
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

 

2017 оны 12 дугаар сарын 26               Улаанбаатар хот  
 

1.1. АЖИЛД ЗУУЧЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

Нийслэлийн хэмжээнд 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 16469 шинэ 

ажлын байр бий болсон ба сул чөлөөтэй 30679 ажлын байрны захиалгыг ажил олгогчоос авч, 

ажил хайгч 36529  иргэнийг бүртгэн, бүртгэлтэй 25209 иргэнийг тохирох ажлын байранд 

зуучилснаас 15199 иргэн буюу 60,3  хувь нь ажилд орсон байна. Бүртгэлтэй 43654 иргэнд ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн, 8885  иргэнийг түр ажлын байраар 

хангасан.  

 

 Үүнээс Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нийт 11921 ажлын байрны захиалгыг ажил 

олгогч байгууллагаас авч, 8082 ажил хайгч иргэнийг бүртгэн, 11908 иргэнийг тохирох ажлын 

байранд зуучилсан байна. LMIS програмд мэдээ мэдээллийг оруулж ажилласан ба байнгын 

болон түр, цагийн ажлын байрны талаарх мэдээллийг иргэдэд хэвлэмэл байдлаар, утсаар, 

онлайнаар мэдээллийн олон талт хэрэгслэлээр дамжуулан хүргэлээ.  

     Байгууллагын үйл ажиллагаа болон сул чөлөөтэй ажлын байрны мэдээллийг олон нийтэд 

түргэн шуурхай, хүртээмжтэй, ил тод хүргэх зорилгоор  www.ub.ubbirj.gov.mn цахим хуудсыг 

шинэчлэн баяжуулж, “Ажлын байрны захиалга, зар” цонх нээн ажиллуулснаар 1891 ажлын 

байрыг ил тод мэдээллэсэн ба фейсбүүк хуудсаар дамжуулан иргэдэд мэдээ мэдээллийг ил 

тод шуурхай хүргэн ажиллалаа.  

1.2. АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 
     Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/26 тоот 

тушаалаар батлагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжийн дагуу Ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг зохион байгуулж ажил хайгч, 

ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, ЕБС-ийн сурагч, МСҮТ коллеж, Их дээд сургуулийн оюутан 
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суралцагч зэрэг нийт 23975 иргэнд бүлгээр, 5911 иргэнд ганцаарчилсан, нийт 29886 иргэнд 

үйлчилгээг хүргэн ажиллалаа. 

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт 

зохион байгуулах эрх бүхий 42 байгууллага /давхардсан тоогоор/-тай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг 

байгуулж 16300 иргэнд бүлгээр, 5 байгууллага /давхардсан тоогоор/-тай гэрээ байгуулж 2945 

иргэнд ганцаарчилсан зөвлөгөөг хүргэсэн байна.  

№ Үйлчилгээ 
Хамрагдсан хүний тоо 

Бүлэг Ганцаарчилсан  

1 ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид 10993 1221 

2 Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын суралцагч 2482 246 

3 Их, дээд сургууль, коллежийн оюутан 3780 437 

4 Албан бус боловсролын хөтөлбөрт хамрагдаж буй иргэн 21 - 

5 Ажил хайгч иргэн 5126 4007 

6 Хугацаат цэргийн албан хаагч 350 - 

7 Хөгжлийн бэршээлтэй иргэн 44  

8 Хорих ангид хүмүүжигч болон суллагдсан иргэн 999 - 

9 Нийт 23795 5911 

 
Сургалтын байгууллагуудад сургалтын үеэр тухай бүр хяналт тавьж, ном гарын 

авлагаар ханган хамтран ажилласан ба хариуцсан ажлын чиг үүргийн хүрээнд зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

Сургалтын явцын зургаас 



1.3. ХӨДӨЛМӨРИЙН НЭГДСЭН ЛАВЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 1800-1896 

 

Холбогдох дүрэм, журмын дагуу эрх 

бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, 

Хөдөлмөрийн нэгдсэн лавлах 1800-1896 

тусгай дугаарыг ажиллуулж, иргэд суурин 

утаснаас үнэ төлбөргүй, үүрэн телефоноос 

энгийн тарифаар холбогдох боломжийг 

бүрдүүлэн ажилласан. 

 Тайлант хугацаанд  Хөдөлмөрийн нэгдсэн лавлах 1800-1896 тусгай дугаарын утсанд нийт 

1575 байгууллага, иргэн холбогдсоноос: 

 1203 иргэнд ажлын байрны, 64 иргэнд гадаадад ажиллах хүч илгээх болон 

хөдөлмөрийн харилцааны талаарх мэдээлэл өгсөн 

 Ажил олгогч 592 байгууллагаас 1251 ажлын байрны захиалга авсан 

 Ажил хайгч 368 иргэнийг шинээр бүртгэж, 321 иргэнд ажлын байр санал болгосон 

байна.   

 

1.4. ХӨДӨЛМӨРИЙН НЭГДСЭН ӨДӨРЛӨГ, ЯАРМАГ 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр дараах 13 өдөрлөг, яармаг, арга хэмжээг төрийн 

болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан байна. Үүнд:  

 
✓ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар,  

Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх Салбар 

зөвлөлөөс 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр 

зохион байгуулсан “Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагуудын ажлын байрны 

нээлттэй өдөрлөг”-т оролцож, нийслэл хотын 

бүтээн байгуулалтад нэн шаардлагатай 26 

нарийн мэргэжлээр, гадаад болон дотоодын их 

дээд сургуульд төгссөн залуучууд, иргэдийг 

бүртгэж, мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллав. 

 
 
✓ “Монгол Германы гүүр” ТББ-ын 

санаачилгаар жил бүр зохион байгуулагддаг 

гадаадад сургууль төгсөгчдөд зориулсан “Эх 

орондоо илүүг бүтээцгээе” хөдөлмөрийн 

үзэсгэлэн яармагийг 2017 оны 04 дүгээр сард 

хамтран зохион байгуулав. Үзэсгэлэн яармагт 

үндэсний тэргүүлэх 30 гаруй компаний 300 гаруй 

нээлттэй ажлын байрыг иргэдэд санал болгож, 

1500 гаруй ажил горилогчийг бүртгэсэн.  

 



✓ 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Сүхбаатар жанжины талбайд Нийслэлийн Засаг 

даргын тамгын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Монголын хүний нөөцийн 

удирдлага, бүтээмжийн менежментийн академи хамтран “Нэг өрх - Нэг ажлын байр” 

нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

төвийн 6 дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Монголын хүний нөөцийн 

удирдлага, бүтээмжийн менежментийн академийн дэргэдэх “Эйч ар” клуб, ажил олгогч аж 

ахуйн нэгж байгууллагууд зэрэг төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн нийт 70 орчим 

байгууллага оролцлоо. Өдөрлөгөөр нийт 4735 иргэнд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, зарлагдсан 3639 

ажлын байранд 7151 иргэн бүртгүүлж, 285 иргэн ажлын байртай болсноос Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 104 ажил олгогч байгууллагын 262 ажлын байрны захиалгыг 

иргэдэд санал болгож, ажил хайгч 350 иргэнийг бүртгэн, 265 иргэнийг тохирох ажлын байранд 

зуучилсан.  

 

✓ ХУД-ийн Засаг даргын тамгын газраас “Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй” хөтөлбөрийн хүрээнд 

“Мэргэжил бүхэн сайхан” сарын аяныг зарласан.  Аяны хүрээнд тус дүүргийн Засаг даргын 

тамгын газартай хамтран ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 

өдөр ХУД-ийн 75 дугаар сургууль дээр  зохион байгууллаа. Өдөрлөгт Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар 112 ажил олгогч байгууллагын 300  гаруй ажлын байрны захиалгатай 

оролцон, нийт 74 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 46 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилж, 70 

иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн байна.  



✓ 2017 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр  

“Япон улсад  суралцацгаая” боловсролын 

үзэсгэлэн яармагт 120 ажил олгогч 

байгууллагын 341 ажлын байрны захиалгатай 

оролцож, нийт 121 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 

109 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучлан 

85 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн.  

 

✓ 2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласантай 

холбогдуулан нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах, 

тайлагнах, санал хүсэлтийг сонсох, баримталж буй бодлого үйл ажиллагаандаа тусгах,  

тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн 

Засаг даргын 2017 оны А/241 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийгмийн халамжийн газар, Эрүүл мэнд, 

нийгмийн даатгалын газрууд хамтран 2017 оны 

04 дүгээр сарын 27-ны өдөр “Нээлттэй 

хаалганы өдөрлөг”  зохион байгуулав. Тус 

өдөрлөг нь  хүн амын хөгжил, нийгмийн 

хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг 

тохиолдуулан өнгөрсөн хугацаанд хийж 

хэрэгжүүлсэн ажил, ойрын болон дунд 

хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 

ажлуудын талаар мэдээлэл өгөх, салбарын 

хууль, тогтоомжийг сурталчлан таниулах, шууд 

үзүүлэх боломжтой төрийн үйлчилгээг нэг 

дороос хүргэснээрээ онцлог боллоо. Өдөрлөгт 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон 

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 

агентлагууд, түүний харьяа газар, хэлтсүүд 

оролцож хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж, 

эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг 

нийт 7692 иргэнд нэг цэгээс үзүүлэв. Үүнээс 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 1535 

ажлын байрны захиалгыг иргэдэд санал 

болгож, ажил хайгч 418 иргэнийг бүртгэж, 

бүртгэлтэй 493 иргэнийг тохирох ажлын 

байранд зуучлан, 1046 иргэнд мэдээлэл, 

зөвлөгөө хүргэсэн байна.  

 

✓ Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Залуучуудын 

хөгжлийн газар хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар чуулгын байранд  

“” хөдөлмөрийн яармагийг зохион байгуулав. Яармагт зохион байгуулагч байгууллагуудаас 



гадна 30 гаруй ажил олгогч, 6 дүүргийн Хөдөлмөр 

халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд оролцож, нийт 

2500 гаруй ажлын байрны захиалгыг иргэдэд 

санал болгосоноос Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтйин газар 143 ажил олгогч байгууллагын 

338 ажлын байрны захиалгатай оролцож, ажил 

хайгч 23 иргэнийг бүртгэж, 17 иргэнийг тохирох   

ажлын байранд зуучлан аялал жуулчлалын 

салбарын сул чөлөөтэй 153 ажлын байрны 

захиалгыг хүлээн авсан байна. 

 

✓ 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр  ШУТИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвтэй хамтран “Ажлын байрны 

үзэсгэлэн яармаг-2017” арга хэмжээг зохион 

байгуулав. Арга хэмжээнд 40 гаруй томоохон аж 

ахуйн нэгж байгууллага 1500 гаруй ажлын байрны 

захиалгатай оролцсоноос Нийслэлийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар 155 ажил олгогч байгууллагын 

548 ажлын байрны мэдээллийг оюутан залуучууд, 

төгсөгчдөд хүргэлээ. Түүнчлэн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, 

мэргэжилтэн Д.Баясгалан нар  “Оюутан 

залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт” сэдвээр 

танилцуулга, мэдээллийг оюутан залуучуудад 

хүргэсэн юм.   

 

✓ 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар,  МУИС-

ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв хамтран төгсөгчдийг ажлын байртай болгох, 

ажил олгогчид шинэ залуу боловсон хүчнээр хүний нөөцөө бүрдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, 

оюутан залуучууд цагаар болон зуны амралтаар түр хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх 

зорилгоор “JOB FAIR-2017” өдөрлөгийг  Монгол-

Японы төвийн Их танхимд зохион байгуулав. Тус 

арга хэмжээнд 20 орчим томоохон аж ахуйн нэгж 

байгууллага болон Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар нийт 1500 орчим ажлын 

байртай оролцож, 700 орчим оюутныг байнгын, 

түр, цагийн ажлын байранд бүртгэв. Мэргэжилтэн 

Д.Баясгалан 2017-2018 онд хэрэгжүүлэхээр 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс 

батлагдсан төсөл хөтөлбөрүүд, түүн дотроо 

залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээнд 

хэрхэн хамрагдах  талаар мэдээлэл, 

танилцуулгыг хүргэлээ.  

 

✓ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагааг сурталчлан, хөдөлмөр 

эрхлэлт, халамж, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд нэг дороос үзүүлэх 



зорилгоор ХНХЯ-наас “”-ийг 2017 оны 06 

дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд Жанжин 

Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгт ажил олгогч 60 аж ахуйн нэгж, 

ХХҮЕГ, ЭМНДЕГ, ГБХЗХГ, НХЭГ, ХНХСИ, 

ХАБЭМТ зэрэг төр, хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд оролцсон. Тус өдөрлөгийн 

үеэр нийт 15,700 гаруй иргэнд хүрч 

үйлчилсэн байна. 

 

✓ Захиалгат ажлын байранд хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийх, ажлын байранд зуучлах, 

нээлттэй ажлын байр зарлаж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг сурталчилах зорилгоор 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, “MSDI шинэ хөгжлийн түлхүүр” хөдөлмөрийн бирж, 

“Pro HR Consulting” ХХК хамтран 2017 оны 09 дүгээр сарын 08, 09-ний өдрүүдэд “Хамтдаа-

Миний ажлын байр” Job fair-MSDI-2017 өдөрлөгийг зохион байгуулж, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээг нэг дороос хүргэлээ.  

 

✓ 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр 

НХЭГ болон Залуучуудын хөдөлмөрийн төв 

бирж хамтран “Хөдөлмөр нэмье” 

хөдөлмөрийн яармагийг 2017 оны 11-р сарын 

23- ны өдөр Монголын Залуучуудын Холбооны 

Залуус танхимд зохион байгууллаа. Арга 

хэмжээний үеэр хөдөлмөр зуучлалын 

үйлчилгээ, ажил олгогч байгууллагуудын 

танилцуулга, нээлттэй зарлагдсан ажлын 

байрны танилцуулга, ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох сургалт, цагийн ажилтны 

чиглүүлэх сургалт, асуулт хариултын тэмцээн 

зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулав. 

 



✓ “Нэг өрх-Нэг ажлын байр - Боломж, арга зам, шийдэл сэдэвт хэлэлцүүлэг”-ийг  

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 

хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр 

зохион байгуулсан. Тус хэлэлцүүлэгт НЗДТГ, 

НХЭГ, МАОЭНХ, МҮЭХ, нийслэлийн 9 

дүүргийн ЗДТГ, ХХҮХ-үүд,  ажил олгогч, иргэд 

зэрэг 90 гаруй төлөөлөл оролцов. 

Хэлэлцүүлгээр “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, цаашид үр 

дүнг сайжруулах арга замын талаар хэлэлцэж, 

тодорхой санал, дүгнэлтийг гарган, төр, хувийн 

хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудын 

түншлэл, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн 

ажиллахаар боллоо. 

 

ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

• Эргэх холбоо үүсгэх тал дээр анхаарч ажиллах, ажил хайж байгаа иргэдэд хөдөлмөрийн 

зах зээлийн мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөөг түргэн шуурхай хүргэж, иргэдийг байнгын 

ажлын байраар хангах шаардлагатай байна. 

• Эдийн засгийн хямралын үед аж ахуйн нэгж байгууллагуудын  ажлын байрыг 

бууруулахгүй байх, хадгалах бодлого барих талаар зөвлөгөө өгөх   

• Зуучлагдсан иргэдийн эргэх холбоог сайжруулах арга хэмжээ авах  

• Иргэдийг шаардлагад нийцсэн ажлын байранд түргэн шуурхай зуучлах  

• Нийгмийн сүлжээгээр ажилд зуучлах үйлчилгээг нэвтрүүлж, идэвхжүүлэх 

• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа хариуцсан албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэжлийн 

сургалтад хамруулах  

• Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хариуцсан албан хаагчдын чиг үүргийг тодорхой 

болгох 

• Хамтын ажиллагаа, багаар ажиллах чадвар, идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх  

 

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 


