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ТАЙЛАНГИЙН БҮТЭЦ, АГУУЛГА 

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

• “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-д заасан зорилтын 

хэрэгжилт 

• Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлогод заасан зорилтын хэрэгжилт 

• Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасан  

зорилтын хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын тухай 

• Үндэсний хөтөлбөрт заасан нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын 

хэрэгжилт 

• Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан 

зорилт, үйл ажиллагааны хэрэгжилт 

• Дэд хөтөлбөрт тусгасан зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын тухай  

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

• Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт  

• “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хийсэн ажлын 

тухай 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

• Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт 

• Хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагаа 

• Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

• Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл 

• Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн санд 2018 онд гаргасан тайлан, 

мэдээний тухай 

• Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлсэн 

байдал 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

• Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага болон төр, хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудтай хамтран ажилласан тухай 

• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох аян 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил 

• Хэрэглэгчийн үнэлгээ 
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 

1.1. “МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 2030”-Д ЗААСАН 

ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

 

“Нэг өрх-Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг Хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн тухай хууль, “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-

ын дагуу боловсруулж, нийт 42 байгууллага, албан тушаалтны 100 гаруй саналыг тусган 

нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр тогтоолоор, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/553 дугаар захирамжаар тус 

тус батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түвшин 50,1 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 8, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 54,5 

хувь байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс ажилгүйдлийн түвшин 0,2 пунктээр буурсан, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түвшин, ажиллах хүчний оролцооны түвшин тус тус 1,1 хувиар өссөн эерэг 

үзүүлэлттэй байна. 

          /Үндэсний Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn./ 

   

Хөдөлмөрийн зах зээл, ажил олгогчдын эрэлт, ажлын байр, ур чадварын судалгаа, 

ажилгүй иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамруулах 

зорилгоор Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018.01.19-ний 01 дүгээр тогтоолын 1 

дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар 

олгох” хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажилласан ба арга хэмжээг 

ХНХСайдын 2018.02.05-ны А/19 дүгээр тушаалаар баталсан нэгдсэн удирдамж, ХХҮЕГ-ын 

даргын 2018.02.19-ны А/36 дугаар тушаалаар батлагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийн Дэмжих 

сангийн хуваарийн дагуу зохион байгуулан ажиллав. Хөтөлбөрийн:  

• Мэргэжлийн болон давтан сургалтын хүрээнд ХХҮЕГ-ын даргын 2018 оны А/71 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын жагсаалтыг 

үндэслэн 64 сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, нийт 25 мэргэжлээр 

1210 ажилгүй иргэнийг сургасан бөгөөд сургалтад хамрагдагсдын 80,0 хувь нь ажлын байраар 

хангагдав.  

• Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд, 23 аж ахуйн нэгж 

байгууллагатэй үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах гэрээ байгуулж, ажилгүй, 
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ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй нийт 451 иргэнийг эдийн засгийн 3 салбарт 23 ажил олгогчийн 

үйлдвэрлэл, ажлын байранд 19 мэргэжлээр сургаснаас 81,3 хувь нь ажлын байртай болсон 

байна.  

          

  1.2. ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГОД 

ЗААСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх хүрээнд, 

Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдтэй хамтран “Өрхийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох”, “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн 

амьжиргааны түвшин тодорхойлох” зэрэг томоохон 2 суурь судалгаанаас гадна мэргэжил 

сонголтын үйл явц, үр дүн, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгамдаж буй асуудлыг 

тодорхойлох, мэргэжлийн болон давтан сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдал зэрэг судалгааг 2017-2018 онд 

хийсэн.   

Дээрх хөдөлмөр эрхлэлтийн 6 төрлийн суурь судалгааны дүнд үндэслэн 4 үндсэн 

чиглэл, 11 үйл ажиллагаа бүхий “Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 

2020 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөө”-г боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго нь нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөрийн зах зээлийн 

идэвхитэй бодлогыг үе шаттай хэрэгжүүлж, нийслэлийн хүн амын ажилгүйдэл, ядуурлыг 

бууруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх, зохистой хөдөлмөр 

эрхлэлтийг төлөвшүүлэх, иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх явдал юм. 

Хөдөлмөрийн хүмүүжил олгож, ажил мэргэжлийн зөв хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор 

“Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ”-г зохион 

байгуулж ажил хайгч, ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, 

мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, их дээд сургуулийн оюутан суралцагчдад  

хүргэн ажиллалаа.  

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем “LMIS” программд 2018 онд 

нийслэлийн хэмжээнд 6834 ажлын байр шинээр бий болж, 24169 ажлын байрны захиалга 

хүлээн авч, 25090 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 20120 иргэнийг ажилд зуучилснаас 15570 иргэн 

буюу зуучилсан иргэдийн 77,0 хувь нь байнгын ажилтай болсон байна.  

Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд цагийн 

ажил хийх хүсэлтэй 10750 оюутан залуучуудыг бүртгэж, 1061 ажил олгогч, аж ахуй нэгжийн 

4600 байнгын болон цагийн ажлын байрны захиалга хүлээн авч, 5424 оюутан залуучуудыг 

ажилд зуучилснаас 48 хувь нь ажлын байраар хангагдсан байна.  

ХНХ-ын Сайдын 2018.02.05-ны өдрийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжид орох 

нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай А/19 дүгээр тушаалын дагуу ажил хайгч, ажил олоход 

хүндрэлтэй иргэдэд ганцаарчилсан болон, бүлгээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр 

хангах үйлчилгээг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгууллаа.  

Энэ онд тус Газар нь ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр 

хангах үйлчилгээг нийт 11500 иргэнд /бүлгээр 10000, ганцаарчилсан хэлбэрээр 1500/ 

үзүүлэхээс Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2018.04.05-ны өдрийн 

А/68 дугаар тушаалаар батлагдсан ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ үзүүлэх 

эрх бүхий байгууллагын жагсаалтад орсон, хүсэлт гаргасн 25 сургалтын байгууллага, 
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хөдөлмөрийн биржүүдтэй хамтран ганцаарчилсан хэлбэрээр 2955, бүлгээр 10378 нийт 13333 

иргэнд тус үйлчилгээг үзүүллээ.  

Мөн ХХҮЕГ-ын даргын 2018 оны А/71 дүгээр тушаалаар батлагдсан сургалт зохион 

байгуулах эрх бүхий сургалтын төв, хувийн хөдөлмөрийн биржүүдийн жагсаалтыг үндэслэн, 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 3789 суралцагчийг бүлгийн, 722 суралцагчийг 

ганцаарчилсан хэлбэрээр сургалт, зөвлөгөөнд хамруулж, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 

бүртгэв.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээрх 10 гаруй удаагийн гарын авлага, ном сэтгүүл, видео, 

танилцуулга эрхлэн гаргаж, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, нийгмийн ажилтан, 

багш нарт тараасан байна. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр 

хангах үйлчилгээний талаар байгууллагын цахим сайт, пэйж хуудас, фм радио, телевиз, бусад 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан ажиллалаа.   

Тайлант хугацаанд ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг, ажлын ярилцлагыг ажил олгогч 

“Говь” ХК, “Батбайгаль” ХХК, “Новотел” Олон улсын зочид буудал, “Бүргэд констракшн” ХХК, 

“УКР электромонтаж” ХХК, “ЮМЭКО” ХХК, “Цамхагт кран” ХХК, “Модерн Номадс” сүлжээ 

ресторан, Юнисервис Солюшн ХХК, Эм-Си-Эс Кока Кола ХХК, М-Армор ХХК, Скай резорт  

зэрэг томоохон ААНБ-тай 42 удаа хамтран зохион байгуулж, 297 мэргэжлээр 3571 ажлын байр 

зарлагдаж, 2874 иргэнийг ажлын ярилцлаганд урьснаас 1700 иргэн ярилцлаганд орж, 355 

иргэн тэнцсэн байна. Мөн төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг нэмэгдүүлэх, төрийн зарим 

үйлчилгээг хувийн хэвшлээр хавсаран гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газраас олгосон эрх бүхий хөдөлмөрийн хувийн биржүүдийн хүсэлтийн 

дагуу үйл ажиллагаанд нь мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн 

ажиллав.   

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зах зээл дэх тэгш оролцоог 

хангах хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тогтоолын 

тавдугаар хавсралтаар баталсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих 

хөтөлбөр”-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах ажлыг нийслэлийн хэмжээнд 

хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд, ХХҮЕГ-ын даргын 2018 оны А/71 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын жагсаалтыг 

удирдлага болгон, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцах орчны шаардлага хангасан 21 

сургалтын төвд 19 мэргэжлээр 357 иргэнийг сургаснаас 21 иргэн байнгын, 20 иргэн түр ажлын 

байраар хангагдсан байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлж, хамрах хүрээг 

өргөжүүлэн хүртээмж, чанар, үр ашгийг нь дээшлүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 

2017.12.01-ний өдрийн А/929 дүгээр захирамжаар “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг 

байгуулах, түүнтэй холбогдох зардлыг санхүүжүүлснээр 2018 оны нэгдүгээр сард Дүнжингарав 

дахь Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулж, 

нээлтээ хийлээ.  

Тус төв нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгуулагуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн багц үйлчилгээг 

нэг цэгээс үзүүлэх, хамрах хүрээг өргөжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг олон 

улсын жишигт нийцүүлэх зорилт тавин ажилласнаар өнөөгийн байдлаар 9 төрлийн үйлчилгээг 

иргэдэд үзүүлж байна. 

Оюутан, сурагчдад аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмшүүлж, ажлын байр бий болгох 

санаачилгыг дэмжих хүрээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжин, 

санхүүгийн дэмжлэг олгож, ажлын байр бий болгох, хадгалах зорилгоор “Залуучуудын 
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хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, гарааны бизнесийг 

дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа.  

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем “LMIS” программд ажил олгогч, 

ажлын байрны захиалга, ажил хайгч иргэн, хөтөлбөр, арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн 

мэдээллийг бүртгэж, хууль тогтоомж, стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгэн ажилласан. Үүний 

зэрэгцээ хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх зорилго бүхий “Цахим 

бирж” /киоск/-ийг ажиллуулснаар иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээ, мэдээллийг нэг 

дороос авах, мэдээллийг хэвлэх, илгээх зэрэг үйлдлийг гүйцэтгэх боломжоор хангагдав. 

 

1.3. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРТ ЗААСАН  ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 11 

зорилтын хүрээнд иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон төрийн албаны тогтвортой 

байдлыг хангах чиглэлээр нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн 11 заалт, арга хэмжээний 

биелэлтийг  2018 оны жилийн эцсийн байдлаар гарган, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий газар, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт тайлагнан ажиллалаа. Хэрэгжилтийн 

дундаж хувь 95,0 байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1 Орон нутгийн онцлогийг тусган боловсруулсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

хөтөлбөр, төслийг нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх 

95% 

2 Дотоодын ажиллах хүчийг гадаадын өндөр ур чадвартай мэргэжилтнийг 

дагалдуулан сургаж, ажлын байраар хангах 

95% 

3 Ажил олгогчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн МСҮТ, политехник коллежийг түшиглэн 

салбар дундын ажиллах хүчнийг бэлтгэж, давтан сургаж дадлагажуулах 

91% 

4 Хөдөлмөрийн чадамжтай ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тэднээс 

мэдлэг, туршлагаа залуу үед өвлүүлэхэд чиглэсэн "Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ" 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

92% 

5 Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээл, чадварыг илрүүлэх, тодорхойлох, хүүхдийн 

хөгжлийн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төв болон салбар 

комиссыг байгуулан, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах 

92% 

6 Сургууль төгссөн залуучуудыг байнгын ажлын байраар хангасан ААН-ийг 

дэмжих зохицуулалтыг холбогдох хууль тогтоомжид тусгах асуудлыг судалж 

шийдвэрлүүлэх 

95% 

7 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж, 

залуучуудад бизнесийн гарааны дэмжлэгийг мөнгөн болон мөнгөн бус 

хэлбэрээр үзүүлэх арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлэх 

100% 

8 Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн албаны тухай хуулиудын холбогдох 

заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих 

100% 

9 Төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх танхимын 

болон зайн сургалтыг Удирдлагын академитай хамтран зохион байгуулах 

93% 

10 Төрөөс цахим хэлбэрээр хүргэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 95% 
11 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 

боловсруулах 

 

97% 

11 95,0% 
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1.4. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ ЗААСАН НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖИХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах” үндэсний 

хөтөлбөр, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, “Дэлхийн Монголчууд” үндэсний 

хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 

тайлагнан ажиллав. Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангасан байдлыг харуулбал: 

- “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөрийн 1 зорилтын хүрээнд 2 үйл 

ажиллагааны хэрэгжилтийг 85,0%  

- “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 5 зорилтын хүрээнд 12 үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг 96,8% 

- “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” үндэсний 5 дахь хөтөлбөрийн 4 зориилтын 

хүрээнд 4 үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг 70,0% 

- “Орлоготой оюутан” үндэсний хөтөлбөрийн 4 зориилтын хүрээнд 12 үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг 94,5% 

- “Дэлхийн Монголчууд” үндэсний хөтөлбөрийн 1 зорилтын 1 үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг 100%-ийн гүйцэтгэлтэй тус тус хангасан байна. 

 

1.5. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр тусгагдсан 9 заалтын хэрэгжилтийг 4 

жилийн дунджаар үнэлэн, 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 76,7 хувийн гүйцэтгэлтэй буюу 

тус онд хийгдэх ажлыг бүрэн хангасан байна. Холбогдох заалтуудыг дор дурьдсан байдлаар 

хэрэгжүүлэв. Үүнд: 

Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг 60 хувьд хүргэх: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд зохион 

байгууллаа.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд 2018 оны 12 

дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем 

“LMIS” программд 6838 ажлын байр шинээр бүртгэгдэж, 24169 ажлын байрны захиалга хүлээн 

авч, 25090 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 20120 иргэнийг ажилд зуучилснаас 15570 иргэн буюу 

зуучилсан иргэдийн 77,0 хувь нь байнгын ажилтай болсон байна. Нийтийг хамарсан ажилд 

6394 иргэнийг, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгосон 27036 иргэнийг тус тус хамрууллаа.  

Мөн цагийн ажил хийх хүсэлтэй 10750 оюутан залуучуудыг бүртгэж, 1061 ажил олгогч, аж 

ахуй нэгжийн 4600 байнгын болон цагийн ажлын байрны захиалга хүлээн авч, 5424 оюутан 

залуучуудыг ажилд зуучилснаас 48 хувь нь ажлын байраар хангагдсан байна. Үүнээс их дээд 

сургуулийн оюутан 5014, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн оюутан 168, ажил хайгч 242 иргэн 

зуучлагдсан байна. Нийтийг хамарсан ажилд 1115 залуусыг, үйлдвэрлэлийн дадлагад 1061, 

ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 4705 иргэнийг тус тус хамрууллаа.  
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 Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан дараах хөтөлбөр, арга хэмжээг 

нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот бүлгүүдийн иргэдийг 

хамруулсан. Үүнд: 

-  “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр” 

- “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрх-нэг ажлын байр”, “Тогтмол орлого-

тогтвортой амьдрал” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх: 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017.04.18-ны өдрийн 71 

дүгээр тогтоолоор нийслэлийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх 

зорилго бүхий 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөрийг, 

Нийслэлийн засаг даргын 2017.07.17-ны өдрийн А/553 дугаар захирамжаар хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 

✓ Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний 

хэлтсүүдтэй хамтран “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох”, “Орлогыг 

орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох” зэрэг томоохон 2 суурь 

судалгаанаас гадна мэргэжил сонголтын үйл явц, үр дүн, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтэд 

тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, мэргэжлийн болон давтан сургалтын хэрэгцээг 

тодорхойлох, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдал зэрэг 

судалгааг хийсэн.    

✓ Дээрх хөдөлмөр эрхлэлтийн 6 төрлийн суурь судалгааны дүнд үндэслэн “Нийслэлийн 

хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 2020 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөө”-г 

боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний хамрах хүрээ, хүртээмж, чанар, үр ашгийг 

дээшлүүлэх, нийтлэг үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага MNS:6620-2016” стандартыг хангасан 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг Дэмжих төвийг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав 

салбарт 2018 оны нэгдүгээр сард байгуулав. Төв нь стандартын дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийн 9 

төрлийн багц үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгуулагуудад нэг цэгээс үзүүлж байна.  

✓ Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас тус газарт 2018.04.11-д 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах MNS:6620-2016” стандартын 

6838

24169 25090

20120
15570

27036

6394

ШИНЭ АЖЛЫН 
БАЙР 

АЖЛЫН БАЙРНЫ 
ЗАХИАЛГА 

БҮРТГЭСЭН 
АЖИЛ ХАЙГЧ 

ИРГЭН 

ЗУУЧИЛСАН 
ИРГЭН 

АЖИЛД ОРСОН 
ИРГЭН 

АМЧБО ТҮР АЖЛЫН 
БАЙРААР 

ХАНГАГДСАН 
ИРГЭН 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, Улаанбаатар 
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шаардлага хангасан дүгнэлтийг үндэслэн №2018/ТҮ31 бүртгэлийн дугаар бүхий “Гэрчилгээ” 

олгосон байна.  

 

Шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн ажил олгогчдыг 

дэмжих урамшууллын систем бий болгох: 

Хөдөлмөрийн зах зээлд шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн ажил 

олгогчийг дэмжин урамшуулах зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн 

тухай хууль, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нэг өрх-Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөр зэрэг эрх зүйн 

болон бодлогын баримт бичгүүдэд үндэслэн “Ажил олгогчийг дэмжин урамшуулах журам”-ыг 

боловсруулж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудад хүргүүлсэн боловч уг асуудал 

нийгмийн хамгааллын багц хуулиуд болон татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  

хуулийн зүйл заалтуудтай зөрчилдөх зэрэг хүндрэлүүд гарч байгаа тул  дэмжигдээгүй. Гэсэн 

хэдий ч ажил олгогчийг дэмжин урамшуулж, шинэ ажлын байр нэмэгдүүлэх олон талт үйл 

ажиллагаа явуулсны үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд 2018 онд 6838 ажлын байр шинээр бий 

болсон байна.  

Ажил олгогчийг дэмжих бодлогыг баримтлан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль 

тогтоомжууд болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2017-2018 онд хэрэгжүүлэхээр 

баталсан “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөр”-үүдийн хүрээнд ажил олгогчид урамшуулал, санхүүгийн дэмжлэг олгох үйл 

ажиллагааг дүүргүүдийн ХХҮХ-ээр дамжуулан хэрэгжүүллээ.  

 

Мэргэжилтэй ажиллах хүчин бэлтгэх тогтолцоог бэхжүүлж, хөдөлмөрийн зах 

зээлийн эрэлтэд нийцсэн 50,000-аас доошгүй ажиллах хүчин бэлтгэх:  

- Нийслэлийн хэмжээнд 2018 онд ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох 

сургалтад хамруулж, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 21103 иргэн дараах 

сургалтуудад хамрагдаад байна. Үүнд:  

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 

2018.01.19-ний 01 дүгээр тогтоолын 1, 5 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх, 

хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох”, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөрийг, нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажилласнаас,   

• Мэргэжлийн болон давтан сургалтын хүрээнд ХХҮЕГ-ын даргын 2018 оны А/71 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын жагсаалтыг 

үндэслэн 53 сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 27 мэргэжлээр 1210 

ажилгүй иргэнийг,    

• Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд, 27 ААНБ-тай үйлдвэрлэл 

дээрх сургалт зохион байгуулах гэрээ байгуулж, ажилгүй, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй нийт 

451 иргэнийг 25 ажил олгогчийн үйлдвэрлэл, ажлын байранд 20 гаруй мэргэжлээр сургасан ба 

дээрх сургалтад хамрагдагсдын 80,0 гаруй хувь нь ажлын байраар хангагдсан байна.  

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцах орчны шаардлага хангасан 21 сургалтын төвд 

24 мэргэжлээр 357 иргэнийг сургасан байна.  

• Мөн ХХҮЕГ-аас 2018-2020.03.20 хүртэлх хугацаанд мэргэжлийн сургалтын үйл 

ажиллагаа эрхлэх эрхийг нийт 832 байгууллагад олгосноос Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа 

явуулж буй 627 сургалтын байгууллага 80 гаруй төрлийн мэргэжлээр сургалт явуулж байна. 

2018-2019 оны хичээлийн жилд Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын нийт 86 
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байгууллагаас нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 43 сургалтын байгууллагад 19085, 

орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 43 байгууллагад 17954 суралцагч сурч байна.  

• Үндэсний статистикийн хорооны сүүлийн 4 жилийн статистик үзүүлэлтээс харахад, 

мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг жилд дунджаар 20 гаруй мянган иргэн суралцаж 

төгсөж байна.         

- Энэ онд тус Газар нь ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр 

хангах үйлчилгээг нийт 11500 иргэнд /бүлгээр 10000, ганцаарчилсан хэлбэрээр 1500/ 

үзүүлэхээр төлөвлөн ажилласны дагуу, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 

даргын 2018.04.05-ны өдрийн А/68 дугаар тушаалаар батлагдсан ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий байгууллагын жагсаалтад орсон, хүсэлт гаргасн 

25 сургалтын байгууллага, хөдөлмөрийн биржүүдтэй хамтран ганцаарчилсан хэлбэрээр 2955, 

бүлгээр 10378 нийт 13333 иргэнд тус үйлчилгээг үзүүллээ.  

- Ерөнхий боловсролын сургуулийн 3789 суралцагчийг бүлгийн, 722 суралцагчийг 

ганцаарчилсан хэлбэрээр сургалт, зөвлөгөөнд хамруулж, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэв. Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн чиглэлээрх 10 гаруй удаагийн гарын авлага, ном сэтгүүл, видео, танилцуулга 

эрхлэн гаргаж, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, нийгмийн ажилтан, багш нарт 

тараасан байна.  

 

Нийслэлийн “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” байгуулж, залуучууд, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин, ажил 

олгогч, ажил хайгч иргэдэд чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг нэг цэгээс 

үзүүлэх: 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр 

тогтоолоор 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх “Нэг өрх - Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 

батлан, жил жилийн нийслэлийн төсөвт тодорхой хэмжээний мөнгө тусган хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллаж байна.  

Хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүртээмж, чанар, үр 

ашгийг дээшлүүлэх, өргөжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг олон улсын жишигт 

нийцүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/929 дүгээр захирамжаар 

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг байгуулах болон тус үйл ажиллагаанд шаардагдах 

зардлыг шийдвэрлэснээр 2018 оны нэгдүгээр сард Дүнжингарав дахь Нийслэлийн 

үйлчилгээний нэгдсэн төвд  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулж, нээлтээ хийлээ.  

Тус төв нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгуулагуудад “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ 

үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага MNS:6620-2016” стандартад нийцсэн, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 9 төрлийн багц үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлж байна. 

 

Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Орлоготой оюутан” хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж, суралцах хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэн, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түүхтэй болгох: 

Цагийн ажлын бирж нь Засгийн газар, нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 онд хөгжүүлэх 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлд тусгагдсан “Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, ажил хайгч иргэн, оюутан залуучуудыг ажил 

олгогч болон албан байгууллагад цагийн ажилд зуучлах, түр ажлын байраар хангах, суралцах 

хугацаандаа хөдөрмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн түүхтэй болгох, 
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ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг ганцаарчилсан болон бүлгээр өгөх ажлуудыг 

зохион байгуулан ажиллалаа.   

Цагийн ажлын бирж, оюутан – суралцагчид, их дээд сургуулиудын хоорондын харилцаа 

холбоог сайжруулах зорилгоор 24 их дээд сургууль, Коллеж, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 

төвүүдэд  “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-г нээн ажиллуулж байна. Уг төв нь оюутнуудыг 

ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт зохион байгуулах, нийтийг 

хамарсан ажил зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг. 

Тайлант хугацаанд түр болон цагийн ажлын байранд цагийн ажил хийх хүсэлтэй 10750 

оюутан залуучуудыг бүртгэж, 1061 ажил олгогч, аж ахуй нэгжийн 4600 байнгын болон цагийн 

ажлын байрны захиалга хүлээн авч, 5424 оюутан залуучуудыг ажилд зуучилснаас 48 хувь нь 

ажлын байраар хангагдсан байна. Мөн нийтийг хамарсан ажилд 1115 залуусыг, 

үйлдвэрлэлийн дадлагад 1061, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 4705 иргэнийг 

тус тус хамрууллаа.  

 

 “Итгэлийн зээл” үндэсний хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, 

жижиг, дунд үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй, бичил бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх: 

Аж ахуй, бичил бизнес болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр үйлдвэрлэл үйлчилгээ 

эрхэлж буй иргэдийг дэмжин байнгын ажлын байр бий болгох, хадгалах зорилгоор 2018 онд 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээг нийслэлийн 9 дүүргийн 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр дамжуулан хэрэгжүүлсэн ба аж ахуй, бичил 

бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй 35 ба түүнээс дээш насны хөдөлмөрийн насны 

иргэний төсөлд 3,0 хүртэл сая төгрөг, гарааны бизнес эрхлэх хүсэлтэй гадаадад ажиллаж, 

амьдарч байгаад ирсэн иргэний төсөлд 5,0 хүртэл сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн 

дэмжлэгийг нэг удаа олгосон.  

Тус Газраас 2017 онд хэрэгжүүлсэн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг 

дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 27 бүлгийн 70 иргэний 180,0 сая төгрөгийн эргэн төлөлтийг 

хуваарийн дагуу төвлөрүүлж, энэ онд нийт 49,1 сая төгрөгийг эргэн төвлөрүүлэв.   

Бичил бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох зорилгоор Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 16/17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил бизнесийг 

дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг нийт 152 хороонд хэрэгжүүлж, 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан 122 Хадгаламж зээлийн 

хоршоогоор дамжуулан 3479 иргэний төсөлд 14.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Бичил 

бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангаас 2014-2016 оны хооронд олгосон. 2017-2018 онд 1805 

иргэн зээл авсан ба үүний үр дүнд 2581 шинэ ажлын байрыг бий болж, 6229 ажлын байр 

хадгалагдан үлдсэн байна.  

 Тайлант хугацаанд “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сан”-гийн зөвлөлийн 2017 

оны “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн сангаас олгосон 

санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх тухай” 5 дугаар тогтоолын дагуу хамтран ажиллах гэрээний 

хугацаа дуусгавар болсон 102 хоршооны гэрээг сунгаж, нийт олгосон санхүүжилтийн 21,0 хувь 

буюу 3.0 тэрбум төгрөгийг Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн санд буцаан төвлөрүүллээ.  

Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран 115 Хадгаламж зээлийн хоршоодын дарга, 

хяналтын зөвлөлийн дарга 230 гаруй хүнийг чадавхижуулах сургалтанд хамруулсан ба 

хөтөлбөрт  хамрагдсан  иргэдийн  үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, 

борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Бичил бизнес-онлайн худалдаа” цахим сүлжээнд 
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хоршооны гишүүд, бичил бизнес эрхлэгчдийг нэгтгэн, мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн 

баяжуулж байна 

  

“Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв” байгуулж, үйл ажиллагааг 

нь дэмжих: 

“Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв”-ийн хамт олонд мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажилаж байна. Солонгос улсын хамтын 

ажиллагааны байгууллага (КОЙКА)-ын дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Азийн сан хамтран “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв”-ийг 2017 оны 

06 дугаар сард байгуулсан ба тус төв нь тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэн туршилтын бүтээгдэхүүн 

хийх, оёдол, гар урлал, талх нарийн боов, компьютер, хүүхдийн өрөө, тоног төхөөрөмж бүхий 

тохилог ажлын байрыг бүрдүүлж, эмэгтэйчүүдэд өөрсдийн санаагаа бодитоор турших, бүтээх 

боломжийг олгосон.  

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 

хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан ажилгүй, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй, 

бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд тус төвийн үйл ажиллагааг 

сурталчлан таниулж байна.  

Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018.01.19-ний 01 дүгээр тогтоолын 5 дугаар 

хавсралтаар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөрийг, Хөдөлмөр 

Нийгмийн Хамгааллын Сайдын 2018.02.05-ны А/19 дүгээр тушаалаар хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх нэгдсэн удирдамжийг, ХХҮЕГ-ын даргын 2018.02.19-ны А/36 дугаар тушаалаар 

батлагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийн Дэмжих сангийн хуваарийн дагуу хөтөлбөрийг нийслэлийн 

хэмжээнд зохион байгуулан ажиллалаа. Тус хөтөлбөр Хөдөлмөр эрхлэлтийн Дэмжих сангийн 

88.740,0 мян төгрөгөөр санхүүжигдэн, 306-аас доошгүй иргэнийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 

сургалтад хамруулахаас, ХХҮЕГ-ын даргын 2018 оны А/71 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах эрх бүхий байгууллага, иргэний хүсэлтэд тулгуурлан  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцах орчны шаардлага хангасан 21 сургалтын төвд 19 

мэргэжлээр 357 иргэнийг сургасан байна. Тайлант хугацаанд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц 

байдал, хамрагдаж буй иргэдийн мэдээлэл, үр дүнг холбогдох маягтын дагуу бүртгэж, тайлан 

мэдээг тогтоосон хугацаанд гарган, мэдээлэн ажиллалаа.   

 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн, түр болон байнгын 

ажлын байраар хангах: 

Тус Газраас энэ онд Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018.01.19-ний 01 

дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих” хөтөлбөрийн Гарааны бизнесийн арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд 

зохион байгуулсан ба ба залуучуудын шинэлэг санаа, гарааны бизнесийг хөгжүүлэх арга 

хэмжээг үе шаттай зохион байгуулж, шалгарсан төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгож байна. 

Арга хэмжээг 9-өөс доошгүй удаа зохион байгуулж, ХЭДС-ийн 90.0 сая төгрөгөөр 

санхүүжигдсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд Газрын даргын А/14 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

ажлын хэсэг хүсэлт ирүүлсэн 7 байгууллагыг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу арга хэмжээг зохион 

байгуулах байгууллагыг сонгон шалгаруулсан ба арга хэмжээг Шинэ эхлэх цэг ТББ, Монголын 

үндэсний маркетингийн холбоо ТББ, Жи Эс Эй Эс ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд эдгээр 

байгууллагууд хариуцсан дүүрэгтээ Гарааны бизнесээ эхлүүлэх /Startup Weekend/, Бэлтгэл 

хурдасгуур /Pre-Accelerator/, Хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах /Demo Day/ 

зэрэг арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулав. Арга хэмжээнд нийт 104 бүлгийн 437 хүн 
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хамрагдан, 72 цагийн сургалтанд суусан ба 71 бүлэг гарааны төслөө хөрөнгө оруулагчид болон 

олон нийтэд танилцуулж өрсөлдснөөс 42 бүлэг шалгарч, санхүүгийн дэмжлэг болох 10,0 сая 

төгрөгийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр харьяа дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний 

хэлтсээс авч, үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.  

 

1.6. НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН      

ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд нийт 

9 арга хэмжээний 10 шалгуур үзүүлэлтийг ханган, хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар 

гарган Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 

хүргүүллээ. Биелэлт дунджаар 97,5 хувьтай байв.  

 

Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байдал: 

№ Арга хэмжээ 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1 
Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 2020 он 

хүртэлх стратеги төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжүүлэх 
100% 

2 "Нэг өрх-нэг ажлын байр" хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлэх 100% 

3 
"Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв"-ийг байгуулж үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулж иргэдэд нэг цэгээс үйлчилгээ үзүүлэх 
100% 

4 
Ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтад 

хамруулж, мэргэшүүлж, ажлын байранд зуучлах 
100% 

5 

Ажлын байрыг шинээр бий болгох зорилгоор өрхийн аж ахуй, жижиг 

дунд болон бичил бизнес эрхлэгчдээс санаачлан ирүүлсэн төсөл 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож 

дэмжлэг үзүүлэх 

95% 

6 

Нийслэлийн хэмжээнд шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байрыг 

нэмэгдүүлсэн ажил олгогчдыг дэмжин урамшуулах журам батлуулж 

хэрэгжүүлэх 

90% 

7 

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийг бэхжүүлж, үйл 

ажиллагааг боловсронгуй болгож, оюутан залуучуудыг цагийн ажил 

эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх 

95% 

8 
"Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв"-ийн үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах 
95% 

9 

Их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ төгссөн болон ажил мэргэжилгүй 18-35 

насны залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих "Залуучууд-Ажлын 

байр" төслийг боловсруулж батлуулах 

100% 

Дундаж хувь 97,5% 

 

 

1.7. ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ  

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 100 хувийн  
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гүйцэтгэлтэй, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 17/16 дугаар тогтоолоор 

баталсан “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийн 

хэрэгжилтийг 95 хувийн гүйцэтгэлтэй тус тус хэрэгжүүлэв.  

 

“НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР” ДЭД ХӨТӨЛБӨР 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд 

“НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР” дэд хөтөлбөр /2017-2020/-ийг Нийслэлийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр тогтоолоор батлуулан хэрэгжүүлж байна.  

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нь хөтөлбөрийн үндсэн зорилтын хүрээнд 

иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх “Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв”-ийг энэ оны 1 дүгээр сард Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав 

салбарт байгуулсан.  

Тус төв нь ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ажлын байрны захиалга авах, 

ажил хайгч иргэнийг бүртгэх, ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө 

мэдээллээр хангах, сургалт, арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрт хамруулах зэрэг үйлчилгээг нэг 

дороос үзүүлж, залуучууд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, албан бус 

эдийн засгийн салбарт хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин ажиллах, холбогдох стандарт, 

шаардлагад нийцсэн үйлчилгээний таатай орчныг бүрдүүлснээрээ онцлог юм. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ажил олгогч-ажил горилогч нар ярилцлага хийх 

өрөө, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн өрөө, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон сэтгэл зүйн 

ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх өрөө, хүүхдийн өрөө, бүлгийн сургалтын өрөө, дундын оффис, 

гарааны бизнес арга хэмжээний өрөө, мэдээллийн булан зэрэг сурч, хөгжих, мэдээлэл, 

үйлчилгээ авах чөлөөт орчныг бий болгосон.  

           Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах стандартын шаардлага 

хангасан дүгнэлтийг үндэслэн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт 2018 онд №2018/ТҮ31 бүртгэлийн дугаар бүхий 

“Гэрчилгээ” олгосоны дагуу Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөс иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад 9 төрлийн багц үйлчилгээг үзүүлж байна.  

ДЭМЖИХ ТӨВ нь 2018 онд үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд, 8695 ажил хайгч иргэнийг 

шинээр бүртгэн, 11167 ажлын байрны захиалга хүлээн авч, бүртгэлтэй 10255 иргэнийг тохирох 

ажилд зуучилснаас 9009 иргэн ажилд орсон байна. Төвөөр үйлчлүүлсэн 3760 иргэнд зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч, 2054 санал хүсэлт хүлээн авч, 169 иргэнийг /давхардсан тоогоор/ бүлгийн 

сургалтанд хамруулсан ба хамтын оффисоор 259 иргэн, хүүхэд түр саатуулах өрөөгөөр 40 

хүүхэд тус тус үйлчлүүлсэн байна. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг ажил 

олгогчидтой хамтран зохион байгуулж, бүртгэлтэй 5516 иргэнийг ажлын шууд ярилцлаганд 

хамруулсан ба үүнээс Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 1700 иргэн, ажил олгогч байгууллага 

дээр 3816 иргэн тус тус  ажлын ярилцлагад хамрагдсан байна.  

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг 8786 иргэнд бүлгээр, 

2571 иргэнд ганцаарчилсан хэлбэрээр тус тус хүргэлээ. 

 



14 
 

 
 

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ӨДӨРЛӨГ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 

 

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн нээлтийн үйл ажиллагаа” 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нь 

хөтөлбөрийн үндсэн зорилтын хүрээнд иргэдэд 

хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг нэг 

дороос үзүүлэх “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төв”-ийг байгуулан 2018 оны 01 дүгээр сарын 

30-ны өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн 

төвийн Дүнжингарав салбарт нээлтийн арга 

хэмжээг зохион байгуулсан.  

Арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд, 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 

нарийн бичгийн дарга Д.Хадхүү, Хөдөлмөр 

халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 

ХЭДГ-ын дарга Ч.Саналбаяр, Монголын ажил 

олгогч эздийн нэгдсэн холбооны Гүйцэтгэх 

захирал Х.Ганбаатар, Германы хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэгийн мэргэжилтэн 

Г.Сара, Швейцарийн Засгийн газрын 

санхүүжилттэй Залуучуудын хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн зөвлөх Иван Такач зэрэг албаны хүмүүс оролцлоо.  

Арга хэмжээний үеэр ажилд зуучлах үйлчилгээнээс гадна хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээг илүү өргөн хүрээнд үзүүлэхийг зорьсон ба “Старт ап Монголиа” ТББ залуучуудад 

гарааны бизнесийн тухай ойлголт, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн оюутан залуучуудад 

ажлын ярилцлагад хэрхэн бэлтгэх, эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагуудын ажилтнуудад 

эмэгтэйчүүдийг хэрхэн чадавхижуулах талаар сургалт арга хэмжээ зохион байгуулж, 

мэргэжлийн сэтгэл зүйчид иргэдэд сэтгэл зүйн оношлогоо, зөвлөгөө өгч ажиллав.  
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УИХ-ын НББСШУ-ы Байнгын хорооны ажлын хэсэг ХЭДТ-д ажилласан тухай 

УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооноос 

байгуулагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 

хэрэгжилт, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай танилцах 
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үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2018.04.24-ний өдөр Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв дээр ажиллан, 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийгмийн халамжийн газрын үйл ажиллагаатай 

танилцлаа. 

 Уулзалтын эхэнд Нийслэлийн ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал 

хариуцсан төслүүдийн удирдагч, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр нийслэлийн 

хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, дэмжих чиглэлээр хийгдэж буй ажил, тоо мэдээ 

болон “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг товч 

танилцуулсан. УИХ-ын гишүүн, Ажлын хэсгийн ахлагч Д.Ганболд, УИХ-ын гишүүн, Ажлын 

хэсгийн гишүүн М.Билэгт, Б.Ундармаа нар Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлж буй төсөл, 

хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл сонсож, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжтай холбоотой 

асуудлаар байгууллагуудын удирдлагуудаас болон холбогдох албан тушаалтнуудаас асуулт, 

тодруулга авч, санал дүгнэлт өгөв. 

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт буюу ажлын байрны өдөрлөг 

 Төвийн онцлох үйл ажиллагааны нэг болох ажил олгогчийг дэмжих үйлчилгээний 

хүрээнд хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн аян, ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг, ажлын 

ярилцлага зохион байгуулах үйл ажиллагааг ажил олгогчидтой хамтран зохион байгуулж, ажил 

хайгч иргэдийг ажлын шууд ярилцлаганд хамруулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллалаа.  

Үүний хүрээнд 500 хүртэлх ажлын байр зарласан ажил олгогч байгууллагуудын хүний 

нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг ажил олгогчидтой хамтран зохион байгуулж, 

бүртгэлтэй 5516 иргэнийг ажлын шууд ярилцлаганд хамруулсан ба үүнээс Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвд 1700 иргэн, ажил олгогч байгууллага дээр 3816 иргэн тус тус ажлын 

ярилцлаганд хамрагдсан байна.  

 

Ажлын байрны өдөрлөгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгтээр харуулбал: 

№ 
Ажил олгогч байгууллага       
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1 “Батбайгаль” ХХК 2018.02.09 40 10 60 35 4 

2 “УКР электромонтаж” ХХК 2018.02.13 40 2 35 20 8 
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3 2018.02.26 

4 “Цамхагт кран” ХХК 2018.02.21 4 3 15 9 5 

5 “Юмэко” ХХК 2018.02.26 5 1 65 40 7 

6 “Номин холдинг” ХХК 2018.01.29. 6 2 35 35 2 

7 
“Новотел” Олон улсын зочид 

буудал 

2018.03.01 

150 47 500 469 79 8 2018.03.02 

9 2018.03.03 

10 
“Бүргэд констракшн” ХХК 

2018.03.05 
106 5 132 54 15 

11 2018.05.06 

12 
“Говь” ХК 

2018.03.15 
237 17 150 92 21 

13 2018.03.16 

14 “Модерн Номадс” сүлжээ 

ресторан 

2018.03.20 
50 5 100 75 11 

15 2018.03.21 

16 
“Эм Си Эс” групп 

2018.03.22 
150 17 150 95 18 

17 2018.03.23 

18 “Шар зүлэг” ХХК 2018.03.28 8 4 30 25 3 

19 “Цэцэн хангай” ХХК 2018.04.09 20  25 11 3 

20 
“Гоёо” ХХК 

2018.04.12 
162 28 200 150 29 

21 2018.04.13 

22 “Хүчит зам” ХХК 2018.04.25 15  25 22 5 

23 
“Таван богд” групп 

2018.04.27 
300 16 250 228 32 

24 2018.04.28 

25 
“Жигүүр гранд” ХХК 

2018.05.10 
130 15 55 29 8 

26 2018.05.11 

27 “Гацуурт” ХХК 2018.05.25 100 20 150 51 17 

28 
“Эко констракшн” ХХК 

2018.06.14 
500 22 250 23 15 

29 2018.05.15 

30 
”Дархан минж” ХХК 

2018.06.21 
118 13 98 54 31 

31 2018.06.22 

32 “Сентрал экспресс Си Ви Эс” 

ХХК 

2018.06.27 
100 6 150 39 17 

33 2018.06.28 

34 
“Эко констракшн” ХХК 

2018.08.09 
500 6 74 16 4 

35 2018.08.10 

36 
“Дархан минж” ХХК 

2018.09.12 
100 16    

37 2018.09.13 

38 “Хөдөлмөрч залуучууд” 2018.09.28 600 20 150 77  

39 
“Суман гүн” ХХК 

2018.10.11 
80 10 75 19 9 

40 2018.10.12 

41 
“Тохирох ажилд зөв хүнийг” 

job and career fair 
2018.10.24 30 10 40 21 6 

42 “Аодэ” ХХК 2018.11.06 20 2 60 11 6 

Нийт 3571 297 2874 1700 355 
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ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧИЛСАН БАЙДАЛ 
 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, нийслэлийн 

хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус, иргэний 

нийгмийн, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 

ажиллалаа.  

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг нэмэгдүүлэх, төрийн зарим үйлчилгээг хувийн 

хэвшлээр хавсаран гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэн, Нийслэлийн 9 дүүргийн Хөдөлмөр 

халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, 152 хороо, нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар 

Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбоо, Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо, Эмэгтэйчүүдийн 

хөдөлмөрийг дэмжих холбоо, Монголын сонсголгүй иргэдийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо, 

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн нэгдсэн холбоо, Карьер хөгжлийн төв, “ORP” институт, 

Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн зэрэг 700 гаруй төрийн ба төрийн бус байгууллага, 

ажил олгогч аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран сургалт хөгжлийн үйл ажиллагаа, ганцаарчилсан 

зөвлөгөө, хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн аян, хөдөлмөр зуучлалын үйл ажиллагааг явуулсан 

байна.  

Дэмжих төвийн фэйсбүүк хуудсаар төвийн үйл ажиллагаа, хаяг байршил, зохион 

байгуулж буй арга хэмжээ, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх мэдээ, мэдээллийг тухай бүр 

нийтэлж, давхардсан тоогоор 20 гаруй мянган иргэнд хүрсэн байна. Мөн нийслэлийн ЗДТГ-ын 

Хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран төвийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ мэдээлэл, 

сурталчилгаа /шторк/, зохион байгуулж буй үзэсгэлэн худалдаа, яармаг, ажлын байрны 

өдөрлөгүүдийн талаарх мэдээллийг тус байгууллагын www.ubbirj.ub.gov.mn сайт, фэйсбүүк 

хуудас, FM, радио, телевизрээр иргэд, олон нийтэд сурталчлан ажиллалаа.  

 

2. БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ, ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ НИЙСЛЭЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨР 

Нийслэлийн ИТХ-ын 2014 оны 17/16 дугаар тогтоолоор баталсан “Бичил бизнесийг 

дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   

Тайлант хугацаанд, “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сан”-гийн зөвлөлийн 2017 

оны 05 дугаар “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн сангаас олгосон 

санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх тухай” тогтоолын дагуу нийслэлийн 150 хороонд 

байгуулагдсан 123 Хадгаламж зээлийн хоршооноос хамтран ажиллах гэрээний хугацаа 

дуусгавар болсон 102 хоршооны гэрээг сунгаж, нийт олгосон санхүүжилтийн 19,5 хувь буюу 

3.065.040.103 төгрөгийг Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн санд буцаан төвлөрүүлээд 

байна.  

Сангийн хурал:  

“Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн 

сан”-гийн зөвлөлийн 2018 оны эхний хурлыг 

03 дугаар сарын 15-ны өдөр Хангарьд 

ордоны 14 давхарт зохион байгуулсан бөгөөд 

хурлаар дараах 8 асуудлыг хэлэлцсэн болно.  

- 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 

- Хадгаламж, зээлийн хоршоодын эргэн 

төлөлтийн мэдээ 

- 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

- 2018 оны үйл ажиллагааны төсөв 
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- Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг 

бууруулах нийслэлийн хөтөлбөрт 

өөрчлөлт оруулах тухай 

- Хадгаламж, зээлийн хоршооны цаашдын 

хөгжил чиг хандлага 

- СЗХ-ны 2017.07.20-ны өдрийн 149 тоот 

тогтоолоор хадгаламж, зээлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх тусгай тусгай 

зөвшөөрөл түдгэлзсэн, гүйцэтгэх 

удирдлага шинэчилсэн хадгаламж 

зээлийн хоршооны танилцуулага 

- ХЗХ-дод нэмэлт санхүүжилт олгох тухай 

Иргэдийг сургалтад хамруулсан 

байдал:  

- 2018 оны 03 дугаар сард "Хүний хөгжил 

судалгаа сургалтын төв"-өөс зохион 

байгуулсан "Гадаад худалдааны ерөнхий 

ойлголт" сэдэвт сургалтанд 24 ХЗХ-ны 

120 бичил бизнес эрхлэгч иргэн 

- Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг 

бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд хамтран ажилладаг хадгаламж, 

зээлийн хоршоодын дарга, хяналтын 

зөвлөлийн дарга нарт “Хадгаламж, 

зээлийн хоршооны тухай” хуульд заасан 

үүрэг хариуцлага, хоршоодын гүйцэтгэх 

удирдлагад хэрхэн хяналт тавих талаар 

сургалтыг 2018 оны 05 болон 10 дугаар 

сард зохион байгуулж, 123 хоршооны 500 

гаруй иргэнийг тус тус хамруулсан байна.  

Хяналт шалгалт хийх ажлын хүрээнд: 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын даргын 03 дугаар сарын 21-ний 

өдрийн А/07 тоот тушаалаар “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд хамтран ажилладаг хадгаламж, зээлийн хоршоодоос санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон 

8, түдгэлзүүлсэн 5 нийт 13 хадгаламж, зээлийн хоршоодод хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг 

байгуулж, газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний 

өдрөөс 30-ны өдрүүдэд хяналт, шалгалтыг хийж ажилласан.   

Бусад: Сантай ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг Сангийн яамны дэргэдэх “Бичил 

санхүүгийн хөгжлийн сан”-ийн үйл ажиллагаатай танилцсан бөгөөд тус сан нь мөн ямар нэгэн 

хуулийн этгээд болоогүй /Монгол улс болон Дэлхийн банкны хооронд байгуулсан олон улсын 

гэрээний дагуу/ байна.  

Үйл ажиллагааны чиглэл: 
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-    Иргэдийн амьжиргааны эх үүсвэрийг дээшлүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

бичил санхүүгийн үйлчилгээ явуулдаг банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудад 

бөөний зээл олгодог 

-    Бичил санхүүгийн салбарын хөгжлийг дэмжих, салбарын чадавхийг бэхжүүлэх, хөдөө 

орон нутгийн иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, бизнесийн үйл ажиллагааг 

дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах 

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

2.1. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг байгууллагын хэмжээнд 

мэдээллээр хангах, хяналтад авах, төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах зохион байгуулалтаар 

хэрэгжүүллээ. Үүнд: 

- Байгууллагын нийт албан хаагчдад дээд газраас шинээр гаргасан болон хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй захирамжлалын баримт бичгүүдийг тухай бүр танилцуулан, мэдээллээр 

хангасан. 

- “Мэргэжилтнүүдийн тайлан, биелэлт гаргах хуваарь”, “Захирамжлалын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах төлөвлөгөө”-г боловсруулан хэрэгжүүлсэн. 

- Бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналтыг сайжруулах зорилгоор 

“Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн зорилтуудын холбогдох заалт, арга 

хэмжээний жагсаалт, эрх зүйн актууд”-ыг түүвэрлэн боловсруулсан. 

- 2018 оны байдлаар давхардсан тоогоор нийт 100 гаруй тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг 

сар, улирал, хагас жилээр гарган, холбогдох дээд газруудад хүргүүлсэн. 

- “Газрын үйл ажиллагааны тайланд мэдээлэл бүрдүүлэх болон тайлан боловсруулах 

зөвлөмж” боловсруулж, арга зүйгээр хангасан. 

 

ХХҮЕГ-т 

/цаасан суурьтай/ 

НЗДТГ-т 

/L-monitoring программ/ 

Ерөнхийлөг

чийн зарлиг 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

ХНХСай

дын 

тушаал 

ХХҮЕГ-ын 

даргын 

тушаал 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

НИТХТ-ийн 

тогтоол 

НЗД-ын 

захирамж 

НЗД-ын 

албан 

даалгавар 

Нийслэлийн 

удирдлагууда

ас өгсөн үүрэг 

даалгавар 

3 15 3 4 18 12 29 8 8 

25 75 /давхардсан тоо/ 

 

2.2. “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ - АМЬДРАХ ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ”-ИЙН 

ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 2018 оныг “Иргэдийн 

оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай А/01 дүгээр захирамж, 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн Төлөвлөгөө батлах тухай 

А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд: 

  

✓ Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг шинэ 

шатанд гаргах, Шийдвэр гаргах түвшинд иргэд оршин суугчдын саналыг тусгах, Хотын 

хөгжил, бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 3 

http://www.mdf.mn/
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зорилтын хүрээнд 6 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр байгууллагын төлөвлгөө гарган 

хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон ажиллалаа.     

 

✓ Нийслэлийн “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан тус байгууллагад хамаарал бүхий 4 үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг оны эхний хагас жилийн байдлаар гарган нийслэлийн Засаг Даргын 

Тамгын Газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүллээ.  

 

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Сахилга  

хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" 01 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд: 

✓ Албан даалгаврын хэрэгжилтийг бүх шатанд хангах үүднээс тус байгууллагын 3 зорилт 

16 үйл ажиллагаа бүхий ажлын төлөвлөгөөг баталсан маягтын дагуу боловсруулан 

баталж, биелэлтийг Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий газарт сар бүрийн 

20-ны дотор, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газарт сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор 

тус тус тайлагнан ажиллаж байна. 

✓ Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын даргын 

2015 оны А/69 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Ёс зүйн дүрэм”-ийг 

үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

✓ Хууль дээдлэх зарчмыг баримтлан үйл ажиллагаандаа Төрийн албаны тухай хууль, 

Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Нийтийн 

албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төсвийн 

тухай хууль болон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох хууль тогтоомжийг чанд 

мөрдөж, хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин ажиллалаа. 

✓ Ажилтан, албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг сайжруулах, үүрэгт ажлаа 

чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор 

“Сахилгын зөрчилд авах арга хэмжээний тухай жагсаалт”-ыг боловсруулж,  

байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан ажилтан, албан хаагчдад мэдээлсэн.  

Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу ажилтан сахилгын арга хэмжээ авах 

шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй тохиолдолд хандах дээд шатны байгууллагуудын талаар 

мэдээлэл, зөвлөгөөг хүргэлээ.   

✓ Өдөр бүр цагийн бүртгэлийг гараар хийж, цаг бүртгэлийн автомат машинтай тулган, 

ажлын цаг ашиглалтад хэлтсийн дарга нар тогтмол хяналт тавин ажилласан ба сар 

бүрийн ирцийн  мэдээг байгууллагын мэдээллийн самбарт ил тод байршуулж, газрын 

хурлаар хэлэлцсэн. НЗДТГ-аас 2018 оны 03 дугаар сард харьяа байгууллага, 

агентлагуудын албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, ирцэд хийсэн бүртгэл, хяналт 

шалгалтаар нийт албан хаагчид зөрчилгүй, 100 хувийн ирцтэй байв.  

✓ Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр гаргасан оновчтой шийдэл, шинэ санал, санаачилга, төсөл, хөтөлбөрийг 

дэмжих, туршин нэвтрүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

даргын 2018 оны А/04 дүгээр тушаалаар нийт албан хаагчдын дунд нэг сарын болзолт 

уралдаан зарласан. Болзолт уралдааныг Газрын даргын зөвлөлийн шийдвэрээр 2018 

оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр нийт албан хэлэлцүүлэн дүгнэв. Уралдаанд 
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мэргэжилтэн Д.Баясгалан нэгдүгээр байр эзэлж 300,0 мянган төгрөг, мэргэжилтэн 

Н.Одонтуяа хоёрдугаар байр эзэлж 150,0 мянган төгрөгөөр шагнагдав.  

✓ Албан даалгаврын хүрээнд сар бүр тодорхой ажлууд зохион байгуулан хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлахын зэрэгцээ төрийн албан хаагчдын ёс зүй, ажлын 

цаг ашиглалт, бүтээмжид дотоод хяналт, үнэлгээ хийн, зөвлөмж, дүгнэлт гарган 

ажиллалаа.  

✓ Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 

2018.08.22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018.08.20-ны 

өдрийн 03 тоот албан даалгавар гарсантай холбогдуулан Газрын даргын А/36 дугаар 

тушаал, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарч, хэрэгжилтийг сар бүр тайлагнан ажиллав.  

✓ Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд, Нийслэлийн 

Засаг даргын 2018 оны А/798 дугаар захирамжийн дагуу тус Газрын албан хаагчдын 

ажлын байрны шинжилгээ хийх, шинжилгээний дүнд тулгуурлан байгууллагын чиг 

үүргийн давхардал, хийдлийг арилгах, ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа 

холбоог сайжруулах ажлыг зохион байгуулж, тайланг заавар, маягтын дагуу гарган 

Нийслэлийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлэв.   

✓ Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, 2019.01.01-ний өдрөөс дагаж 

мөрдөхтэй холбогдуулан түүний мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжилтийг 

ханган ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд, хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 

байгууллагын албан хаагчдад сургалт хийн, байгуулллагын ubbirj.ub.gov.mn сайтад 

байршуулан олон нийтэд сурталчлав.  

✓ Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх Газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 

хамтарсан 2018 оны 265/72 дугаар тушаалыг үндэслэн ХХҮЕГ-ын даргын А/245 дугаар 

тушаалын дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчид, байгууллагын үйл ажиллагаа, 

мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг тус байгууллага дээр 11 дүгээр сарын 15-20-ны 

өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01, 03 тоот албан даалгаврын хүрээнд: 

✓ Байгууллагын дүрмийг шинэчлэн батлуулсан. 

✓ Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнийг Газрын даргын 2018 оны А/27 дугаар тушаалаар баталж, дотоод 

журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан шинэчлэн баталлаа.   

✓ Иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэл, ёс зүйн доголдол гаргахгүй үйлчлэх зорилгоор 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах шаардлага МNS:2016 

стандартыг мөрдөн ажиллалаа.  

✓ Нийслэл, удирдах дээд байгууллагаас зарласан хурал, удирдах ажилтнуудын шуурхай 

зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд удирдлага болон хариуцсан 

мэргэжилтнүүд тухай бүр оролцон ажлын явц, үр дүнг тогтоосон хугацаанд холбогдох 

байгууллагуудад танилцуулан тайлагнан ажилласан. 

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

3.1. ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Монгол улсын Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 

хөгжлийн бодлогын бусад баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн зорилттой уялдуулан хөдөлмөр 

http://ubbirj.ub.gov.mn/
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эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллав.  

Үйл ажиллагаандаа Төрийн албаны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Шилэн 

дансны тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 

эрхийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон эрхлэх асуудлын 

хүрээний холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж, хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин 

ажиллалаа.  

“Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д үндэслэж, байгууллагын ёс зүйн 

зарчим, эрхэмлэн дээдлэх ёс, хэм хэмжээг тогтоон, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

даргын 2015 оны А/69 тоот тушаалаар баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын ажилтан, албан 

хаагчдын ёс дүйн дүрэм”-ийг мөрдөн ажилласан. 

  Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд 2018 оны 

12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 6122 ажлын байр шинээр бүртгэгдэж, 22703 ажлын 

байрны захиалга авч, 22531 ажилгүй иргэнийг бүртгэснээс 17478 иргэнийг тохирох ажлын 

байранд зуучилж 12746 хүн нь буюу 73 хувь нь ажилд орсон байна. Мөн 17990 иргэнд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 177 иргэн бүртгэснээс 33 хүнийг  

тохирох ажилд зуучилсан байна. 

 

1. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох мэдээллээр хангах үйлчилгээ 

 

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг 

нийт 11500 иргэн, бүлгээр 10000, ганцаарчилсан хэлбэрээр 1500 иргэнд үзүүлэхээр төлөвлөн 

ажилласны дагуу Нийслэлийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан 

мэргэжилтнүүд болон Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2018 оны 

04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/68 дугаар 

тушаалаар батлагдсан Ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох үйлчилгээг үзүүлэх эрх бүхий 

байгууллагын жагсаалтад орсон хүсэлт гаргасн 

25 сургалтын байгууллага, хөдөлмөрийн 

биржүүдтэй хамтран 2018 онд ганцаарчилсан хэлбэрээр 2955, бүлгээр10378 нийт 13333 

иргэнд тус үйлчилгээг үзүүлж ажиллалаа. Гэрээлэн гүйцэтгүүлсэн сургалтын явцад 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/18 

дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг хяналт тавьж ажилласан. Бүлгийн сургалтуудаас 

дурдвал:   

• Зэвсэгт хүчний 015, 016, 032 дугаар цэргийн ангиудын хугацаат цэргийн 450 албан хаагч 

• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 409 дүгээр хаалттай хорих ангийн  

150 хүмүүжигч 
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• Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Монгол 

Солонгосын политехникийн коллеж, 

Төмөр замын МСҮТ, Хууль сахиулахын 

их сургууль, Монгол бизнес дээд 

сургууль, Үйлдвэрлэл урлалын 

политехникийн коллеж, Энэрэл МСҮТ 

684 оюутан суралцагч 

• Сүхбаатар дүүргийн зорилтот бүлгийн 

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 

хамрагдаж буй өрхийн гишүүн, ажил 

хайгч 156 иргэн 

• Баянзүрх дүүргийн 133 дугаар сургууль, 

Амгалан цогцолбор сургууль, Шинэ 

зууны удирдагч сургууль, Хан-уул 

дүүргийн 15, 34, 60, 71, 114, 115, 118 

дугаар сургууль, Баянгол дүүргийн 20, 

40, 54 дүгээр сургууль, Сэтгэмж 

цогцолбор сургууль, Сонгинохайрхан 

дүүргийн 9 дүгээр сургууль, Сүхбаатар 

дүүргийн 3, 4 дүгээр сургууль, Чингэлтэй 

дүүргийн 50 дугаар сургуулийн ахлах 

ангийн 2910 сурагч 

• Төвийн 6 дүүргийн 1136 ажил хайгч иргэн 

• Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 65 иргэн, Сэргээн засалт, 

сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн 30 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, Чингэлтэй 

дүүргийн 25 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

нийт 120 иргэн 

• Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан 1708 иргэн 

• Мөрөөдлийн гараа-Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ?, Мөрөөдлийн гараа-Чанга сэтгэ, 

Мөрөөдлийн гараа-боломж атга, Мөрөөдлийн гараа-Өөдөө мац арга хэмжээний 

хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн 54 сурагч, их дээд сургуулийн 738 оюутан, 

залуучуудыг хамруулсан.  

• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр дамжуулан ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

бүлгийн сургалтад 169 иргэн хамрагдсан байна. 

 

 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 3789 сурагчдыг бүлгийн сургалт, зөвлөгөөнд 

хамруулсан ба ганцаарчилсан хэлбэрээр ерөнхий боловсролын сургуулийн 722 сурагчдыг 

хамруулж зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж ажилласан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

сурагчид, нийгмийн ажилтнууд, багш нарт зориулан дараах гарын авлага, видео, танилцуулгыг 

эрхлэн гаргаж, тараасан ба байгууллагын цахим сайт, пэйж хуудас, фм радио, телевиз, бусад 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан ажиллалаа. Үүнд:  
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1. Мэргэжлийн цагаан толгой нэвтрүүлэг –

мэргэжлүүдийг танин мэдэхэд нь туслах 

зорилгоор 100 мэргэжлийг танилцуулах 

бөгөөд СD-ны хамт мэргэжил сонголтын 

талаар гарын авлага багтсан болно. 

Нэвтрүүлгийн 1 дугаарт нэг мэргэжлийг 7 

бүлэг асуулт хариултын хүрээнд 

танилцуулахаар бэлтгэсэн.  

2. Монгол Улсад хамгийн эрэлттэй байх 10 

ажил мэргэжил видео танилцуулга 

3. Дэлхийд хамгийн эрэлттэй байх 10 ажил 

мэргэжил – видео танилцуулга /2020 оноос 

хойш түүнээс цаашхи хугацаанд ямар 

мэргэжил хамгийн эрэлттэй байх вэ?/  

4. Хүүхдийн эрхийн конвенцийн өдөрт 

зориулан Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт 1, 2 

видео танилцуулга 

5. Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөрийг 

зогсооцгооё! видео танилцуулга 

6. Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөрийг 

зогсооцгооё! – зурагт хуудас 

7. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй 

хэлбэрийг устгая! – гарын авлага /Хүүхдийн 

хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдөр жил 

бүрийн 6 дугаар сарын 12/ 

8. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний 

видео танилцуулга 

9. Зохистой хөдөлмөрийн төлөө хамтдаа 

сэтгүүл 

10. Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн ТББ-тай хамтран гар утсан дээрээ суулган 

ашиглах боломжтой “Смарт тест” аппликейшныг хэрэглээнд нэвтрүүлэн ажиллаж 

байна. Мэргэжил сонголтын цогц оношилгоонд дараах тестүүдийг оруулж өгсөн. Үүнд:  

1. 70 асуулга бүхий өөрийн хувийн зан төлөвийн онцлогийг тодорхойлох тест  

2. 66 асуулга бүхий өөрийн ажил мэргэжлийн сонирхлыг тодорхойлох тест  

3. 20 асуулга бүхий ажил мэргэжлийн сэдлийг тодорхойлох тест 

11. Мөн 45 асуулга бүхий “Стресс түүнээс үүсэх эрслийн үнэлгээ” тестийг оруулж өгсөн. 

Хувь хүн хаана ч ашиглах боломжтой бөгөөд өөрийн гар утсандаа суулган ашиглаж 

болохоороо давуу талтай юм. Тестээр тодорхойлсны дараа Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвд хандан мэргэжлийн сэтгэл зүйч, мэргэшсэн зөвлөхөөс зөвлөгөө мэдээлэл 

авах боломжтой. 
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 Мөрөөдлийн гараа арга хэмжээ: 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

санаачлагаар жил бүр үе шаттайгаар зохион 

байгуулдаг ба 2018 оны 1, 4, 6, 9 дүгээр 

саруудад “Мөрөөдлийн гараа-Мэргэжлээ 

хэрхэн сонгох вэ?”, “Мөрөөдлийн гараа-Чанга 

сэтгэ”, “Мөрөөдлийн гараа-боломж атга”, 

“Мөрөөдлийн гараа-Өөдөө мац” гэсэн 

нэртэйгээр 4 удаа зохион байгууллаа. Арга 

хэмжээний хүрээнд Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн ахлах ангийн сурагчид, их дээд 

сургуулийн нийт 738 оюутан, залуучуудыг 

хамрууллаа. Өөр өөр салбарын төлөөлөл 

болсон нийгэмдээ байр сууриа эзэлсэн, 

амжилттай яваа зочин залуучуудыг урин 

оролцуулан оролцогчдод өөрсдийн мэдлэг, 

туршлага, амжилт, мэргэжил сонголт, 

мөрөөдөл, амжилтаасаа харамгүй 

хуваалцаж, үлгэр дууриал үзүүлсэн нь тус 

арга хэмжээний онцлог байлаа. 

Арга хэмжээний үндсэн хэсэгт хувь хүн хүсэл мөрөөдөлдөө хэрхэн хүрэх, зорилгоо 

хэрхэн төлөвлөх, өөрийгөө нээж олох, мэргэжил сонголтоо хэрхэн хийх зэрэг сэдвийн хүрээнд 

хэлэлцүүлэг хийсэн ба сүүлийн хэсэгт оролцогч залуус зочидтой танилцаж хувийн зөвлөгөө 

авах, зураг авахуулах болон асуулт асууж хариултаа авах боломжийг олгосон 
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2. Ажилд зуучлах үйлчилгээ 

 Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 2018 онд 24169 ажлын байрны захиалга авч, 

25090 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 20120 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилж, 15570 иргэн  

буюу 77,4 хувь нь ажилд орж, 27036 иргэнд ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн байна. Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 180 иргэн бүртгэснээс 19,0 хувийг тохирох ажилд зуучилсан байна. 

Нийслэлийн хэмжээний хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээг сүүлийн 3 жилээр 

үзүүлвэл: 

 

Өдөрлөг яармаг:  

2018 онд Тус Газраас 10 гаруй удаагийн томоохон хэмжээний өдөрлөг яармагийг 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. Үүнд: 

 

29513

23110

15606

30143

36529

25209

15199

30679

25090

20120

15570

24169

Бүртгэсэн иргэний тоо Ажилд зуучилсан иргэний тоо Ажилд орсон иргэний тоо Ажлын байрны захиалгын тоо

2016-2018 оны хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ

2016 2017 2018
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 1. “Аялал жуулчлал ба Хөдөлмөр 

эрхлэлт” өдөрлөгийг жил бүр уламжлал 

болгон зохион байгуулдаг ба Нийслэлийн 

аялал жуулчлалын газар, Нийслэлийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийслэлийн 

залуучуудын хөгжлийн газар, Улаанбаатар 

хотын цагдаагийн газар, Монголын оюутны 

холбоо хамтран 2018 оны 04 дүгээр сарын 

13-ны өдөр Улаанбаатар чуулгын 2 давхарт 

зохион байгууллаа. Аялал жуулчлалын 

салбарт ажиллах сонирхолтой оюутан 

залуус, идэвхтэй ажил хайгч иргэдийг эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу түр болон байнгын 

ажлын байртай болох, аялал жуулчлалын байгууллагуудад шаардлагатай байгаа мэргэжлийн 

ажилтнаа олоход нь дэмжлэг үзүүлэхэд тус яармагийн зорилготой бөгөөд хөдөлмөрийн 

яармагийн үеэр нээлттэй ажлын байр зарласан жуулчны бааз, тур оператор, зоогийн газар, 

зочид буудлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 35 аж ахуйн нэгж 500 гаруй ажлын байр 

санал болгож ажиллалаа.  

Мөн өдөрлөгийн үеэр “Оюутан цагдаа” хөтөлбөрт хамрагдах сонирхолтой оюутнуудыг 

бүртгэж, мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Оюутан цагдаа нь  жуулчны идэвхтэй 

улирлын хугацаанд буюу 6-н дугаар саруудад гадаадын иргэд, жуулчдад нийслэл хот, 

Монголын түүх соёлоо сурталчлахын зэрэгцээ тэдэнд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хотын үзвэр, 

үйлчилгээ, гудамж, талбайд аялах, зорчих үед нь мэдээллээр хангах, гэмт хэрэгт өртөхөөс нь 

урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэйгээр ажиллана.  

 

2. “Мэргэжлийн боловсрол сургалт-Ажилсаг Монгол”  

Өдөрлөгт МСҮТ, Сургалтын байгууллагууд, 

Залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн 

эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын газар, 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, ажил 

олгогч байгууллагуудын хамтарсан “Мэргэжил 

бүхэн сайхан” өдөрлөг 2018 оны 

6 дугаар сарын 19-20-ний өдрүүдэд 

Сүхбаатарын талбайд болж, мэргэжлийн 

боловсрол эзэмшиж буй хүүхэд, залуучуудын 

өөрсдийнх нь хийж бүтээсэн бүтээлийн 
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үзэсгэлэн, яармаг суралцагчдын ур чадварын үзүүлэх тоглолт, сургуулиудын танилцуулгыг 

олон нийтэд хүргэх, ажилд зуучлах, зөвлөгөө мэдээллээр хангах үйлчилгээ явагдсан. 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар иргэдэд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар 

иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч, оролцож буй МСҮТ-үүдэд байгууллагын үйл ажиллагаа, төсөл 

хөтөлбөр, ажилд зуучлах үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгч, танилцуулга, гарын авлагыг 

хүргэж ажиллалаа.  

 

 

3. “Нээлттэй ажлын байр, карьерын үзэсгэлэн” өдөрлөгийг 

Юнайтед карьер консалтинг ТТБ-тай хамтран МУИС-ийн шинэ 

номын санд 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ы өдөр зохион байгуулав. 

Өдөрлөгөөр сургуулиа төгсөөд хөдөлмөрийн зах зээлд гарч байгаа 

шинэхэн төгсөгчдийг тохирох ажил мэргэжлийн чиглэлд зуучлах, 

хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ мэдээллээр хангах, төгсөгчдөд 

ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажиллалаа. Тус үзэсгэлэн 

яармагт 30 гаруй бизнесийн байгууллага нээлттэй ажлын байраа 

танилцуулж оролцсон бөгөөд 900 гаруй оюутан ажил хайгчаар 

бүртгүүлсэн.  
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4. “Япон Монголын хөдөлмөрийн яармаг”-ийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-21-ний 

өдрүүдэд зохион байгуулсан ба 2052 нээлттэй ажлын байрыг 165 ажил хайгч иргэдэд 

танилцуулж, 290 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Тус арга хэмжээнд 25 ажил олгогч 

байгууллага оролцож нээлттэй зарласан ажлын байраа танилцуулсан. Мөн Япон улсад 

сургууль төгсөж ирсэн болон япон хэлтэй залууст эх орондоо ажиллах боломжийг олгох, 

оролцогч компанитай газар дээр нь танилцан, мэдээлэл авч, ажлын анкет бөглөх, тус улсад 

суралцах, ажилд орох зэрэг мэдээлэл зөвлөгөөг мэргэжлийг ажилтнаас үнэ төлбөргүй авах 

боломжийг олгосон юм.  

Мөн их дээд сургуулиуд, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-тай хамтарсан өдөрлөг 

яармагийг 5 удаа зохион байгуулж ажиллалаа.  

 
5. “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” өдөрлөгийг 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 4 үндсэн зорилт 

27 арга хэмжээ бүхий “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” 

нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг нэг 

дороос үзүүлэн нэг талаас  ажил хайгч иргэдэд 

түр болон байнгын ажлын байраар хангагдах 

боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх, нөгөө талаас 

ажил олгогчид шаардлагатай ажиллах хүчнээр 

хангагдахад дэмжлэг үзүүлэх, төр-хувийн 

хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах 

зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

“ Эйч ар клуб” ТББ хамтран “Нэг өрх-Нэг ажлын 

байр” хөдөлмөрийн яармагийг 2018 оны 09 

дүгээр сарын 19-ний өдрийн 1000-1600 цагийн 

хооронд Жанжин Сүхбаатарын талбайд зохион 

байгууллаа. Өдөрлөгөөр:  

1. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын дэргэдэх Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төв, Эйч ар клубээс өдөрлөгт татан 

оролцуулсан 71 ажил олгогчийн 5942 нээлттэй 

ажлын байрыг иргэдэд танилцуулж ажилласан 

ба өдөрлөгийн үеэр 1710 иргэнийг бүртгэж, 1252 

иргэнд ажлын байр санал болгож, 1516 иргэнд 

зөвлөгөө, мэдээлэл өгөн ажиллалаа. 

2. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын дэргэдэх Цагийн ажлын биржээс 12 ажил 

олгогчийн 21 нээлттэй цагийн ажлын байрыг 

иргэдэд танилцуулж ажилласан ба өдөрлөгийн үеэр 139 иргэнийг бүртгэж, 69 иргэнд цагийн 
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ажлын байр санал болгож, 113 иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл  өгч 1500 иргэнд цагийн ажлын хөтөч 

гарын авлага, танилцуулгыг тараасан. 

3. Мэргэжлийн сэтгэл зүйчид 205 иргэнд сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл 

өгч ажилласан. 

4. 7 дүүргийн 22 хадгаламж зээлийн хоршоодын 68 зээлдэгч гишүүд 94 нэр төрлийн 

үйлвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ иргэдэд танилцуулж 2.356.000 төгрөгийн борлуулалт 

хийсэн байна.  

6. “Хөдөлмөрийн нэгдсэн өдөрлөг”  

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-

2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ болон 

салбарын хөгжлийн бодлого,  Төрөөс 

хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах 

бодлого түүний хэрэгжилтийг сурталчлах, 

бодлого үйл ажиллагаагаа таниулах, 

иргэдэд үзүүлж байгаа  ажил үйлчилгээний 

нэр төрөл, хүртээмжийг таниулах, ажлын 

байрыг нэмэгдүүлэх замаар ажилгүйдлийн 

түвшинг бууруулах, иргэдийн бодит орлогыг 

нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн сургалтын 

байгууллагын төгсөгчдийн ур чадварыг 

үнэлэх, тэднийг дэмижх зорилгоор 

Хөдөлмөр халамжийн, үйлчилгээний 

ерөнхий газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар хамтран Хөдөлмөрийн 

нэгдсэн өдөрлөгийг  2018 оны 09 дүгээр 

сарын 20-ны өдрийн 1000-1600 цагийн 

хооронд Жанжин Сүхбаатарын талбайд 

зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгөөр Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга 

Б.Нямдаваа, Хөдөлмөр халамжийн, 

үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газрын дарга 

Ч.Саналбаяр, Чингэлтэй дүүргийн 

хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

хэлтсийн дарга А.Сэрээтэр, Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга 

П.Батхүлэг нар өдөрлөгийн үйл 

ажиллагаатай танилцаж иргэдийн санал, 

хүсэлтийг хуваалцлаа. 
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1. “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн 

Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион 

байгуулах арга хэмжээний хүрээнд 34 

мэргэжлийн сургалтын байгууллага үйл 

ажиллагаагаа 3274 иргэнд сурталчилсан ба 

гар хивс, арьсан урлал, эсгий урлал, ороолт 

малгай, загварын дээл, хавтага, олбог болон 

бусад төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг 

танилцуулж 1.020.000 төгрөгийн борлуулалт 

хийсэн байна.  

2. Хувийн хөдөлмөрийн 15 бирж үйл 

ажиллагаагаа сурталчилж, нийслэлийн 

иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээг үзүүлснээр давхардсан тоогоор 

720 ажил хайгч иргэнийг бүртгэж, 502 иргэнд 

ажлын байр санал болгож, 320 иргэнд 

зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн ба 93 иргэнийг 

ажлын байранд бүрэн зуучилж ажилласан 

байна.  

3. Мэргэжлийн болон давтан 

сургалтанд хамрагдсан иргэдийн дунд үсчин, нүүр будалт, хумс засал, оёдлын чиглэлээр ур 

чадварын уралдааныг зохион байгууллаа. Уралдаанд оёдолчин мэргэжлээр 29 иргэн, үсчин 

мэргэжлээр 9 иргэн, нүүр будалтаар 5 иргэн, хумс засалтаар 4 иргэн оролцож ур чадвараа 

сорилоо. Тус уралдааныг доорх нэр бүхий мэргэжлийн, туршлагатай шүүгчид шүүн ажиллалаа. 

6. “Хөдөлмөрч залуучууд” хөдөлмөрийн яармаг 

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Нийслэлийн 

эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд 

хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот 

бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тодорхой зорилтуудыг хангах хүрээнд 

залуучууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар хамтран 

"Хөдөлмөрч залуучууд" хөдөлмөрийн яармагийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд зохион байгууллаа.  
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Хөдөлмөрийн яармагт зохион байгуулагч байгууллагуудаас гадна Карьер хөгжлийн төв, “ORP” 

институт, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн, Монголын сонсголгүй иргэдийн 

байгууллагуудын нэгдсэн холбоо, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн нэгдсэн холбоо зэрэг 

төрийн бус байгууллагууд, ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцов. 

Арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2300 гаруй ажлын байранд иргэдийг 

бүртгэж зуучилснаас гадна 23 ажил олгогч байгууллага ажлын туршлагагүй залуучууд болон 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллах боломжтой 600 гаруй ажлын байрыг нээлттэй зарлаж, 

хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.   

 Хөдөлмөрийн яармагийн үеэр нийт 300 гаруй иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө хүргэж, 98 

иргэнийг бүртгэсэн ба ажилд ороход шаардлагатай ганцаарчилсан зөвлөгөөг 25 иргэнд 

мэргэжлийн байгууллагууд үзүүллээ. 

7. Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018 

 Нийгмийн олон талын оролцоонд тулгуурлан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж, гарц, шийдлийг тодорхойлох, 

хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, техник технологийн 

болон менежментийн өөрчлөлт, шинэчлэл хийх шаардлага, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замын 

талаар хэлэлцэх зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас санаачлан Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар, Карьер хөгжлийн төвтэй хамтран “Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-

2018” арга хэмжээг “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” уриан дор 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр 

хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван тал, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, боловсрол, 

шинжлэх ухааны салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, ажил олгогч аж ахуйн 

нэгж, мэргэжлийн холбоод, эрдэмтэн судлаачид зэрэг 300 гаруй төлөөллийг оролцуулан 

зохион байгууллаа. 

 

 “Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018” 

арга хэмжээ нь Монгол улсад анх удаа 

зохион байгуулагдаж байгаа төдийгүй “Нэг 

өрх-Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж 

буй үйл ажиллагаа, цаашид хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ, тулгамдаж буй асуудлуудыг 

судалгаанд тулгуурлан хөндсөнөөрөө 

онцлог болов. Мөн “Миллениалуудын 
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карьерыг хэрхэн удирдах вэ?” сэдвээр “United business review” ХХК-ий Захирал Д.Асралт 

илтгэл тавьсан нь форумын нэгэн шигтгээ байлаа.  

Форумыг Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч, 

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр нээж үг хэлсэн ба нэгдсэн хуралдаан, салбар 

хуралдаанууд нь панелисттай хэлэлцүүлэг хэлбэрээр зохион байгуулагдсан.  

Нэгдсэн хуралдаан нь “Хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг хандлага” 

чиглэлээр зохион байгуулагдаж, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга П.Батхүлэг, 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 

М.Алтангэрэл, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар 

нарын үндсэн илтгэлүүд тавигдлаа. 

 Форумын хүрээнд “Ажлын хандлага нь ур чадвараас илүү”, “Хөдөлмөр зуучлалын 

үйлчилгээний инноваци”, “Мэргэжил сонголт, хөдөлмөрийн бүтээмжийн уялдаа”, “Ажиллах 

хүчний хомсдол уу, менежментийн хомсдол уу” зэрэг чиглэлээр салбар хуралдаанууд зохион 

байгуулагдаж, “NCS” ХХК-ий Захирал Д.Болор, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Төлөөлөгч М.Халиунбат, Хүний нөөцийн судалгааны Үндэсний хүрээлэнгийн Захирал 

Г.Тэгшбүрэн нарын илтгэл тавигдав. 

 Энэхүү арга хэмжээ нь нийгмийн олон талын оролцоонд тулгуурласан, хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж, гарц, 

шийдлийг хэлэлцсэн, хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач 

холбогдолтой үйл ажиллагаа боллоо.  

 Арга хэмжээний төгсгөлд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Дарга П.Батхүлэг 

форумаас гарсан дүгнэлт, зөвлөмжийн төслийг оролцогчдод танилцуулсны зэрэгцээ энэ нь 

цаашид хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, үйл ажиллагаанд ойрын болон дунд, урт хугацаанд авч 

хэрэгжүүлэх оновчтой бөгөөд эерэг өөрчлөлтийг бий болгоно гэж итгэж байгаагаа илэрхийлэв.  

 

3. “ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН УР ЧАДВАР ОЛГОХ 

ХӨТӨЛБӨР” 

Хөдөлмөрийн зах зээл, ажил олгогчдын эрэлт, ажлын байр, ур чадварын судалгаа, 

ажилгүй иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамруулах 

зорилгоор Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018.01.19-ний 01 дүгээр тогтоолын 1 

дүгээр хавсралтаар “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох” 

хөтөлбөрийг ХНХСайдын 2018.02.05-ны А/19 

дүгээр тушаалаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

нэгдсэн удирдамжийг, ХХҮЕГ-ын даргын 

2018.02.19-ны А/36 дугаар тушаалаар батлагдсан 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Дэмжих сангийн хуваарийн 

дагуу хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд зохион 

байгуулан ажиллалаа.  Хөтөлбөр ХЭДС-ийн 

406.900,0 мян төгрөгөөр санхүүжигдэж, 1199 

хүнийг хамруулахаас 12 дугаар сарын 04-ний 

өдрийн байдлаар 1579 хүнийг хамруулж, 

369.162,6 мянган төгрөгийг зарцуулаад байна.    

• Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд, 23 аж ахуйн нэгж 

байгууллагатэй үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах гэрээ байгуулж, ажилгүй, 
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ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй нийт 437 иргэнийг эдийн засгийн 3 салбарт 23 ажил олгогчийн 

үйлдвэрлэл, ажлын байранд 19 мэргэжлээр сургаснаас 81,3 хувь нь ажлын байртай болсон 

байна. Арга хэмжээнд 279-өөс доошгүй иргэнийг хамруулж, 195.300,0 мян төгрөг зарцуулахаас, 

12 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 451 иргэнийг хамруулсан байна.  

Сургалт зохион байгуулах аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг мэдээллээр хангах, мэргэжил 

арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулж, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц байдал, 

хамрагдаж буй иргэдийн мэдээлэл, үр дүнг холбогдох маягтын дагуу гарган, ХХҮЕГ-т тогтоосон 

хугацаанд хүргүүлэн ажиллалаа. Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээллийг 

хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд бүртгэж, мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

Хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн дэлгэрэнгүй тайлан:  

Тус хөтөлбөрийн 5.3.3-т заасны дагуу үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах ажил 

олгогчийн хүсэлтийг 2 удаа хүлээн авч, сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгууллаа.   

Бэлтгэл ажлын хүрээнд Тус Газрын цахим сайт болон Өнөөдөр сонины 2018.04.16-ны 

өдөр, 2018.10.02-ны өдрийн дугааруудад “Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах” 

хүсэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагын баримт бичиг, материалыг хүлээн авах зарыг 

байршуулсан ба 2 удаагийн сонгон шалгаруулалтаар бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг 

нийт 55 аж ахуйн нэгж хүлээн авснаас 43 байгууллага зарласан хугацаанд баримт бичгээ 

ирүүлсэн. 43 байгууллагаас баримт бичгийн шаардлага болон үйлдвэрлэл дээрх дадлага 

зохион байгуулах байр, тоног төхөөрөмж, дадлагын багш, суралцагчдыг сурах, ажиллах нөөц 

бололцоог хангасан 31 байгууллага шалгарч эхний ээлжийн сургалтаар 22 байгууллага, 19 

мэргэжлээр ажилгүй 312 иргэн, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй 55 иргэнийг үйлдвэрлэл дээрх 

сургалтад хамруулсан ба сургалтад хамрагдсан нийт иргэдийн 91,8 хувь нь буюу 337 иргэн 

ажлын байраар хангагдаж, ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

  2 дахь ээлжийн сургалтаар 5 байгууллага, 5 мэргэжлээр ажилгүй 64 иргэн, ажилгүйдэлд 

өртөж болзошгүй 22 иргэн, нийт 86 иргэнийг сургаж байгаа бөгөөд сургалтад хамрагдаж буй 

иргэдийн 90-аас доошгүй хувийг ажлын байраар хангахаар сургалтын үйл ажиллагааг зохион 

байгууллаа.  
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Сургалтад хамрагдсан болон хамрагдаж байгаа иргэдийг мэргэжлээр нь ангилвал: 

        

  

“Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сургалтын 

явцын болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх журам”-ыг газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 19-ний өдрийн А/11 дугаар тушаалаар батлуулан сургалтын явцад хяналт шалгалтын 

ажлыг зохион байгуулж, сургалт зохион байгуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зөвлөгөө 

өгч ажиллалаа. Мөн сургалтад хамрагдсан нийт 45 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох үйлчилгээг үзүүлсэн. 

 
Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулахаар гэрээ байгуулан сургалт 
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• Мэргэжлийн болон давтан сургалтын арга хэмжээ  

 Мэргэжлийн болон давтан сургалтын хүрээнд ХХҮЕГ-ын даргын 2018 оны А/71 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын жагсаалтыг 

үндэслэн 64 сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, нийт 25 мэргэжлээр 

1160 ажилгүй иргэнийг сургасан бөгөөд сургалтад хамрагдагсдын 80,0 хувь нь ажлын байраар 

хангагдав. Сургалтанд 920-оос доошгүй иргэнийг хамруулж, 211.600,0 мянган төгрөг 

төсөвлөгдсөнөөс, 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 1210 иргэнийг хамруулсан байна.  

 
Тус ажлын хүрээнд хийгдсэн ажлын дэлгэрэнгүй:  
“Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах” аж ахуйн нэгж байгууллагын онол 

болон дадлагын байртай танилцах, хяналт үнэлгээ хийх ажлыг Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын даргын А/10 тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан 2018.04.23-05.04-ны 

өдрийн хугацаанд хийж сургалтын бүртгэлийн бэлтгэл ажлыг хангасан.  
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Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

газраас Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион 

байгуулахаар эрх авсан нийт 71 сургалтын 

байгууллага ирүүлснээс 64 нь удирдамжийн дагуу 

2018.04.18-05.02-ны хоорондох хугацаанд 

багтаан ирүүлсэн байна. Иймээс эдгээр 64 

сургалтын байгууллагуудтай 2018.05.04-05.07-

ныг хүртэлх хугацаанд гэрээ байгуулан хамтран 

ажиллахаар болж онол болон дадлагын 

байруудтай нь танилцан, хяналт үнэлгээ хийн 

ажиллалаа.    

Сургалтын байгууллагууд нь Нийслэлийн 

төвийн 6 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  ба 

Сүхбаатар дүүрэгт 16, Чингэлтэй дүүрэгт 12, 

Баянгол дүүрэгт 13, Баянзүрх дүүрэгт 8, 

Сонгинохайрхан дүүрэгт 6, Хан-Уул дүүрэгт 9 тус 

тус байна. 2018.06.04-07.05-ны өдрийг дуустал 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих төв дээр Даваа, 

Лхагва, Баасан гаригуудад сургалтын 

байгууллагуудын сургалт явагдах үйл явцад 

хяналт хийж, Мягмар, Пүрэв гаригуудад иргэдийн 

сургалтын явцын сунгалт хийх ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн.  

Мөн сургалт явуулах чиглэлээр нь авч 

үзвэл сургалтын байгууллагууд нийт 46 төрлөөр 

сургалт явуулах эрх авсан байна. Сургалтын 

төрлөөр нь авч үзвэл фермерийн аж ахуй эрхлэгч, 

ойжуулагч, хүнсний ногооны фермер, хүлэмжийн 

аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн оёдол, эсгүүр, 

хатгамал, эсгий, даавуу урлал, арьс ширэн урлал, 

гутал үйлдвэрлэл, гар урлал, бэлэг дурсгал, модон 

эдлэлийн мужаан, тогооч, талх нарийн боов, сүү 

цагаан идээ боловсруулах, кран өргөгч цамхаг түүнтэй адитгах машины оператор, барилгын 

засал чимэглэл, өрөг угсрагч, бетон арматур, цахилгаанчин, гагнуурчин, сантехникч, барилгын 

мужаан, авто машины засварчин, телевизор гар утасны засварчин, гутал засвар, үсчин, гоо 

засал, гэрийн үйлчлэгч, албан хэргийн ажилтан-нарийн бичгийн ажилтан, цэцэрлэгийн 

багшийн туслах ажилтан, худалдагч, касс, нярав, зөөгч бармен тус тус болно. Сургалтанд 

хамрагдагсдын 933 буюу 79 хувь нь эмэгтэй, 96 хувь нь буюу 1131 нь ажилгүй, 4 хувь нь ажилд 

өртөж болзошгүй иргэнд байна.  4%-ийг тус тус эзэлж байна. Дүүргээр нь авч үзвэл Баянгол 

128, Баянзүрх 310, Сонгинохайрхан 301, Сүхбаатар 122, Хан-Уул 106, Чингэлтэй 123, хөдөө 

орон нутгийн харьяалалтай 90 иргэд байна.  Мөн бага дунд боловсролтой 16, бүрэн бус дунд 

боловсролтой 31, бүрэн дунд боловсролтой 799, дээд боловсролтой 250, техникийн 

мэргэжилтэй 36, тусгай дунд боловсролтой 28 иргэд хөтөлбөрт хамрагдсан байна.  

 



39 
 

Сургалт зохион байгуулсан сургалтын төвүүд: 

1. СИ ПИ ТИ ЭЙ Audit ХХК-ны дэргэдэх сургалтын төв 
2. Меридиан трейд ХХК-ний дэргэдэх “Дестрой” сургалтын төв 
3. Ариунгэрэгэ ТББ-ын дэргэдэх Алтанболомж сургалтын төв 
4. Амжилтын амт ХХК-ны дэргэдэх сургалтын төв 
5. Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж 
6. Хоол зүй шим судлалын монголын нийгэмлэг ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
7. Сэргээн засалт, сургалт үйлдвэрлэлийн төв 
8. Вэст мэтод ХХК-ны дэргэдэх “Бэст иноваци” сургалтын төв 
9. Дардан ирээдүй холбоо ТББ-ын дэргэдэх “Голден Бүүк” сургалтын төв 
10. Монголын экспорт, импортыг дэмжих үндэсний төвийн дэргэдэх “СТАРМҮҮН” с/төв 
11. Эрхэс сувд ХХК-ний дэргэдэх сургалтын төв 
12. Карьер бьюлдинг ХХК-ний дэргэдэх сургалтын төв 
13. Шинэ болд ХХК-ний сургалтын төв 
14. Футур БГБХ нөхөрлөлийн дэргэдэх “Футур” сургалтын төв 
15. Итгэлт бүтээмж төв ТББ-ын дэргэдэх “Бодоё сэтгэе” сургалтын төв 
16. ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэл технологийн сургуулийн МСҮТ 
17. ХОУП ЭНД ЦО ХХК-ний Цоогий үсчин гоо сайхны мэргэжлийн академи сур/төв 
18. Залуу манлайлал хөдөлмөр хүний нөөцийн академи сургалтын төв  
19. Заан шүр ХХК-ний Чамин хийц сургалтын төв 
20. ДТ-Надиа ХХК-ний дэргэдэх Гоо урлал сургалтын төв 
21. Лобид ХХК-ний дэргэдэх сургалтын төв 
22. Хаадын шилтгээн гэр ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
23. Хүчит зам ХХК-ийн дэргэдэх сургалтын төв 
24. Эхлэл-Оргил төгс ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв  
25. Зөв сэтгэл албан боломж ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв  
26. Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор 
27. Цогц үйлчилгээ НҮ-ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
28. Агаар мандал орчин ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
29. Санхүү, хөдөлмөрийн боловсролыг дэмжих төв ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
30. Уран зээ ТББ-ын дэргэдэх Од сургалтын төв 
31. Үлэмж чанар гар урлал ТББ-ын Үлэмж чанар сургалтын төв 
32. Цэнгэл сор ХХК-ны дэргэдэх Зулаа сургалтын төв 
33. Донбил ХХК-ийн дэргэдэх сургалтын төв 
34. Сара Межик ХХК-ны дэргэдэх Сара сургалтын төв 
35. Чин кристалл бридж ХХК-ны дэргэдэх “Гэрэгэ” сургалтын төв 
36. Уран гар урлал ТББ-ын дэргэдэх Уран зангилаа сургалтын төв 
37. Тайжийн удам ХХК-ний дэргэдэх Дэвжих ирээдүй сургалтын төв 
38. Дашваанжил ХХК-ний дэргэдэх Gas education сургалтын төв 
39. Оюуны язгуур ТББ-ын дэргэдэх Оюуны язгуур сургалтын төв 
40. Эндээ хөгжил ТББ-ын дэргэдэх Мөндөө сургалтын төв 
41. Эл Эй Энд Си ХХК-ний дэргэдэх “Амжилтын хөтөч” сургалтын төв 
42. Дипломат Баярмаа ХХК-ний дэргэдэх “Дипломат” сургалтын төв 
43. Дэлгэр есөн өнгөт ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
44. Технож бизнес инкубатор төв ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
45. Мөнх-Оюуны холбоос ХХК-ний дэргэдэх сургалтын төв 
46. Уламжлалт уран үйл ХХК-ний дэргэдэх сургалтын төв 
47. Ирмүүн төгс ХХК-ний дэргэдэх Ирмүүн сургалтын төв 
48. Тэнүүн итгэлт үйлс ХХК-ны дэргэдэх сургалтын төв 
49. Тойнь амгалан хайрхан ХХК-ны дэргэдэх сургалтын төв 
50. ЭН БИ ЭС-ЭЙ СИ ХХК-ний дэргэдэх “АС” сургалтын төв 
51. Эх-Онол сургалтын төв ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
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52. Баялаг бүтээгч Монгол хүн ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 
53. Тоба Маркет ХХК-ны дэргэдэх “Гейт” сургалтын төв 

Нийт сургалтын төвөөс 24 нь өөрийн байр 

онолын танхим, дадлагын байртай бол 40 нь өөрийн 

биш /түрээсийн/ байранд үйл ажиллагаа явуулдаг 

болно. Сургалтын төвүүд бүгд онолын байртай 

бөгөөд 24 буюу 37,5 хувь нь дадлагын байраа бусад 

байгууллагуудтай гэрээлэн гүйцэтгэдэг байна. Үүнд 

үсчин, цэцэрлэгийн туслах ажилтан, гоо сайхан, 

худалдагч, касс, няравын чиглэлийн сургалтууд 

орно. Онолын байрны талбайн хэмжээ шаардлага 

хангаагүй 1 сургалтын байгууллагад цаашид 

анхааран ажиллаж хичээлийн танхимаа өргөтгөхийг 

сануулав.  

Хяналт шалгалтын явцад бүх сургалтын 

байгууллага сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулан 

багш нараа Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээний 

төвийн сургалтанд хамруулан багшлах эрхээ авсан 

бөгөөд олон жилийн туршлагатай багш нараар хүний 

нөөцөө бүрдүүлсэн байсан. Мөн 42 сургалтын 

байгууллага хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

самбар байршуулан суралцагчдад хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын зааварчилгаа өгөхөд бэлэн байгаа 

бол 22 нь самбар байршуулаагүй байна. Эдгээр 

сургалтын төвүүдэд даруй самбар байршуулахыг 

сануулан мэдэгдсэн болно. Мөн гаднах хаяг огт 

байхгүй 8 байгууллагад хаягаа байршуулахыг үүрэг 

болголоо.  

• Фермерийн аж ахуй-23 

• Машин механизм, төхөөрөмжийн 

оператор-26 

• Төмөр замын ажилтан-2 

• Даралтат савны оператор буюу түгээгч-10 

• Хөнгөн үйлдвэрлэлийн оёдол, эсгүүр-276 

• Хөнгөн үйлдвэрлэлийн сүлжигч, 

нэхэгч-1 

• Хатгамал, эсгий, даавуу урлал-14 

• Арьс ширэн урлал-13 

• Гутал үйлдвэрлэл-3 

• Гар урлал бэлэг дурсгал-9 

• Модон эдлэлийн мужаан-12 

• Талх нарийн боов-8 

• Хоол үйлдвэрлэл, тогооч-25 
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• Сүү цагаан идээ боловсруулах-26 

• Кран өргөгч цамхаг түүнтэй адилтгах машины 

оператор-7 

• Засал, чимэглэл-25 

• Цахилгаанчин-46 

• Гагнуурчин-18 

• Сантехникч-4 

• Автомашины засвар-2Гар утасны засварчин-5 

• Үсчин-106 

• Гоо засалч-70 

• Гэрийн асаргаа үйлчилгээний ажилтан-26 

• Цэцэрлэгийн багшийн туслах ажилтан-294 

• Худалдагч касс, нярав-69 

• Нарийн бичиг-албан хэргийн ажилтан-11 байна.  

Иргэдийн сунгалт хийх буюу тамга дарга үйл 

ажиллагаа хугацаандаа 100 хувийн ирцтэй явагдаж 

байгаа бол сургалтын байгууллагуудын үйл 

ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийх явц нийт 54 

сургалтын төвөөс 35 сургалтын төвөөр хяналт шалгалт хийгээд байна. Өөрөөр хэлбэл 64,8 

хувьтай байна.  

4. “АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” 

  Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018.01.19-ний 01 дүгээр тогтоолын 2 

дугаар хавсралтаар баталсан “Ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөрийн: 

  -  Нийтийг хамарсан ажил,  

  -  Цагийн ажилд зуучлах,  

  -  Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг нийслэлийн 

хэмжээнд зохион байгуулан ажиллалаа. Хөтөлбөр нийт 12925 хүнийг хамруулж, ХЭДС-ийн 

618.910,0 мян төгрөгөөр санхүүжигдэхээс, 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 

хөтөлбөрт нийт 11814 хүнийг хамруулж, 531.063,8 мянган төгрөг зарцуулаад байна. Үүнд:  

• Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээний 

хүрээнд; 

  Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд төвийн 6 

дүүргийн нийслэлийн харьяат, ажилгүй, ногоо тариалах хүсэлтэй 795 иргэнийг хамруулан, УБ 

Агро паркийн 53 га талбайд тариалалт хийснээс 31 га талбайд төмс, 22 га талбайд сонгино, 

шар манжин, лууван, бөөрөнхий байцаа, 36 хүлэмжинд өргөст хэмх, улаан лооль, амтат чинжүү 

тариалж, намар 570.6 тн төмс, 125 тн манжин, 75 тн лууван, 150 тн сонгино, 45 тн байцаа, 31.1 

тн өргөст хэмх, 8.6 тн улаан лооль, 7.7  тн чинжүү, 6.9 тн бусад нарийн ногоо хураан авсан 

байна.  

  Мөн хүнсний ногоо тариалах хураахтай холбогдуулан үрлэгч, капатал, хүлэмж худалдан 

авах, үрийн төмс, хожуу тариалалтын навчит болон булцуут ногооны үр нийлүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулах 5 тендерийг цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээд, 795 хүнийг 

хамруулж, 397.054,5 мян төгрөгөөр санхүүжигдэхээс 795 хүнийг хамруулж, 385.304,5 мянган 

төгрөг зарцуулаад байна. 
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  Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгий тайлан: 

  Бүлгийн зохион байгуулалтай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг төвийн 6 дүүргийн 

нийслэлийн харьяат, ажилгүй, ногоо тариалах хүсэлтээ ирүүлсэн 795 иргэнийг хамруулан, 

календарьчилсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг явуулж байна. Иргэдийг дүүргүүдийн 

ХХҮХэлтсээр дамжуулан 2018.04.20-05.10-ны өдрүүдэд бүртгэж, 795 иргэнийг 53 бүлэгт 

хуваан, нэг бүлэгт 1 га газар хуваарилан, бүлгийн ахлагч нартай хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулж, сургалт семинар өгөв.  

  2018.05.14-ний өдрөөс тариалалтын ажлыг эхлүүлж, 53 га газрыг хагалж, үрэлгээ 

хийсэн ба энэ онд 1 га газрын 70 хувьд нь төмс, 30 хувьд  нь нарийн ногоо тариалсан бөгөөд 

хүлэмжийн ногооны тариалалтыг хийх бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 

явц байдал, хамрагдаж буй иргэдийн мэдээлэл, үр дүнг холбогдох маягтын дагуу бүртгэж, 

тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд гарган ажиллалаа. 

• Арга хэмжэээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан “Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар 

хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээ”-ний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга баталсаны дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 

• Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд 

хамрагдах нийслэлийн харьяат, ажилгүй, газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй 795 иргэнийг 

дүүргүүдийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр дамжуулан 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 19-ны өдрөөс 2018 оны 05 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд бүртгэсэн. 

• 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдөр хөтөлбөрт хамрагдсан 795 иргэнийг ахлан 

ажиллах 53 бүлгийн ахлагчтай хариуцлагын гэрээг байгуулж, УБ Агро паркийн талбайд 

ажиллах дүрмийг танилцууллаа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил талбайн төмс хүнсий ногоо болон хүлэмж тариалалт 
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2018 оны 05 сарын 10-ны өдрөөс 

эхлэн хөрс боловсруулалт хийгдэж нийт 53 

га газар хагалж тариалалтад бэлдэв. 31 га 

газарт төмс тариалалт хийгдэж, 2018 оны 

06 сарын 02-ны өдрөөс эхлэн сонгино, шар 

манжин, лууван, бөөрөнхий байцаа зэрэг 

нарийн ногоог тариалсан ба агрономч 

Ж.Сүрэнжав газар дээр нь заавар зөвлөгөөг 

өгч ажиллалаа. 

 

 

Мөн хүлэмжний тариалалтыг 2018 оны 06 сарын 08-ны өдрөөс эхлүүлсэн ба өргөст хэмх, 

улаан лооль, амтат чинжүү зэргийг 36 хүлэмжинд суулгаж арчилгаа, усалгаа зэргийг тухай бүрт 

хийж байна. Үлдсэн 18-н хүлэмжийг шинээр авах ба 2018 оны 06 сарын 20-нд дахин тариалалт 

хийхээр төлөвлөн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  

 

Агропаркийн засвар үйлчилгээ, тохижилт 

 

 Агро паркийн талбайн хөрс боловсруулахтай холбогдуулан 2 ширхэг тракторын засвар 

үйлчилгээг хийх ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хийж гүйцэтгэсэн ба хашааны 

эвдрэл гэмтлийг засварлаж, мал амьтан оруулахгүйгээр хамгаалж, засварын ажлыг гэрээлэгч 

компаниар хийлгэж, тариалалтын ажилд бэлтгэлээ.     

Ил талбайн тариалалтад бэлтгэж, 11 ширхэг худгийн засвар үйлчилгээ хийх ажлыг 

мэргэжлийн компанитай хамтарч хийж, бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан. 

УБ агро паркийн тариалалтын 53 га талбайд хортон мэрэгч устгах, цааш нь өсөж 

үржихээс хамгаалсан ажлыг мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэж, 

тариалалтын үед гарч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэв.  
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Хөтөлбөрт хамрагдаж буй иргэдийн эрүүл ахуй, тав тухыг хангах зорилгоор ашиглагдахгүй 

байсан бие засах газар, угаалтуур, душ, халуун ус болон бохирын системийн засвар үйлчилгээг 

мэргэжлийн байгуулагатай хамтарч ашиглалтад оруулсан ба ингэсээр гадна орчны эрүүл ахуй 

нөхцөл сайжирч, хүн бүр усанд орох, боловсон бие засах газар, угаалтуур ашиглах боломж 

бүрдсэн. 

    

 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Түр байрлах байр нь стандартын шаардлага хангахгүй болж зун борооны ус орж ашиглах 

боломжгүй болсоныг мэргэжлийн байгуулагатай хамтарч засвар үйлчилгээ хийж, хөтөлбөрт 

хамрагдаж буй иргэдийн тав тухтай байрлах боломжийг ханган ажиллалаа. Уг ажилд ус 

хамгаалах шуудуу, хаалга хана, шал, зэрэгт засвар хийгдсэн. 
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Сургалт хөгжлийн үйл ажиллагаа 
 Арга хэмжээнд хамрагдаж байгаа иргэдийг хүнсний ногоо тариалах, даршлах сургалтыг 

онол, практикт тулгуурлан 2 үе шаттайгаар УБ агропарк болон “Шимт газар” ХХК-ийн үйлдвэрт 

зохион байгуулсан ба сургалтаар хүнсний ногооны зөв хэрэглээнд дэмжлэг үзүүлэх, эрүүл 

аюулгүй хүнс боловсруулах чадамжийг дээшлүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн ногооны цех 

байгуулах, төслийн мэдлэг олгох,  хүнсний ногоо тариалах, боловсруулах, худалдаалах арга 

барилд сургах зэрэг ойлголтуудыг нийт 350 иргэнд хүргэж ажилласан байна.    

 
 
 
 
 
 
 
Ургац хураалт, үр дүн  

 

  

 “Бүлгийн зохион байгуулалтайгаар төмс, хүнсний тариалах арга хэмжээ”-г 

хэрэгжүүлснээр нийслэлийн ажилгүй 795 иргэнд бүлгийн хэлбэрээр ил талбай болон 

хүлэмжинд төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариалах, тариалсан ногоогоо арчлах, 

хамгаалах, хураах хадгалах зэрэг чадварт сургаж, өрхийн хэрэгцээгээ хангаж, орлогоор 

дэмжин ажилласан. Хүлэмжний ногооны ургац хураалтыг 2018 оны 07-09 сард зохион 

байгуулж, төмс 570.6 тн, манжин 125 тн, лууван 75 тн, сонгино 150 тн, байцаа 45 тн, өргөст 

хэмх 31.1 тн, улаан лооль 8.6 тн, чинжүү 7.7  тн, бусад нарийн ногоо 6.9 тонныг хурааж аван 

иргэдийг өрхийн хэрэглээг хангахаас гадна орлогоор дэмжин ажилласан байна. 
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“Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээ:   

  Цагийн ажилд 11630 иргэнийг зуучлан, ХЭДС-аас 81.410,0 мянган төгрөгөөр 

санхүүжигдэхээс 10750 хүнийг хамруулсан байна. 

Тус ажлын хүрээнд цагийн ажил хийх хүсэлтэй 10750 оюутан залуучуудыг бүртгэж, 1061 

ажил олгогч, аж ахуй нэгжийн 4600 байнгын болон цагийн ажлын байрны захиалга хүлээн авч, 

5424 оюутан залуучуудыг ажилд зуучилснаас 48 хувь нь ажлын байраар хангагдсан байна. 

Үүнээс их дээд сургуулийн оюутан 5014, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн оюутан 168, ажил 

хайгч 242 иргэн зуучлагдсан байна. 
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Мөн нийтийг хамарсан ажилд 1115 залуусыг, үйлдвэрлэлийн дадлагад 1061, ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 4705 иргэнийг тус тус хамрууллаа.  

Тайлант хугацаанд их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн дэргэд байгуулсан Оюутны 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 25 төвийг удирдлага, арга зүйгээр ханган үйл ажиллагааг нь 

жигдрүүллээ. Мөн ажил хайгч иргэд, оюутан суралцагчдыг цагийн ажилд зуучлах арга 

хэмжээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2017 оны 11 дүгээр сард байгуулагдсан 

“Цагийн ажлын бирж”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, ажил олгогч, Оюутны хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангаж ажиллав.   

Тус бирж нь 2018 онд Нарс, Мөрөөдөл, Нарлаг, Жавхлант, Янзага, Сэлбэ, Маргаашийн 

хөгжил, Хайрын бэлэг, Од, Шонхор, Цаган нуга, Ундраа зэрэг хүүхдийн зуслан, Номин ХК, 

Миний сүлжээ дэлгүүр, Макс худалдааны төв, Хүннү Молл, Нэгдсэн 1-р эмнэлэг, Баянгол, Хан-

Уул,  Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгүүд, Таван богд групп- Нагоми ресторан, Сүши хаус, 

Найн хотел, Дардан говь, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн, 

Тэрэлж зочид буудал, Контентал зочид буудал, DHL, Монгол шуудан ХХК гэх мэт 1060 гаруй 

ажил олгогч ААНБ-тай холбогдож тус биржийн талаарх мэдээллийг хүргэн, ажлын байрны 

санал, захиалга авсан.  

Мөн нийтийн тээврээр үнэ төлбөргүй зорчих смарт картыг МСҮТ болон коллежийн 5969 

оюутан суралцагчдад олгон, тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гарган өгч “Смарт карт” ХХК-тай 

хамтран ажиллаж байна.  

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ганцаарчилсан болон бүлгийн сургалтанд 221 

оюутан хамруулж мэдээлэл зөвлөгөө өглөө.  

Цагийн ажлын бирж, оюутан – суралцагчид, Их дээд сургуулиудын хоорондын харилцаа 

холбоог сайжруулах зорилгоор 24 Их дээд сургууль, Коллеж, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 

төвүүдэд  “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-г нээн ажиллуулж байна. Уг төв нь оюутнуудыг 

ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт зохион байгуулах, нийтийг 

хамарсан ажил зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг. 

“Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг 

дэмжих төв”-

үүд 

 

Бүртгэсэн 

оюутан 

Аж 

ахуйн 

нэгж 

Цагийн 

болон түр 

ажилд 

зуучилсан 

Нийтийг 

хамарсан 

ажил 

 

Үйлдвэрлэлийн 

дадлага 

 

АМЧБО 

сургалт 

 

10750 

 

 

1061 

 

5424 

 

1115 

 

1061 

 

4926 

 

Их, Дээд сургууль, Коллеж, МСҮТ-үүдэд ажиллаж байгаа 24 “Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв”-ийн ажилтан 50 оюутанд, Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний Зөвлөлийн 2017 оны 1 

дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Ажлын байрыг  дэмжих хөтөлбөр”, 

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны 

өдрийн А/106 тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Ажил хайгч иргэн, оюутан, 

суралцагчдыг цагийн ажилд зуучлах зөвлөмж”, цагийн ажлын биржийн үйл ажиллагаа 

цаашдын зорилгыг танилцуулж сургалт зохион байгууллаа.  



48 
 

2018.05.10-12 өдрүүдэд Монголын залуучуудын холбооны дэргэдэх Хөдөлмөрийн төв 

биржтэй хамтран “Бүтээн байгуулалттай танилцах” аялалыг зохион байгуулсан. Уг аялалд 

➢ “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв"-ийн - 25 оюутан 

➢  Монголын Залуучуудын гүйцэтгэх хороо - 5 

➢ Дүүргийн Залуучуудын хороо - 7 

➢ Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл - 3 

➢ Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв- 2 

➢ “Mongolian nomadic art” 2 

➢ “Монголын Төмөр зам” ТӨХК - 2 

➢ Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар - 2 мэргэжилтэн нийт 52 хүний баг 

бүрэлдэхүүнтэйгээр   Өмнөговь аймгийн Цогтцэцийн суманд байрлах “Тавантолгой” ХК-ны 

бүтээн байгуулалтай танилцлаа.  

Их дээд сургуулийн дэргэдэх Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг хариуцсан 

багш нарын дунд уулзалт хэлэлцүүлгийг  зохион байгуулах удирдамжийг боловсруулан зар 

мэдээлэл хүргэж 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ сургалт 

хэлэлцүүлэгт 1. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн багш Ариунжаргал, 2. АШУИС – багш 

Л.Төмөрсүх, 3.СЭЗИС – П.Баяржаргал, 4.Отгонтэнгэр ИС- А.Буянжаргал, 5. МУИС- багш 

Б.Буянханд, 6. Майнтех МСҮТ- багш Т.Амартүвшин, 7.Төмөр замын ДС-Б.Энхжаргал, 8. 

ШУТИС багш- Х.Оюунхишиг, 9.Этүгэн ДС-багш Б.Бадамханд, 10.ХААИС багш- Б.Ариунжаргал, 

11. Үйлдвэр УППТК- Буянарвижих, 12. Монголын Үндэсний их сургууль- Чойндог 13.Хүнсний 

технологийн коллеж багш -Ш.Отгондалай нар оролцсон. 

• 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ний өдөр их дээд сургуулийн оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв хариуцсан  25 төвийн 13 сургуулийн 21 оюутанд АМЧБО сургалтыг зохион байгуулж 

цагийн ажлын биржийн талаарх мэдээлэл өгч ажилласан. 

• 08 дугаар сарын 24-д Нийслэлийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн  газартай хамтарч Кристина 

нобелийн хүүхдийн сангийн нархан хотхонд очиж АМЧБО сургалт зохион байгуулсан. 

Сургалтад 46 хүүхэд хамрагдсан. 

• Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 45 оюутан залуусыг бүртгэж мэдээлэл зөвлөгөө өгч 

түр ажлын байранд зуучилсан. 

• 2018 оны 09 дүгээр сарын 19,20-ний өдөр зохион байгуулагдсан “нэг өрх нэг ажлын 

байр өдөрлөгт ажилгүй иргэн буюу ажил хайгч 84 иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч, ажил олгогч 

аж ахуйн нэгж байгууллагын сул чөлөөтэй ажлын байр санал болгож  20 оюутныг цагийн ажилд 

зуучилсан. 
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• Япон улсад суралцацгаая боловсролын үзэсгэлэн яармаг - 2018 өдөрлөг  9 дүгээр 

сарын 28, 29-ний өдрүүдэд “BLUE SKY” зочид буудалд зохион байгуулагдсан. Энэ өдөрлөгт 2 

өдөрт 1000 гаруй иргэд үзэсгэлэн яармагийн үйл ажиллагаатай танилцаж ажилд бүртгүүлэн 

тохирох ажлын байранд зуучлагдсан. Монгол улсаас НХЭГ, Японы талаас 9 ААНБ ажлын 

байрны бүртгэл зуучлал хийсэн.  НХЭГ-150 гаруй иргэнийг бүртгэж байнгын болон цагийн 

ажилд 23 иргэнийг зуучилсан. 

  Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн газраас Хөдөлмөр нийгмийн хамтын ажиллагааны 

хүрээнд оюутан залуучуудад үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг таниулах 

тэдний бүтээлч сэтгэлгээ, хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эрдэнэт 

үйлдвэр ХХК-тай танилцах аяллыг энэ сарын 01, 02-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Танилцах 

аялалд Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн газрын Их, дээд сургууль, Коллеж болон 

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд ажиллуулдаг "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төв"-д ажилладаг идэвхтэн оюутан залуучууд болон Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

мэргэжилтнүүд зэрэг 54 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо. 

Аяллын баг бүрэлдэхүүн нь “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-н ил уурхай, тээврийн технологийн 

хадгалалтын байр, баяжуулах үйлдвэр гэсэн 3 чиглэлээр үйлдвэртэй танилцаж, үйлдвэрийн 

ажилчидтай хамт нэг өдрийг үр бүтээлтэй өнгөрүүллээ. Тус аяллын хүрээнд “Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлт -Бидний оролцоо” сэдэвт эссе бичлэгийн уралдаан зарлаж 3 байрт 

шалгаруулж өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнав.  

• 2018.11.22-ний өдөр их дээд сургуулийн 

оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв хариуцсан  

24 төвийн 15 сургуулийн 20 оюутанд АМЧБО 

сургалтыг зохион байгуулж цагийн ажлын биржийн 

талаарх мэдээлэл өгч ажилласан. 

• 2018.11.30-нд оюутан залуучуудад үндэсний 
томоохон үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг таниулах 
тэдний бүтээлч сэтгэлгээ, хөдөлмөр эрхлэх хүсэл 
сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “дарханы 
төмөрлөгийн үйлдвэр”хк-ны үйл ажиллагаатай 
танилцах аялалыг зохион байгуулж ажиллаа. Аялалд 22 сургуулийн 40 оюутан залуучууд 
хамрагдсан. 

• 04, 05 дугаар саруудад их дээд сургууль,  коллежийн төгсөх ангийн оюутнуудад 
нээлттэй ажлын байрны танилцуулга хийж, өдөрлөг арга хэмжээнд оролцон мэдээлэл 
зөвлөгөө өглөө. Үүнд: 

 
Огноо 

 
Өдөрлөг арга хэмжээ 

Нээлттэй 
ажлын 
байр 

Оролцсон 
аж ахуйн 

нэгж 

Бүртгэсэн 
иргэн 

Мэдээлэл 
зөвлөгөө 

өгсөн 

2018.04.19 
Аялал жуулчлалын салбарын ажлын 
байрны өдөрлөг 

 
2050 

 
35 

 
17 

 
25 

2018.04.20 
Монгол японы өдөрлөг 

 
2052 

 
25 

81 150 

2018.04.21 84 140 

 
2018.04.25 

ХААИС-ЭЗС-ийн төгсөгчдийн "JOB 
FAIR" өдөрлөг 

 
2068 

 
5 

 
45 

 
100 

2018.05.01 Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2075 7 - 80 

2018.05.02 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль 2075 20 40 60 

2018.05.03 
Шинжлэх ухаан технологийн их 
сургууль 

2078 25 97 120 

2018.05.17 Баянзүрх дүүргийн  ИТХ 3015 11 8 50 
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3.2. Оюутны смарт карт олголтын тайлан Коллеж, МСҮТ -н оюутанд нийтийн тээврийн цахим 

төлбөрийн карт олгох, сунгах ажлын хүрээнд: 

№            КАРТЫН ТӨРӨЛ       ОЛГОЛТЫН ТОО 

1 Шинэ олголт  4274 

2 Дахин олголт  1239 

3 Сунгалт  357 

                             НИЙТ 5870 

 www.ubbirj.ub.gov.mn байгууллагын сайтад, цагийн болон түр ажлын байрны мэдээллийг 

тогтмол оруулан "Цагийн Ажлын Бирж" пэйж хуудас нээн  мэдээллийг цаг алдалгүй иргэдэд 

түгээн ажиллаж байна. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 24 төвтэй гэрээ байгуулан,  

цагийн ажлын талаарх мэдээллийг оюутан суралцагчдад хүргэн хамтран ажиллаж байна. 

• Нийтийг хамарсан ажил арга хэмжээний хүрээнд,  

  Төрийн болон төрийн бус 20 байгууллагаас ирүүлсэн нийтийг хамарсан ажил зохион 

байгуулах төсөл, төлөвлөгөөний дагуу  нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн хог хаягдлыг 

цэвэрлэх, нүхэн жорлон, муу усны нүх, үер усны далан, жалга болон үерт автсан гудамж 

тайлбай, орон сууцны хорооллын граж, хүүхдийн тоглоомын талбайд ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлт хийх ажил хийлээ. Үүнд:  

- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Монголын Оюутны  Холбоо, Ирмүүн хатад ТББ-

уудтай хамтран их, дээд сургуулийн оюутан залууст хог хаягдлыг ил, задгай хаях, түүний сөрөг 

нөлөө, нийгмийн хандлагыг өөрчлөх, бусдыг манлайлах, хог хаягдлыг хэрхэн ангилах талаар 7 

дугаар сарын 10-15-ны өдрүүдэд сургалт зохион байгуулж, 200 сайн дурын оюутанг Төв 

цэнгэлдэх хүрээлэн, Туул голын ай сав газар, Горхи тэрэлж орчмын хогийг цэвэрлэлээ.   

- Байгальд ээлтэй хөгжил ТББ байгууллагатай хамтран Баянзүрх дүүргийн 2-р хорооны 

12 хэсгийн 1642 өрхийн нүхэн жорлон, муу усны нүх, үер усны далан, жалга, үерт автсан гудамж 

тайлбай, орон сууцны хорооллын граж, хүүхдийн тоглоомын талбай зэрэг нийт 72 га талбайд 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлтыг тус хорооны 30 иргэнийг хамруулсан. 

- Нийгмийн хамгааллын тусгай төвтэй хамтран Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр 

хорооны нутаг дэвсгэрт их хэмжээний бороо, үерийн уснаас үүдэлтэй бий болсон хог цэвэрлэх 

арга хэмжээг зохион байгуулж тухай хорооны 10 иргэнийг оролцуулсан.  

- Баянзүрх дүүргийн 1, 3, 4, Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны хур хог, үерийн далан, 

суваг шуудууг цэвэрлүүлж 70 иргэнийг хамруулав.  

Нийтийг хамарсан ажилд нийт 500-аас доошгүй иргэний хамруулж, 140.000,0 мян төгрөг 

зарцуулахаас ажилгүй, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй, ажил олоход хүндрэлтэй 623 хүнийг 

хамруулсан байна. 

 

5. “ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ 

ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Тус газраас, Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018.01.19-ний 01 дүгээр 

тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих” хөтөлбөрийн Гарааны бизнесийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг 

нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан ба ба залуучуудын шинэлэг санаа, гарааны 

бизнесийг хөгжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулж, шалгарсан төслүүдэд 

санхүүгийн дэмжлэг олгож байна. Арга хэмжээг  9-өөс доошгүй удаа зохион байгуулж, 90.0 сая 
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төгрөгөөр санхүүжигдэхээс 12 дугаар сарын 03-ний өдрийн байдлаар нийт 86.596,0 мянган 

төгрөгийг зарцуулж, арга хэмжээг 9 удаа зохион байгууллаа.  

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ ХНХСайдын 2018.02.05-ны А/19 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан нэгдсэн удирдамж, ХХҮЕГ-ын даргын 2018.02.19-ны А/36 дугаар тушаалаар 

батлагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийн Дэмжих сангийн хуваарийг мөрдлөг болгон, тус Газрын 

даргын А/14 дүгээр тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг хүсэлт ирүүлсэн 7 байгууллагыг 

шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийж, арга хэмжээг зохион байгуулах байгууллагыг сонгон 

шалгаруулсан. Арга хэмжээг Шинэ эхлэх цэг ТББ, Монголын үндэсний маркетингийн холбоо 

ТББ, Жи Эс Эй Эс ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд эдгээр байгууллагууд хариуцсан дүүрэгтээ Гарааны 

бизнесээ эхлүүлэх /Startup Weekend/, Бэлтгэл хурдасгуур /Pre-Accelerator/, Хөрөнгө 

оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах /Demo Day/ зэрэг арга хэмжээг үе шаттайгаар 

зохион байгуулав.  

Арга хэмжээнд нийт 104 бүлгийн 437 хүн хамрагдан, 72 цагийн сургалтанд суусан ба 71 бүлэг 

гарааны төслөө хөрөнгө оруулагчид болон олон нийтэд танилцуулж өрсөлдснөөс 42 бүлэг 

шалгарч, санхүүгийн дэмжлэг болох 10,0 сая төгрөгийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр харьяа 

дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс авч, үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд 

байна. 

Хөтөлбөрийн - мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд санхүүгийн 

дэмжлэг олгох, - ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээг дүүргүүдийн 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж байна.  

Дэлгэрэнгүй тайлан: Арга хэмжээний хүрээнд гарааны бизнесээ эхлүүлэх, бэлтгэл 

хурдасгуур, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах зэрэг үйл ажиллагааг 

Багануур, Багахангай, Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-уул, 

Чингэлтэй дүүрэгт 2018.06.07-11.05 хүртэл 3 үе шаттайгаар зохион байгуулсан.  

1. Гарааны бизнесээ эхлүүлэх /Startup Weekend/ арга хэмжээнд 437 залуучуудыг 72 

цагийн сургалтанд хамруулсан. 

2. Бэлтгэл хурдасгуур /Pre-Accelator/ арга хэмжээнд өмнөх шатнаас шалгарсан 269 

залуучуудыг 71 бүлэгт хувааж  5 долоо хоногийн турш  бизнесийн зөвлөхүүд зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгч ажилласан. 

3. Хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах /Demo Day/ арга хэмжээнд 71 

бүлэг гарааны төслөө танилцуулж өрсөлдсөнөөс 42 бүлэг шалгарч тус бүр санхүүгийн 

дэмжлэг болох 10.000.000 төгрөгийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр харьяа дүүргийн 

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. 

Дүүргүүдээс шалгарсан шилдэг гарааны бизнесүүдийг танилцуулбал: 

№ БАГИЙН НЭР ТӨСЛИЙН НЭР 

Багануур дүүрэг  

1 Зөв зохистой хооллолт Зөв зохистой хооллолт 

2 Happy children Хүүхэд хөгжлийн төв  

3 Computer doctor Компьютер засвар үйлчилгээний төв 

Багахангай дүүрэг  

1 Бадарчин тоглоом Ярьдаг газрын зураг 

2 Эргүүлэг  Эргүүлэг хими цэвэрлэгээний төв  

Баянгол дүүрэг 

1 
Пүүз Монголдоо урлаж хийж буй заалны болон гадуур өмсөх 

зориулалттай пүүз үйлдвэрлэгч 
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2 Повербанк Зөөврийн цэнэглэгчтэй тэмдэглэлийн дэвтэр  

3 Эрүүл ус Эрүүл ахуй хангасан цэвэр усны нөөцийн сав үйлдвэрлэгч 

4 Potota  Хүнсний ногоо бэлтгэлийн газар  

5 Гүнжин брэнд Хувцасны үйлчилгээ  

6 Жасү Эсгийгээр оньсон тоглоом болон зүүлт, бугуйвч, гутал урлах 

7 Twin socks Сонин содон өнгө, дизайнтай оймс үйлдвэрлэгч 

Баянзүрх дүүрэг  

1 Эко урлан Гар урлалын сургалтын газар 

2 Яруу Уламжлалт эмчилгээний давсан дэр 

3 Oveda Харшилтай жирэмсэн ээжүүдэд зориулсан органик саван 

4 Winged car Машин тохижуулах үйлчилгээ  

5 Necta honey Зөгийн балны цоо шинэ бараа бүтээгдэхүүн 

6 Хамелеон Загварын олон үйлдэлт, ухаалаг хувцас  

Налайх дүүрэг  

1 
Ойрат брэнд Арьсан эдлэл дээр зураг зурж, сийлж хийсэн хувирдаг арьсан 

цүнх 

2 Хүннү фитнесс Фитнесс болон спиннинг хосолсон цогц үйлчилгээ  

3 
Самархан түлш Самарын ясыг шахаж, халааж барьцалдуулах технологоор 

хийсэн байгаль экологид хоргүй түлш 

Сонгинохайрхан дүүрэг  

1 Шидэт мод Модны шинэ үрсэлгээний бордоо/бортого/ 

2 Saigen Шинэ үеийн ухаалаг, олон үйлдэлт тавилга 

3 Mevento 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж буй үйл 
ажиллагаануудын нэгдсэн платформ  

4 Necta candy Зөгийн балны цоо шинэ бараа бүтээгдэхүүн 

Сүхбаатар дүүрэг  

1 БИЗ карт платфорум Бизнес эрхлэгчдийн нэгдсэн сошиал систем 

2 Уран брэнд Шигтгэмэл наалт, хэрээсэн оёдлыг кодлож гаргах үйлчилгээ  

3 МИМ кафе Сүү, цагаан идээний төрөлжсөн кафе 

4 AFE Алсын зайн онлайн сургалт 

5 Нийслэл баялаг Түргэн хоолны шинэлэг үйлчилгээ 

Хан-уул дүүрэг  

1 Увидас 
Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг бэлэглэх комикс ном, 
шидэт хайрцаг, мини театр бүхий тоглоомын багц 

2 Таван-Эрдэнэ 
Монгол уламжлалт ахуй соёлыг орчин цагт хөрвүүлэн 5 хошуу 
малыг угсардаг, эвлүүлдэг хэлбэрээр зохион бүтээж, хүүхдүүдэд 
танин мэдэхүйн мэдлэг олгох тоглоом 

3 Creative art club 
Гар урлал, гоёл чимэглэл хийх хүсэл сонирхолтой охид 
бүсгүйчүүд, ээжүүд нэг дор цуглаж хамтдаа бүтээх урлан, 
хамтын оффис 

4 P box 
Өсвөр насны охидын сарын тэмдэг ирэх үед үүсдэг асуудлыг 
цогцоор шийдэх хайрцаг /мэдлэг, мэдээлэл, хэрэглэгдэхүүнүүд 
цөм багтсан/ 

5 Лаванда хаус Органик гоо сайхны төсөл 

6 Wonder Jewelry 
Монгол улсад байдаг байгалийн үнэт чулуунуудыг нарийн 
дарханы технологиор урлан дахин давтагдашгүй цор ганц бүтээл 
урлах төсөл 

Чингэлтэй дүүрэг 

1 Night Plus Амралт, цэнгээний газрын захиалгын нэгдсэн систем 

2 Бөбүнэ Ааруулан чихэр 

3 ЮДА 
Дахин боловсруулсан цаасаар сав баглаа боодол хийх 
үйлчилгээ 

4 Сүүлхэн Бактерийн эсрэг хонины сүүлтэй сармистай саван 

5 Партнерс 
Хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан хувь хүний хөгжлийн зөвлөх 
үйлчилгээ 
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6 Шөлка Булууны яснаас гаргасан хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн 

Нийт 42 гарааны бизнес 

6. “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” 

Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018.01.19-ний 01 дүгээр тогтоолын 5 

дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих” 

хөтөлбөрийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээг нийслэлийн 

хэмжээнд зохион байгуулан ажиллалаа. Хөтөлбөрийн тус арга хэмжээ нь  ХЭДС-ийн 88.740,0 

мян төгрөгөөр санхүүжигдэн, 306-аас доошгүй иргэнийг сургалтад хамруулахаас 12 дугаар 

сарын 25-ны өдрийн байдлаар  357 иргэнийг сургалтад хамруулан, 80.992,1 мянган төгрөгийг 

зарцуулсан байна.  

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/71 тоот 

тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын жагсаалтыг 

удирдлага болгон, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцах орчны шаардлага хангасан 21 

сургалтын төвд 2018.12.03-ны өдрийн байдлаар хүсэлт өгсөн 400 иргэнээс 357 иргэн /эм 243/  

19 мэргэжлээр суралцаж чадамжийн гэрчилгээ авсан байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц 

байдал, хамрагдаж буй иргэдийн мэдээлэл, үр дүнг холбогдох маягтын дагуу бүртгэж, тайлан 

мэдээг тогтоосон хугацаанд гарган, мэдээлэн ажиллалаа.   

Сургалтын төрлөөр нь авч үзвэл ойжуулагч, хөнгөн үйлдвэрлэлийн оёдол, эсгүүр, 

хатгамал, эсгий, даавуу урлал, арьс ширэн урлал, гутал үйлдвэрлэл, гар урлал, бэлэг дурсгал, 

модон эдлэлийн мужаан, тогооч, талх нарийн боов, кран өргөгч цамхаг оператор, 

цахилгаанчин, гагнуур, сантехникч, сийлбэр, гар утасны засварчин, үсчин, компьютерийн  

ажилтан, цэцэрлэгийн багшийн туслах ажилтан, худалдагч, касс, нярав мэргэжлээр суралцсан 

байна. 

3.2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Зорилт № 
Үйл 

ажиллагаа 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот 
түвшин 

/тоо 
хэмжээ, % 

Хүрсэн түвшин 
хэрэгжилтийн хувь, тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжилт
ийн хувь 

1.Хүний 
нөөцийг 
чадавх
жуулах 

1 
  

Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, 

мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 

Дотоод 
сургалтын 

тоо 

 
5-аас дээш 

Байгууллага дотооддоо 8 
төрлийн сургалт зохион 
байгуулж, давхардсан 
тоогоор 101 албан хаагчийг 
хамруулсан байна. Үүнд: 

 
100.0 
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чиглэлэлээр 
зохион 

байгуулсан 
гадаад, 

дотоодын 
сургалт 

- Бүртгэл мэдээллийн 
/цагийн системийн 
танилцуулга сургалт  
- Дэлхийн эрүүл мэндийн 
өдөр /5-р сарын 31/-ийг 
дэлхий нийтээр тамхины 
эсрэг өдөр болгосон бөгөөд 
тус байгууллага “Тамхи 
зүрхэнд хортой-Тамхийг 
биш эрүүл мэндээ сонгоё” 
уриан дор тамхины хор 
хөнөөл, тамхины хяналтын 
хуулийн хэрэгжилтийн 
талаар сургалт 
- LMIS программын 
ашиглалт, хэрэглээний 
талаарх сургалт  
- Нийслэл дэх Төрийн 
Аудитын газрын дарга, док. 
Рh С.Энхбаатар 
“Манлайллын менежмент” 
сэдэвт сургалт 
- Нурууны өвдөлт, 
хөдөлгөөн засал, түүнээс  
урьдчилан сэргийлэх тухай 
зөвлөгөө, мэдээлэл 
- ХөНХДС-тай хамтран 
Хөдөлмөрийн эдийн засаг, 
социологийн талаар 
сургалт зохион байгуулав.  

Албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

 
80 хувиас 

дээш 

Албан хаагчдын мэдлэг, 
мэргэжлийг дээшлүүлэх 
дотоодын сургалтанд албан 
хаагчдын 90-ээс дээш хувь 
хамрагдсан. 

 
 

100.0 

  Гадаад 
сургалтад 

албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

 
20 хувиас 

дээш 

1. ХБНГУ-д 2018.06.21-
07.01-ний өдрүүдэд 
/Германы ОУХА-ны 
нийгэмлэгийн 
санхүүжилтээр/ зохион 
байгуулагдсан сургалт, 
уулзалтад ССХ-ийн дарга 
С.Нямдорж,   
2. Бүгд Найрамдах Ирланд 
улсад 2018.09.10-09.18-ны 
өдрүүдэд /Европын 
холбооны Монгол улсад 
хэрэгжиж буй төслүүдийн 
хүрээнд “Secim” ОУБ-ын 
санхүүжилтээр/ зохион 
байгуулагдсан сургалт, 
уулзалтад БТХ-ийн дарга 
Г.Гантүшиг,   
3. ХХҮЕГ-ын даргын 2018 
оны А/182-р тушаалаар 
Газрын дарга П.Батхүлэг 
Латви, Литва улсад,  

 
 
 
 

100.0 
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4. Нийслэлийн Засаг даргын 
2018.11.15-ны өдрийн 
А/1066-р захирамжаар 
Газрын дарга П.Батхүлэг 
ХБНГерман улсад тус тус 
сургалтанд хамрагдлаа.  

2 3 түүнээс 
дээш жил 

ажилласан 
мэргэшсэн 
боловсон 

хүчний 
үзүүлэлт 

 
70 хувиас 

дээш 

Нийт албан хаагчдын 80 
хувь нь 3 болон түүнээс 
дээш ажилласан, 
мэргэшсэн туршлагатай 
боловсон хүчнүүд байна.   

100.0 

Хэсгийн дундаж: 100,0 

2. Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгаа
г хангах 

3 
  

Цалин хөлс, 
шагнал, 

урамшууллын 
тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 
урамшуулалд 
хамрагдсан 

албан 
хаагчдын тоо 

 
Гүйцэтгэлээр 

Хөдөлмөр,  халамжийн 
үйлчилгээний салбарын 
ажилтны өдрийг 
тохиолдуулан ХХҮЕГ-ын 
даргын “Хүндэт өргөмжлөл”-
өөр ахлах мэргэжилтэн 
С.Нарантуяа, ажилтан 
О.Гэрэлцогт, Нийслэлийн 
Засаг даргын “Жуух бичиг”-
ээр мэргэжилтэн 
Т.Одонтогоо, Г.Долгорсүрэн, 
С.Уугантуяа нар, Нийслэл 
хот үүсэн байгуулагдсаны 
379 жилийн ойн баяраар 
Нийслэлийн Засаг даргын 
“Жуух бичиг”-ээр 
мэргэжилтэн Б.Сайнжаргал 
нар шагнагдсан.  

90,0 

Албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны 

үнэлгээ, 
ажилласан 

жил, ур 
чадварыг 
харгалзан 

олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 

шатлал  ахиу
лах 

 
Гүйцэтгэлээр 

УИХ-ын 2017 оны “Монгол 
Улсын 2017 оны төсвийн 
тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай 
хууль баталсантай 
холбогдуулан авах арга 
хэмжээний тухай” 29 дүгээр 
тогтоолыг хэрэгжүүлэн 
ажиллалаа.   

90,0 

4 
  

Албан 
хаагчдын 

ажлын 
байрны 
хэвийн 

нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 

байдал 

Ажлын 
байрны 
таатай 
орчны 
сэтгэл 

ханамжийн 
санал 

асуулга 

 
Сэтгэл 

ханамж 80 
хувиас дээш 

Байгууллагын албан 
хаагчдын ажлын байрны 
хэвийн нөхцөлийг ханган 
ажиллаж байна. Ажлын 
байрны таатай орчныг 
ажилтнуудаас авсан сэтгэл 
ханамжийн судалгаагаар 
85-аас дээш хувьтай байна.  

90.0 
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  Албан 
хаагчдад 
сар бүр 

олгох хоол, 
унааны 
зардлыг 

нэмэгдүүлэх 

 
Гүйцэтгэлээр 

Албан хаагчид сар бүрийн 
үндсэн цалин дээр унаа 
хоолны нэмэгдлийг авч 
байна.  100,0 

5 
  

Албан 
хаагчдын 

эрүүл 
мэндийг 

хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

  

Эрүүл 
мэндийн 

урьдчилан 
сэргийлэх 

үзлэг 

 
Жилд 1-ээс 

доошгүй 
удаа 

• 2018.05.01-нд 
Евростандарт клиникийн 
лабораторийн эмч, 
ажилтнууд тус Газрын 
албан хаагчдыг элэгний B, 
C вирусийн шинжилгээ, 
оношилгоонд хамруулав.   

• “Мирай” шүдний 
эмнэлгийн эмч, ажилтнууд 
ирж, Амны хөндийн эрүүл 
мэнд, шүдний өвчлөлөөс 
урьдчлан сэргийлэх талаар 
зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, 
амны хөндийн эрүүл 
мэндийн анхан шатны үзлэг 
оношилгоог нийт албан 
хаагчдад хийлээ.   

 
100,0 

Албан 
хаагчдын 

хамрагдалт 

 
100 хувь 

Эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх шинжилгээнд 
албан хаагчид 90 хувь 
оролцсон.  

 
95,0 

Хэсгийн  дундаж: 94,2 % 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ: 97,1% 

 

3.3. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР 

ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР ҮНЭЛСЭН БАЙДАЛ 

 

Бодлогын болон захирамжлалын баримт бичиг, байгуулллагын үйл ажиллагааны үр дүнг 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2017 оны А/121 дүгээр 

тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар тушаалаар батлагдсан журмууд, 

үнэлэх аргачлалын дагуу үнэлж дүгнэв. Мөн дээрх захирамжлалын баримт бичгүүдийг 

үндэслэн тус газрын хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг 

баталж, үр дүнг тооцон ажиллалаа.  

Оны эхэнд 17 заалт бүхий хяналт-шинжилгээ, дотоод мониторингийн жилийн ажлын 

төлөвлөгөө, тус байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагаанд Нийслэлийн ЗДТГ-аас өгсөн 

зөвлөмж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн Дэмжих сангийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд Нийслэл 

дэх төрийн Аудитын газраас өгсөн зөвлөмж, дүгнэлтийн дагуу Гүйцэтгэл сайжруулах хариу 

арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, дээд шатны байгууллагуудад 

тайлагнан ажиллав. Энэ онд тус байгууллагад хяналтын байгууллагуудаас тавигдсан акт, 

албан шаардлага байхгүй байна.   
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3.4. ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 

 

Тус газар нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг 

smartcity.mn програмд оруулан, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, хүнд сурталгүй хүргэх, 

байгууллагын соёл, хэм хэмжээг тогтоон ажилласнаар 2018 оны 12 дугаар сарын 01-ний 

өдрийн байдлаар: 

✓ Засгийн газрын 11-11 төвөөс 7,  

✓ Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 4,  

✓ Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 15,  

✓ Сheck service апплейкшнээр 1 нийт 27 өргөдөл ирснийг 100 хувь хуулийн хугацаанд 

шийдвэрлэв. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 10 хоног 17 цаг 16 минут 

байна. Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх явцад 38 зөрчил бүртгэгдснээс өдөрт нь багтаан хүлээн 

аваагүй зөрчил 9, өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй зөрчил 17, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 12 

зөрчил байв.  

 

3.5. БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  

ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

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

тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг ханган, тус 

газраас зохион байгуулах 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны А/12 дугаар тушаал мөн Сангийн яамны 

зөвшөөрлийн дагуу Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар батлуулан, tender.gov.mn 

сайтад ил тод байршуулан ажиллав.   

Худалдан авах ажиллагааны цахим систем болох tender.gov.mn сайтаар хуулийн 

хугацаанд дараах 5 тендерийг зохион байгуулсан. Үүнд:  

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тогтоолоор 

батлагдсан Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн “Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний 

ногоо тариалах арга хэмжээ”, Хөдөлмөр эрхлэлтийн Нийслэлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 

02 дугаар тогтоолын зургаадугаар хавсралтыг тус тус удирдлага болгон Үрийн төмс 

нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгууллаа.  

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны А/08 дугаар “Үрийн төмс 

нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай” тушаалын дагуу 

НХЭГ/ХЭХ-2018/02 дугаар бүхий тендерийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж, тус тендерт “Элэг 

нэгтэн” ХХК /45.000.000 төгрөг/, “Арвинбаян жаргалант” ХХК /47.600.000 төгрөг “Гүн орон зай” 

ХХК /44.100.000 төгрөг/-иуд тендерийн материал ирүүлснээс “Арвинбаян жаргалант” ХХК нь 

үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр чадварын шаардлага хангаж “Хамгийн сайн үнэлэгдсэн” 

тендер ирүүлсэн оролцогчоор шалгарсан. 

 Иймд тус тендерт шалгараагүй “Элэг нэгтэн” ХХК, “Гүн орон зай” ХХК-дад “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 

27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтын дагуу тендерийн шаардлагыг хангаагүй тухай мэдэгдэл 

хүргүүлж, тендерт шалгарсан “Арвинбаян жаргалант” ХХК-тай гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 



58 
 

захиалагчид хүргүүлснээр 2018.05.15-ны өдөр Үрийн төмс нийлүүлэх гэрээг  “Арвинбаян 

жаргалант” ХХК-тай байгуулсан.  

2. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны А/07 дугаар “Хүнсний 

ногоо тариалах, хураахтай холбоотой төмсний үрлэгч нийлүүлэгчийг сонгох үнэлгээний хороо 

байгуулах тухай” тушаалын дагуу НХЭГ/ХЭХ-2018/01 дугаар бүхий тендерийг Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 

зохион байгуулсан.  

Тус тендерт “Хоёр баганат” ХХК 12.720.000 төгрөгийн үнийн санал ирүүлсэн бөгөөд 

үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр чадварын шаардлага хангаж “Хамгийн сайн үнэлэгдсэн” 

тендер ирүүлсэн оролцогчоор шалгарсан тул захиалагчид зөвлөмж хүргүүлж, гэрээ байгуулах 

эрх олгох тухай мэдэгдлийн дагуу 2018.05.21-ний өдөр Төмсний үрлэгч нийлүүлэх гэрээ 

байгуулсан.  

3. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны А/15 дугаар “Хожуу 

тариалалтын навчит болон булцуут ногооны үр нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний 

хороо байгуулах тухай” тушаалын дагуу НХЭГ/ХЭХ-2018/03 дугаар бүхий тендерийг Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 

дагуу зохион байгуулж, тус тендерт “Өрнүүн өсөх хоршоо” 43.700.000 төгрөгийн үнийн санал 

ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр чадварын шаардлага хангаж “Хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн” тендер ирүүлсэн оролцогчоор шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 

мэдэгдэл хүргүүлж, 2018.05.22-ны өдөр Хожуу тариалалтын навчит болон булцуут ногооны үр 

нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.  

4. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны А/16 дугаар “Нарийн 

ногоо тариалахтай холбоотой хүлэмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо 

байгуулах тухай” тушаалын дагуу НХЭГ/ХЭХ-2018/04 дугаар бүхий тендерийг Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 

зохион байгуулсан.  

Тус тендерийг /tender.gov.mn/mn/-ээр 2 удаа зарлахад амжилтгүй болсон тул “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 

34 дүгээр зүйлийг удирдлага болгон гэрээ шууд байгуулах аргыг хэрэглэж, газар тариалан, 

хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 7 аж ахуйн нэгж байгууллагад үнийн санал 

ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн бөгөөд “Гүн орон зай” /50.400.000 төгрөг/, “Ану дарь 

очир”  /44.640.000 төгрөг/ компаниуд үнийн санал ирүүлсэн.  

Үнэлгээний хорооноос гаргасан шийдвэрийн дагуу чадварын шаардлага хангаж, 

хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн оролцогч “Ану дарь очир” ХХК-тай 44.640.000 төгрөгөөр  

шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлж, 2018.06.08-ний өдөр гэрээ 

байгуулсан.  

5.  Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны А/19 дүгээр “Хүнсний 

ногоо тариалах хураахтай холбоотой капатал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний 

хороо байгуулах тухай” тушаалын дагуу НХЭГ/ХЭХ-2018/05 дугаар бүхий тендерийг Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 

дагуу зохион байгуулж, тус тендерт “Тансаг алтай” ХХК” /14.800.000 төгрөг/ тендер ирүүлсэн 
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бөгөөд үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр чадварын шаардлага хангаж “Хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн” тендер ирүүлсэн оролцогчоор шалгарсан. 

 Иймд “Тансаг алтай” ХХК-тай 14.800.000 төгрөгөөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлэн 2018.05.28-ний өдөр Хүлэмж нийлүүлэх гэрээ байгуулсан. 

  

6. Мөн нийслэлийн Засаг даргын А/1037 дугаар захирамжийн дагуу хөдөлгөөнт биржийн 

албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах нээлттэй тендерийг цахимаар зохион байгууллаа.  

Тендерт Буян Соён ХХК шалгарч, үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг үндэслэж, авто машин 

худалдан авах гэрээг 2018 оны 12 сарын 20-нд байгуулсан. Тендертэй холбоотой бүхий л 

баримт бичиг, тайлан мэдээг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын  

ulaanbaatar.procurement@gmail.com цахим хаягт хууль журмын дагуу  байршуулан ажиллав. 

 

3.6. НИЙСЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД 2018 

ОНД ГАРГАСАН ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ТУХАЙ 

 

Захирамжлалын баримт бичгийн L-monitoring программд Монгол улсын Ерөнхийлөгч, 

УИХ, Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Тэргүүлэгчдийн 

хурлын  тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжууд, Засгийн Газар болон Нийслэлийн 

Засаг даргын албан даалгавар, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, НХХЯ, ХХҮЕГ, 

Нийслэлийн удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар зэрэг захирамжлалын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг улирлаар Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор 

батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, ХНХСайдын 2017 оны А/121 

дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар тушаалаар батлагдсан 

журмын дагуу гарган дээд шатны байгууллагуудад тайлагнан ажиллалаа.  

Тайлант хугацаанд холбогдох дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан даалгавар, 

чиглэл зөвлөмж, хяналтын байгууллагуудаас тавигдсан акт, албан шаардлагыг хяналтанд 

бүрэн авч, хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 2018 оны байдлаар давхардсан тоогоор нийт 100 

гаруй тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг сар, улирал, хагас жилээр гарган, холбогдох дээд 

газруудад хүргүүлсэн. 

 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр болон Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэл, Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүд, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай 2018 онд байгуулсан Үр дүнгийн гэрээ зэрэг бодлогын болон 

эрх зүйн баримт бичгүүдийн тайлан, биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 

дугаар захирамжаар баталсан журмын дагуу заасан хугацаанд НЗДТГ-ын холбогдох 

хэлтсүүдэд тайлагнан ажиллав. 

Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, УИХ-ын 

2017 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 

хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн холбогдох /1.2, 1.9, 14.8/ заалтын хэрэгжилтийг Монгол Улсын 

Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журам”-ын дагуу гарган Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний Ерөнхий газарт 

тайлагнан ажиллалаа.  
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Тус байгууллагын албан бичиг хөтлөлтийн eDoc програмаар 2018 онд 880 албан бичиг 

ирснийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн, 425 дүрэм журам, төлөвлөгөө, тайлан боловсруулан 

бүртгэж холбогдох байгууллага, аж ахуй нэгжид хүргүүлсэн байна. 

 

3.7 “АЗ ЖАРГАЛТАЙ ХОТ ИНДЕКС”-ИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТУХАЙ 

 

Засгийн Газрын Төрийн байгууллагын чиг үүрэг, дахин хуваарилах аргачлалыг 

тодорхойлох тухай 2018 оны 22 дугаар тогтоол гарсантай холбогдуулан нийслэлийн ЗДТГ-ын 

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс 2018.03.19-нд зохион байгуулсан “Агентлагийн чиг 

үүрэг болон үзүүлэлт тодорхойлох тухай” сургалтанд тус байгуулллагын хяналт шинжилгээ 

үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн оролцов. Байгууллагын үндсэн чиг үүргийг тодорхойлох 

үзүүлэлтүүдийг боловсруулах тухай сургалтаар өгсөн аргачлал, зөвлөмжийг газар, хэлтсийн 

дарга, холбогдох мэргэжилтнүүдэд танилцуулж, газрын үндсэн чиг үүргийг тодорхойлох 

үзүүлэлтүүдийг хамтран боловсруулж, нийслэлийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн. 

Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг дараах гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/-

ээр үнэлүүлнэ. Үүнд:  

1) Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин,  

2) Ажилгүйдлийн түвшин,  

3) Ажиллах хүчний оролцооны түвшин. 

Нийслэлийн хэмжээнд 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хөдөлмөр эрхлэлтийн 

түвшин 50,1 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 8, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 54,5 байгаа нь 

өмнөх оны мөн үеэс ажилгүйдлийн түвшин 0,2 пунктээр буурсан, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин, 

ажиллах хүчний оролцооны түвшин тус тус 1,1 хувиар өссөн эерэг үзүүлэлттэй байна. 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1 

Эрхэм зорилго, үйл 
ажиллагааны 
стратегийн зорилт, 
зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл болон 
тэдгээрийн хүрээнд 
авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, түүний үр дүн, 
зохион байгуулалтын 
бүтцийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай, Хувь хүний нууцын тухай, Байгууллагын 
нууцын тухай, Төрийн нууцын тухай хуулиудын 
хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 411 
дүгээр тогтоол болон Нийслэлийн Засаг даргын 
2012 оны А/606 дугаар захирамжийн дагуу 
байгууллагын цахим сайт, мэдээллийн самбарт 
байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон 
тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, 
түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтэц, нийт 
албан хаагчдын ажлын байрны жагсаалт зэрэг 
мэдээллүүдийг байршуулан тухай бүр шинэчилсэн. 
Тус байгууллага нь 2018 онд 20 хүний орон тоотой, 
272.763,1 мянган төгрөгийн төсөвтэй, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан 4  
хөтөлбөр, арга хэмжээнд 1.445.155,0 мянган 
төгрөгийн санхүүжилттэй, Нийслэлийн ИТХ-аас 
баталсан 2 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
Бүтэц, орон тоо, батлагдсан төсвийг хууль 

100,0 
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тогтоомжийн дагуу зарцуулан, хяналт тавин 
ажиллаж байна. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, 
Засгийн газрын 2017 онгы 89 дүгээр тогтоолын 11 
дүгээр хавсралтаар баталсан “Ил тод байдлын 
шалгуур үзүүлэлт”-ийг хангаж, байгууллагын 
ubbirj.ub.gov.mn болон shilendans.gov.mn сайтад 
санхүү төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан 
болон бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт зэрэг 27 нэр 
төрлийн мэдээллийг хууль журманд заасан 
хугацааны дотор оруулж хэвшээд байна. Мөн 
ХЭДСангийн болон санхүүгийн үйл ажиллагааны 
сарын мэдээ тайланг хууль журманд заасан маягтын 
дагуу үнэн зөв гаргаж, дээд шатны байгууллагад цаг 
хугацаанд нь тайлагнан ажиллалаа. 

2 

Үйлчилгээ, захидал 
харилцааны асуудал 
хариуцсан албан 
хаагчийн эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр, албан 
тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, 
иргэдийг хүлээн авч 
уулзах цагийн 
хуваарийг цахим 
хуудас болон 
мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын үйлчилгээ, захидал, харилцааны 
асуудлыг Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 
гүйцэтгэж байна. Байгууллагын цахим сайт, шилэн 
дансанд Газрын даргын “Б” тушаалууд, 
байгууллагын бүтэц, хүний нөөц, албан хаагчдын 
албан тушаал, и-мэйл хаяг, холбоо барих утас зэрэг 
мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд ил тод байршуулан, 
тухай бүр шинэчлэн ажиллалаа.   95,0 

3 

Үйлчилгээ авахад 
шаардагдах бичиг 
баримтын жагсаалтыг 
цахим хуудас болон 
мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр 
тогтоол болон Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 
А/606 дугаар захирамжийн дагуу байгууллагын 
цахим сайт, мэдээллийн самбарт Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ болон Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн 
танилцуулга болон бусад хөдөлмөр эрхлэлтийн арга 
хэмжээ, өдөрлөг яармаг, хэлэлцүүлгийн талаар 
мэдээллийг байршуулан тухай бүр шинэчлэн 
ажиллаж байна. Мөн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 
хамрагдахад шаардагдах баримт, бичгийн бүрдлийн 
жагсаалтыг тухай бүр цахим хуудсанд байршуулан, 
шинэчлэн ажиллав.    

100,0 

4 

Үйл ажиллагаандаа 
мөрдөж байгаа хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журам, зааврыг цахим 
хуудас болон 
мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 

Байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, хүний нөөцийн 
бодлого, төсөв, санхүү,  төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагаа тус бүрийн ил тод байдлыг ханган 
дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 

100,0 
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байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

1. Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах  
чиглэлээр:  
- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, хөдөлмөрийн 
харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуй, авилгаас урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 
тогтоомжууд;  
- Газрын даргын “А” тушаалууд, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс 2017-2018 онд 
хэрэгжүүлэхээр  баталсан төсөл, хөтөлбөрүүд, түүнд 
хэрхэн хамрагдах, талаарх мэдээллүүд; 
2. Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдлыг 
хангах чиглэлээр: 
- Газрын даргын “Б” тушаалууд “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, байгууллагын бүтэц, хүний 
нөөц, албан хаагчдын нэр, албан тушаал, и-мэйл 
хаяг, холбоо барих утас зэрэг мэдээлэл; 
3. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангах 
чиглэлээр: 
- Байгууллагын төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн 
тайлан, санхүүгийн тайлан болон бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 
аудитын дүгнэлтийг байгууллагын цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбарт; 
-Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн 
гүйлгээг тухай бүр, төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт, 
төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт, санхүүгийн 
тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, дараа жилийн 
төсвийн төсөл зэрэг мэдээллийг шилэн дансны 
цахим хуудсанд заасан хугацаанд тус тус 
байршууллаа. 
4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах 
ажиллагааны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр: 

Энэ онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
сангийн санхүүжилтээр тус газраас 165,7 сая 
төгрөгийн өртөг бүхий Үрийн төмс, хожуу 
тариалалтын навчит болон булцуут ногооны үр 
худалдан авах, хүнсний ногоо тариалах хураахтай 
холбогдуулан үрлэгч, капатал тус бүр 2-ыг, 18 
ширхэг хүлэмж худалдан авах тухай 5 тендерийг 
цахимаар зохион байгууллаа. Мөн нийслэлийн Засаг 
даргын А/1037 дугаар захирамжийн дагуу 
хөдөлгөөнт биржийн албан хэрэгцээнд автомашин 
худалдан авах нээлттэй тендерийг цахимаар зохион 
байгуулснаар Буян Соён ХХК шалгарч, авто машин 
худалдан авах гэрээг 2018 оны 12 сарын 20-нд 
байгуулсан. Тендер, худалдан авах ажиллагаатай 
холбоотой бүхий л баримт бичиг, төлөвлөгөө, 
тайлан мэдээг хууль журманд заасан хугацаанд 
шилэн дансны болон  
ulaanbaatar.procurement@gmail.com цахим сайтад 
тухай бүр байршуулан ажиллалаа. 

mailto:ulaanbaatar.procurement@gmail.com
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5 

Шинээр боловсруулж 
байгаа бодлогын 
баримт бичиг болон 
захиргааны хэм 
хэмжээний актын 
шийдвэрийн төслийг 
цахим хуудсандаа 30-
аас доошгүй хоног 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулж, холбогдох 
төрийн ба төрийн бус 
байгууллага, 
мэргэжлийн шинжээч, 
эрдэмтэн, иргэдийн 
саналыг авах, 
үндэслэлтэй гэж үзвэл 
уг саналыг төсөлд 
тусгах; 

Байгууллагаас шинээр боловсруулж байгаа 
бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг цахим 
хуудаснаа 30-аас доошгүй хоног байршуулан, 
тодорхой баримт бичгүүдэд холбогдох төрийн ба 
төрийн бус байгууллага, иргэн, мэргэжлийн 
шинжээч, эрдэмтдийн саналыг төсөлд тусган 
ажиллалаа.  
Тус Газраас 2018 онд 19 видео шторк, 26 зөвлөгөө 
мэдээлэл гаргасан байна. Мөн байгуулллагын 
ubbirj.ub.gov.mn сайтаар хэрэглэгчдэд хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газрын танилцуулга, видео, 
хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хэрэгжүүлж буй төсөл 
хөтөлбөр болон мэдээ, мэдээлэл, нийтлэл, дэлхий 
нийтийн сонирхлыг татсан ярилцлага зэрэг нийт 117 
мэдээллийг оруулсан ба тандалтын тоо 50 гаруй 
мянгад хүрсэн байна. Дэмжих төвийг сурталчлах 
ажлыг тасралтгүй зохион байгуулж, ажлын байрны 
захиалга, зар мэдээ, зохион байгуулах өдөрлөг, 
яармаг, арга хэмжээ, бусад холбогдох 40 гаруй 
мэдээллийг байгууллагын ubbirj.ub.gov.mn цахим 
сайт, фэйсбүүк хуудас болон  шууд бичлэг /live/ 
хэлбэрээр иргэд, олон нийтэд хүргэсэн байна. 
Тус газраас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, 
өдөрлөг, яармаг, хэлэлцүүлгийг давхардсан тоогоор 
15 телевиз, цахим мэдээний сайтууд, 15 радио 
болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан 
ба байгууллагын ubbirj.ub.gov.mn сайтаар газрын 
танилцуулга, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээрх 
хууль тогтоомж, дүрэм, журам, төсөл хөтөлбөрийн 
талаар 20 гаруй видео, шторк хийн, 117 мэдээллийг 
оруулан 50 гаруй мянган хүний хандалт авсан байна. 
Мөн Дэмжих төвийг сурталчлах ажлыг тасралтгүй 
зохион байгуулж, ажлын байрны захиалга, зар 
мэдээ, зохион байгуулах өдөрлөг, яармаг, арга 
хэмжээ, бусад холбогдох 40 гаруй мэдээллийг 
байгууллагын ubbirj.ub.gov.mn цахим сайт, фэйсбүүк 
хуудас болон  шууд бичлэг /live/ хэлбэрээр иргэд, 
олон нийтэд хүргэсэн байна.  

95,0 

6 

Үзүүлж байгаа 
үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг 
боловсронгуй болгох 
зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх; 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллагад тавигдах стандартын дагуу хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
буй үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй 
болгох, зохион байгуулалтын арга хэмжээг шат 
дараатай авч хэрэгжүүллээ. Үүнд:  
     1. Нэг өрх-нэг ажлын байр хөтөлбөрийн хүрээнд 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг Дэмжих төвийг Нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт 
энэ оны нэгдүгээр сард байгуулав. Дэмжих төв нь 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 9 төрлийн багц үйлчилгээг 
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгуулагуудад нэг цэгээс 
үзүүлж байна. Мөн ажил олгогчийг дэмжин хүний 
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нөөцийн бүрдүүлэлтийн аян, ажлын байрны 
нээлттэй өдөрлөг, ажлын ярилцлагыг ажил 
олгогчидтой хамтран 23 удаа зохион байгуулж 4959 
иргэнийг ажлын шууд ярилцлаганд хамрууллаа. 
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий 
газраас тус газарт 2018.04.11-д Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад 
тавигдах MNS:6620-2016” стандартын шаардлага 
хангасан дүгнэлтийг үндэслэн №2018/ТҮ31 
бүртгэлийн дугаар бүхий “Гэрчилгээ” олгосон байна.  

2. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт, цагийн ажлыг 
тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор Оюутны 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 25 төвийн үйл 
ажиллагааг идэвхижүүлж, “Цагийн ажлын бирж”-ийг 
шинээр байгуулж, оюутны хөдөлмөр эрхлэлттэй 
холбоотой бүх төрлийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэн 
ажиллаж байна. Мөн тус биржээр дамжуулан 
нийтийн тээврээр хөнгөлттэй зорчих оюутны картыг 
түгээх ажлыг зохион байгуулж байна. 

3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааг 
сурталчлах, мэдээлэл түгээх, байнгын болон түр, 
цагийн ажлын байрны талаарх мэдээллийг иргэдэд 
хэвлэмэл байдлаар, утсаар, онлайн зэрэг 
мэдээллийн олон талт хэрэгслэлээр дамжуулан 
хүргэж байна. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл 
мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, 
сайжруулах зорилгоор JOB OPENSOFT программыг 
оны эхнээс туршин нэвтрүүллээ.  

7 

Монгол Улсын Засгийн 
газрын тухай хуулийн 
19 дүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсэгт заасны 
дагуу төрийн 
байгууллагын 
гүйцэтгэх тодорхой чиг 
үүргийг төрийн бус 
байгууллага гүйцэтгэж 
байгаа тохиолдолд 
тухайн төрийн бус 
байгууллагын нэр, 
хаяг, цахим хуудас, 
эрхэлж байгаа үйл 
ажиллагааны 
чиглэлийг цахим 
хуудас болон 
мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
мэдээлэх; 

 
 
 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс 
баталсан хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд, ХХҮЕГ-ын даргын баталсан 
мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах 
эрх бүхий 70 гаруй сургалтын байгууллагатай 
хамтран ажиллаж, сургалтын байгууллагуудын нэр, 
хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны 
чиглэлийг мэдээллийн самбартаа байрлуулан 
ажиллав.  
 

95,0 
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8 

Тухайн байгууллага 
тодорхой төрлийн аж 
ахуйн үйл ажиллагаа 
эсхүл бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл олгодог 
бол тухайн зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
эрхлэх үйл 
ажиллагааны чиглэл, 
зөвшөөрөл олгосон 
болон дуусгавар болох 
хугацааг цахим 
хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Тус байгууллага нь тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл 
ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл олгодоггүй болно. 

Үнэлэх 
болом
жгүй 

9 

Салбарын хэмжээнд 
улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон 
гадаадын зээл, 
тусламжаар 
хэрэгжүүлж байгаа 
төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт, явц, 
байдлын талаарх 
мэдээллийг цахим 
хуудсандаа 
байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын цахим сайт, мэдээллийн самбарт 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, хөдөлмөрийн 
харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуй, авилгаас урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 
тогтоомжууд болон Газрын даргын “А” тушаалууд, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс 2018 онд 
хэрэгжүүлэхээр баталсан төсөл, хөтөлбөрүүд, түүнд 
хэрхэн хамрагдах, зохион байгуулагдсан арга 
хэмжээний талаарх мэдээллүүдийг нээлттэй, ил тод 
байршуулсан. 
Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 
2018.01.19-ний өдрийн 01 дугаар тогтоолоор 
баталсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөрүүдийн  

1. Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
ур чадвар олгох хөтөлбөрийн  

- Үйлдвэрлэл дээрх сургалт 
- Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион 

байгуулах арга хэмжээ;  
2. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн  
- Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, түр 

ажлын байраар хангах; 
- Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг 

цагийн ажилд зуучлах; 
-  Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний 

ногоо тариалах арга хэмжээг зохион байгуулж 
орлогын дэмжлэг үзүүлэх;  

3. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
бизнесийг дэмжих хөтөлбөр;  

- Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих арга 
хэмжээ 

4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын 
байрыг дэмжих хөтөлбөр 

-  Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт явуулах зэрэг 
хөтөлбөр арга хэмжээний хэрэгжилт, явц, байдлын 
талаар Ulaanbaatar.mn болон Ubbirj.ub.gov.mn 

100,0 
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цахим хаяг, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газар-Facebook пэйж хуудаст байрлуулан тухай бүр 
мэдээллийг шинэчлэн ажиллалаа. 

Хэсгийн дундаж хувь: 97,5 % 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал; 

1 

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

Тус газрын ажлын байрны бүртгэл, ажилд зуучлах, 
зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн, Стратеги 
төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн, Хөдөлмөр эрхлэлтийн арга хэмжээ 
хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд төрийн 
жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэн 
Д.Очирсүрэн, Н.Сарантунгалаг, Х.Нямбаяр нарын 
холбогдох материалыг Нийслэл дэх төрийн албаны 
салбар зөвлөлд нэр дэвшүүлэхээр хүргүүлэн Төрийн 
албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 17.4 
дэх заалт, салбар зөвлөлийн 2018 оны 14/105, 
14/259 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн тухай 
албан тушаалд томилсон.  

100,0 

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, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газрын даргын 2015 оны А/69 дүгээр тушаалаар 
“Хөдөлмөрийн газрын ажилтан, албан хаагчдын  ёс 
зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”-ыг 
тус тус хавсралтаар баталж, Газрын даргын 2017 
оны А/26 дугаар тушаалаар Ёс зүйн хорооны 
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталж, байгууллагын 
цахим хуудас, мэдээллийн самбарт ил тод 
байршуулсан. 

100,0 

3 

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

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай, Хувь хүний нууцын тухай, Байгууллагын 
нууцын тухай, Төрийн нууцын тухай хуулиудын 
хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 411 
дүгээр тогтоол болон Нийслэлийн Засаг даргын 
2012 оны А/606 дугаар захирамжийн дагуу 
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. Мөн “Ажилтан, албан 
хаагчдыг 2018 онд чадавхижуулах сургалтын 
төлөвлөгөө”, нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн 
нэгдсэн санг эхлэн хөтлөх журам”-ын дагуу 
www.ublegal.mn сайтад захирамжлалын баримт 
бичгийг бүртгэн, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд 
хүргүүлсэн. 
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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 2018 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 холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд албан хаагчдад ажиллах урам 
зориг, хүсэл эрмэлзэл бий болгох, ажилдаа үр 
бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллах  нөхцөлийг  
бүрдүүлэх зорилгоор “Албан хаагчдын ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болон түүний дагуу гарсан 
тушаал, шийдвэрүүдийг ил тод мэдээлсэн.  

95,0 

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, төрийн албан 
хаагчдын 2018 оны үр дүнгийн гэрээний хагас, бүтэн 
жилийн биелэлтийг дүгнэх ажлыг зохион байгуулан 
ажиллалаа.  

95,0 

Хэсгийн дундаж хувь: 97,0% 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 97,3 % 

 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

5. 1. ТҮНШЛЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 850 орчим төрийн 

болон төрийн бус, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчтай дараах байдлаар хамтран 

ажилласан байна. Үүнд: 

№ Хамтран ажилласан байгууллага Хамтран ажилласан тухай 

1 “Батбайгаль” ХХК 

Төвийн онцлох үйл ажиллагааны нэг болох ажил 

олгогчийг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд хүний 

нөөцийн бүрдүүлэлт буюу ажлын байрны 

өдөрлөг,  ажлын шууд ярилцлагын арга хэмжээг 

18 удаа зохион байгуулж, нийт 1463 ажил 

горилогчийг  хамруулсан. 

2 “Бүргэд констракшн” ХХК 

3 “Гацуурт” ХХК 

4 “Говь” ХК 

5 “Гоёо” ХХК 

6 “Модерн Номадс” сүлжээ ресторан 

7 
“Новотел” Олон улсын зочид 

буудал 

8 “Таван богд” групп 

9 “УКР электромонтаж” ХХК 

10 “Эм Си Эс” групп 

11 “ЮМЭКО” ХХК 

12 “Цамхагт кран” ХХК 

13 “Номин холдинг” ХХК 

http://ubbirj.ub.gov.mn/
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14 “Эвридэй” сүлжээ дэлгүүр 

15 “Шар зүлэг” ХХК 

16 “Цэцэн хангай” ХХК 

17 “Хүчит зам” ХХК 

18 “Эко констракшн” ХХК 

19 
Монголын ажил олгогч эздийн 

нэгдсэн холбоо 

Зөвлөлдөх уулзалт хийж, хамтран ажиллах 

Санамж бичиг байгуулахаар боловсруулж байна. 

20 Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбоо 

ХЭДТ-ийн үйл ажиллагааг сурталчилан, цаашид 

эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

чиглэлээр хэлэлцэж, хамтран ажиллах талаар 

санал солилцсон. 

21 Монголын эмэгтэйчүүдийн сан 

22 
Монголын Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн холбоо 

23 
Монголын Эмэгтэйчүүдийн 

хөдөлмөрийг дэмжих холбоо 

24 
Хэрэглээний сэтгэл судлалын 

хүрээлэн 

ХЭДТ-д мэргэжлийн сэтгэл зүйч долоо хоног 

бүрийн Пүрэв гарагт иргэдэд сэтгэл зүйн 

ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлж 

байна. 

25 “Шинэ эхлэх цэг” ТББ 

Сургалтанд хамрагдах хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн 

хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн давхардсан 

тоогоор нийт 74 иргэнийг бүлгийн сургалтанд 

хамруулсан. 

26 
Монголын хүний нөөцийн 

менежментийн холбоо 

27 

“Нийгэм эдийн засаг, хүний 

нөөцийн удирдлагын Соёмбо 

академи” 

28 
“Хүний хөгжил судалгаа, сургалтын 

төв” 

29 ШУТИС-ын “Алтангадас клуб” 

2018 оны 04 дүгээр сард ШУТИС-ын “Алтангадас 

клуб”-ын ажилтнууд ХЭДТ-ийн үйл ажиллагаатай 

танилцсан. Тус клубын хүсэлтийн дагуу ШУТИС-

ийн 200 гаруй оюутанд ХЭДТ-ийн танилцуулга 

болон хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх 

мэдээлэл зөвлөгөөг хүргэсэн. 

30 ЭМШУИС 

2018 оны 04 дүгээр сард Сувилахуйн сургуулийн 

200 гаруй оюутанд ХЭДТ-ийн танилцуулга болон 

хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх мэдээлэл 

зөвлөгөөг хүргэсэн. 

31 
ХХҮЕГ болон Германы 

Хөдөлмөрийн институт 

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний чиглэлээр 

суралцаж буй гадаадын оюутнууд ХЭДТ-д зочлон, 

төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан. 

32 Дүүргийн ХХҮХ-4 дүүрэг 

Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх, Баянгол 

дүүргийн ХХҮХ-үүдийн ажилд зуучлах үйлчилгээ 

хариуцсан мэргэжилтнүүд хуваарийн дагуу нэг 

сарын хугацаанд ХЭДТ-д ажиллаж, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг хүргэсэн. 
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33 Нийслэлийн 152 хороо 

Нийслэлийн 152 хорооны Засаг дарга болон 

хороодын Хөдөлмөр халамжийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй 2018 оны 02 дугаар 

сарын 21-27-ны өдрүүдэд уулзалт зохион 

байгуулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн 

үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга, 

мэдээллийг  хүргэлээ. 

34 Ажил олгогч 334 байгууллага 
Ажлын байрны захиалгыг биечлэн, утсаар, 

мэйлээр авч мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсэн. 

36 

Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн ур чадвар олгох 

хөтөлбөрийн хүрээнд 86 

байгууллага  

Мэргэжлийн болон давтан сургалт болон 

Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах арга 

хэмжээний хүрээнд хамтран ажиллаж байна. 

37 

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр 

ийн хүрээнд 124  байгууллага  

 

Ажил хайгч иргэд, оюутан суралцагчдыг цагийн 

ажилд зуучилж орлого нэмэгдүүлэх арга хэмжээ, 

Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо 

тариалах арга хэмжээ, Нийтийг хамарсан ажлын 

хүрээнд хамтран ажиллаж байна. 

38 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, 

гарааны бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөрийн хүрээнд 5  

байгууллага 

Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний 

хүрээнд хамтран ажиллаж байна.  

39 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 

ажлын байрыг дэмжих 

хөтөлбөрийн хүрээнд 10 

байгууллага 

Зорилтот бүлгийн иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 

мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтанд 

хамруулан ажиллаж байна. 

40 

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох зөвлөх үйлчилгээний 

хүрээнд 20 байгууллага 

Ажил мэргэжилгүй иргэд, Ерөнхий боловсролын 

сурагчид, оюутан залуучууд, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Нийт 850 

 

1.1.2.2 Түншлэл, хамтын ажиллагаа 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, 

нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус, 

иргэний нийгмийн, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэн ажиллаж байна. Үүний хүрээнд:  

 Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбоо, Монголын эмэгтэйчүүдийн сан, Монголын Бизнес 

эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо, Монголын Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо зэрэг 

байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулж, ХЭДТ-ийн үйл ажиллагааг сурталчилан, цаашид 

эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэлэлцэж, хамтран ажиллах талаар 

санал солилцсон. 
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 “Шинэ эхлэх цэг” ТББ, Монголын хүний 

нөөцийн менежментийн холбоо, Нийгэм эдийн 

засаг, хүний нөөцийн удирдлагын “Соёмбо” 

академи, Хүний хөгжил судалгаа, сургалтын төв, 

Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 

Залуучуудын хороо, Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн 

Залуучуудын хөгжлийн газар зэрэг 

байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвд сургалт зохион 

байгуулан давхардсан тоогоор нийт 116 

иргэнийг бүлгийн сургалтанд хамруулсан. 

Үүнээс аж ахуй эрхлэлтийн чиглэлээр 6, ажлын ярилцлаганд бэлтгэх чиглэлээр 5, гарааны 

бизнесийн чиглэлээр 21, хөдөлмөрийн 

харилцааны чиглэлээр 6, зохистой хөдөлмөр 

эрхлэлтийн чиглэлээр 18, стресс менежментийн 

чиглэлээр 27, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох чиглэлээр 12, гадаад экспортын 

чиглэлээр 4, компьютерийн программ 

ашиглалтын чиглэлээр 17 иргэнийг тус тус 

сургалтанд хамруулав. 

 Хэрэглээний сэтгэл судлалын 

хүрээлэн ТББ-тай хамтран Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвд иргэдэд ганцаарчилсан 

зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг зохион байгуулан 

хүргэлээ. Энэ хүрээнд нийт 132 иргэнд тус үйлчилгээг хүргэсэн ба үүнээс сэтгэл зүйн зөвлөгөөг 

42 иргэнд, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамрагдах чиглэлээр 37 иргэнд, 

хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр 6 иргэнд, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох чиглэлээр 

47 иргэнд тус тус ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч ажилласан байна.  

 2018 оны 04 дүгээр сард ШУТИС-ын “Алтангадас клуб”-ын ажилтнууд Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан ба тус клубын хүсэлтийн дагуу 

ШУТИС-ийн 200 гаруй оюутанд, мөн ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн 200 гаруй оюутанд 

төвийн танилцуулга болон хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх мэдээлэл зөвлөгөөг тус тус 

хүргэсэн. 

 Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний 

чиглэлээр суралцаж буй Германы Хөдөлмөрийн институтын оюутнууд болон ХХҮЕГ-ын албан 

хаагчид ХЭДТ-д зочлон, төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан. 

 Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх, Баянгол дүүргийн ХХҮХ-үүдийн ажилд 

зуучлах үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд эхний хагас жилд хуваарийн дагуу нэг сарын 

хугацаанд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ажиллаж, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээг хүргэсэн. 

 Нийслэлийн 152 хорооны Засаг дарга болон хороодын Хөдөлмөр халамжийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй 2018 оны 02 дугаар сарын 21-27-ны өдрүүдэд уулзалт 

зохион байгуулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга, 

мэдээллийг  хүргэлээ. 
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 2018 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр “Говь” үйлдвэртэй танилцаж, Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэн, бүртгэлтэй иргэдээс 

үйлдвэрийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах 

зэрэг хөдөлмөр зуучлалын чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.  

 Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр болон “Бичил бизнесийг дэмжих, 

ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-т хамрагдсан ХЗХ-дын ажилтан албан хаагчид 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд албан уулзалт зохион байгуулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан.  

 Азийн Нутгийн удирдлагын холбооны 11 орны 50 гаруй зочид төлөөлөгчид 2018 оны 

09 дүгээр сарын 06-ны өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбар 

болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага 

солилцлоо. Үйл ажиллагааны үеэр Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв хариуцсан ахлах 

мэргэжилтэн Д.Баясгалан зочид төлөөлөгчдөд төвийн өрөө танхимын зохион байгуулалт, үйл 

ажиллагааны талаар танилцуулж, харилцан туршлага солилцов.  

 Олон улсын хөгжлийн банк, Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй 

“Залуучуудын зохистой хөдөлмөр төсөл”-ийн хүрээнд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн 

холбооны Залуучуудын хороо, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн 

залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран албан бус хөдөлмөр эрхлэгч залууст зориулсан 

“Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд зохион байгуулсан.  

 Ажилд зуучлах үйлчилгээний хүрээнд 700 гаруй ажил олгогч байгууллагааас ажлын 

байрны захиалга авч, ажлын байрны өдөрлөгийг 30 орчим байгууллагатай хамтран зохион 

байгуулаад байна. 

 Мөн тус Газар нь төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 

Самушил HR хувийн хөдөлмөрийн биржтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ болон 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах, мэдээлэл 

солилцох, шинэ технологи нэвтрүүлэх, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах 

зорилгоор хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.  

 Хөдөлмөр нийгмийн хамтын ажиллагааны хүрээнд оюутан залуучуудад үндэсний 

томоохон үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг таниулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээ, хөдөлмөр 

эрхлэх хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Өмнөговь аймгийн Тавантолгой, “Эрдэнэт” 

уулын баяжуулах үйлдвэр, Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцах 

аяллыг тус тус зохион байгуулж, 150 гаруй оюутан суралцагчдын төлөөллийг хамрууллаа.  

 Энэ онд оюутан суралцачдыг цагийн ажлаар хангах, ажил олгогчдод хүний нөөцийн 

бүрдүүлэлт хийх зорилгоор МСҮТ, коллеж зэрэг 42 сургалтын байгууллагатай хамтран 

ажиллаж, 96 чиглэлээр 3895 оюутны мэдээллийг авлаа.  

 

5.2. “АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ АЯН” 

 

2018 оны байдлаар ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох чиглэлээр 6 удаагийн 

томоохон өдөрлөг яармагийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. Үүнд: 

 

• Аялал жуулчлалын салбарт ажиллах сонирхолтой оюутан залуус, идэвхтэй ажил хайгч 

иргэдийг эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу түр болон байнгын ажлын байртай болох, аялал 

жуулчлалын байгууллагуудад шаардлагатай байгаа мэргэжлийн ажилтнаа олоход нь дэмжлэг 

үзүүлэхэд зорилгоор “Аялал жуулчлал ба Хөдөлмөр эрхлэлт” өдөрлөгийг Нийслэлийн 
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аялал жуулчлалын газар, Нийслэлийн залуучуудын хөгжлийн газар, Улаанбаатар хотын 

цагдаагийн газар, Монголын оюутны холбоо хамтран 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр 

Улаанбаатар чуулгын 2 давхарт зохион байгууллаа. Хөдөлмөрийн яармагийн үеэр нээлттэй 

ажлын байр зарласан жуулчны бааз, тур оператор, зоогийн газар, зочид буудлын чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулдаг 35 аж ахуйн нэгж 500 гаруй ажлын байр санал болгож ажиллалаа. 

          Мөн өдөрлөгийн үеэр “Оюутан цагдаа” хөтөлбөрт хамрагдах сонирхолтой оюутнуудыг 

бүртгэж, мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Оюутан цагдаа нь жуулчны идэвхтэй 

улирлын хугацаанд гадаадын иргэд, жуулчдад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хотын үзвэр, 

үйлчилгээ, гудамж, талбайд аялах, зорчих үед нь мэдээллээр хангах, гэмт хэрэгт өртөхөөс нь 

урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэйгээр ажиллах юм.   

 

• “Мэргэжлийн боловсрол сургалт-Ажилсаг Монгол” өдөрлөгт МСҮТ, Сургалтын 

байгууллагууд, Залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн эрүүл мэндгазар, нийгмийн 

даатгалын газар, ажил олгогч байгууллагууд оролцлоо.  

• “Мэргэжил бүхэн сайхан” өдөрлөг 2018 оны 6 дугаар сарын 19-нд Сүхбаатарын талбайд 

болж, мэргэжлийн боловсрол эзэмшиж буй хүүхэд, залуучуудын өөрсдийнх нь хийж бүтээсэн 

бүтээлийн үзэсгэлэн, яармаг суралцагчдын ур чадварын үзүүлэх тоглолт, сургуулиудын 

танилцуулгыг олон нийтэд хүргэх, ажилд зуучлах, зөвлөгөө мэдээллээр хангах үйлчилгээ 

явагдсан. Тус газар нь иргэдэд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар мэдээлэл зөвлөгөө 

өгч, хамтран оролцож буй МСҮТ-үүдэд төсөл хөтөлбөр, ажилд зуучлах үйлчилгээний талаар 

мэдээлэл өгч, танилцуулга, гарын авлагыг хүргэлээ.  

 

• “Нээлттэй ажлын байр, карьерын үзэсгэлэн” өдөрлөгийг Юнайтед карьер консалтинг 

ТТБ-тай хамтран МУИС-ийн шинэ номын санд 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ы өдөр зохион 

байгуулав. Өдөрлөгөөр сургуулиа төгсөөд хөдөлмөрийн зах зээлд гарч байгаа шинэ 

төгсөгчдийг тохирох ажил мэргэжлийн чиглэлд зуучлах, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ 

мэдээллээр хангах, төгсөгчдөд ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажиллалаа. Тус 

үзэсгэлэн яармагт 30 гаруй бизнесийн байгууллага нээлттэй ажлын байраа танилцуулж 

оролцсон бөгөөд 900 гаруй оюутан ажил хайгчаар бүртгүүлсэн.  

• “Япон Монголын хөдөлмөрийн яармаг”-ийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-21-ний 

өдрүүдэд зохион байгуулсан ба 2052 нээлттэй ажлын байрыг 165 ажил хайгч иргэдэд 

танилцуулж, 290 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Тус арга хэмжээнд 25 ажил олгогч 

байгууллага оролцож нээлттэй зарласан ажлын байраа танилцуулсан. Мөн Япон улсад 

сургууль төгсөж ирсэн болон япон хэлтэй залууст эх орондоо ажиллах боломжийг олгох, 

оролцогч компанитай газар дээр нь танилцан, мэдээлэл авч, ажлын анкет бөглөх, тус улсад 

суралцах, ажилд орох зэрэг мэдээлэл зөвлөгөөг мэргэжлийг ажилтнаас үнэ төлбөргүй авах 

боломжийг олгосон юм.  

• Мөн их дээд сургуулиуд, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-тай хамтарсан өдөрлөг 

яармагийг 5 удаа зохион байгуулж ажиллалаа.  

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан дараах хөтөлбөр, арга хэмжээг 

нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот бүлгүүдийн иргэдийг 

хамруулсан. Үүнд: 

- “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр” 

- “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр” 
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- “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

 

5.3. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ 

 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 2018 оны 04 дүгээр сард “Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн нийслэлийн салбар зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулж, хөдөлмөр нийгмийн 

зөвшлийн нийслэлийн 3 талт хамтын хэлэлцээрт энэ талаарх асуудлыг тусган, хамтран 

хэрэгжүүлж байна.  

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэлхийн өдөр”-ийг тохиолдуулан орон даяар 

жил бүрийн дөрөвдүгээр сард “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аян” зарладаг 

уламжлалтай билээ.  

Энэ онд Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/340 дүгээр захирамж гарч, сарын аяныг 

нутаг дэвсгэрийн онцлогт нийцүүлэн шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулав. Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хороо, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв, АОЭНХ, МҮЭХ хамтран 04 дүгээр сарын 01-нээс 30-ны 

өдрүүдэд “Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг 

төлөвшүүлэхэд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлцгээе” уриан дор сарын аяныг зохион 

байгууллаа.  

Монгол улсад 2002-2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар гарсан 5900 үйлдвэрлэлийн 

осолд нийт 6464 иргэн өртсөнөөс 50,1%-ийг 18-35 насны залуучууд эзэлж байна.  

Аяны хүрээнд Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилга, үйлдвэрлэлийн салбарын 

аж ахуйн нэгж байгууллага, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч, Ерөнхий боловсролын сургууль, 

их дээд сургууль, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутан залуучууд, зорилтот 

бүлгийн иргэдэд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм, журмыг 

мөрдөн ажиллах түүнийг хэрэгжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах,  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомжийн эмхтгэл, гарын авлага, 

тараах материал боловсруулж хэвлүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.  

Мөн дүүргүүд өөр өөрсдийн онцлогт нийцүүлэн шинэлэг хэлбэрээр аяныг зохион байгуулсан.  

Аяныг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийслэлийн салбар зөвлөлийн 

гишүүд зохион байгуулсан ба аяны хүрээнд: 
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• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, 

түүнд төр, хувийн хэвшлийн оролцоог хангах “Эрүүл аюулгүй ажлын байр – Төр хувийн 

хэвшлийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны 

өдөр Нийслэлийн төр захиргааны нэгдүгээр байрны дугуй зааланд зохион байгууллаа.  

Хэлэлцүүлэгт НХХЯ, ХХҮЕГ, Нийслэлийн ЗДТГ, Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар, 

дүүргүүдийн ХХҮ-ний хэлтэс, МАОЭНХ, МҮЭХ, Нийслэлийн ҮЭХ, аж ахуй нэгж байгууллагын 

100 гаруй төлөөлөл оролцов.  

Хэлэлцүүлгийг нээж Нийслэлийн Засаг даргын орлогч, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн нийслэлийн салбар зөвлөлийн дарга Д.Энхтөр болон Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын яамны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн дарга З.Бауыржан 

нар үг хэлэв.  

Тус арга хэмжээнд МҮЭХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Г.Адъяа “Зохистой 

хөдөлмөрийн үзэл баримтлал”, НМХГ-ын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтсийн 

дарга И.Баттөгс “Үйлдвэрлэлийн ослын шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга 

зам”, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны Сургалт хөгжлийн хэлтсийн дарга 

Р.Ганхуяг “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тулгамдаж буй асуудлууд”, Чингэлтэй 

дүүргийн ХХҮХ-ийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн Д.Удвал “Сарын аяны хүрээнд хийсэн шинэлэг ажил”, Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл мэндийн төвийн Эрүүл ахуйч А.Цэнгэлмаа “Ажлын байрны сөрөг хүчин зүйл, 

түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” зэрэг сэдвүүдээр тус тус илтгэл тавив.   

Хэлэлцүүлгээс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, хэрэгжилтийг 

сайжруулах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн оновчтой санал, шийдлүүд гарсны дагуу дүгнэлт, 

зөвлөмжийг цаашдын үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэхээр боллоо. 

Сарын аяны хүрээнд нийт 15 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 71 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын 700 гаруй ажилтан, оюутан залуусыг хамрууллаа. 

Аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан сургалтуудаас: 

Чингэлтэй дүүргийн ХХҮХ: 

-  “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцооны өнөөгийн байдал, цаашдын 

хандлага” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, 40 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын инженер, 

техникийн ажилтнуудыг оролцуулан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоо, 

хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл солилцлоо.  

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдэвт сургалтыг Чингэлтэй дүүргийн 

Тохижилт үйлчилгээний компанийн зам тайлбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хариуцсан 

ажилтнуудын дунд зохион байгуулав. Сургалтанд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 

дэргэдэх “Хөдөлмөр” сургалтын төвийн багш Н.Мөнхтуул “Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа”, 

“Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа” сэдвээр, Чингэлтэй дүүргийн Улаан загалмайн 

хорооны арга зүйч Э.Хоролсүрэн “Анхны тусламж үзүүлэх арга техник” хичээлийг оролцооны 

аргаар зааж үзүүллээ.  
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- “Барилгын салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллахад анхаарах 

асуудлууд” сургалтыг зохион байгуулж аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлага, хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн инженер, техникийн ажилтнуудын төлөөлөл оролцож, байгаль 

орчинд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын үйлдвэрлэл, тогтвортой хөгжлийн 

баримжаатай барилгын үйлдвэрлэл, барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн орчныг сайжруулах талаар мэдээлэл хүргэх, мэдлэг бий болгох чиглэлээр харилцан 

туршлага солилцсон.  

 

-  Тагнуулын ерөнхий газрын дэргэдэх Кибер аюулгүй байдлын газрын нийт ажилтнуудад 

“Ажлын байран дахь аюулыг илрүүлэхэд ажилтан бүрийн оролцоо” сургалтыг “ОШМИ” 

сургалтын төвтэй хамтран зохион байгуулсан.  

 

- ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллах нь” сургалтыг зохион байгуулж 25 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын төлөөллийг оролцууллаа. Үйлдвэрлэлийн талбай дээрх ажлын байрыг судлан, 

аюулыг илрүүлж арилгуулах, ажилтнуудыг стандартад нийцсэн хувийн хамгаалах хэрэгслээр 

хангуулах, төрөл бүрийн хийц, түүхий эд материал болон техник хэрэгслүүдийн аюулгүй 

ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилах 

сэргийлэх чадварын талаар мэдлэг олгох зорилготой байлаа.  

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 19-

р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулж буй “Говь хангай мебель” ХХК-ний 

үйлдвэрлэлийн орчны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн байдал, галын аюулгүй 

ажиллагааг үзүүлэх сургууль зохион байгуулсан. Үзүүлэх сургуулилтад Нийслэлийн мэргэжлийн 

хяналтын газраас “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-ны зөвлөмж, 
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“Ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангаж ажиллах” талаар, Чингэлтэй дүүргийн Онцгой 

байдлын хэлтсээс “Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилах сэргийлэх ажиллагаа” 

сэдвээр танхимын хичээл орж гал унтраах дадлага ажил хийлгэсэн. Үзүүлэх сургалтанд “Говь 

хангай мебель” ХХК-ний нийт ажилтнууд болон дүүргийн ХХҮХ-ийн мэргэжилтнүүд тус тус 

хамрагдсан.  

 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэлэлцүүлэг, сургалт, 

зөвлөлгөөнийг Сэтгэл зүйн боловсрол төвтэй хамтран зохион байгуулсан. Жижиг дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгч 25 иргэнийг оролцуулж үйлдвэрлэлийн орчин дахь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 

сургалт зохион байгуулсан.    

 

- Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Ерөнхий боловсролын сургууль, их 

дээд сургууль, МСҮТ-үүдийн удирдах албан тушаалтнуудыг хамруулан “Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй ослоос урьдчилан 

сэргийлэх нь” сэдвээр 2018 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр НМХГ-ын сургалтын танхимд 25 

байгууллагын 32 удирдах албан тушаалтнуудыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа. 

 

- Улаанбаатар хотод барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын удирдах ажилтнууд болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтнуудад барилгын ажлын үед хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сахин хангуулах, сайн 

туршлагыг сургалтад оролцогч байгууллагуудад барилгын талбайд үзүүлэн таниулах, 

харилцан туршлага солилцох зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Хан-Уул 

дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутагт “Сүрлэг уул” ХХК-ийн  барилга угсралтын талбайд үзүүлэх 

сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа барилга угсралтын 226 байгууллагын 367 ажил олгогч, барилгын инженер, 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй хариуцсан ажилтнууд хамрагдлаа.  
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- НМХГ-ын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын хэлтсийн Хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуйн багаас “Стресcийн тухай ойлголт, стрессийг тайлах энгийн аргууд” сэдэвт 

сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр НМХГ-ын сургалтын танхимд зохион 

байгууллаа. Сургалтыг Сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн үндэсний төвийн  сэтгэл засалч эмч,  

анагаах ухааны магистр Э.Мөнх удирдан 

явуулж, Стрессын үр дагавар, стрессийн үед 

гарах өөрчлөлтүүд, хэрхэн энгийн аргаар 

тайлах талаар ойлголт өгч, сэтгэл заслын 

болон тайвшруулах амьсгалын дасгалуудыг 

зааж, санал бодлоо харилцан ярилцаж, 

мэргэжлийн зөвлөгөө өглөө. Сургалтанд 

ХНХТХХ-ийн нийт 23 улсын байцаагч 

оролцсон. 

- Химийн бодис ашиглан үйл ажиллагаа 

явуулж буй Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн 

харъяа 11 лабораторийн 58 ажилтан, албан 

хаагчдад 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ны 

өдөр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн хуулийн талаарх 4 цагийн сургалт 

зохион байгуулж, оролцогчдын сонирхсон 

асуултуудад хариулт өгч, мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөв. 

- Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдэд 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангуулах, 

“Хөдөлмөрийн аюлгүй байдлыг шалгах” 4.1.2 

кодтой хяналтын хуудасны дагуу бичиг 

баримтын боловсруулалт,  бүрдүүлэлт, 

болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор Баянзүрх, Сонгинохайрхан, 

Баянгол дүүргүүдэд хүнсний үйлдвэрлэлийн 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 40 аж 

ахуйн нэгж байгууллагыг хамруулан 2018 оны 

04 дүгээр сарын 22-ны өдөр “Талх чихэр” ХХК-

ийн үйлдвэр дээр үзүүлэх сургалт  зохион 

байгууллаа. 

- 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр 

Багахангай дүүргийн НДХ-ийн байранд тус 

дүүргийн 3 аж ахуйн нэгж байгууллагын 28 

ажилтанд Тэтгэмжийн даатгалын сангийн 

бүрдүүлэлт, зарцуулалт, болзошгүй 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сэдвээр 

сургалт зохион байгуулсан. 
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- 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Налайх дүүргийн НДХ-ийн байранд 6 аж ахуйн 

нэгж байгууллагын 35 ажилтанд хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын талаар мэдээ, мэдээлэл 

өгч ажилласан.    

- 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Багануур дүүргийн НДХ-ийн байранд 5 аж ахуйн 

нэгж байгууллагын 48 ажилтан албан хаагчдад Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтооход 

анхаарах асуудлаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  

 

- “Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй байдал”, “Тэсрэлт ба галын аюулгүй байдал” сэдвүүд 

болон “Анхааруулах таних тэмдэг”-ээр үзүүлэх самбар, болзошгүй ослоос урьдчилан 

сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах нь сэдэвт 3 төрлийн плакатыг 200 хувь 

хэвлүүлж аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлсэн.    

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, 

үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар  5 төрлийн зурагт хуудас, ном, гарын 

авлагыг боловсруулан хэвлүүлж, иргэд, ААНБ-д тараан мэдээлэл, зөвлөмжийг хүргэн 

ажиллалаа. 

5.5. СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдээс сэтгэл ханамжийн 

судалгааг дараах байдлаар авч, судалгааны дүнд дүгнэлт хийн, үйл ажиллагаагаа 

сайжруулахад ашиглаж байна. Судалгаанд нийт 379 иргэн хамрагдав. 

БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

1.1. Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Газрын үйл ажиллагаа, хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвөөс иргэдэд үзүүлж буй багц үйлчилгээ, арга хэмжээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан иргэдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийхэд 

судалгааны зорилго нь оршино.   

Судалгааг 2018 оны 3-11 дүгээр сар хүртэлх хугацаанд, ажилд зуучлах үйлчилгээ, 

бүлгийн сургалт, ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл, хүний нөөцийн бүрдүүлэлт буюу ажил 

олгогчдын шууд ярилцлагад орсон, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан 

иргэдээс сонгогдсон 2532 иргэнийг хамруулан явууллаа.  

  
 БҮЛЭГ 2. БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА 

 2.1. Ажилд зуучлах үйлчилгээ болон хөдөлмөр эрхлэлтийн багц үйлчилгээнд 

хамрагдсан иргэдээс авсан судалгааны үр дүн: 

 2.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр үйлчлүүлсэн 555  иргэнийг дүүрэг, нас, хүйс, 

боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн орчин, үйлчилгээг хэрхэн үнэлснийг 

дурьдвал: 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдийн 43 хувь нь Баянзүрх дүүрэгт, 

17 хувь нь Сонгинохайрхан дүүрэгт, 10 хувь нь Баянгол дүүрэгт, 9 хувь нь Чингэлтэй, Хан-уул 

дүүрэгт, 8 хувь нь Сүхбаатар дүүрэгт оршин суудаг хэмээн хариулснаас үзэхэд Дүнжингарав 

дахь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих Төв нь Баянзүрх дүүргийн нутагт байдаг тул тус дүүргийн 

иргэд ил түлхүү үйлчлүүлсэн байна. Иймд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг хүн ам их 

ихтэй, төвлөрсөн төв цэгт байгуулах шаардлагатай байна.  
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Зураг 1. Үйлчилгээ авсан иргэдийг дүүргээр  

Судалгаанд хамрагдагсдын 41 хувь нь эрэгтэй, 59 хувь нь эмэгтэй , насны бүлгээр авч 

үзвэл 18-25 насны 126, 26-35 насны 195, 36-45 насны 135, 46-55 насны 81, 56-аас дээш насны 

18 ажилгүй иргэн хамрагдсан. 

                         Зураг 2. Хүйсээр       Зураг 3. Насны ангиллаар  

Ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр харвал 49 хувь нь бакалавр, 29 хувь нь 

бүрэн дунд, 10 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 7 хувь нь магистр, 5 хувь нь бүрэн бус дунд 

боловсролтой иргэд байна. 

Зураг 4. Боловсролын түвшин 
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 Судалгаанд хамрагдагсдын 90 хувь нь хөдөлмөр эрхлэлтийн орчин таалагдаж байна, 8 

хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 2 хувь нь таалагдахгүй байна гэж хариулжээ.  

Зураг 5. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн орчин таалагдаж байгаа эсэх 

 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдийн 52 хувь маш сайн, 45 хувь нь 

сайн, 3 хувь нь дунд гэж хариулжээ.  

Зураг 6.  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйлчилгээний үнэлгээ 

 

2.1.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээнд хамрагдсан нийт 218 

иргэнээс ажилд зуучлах үйлчилгээний чанар, албан хаагчдын харилцааны ур чадвар, 

ажилгүй байгаа хугацаа, ямар салбарт ажлын байр хайж байгаа, хөдөлмөр 

эрхлэлттэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөөг хаана хандаж авч байгаа талаар 

судалгааг авч дүгнэсэн. 

 

Ажилд зуучлах үйлчилгээнд хамрагдагсдын 41 нь буюу 19 хувь нь нэг жилийн хугацаанд, 

46 нь буюу 21 хувь нь 4-6 сар, 57 нь буюу 26 хувь нь нэгээс дээш жил, 74 нь буюу 34 хувь нь 1-

3 сарын хугацаанд ажилгүй байна. Энэ хугацааг богиносгох, хөдөлмөрт бэлтгэх, ажилд 

оруулахад чиглүүлэх, сургалтад хамруулах, идэвхжүүлэх шаардлагатай байна.  

Зураг 7.  Иргэдийг ажилгүй байгаа хугацаагаар 
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Ажиллахыг хүсч буй салбараар нь үзвэл 44 хувь нь үйлчилгээний салбар, 30 хувь нь 

үйлдвэрлэлийн, 11 хувь нь барилга, 10 хувь уул уурхай, 6 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт 

ажиллахыг хүсч байна.  

Зураг 8. Иргэдийг хайж буй ажлын байрны салбараар 

 

Иргэд хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөөг 35 хувь нь хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байгууллагаас, 23 хувь нь найз нөхөд, гэр бүлээсээ, 22 хувь нь телевиз радио, 16 
хувь нь сонин сэтгүүлээс авч байсан гэж хариулсан байна.   

Зураг 9. Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөөг хаана хандаж авдаг эсэх 

 

 Ажилд зуучлах үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд нь үйлчилгээ үзүүлсэн албан хаагчийн 

харилцааны ур чадварыг 62 хувь нь маш сайн, 36 хувь сайн, 2 хувь нь дунд гэж хариулсан 

байна. 

Зураг 10. Албан хаагчийн харилцааны ур чадвар 

 

2.1.2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөс үзүүлж буй үйлчилгээ /бүлгийн 

сургалт, ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл, ажил олгогчдын шууд ярилцлага/-нд 

хамрагдсан нийт 337 иргэд сургагч багш болон зөвлөхийн ур чадвар, хамрагдсан 

үйлчилгээний үр дүнг үнэлсэнийг харуулбал: 

  Судалгаанд хамрагдсан иргэд нь сургалтын чанар, багшийн ур чадварыг 58 хувь нь 
сайн, 40 хувь нь маш сайн, 2 хувь нь дунд,  уг сургалтаар олж авсан мэдлэг, туршлагадаа 
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тулгуурлан ажлын байранд гарахад бэлэн эсэхээр авч үзвэл 78 хувь нь бэлэн, 22 хувь бэлэн 
бус гэж хариулсан байна.  
Зураг 11.  Бүлгийн сургалтын чанар, багшийн       Зураг 12. Ажлын байранд гарахад бэлэн эсэх   

                      ур чадварын үнэлгээ   

Ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэлд хамрагдсан иргэд нь зөвлөхийн ур чадварыг 66 

хувь нь сайн, 34 хувь нь маш сайн гэж хариулсан байна. 

 Иргэд өөрсдийн хамрагдсан үйлчилгээг үнэлэхдээ 50 хувь нь маш сайн, 46 хувь нь сайн, 

4 хувь нь дунд гэж хариулсан байна.  

Зураг 13. Зөвлөхийн ур чадварын үнэлгээ                 Зураг 14. Хамрагдсан үйлчилгээний үнэлгээ  

        

 

  2.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан иргэдээс авсан 

сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн: 

2.2.1 “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн 

Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ 

Төлөвлөгөөт хүний тоо: 279 
Түүврийн хэмжээ: 230 

 Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдээс 

санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон ба түүвэрлэлтэнд хамрагдсан иргэдийн 26 хувь нь 

Баянзүрх дүүрэгт, 25 хувь нь Сонгинохайрхан дүүрэгт, 12 хувь нь Баянгол дүүрэгт, 11 хувь нь 
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Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэгт, 7 хувь нь Орон нутагт, 6 хувь нь Хан-уул дүүрэгт, 2 хувь нь 

Налайх дүүрэгт оршин суудаг гэж хариулсан байна. 

Зураг 1. Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийг дүүргээр 

 Судалгаанд хамрагдагсадын 65 хувь нь эрэгтэй, 35 хувь нь эмэгтэй , насны бүлгээр авч 

үзвэл 18-25 насны 69, 26-35 насны 98, 36-45 насны 46, 46-55 насны 12, 56-аас дээш насны 5 

ажилгүй иргэн хамрагдсан. 

       Зураг 2. Хүйсээр         Зураг 3. Насны ангиллаар /хувь/ 

 

                                                                               30                         43                          20 

                                                                                                    
                                                                                                               5                                2 

Ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр харвал 2 хувь нь боловсролгүй, 3 хувь нь 

бага,  5 хувь нь бакалавр, 7 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 25 хувь нь бүрэн бус дунд, 58 хувь 

нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна. 

Зураг 4. Боловсролын түвшин /хувь/ 

 

   

Судалгаанд хамрагдагсадын 16 хувь нь 3 долоо хоног, 20 хувь нь 4 долоо хоног, 28 хувь 

нь 5 долоо хоног, 36 хувь нь 6 долоо хоног суусан, үйлдвэрлэл дээр дадлага эзэмших 

боломжоор 99 хувь нь хангагдсан, 1 хувь нь хангагдаагүй гэж хариулсан байна.  
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хангагдсан эсэх  
Зураг 5. Сургалтанд суусан хугацаагаар /хувь/             Зураг 6. Дадлага эзэмших боломжоор                                                                                                                                                                  

 

      

 

 

 

 

 

 

      Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэд нь онолын багш, үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч багшийн 

ур чадварыг 38 хувь нь маш сайн, 58 хувь нь сайн, 4 хувь нь дунд гэж хариулсан байна. 

Зураг 7. Багшийн ур чадварын үнэлгээ /хувь/ 

 

Үйлдвэрлэл дээрх сургалтанд хамрагдсан иргэдийн 93 хувь нь цалин хөлсийг бүтэн, 4 

хувь нь цалин олгоогүй, 3 хувь нь цалин хөлсийг дутуу олгосон гэж хариулсан байна. 

Зураг 8. Цалин хөлсийг зохих журмын дагуу олгосон байдал  

 

 

 

 

 

Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн 25 хувь нь дунд, 57 хувь нь сайн, 40 хувь нь маш 

сайн гэж хариулсан байна. 

Зураг 9. Арга хэмжээний үр дүнгийн үнэлгээ /хувь/ 
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2.2.2 “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн 
Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ 

 
Төлөвлөгөөт хүний тоо: 920 
Түүврийн хэмжээ: 276 
Мэргэжлийн болон давтан сургалтанд хамрагдсан иргэдээс сургалт зохион байгуулах 

арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдээс санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон ба түүвэрлэлтэнд 
хамрагдсан иргэдийн 31 хувь нь Баянзүрх дүүрэгт, 27 хувь нь Сонгинохайрхан дүүрэгт, 12 хувь 
нь Сүхбаатар, Хан-Уул дүүрэгт, 10 хувь нь Баянгол, 8 хувь нь Чингэлтэй дүүрэгт оршин суудаг 
гэж хариулсан байна. 

Зураг 1. Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийг дүүргээр 

 

Судалгаанд хамрагдагсадын 17 хувь нь эрэгтэй, 83 хувь нь эмэгтэй , насны бүлгээр авч 

үзвэл 18-25 насны 52, 26-35 насны 130, 36-45 насны 72, 46-55 насны 22 ажилгүй иргэн 

хамрагдсан. 

 Зураг 2. Хүйсээр                           Зураг 3. Насны ангиллаар  

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                     
                                                                                                                                                   

Ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр нь харуулбал 3 хувь нь бага,  5 хувь нь 

магистр, 8 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 14 хувь нь бүрэн бус дунд, 29 хувь нь бакалавр, 41 

хувь нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна. 

Зураг 4. Боловсролын түвшин  
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Мэргэжлийн болон давтан сургалтанд суралцахад сургалтын байгууллагын байршлыг 

39 хувь нь нөлөөлж байна, 61 хувь нь нөлөөлөхгүй байна гэж хариулсан байна.  

Зураг 5. Сургалтын байгууллагын байршил нөлөөлж байгаа эсэх                    

 

                

 Дадлагын байран дахь тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээг авч үзвэл 48 хувь нь сайн, 33 хувь 

нь маш сайн, 14 хувь нь дунд, 5 хувь нь хангалтгүй, сургалтын хөтөлбөрийг 86 хувь нь 

хангалттай, 11 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 3 хувь нь хангалтгүй гэж хариулсан байна. 

Зураг 6. Дадлагын байрны тоног төхөөрөмжийн        Зураг 7. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ  

                       хүрэлцээгээр                                                                        

 Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэд нь багшийн ур чадварыг 62 хувь нь маш сайн, 33 хувь 

нь сайн, 5 хувь нь дунд гэж хариулсан байна. 

Зураг 8. Багшийн ур чадварын үнэлгээ 

 

 

 

Мэргэжил олгох ур чадвар эзэмшсэнээр мэдлэг, туршлагадаа тулгуурлан 86 хувь нь 

ажлын байранд гарахад бэлэн, 14 хувь нь бэлэн биш байна гэж  хариулсан байна. 

Зураг 9. Ажлын байранд гарахад бэлэн эсэх 

  

 

Ажилгүй иргэд мэргэжлийн болон давтан сургалтын арга хэмжээний үр дүнг үнэлсэнийг 

авч үзвэл 6 хувь нь дунд, 41 хувь нь сайн, 53 хувь нь маш сайн гэж хариулсан байна. 
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Зураг 9. Арга хэмжээний үр дүнгийн үнэлгээ /хувь/ 

 

 

 

 

 

2.2.3 “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар 

хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээ 

Төлөвлөгөөт хүний тоо: 795 
Түүврийн хэмжээ: 207 

 
 Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд хамрагдсан 
иргэдээс санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон ба түүвэрлэлтэд хамрагдсан иргэдийн 46 хувь 
нь Чингэлтэй дүүрэгт, 22 хувь нь Сонгинохайрхан дүүрэгт, 13 хувь нь Баянзүрх дүүрэгт, 9 хувь 
нь Сүхбаатар дүүрэгт, 7 хувь нь Баянгол, 2 хувь нь Хан-Уул дүүрэгт оршин суудаг гэж  
хариулжээ. 
 
Зураг 1. Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийг дүүргээр  

 Судалгаанд хамрагдагсадын 51 хувь нь эрэгтэй, 49 хувь нь эмэгтэй , насны бүлгээр авч 

үзвэл 40-45 насны 85, 46-50 насны 39, 51-55 насны 37, 56-60 насны 46 ажилгүй иргэн 

хамрагдсан. 

Зураг 2. Хүйсээр                           Зураг 3. Насны ангиллаар  
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Ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр харвал 2 хувь нь боловсролгүй, 2 хувь нь 

бага, 8 хувь нь магистр, 16 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 18 хувь нь бүрэн бус дунд, 18 хувь 

нь бакалавр, 36 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна. 

Зураг 4. Боловсролын түвшингээр 

 

 

 

 

Арга хэмжээнд хамрагдсанаар өрхийн хүнсний ногооны хэрэгцээгээ хангаж чадсан 

эсэхэд 84 хувь нь тийм, 16 хувь нь хангалттай биш гэж хариулсан байна. 

Зураг 5. Өрхийн хүнсний ногооны хэрэгцээгээ хангасан эсэх  

 

  

Ажилгүй иргэдийн 88 хувь нь бүлгээр, 12 хувь ганцаарчилж ажиллахад үр дүнтэй, 

цаашид нөхөрлөл, хоршоо болж ажиллах хүсэлтэй эсэхэд 86 хувь тийм, 14 хувь нь үгүй гэж 

хариулсан байна.  

Зураг 6. Бүлгээр болон ганцаарчилж ажиллах           Зураг 7. Нөхөрлөл, хоршоо болж  

                    хоёрын аль нь үр дүнтэй эсэх  

 

 

 

 

Сонирхож буй сургалтаар авч үзвэл 53 хувь нь бизнес эрхлэх, 34 хувь нь хоршоо 

байгуулах, 13 хувь нь мэргэжил олгох гэж хариулсан байна. 

Зураг 8. Сургалтыг төрлөөр  

 

 

 

Ажилгүй иргэд бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга 

хэмжээний үр дүнг үнэлсэнийг авч үзвэл 9 хувь нь дунд, 32 хувь нь сайн, 59 хувь нь маш сайн 

гэж хариулсан байна. 

Зураг 9. Арга хэмжээний үр дүнгийн үнэлгээ /хувь/ 
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2.2.4 “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг 
цагийн ажилд зуучилж орлого нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 

 
Төлөвлөгөөт хүний тоо: 11630 
Түүврийн хэмжээ: 979 

 Цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээний түүврийн хэмжээнд хамрагдагсадын 35 хувь нь 

эрэгтэй, 65 хувь нь эмэгтэй , насны бүлгээр авч үзвэл 18-25 насны 901, 26-35 насны 46, 36-45 

насны 19, 46-55 насны 13 иргэн байна. 

Зураг 1. Хүйсээр                           Зураг 2. Насны ангиллаар  

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                     
            

 Судалгаанд хамрагдагсадын 7 хувь буюу 72 нь ажил хайгч иргэн, 93 хувь буюу 907 нь 
оюутан, оюутан бол хэддүгээр дамжаанд суралцдагаар авч үзвэл 9 хувь нь дөрөвдүгээр, 19 
хувь нь гуравдугаар, 34 хувь нь нэгдүгээр, 38 хувь нь хоёрдугаар дамжаанд суралцдаг гэж 
хариулсан байна.  

Зураг 3. Хамрах хүрээгээр               Зураг 4. Суралцагчдыг дамжаагаар 

 

 

 

 

Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээний талаар 

ямар эх сурвалжаас мэдээлэл авснаар авч үзвэл 5 хувь нь Дүүргийн хөдөлмөр халамжийн 

үйлчилгээний хэлтэс, 11 хувь Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 22 хувь нь Оюутны 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв, 27 хувь нь Хэвлэл мэдээлэл, 35 хувь нь Найз, нөхөд гэр бүл 

гэж хариулсан байна. 

Зураг 5. Мэдээллийг эх сурвалжаар  

Судалгаанд хамрагдагсадыг цагийн ажил хийж байсан эсэхээр авч үзвэл 64 хувь буюу 

622 иргэн нь тийм, 36 хувь буюу 357 иргэн нь үгүй гэж хариулсан байна. 

Зураг 6. Цагийн ажил хийж байсан эсэх  
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• Аман гэрээ-  29% 

• Хөдөлмөрийн гэрээ-  33% 

• Гэрээ хийгээгүй-  38% 
 

Цагийн ажил хийсэн иргэдийг ажиллаж байсан салбарын чиглэлээр авч үзвэл 2 хувь нь 

хөдөө аж ахуй, 13 хувь нь үйлдвэрлэл, 17 хувь нь барилга, 68 хувь нь үйлчилгээ гэж хариулсан 

байна.  

Зураг 7. Салбараар /хувь/ 

 

 

 

 

  

Цагийн ажил хийж байсан иргэдийг өдөрт хэдэн цаг ажилладагаар нь авч үзвэл 14 хувь 

1-4 цаг, 30 хувь нь 4-6 цаг, 56 хувь нь 6-аас дээш цаг, цагийн ажил хийхдээ тухайн 

байгууллагатай 29 хувь нь аман гэрээ, 33 хувь нь хөдөлмөрийн гэрээ, 38 хувь нь гэрээ 

хийгээгүй гэж хариулсан байна.  

Зураг 8. Өдөрт ажилладаг цагаар                                 Зураг 9. Гэрээний хэлбэрээр 

 

 

Цагийн ажил хийхэд тулгарч буй бэрхшээлээр нь авч үзвэл 12 хувь нь хууль эрх зүйн 

орчин бүрдээгүй, 43 хувь нь цагийн ажилтан авах аж ахуйн нэгж цөөн, 45 хувь нь цалин хөлс 

гэж хариулсан байна.  

Зураг 10. Тулгарч буй бэрхшээлээр 

 

 

  

Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд зуучилж орлого нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээ үр дүнг үнэлсэнийг авч үзвэл 30 хувь нь дунд, 54 хувь нь сайн, 16 хувь нь маш 
сайн гэж хариулсан байна. 
Зураг 11. Арга хэмжээний үр дүнгийн үнэлгээ /хувь/ 
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2.2.5“Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн  Гарааны 

бизнесийг дэмжих арга хэмжээ 

Төлөвлөгөөт тоо: 9 удаагийн арга хэмжээ 

Түүврийн хэмжээ: 207 

Судалгаанд хамрагдагсадын 48 хувь нь эрэгтэй, 52 хувь нь эмэгтэй , насны бүлгээр авч 

үзвэл 15-19 насны 23, 20-24 насны 70, 25-29 насны 79, 30-34 насны 35 залуучууд хамрагдсан. 

 Зураг 1. Хүйсээр                           Зураг 2. Насны ангиллаар  

 

 

 

Зураг 3. Боловсролын түвшин  

 

 

 

 

 

Залуучуудыг гарааны бизнес эрхэлдэг байдлаар авч үзвэл 60 хувь тийм, 40 хувь нь үгүй 

гэж хариулсан байна. Тийм гэсэн хариулт өгсөн залуучуудыг эрхэлж буй бизнесийн үйл 

ажиллагааны чиглэлээр авч үзвэл 8 хувь нь барилга, 10 хувь нь хөдөө аж ахуй, 17 хувь нь 

худалдаа, 27 хувь нь үйлдвэрлэл, 38 хувь нь үйлчилгээ гэж хариулсан байна.  

Зураг 4. Гарааны бизнес эрхэлдэг байдал      

  

Зураг 5. Үйл ажиллагааны чиглэл /хувь/ 
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чадвартай болон эсэх 

үнэлгээ 

Сургалтын хөтөлбөрийг 77 хувь нь хангалттай, 19 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 4 

хувь нь хангалтгүй, арга хэмжээнд хамрагдсанаар өөрийн гарааны бизнесээ эхлүүлэх, цаашид 

хөгжүүлэх чадвартай болсон эсэх үзүүлэлтээр авч үзвэл 94 хувь нь тийм, 6 хувь нь үгүй гэж 

хариулсан байна. 

Зураг 6. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ                     Зураг 7. Гарааны бизнесээ хөгжүүлэх            

 

                           

 

 

 

 

 

Арга хэмжээнд хамрагдсан залуучууд нь сургагч багшийн ур чадварыг 50 хувь нь сайн, 

43 хувь нь маш сайн, 7 хувь нь дунд, зөвлөх /ментор/-ийн ур чадварыг 48 хувь нь маш сайн, 46 

хувь нь сайн, 6 хувь нь дунд гэж хариулсан байна. 

Зураг 8. Сургагч багшийн ур чадварын             Зураг 9. Зөвлөхийн ур чадварын үнэлгээ
          

 
Залуучууд гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний зохион байгуулалтыг 46 хувь нь 

маш сайн, 45 хувь нь сайн, 9 хувь нь дунд, үр дүнг 52 хувь нь сайн, 43 хувь нь маш сайн, 5 хувь 

нь дунд гэж хариулсан байна.  

Зураг 10. Зохион байгуулалтын үнэлгээ /хувь/              Зураг 11. Үр дүнгийн үнэлгээ /хувь/ 
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2.2.6  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ 
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Төлөвлөгөөт хүний тоо: 306 

Түүврийн хэмжээ: 78 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдээс 

санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон ба түүвэрлэлтэнд хамрагдсан иргэдийн 23 хувь нь 

Баянгол дүүрэгт, 15 хувь нь Чингэлтэй дүүрэгт, 13 хувь нь Сүхбаатар дүүрэгт, 11 хувь нь 

Баянзүрх дүүрэгт, 10 хувь нь Хан-уул, 6 хувь нь Сонгинохайрхан дүүрэгт оршин суудаг гэж  

хариулсан байна. 

Зураг 1. Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийг дүүргээр 

 

 

 

 

 

 

 Судалгаанд хамрагдагсадын 37 хувь нь эрэгтэй, 63 хувь нь эмэгтэй , насны бүлгээр авч 

үзвэл 18-25 насны 3, 26-35 насны 26, 36-45 насны 25, 46-55 насны 22, 56-аас дээш насны 2 

ажилгүй иргэн хамрагдсан. 

       Зураг 2. Хүйсээр         Зураг 3. Насны ангиллаар /хувь/ 

 

                                                                               4                         33                          32 

                                                                                                         

 28                           3 
 

Ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр харвал 1 хувь нь магистр, 4 хувь нь 
боловсролгүй, 4 хувь нь бага, 15 хувь нь бакалавр, 19 хувь нь бүрэн бус дунд, 22 хувь нь тусгай 
мэргэжлийн дунд, 35 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байна. 

 
Зураг 4. Боловсролын түвшингээр 

 

Арга хэмжээнд хамрагдсан зорилтот бүлгийн иргэдийг хөгжлийн бэрхшээлээр авч үзвэл 

44 хувь нь төрөлхийн, 56 хувь нь олдмол гэж хариулсан байна. 

Зураг 5. Хөгжлийн бэрхшээлээр 
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Хөгжлийн бэрхшээлийн төрлөөр нь авч үзвэл 3 хувь нь сэтгэц оюуны, 12 хувь нь 

харааны, 14 хувь нь сонсголын, 18 хувь нь хэл ярианы, 53 хувь нь хөдөлгөөний гэж хариулсан 

байна. 

Зураг 6. Хөгжлийн бэрхшээлийн төрлөөр 

 

 

 

 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэйг нотлох баримт бичиг байдаг эсэхэд 100 хувь тийм, орлогын эх 

үүсвэрээр авч үзвэл 83 хувь төрөөс олгодог тэтгэмж, 17 хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 

гэж хариулсан байна.  

Зураг 7. Хөгжлийн бэрхшээлтэйг нотлох                            Зураг 8. Орлогын эх үүсвэр  

 

 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд суралцахад сургалтын байгууллагын байршлыг 74 

хувь нь нөлөөлж байна, 26 хувь нь нөлөөлөхгүй байна гэж хариулсан байна.  

Зураг 9. Сургалтын байгууллагын байршил нөлөөлж байгаа эсэх                    

 

             

Зорилтот бүлгийн иргэд нь сургагч багшийн ур чадварыг 71 хувь нь маш сайн, 29 хувь 

нь сайн, сургалтын хөтөлбөрийг 88 хувь нь хангалттай, 8 хувь нь сайжруулах шаардлагатай, 4 

хувь нь хангалтгүй гэж хариулсан байна. 

Зураг 10. Багшийн ур чадварын үнэлгээ                      Зураг 11. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ                   
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Хөдөлмөр эрхлэх боломжтой эсэхэд 64 хувь нь тийм буюу хувиараа болон жижиг дунд 

бизнес эрхлэх, 32 хувь тийм буюу аж ахуйн нэгж байгууллагад, 4 хувь нь боломжгүй гэж 

хариулсан байна. 

Зураг 12. Хөдөлмөр эрхлэх боломж          

 

 

Хөдөлмөр эрхлэхэд учирдаг саад бэрхшээлээр авч үзвэл 29 хувь мэргэжилгүй, 71 хувь 

нь тохирох ажил олдохгүй, арга хэмжээний үр дүнг үнэлсэнийг авч үзвэл 56 хувь нь маш сайн, 

44 хувь нь сайн гэж хариулсан байна. 

Зураг 13. Саад бэрхшээлээр                                     Зураг 14. Арга хэмжээний үр дүнгийн үнэлгээ 

 

 

 

 

 

 

ДҮГНЭЛТ: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга 

хэмжээний үр дүнг тодорхойллоо.Үүнд: 

 

1. Ажилд зуучлах үйлчилгээ 

2. Бүлгийн сургалт 

3. Ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл 

4. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт /ажил олгогчдын шууд ярилцлага/ 

5. Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ 

6. Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ  

7. Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээ 

8. Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд зуучилж орлого 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 

9. Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ 

10. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ зэрэг болно. 

Нийт судалгаанд хамрагдагсадын 42 хувь нь эрэгтэй, 58 хувь нь эмэгтэй байсан ба 

боловсролын түвшингээр авч үзвэл 2 хувь нь боловсролгүй, 3 хувь нь бага, 7 хувь нь магистр, 

12 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 15 хувь нь бүрэн бус дунд, 23 хувь нь бакалавр,  38 хувь 

нь бүрэн дунд боловсролтой байна.  

Мэргэжлийн болон давтан сургалт, Үйлдвэрлэл дээрх сургалт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт, Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээг зохион 

байгуулсан байгууллагуудын сургалтын хөтөлбөрийг 4 хувь нь хангалтгүй, 12 хувь нь сайн, 84 

хувь нь хангалттай, багшийн ур чадварыг 5 хувь нь дунд, 42 хувь нь сайн, 53 хувь нь маш сайн 

гэж үзсэн байна.  

• Хувиараа болон жижиг дунд бизнес эрхлэх- 64%  
• Аж ахуйн нэгж байгууллагад- 32% 

4% 

Маш Сайн 

Сайн 

29% 

Мэргэжилгүй  

71% 

Тохирох ажил 
олдохгүй  44%56%

МАШ САЙН  САЙН 
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Ажилгүй иргэд болон оюутан залуучууд хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийг авахдаа найз 

нөхөд, гэр бүлээс дийлэнх хувь нь авч байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд суралцахад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд сургалтын 

байгууллагын байршлыг 74 хувь нь нөлөөлж байна гэж үзсэн байна.  

  Ажилгүй иргэд нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйлчилгээг үнэлэхдээ 52 хувь 

маш сайн, 45 хувь нь сайн, 3 хувь нь дунд гэж хариулсан байна 

Арга  хэмжээнүүдийг үр дүнгээр нь авч үзвэл 15 хувь дунд, 40 хувь нь сайн, 45 хувь нь 

маш сайн гэж хариулсан байна. 

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 

 
 


