
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 

e-Khutuch.mn цахим сангийн мэдээлэл 

2018.12.06 

1 Төрийн 
байгууллагын 

нэр 
 

Үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээ 

Үйлчилгээний төрөл Тайлбар  Өргөдөл, 
гомдол /бичиг 
хэрэг, архив, 

мэдээлэл 
хариуцсан 
ажилтан 

 Нийслэлийн 
Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 
газар  

 
 
Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
нийтлэг үйлчилгээ 

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

Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 
зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах 
үйлчилгээнд тодорхой ажил, мэргэжил, 
ажлын байрны талаарх мэдээ, мэдээллийг 
иргэдэд хүргэх, ажил, мэргэжлээ сонгох 
болон хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 
үйлчилгээ, арга хэмжээнд хамрагдах 
нөхцөлийн талаар зөвлөгөө өгөх, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллээр 
хангах үйлчилгээ  

Нэр: 
О.Оюунгэрэл-
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн, 
Холбоо барих 
утас: 329752, 

89004143 
 
 

Нэр: Н. 
Одонтуяа-
Архивын 
эрхлэгч, 

Холбоо барих 
утас:70130502, 

96059983 
 
 

Ажилд зуучлах Ажил хайж байгаа иргэнд хүсэл сонирхол, 
мэргэжил, ур чадварт нь тохирсон ажил 
олоход, ажил олгогчид эрэлт хэрэгцээнд нь 
нийцсэн ажилтан олоход туслалцаа үзүүлэх 
үйлчилгээг зохион байгуулж түр болон 
байнгын ажлын байранд зуучлах 

Нэгдсэн бүртгэл, 
мэдээллийн үйлчилгээнд 
хамруулах 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэгч болон уг үйл ажиллагаанд 
хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын болон ажил олоход 
хүндрэлтэй иргэний талаарх бүртгэл, 
мэдээллийг нэгтгэж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн 
санд оруулна. 

Бусад үйлчилгээ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2015 оны 6/21 тоот тогтоолоор тус 
газар нь УБ Смарт карт болон Нийслэлийн 
Тээврийн газартай хамтран гурав дахь 
жилдээ оюутны автобусаар хөнгөлөлттэй 



зорчих карт түгээлт хийх ажлыг зохион 
байгуулж байна. 
Мөн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой 
асуудлаар ажил олгогч болон ажил хайгч 
иргэдэд мэдээлэл, зөвлөгөөг тухай бүр өгч 
байна. 

  Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих арга 
хэмжээ 

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

➢ Үйлдвэрлэл дээрх 
сургалт зохион 
байгуулах арга 
хэмжээ, 

➢ Мэргэжлийн болон 
давтан сургалт 
зохион байгуулах 
арга хэмжээг тус тус 
зохион байгуулах  

 
 

Ажил олгогчийн үйлдвэрлэл, ажлын байранд 
тухайн иргэнд шинэ мэргэжил, ур чадвар 
эзэмшүүлэх, мэргэшүүлэх зорилгоор 
дагалдуулан сургаж, ажиллуулах арга 
хэмжээ 

Хөдөлмөрийн зах зээл, ажил олгогчдын 
эрэлт, ажлын байр, ур чадварын судалгаа, 
ажилгүй иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн 
мэргэжлийн болон давтан сургалтыг зохион 
байгуулна 

“Ажлын байрыг дэмжих 
хөтөлбөр”-ийн  

➢ Нийтийг хамарсан 
ажил зохион 
байгуулж, түр 
ажлын байраар 
хангах арга хэмжээ 

➢ Ажил хайгч иргэн, 
оюутан, 
суралцагчдыг 
цагийн ажилд 
зуучилж орлого 
нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээ 

➢ Бүлгийн зохион 
байгуулалттайгаар 
хүнсний ногоо 
тариалах арга 
хэмжээг зохион 
байгуулж орлогын 
дэмжлэг үзүүлэх 

Нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулах 
төслийн хүрээнд байгалийн гамшиг, 
гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний 
шинжтэй бусад нөхцөл байдлын улмаас 
үүссэн хор уршгийг арилгах, нөхөн сэргээх, 
нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд 
бүтээн байгуулалт хийх, сайжруулах, 
тохижилт хийх, хог хаягдалгүй байлгах, 
байгаль орчныг хамгаалах, ой цэвэрлэх, мод 
тарих, голын ай сав, үер усны даланг 
цэвэрлэх, усны нөөц сан байгуулах, 
засварлах зэрэг үйл ажиллагааг гүйцэтгэж 
болно. 

Ажил хайгч иргэд, их, дээд сургуулийн 
оюутан, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
байгууллагын өдрийн ангид суралцагчийг 
орлого олоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
цагийн ажилд зуучилна. 

Иргэдийг бүлгийн зохион байгуулалттайгаар 
хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд 
хамруулан сургаж, орлогоор дэмжинэ. 



арга хэмжээг тус тус 
зохион байгуулах 
 

 

“Залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлт, гарааны бизнесийг 
дэмжих хөтөлбөр”-ийн 

➢ Гарааны бизнесийн 
арга хэмжээ зохион 
байгуулах 

 
 

Арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг 
нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах ба 
залуучуудын шинэлэг санаа, гарааны 
бизнесийг хөгжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай 
зохион байгуулж, шалгарсан төслүүдэд 
санхүүгийн дэмжлэг олгох 
 
 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний ажлын байрыг 
дэмжих хөтөлбөр”-ийн  

➢ Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн сургалт 
зохион байгуулах 
арга хэмжээ  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан 
хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтыг нийслэлийн 
хэмжээнд зохион байгуулах, мэргэжлийн 
чадамж эзэмшүүлэх 

Бичил бизнесийг дэмжих, 
ядуурлыг бууруулах 
Нийслэлийн хөтөлбөр”  
Нийслэлийн ИТХТ-ийн 
2014.05.26-ны 17/16 дугаар 
тогтоод 

Бичил бизнес эрхэлдэг болон эрхлэх 
хүсэлтэй иргэд, олон нийтийн оролцоо, 
хамтын шийдвэр, хамтын хяналтад 
тулгуурлаж хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран 
ажилладаг хадгаламж, зээлийн хоршоогоор 
дамжуулан хөнгөлттэй зээлд хамруулж, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг 
бууруулах, амьжиргааны түвшинг тасралтгүй 
дээшлүүлэхэд оршино.  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Төрийн 
байгууллага  

Үйл 
ажиллагааны 

чиглэл 

Бүтэц, зохион 
байгуулалт 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 

газраас үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээ  

Хаяг  Холбоо 
барих 
утас 

Ажлын 
цагийн 

хуваарь 

Цахим 
хаяг 

Өргөдөл, гомдол 
/бичиг хэрэг, архив, 
мэдээлэл хариуцсан 

ажилтан 

1 Нийслэлийн 
Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 
газар  

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлж 
ажилгүйдэл, 
ядуурлыг 
бууруулах, 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих үйл 
ажиллагааг 
дүүрэг, 
хороодын 
онцлог, 
хөгжлийн чиг 
хандлагатай 
уялдуулан 
нийслэлийн 
хэмжээнд тэгш, 
хүртээмжтэй, 
түргэн шуурхай 
зохион 
байгуулах 

Нийслэлийн 
Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газрын 
дарга 
1.Бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэс 
2.Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн хэлтэс 
3.Сургалт 
судалгааны хэлтэс  
Дэлгэрэнгүйг 
http://ubbirj.ub.gov.mn 
энд дарж үзнэ үү. 

1. 
Хөдөлмөрэрхлэлт
ийннийтлэгүйлчил
гээгдарааххэлбэр
ээрхэрэгжүүлнэ.Үү
нд:     -Ажил, 
мэргэжлийнчигбар
имжааолгох, 
зөвлөгөөөгөх, 
мэдээллээрхангах
; 
- Ажилдзуучлах; 
- Нэгдсэнбүртгэл, 
мэдээллийнүйлчи
лгээндхамруулах; 
- Бусадүйлчилгээ. 
2. 
Хөдөлмөрэрхлэлт
ийгдэмжихаргахэм
жээгдараахтөсөл, 
хөтөлбөрийнхэлбэ
рээрхэрэгжүүлнэ. 
Үүнд: 
- 
Хөдөлмөртбэлтгэх 
- 
Хөдөлмөрэрхлэлт
ийнсургалтзохион
байгуулах; 
-
Хувиараахөдөлмө
рэрхлэгчийгдэмжи
х, нөхөрлөл, 
хоршообайгуулах
иргэнийгдэмжих; 
- 
Ажилолгогчийгдэм
жих; 
-
Нийтийгхамарсан

Улаанбаатар 
хот, 

Сүхбаатар 
дүүрэг, 8-р 

хороо, 
Амарын 
гудамж, 

Нийслэлийн 
өмчийн 1-р 

байр 

11329752 
70110502 
70120502 
70130502 
70140502 
70160502 

Даваа-
Баасан 
гарагт 
08.30-
17.30 

http://ub
birj. 

ub.gov.
mn 

Нэр: Д. Гэрэлцэцэг-
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн, 

Холбоо барих утас: 
329752, 99196607 

 
Нэр: Н. Одонтуяа-
Архивын эрхлэгч, 

Холбоо барих 
утас:70130502, 

96059983  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ажилзохионбайгуу
лах; 
- 
Ажилолоходхүндр
элтэйиргэнийхөдө
лмөрэрхлэлтийгдэ
мжих; 
 



Хавсралт №2 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

№ Үйлчилгээ үзүүлэгч 
төрийн байгууллага 

Үйлчилгээний нэр, төрөл Харицсан албан 
тушаалтны 

мэдээлэл /нэр, хаяг, 
утас/ 

1 Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газар  

Хөдөлмөрэрхлэлтийгдэмжихтөрийнбодлогыгороннутгийнтүвшиндтодорхойлох, 
хэрэгжүүлэхэдголлохбайрсуурьтайбайж, хөдөлмөрэрхлэлтийннийтлэгүйлчилгээ, 
хөдөлмөрэрхлэлтийгдэмжихаргахэмжээгхөгжлийнчигхандлага, 
технологийндэвшилтэйуялдууланиргэдийнхэрэгцээ, 
шаардлагаднийцүүлэнхүргэж,хөдөлмөрийнзахзээлийнмэдээллийнголнийлүүлэгч, 
хэрэглэгчбайна. 

Нэр: Дотоод ажил 
хариуцсан 

мэргэжилтэн Д. 
Гэрэлцэцэг 329752, 

99196607 
 
 
 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хавсралт №5 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР  

/Олон улсын санхүүжилттэйгээр хэрэгжиж буй, төсөл хөтөлбөр/ 

№ Төслийн нэр  Зорилго үйл ажиллагаа Хамрах хүрээ хэрэгжиж 
буй газар нутаг, хүн ам  

Мэдээлэл авах ажилтан 
/хаяг утас 

- Тус байгууллагад Олон Улсын 
санхүүжилттэйгээр төсөл хөтөлбөр хэрэгждэггүй 
болно.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төрийн бодлогыг 
орон нутгийн түвшинд 
тодорхойлох, 
хэрэгжүүлэхэд голлох 
байр суурьтай байж, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 
нийтлэ гүйлчилгээ, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих арга хэмжээг 
хөгжлийн чиг хандлага, 
технологийн дэвшилтэй 
уялдуулан иргэдийн 
хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцүүлэн хүргэж, 
хөдөлмөрийн зах 
зээлийн мэдээллийн гол 
нийлүүлэгч, хэрэглэгч 
байна. 

- - 

 

 


