
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРААС ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖИД 

ҮЗҮҮЛДЭГ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ 

 

№ 
Ажил, 

үйлчилгээний 
төрөл 

№ Үйлчилгээний нэр 

Үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага, 
нэгж 

Төсөл хөтөлбөр үйлчилгээнд 
хамрагдахад бүрдүүлэх 

материал 
Агентлагийн 

үзүүлдэг 
үйлчилгээ 

Дүүргийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
хэлтэс, албадын 

үзүүлдэг 
үйлчилгээ 

 1 2 3 4 5 6 

1 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 

дэмжих 
үйлчилгээ 

1 
Иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох, зөвлөгөө 
үйлчилгээг үзүүлэх 

✓  ✓  Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

2 

Ажлын байрны захиалгыг 
ААНБ-аас авч, иргэдэд шинэ 
болон сул чөлөөтэй ажлын 
байрыг танилцуулах 

✓  ✓  - 

3 

Хөдөлмөр эрхлэхийг хүссэн 
ажилгүй иргэн, ажил хайгч, 
ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй 
иргэнийг бүртгэн, ажил 
олгогчийн эрэлт хэрэгцээнд 
тулгуурлан ажилд зуучлах 

✓  ✓  
Иргэний үнэмлэхний хуулбар, 
1 хувь цээж зураг 

4 

Нийслэлийн хөдөлмөрийн зах 
зээлийн төлөв байдалд 
судалгаа, дүгнэлт тогтмол 
хийж, иргэдийг мэдээллээр 
хангах 

✓  ✓  -  

5 
1800-1896 лавлахаар 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
мэдээ, мэдээллийг хүргэх 

✓   - 

6 
Зорилтот бүлгийн иргэдэд 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээ үзүүлэх 

✓  ✓  Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

2 
Оюутны 

хөдөлмөр 
1 

Их, дээд сургуулиудын 
оюутнуудад ажил мэргэжлийн 

✓  ✓  Иргэний үнэмлэхний хуулбар 



эрхлэлт ба 
цагийн ажил 

хөтөлбөр 

чиг баримжаа олгох зөвлөгөө 
өгөх 

2 
Цагийн ажлын байранд 
зуучлах 

✓   Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

3 

Цагийн ажлын байраар 
хангасан ААНБ-тай гэрээ 
хийж, ААНБ-уудад дэмжлэг 
үзүүлэх 

✓   - 

4 
Оюутнуудыг нийтийг хамарсан 
ажилд хамруулах 

✓  ✓  Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

3 

Мэргэжлийн 
болон давтан 

сургалт зохион 
байгуулах 

 

1 
Суралцах хүсэлтэй иргэдэд 
эрхийн бичиг түгээн сургалтын 
байгууллагуудтай холбох 

✓   

• Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар 

• Өргөдөл /хорооны Засаг 
даргаар цохуулсан байна./ 

• Харьяа дүүргийн ХХҮХ-ээс 
мэдэгдэл авах 

 
 

2 

Иргэд, ААНБ-уудад 
хөтөлбөрийг сурталчлах, 
сургалтын байгууллага болон 
суралцагсад сургалтын явцад 
хийсэн бүтээлээр үзэсгэлэн 
гаргаж, өдөрлөг яармаг зохион 
байгуулах 

✓  ✓  

3 
Суралцагсдыг хөдөлмөрийн 
биржид бүртгүүлэн эргэх 
холбоог сайжруулан ажиллах 

✓  ✓  

4 

Зорилтот бүлгийн иргэдийг 
сургаж, ажлын байраар 
хангасан сургалтын 
байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх 

✓  ✓  

4 

Төмс, хүнсний 
ногоо тариалах 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

 

1 

Иргэдийг төмс хүнсний ногоо 
тариалах арга барилд сургах, 
хураасан ургацаа борлуулж 
орлого олох, амьжиргаандаа 
хэрэглэх боломжоор хангах  

✓  ✓  

✓ Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар 

✓ Эрүүл мэндийн үзлэгийн 
хуудас 

✓ Оршин суугаа хорооны 
тодорхойлолт 

✓ Ажил хайгч иргэний 
бүртгэлийн анкет 



5 

Нийтийг 
хамарсан ажил 

зохион 
байгуулах 

1 
Иргэдийг түр ажлын байраар 
хангах   

✓  ✓  Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

6 

Бичил бизнесийг 
дэмжих 

нийслэлийн 
хөтөлбөр 

1 

Бичил зээл олгож, ажлын байр 
бий болгох замаар хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, 
амьжиргааны түвшинг 
дээшлүүлэх 

✓  ✓  

• Хорооны тодорхойлолт  

• Төсөл 

• Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар 

• Барьцаа хөрөнгийн баримт 
бичиг  

7 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

иргэний ажлын 
байрыг дэмжих 

хөтөлбөр 

1 

ХБИ-д аж ахуй эрхлэхэд нь 
зориулж санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх, ажил олгогчийг 
дэмжих 

✓  ✓  

• Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар 

• Түрээсийн гэрээ 

• Түрээс төлсөн баримт 

• Хүсэлт 

8 

Залуучуудын 
хөдөлмөр 
эрхлэлт, 
гарааны 

бизнесийг 
дэмжих 

хөтөлбөр 

1 

Залуучуудын болон 
мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын байгууллагын 
төгсөгчдийг аж ахуй, бизнес 
эрхлэх ур чадвар, шинэлэг 
санаанд тулгуурлан гарааны 
болон санхүүгийн дэмжлэг 
олгох  

✓   

• Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар 

• Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын байгууллага 
төгсөгсдийн дипломны 
хуулбар 

• Өргөдөл 

• Төсөл 

•  

2 

Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын байгууллагын 
төгсөгчдөд ажлын байрны 
түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх  

✓   

• Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар 

• Түрээсийн гэрээ 

• Түрээс төлсөн баримт 

• Хүсэлт 

 


