
 

 

Захиалгат сургалтын хөтөлбөр 

 
Байгууллагын удирдлагын тогтолцооны сургалтын зорилго 

Барилгын байгууллагуудын гүйцэтгэлийн түвшинээс удирдлагын түвшин хүртэлх  үйл ажиллагааны уялдааг Монгол улсын эдийн засаг, салбарын онцлогт 

тохируулан энгийн бөгөөд үр ашигтай аргачлалаар зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 

 

Байгууллагын удирдлагын тогтолцооны сургалтаас олж авах үр өгөөж 

· Барилгын байгууллагыг үйл ажиллагааг гадаад орчны өөрчлөлтөд уялдуулан удирдах арга барил эзэмшинэ,  

· Барилгын байгууллагын үйл ажиллагааны бүтцийг тодорхойлж, асуудлыг системтэйгээр шийдвэрлэж сурна,  

· Барилгын байгууллагад зайлшгүй байх шаардлагатай бичиг баримтуудыг боловсруулах мэдлэг, дадал эзэмшинэ, 

· Барилгын байгууллага болон төслийн уялдаа холбоог үр ашигтай ханган ажиллах арга барилыг эзэмшинэ, 

· Барилгын байгууллагын ажилчдын хандлагыг төлөвшүүлэх зарчмыг эзэмшинэ, 

· Удирдлагын тогтолцоог тасралтгүй сайжруулах замаар байгууллагын амжилтыг нэмэгдүүлэх мэдлэгтэй болно.  

 

Сургалтын арга зүй 

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн сургагч, зөвлөхүүд  практиктай нягт холбоотой кейс дасгал ажиллуулан сонирхолтой хэлбэрээр зааж удирдан явуулдгаараа 

онцлогтой. 

· Танилцуулга хичээл 

· Багийн хэлэлцүүлэг ба багийн ажил 

· Дасгал, кейс, видео хичээл 

Байгууллагын оффис дээр очиж сургалт орох боломжтой. 

  

Байгууллагын удирдлагын тогтолцооны сургалтад хэн хамрагдах вэ? 

Байгуулагдаад 1-10 хүртэлх жил болж буй жилд дунджаар 1-с дээш барилгын ажилд оролцдог, хэрэгжүүлдэг барилгын байгууллагын бүх түвшний 

менежерүүд болон инженер техникийн ажилчид  

 

Сертификат 

Байгууллагын нэр дээрх сургалтад хамрагдсан батламж олгоно.  

  



 

 

Захиалгат сургалтын хөтөлбөр 

 

БАРИЛГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ СУРГАЛТ 

Код Сургалтын нэр Сургалтын зорилго 
Үргэлжлэх 

хугацаа, минут 
Сургалтын 

төлбөр 

ЗС-01 

Барилгын байгууллагын үйл 
ажиллагаа ба гадаад, дотоод 
орчны асуудлууд 
 

 Барилгын салбарын онцлог, өнөөгийн нөхцөл байдал 

 Барилгын байгууллагад шууд нөлөөлөх гадаад орчны асуудлууд, 
тэдгээрийг хэрхэн зохицуулах,  

 Барилгын байгууллагад анхаарах шаардлагатай дотоод орчны 
асуудлууд, тэдгээрийг зохион байгуулалтад оруулах 

45 минут 130.000 ₮ 

ЗС-02 
Барилгын байгууллагын үйл 
ажиллагааны ерөнхий бүтэц, 
анхаарах асуудлууд 

 Байгууллагын ерөнхий үйл явц 

 Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд, *Төсөлд 
суурилсан байгууллага 

 Байгууллагын 4 түвшний үйл явц 

 Үйл явцуудыг уялдаа холбоо ба тэдгээрийг зохион байгуулах 

45 минут 130.000 ₮ 

ЗС-03 
Байгууллагын үйл ажиллагааг 
тогтолцоогоор удирдах нь  
 

 Удирдлагын тогтолцооны талаарх ерөнхий ойлголт 

 Барилгын байгууллагын онцлог  

 Байгууллагын үйл ажиллагаа /Технологи, менежмент болон тулгуур 
хүчин зүйлс/ 

 Бодлого, зорилт, төлөвлөгөө 

 Дүрэм, журам, зохицуулалтууд 

 Удирдлагын тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлэхэд анхаарах хандлага, 
сэтгэлгээний асуудлууд 

 Менежментийн зардал 

60 минут 175.000 ₮ 

ЗС-04 

Барилгын байгууллага ба барилга 
угсралтын төслийн уялдаа холбоо, 
түүнийг зохион байгуулах нь 
 

 Байгууллага ба төслийн үр ашгийн харилцан хамаарал 

 Төслийн амьдралын мөчлөг, барилга угсралтын ажлын үе шат 

 Төслийн удирдагчийн үүрэг, ур чадвар 

 Төслийн баг тэдгээрийн чиг үүрэг, ур чадвар /талбай болон оффис 
дээрх/ 

 БУА-д тавих төв оффисын дэмжлэг ба хяналт 

 БУА-с туршлага хуримтлуулах, түүнийг ашиглах  /Байгууллагын 
мэдлэг/ 

60 минут 175.000 ₮ 

ЗС-05 
Удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх аргачлал 

 Захиалагчтай харилцах,  

 Удирдлагуудын оролцоо, 

 Ажилчдын оролцоо, 

 Үйл явцын хандлага, 

 Тасралтгүй сайжруулалт, 

 Шийдвэр гаргалт ба баримт, нотолгоо, 

 Төсөлд оролцогч талуудын харилцан ашигтай байдал 

45 минут 130.000 ₮ 

ЗС-06 
Удирдлагын тогтолцооны үр 
ашиг, түүнийг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээнүүд 

 Удирдлагын үйл ажиллагаа, тогтолцооны аудит,  

 Удирдлагын багийн хурал ба зохион байгуулалт, 

 Үйл ажиллагааны сайжруулалт хийх аргачлал 

45 минут 130.000 ₮ 

Курс сургалтын үнэ 5 цаг 870.000 ₮ 

 


