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Нэг.Тэмцээний  зорилго 

 2019 онд ОХУ-ын Казань хотод зохион байгуулагдах “World skills Kazan 2019” 

тэмцээнд өргийн мэргэжлээр “ Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд “ оролцох 

оролцогчийг сонгон шалгаруулах зорилготой.  

                                              Хоёр. Хамрах хүрээ 

Өргийн  мэргэжлээр сүүлийн шатанд шалгарсан шилдэг  2 суралцагч оролцоно 

 

 

Гурав. Тэмцээн болох газар, хугацаа 

 

Тэмцээн болох газар Улаанбаатар хот Барилгын Политехник коллеж 

Тэмцээн болох өдөр 2018 оны 12-р сарын  06-ны өдөр  

Тэмцээн эхлэх болон 

дуусах цаг 
08.00-18.00  /Цайны завсарлага 1 цаг/ 

 

Дөрөв. Барилгын өргийн тэмцээний нийтлэг шаардлага 

 

1. Техникийн зөвлөгөөн 2018 оны 12 дүгээр сарын 05-ны 10:00 цагт Барилгын 

Политехник коллеж №205 тоот  өрөөнд  болно. 

2. Тэмцээнд оролцогч 2019 оны 08 дугаар сарын20-ны байдлаар  22 нас 

хүрээгүй байна. 

3. Бүртгүүлэх сүүлийн хугацаа 2018 оны 11 сарын 25 өдрийн 17:00 цаг хүртэл 

Mongolian.builders.federation@gmail.com цахим хаягаар болон Монголын 

барилгачдын нэгдсэн холбооны байранд хүлээн авна. 

4. Тэмцээнд оролцогч бүр оролцооны төлбөр  250000 төгрөгийг Монголын 

Барилгачдын нэгдсэн холбооны “Худалдаа хөгжлийн банк” 453035914 тоот 

дансанд шилжүүлнэ үү. 

5. Тэмцээний шүүгчийн багт БНСУ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төв GIFTS-ийн 

зочин шүүгч оролцоно. 

6. Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцох өргийн мэргэжлийн бэлтгэлийн 

чанар, ур чадварын түвшин, даалгаварын гүйцэтгэл болон ёс зүй, 

харилцаа, хэлний түвшиний шалгуурыг үндэслэн хөндлөнгийн шүүгчдийн 

баг шалгаруулж Ерөнхий зохион байгуулагч Хөдөлмөр Нийгмийн 

хамгааллын Яамны шийдвэрээр баталгаажуулна. 

7. Тэмцээний хаалтын арга хэмжээ 2018.12.08-ны өдөр Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газарт 11 цагаас зохион байгуулагдаж эцсийн дүнг 

нэгдсэн байдлаар танилцуулна. 
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8. Тэмцээнд оролцогч нь хариуцсан мэргэжлийн багштай байна. 

9. Тэмцээнд оролцогчид хувийн хамгаалах хэрэгсэлээ бүрэн өмссөн байна.  

10. Тэмцээнд оролцогч нар нь Тэмцээний техникийн баримт бичгийг 

/удирдамж/ мөрдөж ажиллахын зэрэгцээ шүүгч нарын шаардлагыг 

биелүүлж ажиллана. 

11. Зөрчил гаргасан оролцогч нар шаардлага биелүүлээгүй тохиолдолд шүүгч 

нар ерөнхий шүүгчид мэдэгдэж тухайн зөрчлийг арилгуулах эрхтэй. 

12. Ерөнхий шүүгч нь зөрчил гаргасан хүмүүст холбогдох арга хэмжээ авч байх 

ёстой. 

13.  Тэмцээн болж байгаа газарт чимээгүй байх ба ямар нэгэн асуудал гарвал 

оролцогч шүүгчид хандана. Шүүгчийн зөвшөөрлөөр тэмцээнийг түр 

хугацаагаар зогсоож болох бөгөөд тэмцээний хугацаа тооцогдсон хэвээр 

байх болно. 

14. Гадны хүмүүс шүүгчийн зөвшөөрөлтэйгээр тэмцээний үйл явцыг сонирхож 

болно. 

15. Ур чадварын тэмцээнд оролцолцогчийн сугалааг шүүгчдийн комиссоос 

сугалуулан дугаар тарааж өгнө. Сугалааны дарааллаар шүүгч орох кабиныг 

зааж өгч шаардлагатай материалаар хангана. 

16. Оролцогч  ажлын даалгаварт шаардагдах материалуудыг хүлээн авсны 

дараа тэмцээнийг шүүгчид тусгай дохиогоор эхлэнэ. 

17. Тэмцээнийг шүүгчдийн бүрэлдэхүүн 100 % ирцтэй байна. 

18.  Оролцогчид тэмцээний үеэр гар утсаа унтраана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Тав.Тэмцээний бэлтгэл ажил болон үйл ажиллагааны зааварчилгаа 

 

1. Тэмцээний үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дэг журмыг 

зохион байгуулагч тал хариуцна. 

2. Зохион байгуулагдах газар өрөг өрөх талбайг урьдчилан бэлтгэсэн байна. 

3. Зуурмаг зуурах машиныг талбайд байрлуулан зуурмагыг бэлтгэсэн байна. 

4. Талбайн зохион байгуулалтыг хийнэ. 

5. Тэмцээнд оролцох оролцогч нь  ажлын даалгавар зурагт заасны  дагуу тоосго, 

блокыг /зураг 2/  зүсэж бэлтгэнэ. 

6. Тэмцээнд оролцогч нь хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцас, ашиглагдах 

багаж хэрэгсэл болон бусад бэлтгэлээ хангасан байна. 

7. Ажлын даалгаварт MNS 138:2010,  MNS 3835:2003, MNS915:1991 стандартын 

шаардлага хангасан тоосго болон бусад материал, орчин үеийн чанарын 

шаардлага хангахуйц багаж хэрэгсэл сонгож хэрэглэнэ. 

8. Тэмцээний  төгсгөлд  эцсийн бүтээгдэхүүн нь өрөгт бүтээц байна. Уг бүтээц нь 

нийт /зураг 1-с/ бүрдсэн байна. 

9. Зургийн дагуу ажлын даалгаварыг гүйцэтгэлийн шалгуураар шалгана. 

10. Оролцогч 5 мин ба түүнээс дээш хугацаагаар хоцорсон тохиолдолд 

тэмцээнээс хасагдсанд тооцно. 

 

Зургаа. Тэмцээнд оролцогчийн ажилбарт үнэлгээ өгөх, байр эзлүүлж 

дүгнэх 

Тэмцээний шалгуур үзүүлэлтийг тэмцээний өмнөх өдөр тавигдана. 

Ажлын даалгаварт 30%-ийн өөрчлөлт орно. 

Тэмцээний даалгаварын гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ тэмцээн шүүгчид, тэмцээний 

шалгуур үзүүлэлтэнд заасны  дагуу шалгаж үнэлгээ өгнө. Тэмцээний шүүгч бүр 

шалгуур үзүүлэлтүүдийг дүгнэхэд оролцож нэгдсэн оноог тавина.   Авсан онооны 

байдлаар цуваагаар байр эзлүүлнэ. 

 

                                   Танилцсан:                              А.Халиунаа 

                     Боловсруулсан:                      Г. Шоовдор  



 

 
 

Долоо.Ажлын даалгавар

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

Найм. Шаардлагатай материал хэрэгсэл 

 

№ 
Материалын нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

хэмжээ 
Зураг 

1 
Өнгөөлгөөний тоосго 

/улаан/ 
ш 280  

250х120х65мм 

2 
Өнгөлгөөний тоосго 

/Шар/ 
ш 160  

250х120х65мм 

3 Евро блок ш 

10 
 

600х250х250мм 

15  

600х250х120мм 

4 Элс куб 1 
 

5 Мел шохой уут 2 

 

6 Шүршдэг будаг/ улаан/ ш 2 

 

7 
Шүршдэг 

будаг/цагаан/ 
ш 4 

8 
Шүршдэг 

будаг/цэнхэр/ 
ш 1 

 

 



 

 
 

Ес: Байршлийн зураг 

 

Хаяг: Улаанбаатар хот Баруун 4 зам Барилгын политехник коллеж  

Холбоо барих утас: 99061944 

 

 

 Танилцсан:                                        А.Халиунаа 

 Боловсруулсан:                                       Г.Шоовдор 

 


