
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

 ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН  

 

2017 оны 12 дугаар сарын 28               Улаанбаатар хот  

Төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал, иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл хайх, 

хүлээн авах эрх болон Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Хувь хүний 

нууцын тухай, Байгууллагын нууцын тухай, Төрийн нууцын тухай хуулиудын хүрээнд 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/606 дугаар захирамжийн дагуу байгууллагын үйл 

ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг ханган ажиллалаа. 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын www.ubbirj.ub.gov.mn  цахим хуудас, 

“Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар” фэйсбүүк хуудас, бусад вэб сайтууд, телевиз, радио, 

лайв хийх, шторк хэлбэрээр мэдээллийн олон талт сувгуудаар олон нийтэд сурталчилсан ба 

мэдээллийн самбарт дараах мэдээллүүдийг байршуулж, иргэн  хуулийн этгээдийн мэдээлэл 

хайх хүлээн авах эрхийг ханган ажиллаж байна. 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

Гурав. Төсөв санхүүгийн ил тод байдал 

Дөрөв. Худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдал  

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, өдөрлөг, 

яармаг, хэлэлцүүлгийн талаар давхардсан тоогоор MNB, MNC, Монгол HD, ТВ5, MN25, ТВ1, 

UBS, BLOOMBER TV MONGOLIA, Эх орон, Eagle, Star TV зэрэг 25 телевиз, ubinfo.mn, ublife, 

today.mn, reform.mn, medee.mn, gogo.mn, montsame.mn, control.mn, ekhsurvalj.mn, 

hudulmur.gov.mn, habemt.gov.mn, mnb.mn, peak.mn, unuudur.mn, dnn.mn, old.news.mn, time.mn, 

report.mn, view.mn, olloo.mn, 

news.num.edu.mn, undesniishuudan.mn, 

mglradio.com, news.zindaa.mn, sonin.mn, 

news.mn, grandnews.mn, must.edu.mn, 

network.mn, seen.mn, ikon.mn, chuhal.mn, 

jirgee.mn, dorgio.mn, japannews.mn, 

murch.mn, myf.mn, mass.mn, arslan.mn, 

eagle.mn, bestnews.mn зэрэг  цахим 

мэдээний сайтууд, 11 радио болон бусад 

мэдээний сонин хэвлэлээр сурталчилан 

ажиллалаа. Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын Facebook хуудсаар 

сошиал хэрэглэгчдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн 

http://www.ubbirj.ub.gov.mn/


газрын танилцуулга, видео, хөдөлмөрийн 

хууль тогтоомж, хэрэгжүүлж буй төсөл 

хөтөлбөр болон сонирхолтой мэдээ, мэдээлэл, 

нийтлэл, дэлхий нийтийн сонирхлыг татсан 

ярилцлага зэрэг нийт 875 мэдээллийг оруулан 

5938 like цуглуулан, видео болон лайвыг 11308 

хүн үзэж, 38769 хүн мэдээлэлд хандалт хийсэн 

үзүүлэлттэй байна. Мөн 6 арга хэмжээг пэйж 

хуудсаараа зарлан олон нийтэд хүргэсэн. Пэйж 

хуудас нь хамгийн хурдан, шуурхай 

мэдээллийг түгээх арга хэрэгсэл болж байна. 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

Нийслэлийн Засаг даргын А/606 дугаар захирамжийн дагуу Хүний нөөцийн ил тод 
байдлыг дараах байдлаар ханган ажиллалаа. Үүнд:  

№ Үзүүлэлт Гүйцэтгэл 

1 

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
зарлах; 

Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудсанд 
байршуулсан төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
гарсан сул орон тоог нөхөх төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтыг 5 албан хаагч зарлагдсан 
ажлын байранд өгч тэнцэн нэр дэвшүүлэх тухай 
албан бичгийг Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын 
Яамны дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөл, 
Нийслэл дэх төрийн албаны салбар зөвлөлүүдэд 
хүргүүлсэн. 
 

2 

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг 
цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

“Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрэм”-д үндэслэн байгууллагын ёс зүйн зарчим, 
эрхэмлэн дээдлэх ёс, хэм хэмжээг тогтоон, Газрын 
даргын 2015 оны А/69 тоот тушаалаар баталсан 
“Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын ажилтан, албан 
хаагчдын ёс дүйн дүрэм”-ийг мөрдлөг болгон 
ажиллаж байгаа бөгөөд байгууллагын цахим 
хуудас, мэдээллийн самбарт ил тод байршуулсан. 

3 

Хүний нөөцийн стратеги, түүний 
хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг 
цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын цахим сайт, шилэн дансанд Газрын 
даргын “Б” тушаалууд “Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”, байгууллагын бүтэц, хүний нөөц, 
албан хаагчдын албан тушаал, и-мэйл хаяг, холбоо 
барих утас зэрэг мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд ил 
тод байршуулан ажиллав. Нийслэлийн 
хөдөлмөрийн газрын даргын 2017 оны А/26 дугаар 
тушаалаар “Хөдөлмөрийн газрын ажилтан, албан 
хаагчдын  ёс зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн хорооны 
ажиллах журам”, Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн баталсан. Мөн тус газрын даргын 
баталсан “Ажилтан, албан хаагчдыг 2017 онд 
чадавхижуулах сургалтын төлөвлөгөө”-г 
http://ubbirj.ub.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан 
ажиллалаа. 

http://ubbirj.ub.gov.mn/


4 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 
байдлыг хангах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 
талаар цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх; 

Хүний нөөцийн чиглэлээр 2017 онд гарсан Б 
тушаалууд болон хүний нөөцийн чиглэлээр хийгдэх 
ажлын төлөвлөгөөг мэдээллийн самбар болон 
http://ubbirj.ub.gov.mn цахим хуудасны хууль эрх 
зүй цэсэнд байршуулсан. Мөн “Албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 
болон түүний дагуу гарсан тушаал, шийдвэрүүдийг 
ил тод мэдээлсэн. 

5 

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, 
шударга болгох чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 
талаар цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх; 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 
түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ыг байгууллагын 
цахим хуудсанд ил тод мэдээлж, албан хаагчдын 
2017 оны үр дүнгийн гэрээ, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг тус журмын дагуу үнэлэн тайланг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 
хүргүүлсэн. 

Гурав. Худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдал 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах 

тухай хууль, түүнд холбогдох дүрэм, журам, 

Засгийн газрын тогтоол, жишиг баримт бичгийн 

дагуу Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 6 

тендерийн урилгыг цахим хуудсаар дамжуулан 

олон нийтэд зарлан мэдээллэсэн. Төлөвлөгөөт 

хугацаанд 22 байгууллага тендерийн баримт 

бичгийг ирүүлж, худалдааны авах ажиллагааны 

ажлын хэсгийн гишүүд холбогдох дүрэм, журмын 

дагуу зохион байгуулж, сонгон шалгаруулалтыг 

хийж, гэрээ байгуулах, эрх олгох зөвлөмжийг 

хүргүүлсэн. 

 

1. “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд: 

 

 “Судалгааны байгууллага сонгон шалгаруулах, үний санал авах” тендер  

 “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн тавилга, эд хогшил нийлүүлэгчийг сонгох, үнийн 

санал авах” тендер  

 “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн засварын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгох, үнийн санал 

авах” тендер 

 “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн компьютер, техник хэрэгслийг нийлүүлэгчийг 

сонгох, үнийн санал авах” тендер 

 

2. “Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээ”-ний 

хүрээнд:  

 

 “Үрийн төмс нийлүүлэх байгууллагыг сонгох, үнийн санал авах” тендер 

http://ubbirj.ub.gov.mn/


 “Хүнсний ногоо тариалах, хураахтай холбоотой тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгох, 

үнийн санал авах” тендер 

Дөрөв. Төсөв санхүүгийн ил тод байдал 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 2017-2018 оны төсвийн дунд хугацааны 

төлөвлөгөөний төсөл, 2016 оны аудитын тайлан 

зөвлөмж, 2017 оны ХЭДС-ийн тайлан мэдээг 

байгууллагын цахим хуудас, шилэн данс болон 

мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллалаа. 

Мөн шилэн дансны хуулийн дагуу төсөв 

санхүүгийн гүйлгээ, худалдан авах ажиллагааны 

тайлан, аудитын тайлан, орон тооны мэдээлэл, 

нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 

9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл зэргийг системд 

тухай бүр оруулан ажиллаж байна.                                                                                                                                                  

 
Тав. Бусад 

 www.smartcity.mn  сайтаар иргэдийн 13 өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд бүрэн 

шийдвэрлэж ажилласан.              

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нь “Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг 

цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээ”-ний хүрээнд www.oyutanajil.mn цахим хуудсыг 

ажиллуулсаар ирсэн. Тус цахим хуудсаар оюутан залуучууд дараах мэдээллийг авах 

боломжтой. Үүнд:  

1. Ажилд зуучлах үйлчилгээ 

2. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээ 

3. Нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчих смарт картын мэдээлэл 

http://www.smartcity.mn/
http://www.oyutanajil.mn/


4. Цагийн ажлын байрны захиалга  

5. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төвүүдийн мэдээлэл 

6. Хууль, эрх зүйн мэдээлэл, зөвлөгөө 

7. Статистик, судалгаа мэдээлэл 

8. Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл 

 

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 


