Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Үнэлгээний 

стратеги-Ерөнхий мэдээлэл 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага анх удаа буюу Шинэ хүн ажилд авах хөтөлбөрийг 2012 оны 2 
дугаар сард эхлүүлсэн байна. Тус үйл явцын үнэлгээний стратеги нь шинэчлэн өөрчилсөн 
үнэлгээний арга хэрэгсэл болон нэгдмэл стандарт ашигладаг бөгөөд хамгийн сайн нэр дэвшигчийг 
сонгох магадлалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэд хэдэн үе шатаар хэрэгжүүлдэг байна. Сонгон 
шалгаруулалтын үе шат бүрийн дараа Хянагчгүй Интернэт Шалгалт (ХНШ)-аас эхлээд тухайн 
ажил горилогч нь үнэлгээний дараагийн шатанд тэнцсэн, эсхүл тэнцээгүй талаар захидал хүлээн 
авна. Аль нэг шатанд тэнцээгүй ажил горилогч нь хүлээлгийн буюу нөөцийн жагсаалтад орно. 
Хүлээх хугацаа нь тухайн хүн Төрийн албан хаагчийн (ТАХ) шалгалтад ур чадвар дутсаны улмаас 
тэнцээгүй, эсхүл өөрийн саналаар түдгэлзсэн зэргээс хамааран өөр өөр байна.  

Анх удаагаа ажилд орж буй ажилтнуудыг сонгон шалгаруулах үйл явц дараах үе шатыг дамждаг 
байна: 

I үе шат. Төрийн албан хаагчийн нөөцийн систем (ТАХНС)-ээс эхний шатны шалгаруулалт хийх:  

• Үүрэг, хариуцлага: Шинэ байцаагч ажилд авах нэгж нь ТАХНС-ийг ашиглан эхний шатны 
өргөдлийн шалгаруулалтыг хариуцдаг. 

• Хугацаа: Нэгээс гурван долоо хоног (Ажил хайж буй хүний тооноос хамаарна. Өөрөөр хэлбэл 
ажилд орох өргөдлийн тоо). 

II үе шат. Шалгагчгүй Интернэт Шалгалт (ШИШ): 

• Үүрэг, хариуцлага: Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь ШИШ-ийг зохион байгуулах, оноог 
тооцох, асуултад хариулах зэрэг ажлыг хариуцна. 

• Хугацаа: Гурван долоо хоног. 

III үе шат. Стандарт Төрийн албан хаагчийн болон гол ур чадварыг баталгаажуулах шалгалт:  

• Үүрэг, хариуцлага: Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь бүс нутгийн хүний нөөц хариуцсан 
нэгжтэй хамтын ажиллагаатай ажиллаж, шалгалт авах өрөө захиалах зэрэг ажлыг гүйцэтгэн, 
шалгалтын болон захиргааны бичиг баримтыг шалгалтын хэсэг бүрт бэлтгэн хариуцна. Бүс 
нутгийн хүний нөөц хариуцсан нэгжээс шалгалт авах хүнийг томилно.  
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• Хугацаа: Дөрвөн долоо хоног. 

III үе шатанд ажил горилогч нь дараах хоёр төрлийн Төрийн Албан Хаагчийн (ТАХ) стандарт 
шалгалтад хамрагдана: 

• Ерөнхий чадварын шалгалт, 2 дугаар түвшин (ЕЧШ-2) (танин мэдэхүйн чадвар); болон 

• Бичгийн харилцааны чадварын шалгалт (БХЧШ) (бичгээр харилцах чадварыг шалгах шалгалт). 

IV үе шат. Ярилцлага: 

• Үүрэг, хариуцлага: Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь бүс нутгийн Хүний нөөцийн 
дэмжлэгтэйгээр шалгалт авах өрөөг бэлтгэх, ярилцлага товлох, ярилцлага болох газарт 
ярилцлагын багцыг хүргүүлэх зэрэг ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ; 

• Хугацаа: Есөн долоо хоног. 

Ярилцлагыг бүс нутгийн үйл ажиллагааны туршлагатай 2, хүний нөөцийн туршлагатай 1 хүн 
гишүүнээс бүрдсэн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг авна. Ярилцлагын баг нь дараах туршлагатай 
хүмүүсээс бүрдвэл давуу талтай: 

• Тухайн ярилцлага авч буй бүсийн үйл ажиллагааны арвин туршлагатай; 

• Ойролцоох бүс нутгийн үйл ажиллагааны туршлагатай хүн; 

• Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгжийн нэг хүн. 

V үе шат. Нэмэлт шаардлагууд: 

• Үүрэг, хариуцлага: Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь бүс нутгийн хүний нөөцтэй хамтран 
ажил горилогчийн шалгалтын хуваарийг гаргах, шалгалтын үр дүнг нийтлэх болон бусад хүний 
нөөцтэй хамаарал бүхий асуудлыг хариуцна;  

• Хугацаа: Нэмэлт шаардлага тус бүрт хугацааг тодорхой заасан. Гэхдээ тухайн ажил горилогчоос 
хамааран шалгалтын хугацаа өөрчлөгдөж болно. Эдгээр шаардлагуудын хугацаа давхцах юмуу 
зэрэг явагдаж болно. 

Ярилцлагад тэнцсэн ажил горилогч нь дараах нэмэлт шаардлагуудыг амжилттай биелүүлэх 
шаардлагатай: 

• Эрүүл мэндийн 3 дугаар ангиллын шинжилгээ (ЭМШ-3): 6 долоо хоног; 

• Нууцлалын шалгалт: 11 долоо хоног орчим; 

• Минесота олон шатлалт хувь хүний бүртгэл (МОШХХБ): 2 долоо хоног; 

• Хоёрдогч хэлний үнэлгээ/ Гадаад хэлний үнэлгээ: Бичгийн шалгалт (2 долоо хоног) болон Аман 
шалгалт (4-6 долоо хоног), нийт 8 долоо хоног; 

• ЭМШ-3 болон Нууцлалын шалгалт урт хугацаанд явагддаг тул түрүүлж эхэлнэ.   

VI үе шат. Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах шинэ ажилтанг сонгох: 

Дээрх таван үе шатыг амжилттай давсан ажил горилогч нь Канад Улсын Гаалийн байгууллага 
(ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт оролцохоор сонгогдох хүртэл Хагас 
тэнцсэн бүлэг (ХТБ)-т бүртгэгдэнэ. Хүний нөөцийн тогтвортой байдлын хороо нэг ангид суралцах 
сонсогчдын тоог тогтоох үүрэгтэй. Хагас тэнцсэн бүлгээс дараах шалгуурын дагуу ажил 
горилогчийг сонгоно: 

• Ажил эрхлэлтийн тэнцвэртэй байдал болон хэлний хэрэгцээ; 

• Бичгийн харилцааны чадварын шалгалт болон Ерөнхий чадварын шалгалтуудын оноо. 

Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах оролцогчдын жагсаалтыг их дээд 
сургуулийн боловсрол, хууль сахиулах байгууллагад өмнө нь ажиллаж байсан зэргийг мөн 
харгалзан үзэж болно.  

VII алхам: Амжилттай горилогчийг ажилд томилох 

Сонгон шалгаруулалтын шийдвэр гаргах 

Байгууллага нь бүх ажил горилогчтой уулзсаны дараа, асуулт болон шалгалтын үр дүнд 

үндэслэн ажил горилогч бүр ямар хэмжээний чадвартай болохыг тогтоох шаардлагатай. 

Нэр дэвшигчдийг хооронд нь харьцуулах нь хялбар санагдаж болох ч хүн тус бүр 

шаардлагад хэрхэн нийцэж байгааг нэгбүрчлэн үнэлэн хамгийн сайныг нь сонгох нь шилдэг 

туршлага юм (хэн нэгнийг ялгаварлан гадуурхах эрсдэлийг бууруулдаг). Зарим ажилтан 

сонгон шалгаруулах хороо нь онооны системээр шалгаруулах арга барилыг илүүд үздэг. 

Энэ нь шалгуур тус бүрт оноо хуваарилах замаар хялбархан хийж болно. Тухайлбал, “Бүрэн 

хангасан”, “Хагас хангасан” “Хангаагүй” гэх мэт. Байгууллага нь үйл явц эхлэхээс өмнө 
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төрөл тус бүр ямар бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байх, аль хэсгээс эхлэх зэргийг шийдвэрлэх 

хэрэгтэй. Заавал ийм бүтцийг мөрдөх албагүй хэдий ч тухайн шийдвэрийг зөвтгөх, ямар нэг 

гаднын нөлөөгүй шийдвэр болохыг батлахад хэрэгтэй байж болно. Байгууллагын хувьд 

хамгийн чухал нь ажил горилогч яагаад амжилттай, эсхүл амжилтгүй байсан талаар өөрийн 

шийдвэрийг үндэслэлтэйгээр тайлбарлахад хэрэгтэй юм. Ерөнхийдөө ярилцлагын баг нь 

ихэнхдээ хоёрдогч ажил горилогчийг эхний сонгосон хүн татгалзсан тохиолдолд 

ашиглахаар сонгон авч үлддэг.  

Ажлын санал хүргүүлэх  

Сонгон шалгаруулалтын баг эцсийн шийдвэр гаргасны дараа амжилттай оролцсон ажил 

горилогчид ажлын саналыг хүргүүлэх шаардлагатай. Ажил эрхлэлтийн бичгэн санал 

хүргүүлэхэд холбогдох бүх мэдээлэл багтах хэрэгтэй ба гол хэсгүүд нь: 

• Цалингийн хэмжээ, нэр дэвшигчийн томилогдсон нэмэгдэл, томилолтын байршлаас 

хамаарсан тусгай хөнгөлөлт зэргийг хамааруулна; 

• Эхлэх өдөр, ажлын цаг, ажлын нөхцөл; 

• Хэрэгцээтэй бол зарим ур чадварын баталгаа; 

• Туршилтын хугацааг сараар заана. 

Ботсван Улсын Татварын орлогын газрын Ажлын байранд тэнцсэн тухай санал 

хүргүүлэх журам 

Гаднаас ажил горилогчийн аюулгүй байдлын шалгалтын үр дүн гарч, гаднаас болон 

дотроос ажил горилогчийг батлах хүний мэдээлэл хангалттай болсны дараа тухайн ажлын 

байрыг санал болгосон захиаг бэлтгэн аюулгүй байдлын шалгалт авснаас хойш 2 хоногийн 

дотор хүргүүлнэ. Журамд заасны дагуу ажлын саналын захиа нь ажил томилох эрх бүхий 

этгээдийн гарын үсэгтэй байна. Шинэ ажилд орох хүний өгөх шаардлагатай эрүүл мэндийн 

үзлэгийг эрх бүхий эмчээр баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болсонд тооцно. Цалин хөлс 

нь Төрийн албаны сүлжээний дагуу эхний томилгооны цалингийн журмын дагуу олгогдоно. 

Цалин хөлсний талаар ажил горилогч нь ажил олгогчтой ямар нэгэн байдлаар тохиролцсон 

бол түүнийг баталгаажуулах хуудас, хэлцэл зэрэг нэмэлт материалыг бэлтгэнэ. Гадны ажил 

горилогчид ажил санал болгосон захиаг шуудангаар, эсхүл ажилд авах үйл явцыг хурдасгах 

зорилгоор ажил горилогчийг утсаар дуудан өгч болно.  

Байгууллага дотроос ажил горилогчийн хувьд захиаг одоо ажиллаж буй газар, хэлтсийн 

удирдлагаар дамжуулан өгөх ба хувийг тус газар, хэлстийн захиралд (ажлаас чөлөөлөх 

өдрийг зохицуулах үүднээс), ажлын байрны зохицуулалтад зориулж захиргааны нэгжид нэг 

хувийг мөн санхүүгийн албаны бүртгэлд нэг хувийг тус тус хүргүүлнэ.  

Ажлын санал авсан этгээд нь 7 хоногийн дотор ажлын саналыг хүлээн авсан эсэхээ 

мэдэгдэнэ. Захиаг хүргүүлснээс 7 хоногийн дотор хариу ирүүлээгүй нөхцөлд тухайн санал 

хүчингүйд тооцно. Захианд албан тушаал, тушаалын нэр, цалин болон бусад нэмэгдлийн 

талаар тодорхой дурдсан байна. 

VIII алхам: Амжилтгүй горилогчид мэдэгдэл хүргүүлэх 

Ихэнх тохиолдолд амжилттай горилогч ажлын саналыг хүлээн зөвшөөрсний дараа 

амжилтгүй горилогчид ихэнхдээ ярилцлагын үр дүнг бичгээр хүргүүлдэг. Гэхдээ ярилцлагын 

багаас тухайн горилогчийг ажлын байранд тохирохгүй гэж үзсэн тохиолдолд хариуг тэр дор 

нь хүргүүлнэ (эхний болон хоёрдогч сонголтууд саналыг хүлээн авсан аваагүйгээс үл 

хамааран). Эхний сонголтын горилогч саналыг хүлээн авснаар хоёрдогч сонголтын 

горилогчид ажил авах боломжгүй болсон хариуг хүргүүлэх ёстой. Хэрэв эхний сонголтын 
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нэр дэвшигч саналыг хүлээн авахаас татгалзвал энэ тухай Хүний нөөцийн удирдлага, эсхүл 

багийн ахлагчид мэдэгдэж, дараагийн горилогчид ажлын байрыг санал болгох, эсхүл 

шинээр ажлын зар тавих эсэхийг шийдвэрлэнэ.  

Сонгон шалгаруулах үйл явц дуусгавар болсноор зарим нэг нэр дэвшигчийн өргөдлийг 

цаашид үргэлжлүүлэн хадгалахгүй. Зарим ажил горилогч сонгогдоогүй шалтгааны талаар 

нарийвчлан мэдээлэл авахыг хүсэх тохиолдол байдаг бол зарим нь сонгон шалгаруулах 

хорооны шийдвэрийг сорьж үзэхийг оролдож болно. Эквадорын жишээг авч үзвэл 

амжилтгүй оролцсон ажил горилогч нарт эхний үнэлгээний шийдвэрийг өөрчлөх боломж 

өгдөг байна. Энэ боломжийг амжилтгүй ажил горилогч нарт өгснөөр Эквадор Улсын 

Гаалийн байгууллага нь эхний үнэлгээний үр дүнг тэдэнд тайлбарлахаас татгалзахгүй 

байгааг илтгэх ба үнэлгээний явцад гарсан аливаа зөрчлийг арилгах арга хэмжээ болдог.  

Зураг 8. Эквадор Улсын Гаалийн байгууллагын Ажил, албан тушаал ахих 

болон түүнийг давж заалдах үйл ажиллагаа 

 

3.2.3 Гаалийн байгууллагын шинэ хүн ажилд авах үйл явцын шинэчлэл 

ДГБ-Швед Улсын гаалийн хамтын ажиллагааны сангийн тусламжтай хэрэгжүүлсэн Баруун 

Африкийн Гаалийн байгууллагын шинэчлэл төслийн хүрээнд Гамби Улсын Татварын 

орлогын газрын Хүний нөөцийн удирдлагын өөрчлөлт шинэчлэл хийх ажлыг 2013 оны 7 

дугаар сараас амжилттай эхлүүлжээ. Энэ төслийн дэмжлэгтэйгээр Гамби Улсын Татварын 

орлогын газар нэгд, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжийн чадавхийг бэхжүүлж Гамби 

Улсын Татварын орлогын газрын стратегийн хамтрагч болох, хоёрт, Шинэ хүн ажилд 

сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааны чанарыг нэмэгдүүлсэн үр дүнд хүрчээ. Төсөл 

хэрэгжиж эхэлснээс хойш буюу 2013 оны 7 дугаар сарын дундаас 2014 оны 10 дугаар сар 

хүртэлх хугацаанд уг төсөл нь Хүний нөөцийн сайн туршлагад (Европын Холбооны Гаалийн 

байгууллагын Чадварын стандарт, Үр дүнг эрхэмлэсэн удирдлагын арга барил) үндэслэн 

чадварыг эрхэмлэсэн Хүний нөөцийн удирдлагын арга барилыг тус байгууллагын үйл 

Албан тушаалд сонгон шалгаруулах нөхцөл: 10 өдөр (портал дээр);

Зарлал: 7 өдөр (портал дээр)

Өргөдлийг баталгаажуулах:

•Давж заалдах: 2 өдөр; Хариу өгөх: 2 өдөр

Үнэлгээ: 70/100

Мэдлэг, ур чадварыг шалгах: 30/45 минут

•Давж заалдах: 2 өдөр; Хариу өгөх: 2 өдөр

Сэтгэл зүйн тест: 20 оноо

Ярилцлага: 20 оноо

ЭЦСИЙН ОНОО + ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ

•Давж заалдах: 2 өдөр; Хариу өгөх: 2 өдөр

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГОРИМЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ + ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Өргөдөл болон бусад баримт бичгийг гаргах

•Давж заалдах: 2 өдөр; Хариу өгөх: 2 өдөр

Мэрит зарчмын ялагч болон нөгөө талын өрсөлдөгч

Нэр дэвшигчийг урьдчилан зарлах

Албан тушаалд томилох
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ажиллагааны орчинд нэвтрүүлэх үндэс суурийг тавих боломжийг бүрдүүлжээ. Дээр дурдсан 

хоёр үр дүнд хүрэхийн тулд тус төслийн зүгээс Гамби Улсын Татварын орлогын газарт 

дараах байдлаар дэмжлэг үзүүлсэн байна: 

✓ Стратегийн оролцогч нарыг цуглуулан Хүний нөөцийн удирдлагын шинэчлэлийн хороог 

байгуулсан; 

✓ Олон Улсын хэмжээнд нэвтрүүлсэн Гаалийн сайн туршлагад үндэслэн Чадварын 

стандарт болон чадварын толь бичгийг бий болгож, Гамби Улсын Татварын орлогын 

газрын стратеги болон үйл ажиллагааны орчинд нэвтрүүлсэн; 

✓ Гамби Улсын Татварын орлогын газрын Ажлын байрны каталогийг үйл ажиллагааны 

төрөл тус бүрээр нэгтгэн хөгжүүлсэн; 

✓ Ажлын байрны тодорхойлолтыг чадварыг эрхэмлэсэн болон үр дүнд суурилсан 

удирдлагын арга барилд үндэслэн хөгжүүлсэн; 

✓ Орчны шинжилгээ болон Чадварын дутмаг байдлын шинжилгээнд үндэслэн боловсон 

хүчний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан; 

✓ Гамби Улсын Татварын орлогын газрын стратеги төлөвлөгөөнд үндэслэн Хүний 

нөөцийн стратегийг хөгжүүлсэн; 

✓ Ажлын байрны тодорхойлолтын хөгжүүлэлтэд Сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалтын 

багцыг боловсруулсан, хувь хүний намтрыг сонгон шалгаруулах, ур чадварт суурилсан 

ажилд авах арга барилын практик хэрэгжилтэд Гамби Улсын Татварын орлогын газрын 

Шинэ хүн ажилд сонгон шалгаруулах хорооны чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон 

шат дамжлага бүхий STARR (Нөхцөл байдал, Үүрэг даалгавар, Үйл ажиллагаа, Үр дүн, 

Шийдэл) ярилцлагыг нэвтрүүлсэн; 

✓ Шинэ хүн ажилд авах шинэ журмыг боловсруулах, одоо байгаа ажилд авах журмыг 

боловсронгуй болгох. 

Төслийн гол элементүүд 

Энэхүү төсөл үр дүнтэй хэрэгжихэд таван чухал хүчин зүйлс нөлөөлжээ. Нэгд, Гамби Улсын 

Татварын орлогын газрын дээд удирдлагаас Хүний нөөцийн удирдлагын шинэчлэлд 

ихээхэн дэмжлэг үзүүлсэн (Хүний нөөцийн болон санхүүгийн нөөц бололцоогоор хангах, 

энэхүү шинэчлэлийг гүйцэтгэхэд цаг зарцуулах). Хоёрт, Гамби Улсын Татварын орлогын 

газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлагууд Хүний нөөцийн нэгжтэй нягт 

хамтран ажилласан. Гуравт, Хүний нөөцийн нэгж нь өөрчлөлтийн түвшинд хүрэхийн тулд 

байнгын итгэл үнэмшилтэй байсан. Дөрөвт, Өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхэд Гамби Улсын 

Татварын орлогын газрын чадавхийг бэхжүүлэх, Тавд, Хүний нөөцийн удирдлагын 

боловсруулсан арга, техник хэрэгслийг эзэмшихэд өндөр түвшний мэдлэг хэрэг болсон. Тус 

төсөл нь Гамби Улсын Татварын орлогын газрын Хүний нөөцийн удирдлагын шинэчлэлийн 

хорооны чадавхийг Хүний нөөцийн бүх хэрэгслийг хөгжүүлэн шинэчлэх зорилгоор бүтээсэн 

ба ингэснээр Гамби Улсын Татварын орлогын газарт Хүний нөөцийн удирдлагын 

шинэчлэлийн эзэмшил болон тогтвортой байдлыг хангасан.  

Ажилтан шалгаруулах үр нөлөөг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ болон арга хэрэгслийг 

тодорхойлохоос гадна Хүний нөөцийн удирдлагын шинэчлэлийн төслийн нэг гол элемент 

нь Хүний нөөцийн удирдлагын нэгж болон Гамби Улсын Татварын орлогын газрын үйл 

ажиллагааг явуулахад тохирсон чадвар, ур чадвар, арга барилаар хангах явдал байсан юм.  
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Гамби Улсын Татварын орлогын газрын төслийн хүрээнд ажилтан шалгаруулж авах үйл 

явцын 5-6 дугаар алхмуудыг амжилттай гүйцэтгэхийн тулд сургалт болон сургагч багшийг 

сургах үйл ажиллагааг хөгжүүлсэн байна.  

Нээлттэй ажлын байранд хамгийн сайн нэр дэвшигчийг сонгох, чадварт суурилсан арга 

барилыг Гамби Улсын Татварын орлогын газрын ажилтан, албан хаагчдийн эрх мэдлийн 

тогтвортой байдал нэн чухал юм. Ажил горилогчийн хувийн намтрыг сонгон шалгаруулах 

STARR сонгон шалгаруулалтын арга барилыг Гамби Улсын Татварын орлогын газрын 

ажилтан шалгаруулж авах багт дагаж мөрдүүлэхээр нэвтрүүлсэн байна.  

Шинэ хүн ажилд авах 5 дугаар алхмын гол арга хэрэгсэл болох хувь хүний намтрыг сонгон 

шалгаруулах нь дараагийн шатанд оролцох нэр дэвшигчдийн үнэн зөв жагсаалтыг гаргах 

боломжийг олгодог сонгон шалгаруулалтын арга юм. Гаалийн байгууллагын 

хязгаарлагдмал санхүүгийн болон хүний нөөцийн эх үүсвэрийг шударга, үр дүнтэйгээр 

хуваарилахад нэр дэвшигчдийг сонгох дөрвөн шатлалт арга барилыг санал болгодог: 

• Үйл явцын шударга байдлыг хангахын тул хувь хүний намтрыг сонгон шалгаруулах баг 

бүрдүүлэх; 

• Ажлын байранд ажиллах боломжтой хувь хүний намтрыг сонгох зорилтот тоог 

тодорхойлох (цаашид дараагийн шат нь ярилцлага бол байгаа боломжид тааруулан 

ярилцлагын тоог тодорхойлох); 

• Ажлын байрны тодорхойлолтыг судлан хэд хэдэн чухал шалгуурыг тодорхойлох 

(тухайн ажлын маш сайн гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай шинэ чадвар, ур чадвар 

болон туршлага), мөн хүсч буй шалгууруудыг тодорхойлох; 

• Чухал шалгуурт тохироогүй хувь хүний намтрыг хасах; 

• Хүсч буй шалгуурыг ашиглан хоёрдугаар шатны сонгон шалгаруулалт явуулах 

(хэрэгцээтэй бол); 

• Ажил горилогчдыг зэрэглэх буюу байр эзлүүлэх.  

Энэ аргачлал нь чадварыг эрхэмлэсэн ажлын байрны тодорхойлолтод үндэслэн гаргасан. 

Шинэ хүн ажилд авах 6 дугаар алхмын хүрээнд үр дүнтэй, чадварт суурилсан ярилцлага 

явуулах чадварыг сайжруулахын тулд Гамби Улсын Татварын орлогын газарт сургагч багш 

нарын сургалтыг зохион байгуулсан. Эдгээр сургалтын зорилго нь ажил горилогчийн 

ирээдүйн зан төлөв болон ажлын байрны тохиромжтой байдлыг урьдчилан таамаглахын 

тулд тэдгээрийн өмнөх зан төлөвийн талаар мэдээллийг цуглуулах, сонгон шалгаруулах 

ярилцлагыг үр дүнтэй явуулах арга барилд чиглэсэн.   

Чадварыг эрхэмлэсэн арга барилыг хөгжүүлснээр ярилцлагын явцад тулгарах бэрхшээл, 

саадыг үр дүнтэйгээр даван туулах боломжтой юм. Ажил горилогч нь тухайн ажилд 

тохирсон ур чадвартай эсэхийг харуулах, өмнөх зан төлөвийн талаар нотлох баримт 

цуглуулахын тулд ажилд сонгон шалгаруулах баг нь чадварт суурилсан асуулга явуулах 

арга барил хэрэглэнэ. Чухал шаардлагатай ур чадварын зан төлөвийн үзүүлэлтүүдэд 

(Чадварын стандартад тодорхойлсон чадварын толь бичиг) үндэслэн зан төлөвийн 

асуултуудыг асууна. STARR (Нөхцөл байдал, Үүрэг даалгавар, Үйл ажиллагаа, Үр дүн, 

Шийдэл) арга барилыг ярилцлага хийхэд ашиглах бөгөөд тухайн нэр дэвшигч нь хүссэн ур 

чадварыг эзэмшсэн эсэх талаар нотлох баримт цуглуулахад ашиглана. STARR арга барил 

нь ур чадварыг ашиглах нөхцөл байдал, биелүүлэх үүрэг даалгавар, нэр дэвшигчийн 

үйлдэл, хүрсэн үр дүн, шийдэл болон туршлагаас авсан сургамж зэргээс мэдээлэл 

цуглуулах дараалсан асуултууд бүхий ярилцлагын удирдамжийг санал болгодог.  
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4. ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДВАРЫГ ЭРХЭМЛЭСЭН СУРГАЛТЫН ЗААВАР 

Гаалийн байгууллагууд 21 дүгээр зууны сорилтуудыг даван туулахын тулд өөр бусад 

ажлаас гадна байгууллагынхаа стратегийн (хэтийн) хэрэгцээ шаардлага, мөн байнга 

хувьсан өөрчлөгдөж буй бизнес процесст тавигдаж буй шаардлагуудыг үндсэн чадвар, 

гүйцэтгэх шатны чадвар болон удирдах шатны чадвартай байх гэдэг утгаар нь байнга үнэлж, 

дүгнэж байх хэрэгтэй байна. Тэд шинээр төрөн гарах чадваруудыг урьдаас бодолцож, үүнд 

анхаарлаа хандуулан ажиллах нь чухал байна. Ингэж чадвал гаалийн байгууллагууд 

өөрсдийн бүх ангиллын ажиллах хүчиндээ тэдний гүйцэтгэх үүрэг роль, хүлээх үүрэг 

хариуцлага, тодорхой үүрэг даалгаварт нь тохирсон зөв ур чадвар, зөв мэдлэг, зөв 

хандлагад төлөвшүүлэх үр дүнтэй бодлого төлөвлөж, боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

боломжтой болно. Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэлийн гол арга хэрэгсэл нь сургалт, түүний 

өрнөл (процесс, явц), дэд бүтэц болно. Сургалтын гүйцэтгэх үүрэг роль нь тухайн 

байгууллагын зорилгыг дэмжих, мөн тухайн байгууллагын бодлогыг гүйцэтгэх шатанд үр 

дүнтэй үйл ажиллагаа болгон хувиргах явдлыг хангахад оршино. Энэ нь ялангуяа гаалийн 

байгууллага шинэ технологи, дэвшилтэт процесс нэвтрүүлэхэд их хэмжээний хөрөнгө 

оруулалт хийсэн тохиолдолд маш чухал ач холбогдолтой байх юм. Шинэ технологи, 

дэвшилтэт процесс нь ур чадвартай бөгөөд чадварлаг боловсон хүчингүй бол ажиллахгүй. 

4.1 ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД (БИЕ ДААН) СУРАЛЦАХ, ХӨГЖИХ 

БОЛОМЖ: ЧАДВАРТ СУУРИЛСАН СИСТЕМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ 

Сургалтын бодлого, сургалтын дүрэм журам, бүтэц, зохион байгуулалт, орон тооны 

ажилтан, сургалтын үйл ажиллагаа нь аливаа гаалийн байгууллагын хувьд стратегийн 

(хэтийн) чухал ач холбогдолтой элементүүд юм. Эдгээр элемент нь дараах зүйлсийг 

хэрэгжүүлэхэд хэрэгтэй болно: 

• Төр, засгаас дэвшүүлсэн эрхэм зорилгод нийцэж ажиллах; 

• Гааль болон олон улсын худалдааны холбогдолтой олон улсын, бүс нутгийн болон 

үндэсний стандартыг зөв мөрдөх; 

• Олон улсын худалдаа эрхлэгч нарт зохих түвшний үйлчилгээ үзүүлэх; 

• Нийгэм, олон нийтийг үр нөлөөтэй арга замаар хамгаалах; 

• Хурдацтай өөрчлөгдөж буй байгаль орчны асуудлыг шийдэх. 

Байгууллагын болон хувь хүний хувьсан өөрчлөгдөж буй хэрэгцээ шаардлагыг хангахын 

тулд гаалийн байгууллагаас анхаарч ажиллавал зохих байгууллагын хөгжлийн нэг шийдэл 

нь сургалт. Сургалт нь ямагт тэргүүн ээлжинд тавигдах ёстой бөгөөд гаалийн удирдлагын 

зүгээс стратегийн үүрэг амлалт авсан байхыг шаардана 6 . Ажиллах хүчнээ хөгжүүлж, 

сургалт явуулахтай холбогдсон гаалийн байгууллагын бодлого нь түүний дотоод, гадаад 

стратегийн хамтрагч нарын эрх ашигт нийцсэн байна. Ингэхдээ насан туршдаа суралцах 

болон тухайн байгууллагын хэмжээнд суралцах шинэлэг систем нэвтрүүлэх явдлыг 

хөхиүлэн дэмжиж, үндэсний сургалт нь чадварыг эрхэмлэсэн байх нөхцөлийг хангасан 

байна. Аливаа байгууллагад сургалт явуулах хэрэгтэй гэдгийг хэтрүүлэн ойлгож болохгүй. 

Суралцах стратеги болон сургалтын систем зөв зохистой байвал ажилчдын ажлын үр ашиг, 

үр нөлөө, нэгдмэл байдал, итгэлтэй байдал болон ажлын байрны сэтгэл ханамж 

дээшлэхийн зэрэгцээ байгууллагын зорилго биелэхэд тус дөхөмтэй байх болно. 

                                                 
6 Сургалтын ашиг тусын судалгааны Хавсралт 1. Үндэсний сургалтын асуудал боловсруулах Баруун болон 
Төв Африкийн Бүс нутгийн Ажлын хэсэг, 2010. 
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4.1.1 Энэхүү зааврын зорилтууд 

Энэ баримт бичиг нь гаалийн байгууллагын өргөн хүрээтэй стратегийн чиглэлийг дэмжин 

ажиллах үүднээс үндэсний сургалтын төвүүд болон (бие даан) суралцах аргын 

менежментийн баг (learning management)-ийг хэрхэн яаж цогц болгож шийдэх талаар 

гишүүн орнуудад заавар өгөх зорилготой юм. Мөн байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг 

хангах зорилгоор үндэсний сургалтын бүтцийн хүрээнд хэрэгжүүлэх орчин үеийн, үр 

ашигтай суралцах концепцийг дүрслэн үзүүлэх зорилготой болно. 

Энэхүү зааврыг “Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх зарчим болон практик 

ажиллагааны үндэс суурь” гэсэн энэ баримт бичгийн нэг хэсэг болгон оруулсан байгаа. Энэ 

баримт бичгийг боловсруулан гаргасан нь Чадавхийг бэхжүүлэх хорооноос гаалийн 

байгууллагын хүний хөгжлийг бэхжүүлэх зорилгоор ДГБ-ын Нарийн бичгийн даргын газарт 

олгосон хэд хэдэн мандатын нэгийг нь хэрэгжүүлж байгаа хэрэг юм7.  

Зааврын гаалийн байгууллагуудад хандсан практик зөвлөмжүүд нь гаалийн байгууллагууд 

өөрсдийн (бие даан) суралцах аргын менежментийг хэрэгжүүлэх стратеги, практик 

ажиллагааг хянан үзэх, хэрэгжүүлэх, боловсронгуй болгох, мөн сургалтын бодлого, загвар 

(дизайн) гаргахдаа чадварт суурилсан арга барилаар ажиллах боломжтой байхаар 

хийгдсэн. Энэхүү заавар нь дараах үндсэн дөрвөн зорилтыг тавьсан байгаа:  

• Практик чиглэлийн заавар гаргаж өгөх, ингэснээр гаалийн сургалт болон (бие даан) 

суралцах аргын менежментийн асуудал хариуцсан хүмүүст тус дэм болох; 

• Үндэсний сургалтын төвүүд байгуулж, байгууллагын стратегийн хэрэгцээ шаардлагаа 

хангах замаар байгууллагын тогтвортой байдлыг төлөвшүүлэхэд тус дэм болох; 

• Гаалийн байгууллагууд үндэсний хэмжээний сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, 

хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх болон үнэлж дүгнэх схемүүдээ хянан үзэхэд тус дөхөмтэй 

практик туршлагаас танилцуулах; 

• ДГБ-ын гишүүнчлэлийн хүрээнд дэлхийн хэмжээний сургалтын стандарт боловсруулан 

хөгжүүлэхэд тус дөхөм болох. 

Энэхүү зааврыг ДГБ-ын хуримтлуулсан нарийн мэдлэг, туршлага, гаалийн 

байгууллагуудаас цуглуулсан тэргүүн туршлагууд, мөн хувийн хэвшлээс болон хүний 

нөөцийн мэргэжилтнүүдээс гаргасан бөгөөд олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

сургалтын стандартуудыг үндэслэн боловсруулсан болно. Түүнчлэн ДГБ-ын гишүүн орнууд 

өөрсдийн ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах, сургалтын зардлыг хянах, эргэлтийг жолоодох 

үйл ажиллагаанд дараах байдлаар тус дэм үзүүлэх зорилготой:  

• Бизнесийн соёл, байгууллагын үнэт зүйлс, хөтлөгч зүйлсийг сайжруулах; 

• Хууль сахилт, төрийн зохицуулалт, ажлын байрны үүрэг роль болон профайл, шинэ хүн 

ажилд авахад тавигдах шаардлагыг танилцуулах зайлшгүй шаардлагатай сургалт 

явуулж, түүний явцад хяналт тавих; 

• (Бие даан) суралцах хялбар бөгөөд шинэлэг аргуудыг боловсруулах замаар цэгцтэй 

хөтөлбөр (төлөвлөгөө, curricula), өөрөө суралцах арга хэмжээ (хичээл) бэлтгэж хүргэх; 

• Гаалийн асуудлыг бие даан сурах орчин бүрдүүлэх (гаалийн практик үйл ажиллагааны 

амьд сан (бааз) бүхий, энэ баримт бичгийг нэмж нөхөх виртуал портал болох CLiKC!-

                                                 
7 Энэ нь ДГБ-ын Чадавхийг бэхжүүлэх компендиумд орсон “Гаалийн байгууллагын сургалтын багцыг 
боловсруулах нь” гэсэн материал болон CLiKC! дээр байгаа “Хүний хөгжлийн харилцан идэвхтэй ажиллах 
газрын зураг” (People Development Interactive Map) гэсэн хичээлд оруулсан маш олон тооны практик 
туршлагыг шинэчилсэн ажлын үр дүн юм. 
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ийн Хүний хөгжлийн харилцан идэвхтэй ажиллах газрын зураг (People Development 

Interactive Map)-аар дамжуулан мэдлэг туршлагаа хуваалцах, менежмент хийх). 

Гаалийн сургалтын чанартай системийг бий болгох гол элементүүдэд дараах зүйлс 

багтана: 

• Сургалтын бодлогод бизнесийн хэрэгцээ шаардлагыг тусгаж өгөх; 

• Дээд шатны менежментийн баг сургалтын чиг үүрэг (training functions)-ийг ойлгож, 

дэмжих, мөн сургалтын менежментийн баг, дээд шатны менежментийн баг болон 

холбогдох газар хэлтсүүдийн хоорондын уялдаа холбоог хангах; 

• Ажилчдад нэн шаардлагатай чадваруудыг идэвх санаачилга гарган ойлгож, мэдэх, 

түүний дотор байгууллагын үйл ажиллагааны загвар (operating models)-ыг харгалзан 

үзэж, хэрэгцээ шаардлагын дүн шинжилгээг үр ашигтай бөгөөд үнэн бодитой арга 

замаар явуулах; 

• Үндэсний сургалтад хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт хийх; 

• Чанартай сургалтын стандарт боловсруулж, нэвтрүүлэх явдлыг дэмжих замаар бие 

даан суралцах орчин бий болгох, сургагч багш нар суралцагчдын хэрэгцээ шаардлагыг 

хангахдаа нарийн нягт, гэхдээ уян хатан байх; 

• гүйцэтгэх шатны хувьсан өөрчлөгдөх хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд сургалтыг 

илүү уян хатан хэлбэрээр зохион байгуулах, онолын сургалт арай багатай сургалтын 

хөтөлбөр боловсруулах; 

• Мэдлэг эзэмшүүлэхээс гадна шийдвэр гаргах чадавхийг дээшлүүлэхэд түлхүү 

анхаарах; 

• ДГБ-ын Бүс нутгийн сургалтын төвүүд (Regional Training Center), их сургуулиуд зэрэг 

олон улсын өргөн хүрээтэй сургалтын орчинтой илүү сайн уялдаа холбоотой ажиллах; 

• Гүйцэтгэлийг голлосон шинэлэг, үр ашигтай үнэлгээний (үнэлэх, дүгнэх) стратегитэй 

байх; 

• Суралцах орчинд шинэ технологи ашиглахыг хөхиүлэн дэмжих; 

• Суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх, албан тушаал хаших явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх. 

Сайн загвартай үндэсний сургалтын тогтолцоо (систем) нь байгууллагын болон хувь хүний 

гүйцэтгэлийн аль алиныг нь сайжруулахад чиглэгдсэн байдаг. Чадварыг эрхэмлэсэн арга 

барил нь гаалийн байгууллага үр дүнд суурилсан сургалтын менежмент болон бие даан 

суралцах соёлыг хөхиүлэн дэмжих явдлыг өөрийн санаачилгаар анхаарч авч үзэх боломж 

олгодог. Тийм систем хэрэгжүүлснээр гаалийн байгууллага хичээлийн сэдэвт суурилсан 

(мэдлэгт төвлөрсөн) сургалтын хуучирсан концепцоо өөрчлөх боломж олгодог. Бие даан 

суралцаж, хөгжих процесс нь одоо сурган хүмүүжүүлэх ухаан (pedagogy)-ыг гаалийн 

мэргэшилтэн тухайн сургалтын дараа юу хийх ёстой вэ гэдгээр нь тодорхойлдог болсон. 

Ингэснээр сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө (curricula) болон сургалтын процессыг гаалийн 

мэргэшлийг тодорхойлдог хамгийн гол бөгөөд өвөрмөц чадваруудад хандуулах болно. 

4.1.2 Гаалийн асуудлыг үр нөлөөтэй аргаар бие даан сурч, хөгжих зарчмууд 

Зарчим 1. Улс төрийн үүрэг амлалт  

Улс төрийн хатуу үүрэг амлалт нь ажиллах хүчний хөгжилд зохих ёсны нөөц хуваарилах, 

хүний нөөцийн, түүний дотор сургалтын цогц бодлого батлахад чухал ач холбогдолтой юм. 
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Улс төрийн дээд түвшний дэмжлэг олж авах болон тийм дэмжлэгийг цааш нь үргэлжлүүлэн 

авч үлдэхийн тулд байгууллагын зохион байгуулалт, сургалтын үр өгөөж, ашиг тусыг тоон 

илэрхийллээр тооцож, системчилсэн дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай байдаг. Хүний 

нөөцийн бодлого, процесс болон сургалтын бодлого, процессыг нэг цогц болгож чадвал ийм 

дүн шинжилгээг үр ашигтай байдлаар хийх арга хэрэгсэл (tool) аяндаа бий болно. Учир нь 

ийм цогц байдал нь чадвар (чадварууд) болон байгууллагын гүйцэтгэлийн хооронд тод 

уялдаа холбоо үүсгэдэг. 

Сургалт явуулах (зохион байгуулах) үйлчилгээ нь хүний нөөцийг удирдан зохицуулах 

үйлчилгээтэй нягт уялдаа холбоотой байдаг тул сургалт явуулах (зохион байгуулах) 

үйлчилгээ нь стратегийн түвшинд шийдвэр гаргах процессын нэг хэсэг болох ёстой юм. 

Ингэснээр сургалт явуулах (зохион байгуулах) үйлчилгээ нь дунд шатны удирдлагын (дунд 

шатны менежментийн) алсын хараа болон бодлогыг хэрэгжүүлэхэд түшиг болж, бас 

чадварлаг бөгөөд туршлагатай сургагч багш нар болон сургалтын менежерүүдийн 

сонирхлыг татсан, мөн тэнд байнга ажиллах сонирхол төрүүлсэн сургалтын ажил, албан 

тушаал эрхлэх хүсэн хүлээсэн боломжийг бүрдүүлдэг. 

Бүх гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх ажилтнууд, мөн тухайн байгууллага бүхэлдээ 

сургалтын талаар дараах ойлголттой байх ёстой:  

• Сургалт нь байгууллагын хөгжилд гол үүрэг гүйцэтгэдэг; 

• Сургалт нь хүний нөөцийн хөгжил, гүйцэтгэлд нөлөөлдөг; 

• Сургалт нь тухайн байгууллагын олон нийтийг татах болон мэргэшлийн ур чадвараа 

олон нийтэд харуулах боломжийг нэмэгдүүлдэг. 

Сургалт нь тухайн байгууллагын ерөнхий стратегийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын үнэт 

зүйлсийг үр ашигтай аргаар бусдад таниулах, нэгдсэн хамт олныг бий болгох гол 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг бөгөөд удирдлагын урт хугацааны алсын харааг амьдралд 

(гүйцэтгэх шатанд) буулгаж хэрэгжүүлэх, байгууллагын гүйцэтгэлийг зорьсонд нь хүрэх 

хэрэгсэл болдог. 

Зарчим 2. Байгууллагын ажил сайжрах ба гүйцэтгэлийг дүгнэх 

Сургалтыг байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг хангах хувийн авьяас чадвар (personal 

ability)-ын илэрхийлэл болсон ур чадвар, мэдлэг, зан төлөв (skills, knowledge, behaviours)-

ийн нийлбэр болох чадвар (competencies)-ыг хөгжүүлэх, бататгах зорилгоор боловсруулж, 

хүргэх хэрэгтэй. 

Гаалийн орчин нь гаалийн байгууллагын ажлын байрны онцлогт тохирсон тодорхой мэдлэг, 

ур чадвар, хандлагыг хөгжүүлж, бататгах хэрэгцээ шаардлагыг бий болгодог.  

Чадварыг эрхэмлэсэн арга барил нь сурсан мэдсэнээ ажлын орчинд хэрэгжүүлэх явдалд 

анхаарч, тухайн ажлын байранд ажиллаж буй хувь хүний хөдөлмөрийн бүтээмж (ажлын 

гүйцэтгэл) дээшилсэн эсэхээр үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор эрх мэдлийг шилжүүлэх 

боломж олгодог. Сурч мэдэх процессыг төлөвлөхдөө олж авсан мэдлэг (ойлголт), ур 

чадвараа өөрийн ажлын байранд хэрэгжүүлэх, тухайн ажлын байрны үүрэг даалгаврын 

биелэлтэд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг суралцагч нарт эзэмшүүлэхэд 

анхаарах хэрэгтэй. 

Чадварыг эрхэмлэсэн арга барилыг батлан хэрэгжүүлж буй гаалийн байгууллагын тоо 

сүүлийн хэдэн жилд нэлээд хэмжээгээр нэмэгдэж, гаалийн нэлээд олон байгууллага 

гаалийн ажилтны эзэмшвэл зохих мэргэшлийн өвөрмөц чадваруудыг багцлан тодорхойлж 

гаргаад байна. 
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ДГБ-ын PICARD (Partnerships in Customs Academic Research and Development – Гаалийн 

академийн судалгаа, хөгжлийн чиглэлээр хамтран ажиллах) хөтөлбөрийн хүрээнд 2008 

оноос боловсруулан гаргасан (гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх шатны болон стратеги 

боловсруулах шатны менежерүүдэд зориулсан) Мэргэшлийн ур чадварын стандарт нь 21 

дүгээр зуунд гаалийн байгууллагыг үр ашигтайгаар удирдан зохион байгуулахад 

шаардлагатай чадваруудыг үндэслэн, удирдлагын түвшинд мөрдөх хөгжлийн нэгдсэн 

стандарт болно. Эдгээр стандарт нь хэд хэдэн шинэ санаачилгын үндэс суурь болсон юм. 

Европын Холбооны Гаалийн байгууллагын чадварын стандарт нь Европын Холбооны 

28 гишүүнд зориулсан, гаалийн байгууллагын үндсэн бөгөөд өвөрмөц чадваруудыг 

стандарт хэлбэрт оруулж багцлан тохиролцсон баримт бичиг юм. Бас Буркина Фасо, 

Гамби, Марокко, Өмнөд Африк зэрэг улсын гаалийн байгууллагууд өөрийн улсын 

онцлогт тохирсон хөгжлийн болон боловсролын хөтөлбөртэй болох зорилгоор 

гаалийн байгууллагын хүрээнд мөрдөх хүний нөөцийн болон сургалтын бодлого 

боловсруулах үндэс болсон өөрсдийн чадварын стандартыг боловсруулан батлаад 

байна. 

Чадварыг эрхэмлэсэн хүний нөөцийн болон сургалтын цогц бодлого хэрэгжүүлэх нь чухал 

ач холбогдолтой юм. Хүний нөөцийн менежментийн баг нь суурь процессуудыг удирдан 

чиглүүлж, сургалтын гол гол баримт бичгүүдийг боловсруулдаг. 

Тухайн байгууллагын системийн хэмжээнд шаардагдах чадварыг тодорхойлж, ажлын байр 

болон чадварын стандарт батлан гаргах нь тухайн байгууллагын сургалтыг түүний 

бизнесийн үйл ажиллагааны загвар болон тухайн байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад 

нийцүүлэх явдлыг хангах хэрэгсэл, процесс (tools and processes) болж өгдөг. Хүний нөөцийн 

менежментийн багаас цаашлаад гүйцэтгэлийн болон үнэлгээний стандарт боловсруулан 

гаргавал сургалтын үйл ажиллагааг ажиллах хүчний хэрэгцээ шаардлагатай холбож, нэг 

мөр болгох нөхцөл бүрдэнэ. Ингэснээр чадварыг эрхэмлэсэн сургалтын тогтолцоо нь 

сургалтын менежмент болон сургалтын загвар, хэрэгжилт, түүний дотор суралцах арга нь 

гаалийн байгууллагын үүрэг даалгавар, үйл ажиллагааны (гүйцэтгэх шатны) соёл, орчны 

шаардлагатай нийцэх нөхцөлийг хангаж өгдөг. 

Зарчим 3: Албан тушаал хаших явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх, хувь хүний ахиц дэвшил 

Гаалийн сургалтын бодлого нь хүн бүхий л амьдралынхаа туршид суралцах зарчим дээр 

суурилсан байх ёстой бөгөөд аливаа нэг албан хаагч мэргэшлийн албан тушаал хаших 

хугацаандаа тасралтгүй хөгжих боломжийг олгох ёстой. 

Гаалийн байгууллагын сургалт нь хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж буй гаалийн орчинд 

байнга хувьсан өөрчлөгдөх мэдлэг, туршлага (ур чадвар), чадварын багц боловсруулах 

стратеги (хэтийн) бодлоготой ажиллах замаар хариу үйлдэл үзүүлдэг байх хэрэгтэй. 

Гаалийн мэргэшлийн ажилтнууд тухайн ажлын байранд тусгайлан шаардагдах, бас хувьсан 

өөрчлөгдөх техникийн чадвараас гадна ерөнхий чадвар, түүний дотор удирдан манлайлах 

зэрэг нийтлэг чанарын ур чадвартай байх шаардлагатай. 

Суралцах соёлд шилжих (тийм соёл эзэмших) гэдэг нь хувь хүн бүр өөрсдийн өдөр тутмын 

ажлаа илүү сайн гүйцэтгэн, дараагийн шатны албан тушаалд дэвших бэлтгэлийг хангах 

бүрэн чадвартай болох, эсхүл тийм чадвараа хөгжүүлэхэд шаардлагатай сургалтаа олж 

тодорхойлох замаар өөрийн мэргэшлийн ур чадвар болон өөрийгөө хөгжүүлэхэд аажмаар 

хариуцлагатай ханддаг болж төлөвшихийг хэлнэ. 

Мэргэшлийн ажилтан (гаалийн ажилтан болон сургалтад хамрагдсан хүмүүс) нь нийт 

сургалтын системийн төвд, мөн түүнчлэн бие даан суралцах аргын менежментийн төвд 

байх ёстой. Сургалтын маш сайн хөтөлбөртэй байх нь хэрэв сургалтыг хүмүүс ажил 
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мэргэшлээ дээшлүүлэн хөгжүүлэх цогц бодлогын үндсэн хэсэг болгосон бол ашиг тустай 

байхаас гадна урам зоригийг идэвхжүүлнэ. 

Суралцагч нарыг зоригжуулах, мөн сургалт цаг үеэ олсон, ач холбогдолтой байх нь гол зүйл 

юм. Хөгжлийн хөтөлбөр болон сургалтын хөтөлбөр нь хоёулаа ажлын байр тус бүрт 

хамаарах үүрэг даалгавар, үүрэг роль, шатлал, мөн албан тушаал ахих болзол нөхцөлийн 

дагуу гаргасан хүн тус бүрийн профайлд нийцсэн байна. 

Зарчим 4: Инноваци (шинэ нээлт, шинэлэг санаа) 

Инноваци гаргаж хэрэгжүүлэх нь суралцагч байгууллага болох соёлын дэвшлийг хөхиүлэн 

дэмжих ажлын суурь үндэс болох бөгөөд гаалийн нарийн төвөгтэй үүрэг даалгаврыг хийж 

гүйцэтгэхэд шаардлагатайгаас гадна хүмүүсийн сонирхлыг татах, тэднийг тогтоон барих 

түлхүүр болдог. Шинэлэг хэлбэрээр бие даан суралцах олон төрлийн арга, хэрэгсэл (a wide 

range of innovative  learning methods and tools) байдаг бөгөөд тэдгээрийг хослуулан хэрэглэж 

байгаа (blending) нь зардал мөнгөний хэмнэлттэй, цаг үедээ тохирсон, уян хатан сургалтын 

систем болоод суралцах аргын менежмент нэвтрүүлэхэд тус дөхөм болж байна. 

Холимог бөгөөд инноваци бүхий суралцах арга, технологи (combined and innovative learning 

methods and technologies) ашиглаж байгаа нь байгууллагын гүйцэтгэлийг сайжруулах, 

бизнесийн өөрчлөлтөд түргэн дасах, ажил дээр суралцах хүсэлтийг түргэн шийдэх, 

ажилтнуудын оролцоо, авьяас чадварын менежментийг сайжруулахад ач тус болж байна. 

Олон нийт болон баг хамт олонд зориулсан бие даан суралцах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, мөн 

байгууллагын хэмжээнд бие даан суралцах портал нээн түгээж байгаа нь цогц боловсрол 

(цогц оюун ухаан) болон байгууллагын мэдлэгийн менежментийг урагшлуулан хөгжүүлэхэд 

зайлшгүй шаардлагатай, үнэ цэнэтэй хөрөнгө мөн юм. Энэ нь жилээс жилд улам бүр тодрон 

харагдсаар байна. Түүнчлэн хүн ам зүйн статистик мэдээ хувьсан өөрчлөгдөж, технологийн 

хэрэглээ улам бүр нэмэгдэхийн хэрээр байгууллагууд асуудлыг хамтран (багаар) шийддэг 

процессыг хөхиүлэн дэмжих зорилгоор ажилчиддаа мэдээллийн хэрэгслээр харьцах 

нийгмийн зан төлөв суулгах явдлыг улам бүр дэмжиж байна. 
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4.2 ГААЛИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ 

Хүний хөгжлийн интерактив зураглалд холбогдож, гаалийн байгууллагын хөтөлбөрүүдийн 

талаарх өргөн хүрээний жагсаалттай, ялангуяа, Финлянд, Япон, Канад, Кот-Дивуар, Шинэ 

Зеланд гэх мэт орны гаалийн байгууллагын Үндэсний чиглүүлэх сургалт болон Үндсэн 

мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөртэй танилцаарай 

Гаалийн сургалтын систем нь бүхэлдээ чадварыг эрхэмлэсэн арга барилд үндэслэсэн байх 

ёстой. Үүнийг ажил хэрэг болгохын тулд сургалтын инженерчлэлийг батлан хэрэгжүүлбэл 

зохино. Сургалтын инженерчлэл гэдгийг сургалтын үйл ажиллагааны дизайн, зохион 

байгуулалт, хэрэгжүүлэлт, үнэлгээг хоорондоо уялдан зохицсон бөгөөд дүрэм журамд 

нийцсэн арга замаар хэрэгжүүлэх боломжтой бодлого, хэрэгсэл, аргууд (policies, tools and 

methods)-ын бүхэл бүтэн цогцыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг. 

Сургалтын системийг арга зүйтэйгээр хангах, мөн засч сайжруулахын тулд сургалтын 

инженерчлэлийг дараах хоёр багана болгон ангилж болно: сургалтын менежментийн 

инженерчлэл, сурган хүмүүжүүлэх ухааны инженерчлэл.  

Сургалтын менежментийн инженерчлэл нь гаалийн байгууллагын сургалтын үндэсний 

бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүй, дүрэм журам мөрдөх, 

боловсронгуй болгох, хүний нөөц, санхүүгийн нөөц болон материалын нөөц бүрдүүлж, 

удирдан зохицуулах, мөн түүнчлэн сургалтыг амьдралд хэрэгжүүлэх (ажил хэрэг болгох) 

болон тухайн байгууллагын системийн хэмжээний гүйцэтгэлийг нийтэд нь үнэлж дүгнэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой бүх бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ. 

Сурган хүмүүжүүлэх ухааны инженерчлэл буюу бие даан суралцах загвар (learning design) 

нь сургалтын стандарт буюу ажлын байрны стандарт (the Training Frameworks or Standards 

attached to each job), сургалтын хөтөлбөр, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх сургалтын заавар 

боловсруулах (дизайн гаргах), хэрэгжүүлэх, тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгсэл, арга зүй (tools 

and methods) дээр төвлөрдөг.  

Сургалтын инженерчлэлийн бүх процессын үндсэн зорилго нь сургалтын стандартыг 

хэрэгжүүлэх, сургалтын системийг байнга сайжруулах явдал юм. Эдгээр зорилгод хүрэхийн 

тулд сурган хүмүүжүүлэх ухааны инженерчлэлийн саналын техник эдийн засгийн 

үндэслэлийг гаргах, эсхүл шинэчлэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар шийдвэр гаргах нийтлэг 

процесс бий болгох ажлыг нарийн сайн уялдуулан зохицуулж, тэр нь сургалтын 

менежментийн инженерчлэл болон (бие даан) суралцах загварыг хэрэгжүүлэх процесст 

ашиг тустай байх явдал хамгийн чухал юм. 

4.2.1 Гаалийн сургалтын бодлого боловсруулж батлах нь 

Гаалийн сургалтын бодлого нь гаалийн байгууллагын ажилтнаа сургахтай холбоотой өргөн 

санаа, суурь үндэслэл, үндсэн сонголтууд, тэргүүлэх чиглэлүүд болон стратегийн 

илэрхийлэл юм. Энэ бодлого нь сургалтын үйл ажиллагаа хэрхэн явагдахыг тодорхойлох 

бөгөөд үүнд гаалийн байгууллагын итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс шингэсэн байна. 

Аливаа нэг сургалтын бодлогод тусгаж болох юм гэсэн бүх элементийг жагсаан гаргах 

шаардлагагүй бөгөөд тэгэх ч боломжгүй байж болох юм. Гаалийн байгууллага юуг бодлогын 

хүрээнд зааж өгөх, юуг сургалтын захиргааны мэдэлд нээлттэй үлдээж болох вэ гэдэг 

асуудлыг шийдэж болох бөгөөд тэгэх нь ч зүйтэй юм. Гэхдээ сургалтын бодлого нь дараах 

зурагт үзүүлсэн үндсэн элементүүдийг агуулсан байх ёстой. 
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Зураг 9. Сургалтын бодлого 

 

Хүснэгт 13. Сургалтын системд хамаарах оролцогч талуудын үүрэг хариуцлага 

Оролцогч талууд Хүлээх үүрэг, хариуцлага 

Дээд шатны удирдлага • Сургалтын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг найдвартай шийдэж өгөх 

Гаалийн ерөнхий 
газрын Хүний нөөцийн/ 
Боловсон хүчний 
хэлтэс 

• Уялдаа холбоог хангах 

• Орон тооны төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн тасалдал (хоцрогдол), 
чадварын хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэж үндэсний сургалтын 
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох. 

Сургалтын чиг үүрэг 
• Үр ашигтай, зардал мөнгөний хэмнэлттэй сургалтын хөтөлбөрийг 

бэлтгэж, хүргэх. 

Орон нутгийн 
менежерүүд 

• Бүс нутаг/ газар, хэлтэс тус бүрийн сургалтын үйл ажиллагааг 
уялдуулан зохион байгуулах. Тэдний удирдлага дор байгаа 
ажилтнууд зохих сургалтад хамрагдсан байх нөхцөлийг бүрдүүлэх. 

Тухайн сургалтыг өмчлөх эрх (Ownership of the Training) 

Сургалтын бодлогыг хэн хариуцаж байгаа, өөрөөр хэлбэл, хэн боловсруулан гаргасан, хэн 

хянах үзэх эрхтэй болохыг сургалтын бодлогод тодорхойлж өгөх ёстой. Сургалтын чиг үүрэг 

(training functions)-ийн энэхүү бодлогод нөлөөлөх хэмжээ хязгаарыг бас зааж өгсөн байх 

ёстой. Мөн түүнчлэн, сургалтын бодлогоор сургалтын бүрдэл хэсгүүд, тэдгээрийн гол 

элементүүдийг тодорхойлж өгсөн байх шаардлагатай.  

Зураг 10. Сургалтын системийн бүрдэл хэсгүүд 

 

Эрхэм зорилго нь тухайн Сургалтын төвийн үндсэн зорилгын товч
тодорхойлолт юм. Эрхэм зорилго нь маш өргөн (ерөнхий) утгатай, цөөн
хэдэн мөрөөс хэтрэхгүй урттай байна.

Эрхэм зорилго 
(Mission Statement)

Үнэт зүйлс нь өгөгдсөн нөхцөл байдалд шаардагдах зан төлөвийн
стандарт ямар байхыг харуулсан гүн итгэл үнэмшил, эсхүл гаалийн
байгууллагын төрөлхийн хүсэл тэмүүлэл юм. Үнэт зүйлс нь тухайн
гаалийн байгууллагын бүх үйл ажиллагаанд, түүний дотор түүний
сургалтын хөтөлбөрт онцлог төрх бий болгож өгдөг.

Үнэт зүйлс (Values)

Зарчим гэдэг нь тухайн сургалтын төв холбогдох гаалийн байгууллагын
үнэт зүйлс, эрхэм зорилгод нийцсэн арга хэлбээр гол зорилгодоо
хүрэхийн тулд үйл ажиллагаагаа хэрхэн зохион байгуулахыг
тодорхойлж өгдөг дүрэм юм.

Зарчмууд (Principles)

Энэ нь сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч бүх талын хооронд ажлын
ачааллыг хуваарилах асуудалтай холбоотой болно. Энэ нь сургалтын
системд дэмжлэг болох янз бүрийн үйл ажиллагаанд хамаарах үүрэг,
хариуцлагын хуваарилалт юм.

Үүрэг хариуцлагын
стандарт
(Accountability
Framework)
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Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, тэдгээр хэрэгцээ шаардлагыг хангах 

бодлого болон бодлого хэрэгжүүлэх стратеги боловсруулах ажил нь сургалтын тулгамдсан 

асуудлыг шийдэхийн тулд гаалийн менежерүүдэд хэрэг болох сургалтын алсын харааг 

гаргаж ирэхэд маш чухал ач холбогдолтой хэрэгсэл болох нь нотлогдоод байна. Гэхдээ ганц 

энэ алсын хараа нь сургалт явуулахад хангалтгүй. Үүний дараа бас сургалтын төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэхэд тус дөхөм болох өөр бусад арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тиймээс сургалтын 

систем нь холбогдох шаардлагын дагуу хөгжүүлбэл зохих бүтцийн янз бүрийн элемент 

(various building blocks)-ээс бүрдэнэ. 

4.2.2 Сургалтын голлон тоглогч нарын үүрэг роль, үүрэг хариуцлагыг 

тодорхойлох нь 

Аливаа байгууллагад хувийн болон мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх боломж бололцоо 

олгоход чиглэсэн зөв алхам, мөн түүнчлэн авьяас чадварыг татаж, тогтоон барих сургалт 

хэрэгтэй. Тэр нь аливаа сургалтын бодлогын амжилт тухайн сургалтын голлон тоглогч нар, 

тэдний гүйцэтгэх үүрэг роль, хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхой заасан сургалтын дүрэм 

зэрэг стратегийн баримт бичиг зохих ёсоор бэлтгэж гаргасан эсэхээс шалтгаална гэдгийг 

хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ хэсгийн дараа голлон тоглогч 3 этгээдийн талаар дурдсан 

бөгөөд уг жагсаалт нь зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй. Дээд шатны менежерүүд болон 

суралцагч нарын шууд удирдлага нь өмнөх “Үүрэг, хариуцлага” гэсэн хэсэгт заасанчлан бас 

хэрэгтэй юм. 

Сургалтын менежерүүд 

Сургалтын үүрэг роль нь байгууллагын зорилтуудыг хүргэхэд тус дэм болох, тухайн 

байгууллагын бодлогыг гүйцэтгэх шатанд үр дүнтэй үйл ажиллагаа болгон хувиргах 

нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. Үүний тулд сургалтын менежерүүд өөрсдийгөө тухайн 

байгууллагын манлайлагчид гэж харж, бас тэгэж харагдах хэрэгтэй. Сургалтын 

менежерүүдийн үндсэн үүрэг даалгавраас дурдвал:  

• Сургалтын процессын үндсэн үе шатууд, бүрдэл хэсгүүдийг тодорхойлох; 

• Сургалтын хэрэгцээ шаардлагын янз бүрийн эх сурвалжийг ялгаж салгах; 

• Эдгээр хэрэгцээ шаардлагыг нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийж, удирдан зохицуулах; 

• Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах; 

• Сургалтын нөөц болон үйл ажиллагааг төлөвлөж, удирдан зохицуулах; 

• Сургалт болон сургалтад хамрагдагч нарыг дүгнэх зөв зохистой аргачлал (accurate 

assessment methods) батлан мөрдөх; 

• Үнэлгээний систем (evaluation system) бий болгож, сургалтын үр дүнг удирдан 

зохицуулах; 

• Гүйцэтгэх шатны ажлын амжилт, байгууллагын үр дүнг эрхэм болгож, түүнд хүрэх; мөн 

• Сургалтын дизайн гаргах системтэй (цэгцтэй) арга барилыг багшлах/ заах аргын 

стандарт хэрэгсэл (standardized teaching tools)-ийн хамт батлах. 

Сургалтын менежерүүд энэ хүрээндээ тухайн гаалийн байгууллагын шаардлагыг бүрэн 

ойлгож мэдсэн байх ёстой. БНХАУ-ын гаалийн байгууллагын Гонгконгийн салбарын адил, 

сургалтын менежерүүд ийм үүрэг рольтой ажиллахын тулд бас дотоод, гадаад харилцааг 

зохих ёсоор хөгжүүлэх, эсхүл зохих ёсны байлгах ёстой. 
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Сургалтын хувьд сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудтай стратегийн ямар 

харилцаатай болохоо тодорхойлох нь тухайн байгууллагын сургалтын хэлтсийн статусын 

талаар тодорхой ойлголт олж авах, хөгжлийн тулгамдсан асуудлууд, тэргүүлэх чиглэлийг 

тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм8. 

Сургалтын менежерүүд шийдвэр гаргагч нарыг болон шаардлагатай бол хандивлагч нарыг 

итгэл үнэмшилтэй мэдээллээр хангахын тулд сургалтын ашиг тусыг тоо баримтаар 

илэрхийлэхийн төлөө ухамсартай үйл ажиллагаа явуулбал зохино. Үүний тулд сургалтын 

үр өгөөжийг тоо баримтаар (тоон илэрхийллээр) тооцох үнэлгээний эрүүл саруул схем 

ашиглах, нэг хэвийн бөгөөд системтэй (цэгцтэй) дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай болно. 

Тухайн байгууллагын сургалтын системийн төвд байх суралцагчид 

Хувь хүн болон байгууллагад мотивац төрүүлж, ашиг тус өгөх сургалтын сайн стратеги, бие 

даан суралцах аргын сайн менежменттэй байхын тулд гаалийн ажилтан (сургалт хүлээн 

авагч) тухайн сургалтын бүхэл бүтэн системийн төвд байх ёстой. 

Сургалтад хамрагдсан хувь хүн гэрчилгээтэй болох, ямар нэг мэргэшил эзэмших, илүү эрх 

мэдэлтэй болох, эсхүл тийм эрх мэдэл түр шилжүүлэн хүлээн авах (delegations), шинэ 

чадвар, мэдлэг эзэмших, үүрэг, хариуцлага нь нэмэгдэх, эсхүл янз бүрийн ажил төрөлтэй 

болох боломжтой болж болох юм. Үүний үр дүнд, Тухайлбал, албан тушаал ахих, эсхүл 

цалин урамшуулал нь нэмэгдэх боломжтой болно. Энэ бүх процессын эцсийн дүн нь 

байгууллагын гүйцэтгэл сайжирсан байх явдал юм. 

Сургалт нь албан тушаал хаших явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх явдлын нэг хэсэг гэдэг 

утгаараа албан тушаалын бүх түвшин (all levels), мөн бүх үе шат (all stages)-нд байгаа 

гаалийн ажилтанд суралцах боломж олгох ёстой: ажилд шинэ хүн авахаас эхлээд 

мэргэшилтэн хүртэл, шинэ чадвар эзэмшүүлэхээс эхлээд мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх/ 

шинийг мэдэж сурах хүртэл, мөн мэргэшлийн ажилтныг хөгжүүлэх хүртэл, мөн түүнчлэн 

манлайлал, менежментийн хөгжлийн янз бүрийн шат (different steps)-нд байгаа хүмүүст 

тийм боломж олгох ёстой. Суралцагч нар сургалтын бүхий л процессын явцад идэвхтэй 

байж, идэвхтэй оролцох нь тухайн сургалтын чанарт чухал нөлөө үзүүлнэ: Зөвхөн 

сургалтын үеэр төдийгүй бас сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлохоос эхлээд 

сургалтын үр дүнг үнэлэх хүртэл.  

Суралцагч нар нь өөрсдийн ажлын байрны профайлд заасан чадвар, гүйцэтгэлд тавигдсан 

шаардлага, тухайн байгууллагын төлөвлөгөөт сургалтын хөтөлбөрүүд, мөн шаталсан 

хөгжлийн болон албан тушаалын зураглал (маппинг)-ыг үндэслэж, сургалтын хэрэгцээг 

тодорхойлоход хувь хүний зүгээс оролцох үүрэг, хариуцлага хүлээсэн байх ёстой. Тухайн 

байгууллага нь эдгээр элементийн дагуу сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаанд хамрагдах 

боломжийг гаалийн ажилтнууддаа олгох замаар тэдний идэвхтэй суралцах соёлыг дэмжин 

ажиллавал зохино. Суралцах хүмүүсийг тэдний профайл, хувийн мотивац, хүсэлт гаргагч 

этгээдийн одоогийн хийж байгаа болон суралцсаны дараа хийх ажлын гүйцэтгэл, чиглэлийн 

удирдлагаас нэр дэвшүүлсэн байдлыг харгалзан үзэх, мөн эдгээр шалгуурыг хослуулан 

хэрэглэх замаар сонгон шалгаруулбал зохино9. 

Тухайн байгууллагын сургалтын дүрэмд суралцагч нар дараах үүрэг амлалт авсан байхыг 

тодорхой заасан байна: 

                                                 
8 “Хавсралт 15: Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч гол талуудтай стратегийн ямар харилцаатай болохоо 
тодорхойлох нь”-ийг үз.  

9 Ази, Номхон далайн орнуудын гаалийн байгууллагын сонгон шалгаруулалт явуулах шалгуурыг эмхтгэн Ази, 
Номхон далайн орнуудын компендиумийн 17 дугаар нүүрэнд оруулсан байгаа. 
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• Сургалтын арга хэмжээнд оролцох зохих ёсны бэлтгэл хангасан байх (холбогдох 

баримт бичигтэй танилцсан байх, урьдчилсан байдлаар түвшин тогтоох тест өгсөн, 

мөн/ эсхүл шаардлагатай бэлтгэл ажил хангасан байх, гэх мэт); 

• Сургалтад идэвхтэй оролцох, мөн байгууллагаас өгсөн заавар, зөвлөгөөг дагаж мөрдөх 

(хичээлийн хуваарийн дагуу ажиллах, хамтын буюу бүлгийн ажилд оролцох, гэх мэт); 

• Сургалтын явцад олж авсан мэдлэгээ ашиглах, түүнийг өөрийн нэгжид анх дэвшүүлсэн 

зорилтондоо хүрэх арга хэрэгсэл болгон хувиргах нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

• Сургалтын дараа авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар болон батлагдсан 

сургалтын үнэлгээний процессын дагуу хүрсэн үр дүнгийн талаар буцаж тайлагнах. 

Тухайн сургалт нь суралцагч болон байгууллагын аль алиных нь хувьд хамгийн сайн үр 

өгөөжтэй байх явдлыг хангахын тулд сургалтын дараах арга хэмжээг зохион байгуулах 

хэрэгтэй. 

Ажлын гүйцэтгэлийг удирдан жолоодогч чухал хүмүүсийн нэг болох сургагч багш нар 

Гаалийн байгууллагын орчин нөхцөл нь гаалийн байгууллагын доторх янз бүрийн албан 

тушаалын техникийн асуудалтай өвөрмөц холбоотой тусгай мэдлэг, зан харилцааны ур 

чадвар эзэмшсэн байхыг шаарддаг. Гэвч гаалийн сургалт нь тухайн байгууллагын бүх 

түвшний манлайлал, менежментийн чадавхийг хөгжүүлэх зэрэг өргөн хүрээний нэмэлт 

мэдлэг, ур чадвар, чадвар эзэмшсэн байхыг шаарддаг. 

Тиймээс сургалтын (багш нарын) чадамжид түлхүү анхаарах хэрэгтэй: сургалтын албаны 

бүх ажилчид сургагч багш нарын хамт нэгэн багийг бүрдүүлж байдгийн хувьд өөр өөрсдийн 

хариуцсан салбарын (сэдвийн) хүрээнд гүн гүнзгий мэдлэг олж авч, түүнийгээ байнга 

баяжуулж байх, заах аргыг хөгжүүлэх далайцтай хөтөлбөрт хамрагдсан байх, өөрсдийн 

хариуцсан сэдвийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавин ажиллах, худалдаа болон гаалийн 

салбарын аль алиных нь практик ажиллагаа, шинэчлэл өөрчлөлтийн талаар байнгын 

мэдээлэлтэй байх ёстой. Шаардлага хангасан ажилтнуудад албан тушаал амлах, мөн 

албан тушаал ахиж дэвших боломж олгосон идэвх санаачилгатай бодлого, түүнчлэн 

урамшууллын өөр бусад арга хэлбэр нь сургалтын статусыг өндөрт өргөж, сургалтын 

бүтцийг бүхэлд нь үр өгөөжтэй болгодог.  

Сургагч багш нарын статус гаалийн байгууллага бүрд янз бүр байдаг байна: тухайн 

байгууллагын сургалтын бодлого болон мэргэшлийн сэдвээс хамааран багш нар нь бүтэн 

цагаар (байнгын орон тоон дээр - full-time), мөн/ эсхүл богино цагаар (үндсэн ажлын 

хавсарга байдлаар, ажлын хажуугаар - partial time) ажилладаг байна. Ийм янз бүрийн 

байдал нь багш нарын талаар баримтлах бодлогод нөөлөлөх нь ойлгомжтой. Сургагч багш 

нарыг сонгон шалгаруулах шалгуур нь ямар ч байсан тэд дараах нөхцөлийг хангасан 

байхад оршино.  

• Тухайн хичээлийн сэдвээр мэргэшсэн, тодорхой туршлагатай байх; 

• Заах аргын өндөр мэдлэг, чадвартай байх; мөн 

• Хүсэл сонирхолтой байх. 

Иймээс тухайн байгууллагууд өөрсдийн сургагч багш нараа байнга дэмжин ажиллавал 

зохих бөгөөд сонгогдсон багш нар нь дараах үүрэгтэй байна: 

• Өөрсдийн мэдлэг, чадварыг бодит нөхцөл байдалд тохирсон, идэвх санаачилгатай 

аргаар дээшлүүлэх чадвартай болохоо байнга илтгэн харуулах; 
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• Сургагч багшаар ажиллах чадвараа дээшлүүлэх зорилгоор багш нарын (заах аргын) 

дотоод, эсхүл гадаад сургалтад хамрагдах; мөн 

• Хэрэв орон тооны ажилтан бол нэгж байгууллагын гүйцэтгэх шатны сүүлийн үеийн ур 

чадвар, мэдлэг, хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхах үүднээс холбогдох нэгжээс жил бүр 

зохион байгуулдаг богино хугацааны хавсарга хөтөлбөр, академийн хичээл сургууль, 

хурал чуулганд оролцох10. 

Түүнээс гадна мэдлэг, туршлагаасаа хуваалцахыг хүсч урьсан багш буюу лектор (илтгэгч, 

лекц уншигч) нарын профайл нь дээд, эсхүл дунд түвшний гүйцэтгэх шатны гаалийн 

ажилтнуудаас эхлээд их, дээд сургуулиудын эрдэмтэн мэргэд хүртэл, эсхүл гаалийн 

байгууллагын түншүүдийн зүгээс баримталж буй бодлогыг суралцагч нарт хүргэх ажилд 

оролцдог бөгөөд аудит, нягтлан бодох бүртгэл, олон улсын худалдаа зэрэг тодорхой 

салбарын асуудлаар нарийн мэргэшсэн төрийн бусад байгууллага болон хувийн 

байгууллагын мэргэжилтнүүд (шинжээч нар) гээд маш ялгаатай байж болох юм11. 

4.2.3 Чадварыг эрхэмлэсэн сургалтын стратеги хэрэгжүүлэх 

Зураг 11. Сургалтын процесс 

 
Сургалтын стратеги нь сургалтын бодлогыг амьдралд хэрэгжүүлэх зорилготой байдаг. 

Захиалгат сургалт (тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилготой сургалт - tailored 

training)-ын стратеги боловсруулахын тулд инженерчлэл нь чадварыг эрхэмлэсэн, 

гүйцэтгэлийг чухалчилсан мөчлөгт процесс (cyclical process) батлан нэвтрүүлэх хэрэгтэй. 

Чадварыг эрхэмлэсэн арга барил хэрэгжүүлснээр сургалтын төлөвлөгөөг жил жилээр 

батлах арга барилаас байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг илүү үр ашигтай байдлаар хангах 

илүү уян хатан, гэхдээ урт хугацааны арга барил руу шилжин орох боломжтой болдог. 

Ингэснээр сургалтын процессын цикл (мөчлөг, үе шат) нь идэвх санаачилга өрнүүлсэн, 

холыг харсан шинжтэй болно: ирээдүйн стратегийн хэрэгцээ шаардлагыг гаргах хэрэгтэй 

                                                 
10 Малайз Улсын гаалийн байгууллага, түүний Үндэсний сургалтын төв АКМАЛ болон орон тооны багш нарт 
зориулан гүйцэтгэх шатны нэгжүүд дээр зохион байгуулдаг богино хугацааны хавсарга хөтөлбөрүүд. 

11Нидерланд Улсын Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх шатны эрх бүхий гаалийн ажилтнуудад чөлөө өгч, 
богино цагаар багшлуулах (as part-time trainers) зорилгоор сонгон шалгаруулалт явуулж, хяналт тавих 
процесс. 
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боловч сургалтын тодорхой хэдэн жилийн төлөвлөгөөг хянаж, шаардлагатай бол дахин 

залруулга хийх хэрэгтэй болно.  

Бурунди Улсын Татварын орлогын газар (ТОГ) нь сургалтын стратеги, бодлогоо 2014 онд 

3 үе шаттайгаар боловсруулсан байдаг: 

1. Сургалтын үндсэн зарчим, тодруулбал, ТОГ-ын стратеги төлөвлөгөө, түүний 

зорилтууд, үнэт зүйлс, чадварыг эрхэмлэсэн арга барил, сургалтын бодлогыг 

шингээсэн хүний нөөцийн бодлогын цогц, үр дүнг чухалчилсан үнэлгээ, менежментийг 

зааглан тогтоох. 

2. SWOT дүн шинжилгээг үндэслэн, ТОГ-ын сургалтын стратегийн тулгуур баганууд, 

оролцогч бүх талын үүрэг роль, үүрэг хариуцлагыг зааглан тогтоох замаар ТОГ-ын 

сургалтын системийн ерөнхий бүдүүвч зураг (ерөнхий стандарт)-ыг гаргаж тогтоох. 

3. Сургалтын төлөвлөгөө, сургалтын жил бүрийн цикл (мөчлөг, үе шат), хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө, харилцаа холбооны (холбоо харилцааны) төлөвлөгөө (the  communication 

plan)-ний хүрээнд сургалтын төрөл бүрийн үйл ажиллагааг нэгтгэн гаргаж, сургалтын 

ерөнхий процесс болон түүний гүйцэтгэх шатанд хамаарах үйл ажиллагааг 

боловсруулах. 

Бусад зэмсэг хэрэгсэл (instrumental tools)-ийг хавсаргасан байгаа: Сургалтын дүрэм, 

Сургалтын менежментийн хороо, Сургагч багш нарыг сонгон шалгаруулах болон 

менежмент хийх заавар, Сургалтын арга зүйн ерөнхий бүдүүвч. 

Ерөнхий зарчмууд 

Стратеги болон үйл ажиллагааны маш сайн төлөвлөгөө гаргах нь ажлын эхлэл болно. Энэ 

нь бас урт болон богино хугацааны хэрэгцээ шаардлагыг хангах маш сайн бөгөөд 

найдвартай дэд бүтэц, сургалтыг үр ашигтайгаар хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх үндэс 

суурь болно. 

Стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах 

Гаалийн (байгууллагын) сургалтын стратеги төлөвлөгөө гаргаснаар дараах зүйлсийг гаргах 

боломжтой болно:  

• Байгууллагын янз бүрийн зорилгыг биелүүлэхэд шаардагдах чадваруудад суурилсан 

сургалтын стратеги зорилтууд; 

• Бие даан суралцах процесс бүрт хамрагдах хүмүүс (зорилтот бүлгүүд), хүрэх үр дүн; 

• Хөгжлийн тодорхой асуудлын дараалал, мөн зорилтот бүлгүүдэд зориулсан сургалтын 

арга хэмжээ болон заах аргын зөв хослол; 

• Шаардлагатай дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, материал; 

• Сургалтыг үнэлж дүгнэхэд шаардагдах системүүд; болон 

• Сургалтад шаардагдах бүх нөөц. 

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд12 дараах зүйлсийг хөтөлбөр тус бүрээр гаргахаар заасан 

байх ёстой: 

• Тухайн хөтөлбөрийн хүрээнд явуулах сургалтын тодорхой зорилтууд; 

                                                 
12 “Хавсралт 16. Сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хяналтын хуудас”-ыг үз. 
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• Сургалтад хамрагдах хүмүүс, сургалт зохион байгуулах газар, огноо, үргэлжлэх 

хугацаа; 

• Шаардлагатай нөөцийн дэлгэрэнгүй; болон 

• Сонсогч бүрийн хүлээх үүрэг хариуцлага, мөн сургалтыг удирдан зохион байгуулах 

болон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий газар, хэлтэс бүрийн хүлээх үүрэг 

хариуцлага. 

Зураг 12. Малайз Улсын сургалтын хэрэгцээ шаардлагад дүн шинжилгээ хийх систем 

 

Малайз Улсын Эзэн хааны Гаалийн байгууллага нь Сургалтын хэрэгцээ шаардлагад (эрэлт 

хэрэгцээнд) дүн шинжилгээ хийх энэхүү системийг чанартай сургалт явуулах энэ чухал үе шатыг 

орхигдуулахгүйн тулд боловсруулсан байна. Энэ систем нь сургалтын хэрэгцээ шаардлагад дүн 

шинжилгээ хийх бүх процессыг тухайн байгууллагын дахин инженерчилсэн бизнесийн үйл 

ажиллагааны загвар, процесс, дүрэм журамд төвлөрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, ажиллах хүчний 

хөгжил, стратегийн тодорхой шаардлагыг нарийвчлан үзэж, стратегийн болон үйл ажиллагааны 

(гүйцэтгэлийн) шатны дүн шинжилгээг тодорхойлж өгдөг. Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг 

чадварын дүн шинжилгээ болон гүйцэтгэлийн тасалдал (хоцрогдол)-ыг үндэслэн тодорхойлдог. 

Гүйцэтгэлийн тасалдал (хоцрогдол) болон чадварын хэрэгцээ шаардлага 

Ажиллагсдын одоогийн чадавхи, мөн байгууллагын чадварын хэрэгцээ шаардлага (эрэлт 

хэрэгцээ)-д хийх системтэй (цэгцтэй) бөгөөд тогтмол хугацааны (байнгын, тасралтгүй) дүн 

шинжилгээг үйл ажиллагааны шинэ болон/ эсхүл хувьсан өөрчлөгдөх загварын болон 

орчны үр нөлөөнд хийх дүн шинжилгээтэй зэрэгцүүлэн явуулах нь маш чухал юм. 

Сургалтын хэрэгцээ шаардлага (эрэлт хэрэгцээ)-г тогтоохдоо ерөнхийдөө дараах зүйлд дүн 

шинжилгээ хийдэг13: 

• Тухайн байгууллагын эрхэм зорилго, түүний дотор (ерөнхий) зорилгууд, үнэт зүйлс, 

тэргүүлэх чиглэлүүд; 

                                                 
13 “Хавсралт 17: Сургалтын хэрэгцээ шаардлагын дүн шинжилгээний загвар”-ыг үз. 
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• Тухайн үед өгч байсан үүрэг даалгаврын хувьд гүйцэтгэлийн тасалдал (хоцрогдол); 

болон 

• Ирээдүйд өгөгдөх үүрэг даалгаврын хувьд гүйцэтгэлд тавигдах шаардлага. 

Чадварын хэрэгцээ шаардлагын дүн шинжилгээг байгууллагын түвшинд, мөн ажлын 

байрны түвшинд хийх ёстой. Энэ нь чадварын хэрэгцээ шаардлагад дүн шинжилгээ хийх 

бүх процессыг тухайн байгууллагын дахин инженерчилсэн бизнесийн үйл ажиллагааны 

загвар, процесс, дүрэм журамд төвлөрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, ажиллах хүчний хөгжил, 

стратегийн тодорхой шаардлагыг нарийвчлан үзэж, стратегийн болон үйл ажиллагааны 

(гүйцэтгэлийн) шатны дүн шинжилгээг тодорхой болгож өгдөг. Сургалтын хэрэгцээ 

шаардлагыг чадварын эрэлт хэрэгцээний дүн шинжилгээ болон гүйцэтгэлийн тасалдал 

(хоцрогдол)-ыг үндэслэн тодорхойлно. 

Стратегийн (алсыг харсан) дүн шинжилгээ 

Стратегийн (алсыг харсан) дүн шинжилгээ нь тухайн гаалийн байгууллагын үүрэг роль, 

тухайн байгууллагын тэргүүлэх чиглэл, оролцогч талуудын хүлээлт 14 , мөн тухайн 

байгууллагын бүтцэд анхаардаг. Тухайн байгууллагад шинээр ажилтан авах бодлогын 

стратегийн (алсын) хэв маяг, тухайн байгууллагын үүрэг ролийг шинэчлэх, эсхүл 

өргөжүүлэхэд чиглэсэн бөгөөд хувьсан өөрчлөгдөж буй, эсхүл шинээр төрөн гарч буй 

процесс, арга хэрэгсэл, технологи (evolving or emerging processes, tools, technologies), 

байгууллагын архитектур, байгууллагын цар хүрээ, мөн түүнчлэн ур чадварын, мэдлэгийн, 

бүр цаашилбал дадал заншлын (зан төлөвийн) өөрчлөлт шинэчлэлт зэрэг элементүүдийг 

нарийн үзэж харах хэрэгтэй. Эдгээр бүх элементэд дүн шинжилгээ хийх ажлыг Хүний 

нөөцийн нэгжээс хариуцан гүйцэтгэвэл сургалтын хэрэгцээ шаардлага нь хүний нөөцийн 

менежменттэй улам нягт холбогдох болно. 

Ажлын байрны шинжилгээ 

Одоогийн үүрэгт ажилд (үүрэг даалгавар гүйцэтгэхэд) шаардагдах чадварыг гол төлөв 

байгууллагын чадварын стандартын хэрэгжилт болон нэгжийн менежерүүдийн 

оролцоотойгоор чадварын хоцрогдлыг ажлын байрны профайлтай тулган хувь хүнийг 

үнэлэх процесс хоёрыг нэгтгэн харах замаар тодорхойлдог. Энэ түвшинд асуулга бэлтгэх, 

ярилцлага авах зэрэг хэд хэдэн арга ашиглаж болно. 

Анхаарах зүйлс болон хэрэгтэй зөвлөгөө  

Дараах зүйлсийг санаж явах хэрэгтэй:  

• Хэрэв чадварыг эрхэмлэсэн ил тод биш бөгөөд системгүй (эмх цэгцгүй) арга барил 

нэвтрүүлсэн бол сургалтын шаардлагыг тооцоолоход маш хэцүү байх болно. Хүн 

бүрийн амнаас гарсан хэрэгцээ шаардлага нь ихэвчлэн, эсхүл хэтрүүлэгтэй, эсхүл 

бодит хэрэгцээ шаардлагад үл нийцсэн байдалтай байдаг; 

• Сургалт нь ерөнхийдөө гүйцэтгэлийн асуудал (гүйцэтгэлийн проблем)-ыг шийдэх 

ажлын зөвхөн нэг хэсэг юм. Гүйцэтгэлийн асуудал нь сургалтын процессын доголдол 

(хангалтгүй байдал), эсхүл орчны өөр бусад дутагдлаас үүдэлтэй байж болно. Дараах 

зүйлс янз бүрийн хэлбэрээр хосолсон байж болох гүйцэтгэлийн (хүндрэлтэй, 

бэрхшээлтэй) асуудлууд, шинж тэмдгүүд, тэдгээрийн учир шалтгааныг тогтоохдоо 

ялгааг нь сайн гаргах хэрэгтэй: 

                                                 
14  Оролцогч талууд гэдэг нь гаалийн үйл ажиллагаанд сонирхолтой хүмүүс, эсхүл байгуулагууд болно 
(Тухайлбал, гаалийн зуучлагч нар, худалдаа, тээврийн холбоод, төрийн бусад байгууллагууд, гэх мэт). 
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- ур чадвар, эсхүл мэдлэг дутах; 

- ажил үүрэг (үүрэг даалгавар)-ээ гүйцэтгэх нөхцөл боломжгүй байх; 

- ажил үүрэг (үүрэг даалгавар)-ээ гүйцэтгэхэд түлхэц үзүүлэх, урам өгөх явдал 

дутагдах; 

- ажил үүрэг (үүрэг даалгавар)-ээ гүйцэтгэх дур сонирхол дутагдах; болон 

- ажил үүрэг (үүрэг даалгавар)-ээ сайн гүйцэтгэхэд саад болж буй өөр бусад саад 

бэрхшээл. 

• Хэрэгцээ шаардлага (эрэлт хэрэгцээ)-ын дүн шинжилгээний явцад илэрсэн сургалттай 

холбоогүй асуудлыг удирдлагад шилжүүлж шийдүүлэх арга хэмжээ авна. 

Байгууллагын үйл ажиллагааг хялбаршуулах, урьдчилан тооцох, уян хатан болгох нь 

чадварын хэрэгцээ шаардлагад дүн шинжилгээ хийх ажлыг байнгын бөгөөд нээлттэй 

процесс болгох шаардлагатай болохыг онцолж өгдөг. Үүнийг юуны өмнө хүний нөөцийн 

удирдлагатай, гэхдээ бас тухайн байгууллагын гүйцэтгэх шатны дээд удирдлагатай, 

гүйцэтгэх албаныхан болон шинжээч нартай (мэргэжилтнүүдтэй), нэгжийн шууд удирдлага 

(багийн гүйцэтгэлийг ажил үүргийнх нь талаарх тавигдах шаардлага, үүрэг даалгавар, ур 

чадварын түвшинтэй харьцуулан байнга шалгаж байхын тулд гадны оролцогч талуудыг 

оруулах)-тай, мөн гадны байгууллагууд (оролцогч талууд)-тай үр өгөөжтэй (үр ашигтай) 

байх хэмжээнд уялдаа холбоотой ажиллах механизмаар дамжуулан хийнэ. 

Түүнчлэн ирээдүйд шаардлагатай чадваруудыг чухалчилж, холыг харсан сэтгэлгээг 

хөхиүлэн дэмжих явдал нэн чухал юм. Судалгаа, хөгжлийн нэгж бий болговол тэр нь хууль 

эрх зүй, технологи, гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх болон удирдлагын шатны хөгжил, мөн 

түүний бизнес орчны хөгжилд хяналт тавин ажиллах, бусад байгууллагын хөгжлийг 

харьцуулан судалж, жишиг тогтоох (benchmark), мөн тухайн байгууллагын чадварын 

хэрэгцээ шаардлагыг хангахад нөлөөлөхүйц стратегийн шинжтэй шийдвэр гарна гэсэн 

хүлээлттэйгээр өөрсдийн мэргэшил (in-house expertise)-ийг ашиглан, академи, судалгааны 

институт, түншүүдтэйгээ нягт харилцаатай ажиллах замаар судалгааг хөгжүүлэх болно. 

Арга зүй болон процесс: Сургалтын стандарт үндсэн хэрэгсэл болох нь (Methodology 

and Processes: the Training Framework as the Fundamental tool) 

Чадварыг эрхэмлэсэн арга барил нь холбогдох ажлын байр болон сургалтын системийг 

хооронд нь холбож өгдөг үр ашигтай интерфейс болохын хувьд ил тод арга хэрэгсэл, ил 

тод процесс (transparent tools and processes), мөн түүнчлэн тоо баримтаар хэмжигдэхүйц 

үнэлгээний шалгуураар хангаж өгдөг. Чадварыг эрхэмлэсэн арга барил нь үндсэн гурван 

тулгуур баганад суурилна: 

• Нэгдүгээрт, ажлын байрны шинж чанарын тодорхойлолт зэрэг ажлын байрны 

онцлогийг, мөн түүнчлэн тухайн ажлын байранд ажиллахад шаардагдах чадварыг 

байгууллагын түвшинд болон үйл ажиллагааны (гүйцэтгэх шатны) түвшинд тодорхойлж, 

нэгтгэх; 

• Хоёрдугаарт, сургалтын стандарт, үнэлгээний стандарт, мөн түүнчлэн сургалтын 

стандартыг дагаж мөрдөх, түүнийг орон нутагт хэрэгжүүлэх явдлыг дэмжих зорилго 

бүхий бүх баримт бичиг (сурган хүмүүжүүлэх ухааны заавар, гэх мэт)-ээс бүрдэх 

сургалтын болон бие даан суралцах материал бэлтгэх; 

• Гуравдугаарт, сурагч бүр олж авсан чадвараа өөрийн ажил/ үйл ажиллагаанд 

нэвтрүүлэх чадавхид төвлөрсөн заах аргыг сургалтын төв бүрд хэрэгжүүлэх. 
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Ингэж чадварыг эрхэмлэсэн сургалт нэвтрүүлснээр үр нөлөөтэй бөгөөд үр ашигтай 

сургалтын стратеги хэрэгжүүлэх зорилгоор хөгжүүлбэл зохих тодорхой бүрдэл хэсгүүд 

болон арга хэрэгслүүд (clear components and tools) ажиллагаанд ордог. Ажлын байрны 

онцлогийг байгууллагын түвшинд болон үйл ажиллагааны (гүйцэтгэх шатны) түвшинд 

чухалчлан үзэхийн тулд сургалтын менежерүүд нь хүний нөөцийн үндсэн баримт бичиг, 

процесс болох дараах баримт бичиг, процессыг анхаарч үзэх хэрэгтэй байдаг: 

• Тухайн байгууллагын боловсон хүчний төлөвлөлт (тэдэнд макро түвшний нөхцөл 

байдал, түүнд хийсэн дүн шинжилгээний үр дүнг танилцуулах); 

• Ажлын байрны болон чадварын стандарт, түүний дотор Чадварын толь бичиг (Үүнд зан 

төлөвийн үзүүлэлтүүдийг оруулсан байна) болон ажлын байр бүрт шаардагдах 

чадварыг эзэмшсэн байдал (мэргэшлийн түвшин); мөн 

• Тухайн ажлын байрны гүйцэтгэлд тавигдах бодит шаардлагыг ойлгож мэдэх зорилгоор 

дадлагын ажилтнуудтай, сургалтын зорилтот сонсогч нар болон тэдний шууд 

удирдлагатай нягт хамтран ажиллах. 

Сургалтын менежерүүд нь орчны энэ судалгаа (шинжилт) болон ажлын байрны дүн 

шинжилгээг үндэслэн сургалтын инженерчлэлийн үндсэн хэрэгсэл (the main Training 

engineering tools) болох нээлттэй бөгөөд хүртээмжтэй ерөнхий стандартын хөгжилтөд 

хяналт тавин ажиллах хэрэгтэй: 

• Сургалтын болон хөгжлийн ерөнхий стандарт (эсхүл Сургалтын стандарт); 

• Үнэлгээний стандарт (эсхүл Хувиараа суралцах төлөвлөгөө/ Гүйцэтгэлийн төлөвлөлт); 

• Заах аргын/ сурган хүмүүжүүлэх ухааны заавар (гарын авлага), зохион байгуулалтын 

удирдамж, гэх мэт. 

Зураг 13. Чадварыг эрхэмлэсэн сургалтын стратеги хэрэгжүүлэх нь: Арга зүйн процесс 
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чадвараа хөгжүүлэх зорилгоор чадваржиж, байгууллагын хүрээнд бие даан суралцах соёлд 

шилжихэд хамаатай болно. Үүний дараа сургалтын чиг үүрэг (training functions)-ийн хүрээнд 

холбогдох стратеги (сургалтын стратеги) боловсруулж, түүнийг хувь хүний гүйцэтгэлийг 

дээшлүүлэх, мөн дараах зүйлсийг батлан нэвтрүүлэхэд хандуулна:  

• Суралцагч төвтэй арга зүй; болон 

• Мэргэшлийн орчинд суурилсан сургалтын байгууламж. 

Чадварыг эрхэмлэсэн сургалтын стратеги нь дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн байна: 

• Одоо болон ирээдүйд шаардагдах чадвар эзэмших чанарын болон тоон үзүүлэлтийг 

хангаж, хувь хүний ажлын байран дахь гүйцэтгэл өндөр болоход бэлтгэх; 

- Ажилд шинээр орох явдлыг дэмжих; 

- Ажлын байрны үр ашгийг хангах; 

- Мэргэшлийн ур чадварын өөрчлөлт хөдөлгөөнийг дэмжих. 

• Хувь хүний бие даан ажиллах (бие даан шийдвэр гаргах) түвшинг дээшлүүлэх, хувь 

хүний хөгжлийг чадавхжуулах, мэргэжлийн ур чадварыг батжуулан бэхжүүлэх замаар 

хувь хүний хөгжилд хувь нэмэр оруулах. 

CLiKC!- ийн жишээ: Шинэ Зеланд Улсын гаалийн байгууллагын сургалтын стандарт 

(NZCS Training Framework); Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Канад Улсын хилийн 

албаны газар)-ын тодорхой албан тушаалд хамаарах сургалтын стандарт (CBSA Training 

Standards for Specific Positions); Хатан хааны Татварын орлого, гаалийн газрын Ажил 

мэргэшлийн онлайн каталог (HMRC on-line Professional Qualifications Catalogue); Швейцар 

Улсын Чадварын багц (Swiss Competence Cardset). 

Сургалтыг стандарт нь чадварыг сургалтын бүрдэл хэсэг болгож хувиргасан 

сургалтын хувилбарыг гаргаж өгдөг. 

Сургалтын стандарт (буюу ажлын байрны стандарт)-ыг ажлын байрны тодорхой чиг үүрэг 

буюу тодорхой ажлын байранд зориулж боловсруулдаг. Сургалтын стандарт нь тодорхой 

ажлын байрны дүн шинжилгээ болон тухайн ажлын байранд шаардагдах чадварыг 

үндэслэн тухайн байгууллагаас санал болгож буй сургалтын бүх шаардлага, боломжийг дэс 

дараатайгаар жагсаан гаргасан байдаг. Канад Улсын Хилийн албаны газрын сургалтын 

стандарт нь "Тодорхой нэг хүрээний хүмүүс ажлаа өөрсдийн чиг үүргийн дагуу үр дүнтэй 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай сургалтыг тодорхойлж, сургалтын хоцрогдол болон хэрэгцээ 

шаардлагыг олж мэдэх замаар тэднийг ямар сургалтаар хөгжүүлэхийг чиглүүлэн зааж 

өгдөг". 

Одоогийн ажлын байрны үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдах наад захын чадвар 

эзэмшүүлэх суурь сургалт болох үндсэн сургалт (core training), мөн одоогийн болон/ эсхүл 

нэмэлт үүрэг даалгавар гүйцэтгэхэд шаардагдах чадвар эзэмшүүлэх мэргэжил дээшлүүлэх, 

мэргэшүүлэх, эсхүл давтан сургалтын аль нь ч байж болох гүнзгийрүүлсэн сургалт 

(enhanced training) гэж ялган зааглаж болно. 

Сургалтын стандарт нь түүнийг янз бүрийн тоглогч янз бүрээр ашиглах боломжтой, олон 

талын зориулалттай баримт бичиг (a multi-purpose document)-ээс бүрдэнэ. Сургалтын 

менежментийн албаны хувьд, сургалтын стандартыг нэгэнт боловсруулан гаргасан бол 

сургалт явуулах болон төлөвлөгөө гаргах үндэс суурь тавигдсан хэрэг болно. Стратегийн 

менежментийн албаны хувьд, сургалтын стандарт нь түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 

үйл ажиллагааг тодорхой болгон өгч байгаа хэрэг болно. Менежерүүд болон шууд 
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удирдлагын хувьд, сургалтын стандарт нь тэдний ажилтнууд хангалттай хэмжээнд 

бэлтгэгдэж, хөгжсөн байх нөхцөлийг хангах, мөн ажилчдынхаа ирээдүйд хүлээх үүрэг 

даалгавар, албан тушаалын өөрчлөлт хөдөлгөөн, гэх мэт зүйлд шаардагдах сургалтын 

хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэл өгч байгаа хэрэг болно. 

Ажилтнуудын хувьд, сургалтын стандарт нь тэд албан үүргээ гүйцэтгэхэд таарч тохирсон 

сургалтад хамрагдах, мөн албан тушаал ахиж дэвшихэд шаардлагатай сургалтыг тодруулж, 

хүлээх нөхцөлийг бүрдүүлсэн ил тод хөтөч болно. 

Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллагын удирдан манлайлах албан тушаалд дэвших 

схемийн маппинг, Сурч, хөгжих стандартыг дараах байдлаар тодорхойлжээ. Шинэ 

Зеландын Гаалийн албанд “Гаалийн сонсогч байцаагч; Гаалийн байцаагч; Гаалийн ахлах 

байцаагч болон мэргэжилтэн; Газар, хэлтсийн туслах дарга (орлогч дарга) болон 

мэргэжилтэн; Газар, хэлтсийн дарга болон багийн удирдагч; 3 болон 4 дүгээр түвшний 

менежер; Бүлгийн менежер; Гаалийн дарга, дэд дарга” гэсэн 8 албан тушаалын ангиллын 

хүрээнд гүйцэтгэх чиг үүрэг, хариуцлага, хөгжлийн чиглэл, ахиж дэвших шалгуурыг 

нэгбүрчлэн тодорхойлж, сургалт болон албан тушаалд дэвших загварыг бий болгожээ. 

Зураг 14. Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллага: Үйл хэргийг чухалчилсан 

манлайллын загвар (The Customs Action-Centred Leadership Model) 
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Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллага: Үйл хэргийг чухалчилсан манлайллын загвар 

(The Customs Action-Centred Leadership Model)-ын үргэлжлэл 

 
Сургалтын стандартуудыг тодорхой ажлын байруудыг онилж боловсруулсан болохоор 

эдгээр стандарт нь шаардлагатай чадварууд (ерөнхий болон тухайлсан), тэдгээр чадвар 

хоорондын уялдаа холбоо, мөн тэдгээрийн нарийн төвөгтэй байдлын түвшинг тодорхойлон 

гаргаж ирсэн байгаа. Сургалтын стандартууд нь сургалтын гүйцэтгэлийн шалгуур болон 

сурч боловсрох арга хэмжээний үр дүнг тодорхойлох замаар тэдгээр чадварыг амьдралд 

хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 

Сургалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг олж авах дарааллыг судалгаа хийхээс эхлээд, үндсэн 

сургалтад хамрагдах, хэрэгжүүлэх, бодит байдал руу хувиргах, баяжуулах хүртэл янз 

бүрийн үе шатыг харгалзан тодорхойлно. Сургалтын эдгээр стандарт нь дараах 3 зарчмыг 

үндэслэн боловсруулсан сургалтын хувилбаруудыг гаргаж ирсэн байх ёстой: 

• Хамааралтай байх (Тухайн ажлын байрны мөн чанар, тодорхой шаардлагад): 

Холбогдох хувилбар нь ажиллах хүчний хэрэгцээ шаардлага, ажлын байрны шаардлага, 

сургалтын зорилго, зорилт, чиглэлийг харгалзан үзнэ. 

• Нийцсэн байх: Холбогдох хувилбар нь тухайн хувилбарын янз бүрийн бүрдэл хэсгүүдэд 

тохирсон бөгөөд тэдгээрийн тэнцвэртэй байдлыг хангаж өгсөн байх ёстой: Тухайн 



74 

 

ажлын байрны онцлогт тохирсон ерөнхий чадварууд, эдгээр чадварыг олж авах дэс 

дараалал хоорондын зохицол. 

• Хэрэгжих боломжтой, мөн хүрэх боломжтой байх: Сургалтын энэ хувилбар нь түүнийг 

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн, хүн хүчний болон материалын нөөцийг 

хялбархан хуваарилж, гаргаж авах боломжтой байна. 

Сургалтын эдгээр стандарт нь байгууллагын хэмжээнд мөрдвөл зохих, хаанаас ч олж авах 

боломжтой байхын зэрэгцээ бусад заавар, стандарт нь илүү нарийн тодорхой зориулалтаар 

боловсруулагдсан байна. Эдгээр бичиг баримт нь сургалтын ажилтнууд болон холбогдох 

менежерүүд ашиглах үндсэн хэрэгсэл болж өгөх бөгөөд сургалт төлөвлөх, ложистикийн 

арга хэмжээ авах болон сургалтыг хүргэхэд шаардлагатай, ажлын байр бүрт зориулсан бүх 

мэдээллийг агуулсан байна. 

Сургалтын (багшийн, багшлах) заавар (the Teaching Guide) нь сургагч багш нар болон 

багшлах баг сургалтын хувилбаруудыг хэрэгжүүлэхэд амар хялбар байхаар 

боловсруулагдсан байх ёстой.  

Сургалтын үр дүн нь тодорхой, дэс дараалалтай, сургалтын арга барил нь тодорхой, 

тэнхимийн болон онлайн сургалтыг зохих ёсоор хослуулсан (blended) байна. Ингэснээр 

эдгээр хэрэгжүүлэх схем (the implementation schemes) нь байгууллагын хэрэгцээ 

шаардлагад нийцсэн байхаас гадна бас уян хатан байх шаардлагыг тодорхой хэмжээнд 

хангаж өгдөг. Сургалтын (багшийн, багшлах) заавар нь сурган хүмүүжүүлэх ухааны 

тохиромжтой арга барил ашиглан гүйцэтгэлийг сайжруулахад хувь нэмэр үзүүлэх болно. 

Сургалтын (багшийн, багшлах) заавар боловсруулахад хамаарах чадварыг эрхэмлэсэн 

арга барил нь дараах гурван элементийг онцолсон байна: 

• Суралцах, туршилт явуулах аргуудыг хослуулсан дэвшилтэт арга барилаар чадварыг 

эрчимтэй суулгаж өгөх; 

• Сургалтын процессыг суралцагч нарт төвлөрүүлэн, чадварын утга агуулга, нөлөөг 

тэдэнд ойлгуулах; мөн 

• Сургалтыг бүхий л аргаар хам сэдэвтэй нь холбож өгөх. 

Сургалтын (багшийн, багшлах) заавар нь сургагч багш нар, сургалтын дизайнерууд, мөн 

сургалтын дэд бүтцийг толгойлсон дарга нарын хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох 

зорилгоор багшлах болон сурган хүмүүжүүлэх ухааны төлөвлөгөө гаргах стандартыг 

тодорхойлж өгөх зорилготой байх юм. Энэ баримт бичигт дараах хэд хэдэн элементийг 

тусгасан байна: 

• Сургалтын стандартын агуулга; 

• Чадвар эзэмшүүлэх дэс дарааллыг нарийвчлан харуулсан график зураг; 

• Сургалтын үйл ажиллагааг хүргэх цагийн нарийвчилсан төлөвлөгөө; 

• Сургалтын зарчим ба боловсролын төлөвлөгөө; 

• Суралцах элементүүд, тайлбар, мэргэшлийн түвшин, суралцах зорилго, үр дүн, бас 

чадвар бүрт хамаарах заах болон суралцах үйл ажиллагаа; 

• Чадвар бүрт хамаарах үнэлгээний стратеги. 

Сургалтын (багшийн, багшлах) заавар нь сургалтын хувилбар бүрт зориулан холбогдох 

чадварыг яаж зан төлөвийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлт, үйл хэрэг болгон хөрвүүлэх (хувиргах) 
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вэ гэдгийг тодорхой зааж өгсөн байна. Эзэмшвэл зохих чадвар бүрийн хувьд дараах 

зүйлсийг зааж өгсөн байна:  

Зураг 15. Сургалтын (багшийн, багшлах) зааврын бүтцийн жишээ 

 

Багшлах/ суралцах үйл ажиллагааг тодорхойлох үндсэн дүрмүүд нь хүлээгдэж буй 

гүйцэтгэлд хамааралтай, хэрэгжих боломжтой (тухайн байгууллагын нөөц бололцоо, үнэт 

зүйлсэд тулгуурласан), олон янз бөгөөд өөрчилж хувиргах (орлуулах) боломжтой байна. 

Үнэлгээний стандарт (the Evaluation Framework) нь гүйцэтгэлийг сайжруулах 

зорилгод нийцсэн сургалтын хувилбартай байхаар батлагдах үнэлгээний стратегийг 

тодорхойлж өгнө. 

Гүйцэтгэлтэй холбоотой Сургалтын стандартын элементүүдийг үндэслэн дараах зүйлсийг 

Үнэлгээний стандартад оруулсан байна: 

• Чадвар бүрт зориулсан үнэлгээний стратеги (суралцах хэтийн төлөв болон байгууллага 

зөвшөөрөх тухай); 

• Холбогдох үзүүлэлтүүд болон үнэлгээний шалгуур; 

• Тестийн асуултууд ба үнэлгээний асуулга. 

Үнэлгээний стандарт нь суралцагч нар сургалтын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, тэд 

өөрсдийн сурсан мэдсэнээ ажлын байрандаа нэвтрүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих 

зорилготой болно. 

Энэ нь Хувь хүний сурч мэдэх төлөвлөгөөнд дээд зэргээр нөлөөлж болох юм. Канад Улсын 

Гаалийн байгууллага (Канад Улсын хилийн албаны газар) болон Шинэ Зеланд Улсын 

гаалийн байгууллага зэрэг хэд хэдэн байгууллагад ажилтан бүрийн бие даан суралцах, 

өөрийгөө хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд тухайн ажилтан, түүний дарга нар хоорондоо 

нээлттэй бөгөөд баримтжуулсан яриа хэлэлцүүлэг явуулах боломж олгосон хэрэгсэл (a tool) 

нэвтрүүлсэн байна. Энэ хэрэгсэл болон холбогдох процесс нь тухайн ажилтны мэргэшлийн 

чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага нь тухайн байгууллагын гүйцэтгэлийг 

хөгжүүлэх шаардлагад нийцсэн байх явдлыг хангаж өгдөг. Суралцах болон өөрийгөө 

хөгжүүлэх үйл ажиллагааны сайтар боловсруулсан төлөвлөгөө нь тухайн хүн албан тушаал 

ахиж дэвших явцад, мөн холбогдох нэгж (алба), газар, хэлтсийн гүйцэтгэлд, эцсийн дүнд 

тухайн байгууллагын ерөнхий гүйцэтгэлд шууд нөлөөлдөг. 

Сургалт, албан тушаал ахиж дэвших явдлыг голлон анхаарч, тодорхой заавар, урьдчилан 

тодорхойлсон форматын дагуу байнгын ярилцлага зохион байгуулах нь хөгжлийн зохих 

боломжуудыг тодорхойлох, мөн хувь хүний гүйцэтгэлийг сайжруулах чиглэлээр тавьсан 

Чадварын стандартаас авна
Чадвар

Холбогдох үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай бөгөөд ач
холбогдолтой сургалтын элементүүдийг жагсаан бичих

Суралцах элементүүд

Мэдлэгийн хүрээг тодорхойлох үзүүлэлтүүд

Тайлбар/ Мэргэшлийн
түвшин

Холбогдох үүрэг даалгаварт хамаарах зан харилцааны төлөвшлийн
үзүүлэлтүүд

Суралцах зорилго/ үр
дүн

Чадварын мөн чанарыг харгалзан үзсэн хамгийн өгөөжтэй ажиллагаа
(ангиараа хийх/ бүлгээр хийх/ ганцаарчилсан байдлаар бие даан хийх
үйл ажиллагаа)

Суралцах зүйлс
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зорилтууд, хувь хүний албан тушаал ахиж дэвших хүсэл тэмүүллийг үндэслэн, тэдгээрийг 

хянан үзэж, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөж, эрэмблэхэд хэрэгтэй болно. Ажлын 

байр болон чадварын стандарт, мөн Сургалтын стандарт батлагдсан бол тухайн ажилтан 

болон түүний дарга ажлын байртай холбоотой (тухайн ажлын байрны одоогийн 

тодорхойлолт болон гүйцэтгэлийн зорилтуудыг үндэслэсэн), тухайн ажлын байрыг 

хөгжүүлэхтэй холбоотой (аль нэг ажлын байрны кластер (бүлэглэл)/ ангиллын хүрээнд 

өөрчлөлт оруулах (хөдөлгөөн хийх)), албан тушаал ахиж дэвших төлөвлөгөө (албан 

тушаалын хэвтээ болон босоо чиглэлийн хүсэл тэмүүллийг харгалзан үзсэн урт хугацааны 

төлөвлөгөө) боловсруулах боломжтой сургалт, хөгжлийн боломжуудыг хамтран гаргаж 

ирэхэд хялбар байх болно. 

Байгууллагын чиглэл (the Organization Guide) нь сургалтын хувилбар бүрт зориулсан 

эцсийн практик хэрэгжилтийн төлөвлөгөө боловсруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Байгууллагын чиглэл нь Сургалтын (багшийн, багшлах) зааврыг үндэслэн сургалтын 

хувилбаруудыг хөрвүүлж, сурган хүмүүжүүлэх байгууллага болон тухайн байгууллагын 

бодит (биет) болон материаллаг шаардлагуудыг тодорхойлж өгдөг. Байгууллагын чиглэл 

нь хүний нөөцийг тодорхойлж, сургагч багш нарын болон туслах ажилтнуудын хэрэгцээ 

шаардлагыг задалж дэлгэрүүлж өгдөг. Үүнд ажилтан сонгон шалгаруулах, тэднийг сургах, 

хөгжүүлэх, түүнчлэн ажилтнуудын хооронд үүрэг даалгаврын хуваарилалт хийх тухай 

холбогдох мэдээллийг багтааж өгсөн байна. Байгууллагын чиглэл нь чадварын 

тодорхойлолтыг гаргах, тухайн сургалтын хувилбарт шаардлагатай сургагч багш нарын 

тоог гаргахад тус дөхөм болж өгдөг. 

Бодит (биет) болон материаллаг нөөцийн хэрэгцээ шаардлагыг бас Байгууллагын 

чиглэлээр тодорхойлдог. Материаллаг нөөцийн хувьд, чадвар тус бүрт шаардагдах 

хэрэгцээ шаардлагыг системтэй үнэлж дүгнэдэг, чадвар тус бүрийн хувьд зайлшгүй 

шаардлагатай багаж хэрэгсэл (тэр нь чадваруудын хооронд илүүдэлтэй байсан ч 

хамаагүй)-ийн жагсаалт гаргадаг (хэрэв дэлгэрэнгүй жагсаалт гаргачихсан байгаа бол 

ажилд түлхэц болох, эсхүл янз бүрийн зорилгоор солбин ашиглаж болох хэрэгцээтэй 

элементүүдийг нэмж өгдөг байх), бас холбогдох Сургалтын (багшийн, багшлах) зааврыг 

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоог гаргадаг байхыг зөвлөж байна. Бодит төлөвлөгөөг 

шаардлагатай байгууллагын (байгууллагуудын) бүх элементийг ачааллын хувь хэмжээний 

хамт жагсаан гаргах замаар боловсруулна. 

Зарим тохиолдолд сургалтын хэд хэдэн хувилбарыг (хөтөлбөрийг) нэгэн цаг хугацаанд 

зэрэг хэрэгжүүлэх болдог учир сургалтын менежментийн баг нь сургагч багш нар болон 

бодит нөөцийг дээд зэргээр ашиглах, ингэснээр сургалтын өртөг зардлыг үр дүнтэй болгох, 

одоо байгаа нөөцөө зөв оновчтой ашиглах, тухайн байгууллагын менежментийн багийн 

зүгээс тасралтгүй дэмжлэг авч ажиллах асуудлыг судалж үзэх хэрэгтэй.  

Чадварт суурилсан сургалтын инженерчлэл нь Сургалтын стандартыг тойрсон янз бүрийн 

эдгээр арга хэрэгслийг боловсронгуй болгон хөгжүүлэхийг шаарддаг боловч батлагдсан 

арга хэрэгслийг оновчтой болгох, Сургалтын стратегийг идэвх санаачилгатай, үр ашигтай 

байлгах үүднээс сургалтын хувилбаруудыг байнга шинэчилж байх хэрэгтэй болдог. 

Чадварыг эрхэмлэсэн сургалтын арга барил нь ажлын байрны онцлог, байгууллагын болон 

хувь хүний гүйцэтгэлийн шаардлагыг тойрон эргэлдэх бөгөөд хүний нөөцийн бодлоготой 

маш уялдаа холбоотой байдаг.  

Сургалтын стратеги боловсруулах бүхий л үе шатанд анхаарч үзвэл зохих дараах хэдэн 

элемент байдаг: 

• Ерөнхий агуулга (ажилтны төлөвлөлтөд тодорхойлсноор); 
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• Ажлын байр бүрийн онцлог нөхцөл байдал (тухайн ажлын нөхцөл байдалд дүн 

шинжилгээ хийх); 

• Ажлын байр бүрийн агуулгыг харгалзан тухайн ажлын байранд шаардагдах чадварыг 

тодорхойлох (тухайн ажлын байр болон Чадварын стандарттай холбох); 

• Мэргэшлийн орчны жишээн дээр суурилсан сургалтын байгууламж байгуулах; 

• Гүйцэтгэлийн зорилгуудыг тодорхойлох, тэдгээрийн нөлөөг үнэлэх аргуудыг 

тодорхойлох. 

Ийм арга барил нэвтрүүлэхийн тулд өөрийн Сургалтын стратегийг хянан үзэх, өөрчлөн 

залруулах, шинэчлэх хүсэлтэй гаалийн байгууллага түүнийг нэвтрүүлэх дараах зарим 

алхмыг тогтоох хэрэгтэй: 

1. Төлөвлөсөн ажлын даалгаврыг биелүүлэхэд шаардлагатай чадварт тулгуурласан 

Сургалтын болон Үнэлгээний стандарт боловсруулах. 

2. Сургалтын (багшийн, багшлах) заавар болон Байгууллагын чиглэл боловсруулж, түгээн 

тараах. 

3. Ажлын орчинтой ижил төстэй сургалтын орчинг бий болгох, эсхүл мэргэшлийн орчинд 

шууд нэвтрэх боломжийг бүрдүүлэх ажлын газар, байр байгууламж, тоног төхөөрөмж 

хуваарилах. 

4. Сургалтын төвийн ажилтнуудад зориулсан сургалт, хөгжлийн янз бүрийн уйл 

ажиллагааг зохион байгуулах. 

5. Ажлын газар, мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллах механизм бий болгох (удирдах 

албаны ажил болон доод шатны ажил, дагалдах ажил, дадлагах ажил, сэлгээний ажил 

гэх мэт ажлын байранд дүн шинжилгээ хийх). 

Эдгээр алхмуудыг хэрэгжүүлэх практик аргачлалыг дараах элементүүдээр нарийвчлан 

харуулж байна. Дор танилцуулж буй загвар, практикийг янз бүрийн процесс, стандарт, 

заавар, чиглэл боловсруулахад ашиглаж болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

4.3 СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ: СУРАЛЦАХ ЗАГВАР БОЛОН ДИНАМИК 

СУРГАЛТЫН НӨӨЦ 

Энэ хэсэг нь дараах үндсэн гурван элементээс бүрдэнэ:  

• Сургалтын төвийн зохион байгуулалтын загварыг захиргааны стратегийн хэрэгцээ 

шаардлага, сургалтын бодлогод нийцүүлэн батлах шаардлага; 

• Барилга байшин, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ зэрэг хүний нөөц, биет болон 

материалын нөөцтэй холбоотой элементүүд; болон 

• Сургалтын үйл ажиллагааны талаарх ойлголт, загвар, түгээлттэй холбоотой сурган 

хүмүүжүүлэх процессын янз бүрийн алхмын тодорхойлолт. 

Эдгээр элемент нь Сургалтын стратеги хэрэгжүүлэх зорилгоор гаалийн байгууллагуудын 

төрөл бүрийн арга, загвар, туршлагыг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх, тухайн байгууллагыг 

Сургалтын стандарт, Үнэлгээний стандарт, Сургалтын (багшийн, багшлах) заавар, 

Байгууллагын чиглэл боловсруулахад шаардлагатай нөөцөөр зэвсэглэх зорилготой болно. 

4.3.1 Сургалтын зохион байгуулалтын загвар  

Сургалтын стратегийн төлөв байдал (strategic status of Training) нь шийдвэр гаргах шатанд 

улс төрийн хатуу хүсэл эрмэлзэлтэй, урьдчилан харах боломжтой байхыг шаарддаг бол 

ДГБ-ын гишүүн орнуудын хувьд сургалтын тэнхим, сургалтын алба, сургалтын захиргааны 

шатлал, бие даасан байдал нь янз бүр байдаг бөгөөд бас хүний нөөцийн менежментийн 

бодлоготой уялдан холбогдсон байдал нь янз бүр байдаг байна. Тухайн байгууллагын 

ерөнхий бүтэц, байгууллагын үнэт зүйлс, түүхэн хөгжлөөс хамааран сургалтын зарим баг, 

байгууллага Хүний нөөцийн хэлтсийнхээ удирдлага дор ажилладаг бол зарим нь ажлаа 

байгууллагынхаа хамгийн дээд удирдлагын түвшинд шууд тайлагнаж, нэлээд бие даасан 

байдалтай байдаг. 

Чадварыг эрхэмлэсэн арга барил нь байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт ямар байхаас 

үл хамааран нэгдмэл ажиллагаа, мөн Хүний нөөцийн хэлтэс болон Сургалтын алба ажлаа 

нягт уялдуулан зохицуулсан байхыг шаарддаг. Учир нь хүний нөөцийг хөгжүүлэх процесс 

нь Сургалтыг үндсэн хэрэгсэл (foundations’ tools)-ээр хангаж өгдөг. Зарим туршлагаас15 

харвал зарим газар, хэлтэс нь сургалт болон боловсон хүчний хөгжлийн асуудлыг нэгтгэн 

удирдах боломжтой байна. Сургалтын албадын зохион байгуулалтын дотоод бүтцийн 

практик туршлагыг нарийвчлан авч үзвэл янз бүрийн дүгнэлт гаргаж болохоор байна.  

Гишүүдийн туршлагаас харахад аливаа нэг байгууллага өөрийн гэсэн өвөрмөц бүтэцтэй 

байсан ч гэсэн байгууллагын зорилтуудаа эрчимтэй хэрэгжүүлэхийн тулд сургалтын 

бүтцийг байгууллагын цар хүрээнд тохируулан хэрэгжүүлж буй нийтлэг элементүүд 

ажиглагддаг. Үндэсний сургалтын бүтэц нь өөрийн мандаттайгаа таарч тохирсон байх 

явдлыг хангах зорилго бүхий уламжлалт элемент гэгдэх 3 үндсэн бүрдэл хэсэг байна. 

Тэдгээр нь маш олон янзаар боловсруулагдаж, олон янзаар тодорхойлогдсон хэдий ч 

сургалтын бүтцийн гол үүрэг хариуцлагуудыг тусгаж чадсан байна. 

• Менежментийн баг нь байгууллагын стратегийг нэг мөр болгох, төлөвлөх, зохицуулах, 

хяналт тавих, сургалтын нөөц, үйл ажиллагааны талаар тайлагнах нөхцөлийг 

бүрдүүлсэн янз бүрийн гишүүнчлэлтэй нэгж байна; 

                                                 
15 Гаалийн байгууллагуудын туршлагаас харахад сургалтын бүтэц, зохион байгуулалт нь янз бүрийн загвартай 
байна (Зүүн Африкийн хамтын нийгэмлэг, Япон гэх мэт). Солонгос Улсын Гаалийн байгууллага гэх мэт зарим 
байгууллагад Нохой сургалтын албыг сургалтын бүтцэд багтаасан байдаг байна. 
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• Захиргаа нь гол төлөв хувь хүний болон захиргааны холбогдолтой асуудлууд, төсөв, 

барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ гэх мэт асуудлыг 

хариуцдаг байна; 

• Сургалтын хөгжил, хүргэлтийн асуудал хариуцсан газар нь сургалтын бүх үйл 

ажиллагааг гүйцэтгэх шатанд төлөвлөх, сургагч багш, (нарийн) мэргэшлийн багш 

(mentors), сургалтын арга хэмжээ боловсруулагч нар (course developers)-ын ажлыг 

удирдан чиглүүлэх, сургалтын хөтөлбөр (төлөвлөгөө, curricula) боловсруулж, хөгжүүлэх, 

мөн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах зэрэг ажил хариуцна; мөн 

• Судалгаа, хөгжлийн газар нь стратегийн хэрэгцээ шаардлагад дүн шинжилгээ хийх, 

төлөвлөх, сургалтын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх, мөн байгууллагын хууль сахилтыг 

дээшлүүлэх явдалд үргэлж тус дэм болох үүднээс сургалттай холбогдсон инновацийг 

судлах, түүнийг хөхиүлэн дамжих, эрдэм шинжилгээний байгууллага (Academia)-тай 

түншийн харилцаа хөгжүүлэх зэрэг ажил эрхэлдэг байна. 

Зарим өвөрмөц хандлага, хэв маяг сүүлийн хэдэн жилд гаалийн байгууллагын сургалтын 

бүтэц өөрчлөгдөхөд нөлөөлсөн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Инновацийг нэвтрүүлж, 

хамтран суралцах арга барил өсөн нэмэгдсэн, гаалийн байгууллагын ажиллах хүчний 

хөгжилд дүн шинжилгээ хийх, стратеги боловсруулах чадавхи дээшилсэн нь нөлөө бүхий 

соёлын дэвшил болж байгаа юм. Үүний ачаар: 

• Байгууллагын хүрээнд мэдлэг хуваалцах явдлыг дэмжих зорилгоор харилцаа холбоо, 

олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг өргөнөөр ашиглаж байна; мөн 

• Ажилтнууд орчин үеийн судалгаанд суурилсан мэргэшлийн орчны өгөгдөл (тоо баримт), 

дүн шинжилгээг олж авах хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн байна.  

Нидерландын Вант Улсын Гаалийн байгууллага хүний нөөцийн хөгжлийн асуудал, 
сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүд, дотоод болон гадаад харилцаа холбоо болон 
судалгааны асуудлыг Мэргэшлийн хөгжил болон харилцаа холбооны төвд төвлөрүүлэх 
замаар өргөн хүрээнд хянан цэгцэлсэн арга барилыг батлан хэрэгжүүлж байна. 

Зураг 16. Нидерландын Вант Улсын гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн хөгжил, 
сургалтын бүтэц 
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4.3.2 Сургалтын биет болон материаллаг бааз (нөөц) 

Байгууллагын чиглэл болон сурган хүмүүжүүлэх ухааны инженерчлэлийг үр дүнтэй 

боловсруулахын тулд энд заасан элементүүдийг авч үзэх хэрэгтэй. Тоног төхөөрөмж болон 

дэд бүтцийг гүйцэтгэх шатны ажиллагааны загвар, шаардлагатай чадвар, байгууллагын 

үнэт зүйлстэй уялдуулан стратегийн үүднээс жигдлэх нь чухал юм. Гаалийн мэргэшлийн 

онцлогийг тусгасан шилдэг туршлагууд нь олон янз харагдаж байгаа хэдий ч тэдгээр нь 

мэргэшлийн гэдэг утгаараа гүйцэтгэх шатны бодит нөхцөл байдлыг дуурайсан сурган 

хүмүүжүүлэх ухааны янз бүрийн зориулалт бүхий хиймэл (хийсвэр, дуураймал) орчныг 

чухалчлан авч үзсэн, мөн асуудал шийдвэрлэх, бүтээлчээр сэтгэх чадварыг хөгжүүлэхэд 

анхаарсан байна. 

Сургалтын бүтэц 

Сургалтын бүтэц нь гаалийн байгууллага бүрд өөр өөр байна. Зарим нь өөрийн 

байгууллагад ажилладаг сургагч багш, судлаач, бусад байцаагч нараас бүрдсэн, тэдний 

сургалтын бүх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, нэгдсэн байдлаар зохицуулдаг 

төвлөрсөн нэг Сургалтын үндэсний төвтэй байдаг байна. Зарим нь жижиг хэмжээний, түр 

зуурын, сургагч багш нарыг богино цагаар (үндсэн ажлын хавсарга байдлаар, ажлын 

хажуугаар, орон тооны бус байдлаар - partial time) ажиллуулдаг, уян хатан, зардал мөнгөний 

хэмнэлт бүхий бүтэцтэй байна. Аливаа нэг байгууллага тухайн байгууллагын бодлого, нөөц 

бололцоо, техникийн онцлогийг харгалзан нэг, эсхүл хэд хэдэн сургалтын төвтэй байж 

болно гэдгийг энд онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. 

Хүснэгт 14. Сургалтын албаны биет байршлын давуу ба сул талууд 

 
Сургалтын үндэсний төвлөрсөн төв 

Орон нутгийн (бүсчилсэн) 

сургалтын байгууллагууд 

Д
А

В
У

У
 Т

А
Л

 

• Сургалт хариуцсан төвлөрсөн цэг байгуулах (үйл 

ажиллагаа, нөөц бололцоог зохицуулахад 

хялбар, урьдчилан харах боломжтой байна); 

• Илүү чанартай тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх; 

• Гаалийн байцаагч нарын уялдаа холбоо бүр 

сайн бэхжих; 

• Чанарын хяналтыг ая тухтай байдлаар явуулах; 

• Сургалтын стандарт тогтоох; 

• Сургалтыг амар хялбар байдлаар, бага 

зардлаар хянах; мөн 

• Байгууллагын арга барил, ёс зүй өндөрсөх. 

• Үндсэн хөрөнгийн том хэмжээний 

хөрөнгө оруулалт шаардлагагүй; 

• Ажил тасалдах явдал хамгийн бага 

хэмжээнд байна; мөн 

• Сургалт нь орон нутгийн хэрэгцээ 

шаардлага (орон нутгийн 

менежментийн багаас 

боловсруулсан тодорхой хэрэгцээ 

шаардлага, давтан сургалт явуулах, 

шинэ горим журам нэвтрүүлэх, шинэ 

хууль тогтоомж хэрэгжүүлэх зэрэг 

хэрэгцээ шаардлага)-д нийцнэ. 

С
У

Л
 Т

А
Л

 

• Үндсэн хөрөнгийн их хэмжээний хөрөнгө 

оруулалт шаардана; 

• Суралцагч болон сургагч багш нарын шилжилт 

хөдөлгөөний улмаас үйл ажиллагааны зардал 

өндөр байна; мөн 

• Сургалтад нэг дор хамрагдаж байгаа хүмүүсийн 

тоо хэт олширч, сургалтын төвийн хүчин чадлаас 

хэтрэх тохиолдол гарч болзошгүй. 

• Зохицуулалтын өртөг зардал өндөр; 

• Сургалтын төв бүрд нэг ижил 

стандарт мөрдөхөд хүндрэлтэй байж 

болзошгүй; мөн 

• Сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан 

байцаагч нар уялдаа холбоо муутай 

байна. 
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Сургалтын төвийн байдал гаалийн байгууллага бүрд өөр өөр байна: Зарим байгууллага нь 

сургалтын төв байгуулах талаар бодож төлөвлөж байгаа бол зарим нь байнгын сургалтын 

бүтэцгүй (байшин барилгагүй) байдаг бөгөөд сургалт нь нэг байшин барилгын нэг хэсэгт, 

эсхүл нэг хэсгийг нь түрээслэсэн байдалтай (ихэвчлэн хууль сахиулах бусад 

байгууллагатай хамт) явагддаг, эсхүл гаалийн үйл ажиллагаа явагддаг байр байгууламж 

ашигладаг байна. Зарим нь янз бүрийн байдлаар бие даасан гаалийн сургууль, институт, 

эсхүл академитай байж заншсан байна. Гэвч хамгийн чухал нь ямар ч шийдэлтэй байсан 

тухайн байгууллагын стратегийн хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн байх ёстой. 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Хилийн албаны газар) өөрийн байцаагч нарыг 

зэвсэглэсэн хилийн шинэ бодлогод нийцүүлэн өөрийн коллежийг бүрэн өөрчлөн 

шинэчилсэн байдаг. 

Төвлөрлийг сааруулж, нарийн мэргэшүүлэх (Decentralization and Specialization) 

Сургалтын зарим байгууллага нь тодорхой төрлийн сургалтаар нарийн мэргэшсэн байж 

болно. Зорилтот бүлгийн түвшингээс хамааран зарим сургалт нь суурь ойлголт өгөх 

зорилготой (Тухайлбал, байцаагчийн суурь мэдлэг олгох курсийн хичээл/ анхан шатны 

сургалт (induction courses/ initial training), менежментийн төв) байдаг бол зарим нь нарийн 

мэргэшүүлэх зорилготой (хууль сахиулах сургалт, гэх мэт) байна. Зарим байгууллага нь 

бүсчилсэн сургалтын төвтэй ажиллахыг илүүд үзэж, бүс нутгийн (орон нутгийн) хэмжээнд, 

эсхүл нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сургалт зохион байгуулдаг. Энэ нь Сургалтын 

үндэсний төвтэй байснаас арай өөр юм.  

Төвлөрсөн, эсхүл төвлөрлийг сааруулсан сургалтын схемүүд нь (ажлын байран дээрх 

сургалт, хөдөлгөөнт (mobile) сургалт, виртуал (онлайн) сургалт, бүс нутгийн, үндэсний, 

эсхүл олон улсын сургалтын аль аль нь) өөр хоорондоо ялгаатай хэдий ч байгууллагын 

соёл, үр ашиг, тодорхой чадвар эзэмшүүлэх хэрэгцээ шаардлагад нөлөөлж чадах 

сургалтын стратегийн зарим чухал сонголтыг санал болгодог. Ази, Номхон далайн 

сургалтын эмхтгэл болон практикийн бусад эмхтгэл дээр үндэслэн Сургалтын байгууллагын 

биет байршил (төвлөрөл ба бүсчлэл)-ын давуу ба сул талуудыг гаргаж болно (дээрх 

хүснэгтийг үз). 

Сургалтын төв байгуулах процесс  

Энэ хэсэгт сургалтын төв байгуулахад шаардлагатай янз бүрийн элементийг авч үзсэн 

байгаа. Гэвч сургалтын одоогийн дэд бүтцийг хянан үзэж, сайжруулахад эдгээр бүх элемент 

хэрэг болж болох юм. Сургалтын шинэ барилга байгууламж барих, эсхүл одоо байгаа 

барилга байгууламжийг шинэчлэн сайжруулах нь чухал шийдвэр бөгөөд уг шийдвэрийг 

байгууллагын шийдвэр гаргах түвшний хүмүүс зөвшөөрч, дэмжсэн байх ёстой. Ийм 

шийдвэр гаргахад хэд хэдэн алхамт процесс шаардагдах бөгөөд тэр нь дараах үе 

шатуудаас бүрдэнэ: 

Хүснэгт 15. Сургалтын төв байгуулах үе шат 

 АЛХАМ 1: УДИРДАХ ХОРОО БАЙГУУЛЖ, ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ 

Бүрэлдэхүүн 

• Сургалтын төв байгуулах ойлголт (төсөөлөл), дизайн, төлөвлөлт болон бусад процесс нь 

нэлээд нарийн төвөгтэй ажил үүрэг юм. Энэ ажил үүргийг ихэвчлэн Удирдах хороо хариуцан 

гүйцэтгэдэг. Удирдах хороо нь холбогдох салбарын мэргэжилтнүүд (Ерөнхий газрын даргын 

ажлын албаны төлөөлөл, нэгжийн байцаагч нар, санхүүгийн газар, хүний нөөцийн болон 

сургалтын албад, тухайн төсөлд шууд бус байдлаар хамаарах ажилтнууд, түүнчлэн өөр янз 
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бүрийн үзэл бодол байвал нэмэрлэх өөр бусад байгууллагын мэргэжилтнүүд, гэх мэт)-ээс 

бүрдсэн байна. Сургалтын төвийн захирал (эсхүл ирээдүйн захирал) нь заавал энэ Хорооны 

гишүүн байх ёстой. 

Ажлын удирдамж  

• Удирдах хороо нь хангалттай нөөц хөрөнгөтэй байх бөгөөд өөрийн ажлын удирдамжийн 

хүрээнд хамаарах асуудлаар шийдвэр гарах хангалттай эрх мэдэлтэй байх хэрэгтэй. Үүний 

дараа Удирдлагын хороо өөрт ногдох үүрэг даалгавраа гүйцэтгэхээс өмнө өөрийн ажлын арга 

барил, стратегийг тодорхойлох хэрэгтэй. Үүнд төрөл бүрийн үүрэг даалгавар гүйцэтгэх 

төлөвлөгөө гаргах, үүрэг даалгаврын үр дүнг үнэлж дүгнэх шалгуур тогтоох явдал хамаарна. 

АЛХАМ 2: СУРГАЛТЫН ШААРДЛАГЫН УРТ ХУГАЦААНЫ УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВИЙН ТАЛААР 

ЗӨВШИЛЦӨХ 

Сургалтын эрэлт хэрэгцээнд нөлөөлөх хүчин зүйлс  

• Сургалтын эрэлт хэрэгцээ нь тогтмол нэг янз байдаггүй. Тэр нь тухайн байгууллагын ажиллаж 

буй дотоод болон гадаад орчны өөрчлөлтөөс хамааран байнга өөрчлөгдөж байдаг. Сургалтын 

эрэлт хэрэгцээнд нөлөөлдөг зарим хүчин зүйлсийг дурдвал: гадаад хүчин зүйлс (хууль 

тогтоомж, технологи, бүс нутгийн гэрээ хэлэлцээр гэх мэт зүйлсэд өөрчлөлт орох) болон 

дотоод хүчин зүйлс (байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, бодлого, хүний нөөцийн бүтэц гэх 

мэт зүйлд өөрчлөлт орох).  

• Сургалтын урт хугацааны энэхүү урьдчилсан төлөвийг гаргах, түүний дотор хүний нөөцийн 

аудит, эрэлт, нийлүүлэлтийн хэтийн төлөвийг гаргах нь Хүний нөөцийн газрын менежментийн 

багийн удирдлага дор явагдах системтэй процесс юм. Үүний дараа сургалтын ажлын хуваарь 

(a training workload plan) гаргах боломжтой болно. 

АЛХАМ 3: ШААРДЛАГАТАЙ БАР БАЙГУУЛАМЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН ГАРГАХ 

Холбогдох барилга байгууламжийг ашиглах хүрээ болон түвшинг тодорхойлох 

- Холбогдох барилга байгууламжийн ашиглалтын түвшин (нэг жилийн хугацаанд курсийн 

хичээлд суралцах суралцагч нарын тоог тухайн барилга байгууламжийн суралцагч нарыг 

хүлээн авах нэг жилийн нийт хүчин чадалд харьцуулсан хувь) эхний ээлжинд гол төлөв 60-

80 хувьтай байвал зүгээр боловч хүний нөөцийн урьдчилсан төлөвөөс хамааран өөр байж 

болно. 

Тусгай шаардлагуудыг тодорхойлох 

- Юуны өмнө одоо байгаа барилга байгууламжийн үнэлгээг хийж дуусгана: SWOT дүн 

шинжилгээ хийх, төрх байдал болон хүчин чадлыг тодорхойлох. Үүний дараа нэмэлт 

шаардлагуудыг үнэн зөвөөр тодорхойлох боломжтой болно. 

Энэ үе шатанд шаардлагатай талбайн хэмжээг нарийвчлан задалж дор үзүүлэв: 

• Сургалтын талбайн төрлүүд 

- Уян хатан бөгөөд хоорондоо 

бүрэн холбоотой, мультимедиа 

(мэдээллийн янз бүрийн хэрэгсэл 

ашиглах боломжтой) хичээлийн 

тэнхим, лекцийн өрөө, амфитеатр 

(задгай театр) 

- Тусгай зориулалтын өрөө 

(сургагч багш нарын 

уулзалтын өрөө, амралтын 

өрөө, хичээл давтах өрөө, 

хурал цуглааны холбоо өрөө 

(syndicate rooms), мөргөлийн 

өрөө, гэх мэт. 

- Лабораториуд 

- Ажлын байрны хийсвэр 

(simulated) орчин (үзлэгийн 

талбай, гэх мэт) 

- Сурч боловсрох нэгдсэн төв 

(номын сан, судалгааны 

тэнхим) 

- Лекцийн/ 

хурлын тэнхим 
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- Байшин доторх буудлагын 

талбай/спортын барилга 

байгууламж (хэрэв боломжтой 

бол) 

- Уялдуулсан системийн 

хичээлд хэрэглэх ангиллын 

дээж загвар хадгалах өрөө 

- Мэдээллийн 

технологи, 

компьютерийн 

өрөө 

• Ажиллаж, амьдрах байр талбай: унтлагын өрөө/ дотуур байр, үйлчлэгч нарын орон байр, 

хүлээлтийн тэнхим (lounges), хоол цайны өрөө, ариун цэврийн өрөө, эмнэлгийн үйлчилгээ 

үзүүлэх өрөө, нийтийн ахуйн үйлчилгээний өрөө, машины зогсоол, гал тогооны өрөө, жижиг 

ажлын (гар хөдөлмөрийн) өрөө, багш нарын өрөө (зочин багш нар үүнд хамаарна), хичээл 

давтах өрөө, захиргааны өрөө тасалгаа, туслах ажилтнуудын өрөө тасалгаа, гэрээт үйлчилгээ 

явуулах өрөө тасалгаа, гэх мэт. 

• Шаардлагатай бусад байр талбай: Сургалтын материал хадгалах, угсрах, тээвэрлэх, хэвлэх, 

хувилах өрөө талбай, компьютерын өрөө талбай, мультмедиа студи, суралцагч нарыг бүртгэх, 

тэдэнд туслалцаа үзүүлэх байр талбай, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний өрөө, зочин 

хүлээн авах өрөө талбай (reception area), төв файлын өрөө, олон төрлийн зориулалт бүхий 

спортын барилга байгууламж, харуул хамгаалалтын өрөө, гэх мэт. 

АЛХАМ 4: ЯНЗ БҮРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ 

Хувилбаруудыг хянан үзэх 

• Сургалтын байр байгууламжийн төсөл боловсруулахад нэлээд нөөц хүч шаарддаг. Шийдвэр 

нэгэнт гарсан бол түүнийг өөрчлөх нь амаргүй бөгөөд/ эсхүл өртөг зардал ихтэй байх тул 

эхнээс нь хамгийн зөв шийдвэр гаргах нь чухал юм. Үүний тулд Удирдах хороо холбогдох 

байгууллагын шийдвэр гарахаас өмнө аль болох олон хувилбар боловсруулж хянан үзэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Стратегийн янз бүрийн хувилбар боловсруулахдаа дараах 

сонголт/ анхаарах асуудлаас заримыг нь харгалзан үзэх хэрэгтэй. 

Байгууллага 

доторх 

анхаарах 

асуудал 

Дангаар эзэмших, 

эсхүл хамтран 

ашиглах байр 

байгууламж 

Өсөн нэмэгдэх 

боломж 

Шинээр 

барих, эсхүл 

хуучнаа 

сэргээн засах 

Үл хөдлөх 

хөрөнгийн эвдрэл 

гэмтэл 

Амралт сувиллын 

газар 

Туслах ажилтнууд 

хүрэлцээтэй эсэх, 

оюутан сурагчдын 

нягтшил, тээвэр 

үйлчилгээ 

Зочид 

буудлын ойр 

эсэх 

Суралцахад 

нөлөөлөх орчин 

тойрон (эргэн 

тойрны байдал, 

дуу чимээ, гэх мэт) 

Байгууллагын 

гаднах 

анхаарах 

асуудал 

Нийтийн ахуй 

үйлчилгээний 

хүртээмж, нөхцөл 

байдал 

Тухайн бүсийн 

дүрэм журам 

(Zoning regulations) 

Олон нийтийн 

санаа бодол 

Өөр бусад 

үйлчилгээний 

газартай ойрхон 

эсэх 
 

АЛХАМ 5: БАЙР ТАЛБАЙН АШИГЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ 

• Барилга ашиглалтын тодорхойлолт гэдэг нь түүний зориулалтыг тодорхойлж өгнө: талбайн зай 

бүрийг түүний зориулалтаар нь нарийн тодорхойлсон байх ёстой. 

• Архитекторын дизайн гаргахын өмнө түүний талбай тус бүрт явуулах бүх үйл ажиллагааны 

жагсаалтыг бүрэн гаргасан байна. Үүний тулд бүх үйл ажиллагааг нарийн сайн мэдэх хэрэгтэй 

болно: жишээ нь, ажлын хийсвэр орчинд дүрд бүтээх тоглолт, цахим сургалт (цахим хичээл), 

судалгааны ажил, багийн ажил, гэх мэт. 
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АЛХАМ 6: СУРГАЛТЫН ТАЛБАЙН ДИЗАЙН 

• Талбайн дизайн бол мэргэшлийн ур чадвар шаардсан техникийн шинжтэй асуудал юм. Гэсэн 

хэдий ч Удирдах хороо өөрөө дараах зарим нэг ойлголтыг мэдэж байх ёстой: 

- Нэгжийн үйл ажиллагаанд зохицсон байх; 

- Уян хатан бөгөөд өөрчлөх боломжтой байх; 

- Дасгал ажил явуулах талбайн загвар; 

- Шаардлагатай талбай болон өрөөний хэмжээг тодорхойлох арга. 

• Түүнээс гадна аюулгүй байдал (харуул хамгаалалт) болон өвөрмөц онцлогтой байх асуудал 

зэрэг зарим тодорхой элемент нь тухайн байгууллагын бодлогоос хамаарна. 

АЛХАМ 7: ТАЛБАЙ БОЛОН ТАВИЛГЫН ЗАРДЛЫГ ТООЦОХ 

• Сургалтын байрны нэгж талбайд ногдох зардал нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаарна. Үүний 

нэгэн адил тавилга болон байр заслын зардал нь төрөл зүйл, чанар зэрэг олон хүчин зүйлээс 

шалтгаална. Эдгээр хүчин зүйлсийг бодлогын хүрээнд, байгаа төсөв болон сургалтын тухайн 

байр байгууламжийн ашиглалтын хугацаа зэргийг харгалзан шийднэ. 

• Мөн эдгээр зардлыг эцсийн байдлаар удирдлагад танилцуулахаас өмнө аль нэг архитекторч 

буюу өөр бусад мэргэжлийн хүмүүстэй зөвшилцсөн байх хэрэгтэй.  

АЛХАМ 8: СОНГОЛТ ХИЙХ ХУВИЛБАРЫГ ЦӨӨЛЖ, НАРИЙВЧИЛСАН САНАЛ 

БОЛОВСРУУЛАХ 

• Шийдвэр гаргах процессыг үр дүнтэй байлгахын тулд Удирдах хороо нь товч бөгөөд 

нарийвчилсан санал боловсруулсан байх шаардлагатай. Хамгийн ашигтай сонголт хийхийн 

тулд саналын төслийг маш сайн боловсруулсан байх нь чухал юм. 

• Удирдах хороо нь хэрэв тал бүрийн дүн шинжилгээ хийж чадсан бол тухайн санал болон 

саналын үндэслэлийг холбогдох байгууллагын дээд шатны удирдлагын өмнө хамгаалах үүрэг 

хүлээнэ. 

Зураг 17. Сургалтын БНСУ-ын Гаалийн байгууллага нь 3 үе шат бүхий 

сургалтын шинэ стратеги 

 

Сургалтын стратегийн хүрээнд Гаалийн байгууллагын хилийн хяналтын сургалтын төвийг
туршлагад суурилсан сургалтын цогцолбор (Experiment-Based Training Hub) байдлаар дахин
тодорхойлсон бөгөөд тэр нь дараах зорилготой:

•Байгууллагын (нэгжийн) ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх;

•Нэгжийн ажилтнууд ажлын байрандаа түргэн дасан зохицох нөхцөлийг бүрдүүлэх;

•Харилцагч нар гаалийн үйл ажиллагааг биеэр мэдрэх боломж бүрдүүлэх;

•ДГБ-ын бүс нутгийн сургалтын төвийн статустайгаар гадаадын гаалийн ажилтнуудыг сургах
зорилгоор ашиглах; мөн

•Хөгжиж буй орнуудын гаалийн шинэчлэлд хувь нэмэр оруулах.

Стратегийн гаалийн сургалтын төв байгуулснаар бодит мэт хийсвэр орчин ашиглан ирэх/ явах
аялал, импорт/ экспортын бүрдүүлэлт зэргийг харуулах боломжтой.
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4.3.3 Чанартай сургалтын хөтөлбөр боловсруулах  

Сургалтын хөтөлбөр буюу хувилбар зохиоход сонсогчийн тодорхой нэг чадварыг хөгжүүлэх, 

мөн холбогдох хөтөлбөрийг хүргэх хамгийн үр дүнтэй ажлын дарааллыг тогтоож, сургалт 

явуулахад шаардагдах сургалтын бүх материалыг боловсруулах явдал хамаарна. Энэхүү 

процесс нь энэ хэсэгт дурдсан үе шатуудад тусгагдсан байгаа.16 

Энэ хэсэгт дурдсан курсийн хичээл буюу хөтөлбөр нь зөвхөн нэг заах арга (тэнхимийн 

хичээл, гэх мэт)-д хамаарахгүй, сургалтын зорилтуудыг биелүүлэхэд зориулагдсан сурч 

мэдэх арга хэмжээний дэс дараалалд хамаарна. 

Зураг 18. Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах үе шат 

 

Сургалтын материал бэлтгэх (боловсруулах): Боловсруулах процесс алхам алхмаар 

явагдана 

Алхам 1: Чадварын хэрэгцээ шаардлагад дүн шинжилгээ хийсэн тайланг хянан үзэх. 

Чадварын хэрэгцээ шаардлагад дүн шинжилгээ хийсэн тайлан нь ямар сургалт 

шаардлагатай байгаа болон уг сургалтыг ямар хүрээнд явуулах талаар ойлголт өгдөг. 

Энэхүү тайланд ерөнхийдөө дараах зүйлс тусгагдсан байна: 

• Үүрэг даалгаврын дүн шинжилгээний тоон мэдээ (мэдээ баримт); 

• Хамрагдсан хүмүүсийн профайл; 

• Шаардлагатай чадварууд; 

• Сургалтын зорилго; болон 

• Ямар сургалт шаардлагатай байгаа болон сургалтыг ямар хүрээнд явуулах 

шаардлагатай байгаа тухай зөвлөмж. 

                                                 
16 ДГБ-ын Сургалтын хөгжлийн үйл ажиллагааны стандарт журам болон ДГБ-ын сургалтын баримт бичгийн 
багцыг үзэх хэрэгтэй (эдгээрийг хүсэлт гарган авч болно). 
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Тухайн сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэмжээний курсийн хичээлийн дизайн гаргах 

үүднээс Сургалтын стандарт боловсруулахад эдгээр бүх элементийг ашигладаг байна. 

Тэгэхээр тэдгээрийг сургалтын дизайнер, эсхүл дизайны баг ашиглана гэсэн үг юм. 

Сургалтын эдгээр зорилтыг үндэслэн сургалтын аргыг шийдэж, хичээл боловсруулж, 

сургалтын төлөвлөгөө гаргаж болно. Энэ нь сургалтын стратеги боловсруулах ажлын хувьд 

чухал ач холбогдолтой хэрэгсэл юм. 

Алхам 2: Курсийн хичээлийн бүтэц боловсруулах 

Сургалтын зорилгуудыг нэгэнт тодорхойлсон бол тэдгээрийг логик дарааллаар эрэмбэлэн 

жагсаах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, энэхүү жагсаалт нь холбогдох сургалтын хувьд хамгийн утга 

учир бүхий зүйл болох бөгөөд ийнхүү дэс дараалал тогтоосноор хамгийн богино хугацаанд 

хамгийн их зүйлийг сурах боломж бүрдэнэ. Энэ удаад эцсийн бүтээгдэхүүн нь Сургалтын 

стандартын хүрээнд гаргах “Курсийн хичээлийн бүтэц” байх болно. Курсийн хичээлийн 

хэлбэрийг (төрлийг) нэгэнт шийдсэн бол курсийн хичээлийн бүтцийг гаргаж ирэхэд хамгийн 

тохиромжтой гэсэн ерөнхий бүтцийг сонгох хэрэгтэй. Курсийн хичээл бүрийг бүхэлд нь авч 

үзсэний дараа курсийн хичээл бүр нь үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж, орчны янз бүрийн 

нөхцөл байдлыг хослуулсан шинж төрхтэй болно. Доорх хүснэгтээр курсийн хичээлийн 

хэлбэрийн (төрлийн) жишээ татан төрөл бүрийн хувилбар болон боломжит бүтцийг 

харуулсан байгаа: 

Хүснэгт 16. Курсийн хичээлийн ерөнхий бүтэц 

Хувилбар Жишээ 

Техник хангамж 
(Hardware) 

a. Галт зэвсэг хэрэглэх 

b. Хяналтын тоног төхөөрөмж ажиллуулах 

c. Радио холбооны техник хэрэгсэлтэй ажиллах 

Үүрэг даалгавар 
(Tasks) 

a. Ачаа бараа шалгах 

b. Хураан авсан барааны тайлан гаргаж дуусгах 

c. Усан онгоцны ачаанд бүрдүүлэлт хийх 

d. Хурууны хээ авах 

Чиг үүрэг (Functions) 

a. Ложистикийн болон ханган нийлүүлэх үйл ажиллагаа 

b. Удирдан зохицуулах 

c. Судалгаа болон хөгжүүлэлт 

Орчин нөхцөл 
(Environment) 

a. Далайн боомтын манифест бичих алба 

b. Нисэх онгоцны буудлын ирэх хэсэг 

c. Хуурай газрын хилийн хяналтын цэг 

Мэргэшлийн түвшин 
(Proficiency levels) 

a. Суурь (анхан шатны) сургалт 

b. Ахисан шатны сургалт 

Мэдлэг олгох хүрээ 
(Knowledge areas) 

a. Импорт, экспортын хууль тогтоомж 

b. Хар тамхийг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх явдалтай тэмцэх  

c. Тэнгисийн (далайн) боомтын үйл ажиллагаа 

Үүрэгт ажлаа явуулах 
бүс (Duty areas) 

a. Олон улсын нисэх онгоцны буудал 

b. Олон улсын усан боомт 

c. Олон улсын хуурай газрын хил 

Системүүд (Systems) 

a. Тэнгисийн (далайн) тээврийг дэмжих үйл ажиллагаа 

b. Агаарын тээврийг дэмжих үйл ажиллагаа 

c. Тэнгисийн (далайн) боомтын захиргаа (газар) 
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Курсийн хичээлийн ерөнхий бүтцийг тодорхойлж гаргасан бол дараагийн ажил нь 

сургалтын зорилтуудыг холбогдох бүлэг буюу кластерт оноон байршуулж, эцэст нь уг бүлэг 

буюу кластер тус бүрийг курсийн хичээлийн ерөнхий бүтцэд дараалуулан байршуулна.  

Алхам 3: Курсийн хичээлийн төлөвлөгөө (Course Outline) боловсруулах 

Курсийн хичээлийн төлөвлөгөө нь сургалтыг бүрдүүлдэг гол алхмууд болон үйл ажиллагааг 

өргөн хүрээнд боловч тодорхой гаргасан байдаг.  

Энэхүү курсийн хичээлийн дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг дизайны баг нөөц хуваарилах болон 

ажлын хуваарь гаргахдаа ашиглаж болно.  

Энэ төлөвлөгөөнд ерөнхийдөө дараах элементүүд тусгагдсан байдаг: 

• Тухайн курсийн хичээл (сургалтын курс)-ийг зохион байгуулах болсон үндэслэл (тухайн 

сургалтын курсийг зохион байгуулах болсон шалтгаант асуудал буюу хэрэгцээ 

шаардлагын товч танилцуулга (тодорхойлолт), сургалтын курсийн ерөнхий агуулга, 

зорилго, холбогдох байгууллагад тусах ашиг тус); 

• Сургалтын курсийн үргэлжлэх хугацаа; 

• Курст хамрагдах хүмүүсийн тодорхойлолт, хамрагдах хүмүүсийн дээд ба доод тооны 

хязгаар; 

• Сургалтаар заах хичээлийн жагсаалт, хичээл тус бүрийн хувьд тавигдсан сургалтын гол 

зорилтууд; 

• Тухайн сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд ашиглах сургалтын тохримжтой аргууд болон 

төлөвлөсөн сургалтын тусгай үйл ажиллагааны жагсаалт, дэс дараалал, үүнд 

Тухайлбал, танилцах аялал зохион байгуулах, үзүүлэн таниулах хичээл сургууль 

явуулах (demonstrations), симуляцийн дасгал (дүр бүтээх тоглолт) хийх, зочин урих гэх 

мэт арга хэмжээ багтсан байна; 

• Сургалтад хамрагдагсдын ахиц дэвшилд үнэлгээ өгөх үндсэн үе мөчүүдийн хуваарийг 

тодорхой цаг мөчөөр гаргах; мөн 

• Тухайн сургалтыг явуулахад шаардагдах хүн хүчний болон бусад нөөцийн тооцоо 

(Тухайлбал, сургагч багш нар болон бусад нөөц (зочин) багш нарын тоо, хичээлийн анги 

танхим болон сургалтын өөр бусад өрөө тэнхим, тоног төхөөрөмж, бичиг баримт, ном 

хэвлэл, мөн сургалтын бусад материалын тоо, төрөл). 

Алхам 4: Курсийн хичээлийн төлөвлөгөө батлуулах 

Сургалтын курсийг тухайн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдээр сайн хянуулсан байх ёстой. 

Яг энэ үе шатанд, холбогдох дизайн гаргахаас өмнө зөвшөөрөл авсан байх нь чухал байдаг. 

Ингээд жинхэнэ хөтөлбөрийн зөвхөн араг яс болох курсийн хичээлийн төлөвлөгөөг 

хөндлөнгийн ямар ч хүн ойлгохоор нэлээд нарийн боловсруулсан байна. Энэ төлөвлөгөө 

нь эцэслэн батлагдвал тухайн сургалтын хэрэгцээ шаардлага хэрхэн хангагдах нь тодорхой 

харагдаж байх ёстой. 

Алхам 5: Байгаа материалаа хянан үзэх 

Сургалтын шинэ материал боловсруулахад шаардлагатай хөрөнгө хүч хуваарилахаас өмнө 

дотроос болон гаднаас олж авсан материалыг нягтлан үзэх хэрэгтэй. Сургалтын материал 

боловсруулах нь өртөг зардал ихтэй бөгөөд цаг хугацаа их шаарддаг тул аливаа 

давхардлаас зайлсхийх хэрэгтэй. 

Алхам 6: Багш нарын гарын авлага бэлтгэх 



88 

 

Сургагч багшийн гарын авлага нь тухайн сургалтын агуулга, түүнийг хэрхэн явуулах 

талаарх мэдээллийг дизайны баг багш нарт дамжуулах механизм юм. Энэхүү лавлах 

материалд дараах зүйлсийг багтаасан байна: 

• Тухайн сургалтын хөтөлбөрийн хүрээ, хязгаарын тойм; 

• Хичээлийн төлөвлөгөө; 

• Холбогдох багцад орсон, эсхүл зөвлөмж болгосон сургалтын материал ашиглах 

удирдамж; 

• Сургалт явуулахад багш нарт хэрэг болох нэмэлт мэдээлэл, Тухайлбал, холбогдох 

сэдэв болон/ эсхүл дасгал ажилтай холбоотой техникийн нэр томьёоны глоссари 

(тайлбар толь), хураангуйлсан болон товчилсон үгсийн тайлал, гэх мэт; болон 

• Сургалтад хамрагдах хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт, тэдгээрийн ажлын туршлага, 

холбогдох бусад мэдээлэл. 

Алхам 7: Суралцагч нарын гарын авлага бэлтгэх 

Суралцагч нарын гарын авлагад гол төлөв курсийн хичээлийн төлөвлөгөө (үүнд сургалтын 

зорилтууд багтсан байна), сургалтад хамрагдах хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт, сургагч багш 

нарын нэрсийн жагсаалт болон суралцагч нар сургалтын байранд байхдаа мэдэж байх 

шаардлагатай бусад мэдээллийг багтаасан байна. Сургагч багш нарт зориулсан тайлбар 

тэмдэглэлийг энэхүү гарын авлагад оруулж болохгүй. 

Алхам 8: Тараах материал болон өөр бусад лавлах материал бэлтгэх 

Тараах материал болон лавлах материал нь суралцагч нарын гарын авлагад оруулахад 

зохимжгүй, техникийн буюу заах аргын шинжтэй баримт бичгүүд юм. Тэдгээрийг хичээлээс 

өмнө, эсхүл хичээлийн үеэр суралцагч бүрт тараан өгнө. Хэрэв тараах материал болон 

лавлах материал нь сургалтын зорилтууд биелэгдэхэд хувь нэмэр болохгүй бол тэдгээрийг 

тарааж өгөх хэрэггүй. 

Алхам 9: Үзүүлэн таниулах материал бэлтгэх 

Үзүүлэн таниулах материал гэдэг нь сургалтын зорилт (зорилтууд) биелэгдэхэд 

шаардлагатай санаа, зарчим, ойлголт, баримт, судалгаа, өөр бусад бүх мэдээлэл болон 

тоо баримт хүргэхэд тус дөхөм болох хэвлэмэл материал, тоног төхөөрөмж, технологи 

зэрэг бүх төрлийн эд зүйл, хэрэгсэл болно. Үзүүлэн таниулах материалын төрөлд цаасан 

самбар (lip charts), загвар, эсхүл мультимедиа (мэдээллийн янз бүрийн хэрэгсэл) зэрэг 

үзүүлэн таниулах зүйлс хамаарна. 

Алхам 10: Шалгалтын материал (тест) бэлтгэх 

Шалгалтын материал (тест) бэлтгэх гэдэгт дараах зүйлсийг хамруулан ойлгоно: 

• Тестийн асуулт (асуултууд) бэлтгэх; 

• Шалгалтын материал (тест)-тай ажиллах заавар болон суралцагч нарт зориулсан 

заавар бэлтгэх; 

• Оноо өгөх (дүгнэх) заавар бэлтгэх. 

Шалгалтын дүн нь ямагт урдьчилан тодорхойлсон сургалтын зорилтуудыг үндэслэсэн 

байна. Хичээлийн төлөвлөгөөнд сургалтын үеэр, ялангуяа шалгалт авах боломжтой үеэр 

сургалтын талаар үнэлгээ өгөх боломжит цаг хугацааг хуваарь гарган тусгасан байна.   

Алхам 11: Сургалтын багцийг баталгаажуулах ба батлах 
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Энэ үе шатанд бас харилцагч нарын зөвшөөрөл шаардлагатай. Сургалтын бүрэн бүтэн 

багцыг хянуулж, батлуулахаар хүргүүлэх ёстой. Сургалтын багц батлагдсаны дараа 

сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнг баталгаажуулах зорилгоор туршилтын хичээл явуулна. 

Туршилтын хичээлийн төгсгөлд тайлан илтгэл бичиж, эцсийн бүтээгдэхүүн болох сургалтын 

багцыг баталгаажуулахаас өмнө аливаа шаардлагатай өөрчлөлтийг оруулж, дизайн гаргах 

үе шатыг дуусгавар болгоно. Сургалтын материал боловсруулах зарим загварыг ДГБ-ын 

Нарийн бичгийн даргын газраас гаргасан17 бөгөөд тэдгээрийг хүсэлт гарган авч болно. 

Курсийн хичээл боловсруулах 

Курсийн хичээл боловсруулах хүрээ 

Энд хүртэл үргэлжилсэн хэд хэд процессыг хамтад нь курсийн хичээл боловсруулах 

элементүүд гэнэ. Эдгээр процесс нь гүйцэтгэлийн шаардлагад дүн шинжилгээ хийх, 

гүйцэтгэлийн хүндрэлтэй асуудлуудыг тодорхойлох, сургалтын зорилтууд болон 

үнэлгээний стратеги боловсруулах, эдгээрийг хичээлийн төлөвлөгөө болгох процессууд 

болно. Эдгээр процессыг хэрэв сургалтын хөтөлбөртэй бол бас хэрэгжүүлж болно, 

хэрэгжүүлэх ч хэрэгтэй юм. Энэ тохиолдолд, зорилтууд нь одоо явуулж байгаа курсийн 

хичээлүүдийг боловсронгуй болгон сайжруулах, эсхүл хаа нэгтэй боловсруулсан курсийн 

хичээлүүдийг орон нутгийн нөхцөл байдалд тохируулан өөрчлөх явдал байна. Курсийн 

хичээл боловсруулдаг хүмүүс гол төлөв тухайн курсийн хичээлийг заадаг багш нар биш 

байдаг. Гэвч курсийн хичээл боловсруулсан хүмүүс нь тухайн курсийн эхний хичээлийг уг 

курсийн хичээлийг багш нарт гардуулж өгөхөөс өмнө өөрсдөө заадаг байхыг зөвлөж байна.  

Курсийн хичээл боловсруулах төслийг төлөвлөх  

Курсийн хичээл боловсруулах төлөвлөгөө нь сургалтын хөтөлбөр тус бүрд шаардагдах 

өдөр хоног, эсхүл 7 хоногийн тоог үндэслэсэн байна. Курсийн хичээл боловсруулах 

төлөвлөгөө нь тухайн курсийн хичээлийн хэмжээнээс хамааран хэд хэдэн 7 хоногоос 1 жил 

хүртэл хугацаатай байвал нэн сайн төлөвлөгөө байх болно. Чанарын хяналт тавих 

зорилгоор үүнээс урт хугацаатай төслөөс зайлсхийх нь зүйтэй юм. Сургалтын том 

хэмжээний үүрэг даалгаврыг хэд хэдэн багц болгон хуваавал зүгээр байдаг. 

Курсийн хичээл боловсруулах төслийн хугацааг урьдчилан таамаглах 

Курсийн хичээл боловсруулах төслийн барагцаалсан хугацаа нь тухайн курсийн хичээлийн 

өөрийнх нь хугацаанаас ихэд хамаарна. Курсийн хичээлийн хугацаа нь курсийн хичээл 

боловсруулахад шаардагдах ажлын ерөнхий хэмжээг зааж өгнө. Аливаа нэг төрлийн 

курсийн хичээл боловсруулахад шаардагдах хугацаа болон үргэлжлэх хугацааг тооцохдоо 

1 цагийн хичээл явуулахад 3-5 цаг зарцуулна гэсэн тооцоог үндэслэнэ. 

Курсийн хичээл боловсруулах чиг үүргийг зохион байгуулах 

Курсийн хичээл боловсруулах баг нь гол төлөв курсийн хичээл боловсруулах чиг үүрэг 

бүхий хүмүүсээс бүрдэнэ. Энэ хүмүүс багш нартай ойр дотно холбоотой байвал зохино. Энэ 

багийн бүрэлдэхүүн нь тухайн гаалийн байгууллагын үүрэг амлалтаас шууд хамаарна. Энэ 

нь хэд хэдэн шинжээч (мэргэжилтэн) нараас, эсхүл зарчмын хувьд курсийн хичээл 

боловсруулах зорилгоор сургалтын өдөр тутмын ажлаас чөлөөлөгдсөн нэг буюу хоёр ахлах 

багшаас бүрдсэн байж болно. 

                                                 
17  Африкийн Сахарын дэд бүсийн орнуудад зориулж ДГБ-Швед Улсын Олон улсын хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны агентлаг (SIDA)-аас хамтран зохион байгуулсан Колумбус II үе шатны хүрээнд Швед Улсын  Олон 
улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны агентлагаас санхүүжүүлсэн. 
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Нидерланд (Голланд)-ын Вант Улсын Гаалийн байгууллага зэрэг зарим улсын 

гаалийн байгууллага курсийн хичээл боловсруулах зорилгоор багийн ажиллагааг 

хөхиүлэн дэмждэг. Энэ баг нь дараах хүмүүсээс бүрдэнэ: 

• Багийн ахлагч (удирдагч)/ курсийн хичээл боловсруулагч; 

• Курсийн хичээл боловсруулагч нэмэлт 1-3 хүн; 

• Тухайн сэдвийг сайн мэдэх мэргэжилтнүүд (шинжээч нар); мөн 

• Хэрэв шаардлагатай бол техникийн мэргэжилтнүүд (Тухайлбал, графикийн 

мэргэжилтэн, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулах бүтээгдэхүүн 

бэлтгэх мэргэжилтэн, програмч). 

Багийн ахлагч нь зөвхөн захиргааны менежер байгаад зогсохгүй тухайн багийн 

нэг идэвхтэй гишүүн нь байна. Багийн ахлагч нь техникийн асуудлаар чиглэл 

өгөхийн зэрэгцээ тухайн ажилд идэвхтэй оролцох ёстой. Хамгийн чухал нь, багийн 

ахлагч курсийн хичээл боловсруулах төслийг эхнээс нь бүрэн хариуцаж 

ажиллавал зохино. 

Тухайн сэдвийн мэргэжилтнүүд нь дараах үүрэгтэй байна: 

• Тухайн ажлын байрны дүн шинжилгээ хийхэд хувь нэмэр оруулах; 

• Курсийн хичээл боловсруулагч нар нэгжийн ажилтнуудтай ярилцлага хийх 

нээлттэй хаалганы ажил зохион байгуулахад туслах; 

• Сургалтын хэрэгцээ шаардлагын дүн шинжилгээг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд 

явуулах үүднээс түүний тайланг хянан үзэх; мөн 

• Курсийн хичээлийн эцсийн материалыг хянан үзэх. 

Курсийн хичээл боловсруулагч нар болон нэгжийн үйл ажиллагаа хоорондын холбоо 

Курсийн хичээл боловсруулагч нарт сэдвийн мэргэжилтнүүд туслалцаа үзүүлэх арга 

хэмжээ авсан байх хэдий ч тухайн байгууллагын янз бүрийн түвшний сургалтын хэрэгцээ 

шаардлагыг ойлгодог хувь хүмүүсээс бүрдсэн албан ёсны хороо байгуулсан байх хэрэгтэй. 

Энэ хороо нь дараах үүрэгтэй ажиллана: 

• Гүйцэтгэлд гарч болзошгүй асуудлууд, тэдгээрийн сургалтад нөлөөлөх нөлөөний 

талаар курсийн хичээл боловсруулагч нарт мэдэгдэх; 

• Курсийн хичээл боловсруулагч нарт судалгаанд шаардлагатай мэдээллийн эх 

сурвалжуудыг олж өгөх; 

• Асуудалд дүн шинжилгээ хийх процесст оролцох; 

• Судалгааны үр дүнг үндэслэн, ямар нэг арга хэмжээ авах шийдвэр гаргахад оролцох; 

• Курсийн хичээл боловсруулах ирээдүйн төслийн төлөвлөгөөг хянан үзэх; 

• Курсийн хичээл боловсруулах төслийн ажлын явцыг хянан үзэх, энэ ажлын явцад гарч 

буй саад бэрхшээлийг арилгах арга хэмжээ авах; мөн 

• Хичээлийн үнэлгээний үр дүнг хянан үзэх, Тухайлбал, суралцагч нарын хандлага, байр 

суурь, курсийн хичээлийн зорилтууд биелэгдсэн эсэхийг, мөн ажлын байрны 

гүйцэтгэлийг хянан үзэх, холбогдох арга хэмжээ авах. 
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Ийм хороотой байх хэд хэдэн давуу тал байна. Тухайлбал, энэ хороо нь тухайн сургалт 

нэгжийн менежментийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах, бас сургалтын үнэлгээ, байгууллагын 

хөгжлийн шаардлагад нийцэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд тус дөхөм болно. Энэ хороо бас 

судалгааны тайланд зөвлөмж болгосон сургалтын бус шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх ажилд тус 

болж, сургалт болон тухайн байгууллагын бусад асуудал хоорондын уялдаа холбоог 

сайжруулахад тусалдаг. 

Курсийн хичээл боловсруулагч хүний чадвар 

Курсийн хичээл боловсруулагч хүний ажил нь өндөр шаардлагатай байгаад зогсохгүй бас 

тал бүрийн, өөр хоорондоо зөрчилдсөн чадвартай байхыг шаарддаг. Курсийн хичээл 

боловсруулах эхний үе шатанд курсийн хичээл боловсруулагч нь үндсэндээ, Тухайлбал, 

сургалтын хэрэгцээ шаардлагад дүн шинжилгээ хийх тохиолдолд дүн шинжилгээ хийх зэрэг 

үүрэг даалгавар гүйцэтгэнэ. Энэ ажлыг үр дүнтэй хийж гүйцэтгэхийн тулд тэд үнэн зөв 

дүгнэлт гаргах хангалттай тоо баримт цуглуулах хүртэл шийдвэр гаргах явдлыг хүлээж 

хойшлуулах хэрэгтэй. Тэд дүн шинжилгээнд төвлөрөн ажиллаж, эхэн үедээ тэвчээртэй байх 

шаардлагатай. 

Нөгөө талаас, курсийн хичээл боловсруулах сүүлчийн үе шат (сургалтын зорилтууд, 

үнэлгээний арга хэрэгсэл, сургалтын арга гэх мэтийг боловсруулах)-нд өөрөөр сэтгэх 

хэрэгтэй бөгөөд тэр нь бараг жүжиглэхээс ялгарах юмгүй байна. Курсийн хичээл 

боловсруулагч нар нь хэрэв мэдээлэл хангалтгүй бол ихэнх тохиолдолд ямар нэг шийдэл 

олох хэрэгтэй болдог. Дээр дурдсанаас харахад курсийн хичээл сайн боловсруулдаг хүмүүс 

дүн шинжилгээ хийх ур чадвартай, дүн шинжилгээ хийх арга барилтай, дээр нь ерөнхийдөө 

өөрийн туршлага болон өөртөө итгэх итгэлээс үүдэлтэй сургалтын дизайн боловсруулах 

бүтээлч сэтгэлгээтэй байх ёстой. Эрж хайвал зохих зарим нэг чадвараас дурдвал: 

• Аналитикийн (дүн шинжилгээ хийх) ур чадвар; 

• Шинэлэг шийдэл хайж олох ур чадвар; 

• Ярианы болон бичгийн харилцааны ур чадвар; 

• Саад бэрхшээлийг даван туулах овсгоо самбаа, тууштай байдал; 

• Харилцаа холбоог тогтоох, хамтран ажиллах чадвар; 

• Уян хатан байх болон дасан зохицох (хувьсан өөрчлөгдөх) чадвар; 

• Нээлттэй байх чадвар, шинэ мэдээлэл өөрийнх нь урт удаан хугацааны үзэл бодолтой 

зөрчилдсөн ч гэсэн түүнийг хүлээн зөвшөөрөх чадвар. 

Зарим байгууллагын хувьд суралцах шинэ арга барил, мөн автоматжуулсан арга 

хэрэгсэл нэвтрүүлснээр курсийн хичээл боловсруулах ажилд сэдвийн мэргэжилтэн татан 

оролцуулах боломж бүрддэг. 

Финлянд Улсын Гаалийн байгууллагын хувьд гаалийн ахлах мэргэжилтнүүд нь өөрсдийн 

гаалийн байгууллагын Сургалтын менежментийн систем (өөрийн дотоод сүлжээний 

платформд суурилсан систем) дээр шууд цахим сургалт (цахим хичээл) боловсруулж, 

хяналт тавин ажиллах, дараа нь тухайн сургалтын явцад багш, шавийн холбоо үүсгэх 

энгийн схем нэвтрүүлсэн байгаа. 

Энэхүү модел нь сургалт хөгжүүлэх (хичээл боловсруулах) ажилд илүү хариуцлагатай 

хандах (бага хүч, бага цаг зарцуулах) болон илүү ач холбогдолтой байх (нэгжийн үйл 

ажиллагааг сургалтын хувилбартай шууд холбох) нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 
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Курсийн хичээл боловсруулах ажлыг хянах 

Курсийн хичээл боловсруулах бүлгийг ажлыг бүхэлд нь тогтмол хугацаанд тайлан гаргаж 

өгөх механизмаар хянах боломжтой боловч сургалтын менежер уг ажлын явцад хяналт 

тавих зорилгоор багийн ахлагч нартай байнга уулздаг байх ёстой. Сургалтын менежер нь 

дараах нийтлэг алдааг анхаарч ажиллах хэрэгтэй байдаг: 

• Ажил аль нэг үе шатандаа удаашрах шинж байдал байгаа эсэх. Курсийн хичээл 

боловсруулагч нар нь ялангуяа үүрэг даалгаварт дүн шинжилгээ хийхдээ ашиг тусыг нь 

зөв үнэлэлгүй хэт их мэдээлэл цуглуулсан байж болох юм. 

• Курсийн хичээл боловсруулах журамд заасан зарим нэг зүйл орхигдсон эсэх. 

• Мэдээлэл бэлэн байсан ч гэсэн үнэн зөв мэдээллийг үндэслэн гаргасан дүгнэлтийг 

өөрийн өрөөсгөл ойлголт, өөрийн үзэл бодлоор өөрчилсөн эсэх. 

Инноваци бүхий болон нийгмийн харилцаанд орж суралцах аргуудын хослол 

(Blending Innovative and Social Learning Approaches)  

Энэ хэсэгт сургалтын зохих арга барил, мэдлэг хүргэх зохих аргыг хэрхэн сонгох талаар 

зааварчилгаа өгч байгаа. 

Курсийн хичээлийн зорилтуудыг үр дүнтэй биелүүлэхийн тулд хамгийн үр дүнтэй заах аргыг 

сонгох нь өмнөх бүлэгт тайлбарласан сургалтын дизайн гаргах процессын нэг хэсэг юм.  

Заах арга барил болон арга замыг сургалтын дэс дараалсан процесс бүрд хослуулж, 

тодорхой зорилтуудад хүргэх ёстой. Тухайлбал: 

• Мэдлэг олж авах;  

• Ур чадвараа хөгжүүлэх; 

• Чиг хандлагаа хөгжүүлэх; 

• Таньж мэдэх замаар хэрэгжүүлэх; 

• Симуляци хийх замаар хэрэгжүүлэх; 

• Янз бүрийн нөхцөл байдал болон өөрчлөлтөд дасан зохицох; 

• Ажлын байранд хэрэгжүүлэх. 

Зураг 19. Хосолсон шийдлийн бүрдэл хэсгүүд 

 

Хосолсон 
шийдлийн бүрдэл 

хэсгүүд

Сургалтын агуулга:
Суралцах ямар үйл
ажиллагааг сургалтын
ямар аргаар хамгийн
сайн хэрэгжүүлэх вэ? Суралцагч нар:

Суралцагч нарынхаа
талаар би юу мэдэж
байгаа вэ?

Сургалтын үр дүн:
Суралцагч нар маань
юу хийж чаддаг
болоосой гэж би хүсч
байна вэ?Агуулга: Зөвхөн энэ

агуулгад
хамааралтай өөр
ямар асуудлыг би
авч үзэх ёстой вэ?

Байгууллага: Тухайн
байгууллага хосолсон
сонголтод бэлэн үү,
эсхүл тэдгээрийг
дэмждэг үү?

Дэд бүтэц:
Технологийн
хоцрогдол зэрэг
аливаа саад тотгор
байна уу?
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Сургагч багш нар олон жилийн турш хэрэглэж ирсэн бөгөөд курсийн хичээл боловсруулагч 

нарын бүтээсэн, хаана ч ашиглах боломжтой, бас ажлын байрнаас гадуур, эсхүл ажлын 

байран дээр ашиглаж болох маш олон арга байдаг: лекц (lectures), мэтгэлцээн (debates), 

багийн ажил (group work), кэйс судалгаа (case studies), дүр бүтээх тоглолт (role-plays), 

танилцах аялал (study trips), дагалдан ажиллах (internships), симуляци (simulation), 

туршилтын хичээл (experimental learning sessions), бие бялдар чийрэгжүүлэх дасгал 

(physical  fitness), итгэл үнэмшил бий болгох сургалт (confidence  building activities) гэх мэт. 

Сүүлийн хэдэн арван жилд заах аргын холимог хэлбэр (blended teaching methods)-ийг 

хөгжүүлэхэд зардлын үр ашигт байдал нь хүчтэй түлхэц болсон юм. Мөн ажлын байранд 

сургалт явуулах шийдлүүд нь маш их амжилт авч ирсэн болох нь нотлогдсон. Учир нь 

гаалийн байгууллага зэрэг гүйцэтгэлд төвлөрсөн байгууллага тэдгээр шийдлийг амьдралд 

хэрэгжүүлж, практикт нэвтрүүлэх явдлыг чухалчилж үзсэн байдаг. 

Хүснэгт 17. Суралцаж, хөгжих үйл ажиллагааны жагсаалт 

Суралцаж, хөгжих үйл ажиллагааны жагсаалт (бүрэн төгс бус жагсаалт) 

• Ажлын байран дээрх сургалт (On-the-job Training); 

• Тэнхимийн сургалт, албан ёсны боловсрол (Classroom Training and Formal Education); 

• Цахим сургалт (цахим хичээл) (E-learning), бие даан болон хараат бус байдлаар суралцах 
(Self-Learning and Independent Study); 

• Багш шавийн холбоо тогтоох (Tutoring), (нарийн) мэргэшлийн багшийг дагалдан суралцах 
(Mentoring), зааварлагч багштай ажиллах (Coaching); 

• Түншлэх (Partnerships), хэвтээ чиглэлээр холбоо сүлжээ үүсгэх (Horizontal Linkages and 
Networks); 

• Хурал, чуулганд оролцуулах; 

• Бодит асуудал шийдэх ажлын хэсэг, баг болж суралцах (Action Learning Groups)/ суралцах 
бүлгэмүүд үүсгэх (Learning Circles); 

• Оюутан сурагчаар өөрөөр нь багшлуулах (Reciprocal Teaching), танин мэдэхүйн дадлага хийх 
ба хамтран суралцах (Cognitive Apprenticeship and Cooperative Learning); 

• Багийн/ Нэгжийн хурал зохион байгуулах, нэг нэгнээсээ суралцах (Peer-Learning) болон 
гуравдагч этгээдээр заалгаж суралцах; 

• Асуудал хэлэлцэх бүлгийн (ажлын хэсгийн) болон хорооны хуралд оролцуулах (Discussion 
Groups and Committee work); 

• Ажлын байрны хамрах хүрээг өргөтгөх (Job Enhancement), өөр ажлын байртай танилцуулах 
(Job Shadowing), ажлын байрыг сольж ажиллуулах (Job Swapping); 

• Үүрэг гүйцэтгэгчээр томилон ажиллуулах (Acting Appointment); 

• Өөр албан тушаалд түр томилон ажилууллах (хэвтээ чиглэлээр түр зуур шилжүүлэн 
ажиллууллах) (Assignment/ Secondment (Temporary lateral moves)); 

• Зөвлөлдөх (Consultation); 

• Сургалт зохион байгуулах/ Суралцах (Delivering Training/ Learning); 

• Танилцах аялал (Field Trip/ Site Visit); 

• Төслийн тайлан тавих/ хүмүүсийн санаа бодлыг авах (Project Debrief/ Feedback); 

• Тодорхой нэг арга хэмжээ авсны дараа дүгнэн ярилцах (After Action Review); 

• Няцаалт өгөх (Retreats); 

• Туршилт явуулах/ Төсөл эхлүүлэх (Testing/ Piloting a Project); 

• Учрыг нь лавлаж мэдэх асуулга (Appreciative Inquiry); 

• Мэдлэг шилжүүлэх (Transfer of Learning); 

• Мэргэжлийн холбоо (Professional Association); 

• Магадлан итгэмжлэл олгох (Accreditation); 

• Асуудал шийдэх замаар суралцах (Problem-based Learning); 

• Унших, нэгтгэн дүгнэх (Reading and Summarizing); 

• Сайн дурын үйл ажиллагаа (Volunteering). 
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Харилцаа холбооны технологийн хөгжил, бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, үр дүнтэй 

ажлын соёл зэрэг нь шинэ арга, техник бий болоход тусалсан. Зарим нэг үндсэн чиг 

хандлагаас дурдвал: 

• Цахим сургалт (цахим хичээл, E-learning): 

• Багш шавийн холбоо үүсгэж суралцах (Tutoring); 

• (Нарийн) мэргэшлийн багшийг дагалдан суралцах (Mentoring) - зэрэгцэн суралцах 

(Twinning); 

• Зааварлагч багштай ажиллах (Coaching); 

• Суралцагчийн оролцоог эрхэмлэсэн сургалт (Participative learning). 

Янз бүрийн арга хослуулсан сургалт (blending)-ын зорилго нь сургалтын үр нөлөөг хамгийн 

дээд хэмжээнд хүртэл дээшлүүлэх, суралцагчдын тусгай хэрэгцээ шаардлагыг хангахад 

оршино. Энэ аргыг ихэвчлэн холимог сургалт (blended-learning or b-learning) гэж нэрлэдэг. 

Цахим сургалт (цахим хичээл) болон холимог сургалт (E-learning and B-learning) 

Цахим сургалт (цахим хичээл)-ын шийдэл нь олон төрлийн шинэлэг боловсролын аргуудыг 

санал болгодог ба уламжлалт аргуудын оронд хэрэглэх зарим тохиромжтой хувилбаруудыг 

санал болгодог. Эдгээр аргыг хамтад нь ашигласнаар сургалтын үр дүн маш өндөр болдог. 

Цахим сургалтын агуулга болох багш, суралцагчийн харилцан үйлчлэл нь суралцагчдыг 

холбогдох процесст оролцуулах замаар ажил гүйцэтгэлд сургах боломж олгодог. Цахим 

сургалт нь сургалтын менежерүүд болон курсийн хичээл боловсруулагч нарт янз бүрийн 

боломжуудыг санал болгодог. Сургалтын менежментийн баг энэхүү нэмэлт сургалтын аргыг 

өөрийн нөхцөлд тааруулан өөрчилж ашигласнаар ажлын байран дахь сургалтын стратегийг 

боловсронгуй болгох боломжтой болно. Энэ нь мөн бодит үр дүнд хүргэх бөгөөд газар зүйн, 

эдийн засгийн, эсхүл бүтцийн хязгаарлалтаас үл хамааран байгууллагыг бүхэлд нь 

хамарсан нэгдсэн хэлбэрийн сургалт явуулах боломж олгоно. 

Цахим сургалт (цахим хичээл)-тай холбоотой асуудлууд 

Цахимаар сургалт (цахим хичээл) нь суралцагч нарт хүртээмжтэй байдаг. Энэ нь сургалтын 

материалуудыг хялбархан шинэчлэх, боловсронгуй болгох боломж олгодог учир сургалтын 

материал тогтвортой, үнэн зөв болоход нөлөөлдөг. Цахим-сургалтын формат нь сургалтын 

агуулгыг тухайн байгууллагын хувьд зардал мөнгөний хэмнэлттэйгээр өөрчлөн шинэчлэх 

боломж олгодог. Түүнээс гадна, цахим сургалт нь тухайн байгууллага нэг удаагийн ил тод 

хөрөнгө оруулалтаар мэдээллийг хязгааргүй түгээж, түргэн шуурхай өөрчлөлт оруулж, шууд 

үр дүнд хүрэх боломжтой уян хатан арга хэрэгслийг бий болгодог. Цахим сургалт зардлын 

хэмнэлт дараах тохиолдолд хамгийн өндөр байна: 

• Тухайн байгууллага нь өөрийн улсын нутаг дэвсгэрээр өргөн тархсан олон хүмүүсийг 

богино хугацаанд сургах хэрэгтэй тохиолдолд (жишээ нь, зохион байгуулалтын, эсхүл 

хууль тогтоомжийн томоохон өөрчлөлт хийсэн тохиолдолд); эсхүл 

• Тухайн байгууллага нь өөрийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сургалтын хичээлүүдийг 

үргэлжлүүлэн үзэх боломжийг ажилтнууддаа олгох хэрэгтэй тохиолдолд. 

Энэ төрлийн сургалт нь түүнийг хүссэн бүх ажилтанд заавал байгууллагаас нь цаг заагаад 

байхгүйгээр суралцах боломжтой байх ёстой. Энэхүү суралцахад хялбар байдал нь бидний 

зарим үед ярьж заншсан “боломжтой үедээ суралцах” гэдэг ойлголтыг хөхиүлэн дэмждэг: 

аль нэг ажилтан өөрийн ажилд хэрэгтэй тодорхой сэдвээр заавал бүрэн хэмжээний 

сургалтад, эсхүл урт хугацааны сунжирсан сургалтад суулгүйгээр “жижиг хэмжээний 

сургалт”-д хамрагдахыг илүүд үзэж болох юм. Модуль хэлбэрээр болон хялбаршуулсан 
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хэлбэрээр гаргасан цахим сургалтын модулиудад тухайн ажилтан хурдан хугацаанд, мөн 

амар хялбар арга замаар нэвтэрч, сонирхсон сэдвээ сонгон жижиг хэмжээний сургалт авч 

болно. Эцэст нь, сургалтын бүхий л процесс хяналтад байдаг тул суралцагч бүрт тусламж 

үзүүлэх замаар тэднийг амжилттай сургах боломжтой. 

Цахим сургалт (цахим хичээл)-ыг уламжлалт заах аргатай хослуулан ашиглах нь 

Цахим сургалт (цахим хичээл)-ыг уламжлалт заах аргатай хослуулах нь холимог сургалтын 

аргуудыг хамгийн үр дүнтэй хэрэглэх нэг арга юм. Энэхүү нэмэлт арга барилыг хэрэгжүүлэх 

нь байгууллагад бүхэлд нь маш их нөлөө үзүүлж болох бөгөөд ингэснээр ажлын байран 

дээрх сургалтыг нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгож, мэдлэгт суурилсан байгууллагыг 

практикт бий болгох тасралтгүй сургалтын үйл явцыг бий болгодог.18 Түүний зорилт нь 

суралцагч нар өөрсдөө хийсвэрлэж болох бүх зүйлийг ангиас (тэнхимээс) гаргах явдал 

бөгөөд ингэснээр сургагч багш нар зөвхөн нүүр нүүрээ харсан хичээлийн үеэр л суралцагч 

нартай харьцаж, сургалтад хувь оруулах (өртөг нэмэх) боломжтой болно. Энэ нь тухайн 

байгууллага нь суралцагч байгууллага болох соёлд шилжих явдлаар өргөн дэмжигдэж, 

суралцагч нараас анги танхим дахь хичээл явагдахаас өмнө идэвх санаачилгатай байхыг 

шаарддаг. Сургалтын санал болон сургалтын арга барил нь арилжааны үүднээс авч үзвэл 

үйлчилгээ рүү илүү чиглэсэн болж байгаа ба сургагч багш нар уян хатан бөгөөд 

хүртээмжтэй байж (цахим сургалтын явцад багш, шавь болох, утсаар холбогдох), нөгөө 

талаар суралцагч нар нь өөрсдийн сурч мэдэх хэрэгцээ шаардлагыг өөрсдөө тодорхойлж, 

хариуцлагатай ханддаг болж байна. Цахим сургалтыг уламжлалт тэнхимийн сургалттай 

хослуулах цаг хугацааны хуваарилалт (хамрах хугацаа) янз бүр байдаг. Цахим хичээл 

бүрийн эхэнд суралцагч нарын түвшинг үнэлж тодорхойлох тэнхимийн хичээл оруулж 

болно. Энэ сонголт нь суралцагч бүрт хамгийн сайн тохирох хөтөлбөр гаргаж, уг 

хөтөлбөрийн үр нөлөөг дээшлүүлэх боломжийг бүрдүүлдэг: энэ сонголт нь сургалтын өмнө 

байх ёстой түвшинд хүрч чадаагүй суралцагч нарыг урьдчилан тодорхойлж, сургалтын 

цаашдын нөөцийг гаргахаас өмнө дутагдаж байгаа тухайн мэдлэгийг эзэмшүүлэх боломж 

олгодог. Мөн тэнхимийн аль нэг хичээлийн дараа сургалтын аль нэг хүндрэлтэй асуудлыг 

даван туулах, урт хугацааны үнэлгээ өгөх, суралцагч нар хуучин мэдлэгээ сэргээх 

зорилгоор, эсхүл сургалтын хөтөлбөрийн 2 түвшний хооронд шилжилт хийхийн тулд 

сургалтын платформын ашиг тусыг үргэлжлүүлэн хүртэх маягаар цахим сургалтыг ашиглаж 

болно. Багш нар бас тэнхимийн хичээлийн үеэр үзүүлэн болгож цахим сургалтын модуль 

ашиглаж болно. 

Хүснэгт 18. Цахим сургалтын хөтөлбөр ашиглах жишээ 

Хамрах 
хугацаа 

Эхний жишээ (дээш чиглэсэн цахим 
сургалт) 

2 дахь жишээ (доош чиглэсэн цахим 
сургалт) 

Тэнхимийн 
хичээлийн 
өмнө 

Суралцагч нарын группт зориулсан 
зайнаас сургах сургалт, багшийн 
удирдлага дор явагдана (тэнхимийн 
сургалт эхлэхийн өмнө). 

 

Тэнхимийн 
хичээлийн 
үеэр 

Суралцагч нар багштай тэнхимийн 
хичээлийн үеэр уулзана:  

• Цахим сургалтын талаар тайлагнах, 
сайжруулах (группийн цахим 
сургалтаар олсон амжилтад 
тулгуурлан асуулт хариулт); 

• Кэйс судалгаа, симуляцид үндэслэсэн 
дадлагын ажил: тэнхимийн хичээлийн 
түвшин нэмэгдэнэ. 

Суралцагч нар нь тэнхимийн хичээлийн 
дагуу суралцана. 

                                                 
18 “Хавсралт 19. Цахим хичээлийн платформ нэвтрүүлсэн гишүүн орнуудын шилдэг туршлага”-ыг үз. 
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Хамрах 
хугацаа 

Эхний жишээ (дээш чиглэсэн цахим 
сургалт) 

2 дахь жишээ (доош чиглэсэн цахим 
сургалт) 

Тэнхимийн 
хичээлийн 
дараа 

 Хэрэв суралцагч нь нэг үзсэн хичээлээ 
зайн сургалтын модулиар өөр өнцгөөс 
суралцахыг хүсвэл хоёр долоо 
хоногийн дотор бүртгүүлнэ. 
Тухайн курсийн хичээлтэй бүхэлд нь 
холбоотой тестийн шалгалт зохион 
байгуулах (нүүр тулсан сургалт + зайн 
сургалт). 

Финлянд Улсын Гаалийн байгууллага нь мэргэжлийн үндсэн сургалтад хамрагдаагүй 

нэгжийн байцаагч нарт зориулсан бүх сургалтыг цахим сургалт болон холимог сургалтын 

аргуудтай системчлэн нэгтгэсэн байна.  

Курсийн хичээл тус бүр онлайн заавартайгаар бие даан суралцах хичээлээр эхэлж, дараа 

нь багштай ажиллах хичээл явагдана. Багштай ажиллах цагаар онлайн хичээлээр үзсэн 

материалын үндсэн асуудлуудад анхаарч, гол гол сэдвүүдээр ярилцан, онлайн хичээлээр 

сурсан зүйлсээ бататгана. Тухайн курсийн хичээлээс хамааран багштай ажиллах 

хичээлийн дараа ажлын байран дахь сургалт, эсхүл онлайн заавартайгаар бие даан 

суралцах өөр хичээл явуулна. “Барааны ангилал”-ын хичээлээс бусад хичээл нь суралцагч 

нарын мэдсэн сурсныг практик ажил дээр гүнзгийрүүлэн бататгах зорилго бүхий ажлын 

байран дээрх сургалтаар дуусгавар болно.  

Онлайн хичээлийн агуулга нь суралцагч нар тухайн сургалтыг дүүргэснээр юу мэдсэн байх 

ёстой вэ гэдэг дээр суурилсан байна. Тухайлбал, онлайн хичээлийн үеэр сурч мэдсэн байх 

зүйл нь багштай ажиллах хичээлийн зорилгоос шууд хамаарна. Эдгээр хичээл нь 

цогцоороо хоорондоо уялдаа холбоотой, логик дэс дараалалтай байна. 

Хүснэгт 19. Өмнөд Африкийн Татварын орлогын газрын сургалтын хөтөлбөр, агуулга, 

үргэлжлэх хугацаа 

Өмнөд Африкийн Татварын орлогын газар нь өөрийн нэгжийн менежерүүдийн чадварыг 

хөгжүүлэхэд чиглэсэн курсийн сургалтыг явуулж эхэлсэн.  

Энэхүү курс нь 1 жилийн хугацаанд үзэх хэд хэдэн модулиас бүрддэг бөгөөд сургалтын янз бүрийн 

арга ашигладаг.  

Тэнхимийн сургалт нь нийт курсийн хугацааны ердөө 22 хувийг эзэлдэг байна. Энэ курсэд ашиглаж 

байгаа өөр бусад аргууд гэвэл цахим сургалт, ажлын байран дээрх сургалт болон багш шавийн 

холбоо тогтоох явдал (tutoring) болно. 

Хөтөлбөр Сургалтын арга Үргэлжлэх хугацаа 

Татварын хичээл 
Тэнхимийн хичээл/ Зайн 

сургалт 
49.5 өдөр /47 өдөр 

Гаалийн хичээл 
Тэнхимийн хичээл/ Зайн 

сургалт 
34 өдөр/ 100 өдөр 

Зан төлөвийн хичээл Тэнхимийн хичээл 15 өдөр 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 

– Операторын сургалт 
Тэнхимийн хичээл 9 өдөр 

Автомат систем – татвар Тэнхимийн хичээл 7 өдөр 

Ажлын байрны сургалт – Татвар Ажлын байран дээрх сургалт 70 өдөр 

Ажлын байрны сургалт – Гааль Ажлын байран дээрх сургалт 60 өдөр 
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Нийгмийн харилцаанд орж суралцах болон өөр бусад суралцах арга барил (Social 

Learning and other Learning Approaches) 

(Нарийн) мэргэшлийн багшийг дагалдан суралцах (Mentoring) – Зэрэгцэн суралцах 

(Twinning) – Зааварлагч багштай ажиллах (Coaching) 

Сургалтын эдгээр 3 арга нь анх Англо-Саксоны их сургуулиуд болон ахлах сургуулиудад 

үүссэн байдаг. Эдгээр нь хэрэгтэй мэдлэг, ур чадварыг олж авахад дэмжлэг үзүүлэх замаар 

суралцагчдыг хөгжүүлэх зорилготой юм. Эдгээр нь хоёр хүний хоорондын харилцаанд 

үндэслэсэн байдаг. Сургагч багшийн гүйцэтгэх үүрэг бол суралцагч нарт шууд хариултыг нь 

хэлж өгөхөөс илүүтэйгээр суралцагч нар хариуг нь өөрсдөө олж мэдэхэд туслах явдал юм. 

Хөгжлийн эдгээр схемийг хэрэгжүүлснээр сургагч багш нар нь танин мэдэх, сурах үйл явцыг 

хөнгөвчлөх өгдөг. Сургагч багшийн үүрэг нь суралцагч нар өөрсдийгөө танин мэдэх, 

өөрсдөө оролдож үзэх, бүтэлгүйтэх, эцэст нь амжилтад хүрэх, түүгээрээ байгалиас заяасан 

хүч чадал, давуу талаа хөгжүүлэхэд нь туслах явдал юм. Дараах хүснэгтэд суралцагч нарт 

дэмжлэг үзүүлэх хүмүүсийн арга барилын ялгааг харууллаа. 

Хүснэгт 20. Суралцагч нарт дэмжлэг үзүүлэх мэргэшсэн багш, 

сургагч нарын арга барил 

Харилцааны төрөл Сургагч, суралцагч талуудын профайл 

(Нарийн) мэргэшлийн 
багшийг дагалдан 
суралцах (Mentoring) 

Мэргэшлийн багш (mentor) нь тухайн зааж буй сэдвээрээ сурагчаасаа 
илүү мэргэшлийн туршлагатай байна. 

Зааварлагч багштай 
ажиллах (Coaching) 

Зааварлагч багш (coach) нь сурагчийнхаа мэргэшсэн сэдвээр заавал 
туршлагатай байх албагүй, гэвч түүнийг ажилд дээрээ хөгжихөд нь 
тусална. 

Зэрэгцэн суралцах 
(Twinning) 

Зэрэгцэн суралцагч багш (twin) нь гол төлөв сурагчтайгаа ижил түвшний, 
гэхдээ өөр байгууллагад ажилладаг хүн байна. Тухайлбал, өөр улсын 
ижил төстэй байгууллагын ажилтан, эсхүл өөр байгууллагад ижил 
төрлийн ажил эрхэлдэг хүн байна. 

Ямар ч тохиолдолд, эдгээр програмаас бүрэн үр ашгийг нь хүртэхийн тулд сургалтын бусад 

хэлбэрийн адил сургалтын зорилт, хуваарь гаргаж, тогтмол үнэлгээ хийдэг байх нь маш 

чухал юм. 

Багш шавийн холбоо тогтоон ажиллах (Tutoring) 

Багш шавийн холбоо тогтоон ажиллах гэдэг нь өмнөх хэсэгт дурдсан сургалтын 

хэлбэрүүдтэй ижил төстэй боловч сургалт нь онлайн орчинд явагддаг. Багш (tutor) нь 

боловсрол олгох, нийгмийн харилцааг дэмжих/ багаар ажиллах явдлыг дэмжин хөгжүүлэх, 

менежмент хийх, бас гол төлөв, гэхдээ бага хэмжээнд техникийн туслалцаа үзүүлэх үүрэг 

роль гүйцэтгэнэ. Онлайнаар багш, шавийн холбоо тогтоон ажиллах гэдэг нь өөрийгөө 

хөгжүүлэх сонирхолтой байж, бие даан суралцана гэсэн үг юм. Энэхүү процесс нь заахад 

биш, суралцахад илүү анхаардаг. Сургалтыг цахимаар удирдан явуулна гэдэг нь 

ерөнхийдөө онлайн буюу вэбэд суурилсан, багаар суралцах арга бөгөөд: 

• Конструктивист болон нийгмийн-конструктивист зарчимд тулгуурласан байдаг; 

• Онлайн орчны сургалтыг баяжуулах зорилгоор онлайн яриа хэлэлцээнд оролцох, 

үеийнхэнтэйгээ суралцах арга ашиглахад анхаарсан байдаг; 

• Хараат бус байдлаар суралцах, өөрөө өөрийгөө хариуцан (захиран) суралцах (learner 

autonomy), өөрийгөө олж мэдэх, шинэ мэдлэг олж авах (knowledge construction), 

хамтарч, эсхүл багаар суралцах (collaborative or group-based learning), онлайн 

хэлэлцүүлэгт оролцох (online discussion), өөрөө өөрийгөө шинэчлэн өөрчлөх зорилгоор 

суралцах (transformative learning) болон суралцагчдын холбоо байгуулах (communities 
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of learning) зорилгыг голлодог бөгөөд үүгээрээ онлайн контент дамжуулах зүгээр нэг 

аргаас ялгаатай юм. 

Бүрэн хэмжээний онлайн сургалтын орчинд багшийн үүрэг роль чухал юм. Сурагч хүн 

суралцах явцдаа багштайгаа харьцах, түүнээс заавар, чиглэл авах хэрэг гардаг. 

Сурагчийн оролцоог эрхэмлэсэн бөгөөд нийгмийн харилцаанд орж суралцах арга 

(Participative and Social Learning) 

Сурагчдын оролцоог эрхэмлэсэн сургалтын арга гэдэг нь цоо шинэ зүйл биш бөгөөд үүнийг 

сургалтын арга хэрэгсэл боловсруулагч нар (training developers) болон сургагч багш нар 

байнга ашиглаж ирсэн. Энэхүү арга нь сурагч зөвхөн багшаасаа мэдлэг олж аваад зогсохгүй 

бас бие биенээсээ, мөн хамтран ажиллах замаар туршлагаасаа хуваалцаж, бусдын 

туршлага дээрээс өөрийн мэдлэгээ хөгжүүлэх гэдэг санаан дээр суурилдаг. Гэвч шинэ 

технологийг суралцах процесстой нэгтгэснээр мэргэшлийн хүмүүсийн хүрээнд суралцахад 

хамтын ажиллагааны үр нөлөөг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой болж байна. Тэнхимийн 

орчинд сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх сургалтын уламжлалт аргуудад багаар хэлэлцэх 

(group discussions), кэйс судалгаа хийх (case studies), багаар дасгал сургуулилалт хийх 

(group exercises) гэх мэт аргууд багтана. Гэвч Вэб 2.0-ийг хөгжүүлснээр, мөн цахим сургалт 

өргөжин хөгжсөнөөр онлайн орчинд сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх сургалтын аргыг 

ашиглах шинэ арга хэрэгслүүд (new tools) бий болсон байгаа. Эдгээр арга хэрэгслийг цахим 

сургалтын платформтой холбож өгснөөр суралцагч нар улам гүн гүнзгий мэдлэг, чадвар 

олж авахад тус дөхөмтэй олон янзын хосолмол арга бий болж, цахим-сургалтын хичээлүүд 

илүү үр дүнтэй болох боломж нээгдсэн байна. Эдгээр арга хэрэгслээс заримыг нь дурдвал: 

• Wiki: үүнийг оролцогч бүр өөрсдийн мэдлэг, туршлагад үндэслэн нийтлэл бичиж, 

баяжуулах боломжтой нээлттэй онлайн нэвтэрхий толь гэж тодорхойлж болно. 

• Форум: Энэ нь оролцогч нар янз бүрийн сэдвээр өөрсдийн үзэл бодлоо хуваалцах, 

эсхүл өөрт тулгарсан асуудлаар бусдаас зөвлөгөө авах боломжтой онлайн мэдээллийн 

самбар юм. Энд зохицуулагч (багш, эсхүл сургагч) нь хэлэлцүүлгийг удирдан чиглүүлэх, 

хамгийн хэцүү асуудлуудад хариулт өгөх зорилгоор форумын үйл ажиллагаанд хянаж 

тавин ажиллах хэрэгтэй. 

• Блог: Энэ нь оролцогч нар хувиараа, эсхүл хамтран өөрсдийгөө илэрхийлэх 

боломжтой онлайн журнал юм. Энэ нь суралцагч нар сургалтын явцад хэрхэн хөгжиж, 

эргэлзэж байгаа, ямар амжилтад хүрсэн болохыг илтгэн харуулах боломжтой. 

Нийгмийн харилцаанд орж суралцах гэдэг (Social Learning) нь хэлэлцүүлэгт оролцох, файл 

хуваалцах, wiki-гийн үйл ажиллагаанд оролцох зэргээр практик туршлага солилцох холбоо 

(communities of practice) байгуулах зорилготой юм. Үүний ачаар байгууллагууд Тухайлбал, 

хөгжил дэвшил, дүрэм журмаа олон түмнээр үнэлүүлж, рейтинг тогтоох, хянан үзэх замаар 

“олны ухаан” (wisdom of crowds)-аар бүтсэн стратеги бий болгох боломжтой болох юм. 

Тухайн байгууллага нь албан ёсны курсийн хичээл (formal courses), хэрэглэгчдийн саналыг 

тусгасан агуулга (user-generated content), харилцаа холбооны сувгийг нэгтгэн, өөрийн 

ажиллах хүчинд суралцах нэг цэг (focal point for learning) бий болгож өгвөл зохино. Шинэ 

процессын явцад олон нийтийн сүлжээ ашиглан, мөн вэб хуралдаан (web conferencing), 

вэбинар (webinar or web-based seminar) зэрэг харилцаа холбооны нэгдсэн виртуал (онлайн) 

хэрэгсэл ашиглан түншлэгч, харилцагч (үйлчлүүлэгч) нартай, мөн төгсөгчдийн холбоотой 

холбогдож, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх боломжтой. 

Олон байгууллага ажилчиддаа хүргэх хөтөлбөр, системтэй дүн шинжилгээ хийх ажил, 

доороос дээш тайлагнах тайлангаараа дамжуулан тэдний бүтээлчээр сэтгэх (инновац 

гаргах), идэвхтэй оролцох сэтгэлгээг дэмжиж байна. Финлянд Улсын гаалийн 
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байгууллагын ажилтнууддаа зориулсан сургалтын бүх хөтөлбөр нь суралцагчаасаа ямар 

нэг эцсийн төсөл (a final project) боловсруулахыг шаарддаг байна. Энэхүү эцсийн төслийн 

зорилго нь суралцагч нарын сурч боловсрох явдлыг нь хөхиүлэн дэмжих, өөрийн болон 

багийнхаа ажлын байрны процессуудыг сайжруулах, мөн түүнчлэн тэд өөрсдийн бичгийн 

харилцааны ур чадвараа хөгжүүлэх явдал болно. Мөн нэг чухал зорилго нь Финлянд 

Улсын гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг бүхэлд нь сайжруулах шинэлэг санаа, 

хэлэлцүүлгийг дэмжих явдал болно: хөгжлийн санаануудыг авч хэлэлцэх, дараа 

дараагийн арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглах. 

Дүгнэлт хичээл дээрээ сурагч бүр өөрийн эцсийн төслийн талаар, түүний зорилго, 

гарааны цэг (юунаас эхлэх), цаашид авах арга хэмжээний талаар товч танилцуулга 

хийнэ. Мөн энэ дүгнэлт хичээлийн үеэр сурагчид болон янз бүрийн газар, хэлтсийн 

гаалийн байгууллагын төлөөлөгчид тухайн сэдвээр яриа, хэлэлцүүлэг өрнүүлдэг байна. 

Зураг 20. Тасралтгүй сургалтын стратеги 

 

Эх сурвалж: Bersin by Deloitte, 2013 

Дээрх схем дээр сургалтын янз бүрийн формат, арга барилыг хэрхэн хослуулж, тасралтгүй 

суралцах орчныг бүрдүүлэх талаар харууллаа. 

4.3.4 Сургалтыг үнэлэх ба дүгнэх 

Сургалтад хөрөнгө оруулах нь ихэвчлэн шаардлагатай нөү-хауг хөгжүүлэх, ур чадварын 

түвшинг дээшлүүлэх, үүрэг даалгаврын (хууль тогтоомжийн) биелэлтийг сайжруулах 

зорилготой байдаг. Харамсалтай нь маш олон сургалт дараах хоёр шалтгааны улмаас 

бүтэлгүйтдэг байна: 

1. Хүлээн авагч нь шинэ мэдээллийг мэдэж, сурсан (тогтоосон) байдлыг хэмжих хэмжүүр 

байдаггүй; 

2. Тухайн сургалтыг явуулснаар тухайн хувь хүний, баг хамт олны, эсхүл байгууллагын 

түвшинд ажлын гүйцэтгэл тогтвортой сайжирсан болохыг тогтоох хэмжүүр байдаггүй, 

өөрөөр хэлбэл, энэ хоёрын холбоог тогтоох арга  байдаггүй. 

Сургалтын албууд буюу төвүүд ихэнхдээ богино хугацааны, нэн яаралтай зорилтуудыг 

биелүүлэхэд чиглэсэн, үүрэг даалгаврын (хууль тогтоомжийн) биелэлтийг хангах, эсхүл 
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шинэ хүн ажилд авах сургалтууд явуулдаг бөгөөд янз бүрийн ур чадвар бүхий хүний нөөц 

шаардах, урт хугацааны бизнесийн стратегийг дэмжих, эсхүл гүйцэтгэлийг сайжруулах тал 

дээр огт анхаардаггүй байна. Иймд сургалтын албууд өөрсдийн стратеги болон явуулж буй 

сургалт бүртээ системчилсэн, тасралтгүй үргэлжлэх “үнэлгээний арга зүй” бий болгон 

хэрэгжүүлэх нь маш чухал юм. 

Сургалтын стратеги, төлөвлөгөө, арга хэмжээ нь тэдгээрийг хэрэгжүүлэхээс өмнө яг 

тодорхой зорилготой байх ёстой. Үнэлгээний үйл явцыг бий болгох нь суурь алхам болж 

өгдөг бөгөөд ингэснээр сургалтын стратегийг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай 

алхмуудыг бий болгож, улмаар байгууллагын хөгжил дэвшил, өөрчлөлтийн менежментэд 

үр дүнтэй хувь нэмэр оруулах болно. 

Зураг 21. Сургалтын үнэлгээ ба дүгнэлт 

 

Сургалтын үнэлгээний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

Үнэлгээ гэж юу вэ? 

Сургалтын үнэлгээ гэдэг нь аливаа нэг сургалтын арга хэмжээ хэр амжилттай болсныг 

тодорхойлох процесс юм. Үүнд тухайн сургалт үр дүнтэй болсон эсэх талаар мэдээлэл 

цуглуулж, түүнд дүн шинжилгээ хийж, ирээдүйд ямар сургалт явуулах талаар шийдвэр 

гаргах процесс хамаарна. 

Яах гэж үнэлгээ хийдэг вэ? 

Үнэлгээ хийх нь чухал бөгөөд тэр нь дараах шалтгаантай: 

• Үнэлгээ нь тухайн сургалт үр дүнтэй болсон бөгөөд зорилгодоо хүрч чадсан гэдгийг 

харуулж өгнө; 

• Үнэлгээ нь сургалтад оруулсан хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийн талаар санал хүсэлт 

авч, байгууллагад танилцуулах боломж олгоно; 

• Үнэлгээ нь дараагийн сургалт зохион байгуулахад юуг анхаарч, юуг сайжруулах талаар 

мэдээлэл өгч туслана; 

• Үнэлгээ нь нэгжийн менежерүүдийг ажилтнуудын сургалт, хөгжлийн асуудалд татан 

оролцуулахад тус дөхөм болно; 

• Үнэлгээ нь суралцагч нар өөрсдийн олж авсан чадвараа харьцуулан жишиж, хэмжих 

суурь стандартыг бий болгож өгнө; 
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• Үнэлгээ нь сургалтын хөтөлбөрийг байгууллагын тэргүүлэх чиглэлийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангахад чиглүүлж өгнө; 

• Үнэлгээг байгууллагын доторх болон гаднах сургалтыг хооронд нь харьцуулан жишихэд 

ашиглах боломжтой; 

• Үнэлгээ нь нэгжийн ажлын үр дүнгийн талаар судалгаа хийх томоохон ажлын нэг хэсэг 

болж болно. 

Үнэлгээг хэн хийдэг вэ? 

Сургалтын гинжин хэлхээнд хамрагдсан бүх оролцогч үнэлгээний процесст өөр өөрийн 

гэсэн янз бүрийн үүрэг хариуцлагатай оролцоно. Дараах оролцогч нар байна: 

• Дээд шатны удирдлага; 

• Сургагч багш; 

• Нэгжийн шууд удирдлага; 

• Сургалтын менежер; болон 

• Сурагч (суралцагч). 

Үнэлгээг хэрхэн хийх вэ? 

Системтэй, тасралтгүй үргэлжлэх сургалтын үнэлгээний арга зүйг хэрэгжүүлэхээс өмнө 

зарим нэг элементийг авч үзэх хэрэгтэй: 

• Холбогдох оролцогч нар үүрэг амлалт авсан байх нь хамгийн чухал юм. Тухайн 

байгууллага нь өөрийн өвөрмөц хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан үнэлгээний схем, 

төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх талаар хамтран зөвшилцөж, хатуу шийдвэр гаргасан байх 

ёстой. 

• Үнэ цэнэд тулгуурласан байх. Зардалд тулгуурласан төлөвлөлт (a cost-aware planning)-

өөс үнэ цэнэд тулгуурласан төлөвлөлт (a value-aware planning) рүү шилжих нь гаалийн 

байгууллагын хүрээнд суралцах, сургах арга хэмжээний үр ашгийг чанарын хувьд таньж 

мэдэх боломж олгодог. Гаалийн байгууллагаас сургалт зохион байгуулснаар бий 

болсон бүх үнэ цэнэ, түүний зөвхөн эдийн засгийн, эсхүл санхүүгийн төдийгүй бусад 

бүх хэлбэрийг байгууллагын эрхэм зорилго, мөн Засгийн газрын хөтөлбөртэй тулган, 

тэдгээрийн дагуу тодорхойлох ёстой. Ингэснээр тэдгээр үнэ цэнийг хэмжих хэрэгтэй 

эсэх, хэрэв хэрэгтэй бол хэрхэн хэмжих вэ гэдэг асуудлыг шийдэх боломжтой болно: 

нөхцөл байдлын үүднээс авч үзвэл, үнэлгээний арга техникийг гаалийн үйл 

ажиллагааны болон стратегийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сонгож болно. 

Сургалтын үр дүн болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ 

Хамгийн алдартай үнэлгээний загваруудын нэг нь Киркпатрикийн 4 түвшинт үнэлгээний 

схем юм (дээр харуулсан графикийг үзнэ үү)19. 

Түвшин 3-ын онцлог шинж чанар: Сургалтын үр дүнг хэрхэн хэмжих вэ? 

Хэрэв сургалтад суусан хүмүүс нь сурч мэдсэн зүйлээ ажил дээрээ хэрэгжүүлэхгүй, зан 

төлөв нь хуучин хэвээр (өөрчлөгдөхгүй) байвал зорьсон үр дүн байхгүй болж, стратегийн 

                                                 
19 “Хавсралт 20. Киркпатрикийн үнэлгээний загварын 4 түвшний тодорхойлолт”-ыг үз. Үүнд үнэлгээний арга, 
хэрэгслийн жишээ, зүй зохистой эсэх, ашиглах боломжтой эсэх талаар тусгагдсан байгаа. 
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зорилгууд биелэгдэх боломжгүй болно. Гаалийн ажил нь сургалт зохион байгуулах, бодлого, 

процесс, дүрэм журам хэрэгжүүлэх замаар явагддаг. 

Ихэнх гаалийн байгууллага энэхүү түвшин 3-ын үнэлгээг хэрэгжүүлэхэд хэцүү, өртөг зардал 

өндөртэй гэж боддог учир зөвхөн амархан зүйлс (түвшин 1), мөн сургалтын өмнөх болон 

дараах тест (түвшин 2)-ийг хэрэгжүүлж, түвшин 3 болон 4-ийг бараг тэр чигт нь 

орхигдуулдаг байна.  

Энэ нь сургах, суралцах хоёрын эцсийн зорилгыг өөр өөрөөр ойлгодгийн үр дүн байж болно: 

гол ялгаа нь “сургалтын үр ашиг” (сургалт явуулаад, дараа нь баталгаажуулах/ үүний аль 

аль нь байгууллагын хүссэн үр дүнд хүргэж буй эсэхэд хяналт тавих) гэхээс илүү “үр дүнтэй 

сургалт” (ажлын байран дахь гүйцэтгэлийн зан төлөвт онцгой өөрчлөлт гарсан байх боломж 

олгох үүднээс суралцагч нарт тэдний зорьсон мэдлэг, ур чадвар болон/ эсхүл хандлагыг 

зааж сургах) гэж ярьдагт байгаа юм. 

Түвшин 3-ыг арай дэлгэрэнгүй байдлаар тодорхойлж өгвөл гаалийн байгууллагын 

сургалтын үндэсний төвүүд сургалтын үнэ цэнийг улам сайн мэдэрч, түүнээс нэгж 

байгууллагын үйл ажиллагаанд оруулах хувь нэмрийг улам бүр нэмэгдүүлэх болно.  

Гаалийн байгууллагын сургалтын арга хэмжээнд энэхүү түвшин 3-ыг алхам алхмаар 

шуудхан хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг дараах байдлаар тодорхойлж болно: 

Алхам 1: Шаардлагатай зан төлөвийг тодорхойлох (Identify the Critical Behaviours) 

Эхний алхам нь зорьж буй түвшин 4-т заасан үр дүнд амжилттай хүрэхэд хөтлөх хамгийн 

гол чухал гэсэн зан төлөвүүд нь юу вэ гэдгийг нарийн тогтоох явдал юм. Үүний тулд 

сургалтад хамрагдах хүмүүсийн менежер, ахлахуудтай нь уулзаж ярилцах хэрэгтэй. 

Тухайлбал, Хэрэв хүсч буй үр дүн нь харилцагчдын сэтгэл ханамжийг 10 хувиар өсгөх явдал 

гэж үзвэл гаалийн менежерүүд дараах зан төлөвүүдийг суулгах шаардлагатай гэж 

тодорхойлон өгч болно: 

• Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгж (ИААН) хариуцсан нэг менежер бүх ИААН-тэй холбоотой 

санал гомдолд хариу өгөх бөгөөд түүний бүх үйлчлүүлэгч сэтгэл ханамж өндөртэй байх; 

• Ээлжинд гарч буй ахлах ажилтан нь зорчигчдын аливаа санал гомдлыг тэр даруйд нь 

хүлээж авах боломжтой байх; 

• Үйлчлүүлэгчдэд үзүүлж буй үйлчилгээг сайжруулахын тулд саналын хайрцагт хийсэн 

саналуудыг ажлын хоёр өдөрт хүлээн авч танилцдаг байх; бас 

• Гаалийн ажилтнууд аяллын бичиг баримтыг шалгахдаа бүх зорчигч нартай мэндчилдэг 

байх. 

Алхам 2: Шаардлагатай залуурдагч механизмуудыг бий болгох (Set Up Required 

Drivers) 

Түвшин 3-т заасан шаардлагатай залуурдагч механизм  (ажлын байранд шаардлагатай зан 

төлөв эзэмшсэн эсэхийг хянах, бататгах, зоригжуулах, урамшуулах процесс болон 

системүүд)-ыг бий болгох нь сургалтад хамрагдсан хүмүүс ажлын байранд шаардлагатай 

зан төлөв эзэмшин ажиллахад дэмжлэг болж, тэдний ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх 

чухал ач холбогдолтой байдаг. Тухайлбал: 

• Дэмжлэг болох механизмууд: ажлын байрны гарын авлага, лавлах цэгийн заавар, 

мэргэшлийн багшийг дагалдан ажиллах, шагнал урамшуулал, давтан сургалт; 

• Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх механизмууд: үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

биелэлтийг хянах, хувь хүний ажлын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг хянах, багш нарыг 
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бэлтгэх сургалт (cascade training)/хамтран зүтгэгч нартаа багшлах (teach backs to 

colleagues). 

Энэ процессын явцад хувь хүний үүрэг, хариуцлага болон дотоод хүч (internal motivation) 

маш их нэмэгддэг. 

Алхам 3: Шаардлагатай зан төлөвийг сургалтын үеэр зааж сургах 

Сургалтын эцсийн зорилго бол сурагчид ажлын байранд шаардлагатай зан төлөвүүдийг 

эзэмшсэн байх явдал бөгөөд ингэснээр байгууллагын сургалтын үр дүн хамгийн дээд 

хэмжээнд байх болно. Сургалтыг үүнд л төвлөрүүлэн явуулах ёстой. 

Суралцагч нар зөвхөн юу хийх ёстойгоо мэдээд зогсохгүй бас зарим ажил дээр дадлага 

туршлага хийж үзсэн байх явдлыг хангах үүднээс ур чадвар эзэмшүүлэх дадлага, 

сургуулилт (симуляц)-ыг сургалтын хөтөлбөрт заавал оруулсан байх хэрэгтэй. 

Алхам 4: Ажлын байранд шаардлагатай зан төлөв эзэмшсэн эсэхийг хянаж, хэмжих 

Түвшин 3-т заасан зан төлөвүүдийг хянаж, хэмжих нь тийм их хэцүү төвөгтэй, эсхүл өндөр 

өртөг зардалтай байх албагүй. Аливаа байгууллага, түүний төсөвт тохирсон олон төрлийн 

аргууд байдаг: 

• Сургалтад оролцогч нарыг ажиглах; 

• Оролцогч нар, тэдний ахлахууд, тэдний тайлан, хамтран ажиллагчид, үйлчлүүлэгчдээс 

судалгаа авах; 

• Ажлын бодит үр дүнг хянан үзэх; мөн 

• Ярилцлага авах, зорилтот бүлгийн уулзалтуудыг зохион байгуулах. 

Алхам 5: Мэдээ баримтын дагуу залруулга хийх 

Түвшин 3-т заасан зан төлөв болон залуурдагч механизмуудыг байнга хянаж, хэмжих нь 

ажлын байран дээрх хэрэгжилтийг хангах зорилго бүхий төлөвлөгөөнд тактикийн өөрчлөлт 

оруулах боломж олгодог. 

Ажлын байран дээрх хэрэгжилтийг хянах нь бас тухайн сургалт үр дүнтэй болсон эсэхийг 

мэдэхэд шаардлагатай мэдээ баримт олж авах боломж олгодог. Хэрэв сургалтад оролцогч 

нар зан төлөвийн гүйцэтгэлийг сургалтын үеэр сайн харуулж чадсан мөртлөө ажлын байран 

дээр харуулж чадахгүй байвал гол асуудал нь сургалтдаа биш, ажлын орчинтой нь 

холбоотой байж болох юм. 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Канад Улсын хилийн албаны газар) өөрийн 
Байцаагчийн чиглүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг Гүйцэтгэлийн хэмжүүрийн арга зүйн дагуу 
хянан үзжээ. 

Чиглүүлэх сургалтын үргэлжилсэн хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийхдээ салбарын 
стандартыг үндэслэсэн бөгөөд түүний бүрдэл хэсгүүдийн чанар болон зохистой байдлыг 
харж хэмжилт хийсэн байна. Ингэхдээ дараах зүйлсийг голлон анхаардаг байна: 

1. Нэр дэвшигч нарын дараах хугацааны гүйцэтгэл: 

- Сонгон шалгаруулах процесс; 

- Ахуй амьдрал (Оюутны байрны амьдрал ахуй); 

- Туршилтын хугацаа. 

2. Хөтөлбөрийн уян хатан байдал, Канад Улсын Гаалийн байгууллагын байцаагч нарын 
хувьсан өөрчлөгдөх үүрэг, хариуцлагад тааруулан цаг тухайд нь өөрчлөх боломж. 

3. Сургалтыг хүргэх аргын үр дүнтэй байдал, салбарын стандартад нийцсэн эсэх. 
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Үнэлгээний нарийн аргууд хэрэгжүүлэх: Гүйцэтгэлийг хэмжих 

Санамсаргүй түүврийн аргаар хяналтын дор туршилт явуулах арга (Randomized controlled 

trial - RCTs) зэрэг үнэлгээний шинэ аргууд үр ашиг өндөртэй, өртөг зардлын хэмнэлттэй 

байдаг учир тэдгээрийг төрийн бодлогын байгууллагууд, түүний дотор гаалийн 

байгууллагууд илүү их ашигладаг болоод байна. Төрийн бодлогын үр нөлөөг туршихын тулд 

өргөнөөр хэрэглэх болсон энэ арга нь онлайн, тэнхимийн, виртуал, эсхүл өөр бусад 

хэлбэрийн сургалтын үр дүнг туршин шалгах өргөн боломж олгодог. 

Сургалтад хамрагдагсад өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц, мөн өөрсдийнхөө 

ажлын гүйцэтггэлийг ахиулах зорилгоор суралцаж байсан өөрсдийнх нь туршлага дээр 

төвлөрсөн илүү үр дүнтэй сургалтыг хүсч байна; сургалтын хөтөлбөр боловсруулагч болон 

сургалтын байгууллагын харилцагч нар (тухайн байгууллагын удирдлага, төр засаг, 

хандивлагч нар)-ын хувьд сургалтын үр дүнг нарийн, тодорхой нотлон харуулахыг 

шаарддаг болжээ. Суралцах болон сургалт явуулах байгууллагууд одоо ямар нэг 

харагдахуйц байдлаар гүйцэтгэлийн ахисан түвшинг, эсхүл хөрөнгө оруулалтын үр 

өгөөжийг хэмжих шаардлагатай болоод байгаа бөгөөд энэ нь бэрхшээлтэй асуудлын нэг 

болоод байна. 

Санамсаргүй түүврийн аргаар хяналтын дор туршилт явуулах арга гэдэг нь шинэ сургалтын 

үр дүнг хэрэв тийм сургалт явуулаагүй бол нөхцөл байдал ямар байх байсантай харьцуулах 

санамсаргүй туршилтын арга юм. Үнэлгээний агуулгыг бодит байдалд нийцүүлэх, 

оролцогчдын профайл гаргах болон шалгуур тогтоох системтэй арга зүй нэвтрүүлэхийн 

хэрээр энэ арга нь улам бүр өртөг зардал багатай, нөөцийн хэмнэлттэй болж байна. 

Солонгос Улсын Гаалийн байгууллага тусгайлан сонгон авсан суралцагч нарын дунд 

тусгайлан сонгосон сургалтын хөтөлбөр дээр Санамсаргүй түүврийн аргаар хяналтын 

дор туршилт явуулах аргыг хэрэглэж байна. Ингэснээр Солонгос Улсын гаалийн 

байгууллагын сургалтын төв нь үр дүнг эрхэмлэсэн сургалтын аргыг сургалтын 

бодлогодоо нэвтрүүж, сургалтад оролцогч нарын зан төлөвийн өөрчлөлтийг үнэлэх 

боломжтой болж байна. 

Зураг 22. Сургалтын үр дүнг үнэлэх 
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4.4 ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (ТӨЛӨВЛӨГӨӨ)  

Сургалтын үндэсний төвд шаардлагатай нэг чухал элемент бол хүмүүсийг албан тушаал 

хаших явцад нь сургах үр ашигтай үндэсний хөтөлбөр (төлөвлөгөө) боловсруулах явдал юм. 

Үндэсний хөтөлбөр (төлөвлөгөө) нь гаалийн байгууллагын чадварыг эрхэмлэсэн сургалтын 

арга хэлбэрүүд болон тэдгээрийн үндсэн элементүүдийг харуулж өгнө. 

Тодорхойлолт, заах арга зүй, суралцагсдын профайл, хичээлийн үргэлжлэх хугацаа зэргээс 

шалтгаалан гаалийн байгууллагын сургалтын үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөө 

боловсруулах олон янзын арга байдаг. 

Тухайлбал, гурван улсын (байцаагчийн) чиглүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд 

суралцагч нарын профайлыг харьцуулж үзвэл: 

• БНХАУ-ын Гаалийн байгууллага нь Гаалийн коллежтой бөгөөд түүнд ахлах сургууль 

төгссөн хүүхдүүд 3 жил сурч их, дээд сургуулийн зэрэг авах ёстой байдаг. 

• Энэтхэг Улсын Гаалийн байгууллага нь их, дээд сургууль төгсөгчдөд зориулан хоёр 

жилийн курсийн хичээл явуулдаг ба үүнд ажлын байран дээр сургалт хамаарна. 

• Япон Улсын Гаалийн байгууллага нь ахлах сургууль төгсөгчдийн хувьд 6 сарын 

сургалт, их, дээд сургууль төгсөгчдийн хувьд 3 сарын сургалт явуулдаг. 

4.4.1 Хүмүүсийг албан тушаал хаших бүхий л хугацаанд нь сургах хөтөлбөрийн 

бүрдэл хэсгүүд 

ДГБ-д хуримтлагдсан практик туршлагыг үндэслэн 20  гаалийн байгууллагын сургалтын 

хөтөлбөрийн бүрдэл хэсгүүдийг дараах байдлаар тодорхойлж болно. 

Гаалийн байгууллагууд ажлын байранд шаардагдах чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах 

хугацааныхаа туршид суралцах арга барилыг нэвтрүүлэх зорилгоор илүү үр ашигтай, 

динамик (эрч хүчтэй) сургалтын хувилбаруудыг бий болгосон байдаг. Эдгээр хувилбар нь 

албан тушаал ахиж дэвших үйл явцад хамаарах сургалтын замын зургийн үндсэн зарчмын 

дагуу явагдах албан тушаалын тодорхой үе шатыг үндэслэсэн байгаа: эрэл хайгуул хийх 

(exploration), суурь мэдлэг олж авах (basic learning), амьдралд хэрэгжүүлэх (implementation), 

шинэ нөхцөл байдалд тохируулан хувиргах (transfer), баяжуулах (enrichment). 

Сургалт болон албан тушаал ахиж дэвших үйл явц хоорондын уялдаа холбоо. 

Чиглүүлэх сургалтын хөтөлбөр 

Эдгээр курсийн гол зорилго нь гаалийн байгууллагад анх удаа ажиллахаар томилогдсон 

шинэ ажилчдад гаалийн үндсэн дүрэм журмыг танилцуулах явдал юм. Хичээлийн үндсэн 

бүрдэл хэсэгт ихэвчлэн дараах зүйлс орно: 

• Бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг роль, үнэт зүйлс, ёс зүй, тухайн байгууллагын чиг үүрэг; 

мөн 

• Гаалийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, практик ажиллагаа, олон улсын гэрээ, 

конвенцийн талаар үндсэн мэдээлэл, гаалийн байгууллагын орчин, гэх мэт. 

Чиглүүлэх хөтөлбөрүүд нь хэдийгээр үргэлжлэх хугацаа, агуулгын гүн гүнзгий байдлын 

хувьд өөр өөр байх боловч, ДГБ-д хуримтлагдсан практик туршлагаас харвал тэдгээр нь 

шинээр элсэн суралцагсдад ихэвчлэн үүрэг даалгавраа бүрэн дүүрэн гүйцэтгэх хариуцлага 

                                                 
20 “Гаалийн байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн бүрдэл хэсгүүд”. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх асуудал хариуцсан 
Баруун болон Төв Африкийн Бүс нутгийн Ажлын хэсгийн судалгааны материал болон Финлянд Улсын хэв шинж. 
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үүрэх, эсхүл ажлын нөхцөл байдалд тохируулан өөрийн зан төлөвийг өөрчлөх наад захын 

чадварыг заах зорилготой байдаг байна: 

• Гаалийн байгууллагын орчин, дүрэм журмын үндсэн зарчмууд (Гаалийн процесс, дэг 

журмуудын баримтууд, зарчмууд, үйл явц, үндсэн ойлголт) болон мэдээллийн 

технологийн системүүдийн талаар мэдлэг олгох; 

• Даалгавар гүйцэтгэх, мөн ердийн арга, хэрэгсэл, мэдээлэл сонгон, ашиглаж асуудал 

шийдэхэд шаардагдах танин мэдэхүйн болон практик ур чадварууд эзэмшүүлэх; 

• Гаалийн байгууллагын үүрэгт ажлыг тодорхой хэмжээнд бие даан гүйцэтгэх. 

Техникийн, эсхүл удирдлагын түвшинд шаардагдах тодорхой чадвар бүхий зарим шинэ 

ажилтнууд уг сургалтын хөтөлбөрийн дагуу бүрэн гүйцэд суралцах албагүй бөгөөд 

хялбарчилсан хөтөлбөрөөр суралцаж болох юм. 

Чиглүүлэх сургалтын хөтөлбөр дууссаны дараа нэгж дээр ихэвчлэн тодорхой хугацаагаар 

туршилтын журмаар ажиллах, эсхүл дадлагын журмаар ажиллах хэрэгтэй болно. 

Энэхүү туршилтын хугацаанд шинээр ажиллагсдыг ажлын байран дээр анхны үүрэг 

даалгавраа авч ажилласан үеэс нь эхлээд сургалтын хугацаанд сурсан ур чадвар, чадвараа 

бодит амьдрал дээр ашиглах, ажлын байран дахь гүйцэтгэлтэйгээ уяж холбох хүртэл дэс 

дараатай, стандартчилагдсан арга зүйгээр хангаж өгөх хэрэгтэй. 

Канад Улсын гаалийн байгууллага (Канад Улсын хилийн албаны газар)-ын хувьд шинэ 

ажилтнууд нь эхлээд тухайн хөгжлийн хөтөлбөр (туршилтын хугацааны дагуу) дуусгавар 

болтол орон нутагт томилогддог. 

Туршилтын хугацааг дараах зүйлсийг үндэслэн тогтооно: 

• Сургалтын тодорхой үйл ажиллагаа, тогтмол хугацаанд явуулдаг албан ёсны 

шалгалтуудтай зэрэгцэн явагдах дэс дараатай, тасралтгүй хяналт тавих, санал 

сэтгэгдэл цуглуулах ажил; мөн 

• Байцаагчийн ажлын байран дахь гүйцэтгэлийн шинэчлэгдсэн стандарт. 

Мэргэшүүлэх болон мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт (Specialized and Expert Training) 

Эдгээр сургалт нь тухайн байгууллагын гүйцэтгэл болон өөрсдийн ажлын гүйцэтгэлийг 

хэвийн хэмжээнд байлгахын тулд шинэ чадвар эзэмших, эсхүл чадвараа дээшлүүлэх 

шаардлагатай гаалийн байцаагч нарт зориулагдсан байдаг. Эдгээр сургалт нь амьдралын 

турш суралцах процессын нэг хэсэг бөгөөд тухайн гаалийн байцаагчийн ажил амьдралын 

аль ч цаг мөчид явагдаж болно: шинэ албан тушаалд томилогдох үед, дүрэм журам, хууль 

тогтоомж, гэх мэт зүйлс шинэчлэгдэн өөрчлөгдсөн тохиолдолд, өөрсдийнх нь хүсэлтээр, 

эсхүл байгууллагын шахалтаар (санаачилгаар) гэх мэт. 

Эдгээр сургалтыг хичээлийн сэдвээс нь шалтгаалан хэд хэд ангилж болно. Техникийн 

чиглэл, чиг үүрэг, нэгжийн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан үзэж ангилахаас гадна 

мэргэшлийн түвшинг харгалзан үзэж, суурь (basic level), ахисан (intermediate level), 

гүнзгийрүүлсэн түвшин (advanced level)-гийн сургалт гэж ангилж болно. Чиглүүлэх 

сургалтаар сурч мэдсэн зүйлээ бататгах зорилготой давтан сургалт (refresher courses), 

эсхүл өмнө нь хамрагдсан мэргэшүүлэх сургалтууд бас энэ ангилалд хамаарна. 

Тусгайлсан буюу мэргэшлийн сургалтын хөтөлбөрүүд нь ихэвчлэн байцаагч нарт тодорхой 

нэг үүрэг функц, эсхүл тодорхой нэг нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотой ажил үүрэг 

гүйцэтгэх чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байдаг. Үүнд дараах мэдлэг, чадвар хамаарна: 
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• Гаалийн процесс, горим, дэглэмийн тухай практикийн болон онолын мэдлэг (доод 

түвшний хувьд)-ээс экспертийн түвшний мэдлэг (гүнзгийрүүлсэн түвшний хувьд) хүртэл 

бүх талын, гүнзгийрүүлсэн (мэргэжлийн түвшний) мэдлэг, тухайн мэдлэгийн зааг ялгааг 

ойлгож мэдэх асуудал; 

• Хийсвэр асуудлыг бүтээлчээр шийдэхэд шаардлагатай танин мэдэхүйн болон 

практикийн шинжтэй бүх талын ур чадвар, онцгой ур чадвар (mastery) болоод инновац 

гарган ажиллах шаардлагтай нарийн мэргэшлийн ур чадвар, мэргэшлийн талбар, ажил, 

сургалтын үед төвөгтэй бөгөөд таамаглашгүй асуудлыг шийдэхэд шаардлагатай 

ахисан түвшний ур чадвар, нарийн мэргэшлийн багшаар ажиллах (mentoring), 

зааварлагч багшаар ажиллах (coaching), болон сургагч багшаар ажиллах (training) ур 

чадварууд; 

• Нарийн төвөгтэй кейс ажил гүйцэтгэх, кейс ажлын үр нөлөөг өргөн хүрээнд үнэлж дүгнэх, 

оролцогч талуудын дээд түвшний хүмүүстэй харилцах, системийн аудит хийх чадвар. 

Бүр нарийн мэргэшил шаардсан бөгөөд гаалийн холбогдолгүй зарим хичээлийг, Тухайлбал, 

гадаад хэлний, нягтлан бодох бүртгэлийн, аудитын гэх мэт хичээлийг гадны 

мэргэжилтнүүдээр аутсорсингийн хэлбэрээр заалгаж болно. 

Манлайлал болон удирдлага (менежмент)-ийн хөгжлийн сургалт (Leadership and 

Management Development Training) 

Манлайлал болон удирдлагын хөгжлийн сургалт нь дараах зорилготой байна: 

• Өөрөө бие даан хөгжих илүү чадвартай, хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийг илүү сайн 

таамаглаж, түүнийг даван туулах чадвартай, төр засгаас баталсан байгууллагын 

зорилтыг илүү сайн хангаж чадах байгууллага бий болгоход тус дөхөм болох; 

• Ирээдүйн алсын харааг бий болгож, ямар ч өөрчлөлтийн дундуур байгууллагыг залж 

чадах манлайлагч нарыг таньж, хөгжүүлэх; 

• Гаалийн байгууллагын орчин, түүний өмнө тулгарч буй асуудлуудыг ойлгодог, тэдгээр 

асуудлыг шийдвэрлэх арга зам боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай менежерүүдийг 

хөгжүүлэх; 

• Өөрийн салбарыг хариуцан ажиллах чадвартай, үр дүнгийнх нь төлөө хариуцлага 

хүлээх чадвартай, байгууллагын алсын харааг хэрэгжүүлэхэд хэрхэн хувь нэмэр 

оруулахаа ойлгодог, хүлээсэн үүрэг зорилтуудаа идэвх санаачилгатайгаар биелүүлдэг 

менежерүүдийг бэлтгэх; 

• Өөрийн удирдлага дор буй ажилчдын өмнөөс хариуцлага хүлээх чадвартай, тэдэнд 

зааж сургах, тэдний ажлын гүйцэтгэл, сэтгэл ханамж, мэргэшлийн ур чадварыг 

хөгжүүлэх чадвартай менежерүүдийг бэлтгэх; 

• Менежерүүд нь өөр хоорондоо холбоо сүлбээтэй, дотроо харилцаа холбоотой байх, 

мөн оролцогч талуудтай түншлэлийн бусад харилцаа тогтоох ур чадвар эзэмших 

боломж болгох. 

Аливаа нэг байгууллага нь байгууллагын манлайлал, менежментийн чадавхаа 

бэхжүүлэхийн тулд менежерүүдэд байнга бөгөөд бүх талын нөлөө үзүүлэхүйц олон үе 

шаттай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тийм арга хэмжээний заримаас дурдвал: 

Гүйцэтгэх шатны дээд удирдлагыг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд (Top Executive 

Development Programmes) 
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Эдгээр хөтөлбөр нь гүйцэтгэх шатны дээд удирдлагын манлайлах чадавхийг хөгжүүлэхэд 

онцгой анхаардаг. Эдгээр хөтөлбөр нь дараах зүйлсийг хослуулсан байна: 

• Удирдах ажилтнууд өөрсдийн сул талыг тодорхойлох зорилгоор өмнө нь хийсэн 

үнэлгээг үндэслэн, мэргэшлийн зааварлагчийн удирдлагаар өөрсдийн удирдан 

манлайлах тодорхой нэг талыг сайжруулах зорилготой албан ёсны, зохион 

байгуулалттай хичээлүүд. Бас өөрсдийгөө таньж мэдэх тал дээр онцгой анхаарал 

тавьж ажиллана; 

• Удирдах ажилтнууд шинэ туршлага хуримтлуулах, өөрсдийн удирдан манлайлах 

чадавхаа хөгжүүлэх зорилгоор янз бүрийн албан тушаалыг тодорхой хугацаагаар 

хаших (Тухайлбал, 24 сар тутамд); 

• Гүйцэтгэх шатны дээд түвшинд алсын хараатай ажиллахад хувь нэмэр оруулах 

зорилгоор өөр гаалийн байгууллагын удирдлагуудтай стратегийн шинжтэй гаалийн 

асуудлуудаар санал солилцох боломж олгох; мөн 

• Тухайн удирдах ажилтны өмнө тулгарсан тодорхой асуудлыг шийдэх тал дээр түүнд 

хувийн болон мэргэжлийн зөвлөгөө өгч зааварлах нарийн мэргэшлийн багш томилох. 

Ахлах болон дунд шатны менежерийг хөгжүүлэх (Senior and Middle-Manager 

Development) 

Энэ нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй байж болно: 

• Менежерүүд менежментийн орчин үеийн арга зүй ашиглах дадлага хийж, өөрсдийн 

удирдан манлайлах чадавхийг сайжруулах шинэ арга хэрэгсэл олж илрүүлэх албан 

ёсны сургалтын семинар. Бас өөрсдийгөө таньж мэдэх тал дээр онцгой анхаарал тавьж 

ажиллана; 

• Хүмүүсийг удирдах, хөгжүүлэх тал дээр менежерүүд ямар үүрэг хариуцлагатай 

ажиллах талаар ярилцан, энэ чиглэлээр шинэ ур чадвар эзэмших албан ёсны 

сургалтын семинар; 

• Тэдний сул талыг тодорхойлох зорилгоор өмнө нь хийсэн үнэлгээг үндэслэн, тэдний 

удирдан манлайлах тодорхой нэг талыг сайжруулах зорилго бүхий зааварчлах 

үйлчилгээ үзүүлэх; 

• Менежерүүд өөрсдөө хүсвэл өөр өөр үүрэг, хариуцлага хүлээж болохоор хэвтээ 

(дайвар, хавсран ажиллах) томилгооны бодлогууд; болон 

• Ахлах менежер хийх, эсхүл гүйцэтгэх шатны дээд удирдлагад дэвших өндөр боломжтой 

(ирээдүйтэй) менежерүүдэд зориулсан зааварлагч (coach), эсхүл өндөр (нарийн) 

мэргэшлийн багш (mentor) томилон ажиллуулах. 

Өндөр ирээдүйтэй ажилчдыг хөгжүүлэх (Development of High-Potential Individuals) 

Дараах аргуудыг хэрэглэж болно: 

• Байгууллага нь юуны өмнө өөрсдийн албан хаагчид дундаас ахиц гаргах өндөр 

боломжтой ажилчдыг олж тодруулах механизмтай байх ёстой; 

• Тэднийг олж тодруулсны дараагаар тэдэнд удирдах, манлайлах чадавхийг хөгжүүлэх 

сургалтад хамрагдах, мөн тушаал дэвших боломж олгох; 

• Байгууллагууд бас онцгой авьяастай хүмүүсийг тодруулан, “түргэвчилсэн сургалтын 

хөтөлбөр” (“fast track” programmes)-т хамруулж болно. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд тэдний 
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албан тушаал, менежментийн чиг үүргийг нь аажим аажмаар ахиулан, түүнээсээ 

суралцах чадал сорьсон боломж олгоно. 

Нэгжийн ахлахын сургалт (Front-Line Supervisor Training) 

Энэ сургалт нь тухайн байгууллагын өдөр тутмын ажлын нэг хэсэг байх бөгөөд нэгжийн 

ахлагч нарт удирдлагын болон хяналтын үндсэн арга техник эзэмшүүлнэ. Дараах зүйлсийг 

заана: цагийн менежмент, уулзалт зохион байгуулах арга техник, эрх мэдэл шилжүүлэх, 

ахлахын гүйцэтгэх үүрэг роль, хүний нөөц болон захиргааны бодлого хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдсон бусад асуудал. 

Багш нарыг бэлтгэх сургалт 

Сургагч багш нарын чадварыг дээшлүүлэх нь Сургалтын үндэсний төвүүдийн хувьд маш 

чухал юм. Тэдний чадварыг дээшлүүлснээр гаалийн байгууллагын сургалтын чанар 

дээшилж, сургалтын үндэсний хөтөлбөрийг үр дүнтэй, нэгэн жигд хэрэгжүүлэх нөхцөл 

бүрдэнэ. Сургагч багш нарын стандарт болон мотивацыг хөгжүүлэх, мөн сургагч багш нарыг 

хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг дараах зорилгоор боловсруулах хэрэгцээ шаардлага байсаар 

байна: 

• Багшлах болон загварчлах чадварыг сайжруулах; 

• Инновац бүхий заах арга, хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх; мөн 

• Сургалтын орчин үеийн онол, сургалтын инновацчилал (training innovation) зэргийг 

хуваалцах. 

Олон улсын сургалтын хөтөлбөрүүд 

Олон улсын сургалтын хөтөлбөрүүд нь үндсэндээ олон улсын хамтын ажиллагааны 

хөтөлбөрүүдийн дагуу явагддаг. Эдгээр хөтөлбөр нь гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг 

сайжруулах, гаалийн глобал систем бий болгох зорилготой. 

ДГБ болон түүний бүс нутгийн сургалтын төвүүдийн сүлжээ зэрэг олон улсын төрөл 

бүрийн байгууллагууд, мөн бүс нутгийн байгуулагууд олон улсын янз бүрийн сургалтууд 

зохион байгуулж байгаагийн зэрэгцээ хэд хэдэн улсын гаалийн байгууллага өөрийн 

сургалтын үндэсний төвийг бусад орны гаалийн ажилтнуудад зориулан нээлттэй 

болгосон байгаа. Тийм зарим нэг улсыг дурдвал: Буркина Фасо, Хятад, Франц, Япон, 

Малайз , Морокко, гэх мэт. 

4.4.2 Гаалийн сургалтын хөтөлбөр: Үндэсний туршлагууд  

Энэхүү номын мультимедиа форматаар ДГБ-ын гишүүн байгууллагуудын хамгийн сүүлийн 

туршлагууд болон зарим бүрэн төгс хөтөлбөрүүдтэй танилцах боломжтой. Энэхүү номонд 

гаалийн ажилтны үндсэн чадваруудын талаар дэлхийн нийтэд түгсэн ерөнхий ойлголт 

болон сургалтын стратегийн янз бүрийн арга барилыг танилцуулсан болно. Гэхдээ эдгээр 

нь тухайн байгууллагын түүх, үнэт зүйлс, хууль эрх зүйн статус болон эрхэм зорилгоос 

хамааран янз бүр байгаа. Хүний хөгжлийн интерактив зураглалд холбогдож, гаалийн 

байгууллагын хөтөлбөрүүдийн талаарх өргөн хүрээний жагсаалттай, ялангуяа, Финлянд, 

Япон, Канад, Кот-Дивуар, Шинэ Зеланд гэх мэт орны гаалийн байгууллагын Үндэсний 

чиглүүлэх сургалт болон Үндсэн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөртэй танилцана уу. 



110 

 

4.5 ДҮГНЭЛТ 

Зарим бэрхшээлийг даван туулах, цоорхойг нөхөх заавар чиглэл, зөвлөгөөг гаалийн зарим 

байгууллага гаргаж өгсөн байгаа. Ийм заавар, зөвлөгөөг бусад байгууллагын туршлагаас, 

эсхүл хувийн сектороос авч болно. 

Тасралтгүй хувьсан өөрчлөгдөж буй гаалийн орчинд Үндэсний сургалт нь сургалтын 

гүйцэтгэлийг сайжруулах, зардлын хэмнэлттэй хувилбаруудыг олж мэдэхийн тулд 

инновацийг тасралтгүй нэвтрүүлэх шаардлагатай болж байна. Зарим нэг арга барил, арга 

хэрэгслүүдийг бодлогын түвшинд болон нэгжийн үйл ажиллагааны түвшинд тодруулж 

болно. 

Бодлогын түвшин 

• Бусад улсын гаалийн байгууллагын сургалтын үндэсний төвүүд, бүс нутгийн сургалтын 

төвүүд болон ДГБ-тай олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх; 

• Хилийн хамтарсан менежментийг хөгжүүлэх, нэг хэл, ойлголттой болох зорилгоор 

хилийн бусад агентлагтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх; 

• ДГБ-ын PICARD (Partnerships in Customs Academic Research and Development – 

Гаалийн академийн судалгаа, хөгжлийн чиглэлээр хамтран ажиллах) платформоос 

уриалан дуудсаны дагуу (гаалийн байгууллагын боловсрол, судалгааг дэмжин 

хөгжүүлэх зорилгоор үндэсний болон олон улсын түвшинд их, дээд сургууль болон 

гаалийн байгууллага хооронд стратегийн харилцаа холбоо тогтоох явдлыг чухалчилж 

байгаа учир) их, дээд сургуулиуд болон сургалтын бусад байгууллагатай солилцоо, 

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх; 

• Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтад магадлан итгэмжлэл олгож, 

академийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөх21. 

Зарим гаалийн байгууллага одоо хэрэгжүүлж байгаа сургалтын үйл ажиллагаа болон 

хөтөлбөрүүдээ Боловсролын үндэсний зөвлөлөөс, эсхүл түүнтэй адилтгах аливаа 

байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн сургалттай нэгтгэх талаар аль хэдийн бодож эхлээд 

байна. Ингэснээр авьяас чадварыг хөгжүүлэх явдалд анхаарч, байгууллагынхаа нэр 

хүндийг өсгөх юм. 

Нэгжийн үйл ажиллагааны түвшин 

• Багш нарыг бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг тогтмол явуулж, гаднын багш, мэргэшлийн 

сургагч нартай түншийн харилцаа хөгжүүлэх замаар гаалийн сургалтын чанарын 

стандартыг дээшлүүлэх; 

• Симуляцийн сургалт болон нэгж дээр аюулгүй орчинд явуулах сургалтыг үргэлжлүүлэн 

хөгжүүлэх, суралцах процессыг албан тушаал хаших бүхий л хугацаанд тасралтгүй 

үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэсэн ойлголттой болох; 

• Ажиллах хүчний нэгж дээр ажиллах чадавхи, авхаалж самбааг дээшлүүлэх зорилгоор 

асуудал шийдэх чадвар эзэмшүүлэхэд анхаарах замаар сургалт явуулах; 

                                                 
21 Сургалтад магадлан итгэмжлэл олгох гэдэг нь сургалтын чанар ерөнхийдөө өндөр стандарт хангах нөхцөлийг 
бүрдүүлж буй механизм юм. Энэ нь магадлан итгэмжлэгдсэн сургалт явуулж буй байгууллага суралцах болон 
үнэлж дүгнэх багц стандартыг хангаж байгаа болохыг бүх хэрэглэгч нарт илтгэн харуулж байгаа баталгаа юм. 
Аль нэг байгууллагад, эсхүл сургалтын хөтөлбөрт магадлан итгэмжлэл олгосноор тэдгээр нь орон нутгийн/ бүс 
нутгийн/ үндэсний/ олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, магадлан итгэмжлэл олгодог байгууллагаас 
тогтоосон бүх шалгуурт тэнцсэн болохыг олон нийтэд мэдэгдэж байгаа хэрэг юм. Энд бас өнөөдрийг хүртэл 
үргэлжилж буй үнэлгээ, хөтөлбөрийн сайжруулалт хамаарна. 
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• Боловсролын инновац бүхий технологийг өргөнөөр нэвтрүүлэх, сурч мэдэх эрмэлзлийг 

тасралтгүй үргэлжлэх үйл ажиллагаа болгон өргөжүүлэн хөгжүүлэх: цахим сургалтыг 

өргөжүүлэх, нэгжийн гаалийн байцаагч нар ашиглах зориулалттай м-сургалт (мобайл 

төхөөрөмж ашиглан суралцах)-ыг батлан хэрэгжүүлэх; мөн 

• Хамтран суралцах (collaborative learning) явдлыг дэмжих, мөн Мэдлэг хөгжүүлэх болон 

удирдах процесс (Knowledge Development and Management processes)-ыг ажиллагаанд 

оруулах зорилгоор сурч боловсрох олон нийтийн платформ (social learning platforms) 

болон гаалийн холбогдох байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулсан олон нийтийн 

хэрэгслүүдийг улам бүр нэгтгэх. 

Гаалийн байгууллагын сургалт нь мэргэшлийн болон хувийн ур чадварыг хөгжүүлэх замаар 

байгууллагын гүйцэтгэлийг дээшлүүлэх зорилготой байдаг. Үүний тулд чадварыг болон үр 

дүнг эрхэмлэсэн арга барилыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. 

Хэрэгжилтийг анхаарсан сургалтын үйл ажиллагаа нь гүйцэтгэлийн цоорхой (хувь хүний 

болон байгууллагын түвшинд)-г нөхөх, суралцагч нар сурсан мэдсэнээ ажлын орчиндоо 

нэвтрүүлж, өөрчлөлт гаргах явдлыг дэмжихийг хичээдэг. Гаалийн байгууллагын шийдвэр 

гаргагч нар сургалт, хөгжлийн асуудлыг өөрчлөлтийн стратеги гэж харах ёстой. 

Чадварыг эрхэмлэсэн сургалтыг нэвтрүүлж, боловсронгуй болгоход шаардлагатай дараах 

хэд хэдэн чухал элемент байна: сургалтын болон хүний нөөцийн асуудлыг стратегийн 

түвшинд нэг мөр болгох, чадварын стандарт боловсруулж батлах, гүйцэтгэлийн цоорхойд 

дүн шинжилгээ хийж, үнэлж дүгнэх. 
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ТАВ. ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ АХИЖ ДЭВШИХ СХЕМ 

Хүний нөөцийн стратегийн менежментийн хүрээнд, ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем 

нь ажил, албан тушаал ахиж дэвших болон ажилчдыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн гүйцэтгэлийн 

эрч хүчтэй (динамик) менежментийн арга барилыг нэвтрүүлэх зорилгоор байгууллага 

болоод ажилчид ашигладаг хоёр талт процесс юм. Ажилчдын хувьд энэ нь ажил, албан 

тушаал ахиж дэвших зорилгоор байгууллага дотроо ямар курст суралцахаа төлөвлөх 

процесс юм. Байгууллагын хувьд энэ нь байгууллагын хөгжлийг дэмжих боломжуудыг 

тодорхойлох явцдаа ажилчиддаа дэмжлэг үзүүлэх процесс юм.  

Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемийг гүйцэтгэлийг урамшуулдаг, мэдлэгт суурилсан 

болон чадварыг эрхэмлэсэн соёлыг ажилчиддаа бий болгох зорилгоор хэд хэдэн гаалийн 

байгууллага хэрэгжүүлж байна. Үүнд Байгууллага-Ажилчдын системтэй яриа хэлэлцээ, 

байгууллагын дэмжлэг хамаарах бөгөөд энэ нь идэвхжүүлэгч гол хэрэгсэл болно. Ажил, 

албан тушаал ахиж дэвшинэ гэдэг нь Маслоугийн болон Херзбергийн загваруудад 22 

үзүүлсэн чадвар болон гүйцэтгэлийг хүлээн зөвшөөрдөг тул идэвхжүүлэгч үндсэн элемент 

болдог. Энэ нь ажлын байрны урам зориг хайрласан орчин бүрдүүлэх, ур чадвартай 

ажилчдыг өөртөө татах, тогтвортой ажиллуулах явдлыг хөхиүлэн дэмжих замаар гаалийн 

байгууллагын хүний нөөцийн зарим асуудлын тодорхой бөгөөд практик амьралын чанартай 

хариулт болж өгдөг. Энэ нь бас гаалийн байгууллага хөдөлмөрийн зах зээл дээрээс ур 

чадвартай ажилтныг өрсөлдүүлэн гаргаж ирэх, чадвар муутай ажилтныг авахгүй байх 

явдалд дэмжлэг болж өгдөг. Энэ нь он удаан жил ажилласан нь албан тушаал ахих цорын 

ганц хүчин зүйл мөн гэдэг статик (хэвшмэл) хандлагаас салахад тусалдаг. Ажил, албан 

тушаал ахиж дэвших схем нь бас гаалийн байгууллагууд өөрчлөлтөд зохицохын тулд 

чадварыг эрхэмлэсэн тогтвортой процесс явуулж, ажиллах хүчнийг ирээдүйн сорилтод 

бэлтгэх боломж олгодог. 

Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нь ажилчдын оролцоог дэмжих, ур чадвартай 

ажилчдыг өөртөө татах, тогтвортой ажиллуулах зэрэг өгөөжтэй талуудаас гадна аливаа нэг 

байгууллага гаднаас өндөр өртөгтэй ажилтан ажилд авах, эсхүл залгамж халаа бэлтгэх зүй 

бус төлөвлөлтийг зардал мөнгөний хэмнэлттэй аргаар зүй зохистой болгох, тэнцвэртэй 

байдлыг хангахад тус болно. Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нь гаалийн 

байгууллагын ажилчид ажил албан тушаал дэвших механизмыг хөгжүүлэх, гаалийн 

ажилтнууд байгууллагынхаа хэрэгцээ шаардлагын дагуу уян хатан байдлаар хөгжиж 

дэвшихэд тус дөхөм болдог. Энэхүү хэсэгт дурдсан ажил, албан тушаал ахиж дэвших 

схемийн дагуу явах арга хэрэгслүүд нь гаалийн байгууллага байгууллагын болон 

ажиллагсдын хэрэгцээ шаардлага, байгууллагын зорилго, нөөц хуваарилах стратегийн 

тэнцвэрт байдлыг бий болгоход тус дэм болно. Эдгээр арга хэрэгсэл нь бас сурч боловсрох 

соёлыг дэмжиж, ажилтан албан хаагчид өөрсдийн ажил мэргэжлээ хөгжүүлэхэд 

хариуцлагатай хандах эрх мэдлийг олгодог. Энэ ойлголтыг гаалийн хэд хэдэн байгууллага 

ажиллах хүчний хөгжлийн стратегийн хүрээнд хэрэгжүүлж байна. Үүний үр дүнд ажилтны 

идэвх чармайлт нэмэгдэж, халаа солио буурч, шинэ ажилтан шалгаруулж авах зардал 

бууран, бүтээмж нэмэгддэг байна. Шинэ Зеланд Улсын гаалийн байгууллага 2010 онд 

ажилчдын халаа солиог 11.8 хувиас 5.7 хувь болгон бууруулж, ажилд шинээр хүн авах 

зардлаа ойролцоогоор 1 сая доллараар хэмнэсэн тооцоо гаргасан байна.  

                                                 
22 Маслоугийн онол нь өөрийгөө хүндэтгэх, мөн өөрийнхөө авъяасыг хөгжүүлэх гэдгийг хүний үндсэн хэрэгцээ шаардлагуудын 
нэг юм гэж тодорхойлсон байдаг. Тэдгээрийг ажлын орчинд хувиргавал чадвараа харуулах, бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх, 
өөрөө хөгжиж дэвших, хараат бус бах, эсхүл сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явах боломж олгох зэргээр идэвхжүүлэгч болж 
өгдөг. Херзбергийн онол нь сэтгэл хангалуун болох нөхцөл, амжилтад хүрэх, бусдад танигдах, дэвшил, өсөл хөгжил зэрэг 
өөртөө сэтгэл хангалуун байдал зэргийг тодорхойлсон идэвхтэй байдлын онол юм. Эдгээр нь хүн бүрт өөр өөр байдаг. 
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5.1 АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ АХИЖ ДЭВШИХ СХЕМ БА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН 

СТРАТЕГИ 

Гаалийн байгууллагын ажилчдын ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемийг хүний нөөцийн 

менежментийн стратегийн нэг хэсэг болгон хэрэгжүүлэх, ингэхдээ байгууллагын стратегийн 

зорилго, бизнес үйл ажиллагааны загвар болон байгууллагын албан ёсны схемийг 

удирдлага болгох хэрэгтэй 23. 

Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нь байгууллагын ажиллах хүчний шилжилт 

хөдөлгөөн (өөрчлөлт хөдөлгөөн)-тэй нягт уялдаж байдаг. Шилжилт хөдөлгөөн (өөрчлөлт 

хөдөлгөөн) гэдэг нь ажилтан ажлын байрны янз бүрийн боломжийн давуу талыг ашиглах, 

дээд албан тушаалд дэвших, түүний дотор албан тушаалаа солих, өөрчлөх явдал юм. Бүх 

байгуулагын боловсон хүчний бодлогод хөдөлмөрийн нөхцөл, холбогдох хуулийн заалтууд 

хамаарах бөгөөд албан ахиж дэвших хөгжлийн замыг төлөвлөхөд эдгээрийг харгалзан үзнэ.  

Албан тушаал, ажлын байрны шилжилт хөдөлгөөн (өөрчлөлт хөдөлгөөн) нь ажилтны 

өөрийн туршлага, мэдлэг, ур чадвар, боловсрол, соёл, бэлэн байдал зэрэг хувь хүний 

хэрэгцээтэй шинж чанар болон чадварын бүрдлийг бий болгох замаар янз бүрийн албан 

тушаалд шаардагдах ур чадвараа хөгжүүлэх боломж олгодог тул ажилчдын хөгжлийг 

сайжруулах үр ашигтай арга юм. Албан тушаалын шилжилт (өөрчлөлт) хөдөлгөөний хэв 

шинж нь хоёр үндсэн элементээс бүрдэнэ: хэвтээ чиглэлийн шилжих хөдөлгөөн ба ажил, 

албан тушаал ахиж дэвших. Хэвтээ чиглэлийн шилжих хөдөлгөөний хувьд ажилтан 

байгууллагынхаа дотор ижил төстэй албан тушаалд шилждэг. Ажил, албан тушаал ахиж 

дэвших гэж аливаа нэг ажилтан албан тушаал, зэрэг дэв ахихыг хэлдэг.  

Зураг 23. Чадварт суурилсан Хүний нөөцийн удирдлагын бодлого 

 

                                                 
23 НС0045-г үз. 
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Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемийн тухай ойлголт нь байгууллагын болон хувь хүний 

түвшинд байгууллагын боловсон хүчнийг хөгжүүлэх болон шилжилт хөдөлгөөн хийхээр 

төлөвлөсөн боломжуудтай шууд хамааралтай юм. Тиймээс тухайн байгууллага энэхүү 

хөгжлийн замыг ирээдүйд зохих нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн боловсон хүчний 

бодлогын нэгдсэн процессын хүрээнд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болно. 

Боловсон хүчний төлөвлөгөө нь байгууллагын түвшинд боловсон хүчний одоогийн болон 

ирээдүйн хэрэгцээ шаардлагыг тогтоох алхмуудад дүн шинжилгээ хийж, тодорхойлох 

стратегийн процесс юм. Үүний тулд стратегийн өнөөгийн болон ирээдүйн чиглэл, ажиллах 

хүчний одоогийн болон ирээдүйн хэрэгцээ шаардлага, түүний дотор шинэ чадварын 

хэрэгцээ шаардлага, хүн ам зүйн хөгжлийн чиг хандлагыг тооцох шаардлагатай болно.  

Ингэснээр тухайн байгууллага шинэ хүн ажилд авах, сургалт явуулах, гадаад эх үүсвэр 

(аутсорсинг) ашиглахтай холбогдсон байгууллагын болон боловсон хүчний ирээдүйн 

хэрэгцээ шаардлагыг хангах арга хэмжээг тодорхойлох боломжтой болно. Энэхүү процесс 

нь аль ч байгууллагын хувьд дараа дараагийн сорилтуудыг урьдаас таамаглах, тэдгээрийг 

даван туулахад бэлтгэх болон боловсон хүчний сонирхлыг татах, тэднийг хөгжүүлэх, 

тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад чиглэсэн дараагийн стратегийг баталж хэрэгжүүлэхэд 

нэн чухал ач холбогдолтой юм 24. 

Залгамж халаа бэлтгэх төлөвлөгөө боловсруулах гэдэг нь боловсон хүчнийг шинээр ажилд 

авах, тэднийг чухал үүрэг рольтой албан тушаалд томилохоор хөгжүүлэх тактикийн 

шинжтэй процесс юм. Үр дүнтэй бөгөөд идэвх санаачилгатай залгамж халааны төлөвлөлт 

нь байгууллага өргөжин тэлэх, чухал ажилтнаа алдах, шинэ хэрэгцээтэй ажлын байранд 

ажилтан авах, ажилтнуудыг албан тушаал ахиулан томилох, шинэ боломжууд, эсхүл үйл 

ажиллагааны шинэ загварт тохируулан байгууллагын шинэчлэл хийхэд бэлэн байх явдлыг 

хангадаг. Залгамж халаа бэлтгэх төлөвлөгөө нь зардал хэмнэсэн шийдлүүд агуулсан байх 

ба аливаа нэг байгууллага өөрийн хэмжээ, нөөц бололцоог харгалзан үзэж, байгууллага 

дотроо ажилтнуудаа сургаж, хөгжүүлэх боломж олгодог. Ийм төлөвлөгөөтэй байвал 

ажилтнуудыг тараан байршуулах шийдлүүдийг урьдчилан тооцоолж, авьяас чадварын 

менежментийн зарчмыг хэрэгжүүлэн, чадвартай ажиллах хүчнийг анхаарч ажиллах 

боломжтой болно25. Тэгэхээр ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нь байгууллагын хүний 

нөөцийн менежментийн ерөнхий бодлоготой нягт уялдсан байвал зохих туслах чанарын 

шийдэл (нэмэлт арга хэмжээ) юм.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 ДГБ нь Хүний нөөцийн менежментийн нийгэмлэг болон Өмнөд Австралийн Засгийн газрын Худалдаа, эдийн 
засгийн хөгжлийн газраас гаргасан баримт бичгүүдийг үндэслэн Боловсон хүчний төлөвлөлтийн загвар хэрэгсэл 
(a Staff planning template tool)-ийг боловсруулсан байгаа. 

25 Ур чадвар, мэдлэг, чанар, туршлага эзэмшсэн бөгөөд хүсэл эрмэлзлэлтэй ажилтан албан хаагчдыг тодорхой 
нэг, чухал албан тушаалд томилон ажиллуулахаар бэлтгэж болно. Энэ төлөвлөгөө нь үнэ цэнэтэй ажилчдыг 
тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад нөөц хүчээ дайчлахад анхаарч, мөн авьяас чадварын менежменттэй 
холбогдсон байна. 
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5.2 ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ АХИЖ ДЭВШИХ СХЕМ БИЙ 

БОЛГОХ: ИЛ ТОД БӨГӨӨД НЭГДСЭН СТАНДАРТТАЙ БАЙХ 

Энэ хэсэг нь янз бүрийн (гаалийн) байгууллагаас ирүүлсэн зарчим болон практик дээр 

тулгуурлан хийгдсэн бөгөөд ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемийг гаалийн 

байгууллагад нэвтрүүлэхэд хэрэгтэй үндэс суурь, процессын талаар тодорхой жишээг 

танилцуулж байгаа. 

Хувь хүний түвшинд яригдах ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нь тухайн ажилтан 

өөрийн хэмжээнд хэвтээ чиглэлээр, эсхүл ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемээр өсч 

дэвшихэд ямар мэдлэг, ур чадвар, хувийн зан байдал, туршлага шаардлагатай вэ гэдгийг 

ойлгох явдал юм. Байгууллага дотроо өөрийн хүссэн ямар нэгэн ажлын байраа зорилго 

болгон тавьсан бол тэнд очиход шаардлагатай нөхцөлүүдийг ойлгож, үнэлж, ямар ажлын 

байр, газар, хэлтсээр дамжин тийшээ очиж болох вэ гэдэг арга зам, хичээл курсээ төлөвлөх 

боломжтой болно. Хүссэн зорилгодоо хүрэхийн тулд тодорхой мэргэшил (necessary 

qualifications), ур чадвар, чадвар эзэмшсэн байх ёстой болдог бөгөөд ажил, албан тушаал 

ахиж дэвших схемийн дагуу тухайн байгууллага дотроо тодорхой хэмжээний туршлага 

хуримтлуулах шаардлагатай болно. Түүнчлэн боловсон хүчний шилжилт (өөрчлөлт) 

хөдөлгөөнд тавигдах байгууллагын шалгуурын талаар ажилтнууд нь мэдээлэлтэй байх 

хэрэгтэй. 

Тэгэхээр гаалийн байгуулага дотор ажил, албан тушаал ахиж дэвших цогц бодого нь 

боловсон хүчний менежмент болон хөгжлийн ил тод, уян хатан, үр дүнг эрхэмлэсэн систем 

нэвтрүүлэх явдалтай салшгүй холбоотой. 

Тухайн байгууллагын болон тухайн хувь хүний ажил гүйцэтгэлийн зорилгууд ил тод, 

тодорхой байх, мөн тэдгээр нь хоорондоо уялдаа холбоотой байх нь чухал юм. Бас тухайн 

байгууллага доторх боломжууд илт харагдаж байх нь зарим нэг зөв таамаглал дэвшүүлэхэд 

чухал ач холбогдолтой юм. 

Энэхүү чиг хандлагыг амжилттай хэрэгжүүлсэн гаалийн байгууллагууд дараах зүйлсийг 

өөрсдийн ажилтан албан хаагчиддаа нээлттэй болгосон байдаг:  

• Ажил, албан тушаалын холбогдолтой нэн чухал гэгдэх баримт бичгүүд болон хүний 

нөөцийн лавлах хэрэгслүүд: чадварыг эрхэмлэсэн ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын 

байрны ангиллын систем, сургалтын хөтөлбөр, ажлын байран дээр сурч хөгжих 

боломжууд, түүний дотор өөр ажлын байртай танилцах (job shadowing), (нарийн) 

мэргэшлийн багшийг дагалдан суралцах (mentoring), зааварлагч багштай ажиллах 

(coaching); болон 

• Боловсон хүчний шилжилт (өөрчлөлт) хөдөлгөөн, дотооддоо нээлттэй ажлын байранд 

өргөдөл гаргах, залгамж халаа бэлтгэх төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 

гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй холбогдсон ил тод, цогц процесс. 

Морокко Улсын гаалийн байгууллага ажил, албан тушаал ахиж дэвших хөгжлийн 

процессыг өөрийн ажиллах хүчний дотор удирдан жолоодох үндсэн гурван стандартыг 

ил тод байлган, хүлээн зөвшөөрөх явдлыг дэмжин ажилладагаараа бусдад үлгэр жишээ 

болж байгаа. Чадварын стандарт, Ажлын байрны стандарт болон Сургалтын стандартыг 

байгууллагын дотоод сүлжээндээ байршуулсан байдаг бөгөөд ажлын байрны 

тодорхойлолтууд, шаардлагатай чадварууд, хөгжиж дэвших боломжуудын талаар нийт 

ажилтнууддаа мэдээлэл хүргэх зорилгоор үүнийгээ тогтмол шинэчилж байдаг байна. 
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5.2.1. Чадварын стандарт 

Чадварын стандарт нь тухайн байгууллагад шаардлагатай байгаа чадваруудыг ойлгомжтой 

байдлаар тодорхойлж, ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемтэй нягт холбож өгдөг. 

Швейцар Улсын Холбооны (гаалийн) байгууллага, Өмнөд Африкийн Татварын орлогын 

газар зэрэг олон байгууллага өөр өөрийн онцлогтой Чадварын арга хэрэгслийг бий болгон 

ажиллаж байна. Швейцар Улс нь “өөрийн ажил албандаа менежментийн болон хүний 

нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тус дөхөмтэй үндэс суурь, ажлын хэрэгсэл болох” өөрийн 

гэсэн Чадварын загварыг боловсруулан ажиллаж байна. 

Эдгээр байгууллага нь бас нийт ажилтнууддаа зориулсан цогц гарын авлага, заавар бэлдэж, 

өөрсдийн дотоод сүлжээгээр тэдэнд хүргэдэг байна. Өмнөд Африкийн Татварын орлогын 

газар аливаа нэг стандартын чухлыг онцлож, тэр нь “төгс байдлын загвар бөгөөд ажлын 

гүйцэтгэлийг гайхалтай үр дүнд хүргэдэг ажлын байрны онцлог шинжүүдийг хооронд нь 

ялган харуулж өгдөг” гэж онцлон тэмдэглэсэн байдаг. (...) Өмнөд Африкийн Татварын 

орлогын газрын энэ загварт зан төлөвийн холбогдох чадваруудыг кластер болгон бүлэглэж, 

Өмнөд Африкийн Татварын орлогын газрын үнэт зүйлсийг багтаан, хүмүүс ажлын 

байрандаа хэрэгжүүлбэл зохих чадваруудыг тодотгон харуулсан байдаг. “Энэ нь хувь хүний 

онцлог шинж болон байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг нэг мөр болгох нөхцөлийг 

бүрдүүлдэг байна”. Чадварын толь бичигт чадваруудыг ойлгомжтой байдлаар тодорхойлж 

өгөх нь ажиллах хүчний хувьд “маш чухал” байдаг байна. 

Чадварын стандарт нь хүний нөөцийн процесст чухал ач холбогдолтой бөгөөд чухал 

нөлөөтэй гэдэг нь тодорхой харагдаж байгаа. Европын холбооны Гаалийн мэргэшлийн 

чадварын стандарт нь “Европын бүх түвшний, мөн ур чадвар шаардсан бүх түвшний 

гаалийн мэршилтнүүдэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэгийн талаар тодорхой бөгөөд 

харилцан зөвшилцөлд үндэслэсэн үзэл бодол” бий болгох зорилготой юм. Энэ стандарт нь 

бас уян хатан байх бөгөөд хүний нөөцийн олон төрлийн процесст тодорхой нөлөө үзүүлдэг. 

Энэ стандарт нь хүний хөгжил, албан тушаалын төлөвлөлтөд чухал үүрэгтэй. 

5.2.2 Ажлын байрны ангилал, цалин хөлсний тогтолцоо 

Ажлын байрны ангиллын систем (тогтолцоо) нь аливаа ажлын байрны гүйцэтгэх үүрэг, 

үүрэг хариуцлага, үүрэг даалгавар болон эрх мэдлийн түвшинг бодитойгоор, бас үнэн зөв 

тодорхойж, үнэлж өгдөг. Энэхүү систем нь зөвхөн чадварыг эрхэмлэсэн ажлын байрны 

системтэй тодорхойлолт 26 , байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын тодорхой схем, 

ажлын байрны шатлал, цалин хангамжийн бодитой систем (тогтолцоо)27 хамтдаа байгаа 

тохиолдолд л хөгжих боломжтой байдаг. 

Ажлын байрны ангилал нь тухайн нэг ажлын байртай ижил төстэй ажлын байруудын хувьд 

шударга байдлыг бий болгоход чухал ач холбогдолтой бөгөөд тодорхой нэг ажлын байр 

бусад ажлын байруудад ямар ач холбогдолтой болохыг тодорхойлох зорилгоор ажлын 

байрны бүрдэл хэсэг бүрийг үнэлж цэгнэж өгдөг. Өмнөд Африкийн Татварын орлогын 

газрын ашигладаг ангиллын арга нь бүх ажлын байрыг ангилахын тулд ажлын байр тус 

бүрийн дараах гурван бүрдэл хэсгийг нь хэмждэг: шаардлагатай мэдлэг, асуудал шийдэхэд 

шаардлагатай чадвар, хариуцлага хүлээх чадварын түвшин. 

                                                 
26 Чадвар, туршлага, мэргэшил шаардсан ажлын байрны тодорхойлолт бий болгохын тулд HC0045-ыг үз. 
27  Финляндын цалингийн системийн тухай Чадавхийг бэхжүүлэх компендиум, эсхүл CLiKC!-ийн практик 
туршлагын бааз: Финляндыг үз. 
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Ажлын байрны ангилал нь байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын схем дэх үүрэг 

хариуцлага, гүйцэтгэх үүргийг ажилчдад тодорхой болгож өгдөг учир ажил, албан тушаал 

ахиж дэвших схемийн үндсэн элемент болдог. Тэгэхээр түүнийг чадварын стандарттай хамт 

хэрэглэснээр хувь хүний албан тушаалд хүрэх зорилготой холбоотой шалгуурыг зураглан, 

тодорхойлох ажлыг урьдчилан таамаглах боломжтой, ил тод болгож өгдөг.  

5.2.3 Сургалтын болон хөгжлийн стандарт 

Аливаа нэг байгууллагын ажил, албан тушаал ахиж дэвших хөгжлийн бодлогын гурав дахь 

чухал бүрдэл хэсэг нь бүх төрлийн сургалтын хөтөлбөрийн лавлах буюу каталог, мөн өөр 

өөрийн гэсэн онцлог нөхцөлийг агуулсан ажилтнуудын хөгжлийн боломжууд юм. 

Сургалтын болон хөгжлийн лавлах буюу стандарт нь янз бүрийн бүтэцтэй байж болдог. 

Фижи Улсын Гааль, татварын газраас тодорхойлсон янз бүрийн үйл ажиллагааг нэгтгэн нэг 

хүснэгтэд оруулсан байдаг бол Катар зэрэг улс шиг Гаалийн байгууллагын үндэсний 

сургалтын каталогид тусгаж болно. 

Австри Улсын боловсролын хөтөлбөр нь жил бүр хэвлэгдэн гардаг бөгөөд энэ нь сургалт, 

боловсролын хөтөлбөрүүдийг “сонирхол татсан байдлаар” хэвлэн нийтэлж болохын өөр нэг 

жишээ юм. Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллага Ажил, албан тушаал ахиж дэвших 

схем болон Сургалтын стандартаа хэвлэн нийтэлдэг байна.  

Нидерландын Вант Улсын Гаалийн байгууллагын Хөгжил, харилцаа холбооны төв нь 

ажилтнууд өөрсдийн хувийн хэрэгцээ шаардлага/ ашиг сонирхол болон өөрсдийн ажил, 

албан тушаал ахиж дэвших схемийн дагуу чөлөөтэй бөгөөд өөрөө дүгнэлт, сонголт хийх 

өргөн хүрээтэй арга хэмжээ боловсруулж байна. Эдгээр гаалийн байгууллагын сургалтын 

стандартууд, тэдний “мэргэшлийн боловсролын менежмент шаардсан сурч боловсрох 

архитектур” нь сургалтын нэгдмэл нэг хандлагыг бий болгодог. Австри Улсын Гаалийн 

байгууллагын каталогийн хувьд “ажилтан, албан хаагчдын чадварыг бэхжүүлэх зорилготой 

боломжит бүхий л үйл ажиллагааг өндөр чанартай гүйцэтгэх” арга хэрэгслийн ач 

холбогдлыг онцлон авч үздэг байна. 

Сургалт болон хөгжлийн бусад боломж нь ажилтнууд ажил, албан тушаал ахиж дэвших 

зорилгодоо хүрэхэд тус дэм болдог. Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Канад Улсын 

хилийн албаны газар) нь түүний ажилтнууд ажил, албан тушаал ахиж дэвшихийн тулд 

өөрсдийгөө хөгжүүлэх зорилгоор харгалзан үзвэл зохих, сурч боловсрох бүхий л боломжийг 

агуулсан тодорхой мэдээллийг тэдэнд өгдөг байна. Үүнд дараах хөтөлбөр, арга хэмжээний 

мэдээллийг тодорхой байдлаар гаргаж өгдөг байна: мэргэшил дээшлүүлэх болон ажил, 

албан тушаал ахиж дэвших зорилгоор өөрийгөө хөгжүүлэх (Professional and Career 

Development), ажлын байрандаа суралцах (On-the-Job Learning), анги танхимын сургалтад 

хамрагдах болон албан ёсны боловсрол эзэмших (Classroom Training and Formal Education), 

цахим сургалт (E-learning), бие даан болон хараат бус байдлаар суралцах (Self-Learning 

and Independent Study), багш шавийн холбоо тогтоох (Tutoring), (нарийн) мэргэшлийн 

багшийг дагалдан суралцах (Mentoring), зааварлагч багштай ажиллах (Coaching), түншлэх 

(Partnerships), хэвтээ чиглэлээр холбоо сүлжээ үүсгэх (Horizontal Linkages and Networks), 

хурал, чуулганд оролцуулах (Attendance at Conferences), бодит асуудал шийдэх ажлын 

хэсэг, баг болж суралцах/суралцах бүлгэм үүсгэх (Action Learning Groups/ Learning Circles), 

оюутан сурагчаар өөрөөр нь багшлуулах (Reciprocal Teaching), танин мэдэхүйн дадлага 

хийх ба хамтран суралцах (Cognitive Apprenticeship and Cooperative Learning), багийн/ 

нэгжийн хурал (Team/ Unit Meetings), нэг нэгнээсээ суралцах, гуравдагч этгээдээр заалгаж 

суралцах (Peer-Learning and Third Person Teaching), асуудал хэлэлцэх бүлгийн (ажлын 

хэсгийн) болон хорооны хуралд оролцуулах (Discussion Groups and Committee work), ажлын 
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байрны хамрах хүрээг өргөтгөх (Job Enhancement), өөр ажлын байртай танилцуулах (Job 

Shadowing), ажлын байрыг сольж ажиллуулах (Job Swapping) болон үүрэг гүйцэтгэгчээр 

томилон ажиллуулах (Acting Appointment). 

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Хатан хааны Татварын орлого, гаалийн 

газрын Татварын ажил мэргэшлийн каталог (HMRC Tax Professional Qualifications 

Catalogue)-д Үндсэн модуль, Дэглэмийн онцлогт тохируулсан модуль, Ерөнхий модуль (нэг 

буюу түүнээс дээш тооны тусгай модульд хамааралтай) гэсэн 3 түвшний модулийг 

тодорхойлсон байдаг бөгөөд “тухайн модулиар үзэх боломжтой бүх хичээлд онлайнаар 

нэвтрэхэд ашиглах” сургалтын хөтөлбөрийн кодыг зааж өгсөн байдаг. Эдгээр модулийг 

түвшин, кредит цагтай холбож болох бөгөөд хичээлийн төрөл/ заах арга зүй, түүний үр дүн, 

зорилго, үнэлгээний шалгуур нь ямагт бэлэн байдаг. 

Чадварыг эрхэмлэсэн хүний нөөцийн нэгдмэл арга барил нь чадваруудыг маш энгийн 

ойлгомжтой байдлаар тодорхойлж өгдөг бөгөөд ингэснээр гаалийн аливаа мэргэжилтэн 

зохих чадвар, сурч боловсрох санал, өөрийн хэрэгцээ шаардлагатай холбоотой ажил, 

албан тушаал ахиж дэвших чиг баримжаагаа хялбархан сонгож, тогтоох боломжтой болдог. 

Швейцар Улсын Чадварын багц (Swiss Competency cards set) нь уг хэрэгслийг бүрэн дүүрэн 

ашиглах боломж олгох үүднээс чадвар бүрт хавсаргасан тэмдэглэлийн хуудасны 

тусламжтайгаар ажилтан бүр өөрийн өнөөгийн, эсхүл хүсэн хүлээж буй чадваруудтай шууд 

холбоотой сургалтын саналыг судалж, үнэлж дүгнэн, цааш явах ээлтэй арга хэрэгсэл юм. 

Хялбар, хүртээмжтэй эдгээр стандартын бүх бүрдэл хэсгийг хослуулан хэрэглэсэн гаалийн 

байгууллага ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нэвтрүүлэх хүчтэй хэрэгсэлтэй болно. 

Ажил, албан тушаал ахиж дэвших нээлттэй арга барилын эцсийн үр дүн (үр нөгөө, үр ашиг, 

effectiveness) нь боловсон хүчний “чанар + хүлээн зөвшөөрөх = үр дүн” гэсэн томьёогоор 

зэвсэглэсэн байгууллагын сургалтын соёлыг бий болгох явдалтай холбоотой байдаг 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Австри Улсын боловсролын хөтөлбөр 
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5.3 ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ХӨДӨЛГӨӨН: 

НИЙЦТЭЙ БӨГӨӨД УЯН ХАТАН БАЙДЛЫГ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭХ НЬ 

Ажлын байрны ангилал нь өөрийн байгууллагын өвөрмөц онцлогт тохирсон өвөрмөц 

тогтолцоо (стандарт)-г бүрдүүлдэг бөгөөд ажилтан бүр ажил, албан тушаал ахиж дэвших 

боломжоо тодорхойлж, мөн хэвтээ чиглэлийн шилжилт хөдөлгөөн, бусад шилжилт 

хөдөлгөөн, ажил, албан тушаал ахиж дэвших хөдөлгөөнийг хянах боломжтой ажил, албан 

тушаалын өөрчлөлт хөдөлгөөний зураг (зураглал) юм.  

5.3.1. Ажил, албан тушаал ахиж дэвших боломж, хөгжил дэвшил 

Хэвтээ чиглэлийн шилжилт хөдөлгөөнөөр аливаа нэг ажилтан байгууллага дотроо өөр нэг 

адил тэнцүү үүрэг роль бүхий ажлын байранд, гол төлөв ижил цалинтай, ижил түвшний 

ажлын байранд шилждэг байна. Гэвч тухайн ажилтны ажлын байрны үүрэг, хариуцлага нь 

өөрчлөгддөг, ингэснээр түүний ажил, албан тушаал ахиж дэвших боломж өргөжих зэргээр 

тухайн ажилтанд шинэ боломж гарч ирдэг. 

Хэвтээ чиглэлийн шилжилт хөдөлгөөн нь ажил, албан тушаал ахиж дэвших зарим нэг 

зорилт биелэгдэхэд нэлээд тустай бөгөөд ажилтнууд ч хувь хүний хувьд болон мэргэшлийн 

хувьд өсч дэвших боломжтой болж, дараах нөхцөл хангагдах учир тийнхүү хэвтээ 

чиглэлийн шилжилт хөдөлгөөнд хамрагдах дур хүсэлтэй байдаг: 

• Шинэ ур чадвар шаардсан бөгөөд өөр үүрэг, хариуцлага хүлээсэн өөр ажил хийж 

гүйцэтгэснээр шинэ мэдлэг, шинэ ур чадвар эзэмших; 

• Үүрэг хариуцлага, үүрэг даалгавраа өөрчилж, шинэ бөгөөд өөр ажлын байранд 

шилжсэнээр хуучнаасаа залхаж уйдсан, сэтгэл ханамж буурсан байдал нь өөрчлөгдөх; 

• Тухайн ажилтан өөрийн ололт амжилтаа нэмж өргөжүүлэх, шинэ ажлынхаа зарим 

талыг шинэчлэн өөрчлөх, түлхэц үзүүлэх, цаашлаад нөлөөтэй болох шинэ сорилт 

хүлээх; 

• Байгууллагын нөгөө талыг олж харах, өөр газар, хэлтэст ажил яаж явагддаг, эсхүл өөр 

ажлын байрны чиг үүрэг ямар байдгийг олж мэдэх. Энэ нь байгууллагынхаа талаар 

өргөн мэдлэг олж авах, мөн аливаа зүйлийг төгс хийж гүйцэтгэх чадвараа 

дээшлүүлэхэд тус болно; мөн 

• Өөрийн ур чадвар, үүрэг хариуцлагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх, мөн байгууллагынхаа 

талаар илүү өргөн мэдлэг олж авч боломжийг ашиглах замаар ажил, албан тушаал 

ахиж дэвшихэд бэлтгэх. 

Өөр ажлын байранд шилжих нь тухайн ажилтанд дээр дурдсан нөхцөлтэй, гэхдээ 

бизнесийн өөр орчин, өөр байгууллага, эсхүл өөр яаманд одоогийн цалин, хангамжаа 

хадгалан ажиллах боломж олгодог. Өөр ажилд шилжсэнээр эдгээр болзол нөхцөл 

хангагдах боловч өмнө нь авч байсан хангамж, зарим хөнгөлөлтөө алдаж болзошгүй юм. 

Ажилтан илүү цалинтай, илүү өндөр түвшний, илүү үүрэг, хариуцлага бүхий өөр нэгэн 

ажлын байранд шилжиж буйг албан тушаал дэвших хэмээн нэрлэдэг. Зарим тохиолдолд 

албан тушаал дэвшсэнээр тухайн ажилтан бусад ажилтнуудыг удирдан чиглүүлэх үүрэг 

хариуцлагатай болдог. Шийдвэр гаргах эрх мэдэл нь мөн тушаал дэвшихтэй холбогдон өсөх 

хандлагатай байдаг. 

Хүмүүс албан тушаал ахиж дэвших хүсэлтэй байдаг. Учир нь албан тушаал ахиснаар цалин, 

эрх мэдэл, үүрэг хариуцлага, байгууллагын шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх нөлөө нь 

нэмэгддэг. Албан тушаал дэвших нь тухайн ажилтныг хүндлэн биширсний илрэл бөгөөд 
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тухайн ажилтны статус өсдөг байна: энэ нь тухайн ажилтны ажлын үр бүтээл, хувь нэмрийг 

хүлээн зөвшөөрч байгаа нэг хэлбэр юм. 

Аливаа байгууллага дотор албан тушаал дэвших гэдэг нь тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай ажлын байр (roles)-ны тоо болон одоо батлагдаад байгаа ажлын байрны 

тоогоор хязгаарлагддаг. Ихэнх байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын схем дээр 

“пирамид” харагддаг нь энэхүү бодит байдлыг илтгэнэ. Энэ нь тухайн байгууллага урам 

зориг бадраасан орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, албан тушаал ахиж дэвших боломжийг 

хангасан механизмтай байхыг шаарддаг. 

Ямар нэгэн ажлын байрыг ажлын байрны ангиллын системд тусгах явдал нь тухайн 

байгууллагын цалин хангамжийн систем дэх цалин хөлс буюу цалингийн шатлал ямар байх 

вэ гэдгийг тодорхойлж өгдөг. Зарим байгууллага ажлын байрны ангилалдаа ижил төрлийн 

ажлын байрыг бүлэглэх замаар багцлах туршлага (broadbanding practice) хэрэгжүүлж ирсэн 

бөгөөд ингэснээр ажил, албан тушаал ахиж дэвших боломжийг хэрэгжүүлэхдээ илүү уян 

хатан байдлаар ханддаг байна. 

Австрали Улсын Төрийн алба (The Australian Public Service - APS)-ны комисс Австрали 

Улсын гаалийн байгууллагаас баталсан хоёр багц (two broadbands: APS ½ ба APS ¾)- ыг 

хамруулсан ангиллын бүтэцтэй байдаг. Энэ нь ажлын үнэт зүйлийн нэг стандартад хоёр 

буюу түүнээс дээш ангиллын түвшинг багтаан тодорхойлж өгсөн байдаг. Ажлын байрны 

шаардлага, үндсэн үүрэг болон хариуцлага, шаардагдлагатай ур чадвар болон онцлог 

чанар, үйл ажиллагааны орчин болон гүйцэтгэлийн онцлог шинж чанаруудыг ангиллын 

түвшин бүрээр багцалж, шаардлагатай бол ангиллын тодорхой нэг түвшинд гүйцэтгэлийг 

тодорхойлж өгсөн байдаг. "Багцлах нь ажил, албан тушаал ахиж дэвшихэд илүү уян хатан 

хандах боломж олгож, ажлын хэв маяг илүү уян хатан болоход тус дөхөм болдог." 

Цалингийн шатлал нь цөөрөх боловч хамрах хүрээ нь өргөжиж, цалингийн бусад шатлалтай 

давхцах нь багасна. Байгууллагууд шатлан захирах ёс (hierarchies)-ыг багасгаж, шийдвэр 

гаргах түвшинг байгууллагын аль шаардлагатай бөгөөд мэддэг түвшин рүү нь илүү 

ойртуулахыг хүсч байгаа учир түүнийг даган багцлах туршлага хувьсан өөрчлөгдөж байна. 

Шатлан захирах ёс цөөрсөн байгууллагуудад ажил, албан тушаал ахиж дэвших дэвших 

боломж бага байх бөгөөд энэхүү багцалсан бүтэц нь цалин пүнлүү аль болох өргөргийн 

дагуу нэмэгдэх, тушаал дэвшихгүйгээр албан тушаал өсч дээшлэх боломж олгодог. 

Цалин хөлсний багцалсан бүтэц (Broadband pay structures) нь ердийн ажлын байр (non-

managerial jobs)-ыг зохистой үнэлж, ур чадвараа хөгжүүлэх явдлыг урамшуулдаг учир 

ажилтнууд ур чадвараа өргөн хүрээгээр хөгжүүлэх явдлыг зоригжуулж өгдөг. Түүнчлэн 

цалин хөлсний багцалсан бүтцэд зах зээлийн үнийн өөрчлөлт бараг нөлөөлдөггүй тул цаг 

хугацаа өнгөрөх тусам түүнийг удирдан зохицуулж, менежмент хийхэд арай бага зардал 

гарна. Мөн ажилтнуудын албан тушаал дэвшихээс бусад орлогыг жинтэй нэмэгдүүлэх 

боломж олгодог. 

5.3.2. Гаалийн байгууллагын ажлын урсгал ба албан тушаал дэвшүүлэх хос 

схем  

Чадварын кластер болон ажлын байрны бүлэглэлийг хөгжүүлэх (development of capability 

clusters and job families) гэдэг нь чадварын стандарт болон ажлын байрны тодорхойлолттой 

нягт холбоотой өөр нэг цогц асуудал бөгөөд ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем зураг 

гаргахад маш чухал ач холбогдолтой зүйл юм. Эдгээрийг тухайн байгууллагын үйл 
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ажиллагааны загвар (operating model) болон түгээх загварууд (delivery models)-ын 

тусламжтайгаар мэдээлдэг байна 29. 

Европын холбооны Чадварын стандартын нэмэлт хэрэгсэл болох Европын холбооны 

ажлын байр (job roles)-ны матриц нь 27 гаалийн байгууллагын дунд харилцан зөвшилцсөн 

баримт бичиг бөгөөд түүнд гаалийн байгууллагад байх ажлын байрыг үндсэн 8 бүлэг 

болгон бүлэглэсэн байдаг: Бодлого (Policy), Харилцагчийн менежмент (Client 

management), Эрсдэл (Risk), Мэдүүлэг боловсруулах (Declaration processing), Хяналт 

тавих (Control), Мөрдөн шалгах ажиллагаа (Investigation), Хууль сахиулах ажиллагаа 

(Enforcement), Аудит (Audit), Туслах үйлчилгээ (Supportive functions), Солбилцсон чиг 

үүрэг (Cross functions). 

БНСУ-ын Гаалийн байгууллагын ангиллаар 5 салбар, 3 баг (бүлэг) болгосон байдаг: 

гаалийн шинжээчдийн (мэргэжилтнүүдийн) багийн дор Мөрдөн шалгах ажиллагаа (5 чиг 

үүрэг), Аудит (6 чиг үүрэг), Хяналт шалгалт (4 чиг үүрэг), дараа нь техникийн баг байх ба 

энэ нь 4 чиг үүрэгтэй (Мэдээллийн удирдлага, Аналист, Харилцаа холбоо ба Завь), мөн 

5 чиг үүрэгтэй (Үйлчилгээ аж ахуй, Дотоод аудит, Боловсон хүчин, Гадаад харилцаа 

болон Олон нийттэй харилцах) ерөнхий асуудал хариуцсан баг байна. 

Өмнөд Африкийн Татварын орлогын газар нь 6 үндсэн процесс, 11 туслах процесстой 

байна гэж тодорхойлсон бөгөөд тэлгээр нь тус бүрдээ ажлын байрны бүлгүүдэд 

хуваагдана 30 . Тухайлбал, Худалдааг хөнгөлөвчлөх үндсэн кластер нь Худалдааг 

хөнгөвчлөх, Бүрдүүлэлтийн дараах болон Худалдааны үйлчилгээ гэж хуваагдана. 

Ажлын байрны бүлэг тус бүр (each family) нь ажлын байрны ангилалд заасан ажлын байр 

(roles) болон ажлын байрны нэр (titles)-нээс бүрдэнэ. Ажлын байр тус бүрийн хувьд янз 

бүрийн үүрэг хариуцлага, чадвар, мэргэшлийн түвшинг зааж өгсөн байх бөгөөд тухайн 

ажилтан түүнийг хараад нэг бүлгийн дотор ажил, албан тушаал ахиж дэвших ямар боломж 

байгааг тодорхой мэдэж болно.  

Хилийн хяналтын бүлэг (the Border Control family) нь дараах 4 ажлын байр (roles)-наас 

бүрдэнэ: сурагч (шалгагч), байцаагч/ боловсон хүчнийг хөгжүүлэх асуудал хариуцсан, ахлах 

байцаагч/ хяналтын, захирагч/ мэргэжилтэн.  

Эдгээр ажлын урсгал нь гаалийн байгууллагад ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемийн 

хэв маягийн зарим нэг элементийг тодорхойлоход тус болдог. Европын холбооноос 

тодорхойлон гаргасан ажлын байрны бүлгүүд нь жишээлбэл маш ойлгомжтойгоор таньж 

мэдсэн чадварууд, тэдгээртэй холбоотой мэргэшлийн түвшингүүдэд тохирсон, бүлэг тус 

бүрээр гаргасан ажлын байрны бүтцийн үндэс нь болдог. 

Европын Холбооны Гаалийн байгууллагын чадварын стандартад бас ажлын байрны чиг 

үүргийн хүрээ (job functional domain)-гээр хязгаарлагдах ажлын байрны тодорхойлолтууд 

(role descriptions) байдаг бөгөөд тухайн ажлын байр бүрт хамаарах тодорхойлолт, чадвар, 

шаардлагатай мэргэшлийн түвшинг зааж өгсөн байдаг. Энэ стандартад бас ажлын байрны 

чиг үүргийн хүрээ бүрт хамаарах чадварын тунгалаг замын зураг (a transparent competency 

roadmap) оруулсан байдаг бөгөөд Европын холбооны гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 

албан тушаалын үндэсний бодлогод нийцүүлэн түүнд өөрчлөлт оруулж болно.  

                                                 
29 HC0045-ыг үз. 

30 Өмнөд Африкийн Татварын орлогын газрын Чадварын кластер болон ажлын байрны бүлэглэлийн тухай 2, 3 
дугаар хавсралтыг үз. 
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Өмнөд Африкийн Татварын орлогын газрын ажлын байрны бүлгүүдийн дотор хэвтээ 

чиглэлээр шилжилт хөдөлгөөн хийхэд дээрхийн адил зарчим баримталдаг. Худалдааг 

зохицуулах ажлын байрны бүлгийн дотор баталгаа гаргах түвшин (Assurance level)-өөс 

шалгах түвшин (Verification level)-нд хүрэхийн тулд аливаа нэг албан тушаалтан зарим 

чадварыг илүү сайн мэргэшлийн түвшинд эзэмшсэн байх шаардлагатай байдаг бөгөөд 

зарим тохиолдолд тийм чадвар, мэргэшил, туршлагатай болохоо нотлон харуулах хэрэгтэй 

болдог. Шинэ Зеланд Улс ажил, албан тушаал ахиж дэвших боломжуудыг үндсэн 

нэгжүүдийн хүрээнд зураглан гаргасан (mapped) байдаг. Үүнд гаалийн бэлтгэл байцаагч 

(сурагч, шалгагч, Trainee Customs Officer)-аас эхлээд гаалийн дарга байцаагч (Chief 

Customs Officer) хүртэл янз бүрийн түвшинд тавигдах шаардлагуудыг хангасан байх ёстой 

байдаг 31. 

Ажил, албан тушаал ахиж дэвшинэ гэдэг нь урт удаан хугацааны процесс бөгөөд зөвхөн 

дараагийн албан тушаалд дэвшсэнээр хязгаарлагдахгүй. Энэ нь алба хаших бүхий л 

хугацаанд ажил, албан тушаал байнга ахиж дэвших дэс дарааллыг заасан төлөвлөгөө юм. 

Энэ төлөвлөгөөнд ажлын байрны бүлгүүд болон зэрэглэлийн хооронд дамжин шилжихэд 

тохиромжтой гүүр бүхий албан тушаалын уян хатан бөгөөд цогц бүхий л боломжууд 

харагдаж байх ёстой. 

Тэгэхээр ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нэвтрүүлсэн гаалийн байгууллагууд 

нэмэлт процессуудыг тодорхойлон гаргаж, шинэ хүн ажилд авах процесс, ажлын байрны 

шилжилт хөдөлгөөн, залгамж халаа бэлтгэх нөхцөл нь зорьсон ажлын байрандаа өндөр 

хэмжээний гүйцэтгэл үзүүлэх бэлтгэлийг хангаж, зохих ёсны үнэт зүйлс, чадвар, мэргэшил, 

туршлага, цаашид сурч боловсрох боломжуудыг авчирсан байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн 

байдаг. 

Авьяас чадварыг дамжуулах хоолой гэж үздэг дадлагажуулах сургалт (apprenticeship) нь 

гүйцэтгэх албан тушаалд очих шинэ хүмүүсийн хувьд ажил, албан тушаал ахиж дэвших 

схемийн өсөн хөгжиж буй загвар юм. Ажлын байран дээрх сургалтыг тэнхимийн сургалттай 

хослуулж, тухайн нөхцөл байдалд тохируулснаар тухайн байгууллага академик сургалтын 

чанарт төдийлөн их анхаарал тавилгүйгээр хандлага, үнэт зүйлс, багийн ажил, өөрийгөө 

удирдан жолоодох чадвар, асуудал шийдэх чадвар болон өөрийн албаны талаар 

ойлголттой болоход илүү анхаарч ажиллах боломжтой болдог. Австри, Швейцар Улсын 

гаалийн байгууллагууд энэхүү холимог хөгжлийн (сургалтын) загвар (blended development 

model)-ыг хэрэгжүүлж байгаа бол Канад Улсын гаалийн байгууллага Чиглүүлэх сургалтын 

хөтөлбөрөө асуудал шийдвэрлэх чадвар эзэмшүүлэхэд чиглүүлэн ажиллаж байна.  

Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемийн хувьд байгууллагын өмнө тулгарч буй 

сонголтууд нь тушаал дэвшүүлэх систем болон шатлан захирах ёсны уламжлалт системтэй 

холбоотой юм. Шатлан захирах ёсны пирамид хэлбэрийн бүтцэд дээшээ чиглэсэн шулуун 

шугаман хандлага нь ерөнхийдөө удирдах ажилд дэвшихэд хүргэдэг байна. Ажил олгогч 

нарын хувьд албан тушаал дэвшин хөнгөлөлт эдэлж, талархал хүлээвэл зохих ажилтнууд 

нь бусад ажилтнуудаа удирдах хүсэлгүй бол яах вэ, тэдний ажил, албан тушаалыг ахиулах 

өөр ямар арга байна вэ гэдэг асуудалтай тулгардаг. Иймээс зарим байгууллага ажлын 

байрны ангиллын тодрхой нэг түвшнээс дээших түвшинд ажилчдыг гүйцэтгэх үүргээр нь 

мэргэжилтэн болон менежер (удирдах ажилтан) гэж ялган, хоёр өөр ажлын урсгал гаргаж, 

зэрэгцээ буюу параллель систем (a parallel system) нэвтрүүлсэн байдаг. Үүнийг ихэвчлэн 

албан тушаал дэвшүүлэх хос схемт систем (dual career paths system) гэж нэрлэдэг. 

                                                 
31 “Хавсралт 22. Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллага. Үндсэн нэгжүүдэд зориулсан албан тушаалын 
маппинг”-ийг үз. 
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Солонгос Улсын Гаалийн байгууллага мэргэжилтнүүдийн ангиллыг үндэслэн, 

мэргэжилтний ажлын урсгалаар орж явахаас өмнө тухайн байгууллагын ажлын байрны бүх 

үндсэн бүлгүүдтэй танилцсан байх 3 жилийн хугацаатай шилжилт хөдөлгөөнд хамрагдах 

зарчим бүхий ажил, албан тушаал ахиж дэвших загвар баталсан байдаг. 

Европын холбооны Гаалийн чадварын стандартын хүрээнд, албан тушаал дэвшүүлэх хос 

схемт систем нэвтрүүлэх зорилгоор Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллагын Чадварын 

стандарт болон түүнтэй холбоотой албан тушаал ахиж дэвших загварыг өөрийн нөхцөлд 

тохируулан өөрчилсөн Ажлын байрны маппинг гаргах матриц (Role Mapping Matrix) 

нэвтрүүлээд байна. Энэ нь гаалийн байгууллагын ажлын байрны онцлогийг харгалзан үзэж, 

шатлан захирах ёсны түвшинг тодорхой болгож өгсөн бөгөөд ажилтан эхний 3 түвшний 

дараах түвшнээс эхлэн Менежментийн албан тушаалд ахиж дэвших ерөнхий схем (the 

General Management Career Path), эсхүл Мэргэжилтний (удирдах) албан тушаалд ахиж 

дэвших схем (the Expert Career Path)-ийн дагуу албан тушаал ахиж дэвших замаар явж 

болно. 

Тодорхой нэг салбарын ажилтнуудыг менежментийн урсгал руу оруулахгүйгээр 

мэргэжилтэн болох боломжоор хангадаг тогтолцоо нь ихэвчлэн мэдлэг, туршлага 

шаардлагатай салбарт хэрэгтэй юм. Зарим нэг ажлын байр буюу албан тушаалын хувьд 

тэдгээрт хүрч очих маркер буюу эргэлтийн үе шатуудыг ажлын байрны ангиллын системд 

оруулан тэмдэглэсэн байх шаардлагатай байдаг. 

Удирдах албан тушаалд ахиж дэвших урсгалын тухайд Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн 

байгууллага Гаалийн байгууллагын манлайлах албан тушаалд ахиж дэвших схем 32 

нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь гаалийн байгууллагын удирдан манлайлагч нарыг хөгжүүлэх, 

дэмжих ойлгомжтой бөгөөд тодорхой бүтэцтэй процесс” юм. 

Австрали Улсын Гааль болон Хил хамгаалах алба өөрийн агентлагийн 95 ажлын байрыг, 

тэдгээрт шаардагдах чадварын хамт тодорхойлсон Албан тушаал ахиж дэвших урсгалын 

стандарт (the Career Streams Framework) нь “ажилтнуудаа мэргэшүүлж, эрсдэлд суурилсан 

шийдвэр гаргах явдлыг шаардаж буй орчинд нийцсэн ажиллах хүчнийг тодруулан гаргаж 

ирэх”-д үр дүнтэй хувь нэмэр оруулсан байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор уг стандартыг 

хэрэгжүүлэх гарын авлага болон түгээмэл тавьдаг асуулт, хариултыг хэвлэн нийтэлдэг 

байна. Өөрийн ажилтнууддаа зориулан COMPASS зэрэг тусгай хэрэгслээр дамжуулан 

дотоод сүлжээн дээрээ тавьсан ерөнхий мэдээлэл болон зааварчилгаа нь "сурч хөгжих 

боломжуудыг холбогдох нэгжийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу авч үзэх болно гэдгийг 

анхааралдаа авч, өөрийн ажил, албан тушаал ахиж дэвших шийдвэрээ илүү зөв гаргах 

бодит алхмуудыг тодорхойлох зорилготой болно. 

 

 

 

 

                                                 
32 Өмнөх бүлгийн “Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллага: Гаалийн байгууллагын удирдан манлайлах 
албан тушаалд дэвших схемийн маппинг, Сурч, хөгжих стандарт” гэсэн зургийг үз. 
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5.4 АЛБАН ТУШААЛ БОЛОН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ: УДИРДАХ ПОТЕНЦИАЛ 

БОЛОН АВЬЯАС ЧАДВАРАА БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГОД НИЙЦҮҮЛЭН 

ХӨГЖҮҮЛЭХ 

Байгууллагын түвшинд ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нь он удаан жил ажилласан 

туршлагыг харгалзан албан тушаал дэвшүүлдэг байдлаас зайлсхийж, тухайн ажилтны 

ажлын бодит гүйцэтгэл, гавьяа зүтгэлийг харгалзан үзэх боломж олгодог. Энэ схем нь бас 

гүйцэтгэлийг удирдан чиглүүлэх, үнэлж, дүгнэх, мөн шударга бөгөөд ил тод зарчмын дагуу 

байгууллагын хүрээнд ажил, албан тушаал ахиулж дэвшүүлэх талаар шийдвэр гаргахад 

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үр дүнг эрхэмлэсэн процессыг бий болгоход тус болдог. 

Гүйцэтгэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх, мөн түүнтэй холбоотой боловсон хүчин ажилд 

авах болон хүний нөөцийн чадварыг эрхэмлэсэн бодлого хэрэгжүүлэх механизм нь 

ажилтнууд өөрсдийн ажил, албан тушаалаа дээшлүүлэхэд нь тус дэм болдог учир ажил, 

албан тушаал ахиж дэвших боломжийг бүрдүүлж өгдөг. 

Үүний зэрэгцээ, ажил, албан тушаал ахиж дэвших төлөвлөгөөг хэд хэдэн байгууллага 

хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ нь гүйцэтгэлийг төлөвлөх (Performance Planning)-д чухал ач 

холбогдолтой байдаг байна. Энэ нь ажилтнуудын гүйцэтгэлийг тогтмол бөгөөд 

системтэйгээр төлөвлөж, хянан үзэж, хянан шалгаж, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээ 

авч, үнэлж дүгнэн ажилладаг цикл юм. 

Гүйцэтгэлийн төлөвлөлт нь тэгэхээр ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемийг хөгжүүлэхэд 

үр дүнтэй дэмжлэг үзүүлэх тусгай арга хэрэгсэл нэвтрүүлэх боломж олгодог. Энэ сэдвийг 

доор авч үзээгүй боловч ажил, албан тушаал ахиж дэвших системүүдтэй хэрхэн холбогдох 

талаар дурдсан байгаа. 

Гүйцэтгэлийг боловсронгуй болгох төлөвлөө гаргаснаар ахлах ажилтан болон тайлан 

гаргадаг ажилтан хамтран тухайн ажилтныг хэрхэн хөгжүүлэх талаар ярилцаж, төлөвлөгөө 

гаргах боломжтой болдог бөгөөд энэхүү гүйцэтгэлийн төлөвлөлтийн арга хэрэгслийг 

байгууллагууд өргөнөөр нэвтрүүлж байна. 

Ахлах ажилтандаа өгдөг, тухайн байгууллагаас ерөнхийдөө үр дүнг нь сайжруулах 

зорилгоор шалгадаг, бас тогтмол хянан үздэг бичмэл тайлан нь тухайн байгууллагыг 

амжилттай ажиллахад хамгийн чухал үр нөлөөтэй хувь хүний болон бизнесийн зорилгыг 

тодорхойлж өгдөг. Ийм тайлан нь ажилтан бүр өөрийн байгууллагад нэмүү өртөг оруулж 

байгаагаа ойлгож мэдэх, өөрийн профайл болон гаргасан амжилтдаа тохируулан ажил, 

албан тушаал ахиж дэвших хамгийн шилдэг хувилбарыг гаргаж ирэх боломж олгодог. Ийм 

тайлан нь бас тухайн байгууллага ажилтнуудынхаа ажил, албан тушаалыг дээшлүүлэх 

болон хувь хүний хувьд, мөн мэргэшлийн хувьд өсч дэвжих тал дээр үүрэг амлалт авах 

бололцоо олгодог. 

• Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Канад Улсын хилийн албаны газар)-ын Хувиараа 

суралцах төлөвлөгөө нь “ажил, албан тушаал ахиж дэвших таны хүсэл эрмэлзлийг 

нэмэгдүүлж, та Канад Улсын Гаалийн байгууллагад дээд зэргээр тус дэм болох 

зорилгоор одоогийн ажлын гүйцэтгэлээ сайжруулахад туслах зорилготой, та болон 

таныг удирдах хүний хооронд байгуулсан, өөрт тохируулж өөрчлөн сайжруулах 

боломжтой төлөвлөгөө” юм. Хувь хүний бие даасан энэ процесс нь ахлах ажилтныхаа 

тусламж дэмжлэгтэйгээр сурч боловсрох болон өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгцээ 

шаардлага, гүйцэтгэлийн зорилтуудаа тодорхойлж, дараах зүйлсийг эрэмбэлэн 

тогтоох боломж олгодог: ажлын байртай холбоотой сургалт, ажлын байран дахь 

хөгжил дэвшил болон албан тушаалын хөгжил дэвшил. 
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• Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллагад гүйцэтгэлийн зорилтуудыг тодорхойлох, 

ажил, албан тушаал ахиж дэвших хүсэл эрмэлзэл, хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө 

хянан үзэх зорилгоор төлөвлөгөө гаргах, хянан үзэх, ажил мэргэшлээ хөгжүүлэх 

маягтыг тухайн ажилтан болон түүний удирдах албан тушаалтан хоёр хоёулаа 

хамтран бөглөдөг байна. 

• Өмнөд Африкийн Татварын орлогын газар нь ажилтнуудынхаа ажил, албан тушаал 

ахиж дэвших схемийг дэмжих зорилгоор энэ төрлийн зр дүнтэй ярилцлага явуулах 

тодорхой заавар, санамжаар менежерүүдийг хангадаг, “Ажил, албан тушаал ахиулж 

дэвшүүлэх менежментийн зориулалттай эргэх холбооны гарын авлага” (a Feedback 

guide for Career Management) боловсруулсан байна. 

Тухайн байгууллага ажил, албан тушаал ахиулж дэвшүүлэхэд хамаарах гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө гаргах процессоос гадна тухайн байгууллагын хүрээнд дээд болон доод 

тушаалын албан тушаалд мөрдөх гүйцэтгэлийн шударга бөгөөд ил тод менежмент 

нэвтрүүлэхэд, мөн ажил, албан тушаал ахиулж дэвшүүлэх менежмент нэвтрүүлэхэд тус 

дэмтэй бүтцийг болгох хэрэгтэй.   

• БНХАУ-ын Хон Конгийн гаалийн байгууллага гүйцэтгэлийн үнэлгээний явцад гаргаж 

ирсэн рейтингийг үндэслэн гүйцэтгэлийг хянан үзэх, мөн албан тушаал дэвших 

боломжийг үнэлж дүгнэх зориулалттай Ажил, албан тушаал дэвшүүлэх хороод 

(Promotion Boards)-ыг байгуулсан байна.   

• Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллагын ажил, албан тушаал ахиулах схемийг 

“Ажил, албан тушаал ахиулж дэвшүүлэх хороо” (a Career Development Board)-оос 

баталж, тухайн ажилтны ажлын гүйцэтгэл, потенциалыг үнэлж дүгнэдэг байна.  

Энэ ажилд бас Үнэлгээний төвүүд (Assessment Centers), бүх түвшний албан тушаалын 

шилжилт хөдөлгөөний комисс (Rotation Panels for all levels), манлайллын түргэвчилсэн 

сургалтад хамруулах шийдвэр гаргах асуудал хариуцдаг бие даасан байгууллага (an 

independent body in charge of decision for accelerated leadership) болох 

Talent@Customs, мөн өндөр албан тушаалд дэвшүүлэхэд хамаатай 

Mentors@Customs оролцдог. Энэхүү процесст бас мэдээж “Давж заалдах хороо” буюу 

түүнтэй адилтгах өөр бусад механизм хамаарна. 

Ажил, албан тушаал ахиулж дэвшүүлэх хороо нь холбогдох ажилтны даргын (менежерийн) 

бөглөсөн маягтыг хянан үзэж, өмнөх хөгжил дэвшил, суралцах овсгоо самбаа, мөн тухайн 

ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг нэг түвшний хамтран ажиллагсдынх нь ажлын гүйцэтгэлтэй 

харьцуулсан судалгааг үндэслэн, тухайн ажилтны чадварууд, хэрэв шаардлагатай бол 

замдаа бүдрэх магадлал, хүсэл тэмүүлэл (үүнийг тухайн ажилтан болон түүний менежер 

хоёулаа тодорхойлно)-ийг үнэлж дүгнэдэг. 
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5.5 ДҮГНЭЛТ 

Гаалийн байгууллагын ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем нь аль нэг байгууллагын 

одоогийн болон ирээдүйн чадварыг дэмжихэд чиглэгддэг. Ажилтнууд өөрсдөө өөрсдийнхөө 

хөгжил дэвшлийн асуудлыг хариуцсанаар удирдлага, ажилтан хоорондын яриа хэлэлцээ 

гүйцэтгэлд суурилсан байх явдлыг хангаж өгдөг. 

Гаалийн байгууллагын ажил, албан тушаал ахиж дэвших схемийн буюу энэ схемийг 

боловсруулах нөхцөл, орчинг бий болгох явдлыг гаалийн байгууллагын хүний нөөцийн 

менежментийн бодлого болон ажиллах хүчний хөгжлийн стратегийн нэн чухал бүрдэл хэсэг 

хэмээн үзэх нь улам бүр нэмэгдсээр байна.  

Энэ нь тухайн байгууллага болон түүний ажилтнуудын аль алиных нь хувьд ихэд үнэ 

цэнэтэй боломж болдог аж. Энэ нь тухайн байгууллагын хувьд ил тод систем нэвтрүүлж, 

байгууллагын стратегийг хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага болгон хувиргаж, боловсон хүчний 

чадварт суурилсан төлөвлөгөө болон залгамж халаа бэлтгэх төлөвлөгөөг сайжруулах үр 

дүнтэй арга хэрэгсэл бий болгож, цаашлаад онцгой чадварлаг ажиллах хүчний сонирхлыг 

татан, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилго бүхий авьяас чадварын менежментийг 

хэрэгжүүлэх ашиг тустай байдаг. Ажилтнуудын хувьд ажил, албан тушаал ахиж дэвших 

схем хэрэгжүүлснээр ашиг тусыг нь хүртэх бөгөөд энэ нь ажил, албан тушаал дэвших чиг 

баримжаа олгож, ажил, албан тушаал ахиж дэвших бодитой бөгөөд тодорхой боломж, 

найдлага төрүүлдэг. 

ДГБ-д цугларсан гаалийн байгууллагын практик туршлагуудаас харахад гаалийн 

байгууллагын хүрээнд ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем боловсруулах, ажил, албан 

тушаал ахиж дэвших бодлого хэрэгжүүлэх зарим тодорхой алхам хэвшиж тогтсон байна. 

Үүнд: 

• Тухайн байгууллагын стратегийн тодорхой зорилгууд болон хэрэгцээ шаардлагад 

тулгуурласан, тухайн байгууллагын онцлогийг харгалзан өөрчлөх боломжтой ажил, 

албан тушаал ахиж дэвших арга барил, стратегийг тодорхойлох; 

• Ажлын байрны ил тод ангилал, цалин, хангамжийн систем батлан нэвтрүүлэх замаар 

ажил мэргэжлийн түвшин болон ажлын байрны үүрэг ролийг тогтоох; 

• Ажил мэргэжлийн түвшин болон ажлын байрыг зураглахын тулд байгууллагын 

хэмжээнд мөрдөх зохих ёсны Чадварын стандарт батлах; 

• Хувь хүний чадвар болон байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэсэн, ажил, албан 

тушаал ахиж дэвших таамаглаж болохуйц бөгөөд уян хатан боломжуудыг бий болгох 

зорилгоор ажил, албан тушаал ахиж дэвших (босоо, хэвтээ) шилжилт хөдөлгөөн болон 

түүнтэй холбоотой шалгууруудыг тодорхойлох; 

• Ажлын байрны тодорхой түвшнээс дээш түвшинд мэргэжилтнүүдийн ажил, албан 

тушаалыг ахиулж дэвшүүлэх хос схем нэвтрүүлэх боломж болон нөхцөл байдлыг 

тодорхойлох; 

• Ажлын гүйцэтгэлийг өндөр хэмжээнд байлгах, тухайн байгууллагын хүрээнд 

ажилтнуудыг зохих газар нь зөв хуваарилах замаар тэдний чадварыг ашиглаж, 

хөгжүүлэх үүднээс шилжилт хөдөлгөөнийг оновчтой хийх зорилгоор гүйцэтгэлийн 

үнэлгээ хийх болон хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга хэрэгсэл, процессыг 

боловсруулах. 
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ХАВСРАЛТУУД 

Хавсралт 1. Ажлын байрны профайл, Ажлын байрны тодорхойлолтыг шалгах хуудас 

Дараах шалгах хуудсаар хоёр түвшний мэдээллийг ялгаж танилцуулсан болно: налуугаар 

тэмдэглэсэн элементүүд нь ажлын байрны тодорхойлолтод шаардлагатай нарийвчлалын 

түвшинг харуулна.  

Шинэ ажлын байр бий болгоход сайн ажлын байрны профайл нэн чухал харин ажлын 

байрны тодорхойлолт нь ажил олгогч нээлттэй ажлын байрыг дотоодоос болон гаднаас 

ажилтан авахад зайлшгүй шаардлагатай. Дараах ажлын байрны тодорхойлолтыг шалгах 

хуудас нь ажлын байрны профайл, эсхүл ажлын байрны тодорхойлолт тус бүрд юуг оруулах 

талаар тайлбарласан, ажлын байртай холбоотой гол мэдээлэл цуглуулахад шаардлагатай 

баримт бичиг юм.  

Ажлын 

байрны 

мэдээлэл 

Ерөнхий 

• Ажлын байрны нэр 

• Хэнд тайлагнах 

• Ажлын байрны зэрэглэл 

• Байршил 

• Огноо 

Ажилтны 

шаардлага 

Ажлын байрны  

агуулга 

(Шалгууруудыг энд 

ашиглаж болно) 

• Ажлын байрны зорилго, зорилт: Ажлын 

байрны ерөнхий мөн чанар, агуулгын тухай 

товч тайлбар; энэ Ажлын байр яагаад бий 

болсон тухай тойм; Дөрвөн өгүүлбэрээс 

хэтрэхгүй байх. 

• Гүйцэтгэлийн хэмжүүр: 3-5 

• Үүрэг, хариуцлага: Үндсэн үүрэг, хариуцлага 

тус бүрийг эрэмбэлэх (3-8), үйл үг ашиглан 

жишээ гаргах, мөн үүргийг тодотгох (хаана, 

хэзээ, яагаад, давтамж) 

Ажилтны 

шаардлага 

Чадвар болон ур 

чадвар 

(Албан тушаалаа 

амжилттай гүйцэтгэхэд 

шаардагдах хамгийн 

бага түвшний 

шаардлагууд, тухайн 

хүнийг тухайн ажлын 

байранд нэр дэвшүүлэх 

хэрэгтэй шаардлагууд) 

• Ажлын байрны шатлал 

• Боловсролын түвшин 

• Чадварууд (Гаалийн мэргэшлийн ур чадварыг 

хөгжүүлэх зарчим болон практикийн үндэс 

суурийг ашиглах): Мэргэшлийн мэдлэг, ур 

чадвар, хувь хүний зан төлөвшил, хандлага 

• Туршлагын түвшин 

• Мэргэшлийн гэрчилгээ (хэрэв байгаа бол) 

Ажлын 

байрны 

мэдээлэл 

Шууд тайлагнах- 

албаны харилцаа 

• Ажилтан хэнд ажлаа тайлагнах вэ? 

• Ажилтанд удирдах эрх мэдэл бий юу? 

Тухайн албан тушаал эрхэлж буй этгээдийг 

удирдах албан тушаалтнуудын жагсаалт. 

• Ямар газар, хэлтэст? 

• Хэдэн хүн байна вэ? 

• Бусад хүмүүстэй хамтран ажиллах 

шаардлагатай юу? 

• Тэдгээр нь хэн хэн бэ? 

Ажиллах нөхцөлүүд 
• Бие бялдрын хувьд бэрхшээлтэй нөхцөл байдал 

байгаа юу? 
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Ажлын 

байрны 

мэдээлэл 

Бие бялдрын хувьд бэрхшээлтэй ажил гэдэгт 

албан тушаал эрхэлж буй этгээд удаан цагаар 

зогсох, байнга хүнд юм өргөх, олон 

давтамжтай ажлын амралтгүй хийх гэх мэт 

орно. 

• Сэтгэл санааны хувьд бэрхшээлтэй нөхцөл 

байдал байгаа эсэх? 

• Ажлын байр нь онгой нөхцөл байдалд 

ажиллахыг шаарддаг эсэх? 

Онгой нөхцөлд ажиллах: Оройн болон 

амралтын өдрийн ажил, ээлжийн ажил, гадаа 

ажиллах, хэцүү үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах 

зэрэг нөхцөл байдлыг хамруулна. 

• Ямар багаж хэрэгслийг заавал ашиглах 

хэрэгтэй вэ? 

• Хаана ямар орчинд ажиллах вэ? 

• Эрүүл мэндийн хувьд ямар нэг эрсдэл бий юу? 

• Байгаа бол ямар эрсдэлүүд байна вэ? 

• Яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? 

Ажил эрхлэлтийн 

нөхцөл 

• Жилийн цалингийн хэмжээ? 

• Ажил эрхлэлтийн туслах нөхцөлүүд юу байна 

вэ? 

• Ажилтны нэг ажлын өдөрт ажиллах цаг? 

• Долоо хоногт хэдэн өдөр ажиллах вэ? 

Шууд тайлагнах-

Ажлын харилцаа 

• Ажлаа шууд тайлагнах этгээдийн албан 

тушаалын нэр. 

Зөвшөөрсөн: 

Ажлын байрны профайл/ 

тодорхойлолтыг  

зөвшөөрөх эрх бүхий 

этгээдийн гарын үсэг 

Гарын үсэг: 
Зөвшөөрсөн 

огноо: 

Ажлын байрны профайл/ 

тодорхойлолтыг  

зөвшөөрсөн огноо 

Хянасан: 

Ажлын байрны профайл/ 

тодорхойлолтыг  

хамгийн сүүлд хянасан 

огноо 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг жил бүр хянаж, хэрэгцээтэй үед шинэчилж байхыг 

зөвлөдөг.  

 

 

 

 

 



129 

 

Хавсралт 2. Ажлын байрны шаардлагууд (Set of requirements) 

Дараах шалгах хуудсаар хоёр түвшний мэдээллийг ялгаж танилцуулсан болно: Налуугаар 

тэмдэглэсэн элементүүд нь ажлын байрны профайлд шаардлагатай нарийвчлалын 

түвшинг харуулна.  

Ажлын байрны нэр Ахлагч/ Холбоо барих 

Гол үүрэг:  

Энэ ажлын байрны хүрээнд ямар төрлийн чиг үүрэг, даалгаврыг 

гүйцэтгэх, мөн ажлын орчин ямар вэ? (Бие даан, багаар, өдрийн 

цагаар, эсхүл оройн цагаар, гэх мэт) 

Үндсэн чадвар:  

Үндсэн шаардлагууд юу вэ? 

Ажил горилогч нь хамгийн 

багадаа ямар чадвартай 

байх ёстой вэ?  

Тусгай чадвар:  

Ажлын даалгавар нь юу вэ? Ямар ажил хийх вэ?  

Үндсэн шаардлагуудаас гадна ямар чадвар байвал давуу тал 

болох вэ?  

Ямар онцгой иж бүрэн чадварууд байгууллагад хэрэгтэй вэ?  

Туршлага болон ур 

чадвар:  

Өмнөх ажлын туршлага.  

Гаалийн байгууллагад 

ажиллахад ямар туршлага 

шаардлагатай вэ? 

Хувь хүний зан төлөв: 

Зан төлөвийг юу гэж тодорхойлсон, ямар нөхцөлд ажил горилогч 

тухайн зан байдал хэрэгтэйг тодорхойлох.  

Эдгээр нь ажлыг гүйцэтгэх болон байгууллагад дасан зохицох ур 

чадвартай хамааралтай хувь хүний зан байдал юм.  

Ажил горилогчоос 

шаардах бусад 

шаардлагууд: 

Жолооны үнэмлэх, Гаалийн 

сургалтын төвд багшлах 

хүсэл, ямар нэг харшилгүй 

байх, цалингийн түвшин, 

ажиллах цаг, аялах гэх 

мэт. 

Үүрэг болон хариуцлага:  

Тухайн ажлын байрны хүрээнд ажлын байранд гүйцэтгэх 3-8 гол 

үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно.  

Үндсэн гол үүрэг хариуцлагыг аль чухлаас нь эхлэн жагсаана. 

Тайлбарыг үйл үгээр эхлүүлнэ. Үйл үгийн одоо цаг дээр жендерийн 

төвийг сахисан хэл ашиглана.  

Түүнчлэн ерөнхий нэршил ашиглах, Тухайлбал, Ксерокс гэдгийн 

оронд хуулбар (хувилбар) гэх.  

Тухайн даалгаврыг тодотгохын тулд шалгуур ашиглах- хаана, 

хэзээ, яагаад, эсхүл хэр олон удаа гэх мэт. Тухайлбал, “Зочныг 

ажлын байранд угтаж оруулах” гэж бичихийн оронд “Зочныг 

албаны байранд мэргэжлийн түвшинд найрсгаар угтаж оруулна” 

гэнэ, тайлбар нээлттэй үг хэрэглэхээс зайлсхийх, Тухайлбал, 

“цахим шуудан хүлээн авах” гэж бичихийн оронд “ирсэн цахим 

шууданг ялган түгээх” гэх мэт. 
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Хавсралт 3. Ажлын байрны тодорхойлолтын кейс: “Хүний нөөцийн удирдлагын 

бодлогын зөвлөх”-ийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилд авах 

(Зэрэглэл…) 

Байгууллага • Гаалийн байгууллага 

Ажлын 
байрны нэр 

• Хүний нөөцийн удирдлага хариуцсан нэгжийн Захирал, Хүний нөөцийн 
удирдлагын зөвлөх; 

• Мэргэжилтэн ажилд шалгаруулах сонгон шалгаруулалт, ажлын байрны зар 
сурталчилгааны стратеги (зэрэглэлийн үзүүлэлт ХХ). 

Байгууллага 
дахь ажлын 
байрны 
түвшин 

• Стратегийн түвшний удирдлага; 

• Гаалийн удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх, Хүний нөөцийн удирдлагын бодлогын 
зөвлөх. 

Ерөнхий 

• Хүний нөөцийн удирдлагын бодлогын зөвлөх нь Хүний нөөцийн хариуцсан 
нэгжийн 30 орчим хүнтэй багт ажиллана; 

• Тус баг нь Гаалийн стратегийн түвшний удирдлагын багт ажлаа тайлагнах 
ба бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, Гаалийн байгууллагын ажилтан 
албан хаагч болон байгууллагын нэгж, хэлтэс, газрыг чиглүүлэх үүрэгтэй;  

• Гаалийн байгууллагын хөгжлийн зөвлөхөөр ажиллана; 

• Ажил үүргийг дараах байдлаар ангилж болно: үйл ажиллагааны зөвлөгөө; 
өвчтэй, чөлөөтэй ажилтныг зохицуулах; ажил, мэргэшлийн зөвлөгөө, 
дэмжлэг, ажиллах хүчний хөгжил; эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль 
орчны асуудал; байгууллагын хөгжил болон ерөнхий хүний нөөцийн 
бодлого. 

Үүрэг 

• Хүний нөөцийн удирдлагын бодлогын зөвлөх нь Гаалийн стратегийн 
түвшний удирдлагад шинэ ажилтан авах, сонгон шалгаруулалт, ажлын 
байрны зар сурталчилгааны стратеги зэрэгт бодлогын зөвлөгөө өгөхөөс 
гадна үр ашигтай байдлаар ажилтан шалгаруулж авах, ажлын боломжууд 
зэргийг дэмждэг.  

Үүрэг 
хариуцлага 

• Шинээр ажилтан авах үйл явцыг тодорхойлж явуулах (ажлын байрыг 
сурталчлах үйл явц);  

• Ажлын байрны сурталчилгааг бэлтгэж, оролцох гэх мэт; 

• Шинэ хүн ажилд авах болон сонгон шалгаруулах үйл явцад зөвлөгөө өгөх; 

• Байгууллагын гадна талын ажилд зуучлах болон сонгон шалгаруулах 
агентлагуудтай харилцах (Тухайлбал, ажилд авах, зар сурталчилгааны 
агуулга, нийтлэх гэх мэт); 

• Үндэсний дадлагажигч агентлагтай холбогдох (боловсролын институтийг 
сонгох, тэднээс ирсэн хүсэлтэд хариу өгөх, дадлагын даалгавар болон 
эцсийн судалгааны төслүүдтэй холбоотой зохицуулах, харилцаа, холбооны 
үүрэг гүйцэтгэх); 

• Шинэ хүн ажилд авах, сонгон шалгаруулалт, ажлын байрны зар 
сурталчилгааны стратегид хамаарах стандарт үйл явцын зөвлөгөө болон 
хөгжүүлэлт. 

Шаардлагатай 
түвшин 

• Дээд боловсрол, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц боловсрол. 

Мэдлэг 

• Хүний нөөцийн удирдлагын талаар онолын болон үүрэг, хариуцлагын 
мэдлэг; 

• Шинэ хүн ажилд авах, сонгон шалгаруулалт, ажлын байрны зар 
сурталчилгааны стратегийн талаар өргөн мэдлэг; 

• Гаалийн үйл ажиллагааны салбар болон байгууллагын талаарх ойлголт. 

Чадварууд 

• Үйлчлүүлэгчид чиглэсэн; 

• Шинийг эрэлхийлсэн; 

• Харилцаа холбоонд суурилсан; 

• Төлөвлөх зохион байгуулах чадвар; 

• Санал дэвшүүлэх;  

• Ятгах чадвар. 
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Хавсралт 4. Шинэ хүн ажилд авах, Сонгон шалгаруулалт, Албан тушаалд томилох 

шалгах хуудас 

Ерөнхий Асуултууд: 

• Заавал хүн ажилд авах хэрэгтэй юу, эсхүл өөр сонголт бий юу (Тухайлбал, ажлыг дахин 
хуваарилах)? 

• Боловсон хүчний шаардлагад дүн шинжилгээ хийх хэрэгслийг ашиглах. 

• Шинээр ажилтан шалгаруулахад ямар зардал гарах вэ? 

• Шинэ хүн ажилд шалгаруулж авах зардлыг тооцох хэрэгсэл ашиглах. 

• Шинэ хүн заавал шаардлагатай бол, тухайн ажил нь ижил хэвээр үү, эсхүл өөрчлөгдсөн үү? 
(Энэ боломжийг ашиглан зарим үүрэг даалгаврыг дахин зохион байгуулах боломжтой.) 

• Ажилтны тоог багасгах нь боловсон хүчний төлөвлөгөө болон байгууллагын зорилттой хэрхэн 
нийцэх вэ? Тухайн ажлын байр ирээдүйд алга болох уу? (Тийм бол хэзээ вэ?) 

• Шинэ ажилтан хэзээ хэрэгтэй вэ? Ямар хугацаанд? 

• Хэдэн цаг, долоо хоногт хэдэн өдөр, хэдэн сар ажиллах вэ? 

Ажил (Ажлын байрны тодорхойлолтын шалгах хуудсыг нэмэлт тусламж байдлаар 
хэрэглэж болно): 

• Тохиромжтой бөгөөд шинэчлэгдсэн ажлын байрны тодорхойлолт байгаа эсэх? 

• Байгууллагын аль газар, хэлтэс, нэгжид шинэ ажилтан очих вэ? 

• Албан тушаалын нэр юу вэ? 

• Ямар үүрэг даалгавар гүйцэтгэх вэ? 

• Цалин хөлс ямар байх вэ (ажлын байрны үнэлгээ)? 

• Шинэ ажилтны үүрэг хариуцлага, эрх мэдэл юу вэ? 

• Шаардлагатай боловсролын түвшин? 

• Мэргэшлийн ямар төрлийн мэдлэг, ур чадвар хэрэгтэй вэ? 

• Ямар чадвар хэрэгтэй вэ? 

• Гаалийн байгууллагад ажилласан хэдэн жилийн туршлага шаардлагатай вэ? 

• Хувь хүний ямар онцлог зан төлөвийн шинж чанарууд шаардлагатай вэ? 

• Байгууллагад хурдан хугацаанд ажил мэргэшлээ дээшлүүлэн хөгжүүлэх ажилтан хэрэгтэй юу? 

• Ажлын байрны орчин ямар байх вэ? (Ажлын уур амьсгал, ажлын нөхцөл, хамт ажиллагсад, 
үйлчлүүлэгчид, тоног төхөөрөмж гэх мэт?) 

• Байгууллага энэ ажлын байрнаас 3 жилийн хугацаанд ямар үр дүн хүлээж байна вэ? Ажлын 
байрны шаардлага 3 жилийн хугацаанд өөрчлөгдөх магадлал байгаа эсэх? 

Ажлын санал: 

• Байгууллагаас байнгын, эсхүл түр хугацааны гэрээний алийг нь санал болгож байна вэ?  

• Шинэ ажилтан долоо хоногийн ямар өдрүүдэд хэдэн цагаар ажиллах вэ? 

• Цалингийн хэмжээ хэд байх вэ? Цалингийн талаар тохиролцооны хязгаар хэд байх вэ? 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн (хоёрдогч) нөхцөлүүд нь юу вэ? 

• Ажил мэргэшлээ дээшлүүлэн хөгжүүлэх ямар боломжууд байх вэ? 

Шинэ хүн ажилд авах үйл явц, ажлын горим: 

• Шинэ хүн ажилд авах үйл явцад хэн хэн оролцох вэ? 

• Оролцогчид юу хийх вэ? 

• Эцсийн шийдвэрийг хэн гаргах вэ? 

• Ажлын цагийн хуваарь ямар байх вэ? Шинэ хүн ажилд сонгон шалгаруулж авах ажлын цагийн 
хуваарийг жишээ болгон ашиглаж болно.  

• Ажлын байрны зар сурталчилгааг эхлээд байгууллага дотроо түгээх үү? 

• Ажил олгогч нь шинэ ажилтанг гаднаас шалгаруулж авахдаа ямар арга зам ашиглах вэ? Ажлын 
байрны зар сурталчилгааны маягтыг харах. 

• Сонгон шалгаруулах үйл явц хэрхэн явагдах вэ? 
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• Хэдэн ажил горилогчийг шалгах вэ? Сонгон шалгаруулалтын өргөдлийн маягт болон 
Өргөдлийн захианд үнэлгээ хийх маягтыг харах.  

• Хэдэн удаагийн ярилцлага явагдах вэ? Ажлын ярилцлагын шалгах хуудсыг харах. 

• Тус үйл явцын үеэр шалгалт авах уу? (сэтгэл зүйн шалгалт, үнэлгээ)  

• Эрүүл мэндийн үзлэг шаардах уу? 

• Зан төлөвийн талаар лавлагаа авах уу? Баримт бичгийг шалгах хуудсын маягтыг эх сурвалж 
болгон үзүүлснийг харах. 

• Ажил горилогч нь ирээдүйд гарч болох нээлттэй ажлын байранд зориулсан жагсаалтад үлдэх 
үү? 

• Албан тушаалд томилох үйл явц хэрхэн зохион байгуулагдах вэ? Ажлын байранд томилох 
шалгах хуудсыг харах.  

Дээр дурдсан маягтуудаас гадна (ДГБ-ын Чадавхийг бэхжүүлэх компендиумийн 

хавсралтууд), ярилцлагын маягт, Ярилцлага болон ажил горилогчийг дүгнэх маягт, 

ажил горилогчийн талаарх асуултын маягт зэргийг ажилд авах үйл явцад ашиглах 

боломжтой. 

Хавсралт 5. Шинэ ажилтан авах үйл явцын кэйс судалгаа (1) 

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсыно Хатан хааны Татварын орлого, гаалийн 

газрын HMRC (Хатан хааны Татварын орлого, гаалийн газар)-Шинэ хүн ажилд авах үйл явц  

Засгийн газраас хэмнэлт хийх бодлогын хүрээнд төрийн байгууллагад ажиллаж буй 

ажилтан, албан хаагчдын тоог бууруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. HMRC нь 

дотооддоо болон бусад газар хэлтэст боловсон хүчний илүүдэл үүсгэхгүйн тулд сул орон 

тооны асуудлыг тэргүүн ээлжийн дарааллаар дүүргэдэг. Нээлттэй ажлын байрыг дараах 

байдлаар зарладаг: 

• HMRC-ийн орон тооноос илүү албан хаагчид (дахин буюу шинэ бүтэц, зохион 

байгуулалтын өөрчлөлтийн дараа байнгын ажлын байрнаас хасагдсан албан хаагчид); 

• Бусад HMRC-ийн зэрглэлийн дагуу шилжиж буй албан хаагчид; 

• Засгийн газар болон бусад төрийн албаны орон тооноос илүү гарсан албан хаагчид 

(дахин буюу шинэ бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн дараа байнгын ажлын 

байрнаас хасагдсан албан хаагчид); 

• Засгийн газрын болон бусад төрийн албаны хүрээнд зэрэглэл, эсхүл албан тушаал 

тушаал дэвшин шилжиж буй албан хаагчид; 

• Гаднаас шинэ ажилтан шалгаруулж авах. 

Ажилтан шалгаруулж авах үйл явц нь байгууллага дотроос болон гаднаас элсүүлэх, давуу 

эрх олгох дарааллын аль шатанд байгаагаас үл хамааран ижил боломжтойгоор явагдана.  

• HMRC-ийн зохион байгууллалтын бүтцийн нэгж, байгууллага тухайн жилийн бизнесийн 

зорилгод хүрэхийн тулд хэдэн ажилтан, ямар төрлийн ажил гүйцэтгэх талаар жилийн 

нөөцийн/ эх үүсвэрийн төлөвлөгөөг бэлтгэдэг, Тухайлбал, боловсон хүчнийг төлөвлөх. 

• Боловсон хүчний төлөвлөлтийн дагуу шинэ хүн ажилд авах шаардлага гарахад 

нээлттэй ажлын байр зарлагдах ба HMRC нь дээр дурдсан давуу эрхийн дарааллын 

дагуу ажилтан шалгаруулж авна. Байнгын ажилгүй ажилтанг илүүдэл гэж тооцон 

нээлттэй ажлын байранд давуу эрх олгоно. 

• HMRC одоо байгаа ихэнх ажлын байранд стандарт ажлын байрны тодорхойлолттой ба 

үүнийг ажлын байрны зар сурталчилгаа гаргахад ашигладаг. Харин шинэ ажлын байр, 

эсхүл нэг удаагийн тусгай ажлын байранд ажлын байрны профайлыг шинээр гаргана.  
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• Шинэ ажилтан шаардлагатай нэгжийн менежер нь тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд ямар 

төрлийн чадвар шаардлагатайг шийдвэрлэн, амжилттай нэр дэвшигчийг сонгох 

шалгуурыг тогтоодог. 

• Шинэ ажилтан шаардлагатай нэгжийн менежер нь HMRC-ийн шинэ ажилтан авах 

агентлаг “Си Эс Ар”-аар тохиромжтой хүмүүсийг татах ажлын байрны зар 

сурталчилгааг тараалгана. Ажлын байрны зар сурталчилгаанд ажлын байрны 

тодорхойлолт, шаардлагатай чадвар, ур чадвар, сонгон шалгаруулах үйл явцын 

шалгуур зэргийг багтаана.  

• Ажил горилогч нь онлайнаар өргөдлийг баталгаажуулах ба өргөдөлд ажил эрхлэлтийн 

түүх, шинэ ажлын шаардлагыг хангаж байгааг илэрхийлэх чадвар, ур чадварын жишээг 

оруулна. 

• Шинэ ажилтан шаардлагатай нэгжийн менежер нь онлайн өргөдлийг дүгнэх, тэдгээрээс 

сонгогдсон ажил горилогчдоос ярилцлага авах ажлын туршлага бүхий HMRC-ийн албан 

хаагчдын бүрэлдэхүүнтэй сонгон шалгаруулах баг бүрдүүлэх ажлыг хариуцна. Онцгой 

ур чадвар, эсхүл мэдлэг шаардлагатай ажлын байранд холбогдох шалгалт авч болно. 

• Ажил гүйцэтгэх ур чадвар бүхий хамгийн сайн ажил горилогчийн орон тоонд ажилтан 

авах давуу эрхийн дарааллын үе шатаар сонгон ажилд томилно. Ижил ажлын байранд 

олон орон тоо гарсан бол тэдгээрт аль тохиромжтойгоос эхлэн ажилтныг ажилд авна. 
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Хавсралт 6. Шинэ ажилтан авах үйл явцын кэйс судалгаа (2) 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Хилийн албаны газар), Ажилтан шалгаруулж авах 

хөтөлбөр 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Хилийн албаны газар)-ын шинэ хүнийг байцаагчийн 

албан тушаалд сургах хөтөлбөр нь ажилтнуудыг тус байгууллагаас ажлын гараагаа эхлэх, 

мэргэшлийн хөгжилд дэмжлэг авах зэргийг шинэчилсэн байгууллагын хувьд шинэ хуудас 

нээсэн ажиллагаа болсон. Энэ нь соёлын шилжилтийг илэрхийлж байгаа бөгөөд ажилтнууд 

хилийн шинэ үзэл баримтлалын хүрээнд дүн шинжилгээ болон стратегийн чадавхийг 

сайжруулан ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.  

Энэхүү шинэ хүн ажилд шалгаруулж авах үйл явцын хүрээнд Канад Улсын Гаалийн 

байгууллага нь зорилтот бүлгийн ажилтны ажлыг чадварыг эрхэмлэсэн үнэлгээгээр эхнээс 

нь дуустал үнэлж, энэ нь ажилтнаас хүлээх хүлээлт болон ажлын гүйцэтгэлтэй шууд 

холбогдоно.   

 

 

 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (Хилийн албаны газар) шинэ хүн ажилд авах 
үйл явц 
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Хөтөлбөрийн шинээр санаачилсан онцлох зүйлс: 

Үндэсний хэмжээнд шинэ хүн ажилд сонгон шалгаруулж авах: 

Үндэсний хэмжээний бизнес болон хэрэгцээнд тулгуурласан. 

Шаардлага хангасан горилогчийг яг цагт нь нийлүүлэх Үндэсний хэмжээний нөөцийн 

удирдлагын санг бүрдүүлсэн.  

Канад Улсын Гаалийн байгууллагад уян хатан байдал бүрдүүлэхээр хийгдсэн: 

• “ОL” хэрэгцээнд хариу өгөх платформыг бий болгодог; 

• “ЕЕ”-гийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх боломж олгодог; 

• Канад Улсын хамгийн хэрэгцээтэй хэсэгт бэлтгэгдсэн (армийн) боловсон хүчнийг 

илгээдэг. 

Албан тушаал шатлан дэвших зарчмыг сайжруулсан зохистой тодорхойлолтод шинэ 

чадварууд болон урьдчилан шаардагдах өндөр түвшний чадварыг багтаана.   

Үндэсний хэмжээний зохимжит стандарт бүхий (иноваци) шалгалт болон үнэлгээний 

стратеги нь илүү үр дүнтэй, богино хугацааны үйл явцыг хэрэгжүүлж өндөр чадвартай 

горилогчийг сонгох боломжийг олгоно.   

Хавсралт 7. Байгууллага дотроос ажил горилогчид зориулсан ажлын байрны 

өргөдлийн маягт 

Горилж буй албан тушаалын нэр: 

Энэ өргөдлийг……-нээс өмнө явуулах Хаашаа: Гаалийн Ерөнхий газар, Шуудангийн хайрцаг, 
Хот 

Нэг. Хувийн мэдээлэл: Овог, нэр, хүйс, нас, хаяг, шуудангийн код, хот, утас, ажлын цаг (бүтэн 
болон цагаар ажиллах) 

Хоёр. Бусад байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байдал:  

 Курс Гэрчилгээ Огноо Сэдэв 

1.     

2.     

3.     

4.     

Хоёр. Гаалийн байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байдал:  

 Курс Хугацаа Төгссөн жил 

1.    

2.    

3.    

4.    

Дөрөв. Байгууллага дотор/ гаднах сургалт семинар, гэх мэт: Байгууллагын үйлчилгээнд 
шаардсанаас гадна байгууллага дотор/ гадна хамрагдсан сургалтад хамрагдсан байдал: 

 Курс Төгссөн жил 

1.   
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2.   

3.   

4.   

Тав. Гаалийн байгууллагаас өөр байгууллагад ажил эрхэлсэн туршлага: 

 Албан тушаал (тодорхойлолт) Байгууллага Хугацаа 

1.    

2.    

3.    

4.    

Зургаа. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой гадуур ажил эрхэлсэн 
туршлага: 

 Албан тушаал (тодорхойлолт), 
нэгж 

Зэрэглэл Хугацаа 

1.    

2.    

3.    

4.    

Долоо. Гаалийн байгууллагад, эсхүл гадна эрхэлсэн нэмэлт ажил эрхлэлт: Тухайлбал, 
удирдах албан тушаал, багш, зөвлөх гэх мэт 

 Нэмэлт ажлын байр (тайлбар) Хугацаа 

1.   

2.   

3.   

4.   

Найм. Гаалийн байгууллагын ажлын хэсэг, төслийн нэгж, гаалийн байгууллагын хороонд 
ажилласан, эсхүл одоо ажиллаж байгаа: 

 Ажлын хэсэг болон төслийн нэгж Хугацаа 

1.   

2.   

3.   

4.   

Ес. Таныг энэ албан тушаалд тохиромжтой гэдгийг нотлох ажлын туршлага, амжилт: 

10. Албан тушаалд өргөдөл өгөх болсон шалтгаан: Албан тушаалд өргөдөл өгч буй гол 
шалтгаан юу вэ? 

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Өргөдлийн огноо: _ _ _                                          Гарын үсэг: _ _ _               

Хүлээн авсан огноо (хоосон үлдээнэ): _ _ _        
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Хавсралт 8. Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллагын ажилтан сонгон 

шалгаруулах үйл явц (маппинг) 

Ажилд авах / сонгон шалгаруулалтыг лавлах гарын авлага 

Албан тушаалын нэр: 

Даалгавар, шалгах хуудас 
Хүний нөөцийн 

маягт, холбогдох 
дүрэм, журам 

Хүлээх үүрэг 
хариуцлага 

Орон тоонд хүн авах хэрэгцээг баталгаажуулах? 

Ажлын байрны профайлыг гаргах, дахин шинэчлэх, 
ажилд авах хүний тусгай нөхцөл, шаардлагыг тусгах. 

Шинэ хүн ажилд 
авахад бэлтгэх 
үйл явц 

Шинэ хүн ажилд 
авах менежер Хүний 
нөөцийн зөвлөхтэй 
зөвшилцөх 

Ажлын байрны зар сурталчилгаа хийх арга хэрэгслийг 
сонгох. Байгууллага дотроос/ гадна талаас, Зар 
сурталчилгааг бэлтгэх, Цахим шалгалтын асуулт, 
Хамрах хугацаа. 

Тэмдэглэл: Ажилд зуучлах агентлагийг зөвхөн ховор, 
нарийн мэргэжлийн ажилд шинэ хүн шалгаруулан 
авахад ашиглах. 

 

Шинэ хүн ажилд 
авах менежер, 
Хүний нөөцийн, 
эсхүл шинэ хүн 
ажилд авах 
зөвлөхтэй 
зөвшилцөх 

Ажлын байрны маягтыг бөглөн холбогдох удирдлага 
болон Хүний нөөцийн менежерээр гарын үсэг 
зуруулан, ажилд зуучлах агентлагт илгээх. 

Ажлын байрны 
маягтын бөглөх 

Шинэ хүн ажилд 
авах менежер Хүний 
нөөцийн зөвлөхтэй 
зөвшилцөх 

Сонгон шалгаруулалт хийх багийн бүрэлдэхүүнийг 
ахлагчийн хамтаар батлах. 

Сонгон 
шалгаруулалт 
хийх үйл 
ажиллагаа 

Шинэ хүн ажилд 
авах менежер 

Эхний шатанд тэнцүүлэх шаардлага болон сонгон 
шалгаруулах үйл явцыг шийдэх. 

Тэмдэглэл: ярилцлага болон үнэлгээний арга 
хэрэгслийг хослуулан хэрэглэнэ. Тухайлбал, 
психометрийн (сэтгэл зүйн) тест, танилцуулга, онлайн 
шалгалтын асуултууд. 

Сонгон 
шалгаруулалт 
хийх үйл 
ажиллагааны 
журам 

Сонгон 
шалгаруулалтын баг 

Ярилцлагын асуулт бэлтгэх. 
Ярилцлагын 
асуултын загвар 

Сонгон 
шалгаруулалтын 
баг, Шинэ хүн ажилд 
авах болон Хүний 
нөөцийн, зөвлөхтэй 
зөвшилцөх 

Өргөдлүүдийг хүлээн авч Сонгон шалгаруулалт хийх 
багт илгээх. 

 
Шинэ хүн ажилд 
авах баг 

Чадвар, сонгон шалгаруулалтын шаардлагад 
үндэслэн эхний шатны ажил горилогчдыг сонгох. 

Эхний шатанд 
сонгон 
шалгаруулах 
матриц 

Сонгон 
шалгаруулалтын баг 

Эхний шатанд тэнцсэн болон тэнцээгүй хүмүүсийн 
жагсаалтыг бэлтгэх. 

Эхний шатанд 
сонгон 
шалгаруулах 
матриц 

Сонгон 
шалгаруулалтын 
багийн дарга 
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Эхний шатанд тэнцсэн ажил горилогчтой холбогдож 
ярилцлага болон психометрийн тест авах цагийг 
тохиролцох? (Батлан даагч болон нууцлалын маягтыг 
Snaphire-аар дамжуулан баталгаажуулах). 

Эхний шатанд тэнцээгүй ажил горилогчид Snaphire-
аар цахим шуудан хүргүүлэх (Байгууллагаас 
оролцогчид сонгон шалгаруулалтын багийн гишүүн 
тайлбар хүргүүлнэ). 

 

Шинэ хүн ажилд 
авах баг / Сонгон 
шалгаруулалтын 
багийн дарга 

 

Ярилцлага зохион байгуулах. 

Нууцлалын шалгалтыг зохион байгуулж, батлан 
даагчтай холбоо барих зөвшөөрлийн маягт авна, 
бичиг баримтын шалгалтад төрсний гэрчилгээ, 
паспортын хуулбар, шаардлагатай бол жолооны 
үнэмлэхний хуулбарыг авна. 

Ярилцлагын 
асуултуудын 
загвар; Батлан 
даагчтай холбоо 
барих зөвшөөрөл; 
Нууцлалын 
баталгааны маягт 

Сонгон 
шалгаруулалтын баг  

Ажил горилогч тус бүрийн ярилцлагын үнэлгээг 
гүйцэтгэж аль нэг ажил горилогч шаардлагыг бүрэн 
хангасан гэж үзэж буй эсэх талаар санал нэгтгэх. 

Ярилцлагын 
үнэлгээний 
нэгтгэлийн маягт 

Сонгон 
шалгаруулалтын баг  

Сонгогдсон ажил горилогчийн лавлагааг шалгах (2х). 

Нууцийн зөвлөхтэй байгууллагын нууцийн аюулгүй 
байдлын шалгалт баталгаажсан эсэхийг тодотгох. 

Утсаар лавлагааг 
шалгах загвар 

Сонгон 
шалгаруулалтын 
баг/ Шинэ хүн ажилд 
авах баг 

Ажилд томилохыг дэмжсэн нотолгоо бүхий 
тайлангийн зөвлөмжийг гүйцэтгэн шийдвэр гаргахад 
дэмжлэг үзүүлэх.  

Ажилд томилох 
зөвлөмжийн 
загвар 

Сонгон 
шалгаруулалтын 
багийн дарга 

Зөвлөмжийг зөвшөөрсөн/ татгалзсан, цалингийн 
болон бусад нөхцөлтэй санал нийлсэн/ зөвшөөрсөн 
(Хэрэв гаднаас ажилтан авч байгаа бол дэд даргын 
зөвшөөрөл, шаардлагатай журмыг харах). 

Ажилд томилох 
зөвлөмжийн 
загвар 

Ажилд томилох эрх 
бүхий этгээд Хүний 
нөөцтэй зөвшилцөх 

Ажлын саналыг амаар мэдэгдэх. 

 
Сонгон 
шалгаруулалтын 
багийн дарга 

Ажлын саналын захианы төслийг бэлтгэж цалин 
тэтгэмж болон эрүүл мэндийн шалгалтын маягт бүхий 
саналын багцыг хүргүүлэх. 

Ажлын саналыг 
захианы загвар 

Хүний нөөц/ Шинэ 
хүн ажилд авах баг 

Саналыг хүлээн авсан тухай баталгаажуу-лалтыг 
бичгээр хүлээн авч, санхүүгийн нэгжид ажилтныг 
шилжүүлэх талаар менежерийн гарын үсэг бүхий 
бичгийн хамт хүргүүлэх. 

Ажилтан 
шилжүүлэх маягт 

Шинэ ажилд хүн 
авах баг 

Тэнцээгүй ажил горилогчид амаар мэдэгдэх (дараа нь 
цахим шуудангаар). 

Тэмдэглэл: Бүх нээлттэй ажлын байр/томилгооны 
бичиг баримтыг шинэ хүн ажилд авах багт хүргүүлэх. 

 Сонгон 
шалгаруулалтын 
багийн дарга 

Шинэ ажилд нэр дэвшигчийг 7 өдрийн турш зарлах, 
хэрэв давж заалдах өргөдөл гарвал Хүний нөөцийн 
асуудал хариуцсан нэгж шалгана. 

Урт өрөө 
(Longroom) 

Шинэ хүн ажилд 
авах баг, Хүний нөөц 

Шинэ ажилтны ажилд томилох мэдээллийг бэлтгэх. 
Шинэ хүн ажилд 
томилох багц, 
шалгах хуудас 

Шинэ хүн ажилд 
авах баг, ажилтныг 
удирдах менежер 
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Хавсралт 9. Нэгдүгээр алхмын жишээ- Сингапур: Боловсон хүчний дүн 

шинжилгээ хийх 

Сингапур Улсын Гаалийн байгууллага боловсон хүчний хэрэгцээгээ дараах үйл явцын дагуу 

шалгадаг: 

a) Сингапур Улсын Гаалийн байгууллагын стратегийн чиглэлийг тодорхойлох: 

Сингапур Улсын Гаалийн байгууллага 2015 онд өөрийн 5 стратеги зорилгыг дараах 

байдлаар тодорхойлсон: 

(1) Худалдааг хөнгөвчлөхийн тулд бусад улс орны гаалийн байгууллагатай түншлэлийг 

бий болгох; 

(2) Сингапур Улсын нийлүүлэлтийн сүлжээний аюулгүй байдал, уян хатан байдлыг 

сайжруулах; 

(3) Худалдааны өрсөлдөх чадварыг аж ахуйн нэгж, худалдааны нэгдсэн системийг бий 

болгох замаар хөгжүүлэх;  

(4) Хууль сахилтыг сайжруулан эдийн засаг, нийгмийг хамгаалах; 

(5) Сингапур Улсын Гаалийн Хүний нөөцийн чадавхийг өргөжүүлэн, хөгжүүлэх. 

Сингапур Улсын Гаалийн 2015 оны стратегийн 5 зорилго, тулгуурт хүрэхийн тулд тус 

байгууллагад ажиллах гол боловсон хүчний чадвар, ур чадварын хэрэгцээ, шаардлагыг 

Сингапур Улсын Гаалийн Хүний нөөцийн газар тодорхойлох хэрэгтэй.  

b) Дотоод болон гадаад орчны шинжилгээ хийх: Хүний нөөцийн газар дээрх 5 гол 

стратегийн зорилгод нөлөөлж буй гадаад болон дотоод орчны шинжилгээ хийнэ.   

Гадаад орчны шинжилгээнд дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв, ажиллах хүчний 

эрэлт, нийлүүлэлтийн сүүлийн үеийн чиг хандлага, технологийн чиг хандлага болон 

Сингапур Улсын Гаалийн байгууллагын ажилтнуудыг илүү үр ашигтай, үр дүнтэй 

ажиллуулахад дэмжлэг үзүүлэх сайн туршлага зэргийг хамруулдаг.  

Дотоод орчныг шинжилгээг хийхдээ Хүний нөөцийн газар нь мөн үйл ажиллагааг үр 

ашигтай явуулах, гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх нөхцөлүүд, ажиллах хүчний мэдээлэл (хүн 

ам зүй), байгууллагын соёл болон ажилтан албан хаагчдын хүлээлт зэрэг хүчин зүйлд 

голлон чиглэдэг.  

c) Ирээдүйд шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээг төлөвлөх зорилгоор одоогийн 

ажиллах хүчийг үнэлэх: Ирээдүйн ажиллах хүчний хэрэгцээг төсөөлөхдөө, Хүний 

нөөцийн газар нь одоогийн ажиллах хүчний хэрэгцээг хүн ам зүйн хүчин зүйлүүд болох 

нас, ажилласан жил, хүйс зэргийг харгалзан үзэж судалдаг.  

Ажилтны хоцрогдлын түвшин, ярилцлагын тайлан зэргийг ажилтан, албан хаагчид 

яагаад ажлаас гарч байгаа, цаашид ямар төрлийн салбарт ямар ажилд орох гэж байгаа 

болон юуг сайжруулж болох талаар илүү мэдээлэл цуглуулах зорилгоор нягтлан үздэг 

байна.  

Нэмэлт, эсхүл шинэ үйл ажиллагааны чиглэл нэвтрүүлж буй салбаруудад ирээдүйд 

ажиллах хүчний шаардлагыг мөн харгалзан үздэг.  

Хүний нөөцийн газар нь салбаруудтай хамтран шинээр нэмэгдэж буй үйл ажиллагаанд 

шаардлагатай чадвар, ур чадварыг тодорхойлон шинэ үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд 

хэрэгцээтэй ажилтныг дотоодоос туршлагатай ажилтнуудаас шилжүүлэн хангах 

боломжтой эсэхийг судалдаг. 
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d) Ажиллах хүчний дутмаг байдлыг нөхөх/ арилгах стратегийг хөгжүүлэх: Сингапур 

Улсын гаалийн одоогийн болон ирээдүйн ажиллах хүчний хэрэгцээг харьцуулснаар 

Хүний нөөцийн газар нь ажиллах хүч хэрэгцээтэй газар, ажилтны ажиллах хугацаа (урт 

хугацааны, гэрээт гэх мэт), шаардлагатай ур чадвар зэрэг дутмаг байдлыг тодорхойлох 

боломжтой болох юм. Ингэснээр Хүний нөөцийн газар нь дутмаг байдлыг арилгах 

стратегийг боловсруулж чадна.  

e) Дутагдлыг нөхөх стратегийг хэрэгжүүлэх: Стратегийг хэрэгжүүлэхдээ Хүний нөөцийн 

газар нь өөрийн голлох хамааралтай этгээдүүдэд өөрчлөлтийн санаачилгын хэрэгцээ 

шаардлагыг тайлбарлах нь чухал юм.  

Өөрчлөлтийн хэрэгцээг ажилтан, албан хаагчдад зөв таниулснаар түүний зорилго, 

өөрчлөлтийн хамрах хүрээ болон шинэ санаачилгыг нэвтрүүлэх цаг хугацаа зэргийг 

ойлгоход дэмжлэг болох юм. Энэ мэдээлэл нь ажилтан, албан хаагчдад стратегийн 

зорилгыг таниулан стратегийг хэрэгжүүлэхэд учирч болзошгүй саад бэрхшээлийг даван 

туулахад тусалдаг.  

f) Дутагдлыг нөхөх стратегид хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх: Зорьсон үр дүнд 

хүрсэн эсэхээ баталгаажуулахын тулд Хүний нөөцийн газар нь дутагдлыг нөхөх 

стратегийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгнө. Стратегид хяналт 

тавьснаар Хүний нөөцийн газар нь түүний хүчин төгөлдөр байдал болон үр ашгийг үнэлэх 

боломжтой болох юм. 

Хавсралт 10. Дөрөвдүгээр алхмын жишээ: Канад Улсын Гаалийн байгууллага 

(ХАГ)-д ажиллах дадлагажигч ажилтан Ажлын байрны зар сурталчилгаа 

Хэрэв та хөдөлмөр эрхлэхэд таатай, өөрийгөө сорих ажил хайж байгаа бол хилийн 

үйлчилгээ танд зориулагдана! Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын ажилтан болно 

гэдэг нь Канад Улсын болон иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалдаг багийн гишүүн болохоос 

гадна улсын хилээр нэвтрэх зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийн хууль ёсны урсгалыг 

саадгүй нэвтрүүлэх үйлчилгээг үзүүлнэ.  

Канад Улсад нэвтрэх зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийн харилцах буюу уулзах эхлэлийн 

цэг нь Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын ажилтан юм. Тэд хилээр нэвтрэх эрхгүй 

хүмүүс болон хууль бус худалдаа, хар тамхи мансууруулах бодисыг Канад Улсад 

нэвтрүүлэхээс хамгаалах тэргүүн шугам болж өгдөг. Канад Улсын Гаалийн байгууллага 

(ХАГ)-ын ажилтан нь мөн олон улсын хил дамнасан алан хядах үйл ажиллагаа, хууль бус 

цагаачлалтай тэмцэхэд хувь нэмрээ оруулдаг юм.  

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын ажлын онцлогоос хамааран энэхүү ажлын байр 

танд тохирох эсэхийг тодорхойлохын тулд өргөдөл өгөхөөсөө өмнө манай цахим хуудаст 

www.cbsa-asfc.gc.ca/job-emploi/bso-asf/sa-ae-eng.html байрших өөрийгөө үнэлэх (дүгнэх) 

тестийг бөглөхийг зөвлөж байна.  

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын дадлагажигч ажилтан болохын тулд та өргөдөл 

өгөхөөсөө өмнө эзэмшсэн байх хэдэн чухал шаардлага байдаг. Та эдгээр шаардлагыг 

хангасан байх үүрэгтэй. Хэрэв та ажлын байранд өргөдөл гаргахаар шийдсэн бол өргөдлөө 

илгээх үедээ эдгээр шаардлагуудыг хангасан гэдгээ онлайн асуулгыг бөглөн 

баталгаажуулах шаардлагатай. Зөвхөн эдгээр шаардлагад нийцсэн ажил горилогч цааш нь 

үргэлжлүүлэх боломжтой болно. Шалгах үед бичиг баримтын эх хувийг баталгаажуулах 

шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу: 

1. Та дунд сургуулиа амжилттай дүүргэсэн байх шаардлагатай. 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/job-emploi/bso-asf/sa-ae-eng.html
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2. Та Канад Улсын Галт зэвсгийн аюулгүй байдлын сургалт болон Канад Улсын 

хязгаарлагдмал (тусгай) галт зэвсгийн аюулгүй ажиллагааны курс зэргийг амжилттай 

дүүргэсэн байх шаардлагатай. 

3. Та Стандарт анхан шатны тусламж үзүүлэх гэрчилгээтэй байх шаардлагатай (Канад 

Улсын Хөдөлмөрийн Хуулийн 2 дугаар хэсэг болон Канад Улсын Ажлын байрны эрүүл, 

аюулгүй байдлын журмын 16 дугаар хэсэг). 

4. Та хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэхтэй байх шаардлагатай. 

5. Та Канад Улсын хаана ч ажлын байранд томилогдон ажиллах нөхцөлийг хүлээн 

зөвшөөрөх шаардлагатай.  

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын ажилтан болох талаар нэмэлт мэдээлэл 

авахыг хүсвэл манай байгууллагын цахим хуудаснаас авна уу. www.cbsa-asfc.gc.ca/job-

emploi/bso-asf/menu-eng.html   

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Дадлагажигч Ажилтан-Хөгжүүлэх Хөтөлбөр 

Газрын нэр: Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ) 

Байршил: Канад Улсын нутаг дэвсгэр 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын ажлын байрны талаарх мэдээллийг дараах 

цахим хуудаснаас авна уу. www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/listing/indexpages/index-e.html  

Ангилал: FB-02 (дэлгэрэнгүй мэдээлэл) 

Цалин: 55 133-61 570 доллар (өөрчлөгдөж болно) 

Өргөдөл хаагдах өдөр: Тодорхойгүй 

Лавлах дугаар: BSF12J-009219-000003 

Сонгон шалгаруулах үйл явцын дугаар:12-BSF-EA-NBSO-FB-3333 

Ажлын байрны хугацаа: Тодорхойлогдоогүй, байнгын. 

Нээлттэй ажлын байр: Цаашид тодорхойлно. 

Цахим хуудас: Байгууллагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Канад Улсын 

Гаалийн байгуулага (ХАГ)-ын цахим хуудаснаас авна уу. 

Өргөдөл ирүүлэх боломжтой иргэн: 

Хэрэгтэй мэдээлэл: Канадад амьдарч буй иргэн болон гадаадад амьдарч буй Канад Улсын 

иргэн. 

Нас: 18-аас дээш насны иргэн. 

Иргэншил: 

Хэрэгтэй мэдээлэл: Канад Улсын иргэд давуу эрх эдэлнэ.  

Ажлын өргөдөлдөө Канадад ажиллах энэхүү ажлын байранд ажиллах болсон шалтгаанаа 

дурдана.  

Канад Улсын иргэншил, байнгын оршин суух эрх, эсхүл ажиллах эрх.  

Хэлний чадвар: 

Хэрэгтэй мэдээлэл. 

Өргөдөл гаргагч нь өргөдөлдөө дараах хэлний шаардлагад ажиллах чадвараа 

тодорхойлно: Төрөл бүрийн хэлний шаардлага болон, эсхүл тодорхойлолт 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/job-emploi/bso-asf/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/job-emploi/bso-asf/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/listing/indexpages/index-e.html
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Ажлын байранд дараах хэлний шаардлагыг хангасан байна: Хоёрдогч хэлний шаардлага 

(ВВВ/BBB) болон Англи хэл заавал. 

Хоёрдогч хэлний шаардлага (ВВВ/BBB) гэдэг нь та Англи болон Франц хэлээр (унших, 

бичих, ярих) ВВВ/BBB түвшинд чөлөөтэй ярих чадвартай байх ёстой.  

Хоёрдогч хэлний бичгийн чадварын өөрийгөө шалгах тест: Энэ ажлын явцад таны хоёрдогч 

хэлний бичгийн чадварыг дүгнэх сайн дурын өөрийгөө шалгах шалгалт өгөх боломжтой. 

Хэрэв та өөрийн хоёрдогч хэлний бичгийн чадварт эргэлзэж байвал энэхүү өөрийгөө сорих 

тестийг хоёр хэл шаардаж буй ажлын байранд ажилд орох хүсэлтээ ирүүлэхээсээ өмнө 

туршиж үзэж болно. Өөрийгөө сорих Хоёрдогч хэлний сайн дурын тестийг ашиглах 

холбоосыг онлайн өргөдлийн шаардлагын жагсаалтаас олж болно. Хэлний шалгалтыг 15-

30 минут зарцуулан өгөхөөр хийгдсэн. Сайн дурын тестийг хийж дууссаны дараа тестийн 

гүйцэтгэлийн талаар ерөнхий мэдээллийг хүргүүлнэ. Хэрэв та хоёрдогч хэлний өөрийгөө 

шалгах бичгийн тестэд боломжийн, эсхүл өндөр оноо авсан бол албан ёсны Хоёрдогч 

Хэлний Үнэлгээ-Бичгийн хэлний шалгалтад өндөр оноо авах боломжтой.  

Боловсрол: 

Хэрэгцээтэй мэдээлэл. 

Дунд сургуулийн диплом. 

Гадаад оронд сурсан ажил горилогчид Канад Улсын боловсролын дипломтой дүйцэхүйц 

баталгааг гаргаж өгөх ёстой. Гадаад орны дипломын талаарх зөвлөгөөг Канад Улсын 

мэдээллийн төвөөс авна уу. www.cicic.ca/2/home.canada  

Бусад хэрэгтэй шаардлага болон Ажил эрхлэлтийн нөхцөл. 

Байгууллагын хэрэгцээ нь байгууллагын эрх үүргээ биелүүлэх боломжийг хангаж, 

байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг одоо болон ирээдүйн аль алинд нь нийцүүлэх 

боломжийг олгодог одоогийн болон ирээдүйн шаардлагууд юм. Байгууллагын хэрэгцээ 

шаардлагыг хангаж буй ажил горилогч нь шаардлага хангаагүй ажил горилогчоос түрүүнд 

үнэлэгдэн ажлын санал түрүүлж авах магадлалтай. Ажил горилогч нь өөрийн ажлын 

өргөдөлдөө дараах хэрэгцээ шаардлагыг хангаж буй эсэх талаарх мэдээллийг ирүүлнэ: 

Тухайн ажлын байранд хамаарах байгууллагын хэрэгцээ шаардлага. 

Сонгон шалгаруулалт нь дараах Хөдөлмөр эрхлэлтийн тэгш байдлыг хангах бүлгүүдийн 

гишүүдээр хязгаарлагдаж болно. Үүнд: Тухайн нутаг дэвсгэрийн хүмүүс, цөөнхийн бүлэг, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон эмэгтэйчүүд. 

Нэмэлт ур чадвар: 

Шаардлага нь сонгон шалгаруулах үйл явцын аль шатанд хамаарч болно: 

• Зөвшөөрөгдсөн их сургууль төгссөн байх. 

• Дунд сургуулийн дараах зөвшөөрөгдсөн боловсролын байгууллагаас дараах 

мэргэжлээр мэргэшсэн диплом, эсхүл сертификаттай байх: Хууль эрх зүй, Хууль 

сахиулах, Цагдаа, Гэмт хэрэг, Криминологи, Аюулгүй байдал, эсхүл тухайн албан 

тушаалтай хамааралтай салбар. 

• Албан тушаалд хамааралтай хууль сахиулах байгууллагад ажилласан ажлын туршлага. 

Энэхүү туршлагын цар хүрээг ажил олгогч харгалзан үзнэ. 

• Янз бүрийн хүндрэлтэй, эсхүл онцгой орчинд харилцагчид үйлчилгээ үзүүлсэн 

туршлага. Тухайн орчны бэрхшээл, онцлог нөхцөлийн талаар болон ямар төрлийн 

харилцагчийн үйлчилгээг хэрхэн, яаж гүйцэтгэсэн талаар тодорхой тайлбарлана.  

http://www.cicic.ca/2/home.canada
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Үйл ажиллагааны шаардлага: 

Үйл ажиллагааны шаардлага нь эхний шатны сонголтод хамаарна. Ажлын байрны өргөдөл 

гаргах үедээ дараах чадварыг эзэмшсэн байх шаардлагатай: 

• Канад Улсын Галт зэвсгийн аюулгүй байдлын сургалт болон Канад Улсын 

хязгаарлагдмал (тусгай) галт зэвсгийн аюулгүй ажиллагааны сургалт зэргийг 

амжилттай дүүргэсэн байх шаардлагатай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах цахим 

хуудаснаас авна уу. www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/safe_sur/index-eng.htm     

• Анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх хүчин төгөлдөр 

сертификаттай байх (Канад Улсын Хөдөлмөрийн Хуулийн 2 дугаар хэсэг болон Канад 

Улсын Ажлын байрны Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдлын Журмын 16 дугаар хэсэг). 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас авна уу. 

www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/health_safety/prevention/first_aid.shtml      

• Хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэхтэй байх шаардлагатай. 

• Канад Улсын хаана ч ажиллах нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай.  

• Канад Улсын аль ч хилийн хяналтын цэгт ажиллах томилгоог хүлээн зөвшөөрөхөөс 

татгалзах нь энэхүү сонгон шалгаруулах үйл явцад ажлын өргөдлийг цаашид 

үргэлжлүүлэх боломжгүй болно. Мөн ажил горилогч нь тухайн томилгооноос татгалзсан 

тохиолдолд Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны 

сургалтын хөтөлбөрийн бүх зардлыг Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-д төлөх 

шаардлагатай болж магадгүй гэдгийг анхаарна уу.  

• Та өргөдөл өгөхдөө дээрх шаардлагуудыг хангаж байгаа онлайн шалгалтын асуулга 

бөглөн баталгаажуулах ёстой. Зөвхөн дээрх шаардлагуудыг хангасан ажил горилогч 

цааш үргэлжлэх боломжтой. Мөн шаардлагатай бичиг баримтуудыг өөрийн зардлаар, 

өөрийн боломжит хугацаанд (on your own time) бэлтгэнэ. Тест авах үед баталгаажуулах 

бичиг баримтуудыг шаардана.  

Ажил эрхлэлтийн нөхцөл:  

Дараах ажлын нөхцөлүүдийг Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын дадлагажигч 

ажилтны албан тушаалд сонгогдохоос өмнө хангасан байх ба ажил эрхлэлтийн үед мөн 

хангасан хэвээр байх шаардлагатай: 

• Галт зэвсгийн аюулгүй байдлын сургалт болон хязгаарлагдмал (тусгай) галт зэвсгийн 

аюулгүй ажиллагааны курс зэргийг амжилттай дүүргэсэн байх. 

• Анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх хүчин төгөлдөр 

сертификаттай байх (Канад Улсын Хөдөлмөрийн Хуулийн 2 дугаар хэсэг болон Канад 

Улсын Ажлын байрны Эрүүл Мэндийн Аюулгүй Байдлын Журмын 16 дугаар хэсэг). 

• Хүчинтэй жолооны үнэмлэхтэй байх. 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны сургалтын 

хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнө дээрх шаардлагуудыг хангасан байна. Канад Улсын Гаалийн 

байгууллага (ХАГ) нь ажил горилогчдод дараах ажил эрхлэлттэй холбоотой нэмэлт 

нөхцөлийн талаарх мэдээллийг хүргүүлнэ: 

• Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Нууц аюулгүй байдлын стандартын дагуу 

нууц аюулгүй байдлын зөвшөөрөл авах, хадгалах. Хувь хүний нууц аюулгүй байдлын 

шалгалтын үйл явцын нэг хэсэг болгож заавал биелүүлэх хурууны хээ болон стандарт 

лавлагааны шалгалт явагдана.  

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/safe_sur/index-eng.htm
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/health_safety/prevention/first_aid.shtml
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• Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын дадлагажигч ажилтны үүрэг даалгаврыг 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай эрүүл мэндийн шаардлагын стандартыг хангах. Канад 

Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт 

оролцох бие бялдрын байдал болон үргэлжлэн Канад Улсын Гаалийн байгууллага 

(ХАГ)-ын дадлагажигч ажилтны үүргийг гүйцэтгэх чадвартай эсэх талаар ажлын байрны 

эрүүл мэндийн үзлэгийн тайланг эмч (Канад Улсын Эрүүл Мэнд Эсхүл Канад Улсын 

Гаалийн байгууллага (ХАГ)-аас томилсон) гаргана.  

• Миннесота олон шатлалт хувийн бүртгэл болон Хувь хүний зан чанарын 16 хүчин зүйлс 

(16), стресс болон эмнэлгийн ярилцлага зэрэгт тэнцэж сэтгэл зүйн шаардлагын хангаж 

байгааг нотлох. 

• Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын дадлагажигч ажилтны үүрэг даалгаврын 

хүрээнд галт зэвсэг болон бусад хамгаалалтын хэрэгслийг биедээ авч явах 

шаардлагатай. Тиймээс та тэдгээрийн хэрэглээ болон түүнийг ашиглаж чадах эсэхээ 

дахин баталгаажуулах хэрэгтэй. Мөн та Канад Улсын хилийн албаны газраас 

тодорхойлсон ямар нэгэн эрүүл мэндийн, зан төлөвийн, сэтгэл зүйн болон бие бялдрын 

шаардлагыг (хараа зүйн болон сонсголын стандарт шаардлага) хангаж байгаагаа 

нотлох шаардлагатай.   

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын дадлагажигч ажилтан нь дараах ажил 

эрхлэлтийн нөхцөлийг ажилд томилогдохоос өмнө хангасан байна. Эдгээр шаардлагад 

тэнцэн Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны сургалтын 

хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэж ажлын санал хүлээн авсан бол ажлын саналд гарын үсэг 

зурахдаа дараах ажил эрхлэлтийн нөхцөлүүдийг зөвшөөрөх шаардлагатай:  

• Амралтын өдөр, хууль ёсны амралт зэрэг өдрүүдийг оролцуулан янз бүрийн ээлжээр 

ажиллах; 

• Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын стандартын дагуу дүрэмт хувцас, 

шаардлагатай хамгаалах хэрэгслийг өмсөж ажлын байранд холбогдох хэрэгсэл болох 

Эфирийн капсул бүхий цацлага, бороохой, галт зэвсэг зэргийг биедээ авч явах; 

• Шаардлагатай тохиолдолд илүү цагаар ажиллах; 

• Засгийн газрын тээврийн хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах; 

• Онгоцны буудал, далайн боомтод байрладаг ажлын байрны хувьд тээврийн аюулгүй 

байдлын зөвшөөрөл авах, хадгалах (хэрэгцээтэй тохиолдолд); 

• Алслагдмал хилийн боомтын ажлын байранд ажиллах бол эрүүл мэндийн үзлэгт 

хамрагдах; 

• Шаардлагатай үед томилолтоор ажиллах (дотоодод болон гадаадад); 

• Канад Улсын хаана ч томилогдсон хүлээн зөвшөөрөх. 

Томилгоог Канад Улсын хаана ч байсан эс хүлээн зөвшөөрвөл таны сонгон шалгаруулах 

үйл явц үргэлжлэх боломжгүй юм. Ажил горилогч нь тухайн томилгооноос татгалзсан 

тохиолдолд Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны 

сургалтын хөтөлбөрийн бүх зардлыг Гаалийн байгууллага (ХАГ)-д төлөх шаардлагатай 

болж магадгүй гэдгийг анхаарна уу.  

Бэрхшээлтэй нөхцөл:  

Ажил горилогч нь хүнд орчин нөхцөлд, хэцүү бэрх, даалгаврыг гүйцэтгэх чадвартай байх 

ёстой. Үүрэг даалгаврын хүрээнд цаг агаарын эрс тэс нөхцөлд удаан хугацаагаар 
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тэвчээртэй байх, удаан хугацаанд зогсох, босоо ажиллах зэргийг шаарддаг. Тогтмол бус, 

тасралтгүй ажлын хуваарьтай байхыг мөн шаардана. Канад Улсын Гаалийн байгууллага 

(ХАГ)-ын дадлагажигч ажилтны үйл ажиллагааны үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэхэд мөн зарим 

нэгэн эрсдэл байдаг. 

Сургалтад хамрагдаж, ажлын саналыг хүлээн авахаас өмнө ажил горилогч нь ажилд 

томилогдохын өмнөх эрүүл мэндийг үзлэгт хамрагдаж ажлын байрны төрөл бүрийн үүрэг 

даалгаврыг бусдад болон өөртөө ямар нэгэн хор уршиг учруулалгүй гүйцэтгэх эрүүл 

мэндийн хувьд эрүүл чийрэг байх шаардлагатай. Ажлын байранд гүйцэтгэх үүрэг даалгавар 

болон шаардлагатай сургалтыг аюулгүй, үр ашигтай, гүйцэтгэхэд саад болж буй аливаа 

өвчин, эсхүл эрүүл мэндийн шалтгаан нь эрүүл мэндийн хувьд тэнцэхгүй байх шалтгаан 

болно. Тухайн хүн тус бүрийн эрүүл мэндийн үзлэгийн түүх, одоогийн байдал болон эрүүл 

мэндийн үнэлгээг Канад Улсын Эрүүл мэндийн байгууллага, эсхүл Канад Улсын Гаалийн 

байгууллага (ХАГ)-ын тусгай эмч гаргана.  

Нэмэлт шаардлагууд/ санал: 

Сонгон шалгаруулах үйл явцын эхний шатны шалгаруулалтаар ажил горилогчдыг Үйл 

ажиллагааны болон Боловсролын шаардлага тус бүрийг хангасан байхыг шаардана. 

Үнэлгээний үе шатанд үлдсэн ажил горилогч нь иргэншлийн, боловсролын, Галт зэвсгийн 

аюулгүй байдлын сургалтыг амжилттай дүүргэсэн, Анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтад 

хамрагдсаныг гэрчлэх хүчин төгөлдөр сертификаттай байх (Канад Улсын Хөдөлмөрийн 

Хуулийн 2 дугаар хэсэг болон Канад Улсын Ажлын байрны Эрүүл Мэндийн Аюулгүй 

Байдлын Журмын 16 дугаар хэсэг), хүчинтэй жолооны үнэмлэх зэрэг бичиг баримтыг 

шалгуулна. Хэрэв та эдгээр бичиг баримтыг авчраагүй бол бичгийн шалгалтад оролцох 

эрхгүй болно.  

Ажил горилогчийн үнэлгээ нь дараах байдлын аль нэг, эсхүл хэд хэдэн байдлаар хийгдэж 

болно: бичгийн шалгалт, ярилцлага, практикийн туршлага, жүжигчилсэн тоглолт хэлбэрийн 

шалгалт, зан байдлын асуулгууд, тухайн нөхцөл байдлыг дасгалууд болон заавал байх 

лавлагаа шалгалт.  

Шаардлагатай шалгалт, ярилцлага, эрүүл мэндийн болон сэтгэл зүйн үнэлгээнд хамрагдах 

болон ажлын байрны шаардлагад нийцэх үйл явцад гарсан аливаа зардлыг ажил горилогч 

хариуцна.  

Сонгон шалгаруулалтын аль ч үе шатанд дээрээс доош сонгох үйл явц мөрдөгдөж болно. 

Ажил горилогч нь сонгон шалгаруулах үйл явцад өөрийн сонгосон албан ёсны хэлээр 

оролцох боломжтой ба өргөдөлдөө өөрийн сонгох албан хэлийг дурдана.  

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны сургалтын 

хөтөлбөрт шалгарсан ажил горилогч нь 18 долоо хоногийн сургалтын хөтөлбөрт Канад 

Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Ригауд, Кэбэк дахь төв сургуулийн байранд байршин, 

цааш ажлын байрны үнэлгээнд хамрагдах ёстой.  

Сургалтын үеэр сургалтад оролцогч төрийн байгууллагын бус ажилтан нь тэтгэмж, байр 

хоолны зардал хүлээн авна. Мөн нэр дэвшигчийн нэг удаагийн аяллын зардлыг түүний 

оршин суух газраас Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын төв сургуулийн байранд 

ирж, очих маршрутаар олгоно. Бүх шаардлагатай үнэлгээг амжилттай гүйцэтгэн ажлын 

саналыг албан ёсоор хүлээн авах хүртэл ямар нэгэн цалин хөлсийг улсаас олгохгүй.   

Ирүүлэх мэдээлэл: 

Өргөдөл гаргахдаа дараах мэдээллийг хүргүүлнэ: 

Хувь хүний намтар; 



146 

 

Өргөдөл гаргахдаа дор хаяж нэг ажлын байрыг сонгосон байна: Ажлын байрны хугацаа. 

Чухал шаардлагатай мэдээлэл: 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ) нь зөвхөн www.jobs.gc.ca цахим хаягаар ирүүлсэн 

онлайн ажлын өргөдлийг хүлээн авдаг. Хэрэв таны гэрт, ойр дотны найз нөхөд, хамаатан 

садан, хөрш зэрэгт интернэтийн холболт байхгүй бол эдгээр зарим байршлыг ашиглаж 

болно: сургуулийн байрны Мэргэжлийн төв, Номын сан, Нийтийн харилцааны төвүүд, 

Интернэт кафе, Канад/ Оюутанд ажил олгох төв, Нийтийн Үйлчилгээний хорооны бүс 

нутгийн төвүүд. Мөн та хамгийн ойр олон нийтийн интернэтэд холбогдох байршлын талаарх 

мэдээллийг 1-800 О-Canada (1-800-622-6232), эсхүл TTY 1-800-926-9105 утсаар авч болно. 

Өргөдлөө цахим хаягаар илгээхдээ “Одоо илгээх” товчийг дарна. 

Аливаа өргөдөл гаргах хүсэлтийг өргөдөлд тооцохгүй бөгөөд хүлээн авахгүй.  

Энэ бол хагас буюу эхний шатны шалгуурт тэнцсэн ажил горилогчдыг цуглуулан бүртгэх 

ажил олгохтой холбоотой үргэлжилсэн үйл явц юм. Энэ бүртгэлээс ажил горилогч нь Канад 

Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт 

сонгогдон хамрагдаж чухал шаардлагуудыг хангасан эсэхээ үнэлүүлнэ. Бид тодорхой цаг 

хугацааны дараа ирүүлсэн өргөдлийг хянаж, сонгогдсон нэр дэвшигчдийг үргэлжлүүлэн 

үнэлэхээр холбогдоно.  

ЭНЭХҮҮ ҮЙЛ ЯВЦАД СОНГОГДСОН ТАЛААР МЭДЭЭГ цахим шуудан болон таны Төрийн 

үйлчилгээний нөөцийн систем дэх бүртгэлтэй хаягаар илгээнэ. Ажил горилогч нь өөрийн 

цахим шуудан болон Төрийн үйлчилгээний нөөцийн систем дэх бүртгэлтэй хаягаа байнга 

шалгаж энэхүү үйл явцын талаар шинэ мэдээ гарсан эсэх болон хариу өгөх эцсийн 

хугацааны талаар мэдээлэл гарсан эсэхийг шалгаж байх шаардлагатай. Заасан эцсийн 

хугацаанаас хоцорч ирсэн хариуг хүлээн авахгүй.  

Ажил горилогч нь өргөдөлдөө байнгын хүчинтэй байдаг, танихгүй хаягаас цахим шуудан 

хүлээн авдаг цахим шуудангийн хаягаа ирүүлнэ, учир нь зарим цахим шуудангийн хаяг ийм 

төрлийн цахим шууданг хүлээн авдаггүй байна. Мөн цахим шуудангийн спам (Spam) хэсгийг 

шалгаж байна уу. Канад Улсын Гаалийн байгууллага нь аливаа буруу, эсхүл дутуу ирүүлсэн 

өргөдөлд хариуцлага хүлээхгүй. Ирүүлсэн мэдээлэлд гарсан алдаа эсхүл/ мэдээллээ 

шинэчлээгүй тохиолдол нь таны өргөдөл цааш үргэлжлэн сонгогдохгүй байх шалтгаан болж 

болзошгүй.  

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ: Онлайнаар өргөдөл 

ирүүлэх боломжгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 1-800-645-5605 дугаарын утсаар 

холбогдоно уу. Канад Улсын Төрийн үйлчилгээ нь хүртээмжтэй, саадгүй сонголт хийх 

боломжтой ажлын орчинг хөгжүүлэхийг эрмэлздэг. Ажлын боломж, эсхүл шалгалтын 

талаар холбогдсон бол Нийтийн үйлчилгээний алба, эсхүл Мэргэжлийн хүнд өөрийг тань 

шударга, тэгш байдлаар үнэлэхэд шаардлагатай дэмжлэгийн талаар цаг тухайд нь 

мэдэгдсэн байх хэрэгтэй. Дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтийн талаар мэдээллийг нууцална. Өөрийн 

тохитой байдлыг хангах байдлын талаар үйл явц эхлэхээс өмнө байгууллагын ажилтанд 

мэдэгдэх нь таны үүрэг бөгөөд сонгон шалгаруулах үйл явцын үе шат бүрт хэрэгтэй дэмжлэг 

үнэлгээний байдлаас хамааран өөрчлөгдөх тул туслалцаа үзүүлэх хүсэлтээ хүргүүлэх 

шаардлагатай. 

Таны товч намтар нь шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгаа талаар тодорхой байх ёстой. 

Өргөдөл гаргаж буй бүх хүмүүст баярлалаа. Зөвхөн сонгогдсон ажил горилогч нартай 

дараагийн шатны талаар холбоо барих болно. 

Томилолт/ Аялал болон сэлгэн ажиллуулах талаарх асуултууд: 

http://www.jobs.gc.ca/
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Канад Улсын Төрийн үйлчилгээ нь Канад Улсын нийгэмд тохирсон чадвартай, олон талт ур 

чадвар бүхий ажиллах хүчнийг бий болгохыг зорьдог. Тиймээс ажлын байрны тэгш байдлыг 

эрхэмлэн ажил горилогчдыг сайн дураараа өөрийн өргөдөлдөө эмэгтэй хүн эсэх, уугуул 

нутгийн хүн эсэх, ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх мөн цөөнхийн бүлгийн гишүүн 

эсэхээ дурдахыг дэмждэг байна.  

Канад Улсын Төрийн үйлчилгээ нь тохиромжтой, ямар нэгэн хүндрэлгүй сонгон 

шалгаруулах үйл явц болон ажиллах орчинг бүрдүүлэхээр хичээн ажилладаг. Ажлын 

боломж, эсхүл шалгалтын талаар холбогдсон бол Нийтийн үйлчилгээний алба, эсхүл 

Мэргэжлийн хүнд өөрийг тань шударга, тэгш байдлаар үнэлэхэд шаардлагатай дэмжлэгийн 

талаар цаг тухайд нь мэдэгдсэн байх хэрэгтэй. Дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтийн талаар 

мэдээллийн нууцлалыг хадгалах болно.  

Хавсралт 11. Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын шинэ хүн ажилд 

авахад зориулсан Үнэлгээний Стратеги 

Танилцуулга: 

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ) нь анхан шатанд ажиллах ажилтанд зориулан 

нэгдсэн ажилд томилох загварыг хөгжүүлж байна. Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ) 

нь 2012 оноос өмнө шинээр элсэж буй FB-03 зэрэглэлийн дотоодын хууль сахиулах 

ажилтан болон хилийн үйлчилгээний ажилтанг шинээр ажилд авахад албан ёсны хэлний 

чадвар дутмаг, үйл ажиллагаа явуулах чадваргүй, мөн алслагдсан боомтуудад тусламж 

дэмжлэг очдоггүй, зарим газар давхцал ихтэй, зэвсэглэх үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

хүндрэлтэй асуудлууд их байсан. Эдгээр замбараагүй байдал болон дутмаг байдлыг 

арилгах зорилгоор байгууллага (Канад Улсын гаалийн байгууллага)-ын зүгээс үндэсний 

хэмжээнд ажилд авах үйл явцыг эхлүүлэн, байршуулан сургах сургалтын хөтөлбөрийг 

шинэчилж, төгсөлтийн дараа зохион байгуулалт бүхий ажлын байрны хуваарилалтыг 

багтаасан ерөнхий загвар бүхий шинэ хүн ажилд авах арга барилыг нэвтрүүлжээ. Энэхүү 

шинэ ажилд хүн авах нэгдсэн загвар нь байгууллагын болон үйл ажиллагааны түвшинд 

дутмаг байдлыг илрүүлэхэд туслахаас гадна байгууллагын өмнөө тавьсан зорилго, хүсэн 

хүлээсэн үр дүнд хүрч ажиллах чадварыг нэмэгдүүлжээ. Мэдээлэл цуглуулан, дүн 

шинжилгээ хийх хөтөлбөрийн чадвар нь мэдлэгийг нэмэгдүүлж дутмаг байдал болон 

асуудлыг хурдан шуурхай илрүүлж байгууллагын доторх өөрчлөлтөд цаг тухайд нь үр 

дүнтэй хариу өгөх боломжийг бүрдүүлжээ. Эдгээр цуглуулсан элементүүд нь дадлагажигч 

ажилтанг Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын шаардлагад бүрэн нийцсэн байдлаар 

сургалтад хамруулж бэлтгэдэг байна.  

Энэхүү шинэ хүн ажилд авах хөтөлбөрийн тусламжтай Канад Улсын Гаалийн байгууллага 

(ХАГ) нь стратегийн болон зорилтот ажлын байранд янз бүрийн туршлагатай, зөв ур чадвар 

бүхий, чанартай ажил горилогч нарыг ажиллуулах, Канад Улсын Гаалийн байгууллага 

(ХАГ)-д ирээдүйд ажиллах чадварлаг боловсон хүчний суурийг тавьж байгууллагыг өмнөө 

тавьсан зорилгодоо хүрэх боломжийг олгожээ.  

Шинэ хөтөлбөр нь шинэ хүн ажилд авах үйл явцыг дахин шинэчилж, түүнд үнэлгээ хийх 

арга хэрэгсэл, үйл ажиллагааны явцад гарах хүндрэлтэй асуудалд хариулт өгөх чадварыг 

үнэлэх үндэсний хэмжээний даалгаврын загварыг багтаажээ. Хөтөлбөрийн сонгон 

шалгаруулалтад тэнцсэн шинэ ажилтныг Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-аас аль 

ч газар/ янз бүрийн хилийн хяналтын цэгт томилон ажиллуулна. Өөрөөр хэлбэл төгсөлтийн 

дараа шинэ ажилтан нь Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын үйл ажиллагааны 

шаардлагын дагуу хилийн болон гүний гаалийн хяналтын аль ч цэгт томилогдож болно. 

Шинэ хүн ажилд авах нэгдсэн хөтөлбөрийг Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ) 2012 
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оны 2 дугаар сард эхлүүлснээр байгууллагын түүхэнд шинэ хуудас нээж, үндэсний 

хэмжээнд, тогтсон стандартаар шинэ хүн ажилд авах үйл ажиллагааг нэвтрүүлжээ. Шинэ 

үйл явцын үнэлгээний стратеги нь шинэлчилсэн үнэлгээний арга хэрэгсэл болон нэгдмэл 

стандарт ашигладаг бөгөөд хамгийн сайн нэр дэвшигчийг сонгох магадлалыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор хэд хэдэн үе шаттайгаар хэрэгжүүлдэг байна. Сонгон шалгаруулалтын үе шат 

бүрийн дараа Хянагчгүй Интернэт Шалгалтаас эхлээд тухайн ажил горилогч нь үнэлгээний 

дараагийн шатанд тэнцсэн, эсхүл тэнцээгүй талаар захиа хүлээн авна. Аль нэг шатанд 

тэнцээгүй ажил горилогч нь хүлээлгийн буюу нөөцийн жагсаалтад орно. Тухайн нэр дэвшигч 

Төрийн албаны зөвлөл 33  (Төрийн албаны хороо / Public Service Commission) стандарт 

шалгалт, ур чадварт нийцээгүй, дараагийн шатанд тэнцээгүй, эсхүл өөрийн саналаар 

өргөдлөө татан авсан зэргээс хамаарч хүлээлгийн хугацаа нь харилцан адилгүй байна.  

Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ) нь дадлагажигч ажилтан шалгаруулж авах үйл 

явцыг Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран хөгжүүлж, нэвтрүүлсэн байна. Шинэ хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл явцын хүрээнд Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ) нь ажлын байр, 

байгууллагын хүлээлттэй нийцүүлсэн, ур чадварыг эрхэмлэсэн үнэлгээг зорилтот бүлгээс 

ажил горилогч нарт зориулж эхнээс нь дуустал нь зохион байгуулдаг байна. Энэ мэдээлэл 

нь Төрийн албаны зөвлөлийг стандарт тестээ үнэлж, дүгнэхэд үнэ цэнэтэй хувь нэмэр 

оруулдаг. Харин зөвлөлийн зүгээс шалгалт, ажлын гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэлийн байдал/ 

чадвар зэргийн харилцан хамаарлыг судлахад дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий үйл явцын 

шалгалтын статистик болон чиг хандлагын дүн шинжилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлж иржээ. 

Одоогийн тайлагнах систем нь үйл явцад дүн шинжилгээ хийж, тасралтгүйгээр мэдээллээр 

хангадаг байна.   

I үе шат: Төрийн албан хаагчийн нөөцийн систем (Public Service Resourcing System, ТАХНС)-
ээс эхний шалгаруулалт хийх: 

• Үүрэг хариуцлага: Шинэ байцаагч ажилд авах нэгж (The Officer Recruitment Unit) нь Төрийн 
албан хаагчийн нөөцийн системийг ашиглан эхний шатны өргөдлийн шалгаруулалтыг хариуцан 
гүйцэтгэнэ. 

• Хугацаа: 1-3 долоо хоног (Ажил хайж буй хүний тооноос хамаарна. Өөрөөр хэлбэл ажилд орох 
өргөдлийн тоо). 

Өргөдөл гаргагч нь Төрийн албан хаагчийн нөөцийн системийг ашиглан өргөдлөө онлайнаар 
илгээнэ; өөр арга замаар ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авахгүй. Энэ шатанд ирүүлсэн өргөдөл нь 
Төрийн албан хаагчийн нөөцийн системийн бүртгэлд орно; ахлах сургуулийн боловсролыг энэ 
шатны сонгон шалгаруулалтын шалгуурт үнэлнэ. Цааш үргэлжлэх өргөдлийг дараах шалгуурын 
дагуу сонгоно. Зөвхөн шалгуур хангасан өргөдлүүдийг Төрийн албан хаагчийн нөөцийн системийн 
өгөгдлийн сангаас ирүүлэх ба сонгогдоогүй өргөдлүүд нь бүртгэлд хэвээр үлдэнэ. Дараах 
шалгуурыг ашиглан нэр дэвшигчдийг бүртгэлийг үүсгэнэ: 

• Канад Улсын хаана ч оршин сууж ажиллах боломжтой; 

• Анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх хүчин төгөлдөр сертификаттай 
байх; 

• Хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэхтэй байх; 

• Канад Улсын Галт зэвсгийн аюулгүй байдлын сургалт болон Канад Улсын хязгаарлагдмал 
(тусгай) галт зэвсгийн аюулгүй ажиллагааны курс зэргийг амжилттай дүүргэсэн; 

• Канад Улсын иргэншилтэй; 

• Ахлах сургуулийн диплом. 

Дээрх баримт бичиг нь эхний шатны нэр дэвшигчдийн бүртгэлийг үүсгэнэ. Шинэ байцаагчийг 
ажилд авах нэгж нь өргөдлүүдийг ялгаж, шаардлагад нийцсэн өргөдлүүдийг дараагийн шатанд 
шилжүүлнэ. Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь үндэсний хэмжээний мэдээллийн сан үүсгэх 

                                                 
33 Монгол Улстай харьцуулбал Төрийн албаны зөвлөлтэй ижил үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Иймээс төрийн 
үйлчилгээний гэж орчуулалгүй Төрийн алба гэж орчуулсан.  
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(сонгогдсон өргөдөл бүрийн мэдээллийг оруулах), ажиллуулах (шалгалт болон үнэлгээтэй 
хамааралтай мэдээллийг оруулах) болон хадгалах ажлыг хариуцна.  

II үе шат. Хянагчгүй Интернэт Шалгалт: 

• Үүрэг хариуцлага: Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь Хянагчгүй интернэт шалгалтыг зохион 
байгуулах, оноог тооцох, асуултад хариулах зэрэг ажлыг хариуцна. 

• Хугацаа: 3 долоо хоног. 

Ажил горилогчид Хянагчгүй Интернэт шалгалтыг хэрхэн гүйцэтгэх талаар зааварчилгааг хүлээн 
авна. Энэхүү шалгалт нь ажил горилогчийн компьютерт интернэтээр очих ба ямар нэгэн хянагчгүй 
шалгалт явагдана. Хянагчгүй интернэт шалгалт нь Ерөнхий чадварын шалгалтын 2 дугаар түвшин 
дээр нэмэгдэл болгож ерөнхий мэдлэгийн ур чадварын урьдчилсан шалгалт болж өгдөг. Хянагчгүй 
интернэт шалгалтад амжилттай оролцсон ажил горилогч нь дараагийн шатанд орох урилга хүлээн 
авна; амжилтгүй оролцсон ажил горилогч нь шалгаруулалтын үйл явцаас хасагдана. Шалгалтаас 
хасагдах тодорхой босго (treshold) түвшинг тогтооно. Хасагдах түвшингийн стандартыг харьяалах 
менежер тогтооно.  

III үе шат. Стандарт Төрийн албан хаагчийн болон гол ур чадварыг баталгаажуулах шалгалт:  

• Үүрэг хариуцлага: Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь бүс нутгийн хүний нөөц хариуцсан 
нэгжтэй хамтын ажиллагаатай ажиллаж, шалгалт авах өрөө захиалах зэрэг ажлыг гүйцэтгэн, 
шалгалтын болон захиргааны бичиг баримтыг шалгалтын хэсэг бүрт бэлтгэн хариуцна. Бүс 
нутгийн хүний нөөц хариуцсан нэгжээс шалгалт авах хүнийг томилно.  

• Хугацаа: 4 долоо хоног. 

III үе шатанд ажил горилогч нь дараах хоёр төрлийн Төрийн Албан Хаагчийн стандарт шалгалтад 
хамрагдана: 

• Ерөнхий чадварын шалгалтын 2 дугаар түвшин (танин мэдэхүйн чадвар); болон 

• Бичгийн харилцааны чадварын шалгалт (бичгээр харилцах чадварыг шалгах шалгалт). 

Тус шалгалтыг нэг өдөр зохион байгуулах ба Ерөнхий чадварыг шалгах 2 дугаар зэргийн 
шалгалтыг өглөө, Бичгийн чадварын шалгалтыг үдээс хойш зохион байгуулна.  

Итгэмжлэгдсэн менежер нь Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгжтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр 
шалгаруулалтаас хасагдах босго онооны түвшинг тогтоох ажлыг хариуцна. Босго онооны түвшинг 
шалгалт зохион байгуулахаас өмнө тогтоосон байх шаардлагатай ба ажил горилогчид хүргүүлэх 
шалгаруулалтад урьсан захидалд энэхүү түвшин, шалгалтын дүнг шалгаруулахад Агентлаг нь 
онооны дарааллаар их онооноос бага оноогоор дараалуулан жагсаах арга хэрэглэж болзошгүй 
тухай мэдээллийг багтаасан байна.  

Ерөнхий болон бичгийн чадварын дээрх хоёр шалгалтад амжилттай оролцсон ажил горилогч нь 
үнэлгээний дараагийн шатанд оролцох эрх хүлээн авна. Амжилтгүй оролцсон ажил горилогч нь 
шалгаруулалтаас хасагдах ба шинээр дахин өргөдөл гаргах эрх нь 180 хоногийн дараагаас эхэлнэ.   

Ерөнхий чадварын шалгалт 2-ыг ашигласан үед тэнцэх оноо нь 18/50 байх боловч итгэмжлэгдсэн 
менежер нь оноог өөрчлөх болон ихээс бага оноогоор дараалуулан шалгаруулах арга ашиглах 
боломжтой. Бичгийн харилцааны чадварын шалгалтын хувьд итгэмжлэгдсэн менежер нь Шинэ 
байцаагчийг ажилд авах нэгжтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр шаардлагатай бичгийн чадварын 
түвшинг харгалзан хасагдах түвшинг тогтооно.  

Ерөнхий чадварын шалгалт 2 болон Бичгийн харилцааны чадварын шалгалтад хүрэлцэн ирэхийг 
урьсан захидалд шалгалтад ирэхдээ авч ирэх баримт бичгийн баталгааны талаарх зааврыг 
хавсаргасан байна. Үүнд:  

• Канад Улсын иргэншлийг нотлох баримт бичиг; 

• Анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх хүчин төгөлдөр сертификаттай 
байх; 

• Боловсролын баталгаа; 

• Хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэхтэй байх; 

• Хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэх; 
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• Канад Улсын Галт зэвсгийн аюулгүй байдлын сургалт болон Канад Улсын хязгаарлагдмал 
(тусгай) галт зэвсгийн аюулгүй ажиллагааны курс зэргийг амжилттай дүүргэснийг нотлох 
баталгаа.  

Дээрх зааварчилгааг дагаагүй ажил горилогчийн өргөдлийг сонгон шалгаруулах үйл явцыг цаашид 
үргэлжлүүлэхгүй ба дахин үргэлжлүүлэх талаар авч үзэхээс өмнө нэг жил хүлээнэ. Шалгалт авах 
өдөр ажил горилогчийг шалгалтад оруулахдаа Анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтад 
хамрагдсаныг гэрчлэх хүчин төгөлдөр гэрчилгээ болон жолооны үнэмлэх зэргийг баталгаажуулна. 
Галт зэвсгийн сургалт дүүргэсэн өдрийг ажилд өргөдөл өгсөн өдөртэй санамсаргүй сонголтоор 
харьцуулан шалгах тохиолдлын шалгалтыг явуулна. Сургалт дүүргэсэн өдөр нь ажилд өргөдөл 
гаргасан өдрөөс хойш байвал тухайн ажил горилогч нь шалгаруулах үйл явцаас хасагдах ба дахин 
өргөдөл гаргах боломж 1 жилийн дараагаас эхэлнэ. 

IV үе шат. Ярилцлага:  

• Үүрэг хариуцлага: Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь бүс нутгийн Хүний нөөцийн 
дэмжлэгтэйгээр шалгалт авах өрөөг бэлтгэх, ярилцлага товлох, ярилцлага болох газарт 
ярилцлагын багцыг хүргүүлэх зэрэг ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ; 

• Хугацаа: 9 долоо хоног. 

Ярилцлагыг бүс нутгийн үйл ажиллагааны туршлагатай 2, хүний нөөцийн туршлагатай 1 гишүүнээс 
бүрдсэн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг авна. Ярилцлагын баг нь дараах туршлагатай хүмүүсээс 
бүрдвэл давуу талтай: 

• Тухайн ярилцлага авч буй бүсийн үйл ажиллагааны туршлага их; 

• Ойролцоох бүс нутгийн үйл ажиллагааны туршлагатай хүн; 

• Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгжийн нэг хүн. 

Ярилцлага нь нэг цаг үргэлжлэх ба нөхцөл байдлын асуултууд, жүжигчилсэн тоглолт хэлбэрийн 
шалгалт зэрэг хэсгүүдээс бүрдэнэ. Ярилцлага авах баг тус бүр нэг өдөрт хамгийн ихдээ 6 
ярилцлага явуулна. Ярилцлага нь зорилтот газруудад аяллын зардлыг аль болох бага байлгах 
үүднээс долоо, долоо (хэмжээнээс хамааран) хоногоор зохион байгуулагдана. Ярилцлагын 
асуултууд нь хэрэгцээтэй тохиолдолд видео хурлын, эсхүл бусад түүнтэй ижил төрлийн тоног 
төхөөрөмж ашиглан ярилцлага явуулахад тохиромжтойгоор хийгдэнэ.  

Ажил горилогчдоос Харилцагчид үйлчлэх чиглэлийн ур чадварыг үнэлэх зорилгоор богино 
хэмжээтэй олон хариултаас сонголт хийх бичгийн Чадварыг эрхэмлэсэн байгууллагын асуулгыг 
авч болно. Канад Улсын Татварын орлогын агентлагаас гаргасан шалгалт нь ойролцоогоор 30 
минутын хугацаатай ба автоматаар үнэлгээ хийгдэнэ. Энэхүү шалгалтад авсан оноо нь 
ярилцлагын асуултуудтай хосолмол байдлаар Харилцагчид үйлчлэх чиглэлийн ур чадварыг 
шалгах арга барилыг сайжруулах зорилгоор бүтээгдсэн байна.  

V үе шат. Нэмэлт шаардлагууд: 

V үе шат. Нэмэлт шаардлагууд: 

• Үүрэг хариуцлага: Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь бүс нутгийн хүний нөөцтэй хамтран 
ажил горилогчийн шалгалтын хуваарийг гаргах, шалгалтын үр дүнг нийтлэх болон бусад 
хүний нөөцтэй хамаарал бүхий асуудлыг хариуцна;  

• Хугацаа: Нэмэлт шаардлага тус бүрт хугацааг тодорхой заасан. Гэхдээ тухайн ажил 
горилогчоос хамааран шалгалтын хугацаа өөрчлөгдөж болно. Эдгээр шаардлагуудын хугацаа 
давхцах юмуу зэрэг явагдаж болно. 

Ярилцлагад тэнцсэн ажил горилогч нь дараах нэмэлт шаардлагуудыг амжилттай биелүүлэх 
шаардлагатай: 

• Эрүүл мэндийн 3 дугаар ангиллын шинжилгээ (ЭМШ-3): 6 долоо хоног; 

• Нууцлалын шалгалт: 11 долоо хоног орчим; 

• Минесота олон шатлалт хувь хүний бүртгэл (МОШХХБ): 2 долоо хоног; 

• Хоёрдогч хэлний үнэлгээ/ Гадаад хэлний үнэлгээ: Бичгийн шалгалт (2 долоо хоног) болон 
Аман шалгалт (4-6 долоо хоног), нийт 8 долоо хоног; 

ЭМШ-3 болон Нууцлалын шалгалт урт хугацаанд явагддаг тул түрүүлж явуулж эхэлнэ.    
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VI үе шат. Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөр (БАШСХ)-т хамрагдах шинэ 
ажилтанг сонгох: 

Дээрх таван үе шатыг амжилттай давсан ажил горилогч нь Канад Улсын Гаалийн байгууллага 
(ХАГ)-ын Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт оролцохоор сонгогдох хүртэл Хагас 
тэнцсэн бүлэгт бүртгэгдэнэ. Хүний нөөцийн тогтвортой байдлын хороо нэг ангид суралцах 
сонсогчдын тоог тогтоох үүрэгтэй. 

Өмнөх шинэ хүн ажилд шалгаруулж авах үйл явцын хүрээнд бүс нутаг тус бүрт оролцуулах 
хүмүүсийн тоог тодорхойлж өгснөөр тухайн бүс нутгаас Ригаудад оршин суун суралцах хөтөлбөрт 
өөрийн нэр дэвшигчдийг сонгодог байсан. Шинэ сонгон шалгаруулах үйл явцын хүрээнд 
Сургалтын албаны дарга болон сургалт хариуцсан захирал нь Ригаудын сургалтад оролцох ажил 
горилогчдыг сонгох ажлыг хариуцдаг болсон. Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрийн 
анги дүүргэлтийг Сургалтын албаны дарга, сургалт хариуцсан захирал Байгууллагын Хүний 
нөөцийн хөтөлбөрүүд болон үйл ажиллагааны салбаруудтай хамт хариуцдаг. Тактикийн түвшний 
боловсон хүчний төлөвлөгөөг түүхэн мэдлэг, хүн ам зүйн чиг хандлага, үйл ажиллагааны бодит 
байдалд үндэслэн боловсруулна. Сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах ажил горилогчдыг тодорхой 
шалгуур болон ур чадварт үндэслэн Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь үйл ажиллагааны 
салбаруудтай зөвлөлдөн сонгоно.  

Хагас тэнцсэн бүлгээс дараах шалгуурын дагуу ажил горилогчийг сонгоно: 

• Ажил эрхлэлтийн тэнцвэртэй байдал болон хэлний хэрэгцээ; 

• Бичгийн харилцааны чадварын шалгалт болон Ерөнхий чадварын шалгалтуудын оноо. 

Энэ үе шатанд (эсхүл аль ч шатанд) ажил горилогчдыг хагас тэнцсэн бүлгээс Ригаудын 
Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт оролцуулахаар сонгохдоо ажлын байрны зар 
сурталчилгаанд дурдсан дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан үзэх боломжтой. Үүнд: 

• Хүлээн зөвшөөрөгдсөн их сургуулиас төгссөн байх; 

• Хүлээн зөвшөөрөгдсөн дунд сургуулийн дараах боловсролын байгууллагаас хууль болон ижил 
чиглэлээр мэргэшсэн диплом, эсхүл сертификаттай байх; 

• Албан тушаалд хамааралтай хууль сахиулах байгууллагад ажилласан ажлын туршлага; 

• Бэрхшээлтэй орчинд харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх (Client service in a challenging environment) 
ажлын туршлага.  

Ригуадын Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан төгсөгчид нь 
Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-ын бүх ажлын байранд томилогдон ажиллана.  

Хавсралт 12. Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-д шинэ хүн ажилд авах 

хугацааны ерөнхий тооцоолол  

 

Жич: 4, 5 дугаар үе шат нь 3 дугаар үе шаттай зэрэг явагдаж болно (Нийт 130 хүн өдөр). 

Үнэлгээний дүгнэлтийн стратегийг тодорхойлоход дараах хоёр үе шат дэмжлэг болно.  

1. Нэр дэвшигчдийг хянах дотоод механизмыг бий болгох. 

1. Хянагчгүй интернэт шалгалт (ХИШ): 15 хүн өдөр

2. Ерөнхий чадварын 2 дугаар зэргийн шалгалт болон Бичгийн 
харилцааны чадварын шалгалт: 37 хүн өдөр

3. Ярилцлага: 47 хүн өдөр

4. SLE: 78 хүн өдөр

5. Нууц аюулгүй байдал/ММПИ/САТ3: 11 долоо хоног
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Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь нэр дэвшигчдийн мэдээллийг дотооддоо хянах Excel 

механизмыг бий болгож удирдах ажлыг хариуцна. Тус механизмын тусламжтайгаар Канад Улсын 

Гаалийн байгууллага (ХАГ) нь үнэлгээний өөр үе шат бүрийн үр дүнг хянаж тус байгууллагын 

Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт оролцохоор хүлээгдэж буй хагас тэнцсэн нэр 

дэвшигчдийн санд шинээр нэмэгдсэн болон сонгон шалгаруулах үйл явцаас хасагдсан нэр 

дэвшигчдийн статусыг шалгах боломжтой болдог. Байцаагчийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөрт 

нэр дэвшигчдийн үр дүнг Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгжийг удирдаж буй албан хаагч 

мэдээллийн санд оруулах хэрэгтэй. Энэхүү мэдээллийн санг байгууллага дотооддоо ашиглахаас 

гадна Төрийн албан хаагчийн нөөцийн систем нь нэр дэвшигчдэд нээлттэй байж өөрсдийн 

үнэлгээний үр дүн (стандарт тест) өргөдлийн статусаа шалгах боломж олгодог. 

2. Үнэлгээний удирдах зөвлөлийн гишүүдийн сургалт: 

Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгж нь бүс нутгийн үйл ажиллагаа болон хүний нөөцтэй хамтран 

үнэлгээний удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулж сургах ажлыг гүйцэтгэдэг. 

Үнэлгээний удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагааны туршлага бүхий захирал, байцаагч гэх мэт 

удирдах ажилтан болон Шинэ байцаагчийг ажилд авах нэгжийн төлөөлөгч нараас бүрдэнэ.  

Үнэлгээний удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсоноор тухайн гишүүн нь Үнэлгээний Удирдах 

зөвлөлийн сургалт (3 өдрийн) болон чадварын үнэлгээний сургалтад хамрагдах шаардлагатай. 

Энэ сургалтыг зайнаас сурах болон бусад технологийн арга ашиглан зохион байгуулж болно.  

Хавсралт 13. Канад Улсын Гаалийн байгууллага (ХАГ)-д шинэ хүн ажилд авах үйл 

ажиллагааны дараалал   
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Хавсралт 14. Амжилтгүй оролцсон ажил горилогчид мэдэгдэх захидлын жишээ 

Байршил, Огноо:........................................................................................................................... 

Ажил горилогчийн нэр:................................................................................................................. 

Ажил горилогчийн хаяг:................................................................................................................. 

Гарчиг: “Ажлын байрны нэр”-д өгсөн таны өргөдөл (нээлттэй ажлын байрны лавлах 

дугаар) 

Хүндэт эрхэм Ноён/ Хатагтай,  

(Байгууллагын нэр)-ийн (Ажлын байрны нэр) албан тушаалд нэр дэвшихээр өргөдөл 

ирүүлсэнд талархаж байна. Бидэнд ирүүлсэн өргөдлүүдийг хянаж үзсэний дараа таны 

өргөдөл цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй болсныг дуулгахад харамсалтай байна.  

Сонгон шалгаруулах багийн зүгээс өргөдөл гаргахад зарцуулсан цагт тань талархаж байна. 

Бид таныг ирээдүйд манай байгууллагаас зарласан шаардлагад нийцэх бусад ажлын 

байранд дахин өргөдөл өгөхийг зөвлөж байна.  

Таны ажил хайх үйл явц болон ирээдүйн ажилд тань амжилт хүсье.  

Манай байгууллагыг сонирхсон танд талархлаа.  

Хүндэтгэсэн, 

Нэр 

Эх сурвалж:......... 

Хавсралт 15. Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч гол талуудтай 

стратегийн ямар харилцаатай болохоо тодорхойлох нь 

Практик хэрэгслийн маягт 

СТРАТЕГИЙН ХАРИЛЦААГ ТАНЬЖ ТОДОРХОЙЛОХ 

Сургалтын менежер нь хэд хэдэн оролцогч талуудтай өөрийн харилцааг нухацтай авч үзэх 

хэрэгтэй. Ингэснээр: 

• Байгууллагад сургалт нь гол үүрэг гүйцэтгэхийг таньж, ойлгох, мөн 

• Сургалтын стратеги боловсруулах нь энэ үүргийг хэрэгжүүлэхэд гол байр суурь эзлэх, ажлын 

байрны тодорхойлолтын үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ.  

Оролцогч талуудын дүн шинжилгээний өнөөгийн байдал, арга зам, ерөнхий нөлөөллийн талаар 

илүү их мэдээллийг Төслийн удирдлагын бүлгээс харна уу.   

Үндсэн эхлэлийн цэг нь сургалтын менежерийн үйл ажиллагааны орчинг шалгаж, энгийн аудит 

хийх явдал юм. 

ГОЛ ОРОЛЦОГЧИД ҮНДСЭН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД/ АСУУЛТУУД 

Ахлах менежер/ 

Бодлого 

боловсруулагчид/ 

Шийдвэр гаргагчид 

• Оролцогчид болон үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох 

• Байгууллагын алсын харааг тодорхойлох 

• Үнэт зүйлс болон итгэл үнэмшлийг дэлгэрүүлэх 

• Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд сургалтын гол үүргийг 

ойлгох түвшин 

Хүний Нөөцийн 

Удирдлага 

• Байгууллагад шинэ хүн ажилд авах хэв маяг болон байгууллагын 

стандарт  

• Хүний нөөцийн хөгжлийн стратегийг боловсруулах  
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• Хүний нөөцийн хөгжил сургалтын нэгдмэл байдлын түвшин болон 

ажил мэргэшлээ дээшлүүлэн хөгжүүлэх  

Гаднын агентлагууд 

• Бусад төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах түвшин, түүний 

дотор, Цагдаа, Батлан хамгаалах, Хөдөө аж ахуй гэх мэт. 

• Хамтарсан хөтөлбөр болон эх үүсвэрийн боломжууд 

Худалдааны 

байгууллагууд 

• Захиргааны талаарх ойлголт 

 Хавсралт 16. Сургалтын Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хяналтын хуудас 

Сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний шалгах хуудаст дараах зүйлсийг багтаасан 

байна: 

Сургалтын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсэг 
Тодорхойлох элементүүд 

Сургалтын тодорхой зорилт 
Сургалтын хөгжүүлэлт болон сургалтын үнэлгээний үйл 

явцыг хэрэгжүүлэхэд маш тодорхой дэмжлэг болох заавар 

Зорилтот сонсогчид 

Сургалтад хамрагдах боломжтой хүмүүсийн тоог стратеги 

төлөвлөгөөнд тодорхойлсон зорилтот бүлэг тус бүрт 

хуваах 

Сургалт явуулах арга барил 
Зорилтот бүлэг болон сургалт тус бүрийн бүрэлдэхүүн 

хэсэгт хэрэглэх сургалтын арга барил/ заах арга барил  

Сургалт явуулах хугацаа Сургалтын дарааллын цагийн хуваарь 

Сургалтын материалууд 
Сургалтын материалыг тодорхойлох, бэлтгэх, түгээх 

цагийн хуваарь болон үүрэг хариуцлага 

Сургалтын үүрэг хариуцлага 

Сургалт семинарын хичээл бүрийг явуулах сургагчийг 

томилох, түүний дотор сургалтын үүрэг хариуцлагыг 

гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх гэрээ хэлэлцээрийг оруулах 

Сургалт явуулах орчин 

Сургалт зохион байгуулагдах газар, хэрэгцээтэй 

тохиолдолд анги танхим, тоног төхөөрөмж түрээслэх 

журам, төрөл бүрийн сургалтад хамрагдах ажилтны тоо, 

байршил 

Сургагч болон суралцагчдад 

зориулсан шаардлагатай 

зохицуулалт 

Аялал, орон байр (хэрэгцээтэй тохиолдолд), сургагч 

суралцагчдийн харилцаа холбоо, сургалтын материал 

болон тоног төхөөрөмж түгээх, тээвэр ложистикийн 

асуудлыг шийдвэрлэх 

Мэдлэг шалгах 

Мэдлэгийн түвшинг шалгахад шаардлагатай эх сурвалж 

болон арга барил; сургалтын үнэлгээ: сургалтын нэгдмэл 

байдал, чанарыг үнэлэх арга барил, цаг хугацаа, эх 

сурвалж 

Сургалтын үнэлгээ 

Сургалтын амжилтыг үнэлэх, онцгой болон эрсдэлтэй 

байдалд хариу үйлдэл үзүүлэх төлөвлөгөө, сургалтын 

нэмэлт хэрэгцээг хангах төлөвлөгөө 

Сургалтын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд шаардагдах эх 

үүсвэр 

Сургалт явуулахад шаардлагатай санхүүгийн болон хүний 

нөөц 
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Хавсралт 17. Сургалтын хэрэгцээ шаардлагын дүн шинжилгээний загвар 

Практик хэрэгслийн маягт 

Ажлын үүрэг даалгаврын шинжилгээ:......................................................................................... 

 

Практик хэрэгслийн маягт 

Ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох маягт 

Үе шат, Нэр Тайлбар Статус 

Нэг. Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох төслийн санал боловсруулах 

зөвшөөрөл авах 

Стратегийг тодорхойлох  

Сургалтын шинжилгээнд хариу өгөх оролцогчдыг тодорхойлох  

Мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгслийг тодорхойлох  

Дасгал ажилд хэрэгтэй арга хэрэгслийн дизайныг гаргах, Тухайлбал, асуулга, 

ярилцлагын удирдамж гэх мэт 

 

Сургалтын хэрэгцээ шаардлагын шинжилгээнд ахлах удирдлагыг оролцуулах  

Хоёр. Ажлын үүрэг даалгаврыг тодорхойлох 

2.1 Ажлын байрны чиг үүргийн шинжилгээ 

Ажлын ярилцлагын маягтыг энэ зорилгоор ашиглаж болно. 

Одоогийн ажлын байрны хүрээнд гүйцэтгэх үүрэг даалгаврын жагсаалтыг гаргах  

Ажлын байрны тодорхойлолтод ороогүй байнгын, эсхүл албан бус байдлаар гүйцэтгэдэг 

үүрэг даалгавар, үйл ажиллагааг жагсаах 

 

Тухайн ажлын байрны тэргүүлэх чиглэл буюу чухал үүрэг, үйл ажиллагааг тодорхойлох 

(үйл ажиллагаанд уулзалт, зөвлөгөө өгөх гэх мэт орно) 

 

Ажлын байрны хамгийн хэцүү хэсгийг тодорхойлж яагаад хэцүү байгааг тайлбарлах  

Ажлын байранд гарах өөрчлөлтийг тодорхойлох   

Ажлын байрны чиг үүргийг хангалттай түвшинд гүйцэтгэхэд шаардлагатай техникийн 

мэдлэг (буюу мэдээлэл) болон түүний түвшинг олж тогтоох 
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Ажлын байрны гүйцэтгэлд дэмжлэг болох техникийн мэдлэгээс бусад мэдлэгийг 

тодорхойлох 

 

Эдгээр мэдлэгийг цуглуулах хамгийн сайн арга замыг тодорхойлох  

Үүрэг даалгаврыг хангалттай түвшинд гүйцэтгэх техникийн ур чадварыг тодорхойлох  

Эдгээр ур чадварыг олж авах хамгийн сайн арга замыг тодорхойлох  

Ажлын байрны янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах техникийн бус ур 

чадварыг (захиргааны болон хүмүүстэй харилцах) тодорхойлох 

 

Ямар нэгэн багаар гүйцэтгэх ажил байгаа эсэхийг тодорхойлох  

Тухайн ажил нь багийн ажилд хэрхэн дэмжлэг болохыг тодорхойлох  

Бусад багийн гишүүдэд дэмжлэг үзүүлэхэд хэрэгтэй мэдлэг ур чадварыг тодорхойлох  

Бүх мэдлэг, ур чадварыг олж авах хамгийн сайн арга замыг тодорхойлох  

Тухайн ажлын байранд өндөр түвшний үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх эсэхийг тодорхойлох  

Эдгээр үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэхэд хэрэгцээтэй мэдлэг ур чадварыг тодорхойлох  

2.2 Үүрэг даалгаврын шинжилгээ 

Ажлын байрны чиг үүргүүдийг гол хэсгүүдэд хуваах  

Гол хэсгүүдийг гол үүрэг даалгаварт хуваах  

Үүрэг даалгавар тус бүрийг дэд даалгаварт хуваах  

3. Үүрэг даалгаврыг баталгаажуулж, эрэмбэлэх 

Үүрэг даалгаврын шинжилгээг тухайн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн, эсхүл 

туршлагатай ажилтнаар баталгаажуулах 

 

Хамгийн чухал үүрэг даалгаврыг тодорхойлох  

Байнгын давтамжтай хийгддэг үүрэг даалгаврыг тодорхойлох  

Нэн тэргүүнд гүйцэтгэх үүрэг даалгаврыг тогтоох  

4. Гүйцэтгэлийн мэдээллийг цуглуулах 

Одоогийн хэрэглэж байгаа сургалтын материалыг хянах  

Сургалтын үр дүнд оролцогчид ямар нэгэн санал илэрхийлсэн эсэхийг судлах  

Ажлын байрны тодорхойлолт, заавар, бодлогын баримт бичиг болон бусад ажлын 

байртай холбоотой баримт бичгүүд 

 

Зорилтот бүлэг, тэдгээрийн шууд удирдлага, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн ажилтан, 

удирдах төв байгууллагын ажилтан зэрэгтэй ярилцлага хийх 

 

Зорилтот бүлэг, тэдгээрийн шууд удирдлага, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн ажилтан 

зэргээс санал асуулга/ судалгаа авах (бичгээр, эсхүл утсаар) 

 

Мэргэшсэн ажилтан болон/ эсхүл зорилтот бүлэгтэй мэдлэг туршлагаа хуваалцах 

бүлгийн уулзалт зохион байгуулах 

 

Тодорхойлсон үүрэг даалгаврын хүрээнд зорилтот бүлгийн одоогийн мэдлэг ур 

чадварын түвшинг үнэлэх 

 

5. Сургалтад сонгогдсон үүрэг даалгаврыг сонгох, судлах 

5.1 Сургалт зохион байгуулах үүрэг даалгавар сонгох 

Сургалтад оруулах үүрэг даалгаврыг тодорхойлох.  

Тухайн үүрэг даалгавар нь дараах шалтгааны улмаас сургалтын хөтөлбөрт орохоор 

сонгогдсон болно: 

• Үүрэг даалгавар нь маш чухал. 

• Үүрэг даалгавар нь өөр үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлд нөлөөлөх чухал ач 

холбогдолтой. 

• Тухайн ажлын байранд ороод уг үүрэг даалгаврыг нэн тэргүүнд гүйцэтгэхэд сургах. 

• Тухайн үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийг хангахын тулд суралцахад хүндрэлтэй, эсхүл 

заалгах боломжгүй. 
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• Үүрэг даалгаврыг байнга гүйцэтгэдэг. 

Сургалтын материалд хамрагдахгүй үүрэг даалгаврыг тодорхойлох.  

Тухайн үүрэг даалгавар нь дараах шалтгааны улмаас сургалтын хөтөлбөрөөс хасагдана: 

• Тухайн үүрэг даалгавар нь сургалтын хөтөлбөрт сонгогдсон өөр үүрэг даалгавартай 

ижил төстэй.  

• Үүрэг даалгавар нь урьдчилсан шалгуурын нэг. 

• Үүрэг даалгаврыг ажилд орсны дараа ажлын байран дээр илүү сайн сурах 

боломжтой. 

• Үүрэг даалгавар нь тухайн ажиллах хүчний гүйцэтгэлийн багахан хувийг эзэлдэг. 

 

Сургалтад хамруулах үүрэг даалгаврыг сонгох  

5.2 Сургалтад хамруулах үүрэг даалгаврыг судлах, дүн шинжилгээ хийх  

Тодорхойлсон үүрэг даалгавартай холбоотой дэд даалгаврыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай 

мэдлэг, ур чадварыг тодорхойлох 

 

6. Зорилтот бүлгийг дүрслэх 

Зорилтот бүлгийн онцлогийг дүрслэх  

Ажлын байрны үйл ажиллагааны орчны шинж чанарыг дүрслэх  

Сургалтаас бусад өөрчлөлтийн хэрэгцээг тодорхойлох  

7. Сургалтын зорилго, зорилтыг томьёолох 

Хэрэгцээт мэдлэг, ур чадвар тус бүрд тохирсон сургалтын зорилтыг тодорхойлох  

8. Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон дүн шинжилгээний тайланг бичих  

Дүн шинжилгээг удирдлагад тайлагнах  

Сургалтын зорилтыг биелүүлэхэд бүрэн дүүрэн дэмжлэг болох сургалт зохион байгуулах 

хувилбаруудыг санал болгох 

 

Хавсралт 18. Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох маягт: 

Ажлын байрны дүн шинжилгээний ярилцлагын заавар  

Дараах ажлын байрны дүн шинжилгээний ярилцлагын заавар нь тухайн ажлын байранд 

ажиллах ажилтны гүйцэтгэх үүрэг, эсхүл ажлын байрны чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэх бүлэг 

үүрэг даалгаврын талаар мэдээлэл цуглуулахад дэмжлэг болно.  

Ярилцлагад орох, эсхүл асуулгад хариулах хүн нь тухайн ажлын талаар туршлагатай болон 

мэргэшсэн ажилтан, эсхүл сургалтын хэрэгцээ шаардлага байгаа талаар хүсэлт гаргасан 

хэн нэгэн байна. Аль ч тохиолдолд цуглуулсан мэдээлэл нь сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг 

тодорхойлох багт дэмжлэг болох юм.   

Асуултууд Хариулт 

Таны одоо гүйцэтгэж байгаа үүрэг даалгаврыг нэрлэнэ үү?  

Таны ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдаагүй боловч та байнга 
эсхүл албан бус/ нэмэлт байдлаар гүйцэтгэдэг үүрэг даалгавар, үйл 
ажиллагааг (өндөр түвшний үүрэг даалгавраас бусад) нэрлэнэ үү? 

 

Та өөрийн ажлын байрны чиг үүрэгт тусгасан үүрэг даалгавраас алийг 
нь тэргүүлэх чиглэл, эсхүл хамгийн чухал/ онцгой гэж үздэг вэ? 

 

Та энэ ажлын байранд ажиллахад тохиолдсон хүндрэлтэй асуудал нь 
юу вэ? (Шалтгааныг тайлбарлана уу) 

 

Таны одоогийн албан тушаалд ойрын хугацаанд ямар нэгэн өөрчлөлт 
орох уу? (тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү)  

 

Таны гүйцэтгэдэг үүрэг даалгавраас харахад хангалттай буюу хүссэн 
хэмжээнд гүйцэтгэхийн тулд ямар төрлийн техникийн мэдлэг, эсхүл 
мэдээлэл хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?  
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Та ажлаа хангалттай/ хүссэн хэмжээнд гүйцэтгэхэд техникийн мэдлэг, 
мэдээллээс бусад ямар мэдлэг, мэдээлэл танд шаардлагатай гэж бодож 
байна вэ? 

 

Энэ бүх мэдлэг, мэдээллийг олж авах хамгийн сайн арга зам юу вэ?  

Та ажлаа хангалттай/ хүссэн хэмжээнд гүйцэтгэхэд ямар техникийн 
мэдлэг ур чадвар хэрэгтэй вэ? 

 

Эдгээр мэдлэг ур чадварыг хаана, яаж сурч болох вэ?  

Ажлын байран дээр янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд ямар техникийн 
бус ур чадвар (захиргааны болон хүмүүстэй харилцах) хэрэгтэй гэж үзэж 
байна вэ?   

 

Та багаар ажилладаг уу? Хэрэв тийм бол таны ажил багийн үр дүнд 
хэрхэн нөлөөлдөг вэ? 

 

Танд багийн бусад гишүүдэд сайнаар нөлөөлөх ямар мэдлэг, чадвар 
байдаг вэ? Эдгээр мэдлэг, чадварыг хэрхэн эзэмшсэн бэ? 

 

Та үүрэг даалгавраа дээд түвшинд гүйцэтгэдэг үү? Хэрэв тийм бол ямар 
мэдлэг, эсхүл ур чадвар эдгээр үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэхэд дэмжлэг 
болдог вэ? 

 

Таны ажлын байранд хэрэгцээтэй хамгийн чухал хэлбэрийн сургалт, 
эсхүл хөгжүүлэлтийг юу гэж бодож байна вэ? 

 

Хэрэв хэн нэгэн таны ажлын байранд шилжин ирэх, эсхүл албан тушаал 
дэвшинажиллахаар бол ямар төрлийн сургалтыг нэн тэргүүнд зохион 
байшуулж, ямар төрлийн сургалтыг дараа нь хийх боломжтой вэ? 

 

Энэхүү дүн шинжилгээнд дэмжлэг болох өөр ямар нэгэн мэдээлэл Танд 
байна уу?  

 

Хавсралт 19. Цахим хичээлийн платформ нэвтрүүлсэн гишүүн орнуудын шилдэг 

туршлага 

ДГБ-ын гишүүдийн цахим сургалтын платформыг нэвтрүүлсэн хамгийн сайн туршлага 

ГАРЧИГ БОЛОН СЭДЭВ (ДГБ-ын Чадавхийг бэхжүүлэх Компендиумаас үзнэ үү (2009)).  

Сургалтын хөтөлбөр 

ШИЛДЭГ ТУРШЛАГЫН ХУРААНГУЙ БОЛОН ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ 

Гаалийн байгууллага нь Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх, түүнчлэн үндэсний 

хөгжлийн зорилтыг биелүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гаалийн байгууллага нь 

ихэвчлэн гадаад ертөнцөд манай улсын анх харагдах цонх болдог билээ.  

Тухайн улсад гол хөрөнгө оруулагч иргэн, аж ахуйн нэгжийг хөрөнгө оруулахад тэдэнд 

гадаад худалдааны бодлого боловсруулах үйл явц, үндсэн зарчмыг таньж мэдэхэд 

гаалийн байгуулага гол үүрэгтэй өөрөөр хэлбэл анхны сэтгэгдэл төрүүлэгч билээ. Үр 

дүнтэй, мэргэшсэн гаалийн байгууллагагүйгээр улсын төсвийн орлого бүрдүүлэх, 

худалдааг хөнгөвчлөх, гадаад худалдааны стратистик мэдээлэл гаргах төдийгүй 

үндэсний болон нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах боломжгүй болно.  

Гаалийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар, Гаалийн байгууллага нь сургалт зохион 

байгуулах, түүнийг хүргэх, ажилтнуудын мэдлэг, мэргэшлийн чадавхийг үнэлэх, хүний 

нөөцийн удирдлагын бодлого, системийг нэвтрүүлэх үүрэг хариуцлагыг хүлээсэн.  
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Энэхүү зорилгыг биелүүлэхийн тул тогтвортой хүний нөөцийн стратеги, жил бүрийн 

сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, цахим сургалтын хөтөлбөртэй байх нь зүйтэй.  

ШИЛДЭГ ТУРШЛАГЫН ТАЙЛБАР 

(А) Сургалт зохион байгуулсан түүх, хүндрэлтэй асуудлууд: 

Өмнөх жилүүдэд хэрэгжүүлсэн гаалийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтыг 

авч үзвэл ерөнхийдөө зохион байгуулалт муутай, төлөвлөгдөөгүй, хэт их онолд 

тулгуурласан гэж тодорхойлж болох бөгөөд энэ нь дараах шалтгаануудаас үүдэлтэй: 

• Нэгдсэн сургалтын бодлого, систем тодорхойгүй; 

• Байгууллагын нэгж хооронд сургалт зохион байгуулах хамтарсан удирдлагын үйл 

ажиллагаа дутагдалтай буюу байхгүй; 

• Бизнесийн шаардлагыг анхаарч үзээгүй; 

• Санхүүгийн хязгаарлагдмал нөөц. 

Түүнчлэн гүйцэтгэлийн чанарыг сайжруулахтай холбоотой асуудалд, түүний дотор хувь 

хүнийг хөгжүүлэх асуудал байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт гол байр суурь эзлээгүй, 

өөрөөр хэлбэл доогуур үзүүлэлттэй (эрэмбэтэй) байсан. Сургалтын хэрэгцээ шаардлагад 

нийцсэн шалгуур үзүүлэлт боловсруулаагүй, мөн хэсэгчлэн тогтоосон шалгуур 

үзүүлэлтийг дагаж мөрдөхгүй байх тохиолдол гарч байсан. Мөн бодит, өнөөгийн байгаа 

хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлаагүй хэт субъектив шийдвэр гаргасан тохиолдлууд бий. 

Цаашилбал, гаалийн бүх ажилтнуудад сургалтад хамрагдах тэгш боломж олгох нь 

санхүүгийн хязгаарлагдмал нөөцийн улмаас хэрэгжих боломжгүй байсан. Сургалтын 

ихэнх нь одоог хүртэл гадаад эх үүсвэрээр санхүүжигдсээр байгаа. Иймд сургалт нь 

хэрэгцээ шаардлага буюу эрэлтэд тулгуурлаагүй зөвхөн нийлүүлэлтэд суурилдаг байсан. 

Байгууллагын шинэчлэл, хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч болсон сургалт нь Европын 

холбооны гаалийн байгууллагад нэгдэн орохтой шууд уялдах бөгөөд чухал хөдөлгөгч 

хүчийн нэг.  

Гаалийн байгууллага нь Европын холбооны гаалтай сайн түншлэлийн харилцаатай, 

түүнчлэн Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг Европын холбоонд нэгдэн 

орох үйл явцын нэг хэсэг болгож, олон газар, түүний дотор төрийн удирдлагын 

байгууллагууд нь богино ба дунд хугацааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон. Төрийн 

удирдлагын бүхий л салбарт засаг захиргааны чадавхийг орон нутгийн болон үндэсний 

хэмжээнд бэхжүүлэх, тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд сургалт зохион байгуулах талаар 

тодорхой арга хэмжээ авах шаардлагатай хэмээн онцгойлон тусгасан байдаг. 

Б) Нөхцөл байдлыг сайжруулж, асуудал шийдвэрлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, үүнд 

хэн оролцох, үйл ажиллагаа хэрхэн явагдах гэх мэт: 

Сургалтын шинэ арга барил/ хөтөлбөрийг боловсруулахдаа уг үйл явцын гол тоглогчид 

болох оролцогч, сургагч багш нарын үүрэг хариуцлага, эдгээр нь практикт хэрхэн 

хэрэгжиж байгаад үнэлгээ хийх хэрэгтэй. Гадаадын болон үндэсний оролцогч нар 

сургалтын хөтөлбөрт асар их хөрөнгө оруулалт хийж байсан нь тодорхой. Хүний нөөцийн 

үйл ажиллагааны түүх/ архиваас ямар сургалтыг, хэзээ, хэн, ямар сэдвээр хичээл заасан, 

хэдэн сонсогч оролцсон талаар тодорхой мэдээллүүдийг харах боломжтой. Гэсэн хэдий 

ч энэхүү мэдээллээс сургалтын үр нөлөөний талаарх дүр зургийг харах боломжгүй.  
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Гадаадад сургалтад хамрагдах болон танилцах аялалд оролцох томилолттой холбоотой 

шийдвэрийг яаралтай/ гэнэт гаргаж, түүнийгээ байгууллагын болон хувь хүний 

хэрэгцээтэй холбоотой урт хугацааны арга хэмжээ биш гэж үзэн, хэн нэгний давуу эрх 

мэтээр хүлээж авах тохиолдол олон байсан. Тухайн оролцогчийн ажил үүрэгтэй нь ямар 

ч ач холбогдолгүй, тохиромжгүй сургалтад хамруулах, түүний үр дүнг үнэлэх боломжгүй, 

энэ нь байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхгүй байх тохиолдлууд мөн гарч байсан. 

Үүний гол шалтгаан нь дээр дурдсан хүний нөөцийн түүхийн архивыг хараагүй, мэдэхгүй 

хүмүүс шийдвэр гаргадагтай холбоотой. Сургалтыг сонгох үйл явц нь ихэвчлэн субъектив 

бөгөөд зарим тохиолдолд үргэлжилсэн мөчлөг бүхий сургалтад хамрагдсан ажилтныг 

солих зэрэг тохиолдлууд цөөнгүй гарч байв.  

Дүгнэж хэлэхэд, сургалтыг илүү холбоотой, уялдуулан, үр дүнтэй зохион байгуулах нь зөв 

бөгөөд өөрсдийн чухал гэж үзсэн тэргүүлэх чиглэл болон ур чадваруудаа үргэлжлүүлэн 

хөгжүүлэх нь маш чухал юм.  

Гаалийн байгууллагын сургалтын стратеги нь нийгмийн хэрэгцээнд үр ашигтай, түргэн 

шуурхай хариу үйлдэл үзүүлдэг. Гаалийн ажилтнуудад шаардлагатай шинэ ур чадвар, 

мэдлэгийг олж авах хэрэгтэй. Тухайлбал, зөвлөх (бодлого, журам бий болгох) болон 

гүйцэтгэлийн (бодлого, журам хэрэгжүүлэх) ур чадвар. Менежерүүд дараах үйл 

ажиллагаанд гол үүрэгтэй оролцоно:  

• Шинжилгээнд тулгуурласан бодлогын загвар боловсруулах; 

• Бодлого, журмын уялдаа холбоог зохицуулах; 

• Мэдээлэл цуглуулах, түүнийг удирдах; 

• Үйлчилгээний стратегийн удирдлага; 

• Хэрэглэгчдэд чиглэсэн үйлчилгээг хөгжүүлэх - стратегийн чиг хандлага; 

• Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, багаар ажиллах; 

• Стандартыг анхаарах, түүний дотор Гаалийн ажилтны ёс зүй; 

• Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, авилгатай тэмцэх; 

• Олон нийтийн ил тод байдал; 

• Олон нийтийн харилцаа. 

Гаалийн байгууллага нь 2006 онд Гаалийн албан хаагчдын сургалт, мэргэжлийн хөгжлийн 

стратегид тулгуурласан Цахим сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлсэн. Цахим сургалтыг 

нэвтрүүлэх гол шалтгаан нь сонсогчдод тохирсон сургалт явуулах, сургалтад 

оролцогчдын тоог нэмэгдүүлэх, орчин үеийн, интерактив технологи нэвтрүүлэх, нөөцийн 

үр ашигтай хуваарилалт ба зардлын хэмнэлт бий болгох хэрэгцээ шаардлагаас үүсэн 

гарсан.  

Энэ асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн шилдэг шийдэл нь ДГБ-ын виртуал портал болох 

CLiCK платформыг үндэсний платформд нутагшуулах (нэвтрүүлэх) бөгөөд гаалийн 

байгууллагын сервер дээр байрлуулан модулиудыг шинэчлэх боломжоор ханган 

нэвтрэхэд илүү хялбар болгосон юм.  

ДГБ-тай хэлэлцээр хийсний үр дүнд ДГБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газраас бидэнд 

нааштай хариу өгч 2008 оны 6 дугаар сараас уг ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. ДГБ-ын цахим 

сургалтын модуль нь гаальчдад хэрэгтэй, нэвтрэхэд хялбар, интерактив байдаг. Гаалийн 

байгууллагад хамгийн том сорил нь өөрсдийн хэл дээр хөрвүүлэх явдал байсан. 
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Одоогийн байдлаар хэрэгцээт хэл рүү хэд хэдэн модулийг хөрвүүлсэн ба бусад нь англи 

хэл дээр байгаа ч орчуулгын ажил үргэжилсээр байна. 

(В) Үр дүн - ашиг тус: 

Анхны үр дүн нь маш эерэг гарсан. ДГБ-ын Цахим сургалтын модулиудыг гаалийн 

ажилтнууд талархан хүлээн авсан. Тэд өөрсдөө сургалтын модульд нэвтэрч, илүү их цаг 

зарцуулах боломжтой болсон бөгөөд удирдах байгууллагын хэрэгцээ, үнэлгээнд 

үндэслэн тусгай сургалт явуулах боломжтой болсон. Гарын авлагыг холбогдох хэл рүү 

хөрвүүлсэн бөгөөд Гаалийн албан хаагчид Гаалийн байгууллагын дотоод сүлжээгээр 

дамжуулан ДГБ-ын цахим сургалтын платформд нэвтрэх боломжтой. Багш нар болон 

удирдлагууд нь суралцах явц, үр дүн, сургалтад зарцуулсан хугацаа, хүрсэн үр дүнг 

шалгах замаар сонсогчийн оролцоог хянаж болно. ДГБ-ын сургалтын модуль нь Гаалийн 

байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж итгэж, дүгнэж байна.  

(Г) Авсан сургамж - амжилтын шалгуур/ бэрхшээлүүд / асуудлууд: 

Гаалийн байгууллага өөрийн удирдлага, зохион байгуулалтын чадавхийг огцом 

дээшлүүлж, гаалийн албан хаагчид жилд дунджаар 4 хоногийн сургалтад хамрагдсан. 

ДГБ-ын цахим сургалтын модулиудыг 2009 онд илүү өргөнөөр хэрэгжүүлснээр энэ тоо 

цаашид ч нэмэгдсэн. Цахим сургалтын модулиудыг ийнхүү амжилттай нэвтрүүлсний үр 

дүнд төрийн албаны байгууллага дундаас Гаалийн байгууллага "Шилдэг Удирдлагатай 

Байгууллага" шагналаар шагнагдсан.  

(Д) Одоогийн болон ирээдүйн үйл ажиллагаа –Төсөл, төлөвлөгөө:  

Гаалийн байгууллага нь Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх, түүнчлэн үндэсний 

хөгжлийн зорилтыг биелүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үр дүнтэй, мэргэшсэн гаалийн 

байгууллагагүйгээр Засгийн газар улсын төсвийн орлого бүрдүүлэх, худалдааг 

хөнгөвчлөх, гадаад худалдааны стратистик мэдээлэл гаргах төдийгүй үндэсний болон 

нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах боломжгүй болно.  

Сургалт ба Мэргэшил хөгжүүлэлтийн стратеги нь гаалийн албан хаагчдын болон 

бизнесийн сургалтын хэрэгцээг таньж илрүүлдэг практик хариу үйлдэл юм. Гаалийн 

байгууллага ирээдүйд онц анхаарах зүйл нь сургалтыг суралцагчиддаа амжилттай хүргэх 

явдал болно. Гаалийн байгууллагын албан хаагчид Үндэсний Цахим сургалтын хөтөлбөр 

болон ДГБ-ын Цахим сургалтын хөтөлбөрөөр санал болгосон зарчмууд болон арга 

хэмжээнүүдийг дагаж мөрдөх, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхийн төлөө 

хичээхээс сургалтын амжилт шалтгаална.  
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Хавсралт 20. Киркпатрикийн дөрвөн түвшний хүснэгт 
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Үнэлгээний тайлбар, 
шинж чанар 

Үнэлгээний арга хэрэгсэл 
болон арга барилын жишээ 

Хамаарал болон 
практик хэрэглээ 

1 

Х
А

Р
И

У
 Ү

Й
Л

Д
Э

Л
 

Суралцагчид юу 
мэдэрсэн, сургалт 
суралцах туршлагад өгөх 
хариу үйлдэл, Тухайлбал: 

• Сонирхол/ хамаарал. 

• Цагийг үр бүтээлтэй 
өнгөрүүлсэн/ 
оролдлогын түвшин. 

• Байршил, загвар, цаг 
хугацаа, үйлчилгээнд 
талархсан байдал. 

• Оролцох түвшин. 

• Туршиж үзэх ойлголт 
болон сурсан зүйлээ 
хэрэгжүүлэх. 

• Ихэнхдээ “баяртай маягт”. 

• Санал асуулгын хуудас нь 
сургалтын практик үр 
нөлөөний хариу үйлдэлд 
үндэслэгддэг. 

• Тэмдэглэж аваад судлах 
боломжтой аман хариу өгөх. 

• Сургалтын дараах судалгаа, 
эсхүл асуулга. 

• Цахим үнэлгээ, эсхүл дүн 
өгөх. 

• Ажилдаа ороод өөрийн 
менежертээ өгөх аман, эсхүл 
бичгийн тайлан. 

• Сургалт дуусаад шууд 
гүйцэтгэж болно. 

• Бүлгүүдээс цуглуулан 
судлах. 

• Хүмүүс дургүйцсэн, 
эсхүл сэтгэл хангалуун 
бус байгаагүйг мэдэх 
нь чухал. 

• Ижил туршлага 
эзэмших эсэхээ 
шийдэж буй хүмүүст 
өөрийн туршлагын 
талаар эерэг сэтгэгдэл 
төрүүлэх нь чухал. 

2 

С
У

Р
А

Л
Ц

А
Х

 

Сургалтын дараа 
өмнөхөөс илүү мэдлэг, 
эсхүл оюуны чадвар 
нэмэгдсэн эсэхийг 
хэмжих: 

• Сургалтын зорилготой 
нийцсэн. 

• Хамаарал. 

• Сургалтын дараа 
суралцагчийн зорьсон 
зүг чиглэл сайжирсан, 
эсхүл өөрчлөгдсөн 
байдал? 

• Сургалтын өмнө болон 
дараагийн үнэлгээ, эсхүл 
шалгалт. 

• Өмнөх ба дараагийн 
ярилцлага ажиглалт (цаг их 
ордог ба тууштай биш байж 
болзошгүй). 

• Сургалтын зорилготой 
хамааралтай үнэлгээний 
аргачлал. 

• Бүлгээр хялбар хэмжих, 
шинжлэх. 

• Найдвартай тодорхой 
онооны хэмжүүр. 

• Бичгээр, цахим хэлбэрээр, 
эсхүл ярилцлагын хэлбэртэй 
үнэлгээний төрлүүдийг 
ашиглах боломжтой. 

• Боловсруулахад 
харьцангуй хялбар. 

• Өндөр хамааралтай, 
тооцооллын, эсхүл 
техникийн ур чадвар 
зэрэг тодорхой 
сургалтад 
хамааралтай. 

• Амархан биш илүү 
төвөгтэй сургалтын 
хандлагыг хөгжүүлэх.   

• Хэрэв систем нь 
тааруу бүтээгдсэн бол 
хэмжих болон 
шинжилгээ хийх ажлыг 
ихэсгэж зардал 
нэмэгдэнэ. 
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Үнэлгээний тайлбар, 
шинж чанар 

Үнэлгээний арга хэрэгсэл 
болон арга барилын жишээ 

Хамаарал болон 
практик хэрэглээ 

 

З
А

Н
 Б

А
Й

Д
А

Л
 

Сургалтын хэрэгжүүлэлт 
болон зан байдлын 
өөрчлөлт (тэр даруйдаа/ 
сургалтын нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан 
хэдэн сарын дараа): 

• Үйл ажиллагаа болон 
гүйцэтгэлд мэдэгдэхүйц, 
хэмжигдэхүйц өөрчлөлт 
гарах. 

• Зан байдлын өөрчлөлт 
болон шинэ түвшний 
мэдлэгийн тогтвортой 
байдал. 

• Бусад хүмүүстэй 
сурснаа хуваалцах. 

• Өөрчлөлтийг үнэлэх, 
хамаарал болон тогтвортой 
байдлыг үнэлэх урт 
хугацааны ажиглалт болон 
ярилцлага.  

• Ямар нэгэн тохиолдлын, 
эсхүл хормын үнэлгээ 
байхгүй. 

• Нарийвчилсан бөгөөд 
байнгын үнэлгээ нь 
тохиромжтой шинжилгээний 
арга хэрэгсэлд шилжсэн. 

• Тууштай загварын үйл явц, 
шалгуур болон хэмжүүр. 

• Гүйцэтгэлийн холбогдох 
нөхцөл байдал болон 
гүйцэтгэлийн тодорхой 
үзүүлэлтүүд. 

• Сургалтын дараа 360 
градусын аргаар санал 
дүгнэлт авах нь хэрэгцээтэй 
арга хэрэгсэл. 

• Зан байдлын 
өөрчлөлтийг хэмжих, 
нэвтрүүлсэн байдлыг 
үнэлэх зэрэг нь 
хэмжиж тайлбарлахад 
бэрх боловч 
байгууллагын хувьд 
маш чухал. 

• Сайн загварчилсан 
системийн хэрэгцээ. 

• Шугамын менежерүүд 
болон суралцагчид нь 
сургалтыг дэмжих үйл 
явцад оролцох ёстой. 

4 

Ү
Р

 Д
Ү
Н

 

Суралцагчийн 
байгууллагын гүйцэтгэл, 
бизнес болон ажлын 
орчны гол гүйцэтгэлийн 
үзүүлэлтүүдэд 
нөлөөлөлсөн байдал: 
хэмжээ, үнэ цэнэ, хувь 
хэмжээ, цаг хэмжүүр, 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж 
болон байгууллагын бусад 
хэмжиж болох 
хэмжүүрүүд. (санал 
гомдлын тоо, ажилчдын 
эргэлт, ажлаас гарах, 
алдаа, зөрчил, чанарын 
зэрэглэл, стандарт, 
магадлан итгэмжлэл 
өсөлт, хадгалалт гэх мэт). 

 

• Эдгээр хэмжүүрүүдийн ихэнх 
нь энгийн удирдлагын болон 
тайлангийн системээр 
зохицуулагддаг. 

• Суралцагчийн хувь нэмэр 
нөлөөнд юу хамааралтайг 
тодорхойлоход бэрх. 

• Сургалтын эхэнд 
суралцагчтай хариуцлагатай 
хамааралтай байдлыг 
тодорхойлон тохиролцох, 
ингэснээр хэрхэн үнэлэгдэх 
талаар ойлголт авна. 

• Сургалтын өгөгдлийн төрөл 
цаг хугацааг уялдуулахгүй 
байх нь сургалтад хамаарах 
үр дүнг багасгах болно. 

• Сургалтаас гарсан 
бизнесийн үр дүнгийн жил 
бүрийн үнэлгээ, бизнесийн 
гол зорилго, гэрээ 
хэлэлцээрт дэмжлэг болох.  

• Байгууллагын хувьд үр 
дүнгийн үнэлгээний 
бэрхшээлтэй байдал:  

шугамын удирдлагад 
өөрчлөгдөж буй бүтэц, 
зохион байгуулалтын 
давтамж хамрах хүрээ, 
үүрэг, хариуцлага 
зэрэгт тулгуурлах. 
Хариуцлагыг тодорхой 
болгох цогц үйл явц. 

• Байгууллагын болон 
бизнесийн гүйцэтгэлд 
нөлөөлөх сургалттай 
холбоотой уялдаа 
холбоог бууруулах 
гадаад хүчин зүйлс. 
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Хавсралт 21. Европын Холбооны Гаалийн холбооны чадварын стандарт: Гаалийн 

байгууллагын ажил үүргийн тодорхойлолтын матриц 

ЕРӨНХИЙ УДИРДЛАГЫН АЖИЛ, АЛБАН 

ТУШААЛ АХИЖ ДЭВШИХ СХЕМ

ЭКСПЕРТИЙН АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ 

АХИЖ ДЭВШИХ СХЕМӨндөр түвшний 

Стратегийн удирдлага

Гаалийн ерөнхий 

газрын дарга...

Ахлах түвшний 

удирдлага

Бүс нутгийн гаалийн 

дарга, орлогч дарга

Дунд түвшний удирдлага
Үйл ажиллагааны түвшний 

удирдах ажилтан

Нэгжийн удирдлага
Үйл ажиллагааны түвшний 

багийн удирдлага

Гаалийн байгууллагын 

багийн удирдагч

Өөрийн багийн ажлыг 

удирдах, нэгжийн 

даргыг орлох

Гаалийн байцаагч нар

Өөрийн ажлын 

байрны чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэх

Гаалийн сонсогч 

байцаагч нар

Ахлагчийн удирдлага 

дор ажиллах

Эксперт

Өөрийн мэргэшсэн чиглэлээр 

дунд болон бага түвшинд 

зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Ахлах эксперт
Стратегийн түвшний 

зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

 

Хавсралт 22.  Шинэ Зеланд Улсын Гаалийн байгууллага: Үндсэн нэгжүүдэд зориулсан 

албан тушаалын маппинг 

 

ГААЛИЙН СОНСОГЧ 

БАЙЦААГЧ НАР

ГААЛИЙН БАЙЦААГЧ 

НАР 

(Ялгах тэмдэг: Нэг зураас)

ГААЛИЙН АХЛАХ 

БАЙЦААГЧ НАР

(Ялгах тэмдэг: Хоёр зураас)

ГАЗАР ХЭЛТСИЙН ТУСЛАХ 

ДАРГА (ОРЛОГЧ ДАРГА) (Ялгах 

тэмдэг: Гурван зураас)

ГАЗАР ХЭЛТСИЙН ДАРГА

(Ялгах тэмдэг: Дөрвөн зураас)

• Хүний нөөцийн сургалт: Гүйцэтгэлийн менежмент; 

Эерэг байдлын менежмент; Сахилга хариуцлагын 

удирдлага.

• Төрийн байгууллагын санхүүгийн удирдлага.

• Үйл ажиллагааны төлөвлөлт (III түвшин).

• Сургалтад хамрагдах: Удирдлагын манлайлал; 

Газар, хэлтсийн даргын үүрэг (дүн шинжилгээ); Ёс 

зүй, үнэт зүйл (III түвшин); Удирдлагын үр дүнтэй 

төлөвлөлт; Ажилтнуудад урам зориг өгөх; 

Хүндрэлтэй асуудлаас гарах, шийдвэр гаргах (III 

түвшин); Үр дүнтэй менежментийн туршлага, жишээ.

• Нэгдүгээр түвшний удирдлагын үндэсний гэрчилгээ. 

• Ур чадварын сургалтад хамрагдсан. 

• Танилцуулга хийх чадвар.

• Ажлын туршлага: Ярилцлага хийх стандарт, 

Зөрчил шийдвэрлүүлэх, Үйл ажиллагааны 

түвшинд ажиллах чадвар.

• Сургалтад хамрагдах: Удирдлагын 

манлайлал; Ёс зүй, үнэт зүйл (II түвшин); 

Багийн үүрэгт дүн шинжилгээ хийх; Хүндрэлтэй 

асуудлаас гарах, шийдвэр гаргах (II түвшин); 

Үйл ажиллагааны төлөвлөлт (II түвшин).

Сургалтын хөтөлбөр: Гаалийн 

байцаагч болох анхан шатны 4 

сарын сургалт 

Байршуулахын өмнөх 

сургалт: 

• Алан хядах үйл 

ажиллагаа.

• Үйл ажиллагааны тайлан 

бичих.

• Соёлын олон талт 

байдлын сургалт.

Нисэх онгоцны буудлын 

гаалийн байцаагч:

• Үндсэн үйл ажиллагаа

Хяналт шалгалт/ 

үйлчлүүлэгч хариуцсан 

байцаагч:

Тариф; Гааль, гаалийн 

мэдүүлэг; Гаалийн үнэлгээний 

сургалт. 

Тусгай сургалт (1-6 сар):

• Нийлүүлэлтийн сүлжээ, 

тээврийн баримт бичиг. 

• Гаалийн ажилтны эрх үүрэг, 

эрх мэдэл; Эрүүл ахуй/ 

Аюулгүй байдал.

Нисэх онгоцны буудлын 

гаалийн байцаагч:

• Хоёрдогч шатны үйл 

ажиллагаа; Мөрдөн шалгах, 

барааг хураах ажиллагаа; 

Хилийн эргүүл. 

Үйлчлүүлэгч хариуцсан 

ажилтан:

• Төлбөр хураамж; Гарал 

үүслийн дүрэм, хөнгөлөлттэй 

гарал үүсэл.

Хяналт шалгалтын 

байцаагч:

• Галийн аюулгүй 

байдал; Барааг 

хураах, саатуулах, 

мөрдөн шалгах 

ажиллагаа;

Дунд хугацааны сургалт 

(1-2 жил):

• Тайлан бичих, 

Тэмдэглэл хөтлөх; Үр 

дүнтэй шийдвэр 

гаргах; Ярилцлага 

хийх г.м.  

• Худалдаа, ус, агаарын хилийн боомтод үйл 

ажиллагаа явуулах туршлагатай, ерөнхийдөө 4 

жил ажилласан, үнэхээр чадвартай бол 2 жил 

ажилласан. 

• Ажлын зааварчилгаа өгөх, баг удирдах арга барил

Ажлын туршлага:

• (Ярилцлага хийх стандарт, Зөрчил шийдвэрлүүлэх, 

Үйл ажиллагааны түвшинд ажиллах чадвар).

Сургалтад хамрагдах: 

• Ёс зүй, үнэт зүйл (I түвшин); Өөрийгөө үнэлэх; 

Хүндрэлтэй асуудлаас гарах, шийдвэр гаргах (I 

түвшин).; Үйл ажиллагааны төлөвлөлт (I түвшин).
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Хавсралт 23. Гаалийн мэргэжил болон ажил мэргэшлийн хөгжлийн замнал  

Хүний нөөцийн хөгжил сургалт бол гаалийн гүйцэтгэлийг эхнээс нь бүтээх гол түлхүүр юм.  

Ажил мэргэжлийн болон авьяас чадварын шилжүүлэлтийг сайжруулах нь гүйцэтгэл болон 

оролцоог бий болгодог. 

Байгууллагад үзүүлэх ашиг тус Ажилчдад үзүүлэх ашиг тус 

Байгууллагын стратегийг хүмүүсийн хэрэгцээнд 
хөрвүүлэх 

Хөгжил дэвшилтэд боломжтой мэдээлэл 
хэрэгслийг бий болгодог  

Чадварын дутмаг байдлыг таньж тодорхойлох Зөв зүйтэй хүлээлтийг бий болгодог 

Ажилчдын ахиц дэвшлийг шийдвэрлэхэд 
удирдлагад тусалдаг 

Идэвхжүүлэх, оролцоог нэмэгдүүлэх 

Авьяас чадварыг удирдах боломж өгдөг Ажилтанд өөртөө эзэн байх болон эрх мэдэл 
олгох 

Нэвтрүүлэх үе шат Арга хэрэгсэл болон туршлагууд 

1. Хүний нөөцийн удирдлагын бодлого болон 
ажил мэргэшлээ дээшлүүлэн хөгжүүлэх 
философийг тодорхойлох 

Стратегийн зорилго, хяналт  

2. Албан тушаалын шатлал ба үүрэг ролийн 
зураглал гаргах (маппинг) 

Ил тод ажил албан тушаалын стандарт 

• Ажлын байрны ангилал болон цалин 
хөлсний систем 

• Байгууллагын Чадварыг эрхэмлэсэн 
ерөнхий стандарт 

• Сургалтын стандарт 

3. Ажилд дэвших шалгуур болон зарчмыг 
тодорхойлох 

Урьдаас таамаглаж болох уян хатан Ажил, 
албан тушаал эрхлэх боломж 

4. Албан тушаал дэвшүүлэх хос схемт 
системийг ашиглах 

Удирдлага/ Мэргэжилтэн болох замнал 

5. Байгууллагын хэрэгцээг ажилтны 
сонирхолтой тохируулах - Авьяас чадварыг 
оновчтой болгох 

Гүйцэтгэлийн шинжилгээ болон Гүйцэтгэлийг 
төлөвлөх (хөгжүүлэх) 

Дараах хүснэгтэд суралцагч нарт дэмжлэг үзүүлэх хүмүүсийн арга барилын ялгааг 

харууллаа: 

Харилцааны төрөл Сургагч, суралцагч талуудын профайл  

(Нарийн) мэргэшлийн 

багшийг дагалдан 

суралцах (Mentoring) 

Мэргэшлийн багш (mentor) нь тухайн зааж буй сэдвээрээ сурагчаасаа 

илүү мэргэшлийн туршлагатай байна. 

Зааварлагч багштай 

ажиллах (Coaching) 

Зааварлагч багш (coach) нь сурагчийнхаа мэргэшсэн сэдвээр заавал 

туршлагатай байх албагүй, гэвч түүнийг ажилд дээрээ хөгжихөд нь 

тусална. 

Зэрэгцэн суралцах 

(Twinning)  

Зэрэгцэн суралцагч багш (twin) нь гол төлөв сурагчтайгаа ижил түвшний, 

гэхдээ өөр байгууллагад ажилладаг хүн байна. Жнь, өөр улсын ижил 

төстэй байгууллагын ажилтан, эсхүл өөр байгууллагад ижил төрлийн 

ажил эрхэлдэг хүн байна. 
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Хавсралт 24. Хүний нөөцийн удирдлагын зарим нэр томьёоны тодорхойлолт 

АНГЛИ МОНГОЛ 

A Feedback guide for Career 
Management 

Ажил, албан тушаал ахиулж дэвшүүлэх менежментийн 
зориулалттай эргэх холбооны гарын авлага 

A parallel system Параллель систем 

Advanced level Гүнзгийрүүлсэн түвшин 

Apprenticeship Дадлагажуулах сургалт 

Assurance level баталгаа гаргах түвшин 

Audit Аудит 

Basic level Суурь 

behavioral capability биеэ авч явах (зан харьцааны, зан үйлийн) чадвар 

Blended-learning/ b-learning Холимог сургалт  

Broadband pay structures Цалин хөлсний багцалсан бүтэц 

Capability Чадвар 

Capacity building Чадавхийг бэхжүүлэх 

Career advice Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө 

Career and talent mobility Албан тушаал, авьяас чадварын өөрчлөлт, хөдөлгөөн 

Career approach Ажил мэргэшил эрхлэх арга барил 

Career aspiration Ажилд орох хүсэл эрмэлзэл (хүсэл тэмүүлэл) 

Career Carriculum Албан тушаал ахиж, дэвших төлөвлөгөө 

Career center Ажил олгох төв 

Career choice Ажил мэргэшил сонгох 

Career coaching Ажил мэргэшилд сургах 

Career development Ажил мэргэшлээ дээшлүүлэн хөгжүүлэх 

Career frameworks Албан тушаалын стандарт 

Career goals Албан тушаалын зорилго 

Career levels and roles Албан тушаалын шатлал (зэрэг зиндаа) ба үүрэг роль 

Career management Ажил мэргэшлийн менежмент 

Career mapping Албан тушаалын зураглал (маппинг) 

Career markers or milestones Албан тушаалын онцлог үе буюу эргэлтийн үе 

Career mobility canvas Албан тушаалын өөрчлөлт, хөдөлгөөний зураг 
(зураглал) 

Career motivation Ажил, албан тушаал эрхлэх урам зориг 

Career opportunity Ажил, албан тушаал эрхлэх боломж 

Career path Ажил, албан тушаал ахиж дэвших схем (схемчилсэн 
зураг) 

Career pathing Ажил, албан тушаал ахиж дэвих схем зураг гаргах 

Career placement Албан тушаал ээлжлэн хаших 

Career planning Ажил тушаалын төлөвлөлт 

Career progression Албан тушаал ахих 

Career streams Албан тушаалын ангилал 

Career-long development Албан тушаал хаших явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх 

Career-long learning approach Албан тушаал хаших явцдаа (бие даан) суралцах/сурах 
арга барил 

Career-long progression Албан тушаал хаших явцдаа ахиц дэвшилтэй байх 

Career-long training Албан тушаал хаших явцад нь сургах 

Career-oriented approach Ажил, албан тушаалыг харгалзан үзэх арга барил 

Career-related documents Ажил мэргэшлийн холбоотой бичиг баримтууд 

Cascade training Багш нарыг бэлтгэх сургалт 

Case studies Кэйс судалгаа хийх 

Category Ангилал, категори 
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АНГЛИ МОНГОЛ 

Coaching (Нарийн) мэргэшлийн багшийг дагалдан суралцах 

Coaching/Mentoring Зааварлагч багштай ажиллах 

Collaborative learning Хамтран суралцах 

Collaborative or group-based 
learning 

Хамтарч, эсхүл багаар суралцах  

Communities of learning Суралцагчдын холбоо байгуулах  

Communities of practice Практик туршлага солилцох холбоо 

Competencies’ Proficiency levels Чадвар эзэмшсэн байдал (мэргэшлийн түвшин) 

Competency Чадвар 

Competency dictionary Чадварын толь бичиг 

Competency-based Чадварыг эрхэмлэсэн, чадварт суурилсан 

Competency-based approach Чадварыг эрхэмлэсэн арга барил 

Competency-based assessment Чадварыг эрхэмлэсэн үнэлгээ 

Competency-based culture Чадварыг эрхэмлэсэн соёл 

Competency-based Customs 
professional frameworks 

Гаалийн мэргэшлийн чадварыг эрхэмлэсэн ерөнхий 
стандарт 

(EU) Competency-based frameworks (Европын холбооны) Чадварыг эрхэмлэсэн ерөнхий 
стандарт 

Competency-based HR and Training 
policy 

Хүний нөөцийн болон сургалтын чадварт суурилсан 
бодлого 

Competency-based HR processes Хүний нөөцийн (боловсон хүний) чадварт суурилсан 
процесс 

Competency-based interviews Чадварыг эрхэмлэсэн ярилцлага 

Competency-based job Чадварыг эрхэмлэсэн ажлын байр 

Competency-based management Чадварыг эрхэмлэсэн менежмент 

Competency-based model 
(classification, compensation, 
mobility, development, etc.) 

Чадварыг эрхэмлэсэн загвар (ангилал, нөхөн төлбөр, 
өөрчлөлт хөдөлгөөн, хөгжил, гэх мэт) 

Competency-based process Чадварт суурилсан процесс 

Competency-based questioning 
approach 

Чадварт суурилсан асуулт тавих арга барил 

Competency-based recruitment 
techniques 

Шинэ хүн ажилд авах чадварт суурилсан арга барил 

Competency-based scenarios Чадварт суурилсан хувилбар 

Competency-based system Чадварт суурилсан систем 

Competency-based training Чадварыг эрхэмлэсэн сургалт 

Competent Чадвартай, чадварлаг, чадамгай, туршлагатай, 
шаардлага хангасан, мэдлэгтэй, даамай, чамбай 

Continuous Learning Тасралтгүй суралцах 

Control Хяналт тавих 

Core competency үндсэн чадвар 

Cross functions Солбилцсон чиг үүрэг 

Customs learning communities Гаалийн асуудлыг бие даан сурах орчин 

Declaration processing Мэдүүлэг боловсруулах 

Delivery models Түгээх загварууд 

Dual career paths system Албан тушаал дэвшүүлэх хос схемт систем 

e-Learning Courses Цахим сургалтын хичээл 

Emerging competency Шинээр төрөн гарах чадвар 

Enforcement Хууль сахиулах ажиллагаа 

Fast track programmes Түргэвчилсэн сургалтын хөтөлбөр 

Focal point for learning Харилцаа холбооны сувгийг нэгтгэн, өөрийн ажиллах 
хүчинд суралцах нэг цэг 
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АНГЛИ МОНГОЛ 

Formal courses Албан ёсны курсийн хичээл 

Group discussions Багаар хэлэлцэх 

Group exercises Багаар дасгал сургуулилалт хийх  

Hierarchies Шатлан захирах ёс 

Intermediate level Ахисан  

Internal motivation Дотоод хүч 

Investigation Мөрдөн шалгах ажиллагаа 

Job accountability Ажлын байрны үүрэг хариуцлага 

Job advertisement form Ажлын байрны зар сурталчилгааны маягт 

Job advertising strategy Ажлын байрны зар сурталчилгааны стратеги 

Job applicant Ажил хайж буй хүн 

Job application form Ажилд орох өргөдлийн маягт 

Job catalogue Ажлын байрны каталог 

Job characteristics Ажлын байрны онцлог шинж 

Job classification Ажлын байрны ангилал 

Job cluster (Job family) Ажлын байрны кластер (Job family) 

Job content Ажлын байрны агуулга 

Job data Ажлын байрны дата мэдээлэл 

Job description Ажлын байрны тодорхойлолт (Job specifications) 

Job designs Ажлын байрны загвар 

Job duties Ажлын байранд гүйцэтгэх/хамаарах ажил үүрэг 

Job enlargement Ажлын байрны ачааллыг нэмэгдүүлэх 

Job enrichment Ажлын байрны тодорхойлолтыг баяжуулах 

Job evaluation Ажлын байрны үнэлгээ 

Job Evaluation Committee Ажлын байрны үнэлгээний хороо 

Job evaluation process Ажлын байранд үнэлэлт дүгнэлт процесс 

Job functional domain Ажлын байрны чиг үүргийн хүрээ 

Job shadowing Өөр ажлын байртай танилцах 

Job-Aids Ажлын байран дахь санамж, зааварчилгаа, удирдамж, 
гарын авлага 

Jobs analysis Ажлын байрны дүн шинжилгээ 

Knowledge construction Өөрийгөө олж мэдэх, шинэ мэдлэг олж авах  

Knowledge Development and 
Management processes 

Мэдлэг хөгжүүлэх болон удирдах процесс 

Learner autonomy Өөрөө өөрийгөө хариуцан (захиран) суралцах  

Learning and Training (Бие даан) суралцах (сурах) болон сургах 

Learning events (Бие даан) суралцах/сурах арга хэмжээ (суралцах/сурах 
хичээл) 

Learning management (Бие даан) суралцах (сурах) аргын менежмент 
(менежментийн баг) 

Management competency Удирдах шатны чадвар 

Non-managerial jobs Ердийн ажлын байр 

Novice  Шинэ сурагч 

Online discussion ОНЛАЙН хэлэлцүүлэгт оролцох  

On-the-job efficiency Ажлын байрны үр ашиг 

Operational competency гүйцэтгэх шатны чадвар 

(Pay increases and) career growth 
without promotion 

Албан тушаал дэвшилгүйгээр (цалингаа нэмүүлж,) 
ажил албандаа ахиц дэвшил гаргах 

Performance Гүйцэтгэл (ажлын гүйцэтгэл), бүтээмж (хөдөлмөрийн 
бүтээмж) 

Performance planning Гүйцэтгэлийг төлөвлөх 
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АНГЛИ МОНГОЛ 

Personal ability Хувийн авьяас чадвар 

Personnel (Human Resource) Unit Боловсон хүчний (хүний нөөцийн) нэгж 

Process Өрнөл, процесс, явц 

Professional competencies Мэргэшлийн ур чадвар 

Professional mobility Мэргэшлийн ур чадварын өөрчлөлт хөдөлгөөн 

Proficiency levels Мэргэшлийн түвшин 

Reciprocal Teaching Оюутан сурагчаар өөрөөр нь багшлуулах 

Refresher courses Давтан сургалт 

Responsibility (Хүлээх) үүрэг хариуцлага 

Results-based approach Үр дүнг чухалчилсан арга барил 

Retention Тогтоон барих, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 

Role (Гүйцэтгэх) үүрэг роль 

Rotation Сэлгэн ажиллуулах 

Rotation Panels for all levels Бүх түвшний албан тушаалын шилжилт хөдөлгөөний 
комисс 

Skill Ур чадвар, туршлага 

Social Learning Нийгмийн харилцаанд орж суралцах  

Social Networking Олон нийтийн сүлжээ 

Specialist  Мэргэжилтэн 

Specific task Тодорхой даалгавар 

Staff Ажилтан 

Supportive functions Туслах үйлчилгээ 

Teach backs to colleagues Хамтран зүтгэгч нартаа багшлах 

The Border Control family Хилийн хяналтын бүлэг 

The Career Streams Framework Албан тушаал ахиж дэвших урсгалын стандарт 

The General Management Career Path Албан тушаалд ахиж дэвших ерөнхий схем 

Training developers/ formative 
learning 

Сургалтын арга хэрэгсэл боловсруулагч нар  

Training functions Сургалтын чиг үүрэг 

Tranditional Training Уламжлалт сургалт 

Transformative learning Өөрөө өөрийгөө шинэчлэн өөрчлөх зорилгоор суралцах  

 Tutoring Багш шавийн холбоо тогтоон ажиллах 

User-generated content Хэрэглэгчдийн саналыг тусгасан агуулга 

Verification level Шалгах түвшин 

Web conferencing Вэб хуралдаан  

Webinar or web-based seminar Вэбинар 

Wisdom of crowds Олны ухаан 

Workforce Ажиллах хүчин 

А transparent competency roadmap Чадварын тунгалаг замын зураг 

 


