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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 2017 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 эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийн хүрээнд хийсэн ажлын тухай 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

• Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт 

• Хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагаа 

• Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлсэн 

байдал 

• Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

• Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл 

• Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн санд 2017 онд гаргасан 

тайлан, мэдээний тухай 

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 

• Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн тухай 

• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох аян 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил 
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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 

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

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

тус батлуулан хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 49% байгаа нь өмнөх оны 

мөн үетэй харьцуулбал 1,5 пунктээр өссөн, ажилгүйдлийн түвшин 2017 оны 3 дугаар улирлын 

байдлаар 8,2% байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 1 пунктээр буурсан  үзүүлэлттэй 

байна. 

 

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

ажилгүй иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамруулах 

зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр 

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

ийн “Мэргэжлийн болон давтан сургалтын арга хэмжээ”-г Улаанбаатар хотод Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар хэрэгжүүллээ. Тус арга хэмжээний хүрээнд 2017 оны 12 дугаар 

сарын 26-ны өдрийн байдлаар нийт 31 мэргэжлээр 1716 иргэнд суралцах “Эрхийн бичиг” 

олгосон байна. 

Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах хүрээнд нийслэл, 

дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдтэй 

хамтран 2017 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулсан “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг 

тодорхойлох судалгаа”-гаар  өрхийн ерөнхий үзүүлэлт, хөдөлмөр эрхэлдэггүй гишүүдийн тоо, 

өрхийн сарын орлого, орлогын эх үүсвэр зэрэг үзүүлэлтээс гадна албан бус хөдөлмөр эрхлэлт 

/нийгмийн даатгал төлдөггүй, бүртгэлгүй/-ийн түвшинг тодорхойлон гаргасан.  

47.5

9.1

49

8.2

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН 

Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн түвшин оноор

2016 2017
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1.2. ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГОД ЗААСАН 

ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх хүрээнд 

хөдөлмөр эрхлэлтийн 6 төрлийн суурь судалгаанд үндэслэн “Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр 

эрхлэлт, ажиллах хүчний 2020 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөө”-г боловсруулаад байна.  

Энэхүү төлөвлөгөөг айл өрх, иргэдийн хэрэгцээ шаардлага, нөхцөл байдлыг тодорхойлох 

зорилгоор авсан “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох судалгаа”, “Орлогыг 

орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа” зэрэг томоохон 

2 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 

судалгааны дүнд үндэслэн боловсруулав. 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, МСҮТ, коллеж, их дээд сургуулийн оюутан суралцагч зэрэг нийт 29886 иргэнд хүргэн 

ажиллалаа. Үүнээс 23975 иргэнд бүлгээр, 5911 иргэнд ганцаарчилсан хэлбэрээр зохион 

байгуулсан байна.   

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зах зээл дэх тэгш оролцоог 

хангах хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолын 

тавдугаар хавсралтаар баталсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих 

хөтөлбөр”-ийн ажлын байрны түрээсийн дэмжлэгт 104 иргэнийг /үүнээс эмэгтэй 52/, аж ахуй 

эрхлэлтийн сургалтанд 1418 иргэнийг /үүнээс эмэгтэй 914/ тус тус хамруулан хөдөлмөр 

эрхлэлтийг нь дэмжин  ажиллалаа.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлж, хамрах хүрээг 

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

2017 оны А/929 дүгээр захирамжаар ”Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад 

тавих шаардлага MNS:6620-2016” стандартад нийцсэн “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” 

байгуулах болон тус үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг холбогдох төсвөөс гаргах 

асуудлыг шийдвэрлүүлэв. Тус ажлын хүрээнд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

даргын 2017 оны А/54 дүгээр тушаалаар тавилга, эд хогшил нийлүүлэгчийг сонгох, А/55 дугаар 

тушаалаар засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох, А/57 дугаар тушаалаар компьютер, 

цахилгаан хэрэгслийн нийлүүлэгчийг сонгох ажлын хэсгүүдийг тус тус байгуулан төвийн үйл 

ажиллагааг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  

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

санаачилгыг дэмжих хүрээнд залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжин, санхүүгийн дэмжлэг 

олгож, ажлын байр бий болгох, хадгалах зорилгоор “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, гарааны бизнесийг дэмжих, ажлын байрны 
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түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх, эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох, аж ахуй эрхлэлтийн 

сургалт зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

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

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

мэдээллийг бүртгэж, стандартын дагуу, мэргэжлийн түвшинд 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 12 

зорилтын хүрээнд иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон төрийн албаны тогтвортой 

байдлыг хангах чиглэлээр нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн 13 арга хэмжээний биелэлтийг 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт хагас, бүтэн жилээр хүргүүлсэн ба 

биелэлтийн дундаж хувь 95% байв.   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгжилтийн 

хувь 

1 МБСБ-уудын дунд "Монгол ур чадвар" тэмцээнийг зохион байгуулах 100% 

2 

"Дэлхийн ур чадвар" тэмцээнд оролцож ур чадвар эзэмшсэн суралцагч, 

төгсөгчид, багш нарын талаар олон нийтэд мэдээлж, мэргэжилтэй ажилтны 

ур чадвар, үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх 

100% 

3 
Орон нутгийн онцлогийг тусган боловсруулсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

хөтөлбөр, төслийг нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх 
100% 

4 
Дотоодын ажиллах хүчийг гадаадын өндөр ур чадвартай мэргэжилтнийг 

дагалдуулан сургаж, ажлын байраар хангах 
70% 

5 

Ажил олгогчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн МСҮТ, политехник коллежийг 

түшиглэн салбар дундын ажиллах хүчнийг бэлтгэж, давтан сургаж 

дадлагажуулах 

100% 

6 

Хөдөлмөрийн чадамжтай ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 

тэднээс мэдлэг, туршлагаа залуу үед өвлүүлэхэд чиглэсэн "Ахмадын зөвлөх 

үйлчилгээ" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

100% 

7 

Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээл, чадварыг илрүүлэх, тодорхойлох, хүүхдийн 

хөгжлийн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төв болон салбар 

комиссыг байгуулан, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах 

100% 

8 

Сургууль төгссөн залуучуудыг байнгын ажлын байраар хангасан ААН-ийг 

дэмжих зохицуулалтыг холбогдох хууль тогтоомжид тусгах асуудлыг судалж 

шийдвэрлүүлэх 

70% 

9 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж, 

залуучуудад бизнесийн гарааны дэмжлэгийг мөнгөн болон мөнгөн бус 

хэлбэрээр үзүүлэх арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлэх 

100% 

10 
Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн албаны тухай хуулиудын холбогдох 

заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих 
100% 

11 
Төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх танхимын 

болон зайн сургалтыг Удирдлагын академитай хамтран зохион байгуулах 
100% 

12 Төрөөс цахим хэлбэрээр хүргэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 100% 
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13 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 

боловсруулах 

100% 

Дундаж хувь 95% 

 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг нийслэлд хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах саналыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 04 дүгээр сард хүргүүлсэн ба уг төлөвлөгөөнд тус  

байгууллагаас хариуцан хэрэгжүүлэх ажил тусгагдаагүй. 

1.4. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ ЗААСАН НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖИХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан “Орлоготой оюутан” 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: 

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

хэрэгжилтийг 93,7%  

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

хэрэгжилтийг 96,8% 

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

хэрэгжилтийг 100%-ийн гүйцэтгэлтэй тус тус хангасан байна. 

Засгийн газрын 2016 оны 200 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөр”-ийн санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй тул тус хөтөлбөр улс, орон нутгийн хэмжээнд 

хэрэгжих боломжгүй болсон. 

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, 2017 оны байдлаар тооцвол 27%-ийн 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 2017 оны 

12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 16469 шинэ ажлын байр бий болсон ба сул чөлөөтэй 

30679 ажлын байрны захиалгыг ажил олгогчоос авч, ажил хайгч 36529  иргэнийг бүртгэн, 

бүртгэлтэй 25209 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилснаас 15199 иргэн буюу 60,3  хувь 
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нь ажилд орсон байна. Бүртгэлтэй 43654 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх 

үйлчилгээ үзүүлэн, 8885  иргэнийг түр ажлын байраар хангасан.  

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 эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар улирлын 

байдлаар 49% байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 1,5 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй 

байна. 

 

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

амьдрал” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх: 

“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 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр тогтоолоор, 

түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/553 

дугаар захирамжаар тус тус батлуулан хэрэгжүүлж байна.  

Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хүрээнд өрхийн бизнес, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 

албан бус эдийн засгийн салбарт хөдөлмөр эрхлэгчдийн төлөөлөл, залуучууд, эмэгтэйчүүд, 

гадаад улс оронд  сурч, ажиллаж, амьдарч байгаад ирсэн иргэд зэрэг олон нийтийн оролцоот 

хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт нийт 30 иргэн оролцож, хөтөлбөрт тусгах 

санал хүсэлтээ илэрхийлэв.  

Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн 6 төрлийн суурь судалгаанд үндэслэн 

“Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 2020 он хүртэлх стратеги 

16469

30679

36529

25209

15199

43654

8885

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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төлөвлөгөө”-г боловсруулаад байна. Энэхүү төлөвлөгөөг айл өрх, иргэдийн хэрэгцээ 

шаардлага, нөхцөл байдлыг тодорхойлох зорилгоор авсан “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

байдлыг тодорхойлох судалгаа”, “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны 

түвшин тодорхойлох судалгаа” зэрэг томоохон 2 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 судалгааны дүнд үндэслэн боловсруулав. 

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 зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүдэд үндэслэн “Ажил олгогчийг дэмжих нийслэлийн 

журам”-ыг төслийг боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэст танилцуулав. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох 

хэлтэс, албан тушаалтнуудаас журмын төслийг сайжруулан боловсруулах үүрэг чиглэл, 

удирдлага, арга зүйн дэмжлэг авсны дагуу боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэж байна. 

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

ажлын байр бий болсон нь өмнөх оны мөн үеэс мянга гаруй ажлын байраар нэмэгдсэн байна. 

Мэргэжилтэй ажиллах хүчин бэлтгэх тогтолцоог бэхжүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлийн 

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

 Нийслэлийн хэмжээнд ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох 

сургалтад хамруулж, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 9741 иргэн дараах 

сургалтуудад хамрагдаад байна. Үүнд:  

- “Мэргэжлийн болон давтан сургалтын арга хэмжээ”-ний хүрээнд 2017 оны 12 дугаар 

сарын 26-ны өдрийн байдлаар нийт 31 мэргэжлээр 1716 иргэнд суралцах “Эрхийн бичиг” 

олгосон.  

- Нийслэлийн хэмжээнд 2016-2017 оны хичээлийн жилд Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 

47 төв  үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас улсын өмчийн 16, хувийн өмчийн 31 байна. 

Барилга болон үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр мэргэжлийн боловсрол 

сургалтын байгууллагад нийт 4091 суралцагч суралцаж төгссөнөөс 540 төгсөгч буюу 17,4 

хувь нь мэргэжлийн дагуу ажлын байраар хангагдлаа.  

- Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 2017 онд мэргэжлийн сургалтын 

үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг нийт 555 байгууллага авснаас Улаанбаатар хотод үйл 

ажиллагаа явуулж буй 128 сургалтын байгууллагад 80 гаруй мэргэжлээр 3934 иргэн 

хувийн зардлаар мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтанд хамрагдсан 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: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлж, хамрах хүрээг 

өргөжүүлэн хүртээмж, чанар, үр ашгийг нь дээшлүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 
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2017 оны А/929 дүгээр захирамжаар ”Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад 

тавих шаардлага MNS:6620-2016” стандартад нийцсэн “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” 

байгуулах болон тус үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг холбогдох төсвөөс гаргах 

асуудлыг шийдвэрлүүлэв. Тус ажлын хүрээнд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

даргын 2017 оны А/54 дүгээр тушаалаар тавилга, эд хогшил нийлүүлэгчийг сонгох, А/55 дугаар 

тушаалаар засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох, А/57 дугаар тушаалаар компьютер, 

цахилгаан хэрэгслийн нийлүүлэгчийг сонгох ажлын хэсгүүдийг тус тус байгуулан төвийн үйл 

ажиллагааг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 

Дүнжингарав дахь салбарт байгуулах ба төв байгуулагдсанаар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

үйл ажиллагааны хүрээнд залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, ажил 

олгогч, ажил хайгч иргэдэд 17 нэр төрлийн үйлчилгээг үзүүлнэ. 

Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Орлоготой оюутан” хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж, суралцах хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэн, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түүхтэй болгох: 

Их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн дэргэд байгуулсан Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвүүдийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдалтай танилцах, удирдлага, арга зүйгээр 

хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулсны дагуу 18 их, дээд сургууль, 4 коллеж, 2 МСҮТ-тийн 

дэргэд 25 төв байгуулах гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэн ажиллалаа.  

Ажил хайгч иргэд, оюутан суралцагчдыг цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээний чанар, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах “Цагийн 

ажлын бирж”-ийг Сүхбаатар дүүрэгт байрлах “Сонор плаза” төвд байгуулан 2017 оны 11 

дүгээр сараас үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.  

Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжин, санхүүгийн дэмжлэг олгож, ажлын байр бий 

болгох, хадгалах зорилгоор гарааны бизнесийг дэмжих, ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт 

үзүүлэх, эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох, аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион 

байгуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг дараах үр дүнтэй хэрэгжүүллээ. Үүнд: 

- Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/242 дугаар тушаалын дагуу 

нийслэлийн хэмжээнд гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

ажлын хэсэг байгуулагдсан. Гарааны бизнес эхлүүлэх, бэлтгэл хурдасгуур, хөрөнгө 

оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах зэрэг үйл ажиллагаа 2017 оны 11 дүгээр 

сарын 13-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд үе шаттай зохион 

байгуулагдаж, “Гарааны бизнес эхлүүлэх арга хэмжээ”-ний хүрээнд нийт 320 

залуучуудыг 54 цагийн сургалтанд хамрууллаа. Дүүргүүдээс шалгарсан шилдэг 

бүлгүүдийг бэлтгэл хурдасгуур арга хэмжээнд хамруулан сүүлийн шат болох хөрөнгө 

оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах үйл ажиллагаанд нийт 11 баг гарааны 

бизнесээ танилцуулж, шалгаруулалтын зарчмаар 6 багт нийт 60,000,000 төгрөгийн 

эргэн төлөгдөх гарааны дэмжлэгийг 24 сарын хугацаатай олгосон. 

- Ажлын байрны түрээсийн төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээнд хамрагдахаар 

15 хүсэлт ирснээс түрээсийн гэрээ, холбогдох бусад баримт бичиг, нөхцөл байдлыг 

газар дээр нь үнэлсэн үнэлгээнд үндэслэн 1,390,000 төгрөгийн түрээсийн хөнгөлөлтийг 

7 иргэнд үзүүллээ.  
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- Санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээний хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

байгууллагыг төгсөгчид хувиараа болон бүлгээр хөдөлмөр эрхэлж, ажлын байр бий 

болгох зорилгоор тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авахад нь зориулж нэг 

төгсөгчид 3 сая, бүлэгт 10 сая хүртэл төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгох ажлыг зохион 

байгууллаа. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны А/25 дугаар 

тушаалын дагуу төгсөгчдийн ажлын байртай танилцах ажлын хэсэг байгуулагдсан ба 

ажлын хэсгийн шийдвэрээр нийт 21 төслийг дэмжин, 60 төгсөгчид 120 сая төгрөгийн 

эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгов. 

- Сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 20 сургалтын байгууллагатай гэрээ байгуулан, 

бизнес эхлэх, хөгжүүлэх, аж ахуй эрхлэх төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, гарааны 

бизнесийг хөгжүүлэх, хоршоо, нөхөрлөл, бүлэг байгуулж  үйл ажиллагаа эрхлэх,  

борлуулалтын сүлжээ, маркетингийн болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн 

чиглэлээр аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд 1581 төгсөгч залуучуудыг хамрууллаа.    

“Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, түр ажлын байраар хангах арга хэмжээ”-нд нийт 

610  оюутныг хамруулан, түр ажлын байраар хангасан. Тус ажлын хүрээнд оюутнуудад 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, ажлын багаж, хэрэгсэлээр ханган 

нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн тохижилт, цэвэрлэгээ, цас мөс арилгах зэрэг 

ажлуудыг гүйцэтгүүллээ. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүд 

цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор ажил олгогч байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй 

нягт уялдаа холбоотой ажиллалаа. 2017 оны 12 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар оюутан 

залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг тоон үзүүлэлтээр харуулбал: 

• Цагийн ажлын байр 1597 

• Түр ажлын байр 4273 

• Бүртгэсэн  оюутан 11459 

• Цагийн болон түр ажлын байраар хангагдсан оюутан 9332 

• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө үйлчилгээ 5688 

• Үйлдвэрлэлтийн дадлага хийсэн оюутан 8439 

Их, дээд сургуулийн оюутан залуучууд, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 

байнгын, түр, цагийн ажлын байраар хангах, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөө 

өгөх  зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвүүд хамтран өвөл, зуны төгсөлтийн өмнө ажлын байрны үзэсгэлэн, яармагуудыг 

ажил олгогч байгууллагуудын оролцоотойгоор тогтмол зохион байгуулж ирсэн ба дараах 6 

арга хэмжээг 2017 онд зохион байгуулсан байна. Үүнд: 

• “Эх орондоо илүүг бүтээцгээе” хөдөлмөрийн үзэсгэлэн яармагийг 2017 оны 04 дүгээр 

сард Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар хамтран зохион байгуулж, үндэсний 

тэргүүлэх 30 гаруй компаний 300 гаруй нээлттэй ажлын байрыг залуучуудад санал 

болгож, 1500 гаруй ажил горилогчийг бүртгэсэн. 

• СЭЗИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2017 оны 05 дугаар сарын 03-

ны өдөр “СЭЗИС-JOB FAIR 2017” ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг болон “JOB 

RECRUTING” арга хэмжээг зохион байгуулсны дагуу 21 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл 

ажиллагаагаа сурталчилан оролцож, 1500 гаруй оюутан, төгсөгчдийг бүртгэн 

шаардлагатай хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийсэн байна.  
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• 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр  ШУТИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв “Ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг-2017” арга хэмжээг зохион байгуулсны 

дагуу 40 гаруй томоохон аж ахуйн нэгж байгууллага 1500 гаруй ажлын байрны 

захиалгатай оролцсоноос Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 155 ажил олгогч 

байгууллагын 548 ажлын байрны захиалга, “Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт” 

сэдэвт танилцуулга, мэдээллийг оюутан залуучууд, төгсөгчдөд хүргэлээ.  

• 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр МУИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төв “JOB FAIR-2017” өдөрлөгийг  Монгол-Японы төвийн Их танхимд зохион байгуулсны 

дагуу 20 орчим томоохон аж ахуйн нэгж байгууллага, Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар оролцон нийт 1500 орчим ажлын байрны захиалгыг танилцуулан, 700 

орчим оюутныг байнгын, түр, цагийн ажлын байранд бүртгэв. Мөн 2017-2018 онд 

хэрэгжүүлэхээр Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс батлагдсан төсөл 

хөтөлбөрүүд, түүн дотроо залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээнд хэрхэн 

хамрагдах  талаар мэдээлэл, танилцуулгыг хүргэлээ. 

• “Лайсэнс академи” ХХК-тай хамтран жил бүр зохион байгуулдаг хөдөлмөрийн 

үзэсгэлэн,  яармагийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд “Монгол-Японы 

хөдөлмөрийн яармаг” нэртэйгээр “Blue Sky” төвийн үзэсгэлэнгийн танхимд зохион 

байгууллаа. Тус хөдөлмөрийн яармагт Эвридэй фирм ХХК, Ну пост ХХК, Хаан банк, 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар зэрэг төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд 

оролцож, сул чөлөөтэй  650 ажлын байрыг төгсөгч залуучуудад  санал болгож, 300 

иргэнийг Хөдөлмөрийн зах зээлийн нэгдсэн системд бүртгэж, 130 иргэнийг тохирох 

ажлын байранд  зуучилсан. 

• 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар болон 

Залуучуудын хөдөлмөрийн төв бирж хамтран “Хөдөлмөр нэмье” хөдөлмөрийн 

яармагийг Монголын Залуучуудын Холбооны Залуус танхимд зохион байгуулсан ба тус 

арга хэмжээний үеэр хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ, ажил олгогч байгууллагуудын 

танилцуулга, нээлттэй зарлагдсан ажлын байрны танилцуулга, ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох сургалт, цагийн ажилтны чиглүүлэх сургалт, асуулт хариултын тэмцээн 

зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулав. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас мэргэжлийн байгуулагатай хамтран “Цагийн 

ажлын бүртгэл, мэдээллийн систем” программыг нэвтрүүлж эхэлсэн. Тус программд 

компанийн бүртгэл, ажил хайгчийн мэдээлэл, ажлын зар, ажилд зуучлах, цагийн ажилд 

зуучлуулсан иргэдийн үндсэн бүртгэлүүд байх ба жагсаалтыг харах, хайлт хийх, үр дүнг эксэл 

программ руу экспортлох,  нэмэх, засварлах, устгах гэсэн үндсэн үйлдлүүд хийгдэх 

боломжтойгоор боловсруулагдсан. Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, ажил олгогчид, 

оюутан, залуучууд энэхүү системд холбогдох боломжтой юм. 

“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 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 хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд аж 
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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 олголоо. 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

байдлаар нийт 799 иргэнд 1,688,400,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн ба үүний үр дүнд 1047 

ажлын байр шинээр бий болоод байна. Санхүүгийн дэмжлэг нь 24 сарын дотор 100 хувь эргэн 

төлөгдөх нөхцөлтэй бөгөөд  эргэн төлөлтийн хуваарийг иргэний саналыг үндэслэн тогтоохоор 

заасан.  

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 онд 1805 иргэн 

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

үлдсэн байна.  

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

дэмжих: 

2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 

Койка олон улсын байгууллага, Азийн хөгжлийн сангаас хамтран хэрэгжүүлж буй "Бизнес 

эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв"-ийн ажилтнуудтай уулзалт зохион байгууллаа. 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 сарын 23-ны өдөр нээсэн. 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 олгож байна.  

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 

сурталчилан таниулахын зэрэгцээ “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн инкубаци төв”-ийн 914 

бойжигч эмэгтэйг аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамруулж, 52 бойжигч эмэгтэйд ажлын 

байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэв. 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн, түр болон байнгын ажлын 

байраар хангах: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, 

гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд гарааны бизнесийг дэмжих, ажлын байрны 

түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх, эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох, аж ахуй эрхлэлтийн 

сургалт зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээнүүдэд нийт 2000 орчим залуучуудыг хамруулсан. 

Үүнд: 

- Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд гарааны бизнес эхлүүлэх, бэлтгэл 

хурдасгуур, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах зэрэг үйл ажиллагаа 
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үе шаттай зохион байгуулагдав. “Гарааны бизнес эхлүүлэх арга хэмжээ”-ний хүрээнд 

нийт 320 залуучуудыг 54 цагийн сургалтанд хамрууллаа. Дүүргүүдээс шалгарсан 

шилдэг бүлгүүдийг бэлтгэл хурдасгуур арга хэмжээнд хамруулан сүүлийн шат болох 

хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах үйл ажиллагаанд нийт 11 баг 

гарааны бизнесээ танилцуулж, шалгаруулалтын зарчмаар 6 багт нийт 60,000,000 

төгрөгийн эргэн төлөгдөх гарааны дэмжлэгийг 24 сарын хугацаатай олголоо. 

- Ажлын байрны түрээсийн төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээнд түрээсийн гэрээ, 

холбогдох бусад баримт бичиг, нөхцөл байдлыг газар дээр нь үнэлсэн үнэлгээнд 

үндэслэн 1,390,000 төгрөгийн түрээсийн хөнгөлөлтийг 7 иргэнд үзүүллээ.  

- Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг төгсөгчид хувиараа болон бүлгээр 

хөдөлмөр эрхэлж, ажлын байр бий болгох зорилгоор тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 

худалдан авахад нь зориулж нэг төгсөгчид 3 сая, бүлэгт 10 сая хүртэл төгрөгийн 

санхүүгийн дэмжлэг олгох ажлыг зохион байгуулж, нийт 21 төслийг дэмжин, 60 

төгсөгчид 120 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгов. 

- Сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 20 сургалтын байгууллагатай гэрээ байгуулан, аж 

ахуй эрхлэлтийн сургалтанд 1581 төгсөгч залуучуудыг хамрууллаа. 

1.6. НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД 

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд нийт 

9 арга хэмжээний 12 шалгуур үзүүлэлтийг ханган 2017 оны 10 дугаар сард Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ба хэрэгжилт дунджаар 83.8 хувьтай 

байв. Үүнээс 100%-ийн биелэлттэй 6, 70%-ийн биелэлттэй 5, үнэлэх боломжгүй /дээд 

байгууллагаас шалтгаалсан/ 1 арга хэмжээ байна.  

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 
70% 

4 
Ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтад 

хамруулж, мэргэшүүлж, ажлын байранд зуучлах 
80% 

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 

Үнэлэх 

боломжгүй 

6 

Нийслэлийн хэмжээнд шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байрыг 

нэмэгдүүлсэн ажил олгогчдыг дэмжин урамшуулах журам батлуулж 

хэрэгжүүлэх 

40% 

7 

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийг бэхжүүлж, үйл 

ажиллагааг боловсронгуй болгож, оюутан залуучуудыг цагийн ажил 

эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх 

80% 
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8 
"Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв"-ийн үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах 
100% 

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 83,8% 

 

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 90%-ийн 

гүйцэтгэлтэй, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 17/16 дугаар тогтоолоор 

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

хэрэгжилтийг 82%-ийн гүйцэтгэлтэй тус тус хэрэгжүүлэв.  

“Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөр 

Улаанбаатар хотын нийт өрхийн 70% /346,419 өрх/-ийг хамруулсан “Өрхийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох судалгаа”-

ны дүнд үндэслэн хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих чиглэлээр тодорхой бодлого, үйл 

ажиллагааг боловсруулан холбогдох хууль 

тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг мөрдлөг 

болгон хэрэгжүүлж, төр, хувийн хэвшил, 

иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэн 6 томоохон арга 

хэмжээг зохион байгуулсан байна.  Дэд 

хөтөлбөрийн 4 зорилтын хүрээнд 2017 онд 24 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр тодорхой үр 

дүн гарсан ба тоон үзүүлэлтээр илэрхийлбэл: 

• Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо 24912 

Үүнээс: Байнгын ажлын байр 9882, түр ажлын байр 4644, цагийн ажлын байр 6871 

байна. 

• Байнгын ажлын байраар хангагдсан иргэний тоо 8302 

• Түр болон цагийн ажлын байраар хангагдсан иргэний тоо 12579 

• Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох судалгааны дүнгээр хөдөлмөр 

эрхэлдэг гишүүнгүй өрхийг авч үзвэл: 

- Хөдөлмөр эрхэлдэггүй 1 хүнтэй өрх нийт 37,6% /91806 өрх/  

- Хөдөлмөр эрхэлдэггүй 2 хүнтэй өрх нийт 16,6% /40566 өрх/  

- Хөдөлмөр эрхэлдэггүй 3 хүнтэй өрх 3,9% /9610 өрх/ 

- Хөдөлмөр эрхэлдэггүй 4 хүнтэй өрх 1,2% /2965 өрх/  

- Хөдөлмөр эрхэлдэггүй 5 хүнтэй өрх 0,5%  /1122 өрх/  

- Хариулаагүй  40,1% /97398 хүн/ байна. 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар 

улирлын байдлаар 49% байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 1,5 пунктээр 

өссөн үзүүлэлттэй байна. 
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• Ажилгүйдлийн түвшин Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар улирлын 

байдлаар 8,2% байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 1 пунктээр буурсан  

үзүүлэлтэй байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд иргэдийг хамруулсан байдлыг авч үзвэл:  

- Цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд 21000 орчим иргэн 

- Мэргэжлийн ур чадвар олгох болон давтан мэргэшүүлэх, чадавхижуулах сургалтанд 

12000 орчим иргэн 

- Нийгмийн зорилтот бүлгүүдийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 

хөтөлбөрүүдэд 27000 орчим иргэн 

- Нийтийг хамарсан ажилд 4000 орчим иргэн 

- Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагаанд 100 

гаруй залуучуудын бүлэг, 1500 орчим залуучууд 

- Гадаад оронд сурч, ажиллаж, амьдарч байгаад эх орондоо ирсэн 2000 орчим иргэн 

- Өрх толгойлсон, гэрийн ажилтай, хүүхдээ асардаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй, ажилгүй, 

ахмад зэрэг нийт 12642 эмэгтэй 

- Албан бус эдийн засгийн салбарт хөдөлмөр эрхэлдэг 700 орчим иргэнийг тус тус 

хөдөлмөр хамруулсан байна. 

“Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр 

сарын 12-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор 

Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн 

сангийн Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 11 орон 

тооны бус гишүүнтэйгээр  шинэчлэн 

баталсны дагуу Зөвлөл нь тайлант хугацаанд 

5 удаа хуралдаж, тус хөтөлбөрийн явц, 

цаашид авах арга хэмжээ болон сангийн 

журамд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт, үйл 

ажиллагааны төсвийн талаарх асуудлуудыг 

хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.  

“Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тогтоолын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан  

“Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын гуравт 

заасны дагуу боловсруулан 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 25 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан 

батлуулав. Журамд өөрчлөн найруулах 11 заалт, нэмж оруулах 15 заалт, найруулгын 

өөрчлөлт 3 заалтад тус тус орсны дагуу мөрдлөг болгон ажиллалаа. 

Сангийн зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолын дагуу 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай хамтран ажиллах гэрээ дуусгавар болсон 

Хадгаламж зээлийн хоршоодын үйл ажиллагааг дүгнэх, хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг 

байгуулагдан 2017 оны 05 дугаар сарын 15-аас 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд 30 

Хадгаламж зээлийн хоршоонд хяналт, шалгалт хийж гүйцэтгэлээ. Санхүүгийн зохицуулах 

хороо  зайн болон газар дээрх  хяналт шалгалтыг  ХЗХ-дод тогтмол зохион байгуулж байна.  
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2017 онд Хадгаламж зээлийн хоршоодоор дамжуулан Бичил бизнесийг дэмжих сангаас 

1805 иргэн зээл авсан ба үүний үр дүнд 2581 шинэ ажлын байрыг бий болж, 6229 ажлын байр 

хадгалагдан үлдсэн байна.  

Хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллах гэрээг 3 хүртэлх жилээр сунгах болон 

хөрөнгийг санд үе шаттай буцаан төвлөрүүлэх ерөнхий нөхцөлийг баталсан Бичил бизнесийг 

дэмжих нийслэлийн сангийн Зөвлөлийн шийдвэрийг Хадгаламж зээлийн хоршоодод 

хүргүүлсэн. Сангийн зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар тогтоолын дагуу хамтран ажиллах гэрээ 

дуусгавар болсон 99 хоршоодод хяналт шалгалт хийж,  гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн 

дүгнэлтийг Сангийн зөвлөлд танилцууллаа. Гэрээний хугацаа дуусгавар болсон Хадгаламж 

зээлийн хоршоодын гэрээг дүгнэсний дагуу зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийг хоршоо тус 

бүрээр гарган,  хамтран ажиллах гэрээг сунгахаар бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Хөтөлбөрт хамрагдан Хадгаламж зээлийн хоршоогоор дамжуулан 2014-2017 оны 

хооронд зээл авсан нийт 5284 иргэний мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажилласан ба энэ хүрээнд 

2017 онд шинээр бий болсон 2360 ажлын байрны мэдээллийг Хөдөлмөрийн зах зээлийн 

мэдээллийн нэгдсэн систем “LMIS” программд бүртгэсэн. "ECM" ХХК-тай байгуулсан хамтран 

ажиллах гэрээний дагуу Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд мэдээллийн нэгдсэн 

системийг нэвтрүүлж эхлээд байна.   

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэвийн ажиллагаагаар хангах зорилгоор Сангийн 

зөвлөлөөс 2017 оны 05 дугаар тогтоолоор гаргасан шийдвэрийн дагуу Бичил бизнесийг 

дэмжих нийслэлийн санд хөрөнгийг буцаан төвлөрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх шаардлага 

тулгарч, Хадгаламж зээлийн хоршоодтой хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулсны 

дараа зээлийн барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай иргэдийг батлан даалтад хамруулах ажлыг 

зохион байгуулахаар болоод байна. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 2017 онд Хадгаламж зээлийн хоршоодын 

нийт 488 удирдах албан тушаалтныг чадавхжуулах сургалтанд, Хадгаламж зээлийн 

хоршоодоор дамжуулан нийт 3100 бичил бизнес эрхлэгчдийг  мэдлэг, ур чадвар олгох 

сургалтанд тус тус хамруулсан. 

Хөтөлбөрт  хамрагдсан  иргэдийн  үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, 

борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2017 онд “Бичил бизнес-онлайн худалдаа” фэйсбүүк 

хуудсыг нээн, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Хадгаламж зээлийн хоршооны гишүүд, бичил бизнес 

эрхлэгчдийг холбон ажиллав.  

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.. 
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- 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. 

- 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 127 /давхардсан тоо/ тогтоол шийдвэрийн 

биелэлтийг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр тус тус гаргаж 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/ 

Ерөнхийлөгчийн 

зарлиг 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

ХНХСайды

н тушаал 

ХХҮЕГ-

ын 

даргын 

тушаал 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

НИТХТ-

ийн 

тогтоол 

НЗД-ын 

захирамж 

НЗД-ын 

албан 

даалгавар 

Нийслэли

йн 

удирдлагу

удаас 

өгсөн 

үүрэг 

даалгавар 

3 10 3 3 33 17 53 3 2 

19 127 /давхардсан тоо/ 

 

2.2. “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛИЙН ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ 

Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл: 

- Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг хүргэх нэгдсэн төвийг ”Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага MNS:6620-2016” 

стандартад нийцүүлэн байгуулахаар “Нэг өрх-нэг ажлын байр" нийслэлийн дэд 

хөтөлбөрийн үндсэн зорилтод тусган Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолоор, түүнийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/553 

дугаар захирамжаар тус тус батлуулсан. 

- 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 боловсруулсан.  

Хуулийн төсөл, холбогдох дүрэм журамд санал өгсөн байдал: 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01/169 тоот албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн 

саналыг үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 

тогтоолоор  “Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн журам”-д нэмэлт өөрчлөлт 

оруулсан. 
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- “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийн хүрээнд ажлын төлөвлөгөөнд 

тусгах саналыг хүргүүлсэн. 

- Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад санал хүргүүлсэн. 

- “Дотоод аудитын тухай” хуулийн төсөлд оруулах саналыг хүргүүлсэн. 

- Хууль, эрх зүйн зохицуулалтаас хамаарч салбарын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй 

асуудал, түүнийг шийдвэрлэхээр холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах 

саналыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.  

Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Сахилга  хариуцлага, 

дэг журмыг чангатгах тухай" 01 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд: 

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

захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” болон Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий газраас ирүүлсэн 1/1641 тоот “Ажил эрчимжүүлэх тухай” албан бичгийг албан 

хаагчдад танилцуулж, үйл ажиллагаандаа ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдлөг болгон ажлаа 

эрчимжүүлж ажиллахыг нийт албан хаагчдад үүрэг болгов. 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 өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний 

холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж, хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин ажиллалаа. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  02 тоот албан даалгаврын хүрээнд: 

- Газрын дүрмийг шинэчлэн батлуулсан. 

- Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталж, журамд төрийн албан хаагчдын хууль 

тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах, ажилтан албан хаагчдын ирц, цаг 

ашиглалт, нийтийг хамарсан ажилд оролцсон байдал, захиргааны чөлөө олголт зэргийг 

нарийвчлан зааж оруулсан. 

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

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах шаардлага МNS:2016 

стандартыг мөрдөн ажилласан. 

- Нийслэлээс 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 

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 

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 



18 
 

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 2017 оны 

12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 16469 шинэ ажлын байр бий болсон ба сул чөлөөтэй 

30679 ажлын байрны захиалгыг ажил олгогчоос авч, ажил хайгч 36529  иргэнийг бүртгэн, 

бүртгэлтэй 25209 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилснаас 15199 иргэн буюу 60,3  хувь 

нь ажилд орсон байна. Бүртгэлтэй 43654 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх 

үйлчилгээ үзүүлэн, 8885  иргэнийг түр ажлын байраар хангасан.  

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” 

 

 “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр” 

Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 

дугаар 01 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур 

чадвар олгох  хөтөлбөр”-ийг баталсан ба Мэргэжлийн болон давтан сургалтын арга хэмжээг  

Улаанбаатар хотод Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар хэрэгжүүллээ. 

 Хөдөлмөр Хадамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 

30-ны өдрийн А/146 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт, 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны 

өдрийн А/178 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт,  2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 

А/290 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар тус тус дор дурьдсан салбаруудад мэргэжлийн 

болон давтан сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 217 байгууллагын жагсаалтыг баталсан.  
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Мэргэжлийн болон давтан сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулах үйл 

ажиллагааны хүрээнд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны 06 дугаар 

сарын 14-ний өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан, хамтран ажиллах хүсэлт 

ирүүлсэн сургалтын байгууллагуудын онол, дадлагын байр, танхимтай танилцаж, нэг удаагийн 

сургалтаар хичнээн иргэнийг, ямар мэргэжлээр сургалтад хамруулах боломжтойг 

тодорхойлсон. 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс шаардлага хангасан  

байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, суралцах хүсэлтэй  иргэдэд “Эрхийн 

бичиг” олгож эхэлсэн ба уул уурхай, олборлолт, барилга болон техникийн үйлчилгээ, 

боловсруулах-үйлдвэрлэл, бөөний болон жижиглэн худалдаа ахуйн болон засвар үйлчилгээ, 

хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, ан агнуур, нийгмийн салбар, асаргаа үйлчилгээний чиглэлийн нийт 

31 мэргэжлээр 1716 иргэнд суралцах “Эрхийн бичиг” олголоо.  

Сургалтын явцад гадаад болон дотоод хяналтыг тогтмол хийж ажиллав.  

Гадаад хяналтаар: 

- Сургалтын үйл ажиллагаа гэрээний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэх 

- Сургалтын стандарт, нөхцөлийг хангасан онол, дадлагын байртай эсэх 

- Суралцагчдад зориулсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчин бүрдсэн 

эсэх 

- Багшийн хичээл заах арга зүй, ур чадвар, гарын авлага бэлтгэгдсэн эсэх 

- Шинэ техник, технологи, инноваци нэвтэрсэн байдал 

- Ажлын байраар хангагдсан байдал 

- Суралцагчийн үнэлгээ /санал асуулгаар/ 

- Сургалтын байгууллагын хаяг тодорхой байгаа эсэх зэрэг үзүүлэлтээр үнэлж дүгнэлээ. 

Мэргэжлийн болон давтан сургалтанд хамрагдсан иргэдийн 478 нь буюу 31% нь ажлын 

байраар хангагдсан ба үүнээс ажлын байраа хадгалж үлдсэн 217 иргэн байна. Сургалтын 2-3 

дахь долоо хоногт суралцагчдаас сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, дүгнэлт гаргалаа.  

Дотоод хяналтаар: 

- Сургалтанд хамрагдах иргэний хүсэлт, материал бүрдүүлэлт 

- Санхүүгийн тооцоолол зөв хийгдсэн эсэх 

- Эрхийн бичиг болон бүртгэлийн дэвтэр дэх гарын үсэг зөрсөн эсэх 

- Бүртгэлийн дэвтэр дээр багшийн хичээлийн агуулга, цаг, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгааны талаарх хэсэг бөглөгдсөн эсэх 
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- Төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээл заах багш нар өөрчлөгдсөн эсэх зэрэг үзүүлэлтээр 

хяналт, үнэлгээг хийж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг тухай бүр таслан зогсоож, 

хариуцлага тооцон ажиллалаа. 
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“Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

     Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар  

хавсралтаар батлагдсан “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд дараах 2 арга хэмжээг 

зохион байгууллаа.  

“Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээ”  

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд тус арга хэмжээг зохион байгуулсан ба үйл 

ажиллагааны болон тариалалтын төлөвлөгөө, шаардлагатай дүрэм, журам, заавар зэрэг 

баримт бичгүүдийг батлан хэрэгжүүллээ.  

Орон нутгийн иргэд 4,3% хамрагдсан
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Тус арга хэмжээнд хамрагдах, газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй, нийслэлийн харьяат, 

ажилгүй 566 иргэнийг дүүргүүдийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээр дамжуулан 

2017 оны 04 дүгээр сарын 19-28-ны өдрүүдэд бүртгэсэн ба эдгээр иргэдийн дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг үндэслэн мэдээллийн сан үүсгэсэн.  

Иргэдийг бүлгийн зохион 

байгуулалтанд оруулж, бүлэг тус бүрийг 

ахлан ажиллах 28 бүлгийн ахлагчтай 2017 

оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр 

хариуцлагын гэрээ байгууллаа. Иргэдийг 

бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулах нь 

багаар хоршин ажиллахын ач холбогдлыг 

таньж мэдэх, хамтран ажиллах арга барилд 

суралцах, нөгөө талаас үйл ажиллагааны 

мэдээлэл, заавар, зөвлөгөөг бүлгийн 

ахлагчаар дамжуулан тэдэнд хүргэх давуу 

талтай юм.  

 

2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хаврын тариалалтын ажлыг эхлүүлсэн ба “УБ 

Агро парк”-ийн 28 га талбайг хагалаж, 28 га талбайг биг борнойдон, үрэлгээ хийсэн. Бүлэг тус 

бүрт 1 га талбайгаар тооцон тариалалтын талбайг хуваарилсны дагуу нийт 28 га талбайд 70 

тонн “гала” сортын үрийн төмсийг тариалсан. 2017 оны 06 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд 

хүлэмжийн нарийн ногооны тариалалтыг хийсэн ба нийт 25 хүлэмжинд 1250 ширхэг улаан 

лооль, 4000 ширхэг өргөст хэмхийн үрсэлгээг суулгав.  

 

Иргэдийн саналыг үндэслэн “УБ Агро парк” дахь 26 хүлэмжийг 1 дүүрэгт 3 хүлэмжээр 

тооцон хуваарилсан ба нийт 300 иргэн хүлэмжийн нарийн ногоог мэргэжлийн заавар, 

зөвлөгөөний дагуу тариалсан. Иргэдийг хуваарийн дагуу түр сууцанд байрлуулан тариалсан 

ногоогоо арчлах, хамгаалах ажлыг гүйцэтгүүллээ. 

Агрономич Ж.Сүрэнжав 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс “УБ Агро парк”-д 

тогтмол байрлан ажиллаж, иргэдэд хүлэмжийн нарийн ногоо болон ил талбайн хүнсний 

ногооны ургалтын үеийн арчлалт, хамгаалалт хийх мэргэжлийн заавар, зөвлөгөөг хүргэн 

ажилласан. 
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Хүлэмжний ногооны ургац хураалтыг 2017 оны 07-08 дугаар сард хийж 31.2 тонн 

нарийн ногоо, ил талбайн ургац хураалтыг 09 дүгээр сарын 19-25-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулж, 258.1 тонн төмс хураан авсан. Ургац хураалтын үеэр хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл, 

шуудай, бээлий болон хураасан ургацаа тээвэрлэх зардлыг бүлэг тус бүрт олгов. Тус арга 

хэмжээний үр дүнд иргэд газар тариалан, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх боломж бүрдсэнээс гадна 

өрхийн хэрэгцээгээ хангаж, орлогын эх үүсвэр нэмэгдлээ. 

 

№ Хүнсний ногоо Хураасан хэмжээ /тн/ 

1 Өргөст хэмх  20.8 

2 Улаан лооль  1.5 

3 Амтат чинжүү 1.5 

4 Бусад нарийн ногоо /редиск, хулуу, сонгино, жуйцаа г.м/  7.2 

5 Төмс 258,2 

  

“Ажил хайгч иргэн, оюутан суралцагчдыг цагийн ажилд зуучилж, орлого 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ” 

Их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-үүдэд байгуулсан Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвүүд болон “Цагийн ажлын бирж”-ээр дамжуулан тус арга хэмжээг нийслэлийн 

хэмжээнд хэрэгжүүллээ.  

     Их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн дэргэд байгуулсан Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих 80 төвийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдалтай танилцах ажлыг 2017 оны 04, 09 дүгээр 

саруудад зохион байгуулж, тус арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан хамтран ажиллах 

гэрээ байгуулан ажилласан.  

     Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдэд ажиллан оюутан суралцагчдад 

сурталчилгаа, мэдээлэл түгээх 50 оюутанд 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны 

талаарх сургалт зохион байгуулж чадавхижуулсан. 

     2017 оны 12 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар оюутан залуучуудын хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг тоон үзүүлэлтээр харуулбал: 

• Бүртгэсэн  оюутан 11459 

• Цагийн болон түр ажлын байраар хангагдсан оюутан 9332 
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• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө үйлчилгээ 5688 

• Үйлдвэрлэлтийн дадлага хийсэн оюутан 8439 

• Ажлын байрны захиалга 1597 

     Их, дээд сургуулийн оюутан залуучууд, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, байнгын, 

түр, цагийн ажлын байраар хангах, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх  

зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төвүүд хамтран өвөл, зуны төгсөлтийн өмнө ажлын байрны үзэсгэлэн, яармагуудыг тогтмол 

зохион байгуулж ирсэн. Үүний хүрээнд: 

- СЭЗИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2017 оны 05 дугаар сарын 03-

ны өдөр “СЭЗИС-JOB FAIR 2017” ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг болон “JOB 

RECRUTING” арга хэмжээг зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд 21 аж ахуйн нэгж 

байгууллага үйл ажиллагаагаа сурталчилан оролцож, 1500 гаруй оюутан, төгсөгчдийг 

бүртгэн шаардлагатай хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийсэн байна.  

- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, ШУТИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр “Ажлын байрны үзэсгэлэн 

яармаг-2017” арга хэмжээг зохион байгуулав. Арга хэмжээнд 40 гаруй томоохон аж 

ахуйн нэгж байгууллага 1500 гаруй ажлын байрны захиалгатай оролцсоноос 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 155 ажил олгогч байгууллагын 548 ажлын 

байрны мэдээллийг оюутан залуучууд, төгсөгчдөд хүргэлээ. Түүнчлэн “Оюутан 

залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт” сэдвээр танилцуулга, мэдээллийг оюутан залуучуудад 

хүргэж ажиллав.  

- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар,  МУИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр төгсөгчдийг ажлын байртай 

болгох, ажил олгогчид шинэ залуу боловсон хүчнээр хүний нөөцөө бүрдүүлэхэд нь 

дэмжлэг үзүүлэх, оюутан залуучууд цагаар болон зуны амралтаар түр хөдөлмөр эрхлэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор “JOB FAIR-2017” өдөрлөгийг  Монгол-Японы төвийн 

Их танхимд зохион байгуулав. Тус арга хэмжээнд 20 орчим томоохон аж ахуйн нэгж 

байгууллага болон Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нийт 1500 орчим ажлын 

байртай оролцож, 700 орчим оюутныг байнгын, түр, цагийн ажлын байранд бүртгэв. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг 

хүргэж, 2017-2018 онд хэрэгжүүлэхээр Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс 

батлагдсан төсөл хөтөлбөрүүд, түүн дотроо залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга 

хэмжээнд хэрхэн хамрагдах  талаар танилцууллаа. 

     Ажил хайгч иргэд, оюутан суралцагчдыг 

цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээний чанар, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэлийн 

хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах “Цагийн ажлын 

бирж”-ийг 2017 оны 11 дүгээр сард байгуулан үйл 

ажиллагааг жигдрүүлсэн. 

     www.oyutanajil.mn цахим сайтыг ажиллуулан 

цагийн ажлын зар болон цагийн ажил хийх 

хүсэлтэй оюутнуудын бүртгэл, мэдээллийг 

нэгтгэн оруулж, сайтын хөгжүүлэлт, баяжуулалт 

тогтмол хийгдэж байна.  

http://www.oyutanajil.mn/
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“Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах арга хэмжээ” 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2017 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан “Ажлын 

байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн “Нийтийн хамарсан ажил зохион байгуулах арга хэмжээ”-ний 

хүрээнд 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар нь нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн тохижилт, цэвэрлэгээ болон ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, цас ихээр орсноос үүсэн мөстсөн зам, 

хальтиргаа гулгаа ихтэй нийтийн эзэшлийн талбайг цэвэрлэх ажилд 22 байгууллагатай гэрээ 

байгуулан 1414 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж, 229.4 сая төгрөгийн цалин хөлсийг 

олгосон байна.  

Зохион байгуулсан онцлох ажлууд: 

2017 оны 08-10 дугаар сард “Монголын скаутын холбоо” ТББ, “Ногоон хөгжил-цэвэр 

агаар-нэг мод хөдөлгөөн” ТББ, “Хатан туул голыг хамгаалах бүлгүүдийг дэмжих сан” НҮТББ, 

“Гурван од трейд” ХХК, “Монголын оюутан залуучуудын хөдөлмөрийн бирж” ТББ зэрэг 

байгууллагуудтай хамтран ногоон байгууламжийн арчилгаа, засвар үйчилгээ, нөхөн сэргээлт, 

мод, бут тарих, намрын цэнэг усалгаа хийх, нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайг цэвэрлэх 

ажилд 300 иргэнийг хамруулсан. Тус ажлыг гүйцэтгэхэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг 

хангаж, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан 

мэргэжилтэн зааварчилгаа өгч, ажлын явцад хяналт тавьж ажиллалаа. 

 

 2017 оны 11-12 дугаар сард Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн 

Хурлын ажлын алба, Чингэлтэй дүүргийн 5, 8 дугаар хороо болон Төрийн бус 

байгууллагуудтай хамтран хальтиргаа гулгаа ихтэй, мөстсөн зам талбайг цэвэрлүүлж, хог 

ачуулах ажлыг зохион байгуулсан ба тус ажилд нийт 634 иргэнийг хамруулан түр ажлын 

байраар хангаж, орлогоор дэмжсэн байна.  

Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 

хамтран “Цагийн ажлын бирж”-д бүртгэлтэй МУИС, ШУТИС, МУБИС, ХААИС, Хүмүүнлэгийн 

ухааны их сургууль, Отгонтэнгэр их сургууль, Олон улсын эдийн засаг бизнесийн дээд 

сургууль, Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль, Их засаг их сургууль, Этүгэн дээд сургууль, 

Хүрээ дээд сургууль, Техник технологийн дээд сургууль, Хүнс технологийн политехникийн 

коллежийн нийт 480 оюутныг хамруулсан цас, мөс арилгах ажлыг 2017 оны 12 дугаар сарын 

17, 18-ны өдрүүдэд 8 байршилд зохион байгууллаа. Шаардлагатай багаж хэрэгслээр ханган, 

цэвэрлэгээний явцад Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар болон анги удирдсан багш нар 

хамтран хяналт, зааварчилгаа өгч ажиллалаа.  
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“Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр” 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолын гуравдугаар 

хавсралтаар баталсан Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөрийн хүрээнд дараах 4 арга хэимжээг хэрэгжүүлэв. Үүнд: 

- Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ 

- Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээ 

- Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ 

- Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээ  

“Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ” 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-

ны өдрийн А/227 дугаар тушаалын дагуу нийслэлийн хэмжээнд гарааны бизнесийн арга 

хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдан “Гарааны бизнес эрхлэх мэргэшсэн 

зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын жагсаалт”-д орсон байгууллагуудаас тодорхой 

шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу сонгон шалгаруулсан.  

Ажлын хэсгийн шийдвэрээр “Шинэ эхлэх цэг” ТББ, “Нью Гранд Адвенс” ХХК, “Жи Эс Эй 

Эс” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, нийслэлийн 7 дүүрэгт “Гарааны бизнес 

эхлүүлэх /Startup Weekend/ арга хэмжээ”-г 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-26-ны өдрүүдэд 

зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээ нь залуучуудад энтрепренершип, гарааны бизнесийн 

суурь мэдлэгүүдийг хүргэх, өөрсдийн санааг бодит гарааны бизнес болгох боломжийг олгох 

зорилгоор зохион байгуулагдсан бөгөөд нийт 320 залуучууд хамрагдлаа. 

Дээрх 54 цагийн арга хэмжээнээс 

шалгарсан гарааны бизнесийн шилдэг 

багуудыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 26-аас 12 

дугаар сарын 13-ны өдрийн хооронд Бэлтгэл 

хурдасгуур /Pre-Accelerator/ арга хэмжээнд 

хамруулсан. Тусгай хөтөлбөрийн дагуу 3 

долоо хоногийн турш системтэйгээр ментор 

болон зочин илтгэгчдийг урьж оролцуулан 

багуудад зөвлөгөө мэдээлэл  өгч, сэдвийн 

дагуу даалгавар гүйцэтгүүлэн, туршлага 

солилцуулав. 
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Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний сүүлийн шат болох хөрөнгө оруулагчид, 

олон нийтэд төслөө танилцуулах “Demo Day” арга хэмжээг 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Pro 

one оффист зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг даргын орлогч 

Д.Энхтөр, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга П.Батхүлэг, Хөдөлмөр халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газрын мэргэжилтэн Д.Батмөнх, гарааны бизнесээ эхлүүлэн амжилттай 

ажиллаж буй энтрепренерүүд болон гарааны бизнес эрхлэх хүсэлтэй залуучууд оролцлоо. 

Хөтөлбөрийн дагуу дүүргүүдээс шалгарсан шилдэг 11 баг өөрсдийн гарааны бизнесийн 

танилцуулгыг 5 минутад багтаан шүүгчдэд танилцуулж, нэмэлт цагаар шүүгчдийн асуултанд 

хариулан өрсөлдсөн. Шүүгчид багуудад үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид урт хугацаанд тогтвортой 

үргэлжлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, туршлагатай шилдэг гарааны 6 багийг санал 

нэгтэйгээр дэмжин шалгарууллаа. Хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах арга 

хэмжээнд шилдэг гарааны бизнесээр шалгарсан баг тус бүрт 10,000,000 төгрөгийн гарааны 

санхүүгийн дэмжлэгийг олгон ажиллалаа. 

 

 “Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээ” 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчийг хувиараа болон бүлгээр 

хөдөлмөр эрхэлж, ажлын байр бий болгох зорилгоор тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 

худалдан авахад нь зориулж эргэн 

төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг олгох үйл 

ажиллагааны хүрээнд Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 

оны А/25 дугаар тушаалын дагуу 

төгсөгчдийн ажлын байртай танилцах 

ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг 

2017 оны 07 дугаар сарын 17-21, 10 дугаар 

сарын 02-12, 11 дүгээр сарын 06-ны 

өдрүүдэд тус тус хяналт шалгалтыг хийж 

гүйцэтгэсэний дагуу 21 бүлгийн нийт 60 

иргэнд 120 сая төгрөгийн эргэн төлөлттэй 

санхүүгийн дэмжлэгийг олгосон. 
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“Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ” 

Нийслэл Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын 20 байгууллагад суралцагсад, төгсөгчдөд ойрын болон дунд хугацаанд хөдөлмөр 

эрхлэлтийн чиглэлээр төрөөс авч хэрэгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд, 

аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын талаар 2017 оны 10 дугаар сарын 16-31-ний өдрүүдэд уулзалт 

зохион байгуулж, 2424 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөөг хүргэсэн.  

 

Суралцагсад болон төгсөгчдөөс аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлт, 

хэрэгцээний талаар санал асуулга явуулсны дагуу эрх бүхий сургалтын байгууллагууд аж ахуй 

эрхлэлтийн сургалтыг 3 өдрийн турш зохион байгуулав. Сургалтанд мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын байгууллагын нийт 1459 төгсөгч хамрагдсан. 

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтаар: 

- Бизнес эрхлэгчийн талаарх ойлголт 

- Техник эдийн засгийн үндэслэл 

- Бизнес санаа олох, санаагаа хөгжүүлэх, шинжиж үзэх  

- Бизнесийн үйл ажиллагааны маркетинг 

- Бизнесийн хуулийн хэлбэрүүд, хуулийн хариуцлага, татвар  

- Ажиллах хүчин 

- Бизнесийн гарааны хөрөнгө, түүний эх үүсвэр 

- Бараа материалын худалдан авалт, нөөцийн хяналт  

- Бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн калькуляци 

- Нягтлан бодох бүртгэлийн систем, санхүү төлөвлөлт зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдлэг, ур 

чадвараа дээшлүүллээ. 

“Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээ” 

Нийслэлийн 9 дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс болон Щвейцарын 

хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд эргэн төлөгдөх санхүүгийн болон гарааны дэмжлэг авсан 

залуучууд, залуучуудын бүлгүүдэд мэдээлэл хүргүүлсний дагуу ажлын байрны түрээсийн 

хөнгөлөлтөд хамрагдах хүсэлтэй 15 залуучууд, залуучуудын бүлгийн хүсэлтийг хүлээн авсан. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын баталсан “Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын байгууллагын төгсөгч, төгсөгчдийн бүлэг болон залуучууд, залуучуудын бүлгийн 

ажлын байртай танилцах удирдамж”-ийн дагуу 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 
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баримт бичгийн бүрдүүлэлт болон бусад шаардлагыг хангасан 7 ажлын байранд хяналт, 

шалгалтыг хийж гүйцэтгэв. Ажлын хэсгийн шийдвэрээр түрээсийн гэрээ, холбогдох баримт 

бичиг, нөхцөл байдлыг газар дээр нь үнэлсэн үнэлгээнд үндэслэн нийт 7 залуучуудад ажлын 

байрны түрээсийн төлбөрт 1,390,000 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүллээ. 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолын тавдугаар 

хавсралтаар баталсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн  

хүрээнд ажлын байрны түрээсийн төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх, аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд 

хамруулах зэрэг 2 арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллалаа.  

Ажлын байрны түрээсийн төлбөрийн дэмжлэг 

Тус арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлт гаргасан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, байнгын 

асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй 110 иргэний үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ эрхлэх ажлын байртай танилцаж, шаардлага хангасан 104 иргэнд 58,436,000 

төгрөгийн түрээсийн төлбөрийн дэмжлэг олгож, хөдөлмөр эрхлэлтийг нь дэмжин ажилласан. 

Үүнээс 52 нь эмэгтэй, 74 нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 30 нь бизнес инкубатор төвийн 

бойжигч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байв. 

 

 

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт 

Сургалтанд хамрагдахыг хүссэн нийт 

1478 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон 

түүний асран хамгаалагчийг аж ахуй 

эрхлэлтийн сургалтанд хамруулсан. Үүнээс 

914 нь эмэгтэй, 1320 нь хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн, 98 нь хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний асран хамгаалагч байв. 

Энэ хүрээнд 12 сургалтын байгууллагатай 

гэрээ байгуулан нийт 112 удаагийн сургалтыг 

зохион байгуулсан байна.  
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3.2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

Зорилт № 
Үйл 

ажиллагаа 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Зүрилтот 

түвшин 

Тоо 

хэмжээ, хувь 

Хүрсэн түвшин 

Хэрэгжилтийн хувь, тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжилт

ийн хувь 

1.Хүний 

нөөцийг 

чадавхжуу

лах 

1 

  

Албан 

хаагчдын 

мэдлэг, 

мэргэжли

йг 

дээшлүүл

эх 

чиглэлэлэ

эр зохион 

байгуулса

н гадаад, 

дотоодын 

сургалт 

Дотоод 

сургалтын 

тоо 

5-аас дээш Байгууллага дотооддоо 6 

төрлийн 34 цагийн 

сургалтыг зохион байгуулж, 

давхардсан тоогоор 179 

албан хаагчдыг хамруулсан 

байна.   

97.0 

Албан 

хаагчдын 

хамрагдсан 

байдал 

80 хувиас 

дээш 

Албан хаагчдын мэдлэг, 

мэргэжлийг дээшлүүлэх 

чиглэлэлээр зохион 

байгуулагдсан дотоодын 

сургалтанд 90-ээс дээш 

хувь хамрагдсан. 

98.0 

  Гадаад 

сургалтад 

албан 

хаагчдын 

хамрагдсан 

байдал 

20 хувиас 

дээш 

Гадаад улс оронд зохион 

байгуулагдсан 5 удаагийн 

сургалт, туршлага солилцох 

уулзалтанд газрын дарга 

болон холбогдох албан 

хаагчид  хамрагдсан байна. 

95.0 

2 3 болон 

түүнээс 

дээш жил 

ажилласан 

мэргэшсэн 

боловсон 

хүчний 

үзүүлэлт 

70 хувиас 

дээш 

Нийт албан хаагчдын 75 

хувь нь 3 болон түүнээс 

дээш ажилласан, 

мэргэшсэн туршлагатай 

боловсон хүчнүүд байна.   

95.0 

Хэсгийн дундаж: 96.2 

2. Албан 

хаагчдын 

нийгмийн 

баталгааг 

хангах 

3 

  

Цалин 

хөлс, 

шагнал, 

урамшуул

лын 

тогтолцоо

г 

хэрэгжүүл

эх 

  

Шагнал, 

урамшуулал

д 

хамрагдсан 

албан 

хаагчдын 

тоо 

Гүйцэтгэлээ

р 

Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын яамны 

хөдөлмөрийн салбарын 

"Тэргүүний ажилтан"-аар 2, 

Нийслэлийн Засаг даргын 

"Жуух бичиг"-ээр 1, 

Залуучуудын холбооны 

"Тэргүүний залуу" алтан 

медалиар-1, "Хөдөлмөрийн 

алдар" медалиар-1, 

Нийслэлийн "Шилдэг залуу" 

медалиар-1, нийт-6 албан 

хаагч тус тус шагнагдсан.  

100 
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Албан 

хаагчдын 

үйл 

ажиллагаан

ы үнэлгээ, 

ажилласан 

жил, ур 

чадварыг 

харгалзан 

олгох 

нэмэгдэл, 

зэрэг дэв, 

шатлал  ахи

улах 

Гүйцэтгэлээ

р 

Нийслэлийн Засаг даргын 

2017 оны А/171 дүгээр 

захирамжийн хоёрдугаар 

хавсралтаар газрын 6 

албан хаагчдад зэрэг дэв 

түүний нэмэгдлийг олгуул 

сан.  

100 

4 

  

Албан 

хаагчдын 

ажлын 

байрны 

хэвийн 

нөхцөлийг 

бүрдүүлсэ

н 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.  

95.0 

Албан 

хаагчдад 

сар бүр 

олгох хоол, 

унааны 

зардлыг 

нэмэгдүүлэх 

Гүйцэтгэлээ

р 

Албан хаагчид сар бүрийн 

үндсэн цалин дээр унаа 

хоолны нэмэгдэлийг авч 

байна.  

100 

5 

  

Албан 

хаагчдын 

эрүүл 

мэндийг 

хамгаалах

, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

  

Эрүүл 

мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх 

үзлэг 

Жилд 1-ээс 

доошгүй 

удаа 

Нийслэлийн Засаг даргын 

тамгын газар, Эрүүл 

мэндийн газраас 2017 оны 

02 дугаар сарын 23-ны өдөр 

хамтран зохион байгуулсан 

эрүүл мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын албан 

хаагчид бүрэн хамрагдаж, 

үзлэг оношилгоо хийлгэв. 

100 

Албан 

хаагчдын 

хамрагдалт 

100 хувь Эрүүл мэндийн үзлэгт 

албан хаагчид 100 хувь 

оролцсон.  

100 

Хэсгийн  дундаж: 99.0 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ: 97.6 

 

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 
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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.  

 

3.4. ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 

2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын үйл ажиллагаанд хамааралтай нийт 14 өргөдөл ирснээс хуулийн хугацаанд 100% 

шийдвэрлэж ажилласан. Иргэдээс гомдол ирүүлээгүй ба дараах байдлаар өргөдлүүдийг 

хүлээн авсан. Үүнд: 

- 1800-1200 тусгай дугаарт-2 

- www.ub1200.mn цахим хуудсанд -1 

- Засгийн газрын 11-11 төвд-6 

- Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд-3 

- Нутгийн захиргааны байгууллагуудад-2 өргөдөл тус тус ирсэн байна. 

 

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 хангаж, дараах 

6 тендерийг зохион байгуулсан. Үүнд: 

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 

“Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний 

ногоо тариалах арга хэмжээг Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар төвийн 6 дүүрэгт 

ижил квот тогтоож, нийт 566 иргэнийг бүртгэн хамрууллаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний 

өдрийн “Үрийн төмс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах  тухай” 

А/14 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Сангийн сайдын 2013 оны  05 дугаар 

сарын 31-ний өдрийн 125 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан 

“Барааны үнийн санал авах тендерийн жишиг баримт бичиг”-ийг ашиглан тендерийн 

баримт бичгийг боловсруулан батлуулсан. Тендерийн урилгыг 2017 оны 05 дугаар 

сарын 10-ны өдөр Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын http://ubbirj.ub.gov.mn/ 

цахим хуудсанд байршуулан нийтэд зарлан мэдээлсний дагуу “Нью кроп” ХХК, “Бум 

чандмань” ХХК, “Бүтээлч эрдэнэ сан” ХХК, “Урал дизель” ХХК, “Алтайн бугат” ХХК, 

“Экологийн зуун” ХХК, “Нам хөтөл” ХХК зэрэг 7 аж ахуйн нэгж байгууллага тендерийн 

баримт бичиг ирүүлсэн. Тендерийг 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 15.00 цагт 

оролцогч компаниудын төлөөллийг байлцуулан нээв. “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28.3-д 

заасны дагуу Үнийн дүнгийн хамгийн хямд хувилбарыг санал болгосон “Бум чандмань” 

ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг  “Хамгийн сайн” гэж үнэлэн Үрийн төмс нийлүүлэгчээр 

сонгон нийт 70 тонн үрийн төмс худалдан авах гэрээ байгуулсан.  

2. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн 

http://ubbirj.ub.gov.mn/
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Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 

“Судалгааны байгууллага сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/08 

дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг Сангийн сайдын 2012 оны  

03 дугаар сарын 29-ний  өдрийн 81 дүгээр тушаалаар батлагдсан тендерийн жишиг 

баримт бичгийг ашиглан тендерийн баримт бичгийг боловсруулан захиалагчаар 

батлуулав. Тендерийн баримт бичгийг 3 аж ахуйн нэгж байгууллагад цаасан хэлбэрээр 

хүргүүлсэн ба тендерийн баримт бичигт заасны дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний 

өдрийн 09:30 минут хүртэл хугацаанд хүлээн авч оролцогч компаниудын төлөөллийг 

байлцуулан нээв. “Стратеги академи” ТББ, “Инфратест сургалт судалгааны төв” ТББ, 

“Аслис холбоо” ТББ зэрэг 3  байгууллага үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг “Төрийн 

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

хууль”-ийн болон холбогдох журмын дагуу боловруулан, “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”,  Сангийн 

сайдын 2012 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын дагуу үнэллээ. 

Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр санхүүгийн болон туршлагын шаардлагыг “Инфратест 

сургалт судалгааны төв” ТББ, Аслис холбоо ТББ-ууд хангаагүй, “Стратеги академи” 

ТББ-ыг хангасан гэж үзэн, “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгаруулав. 

3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолоор баталсан 

“Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн “Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний 

ногоо тариалах арга хэмжээ”-ний хүрээнд “Хүнсний ногоо тариалах, хураахтай 

холбоотой тоног төхөөрөмж нийлүүлэх үний санал авах” тендерийг 2017 оны 11 дүгээр 

сарын 11-17-ны хооронд зарласан. Тендерийн баримт бичгийг 5 байгууллагад 

хүргүүлснээс 4 байгууллага тендерийн баримт бичгийг ирүүлэв. “Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”,  

Сангийн сайдын 2012 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын дагуу 

үнэлсний дагуу “хамгийн бага” үнийн санал ирүүлж, шаардлага хангасан “Дээд гурван 

богд” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. 

4. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” байгуулахтай холбогдуулан 2017 оны 12 дугаар 

сарын 04-11-ний өдрийн хооронд “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн засварын 

ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгох үнийн санал авах” тендерийг зарласан. Тендерийн баримт 

бичгийг 5 байгууллагад хүргүүлснээс 3 байгууллага тендерийн баримт бичгийг ирүүлэв. 

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

тухай хууль”,  Сангийн сайдын 2012 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 194 дүгээр 

тушаалын дагуу үнэлсний дагуу “хамгийн бага” үнийн санал ирүүлж, шаардлага 

хангасан “Топ универсал констракшн” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. 

5. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” байгуулахтай холбогдуулан 2017 оны 12 дугаар 

сарын 04-11-ний өдрийн хооронд “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн тавилга, эд 

хөогшил нийлүүлэгчийг сонгох үнийн санал авах” тендерийг зарласан. Тендерийн 

баримт бичгийг 4 байгууллагад хүргүүлснээс 4 байгууллага тендерийн баримт бичгийг 

ирүүлэв. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хууль”,  Сангийн сайдын 2012 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 

194 дүгээр тушаалын дагуу үнэлсний дагуу “хамгийн бага” үнийн санал ирүүлж, 

шаардлага хангасан “Индэ сигн студи” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. 

6. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” байгуулахтай холбогдуулан 2017 оны 12 дугаар 

сарын 05-13-ны өдрийн хооронд “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн компьютер, 

цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгох үнийн санал авах” тендерийг зарласан. 
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Тендерийн баримт бичгийг 4 байгууллагад хүргүүлснээс 3 байгууллага тендерийн 

баримт бичгийг ирүүлэв. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”,  Сангийн сайдын 2012 оны 09 дүгээр сарын 28-

ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын дагуу үнэлсний дагуу “хамгийн бага” үнийн санал 

ирүүлж, шаардлага хангасан “Линк бридж” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. 

 

3.6. НИЙСЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД 2017 

ОНД ГАРГАСАН ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ТУХАЙ 

 

Захирамжлалын баримт бичгийн L-monitoring программд Монгол улсын Засгийн газар, 

Нийслэлийн Иргэдийн Хурал болон Тэргүүлэгчдийн хурлын  тогтоол, Нийслэлийн Засаг 

даргын захирамжууд, Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар, Нийслэлийн 

удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар зэрэг тогтоол шийдвэрүүдийн биелэлтийг заасан 

хугацаанд оруулж тайлагнасан.  

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

ажиллагааны хөтөлбөр болон Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн 

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

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай 2017 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. 

 

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 бүтцийн 

талаарх мэдээллүүдийг байршуулан тухай бүр 

шинэчилсэн.  Байгууллагын нийт албан хаагчдын 

ажлын байрны жагсаалтыг шилэн дансны цахим 

хуудсанд байршуулав. 

95,0 
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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 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 ажиллав. Байгууллагын 

үйлчилгээ, захидал, харилцааны асуудлыг Дотоод 

ажил хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэв. 

98,0 

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 

сурталчлав.   

95,0 

4 

Үйл ажиллагаандаа 

мөрдөж байгаа хууль 

тогтоомж, дүрэм, 

журам, зааврыг цахим 

хуудас болон 

мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэх; 

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: 

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; 

95,0 
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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: 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг 

заасан хугацаанд шилэн дансны цахим хуудсанд 

тухай бүр байршуулав. 

Үйл ажиллагааны хүрээнд 2017 онд зарласан 

“Асуулгыг шивж, нэгтгэн архивын нэгж болгон 

хүлээлгэн өгөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага 

сонгон шалгаруулах тендер”, “Үрийн төмс 

нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер”, 

“Хүнсний ногоо тариалах, хураахтай холбоотой 

тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер”, “Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийн засварын ажлыг 

гүйцэтгэгчийг сонгох үнийн санал авах тендер”, 

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн тавилга, эд 

хөогшил нийлүүлэгчийг сонгох үнийн санал авах 

тендер”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн 

компьютер, цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэгчийг 

сонгох үнийн санал авах тендер” зэрэг нийт 6 

тендерийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн дагуу нийтэд ил тод зарлаж, 

шалгаруулсан.   
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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.  

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 

300 м2 талбайд цогцоор нь байгуулж, үйлчилгээг 

олон талт хэлбэрээр, нэг цэгээс хүргэхээр ажиллаж 

байна. Дэмжих төвөөр иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллага хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээ болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах, зөвлөгөө мэдээлэл 

авах, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх бүх төрлийн 

үйлчилгээг нэг цэгээс авах боломж бүрдэж байгаа 

юм.  

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. 

95,0 
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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 ажилласан. Хөдөлмөрийн нэгдсэн лавлах 

1800-1896 тусгай дугаарын утсанд нийт 1575 

байгууллага, иргэн холбогдсоноос: 

• 1203 иргэнд ажлын байрны, 64 иргэнд 

гадаадад ажиллах хүч илгээх болон хөдөлмөрийн 

харилцааны талаарх мэдээлэл өгсөн 

• Ажил олгогч 592 байгууллагаас 1251 ажлын 

байрны захиалга авсан 

• Ажил хайгч 368 иргэнийг шинээр бүртгэж, 321 

иргэнд ажлын байр санал болгосон байна.  

• Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх зорилгоор 

ажлын байрны захиалга болон зарыг олон талт 

хэлбэрээр иргэдэд хүргэсэн. Үүнд: 

- Байгууллагын вэб сайтад тавигдсан ажлын 

байрны зарыг киоскоос шууд хандаж авах, 

- Шуурхай зар болон Зар мэдээ сонинг долоо 

хоногт 2 удаа захиалан ажлын байрны зарыг иргэдэд 

танилцуулах 

- Oyutanajil.mn сайтад цагийн ажлын байрны 

захиалгыг байршуулж, танилцуулсан зэрэг ажлуудыг 

хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

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 

 

 

 

ХХҮЕГ-ын даргын баталсан мэргэжлийн болон 

давтан сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 62 

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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самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан 

мэдээлэх; 

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 2017-

2018 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан төсөл, 

хөтөлбөрүүд, түүнд хэрхэн хамрагдах, зохион 

байгуулагдсан арга хэмжээний талаарх 

мэдээллүүдийг нээлттэй, ил тод байршуулсан. 

Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 

2017.01.27-ны өдрийн 01 дугаар тогтоолоор 

баталсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

хөтөлбөрүүдийн  

1. Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

ур чадвар олгох хөтөлбөрийн  

 95,0 
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- Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион 

байгуулах арга хэмжээ;  

2. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн  

-   Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох; 

-   Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт; 

-   Ажил олгогчид дэмжлэг олгох; 

-   Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, түр 

ажлын байраар хангах; 

-   Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг цагийн 

ажилд зуучилж орлого нэмэгдүүлэх; 

-  Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо 

тариалах арга хэмжээг зохион байгуулж орлогын 

дэмжлэг үзүүлэх;  

3. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих хөтөлбөр;  

4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын 

байрыг дэмжих хөтөлбөр 

-  Борлуулалтын болон ажлын байрны түрээсийн 

төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх; 

-  Аж ахуй эрхлэлтийн болон хөдөлмөр 

эрхлэлтийн сургалт явуулах зэрэг хөтөлбөр арга 

хэмжээний хэрэгжилт, явц, байдлын талаар 

Ulaanbaatar.mn болон Ubbirj.ub.gov.mn цахим хаяг, 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар-Facebook 

пэйж хуудаст байрлуулан тухай бүр мэдээллийг 

шинэчлэн ажиллалаа. 

Хэсгийн дундаж хувь: 95,4% 

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; 

Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудсанд 

байршуулсан төрийн жинхэнэ албан тушаалд гарсан 

сул орон тоог нөхөх төрийн албаны мэргэшлийн 

шалгалтыг 5 албан хаагч зарлагдсан ажлын байранд 

өгч тэнцэн нэр дэвшүүлэх тухай албан бичгийг 

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамны дэргэдэх 

төрийн албаны салбар зөвлөл, Нийслэл дэх төрийн 

албаны салбар зөвлөлүүдэд хүргүүлсэн. 

 

90,0 

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 байгууллагын ёс зүйн зарчим, эрхэмлэн 

дээдлэх ёс, хэм хэмжээг тогтоон, Газрын даргын 

2015 оны А/69 тоот тушаалаар баталсан “Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын ажилтан, албан хаагчдын ёс 

дүйн дүрэм”-ийг мөрдлөг болгон ажиллаж байгаа 

бөгөөд байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн 

самбарт ил тод байршуулсан. 

95,0 
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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. Нийслэлийн хөдөлмөрийн 

газрын даргын 2015 оны А/69 дугаар тушаалаар 

“Хөдөлмөрийн газрын ажилтан, албан хаагчдын  ёс 

зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”-ыг 

тус тус хавсралтаар баталж, Нийслэлийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны А/26 дугаар 

тушаалаар Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг 

шинэчлэн баталсан.  

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 

2017 оны нэгдүгээр улиралд баталсан “Ажилтан, 

албан хаагчдыг 2017 онд чадавхижуулах сургалтын 

төлөвлөгөө” болон ажилтан, албан хаагчдын  ёс зүйн 

дүрмийг http://ubbirj.ub.gov.mn цахим хуудсанд 

байршуулан ажиллалаа. 

92,0 

4 

Хүний нөөцийн 

удирдлагын ил тод 

байдлыг хангах 

чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлж байгаа 

арга хэмжээний талаар 

цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан мэдээлж 

байх; 

Хүний нөөцийн чиглэлээр 2017 онд гарсан Б 

тушаалууд болон хүний нөөцийн чиглэлээр ирэх онд 

хийгдэх ажлын стратеги 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 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан 

хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 

түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ыг байгууллагын 

цахим хуудсанд ил тод мэдээлж, албан хаагчдын 

2017 оны үр дүнгийн гэрээ, төлөвлөгөөний 

биелэлтийг тус журмын дагуу үнэлэн тайланг 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. 

93,0 

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

байх; 

Хэсгийн дундаж хувь: 93,0 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 94,2 % 

 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

5.1. НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨР, ХУВИЙН 

ХЭВШЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр тодорхой бодлого, үйл ажиллагааг 

боловсруулан холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг мөрдлөг болгон 

хэрэгжүүлж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 

бэхжүүлэн ажилласан. Энэ хүрээнд зохион байгуулсан арга хэмжээг онцолбол:  

- “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 НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр тогтоолоор, түүнийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/553 

дугаар захирамжаар тус тус батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

- “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох судалгаа”-г нийслэл, 

дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдтэй 

хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт 244,369 

өрхийг хамруулсан.  

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлж, хамрах хүрээг 

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

даргын 2017 оны А/929 дүгээр захирамжаар ”Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх 

байгууллагад тавих шаардлага MNS:6620-2016” стандартад нийцсэн “Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төв” байгуулах болон тус үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг 

холбогдох төсвөөс гаргах асуудлыг шийдвэрлүүлэв. Тус ажлын хүрээнд Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны А/54 дүгээр тушаалаар тавилга, эд 

хогшил нийлүүлэгчийг сонгох, А/55 дугаар тушаалаар засварын ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгох, А/57 дугаар тушаалаар компьютер, цахилгаан хэрэгслийн нийлүүлэгчийг сонгох 

ажлын хэсгүүдийг тус тус байгуулан төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг 

хангаж байна.  

- Их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн дэргэд байгуулсан “Оюутны хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төв”-үүдийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдалтай танилцсаны дагуу 

18 их, дээд сургууль, 4 коллеж, 2 МСҮТ-тийн дэргэд нийт 25 төв байгуулах гэрээ 

байгуулж, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэн ажиллалаа. 

- Цагийн ажлын төрөлжсөн бирж ажиллуулж, ажил хайгч иргэд, оюутан суралцагчдыг 

цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх зорилгоор 

“Цагийн ажлын бирж”-ийг байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан. 

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолоор 2017-2018 

онд хэрэгжүүлэхээр баталсан дараах  хөтөлбөрүүдийн хүрээнд нийт 429 аж ахуйн нэгж 

байгууллага, төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажилласан байна. 
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     Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр дараах 13 өдөрлөг, яармаг, арга хэмжээг төрийн 

болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан байна. Үүнд:  

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар,  Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх 

Салбар зөвлөлөөс 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулсан 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажлын байрны нээлттэй 

өдөрлөг”-т оролцож, нийслэл хотын бүтээн байгуулалтад нэн шаардлагатай 26 нарийн 

мэргэжлээр, гадаад болон дотоодын их дээд сургуульд төгссөн залуучууд, иргэдийг 

бүртгэж, мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллав. 

- “Монгол Германы гүүр” ТББ-ын санаачилгаар жил бүр зохион байгуулагддаг гадаадад 

сургууль төгсөгчдөд зориулсан “Эх орондоо илүүг бүтээцгээе” хөдөлмөрийн 

үзэсгэлэн яармагийг 2017 оны 04 дүгээр сард хамтран зохион байгуулав. Үзэсгэлэн 

яармагт үндэсний тэргүүлэх 30 гаруй компаний 300 гаруй нээлттэй ажлын байрыг 

иргэдэд санал болгож, 1500 гаруй ажил горилогчийг бүртгэсэн. 

- 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний 

өдөр Сүхбаатар жанжины талбайд 

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын 

газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар, Монголын хүний 

нөөцийн удирдлага, бүтээмжийн 

менежментийн академи хамтран 

“Нэг өрх - Нэг ажлын байр” 

нээлттэй өдөрлөг зохион 

байгууллаа. Тус өдөрлөгт 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар, төвийн 6 дүүргийн Хөдөлмөр 

халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, 

Монголын хүний нөөцийн удирдлага, бүтээмжийн менежментийн академийн дэргэдэх 

“Эйч ар” клуб, ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагууд зэрэг төрийн болон төрийн бус, 

хувийн хэвшлийн нийт 70 орчим байгууллага оролцлоо. Өдөрлөгөөр нийт 4735 иргэнд 

мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, зарлагдсан 3639 ажлын байранд 7151 иргэн бүртгүүлж, 285 

иргэн ажлын байртай болсноос Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 104 ажил 

олгогч байгууллагын 262 ажлын байрны захиалгыг иргэдэд санал болгож, ажил хайгч 

350 иргэнийг бүртгэн, 265 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилсан. 

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

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

даргын тамгын газартай хамтран ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгийг 2017 оны 04 

дүгээр сарын 20-ны өдөр ХУД-ийн 75 дугаар сургууль дээр  зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгт Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 112 ажил олгогч байгууллагын 300  

гаруй ажлын байрны захиалгатай оролцон, нийт 74 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 46 

иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилж, 70 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн байна. 

- 2017 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр  “Япон улсад  суралцацгаая” боловсролын 

үзэсгэлэн яармагт 120 ажил олгогч байгууллагын 341 ажлын байрны захиалгатай 

оролцож, нийт 121 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 109 иргэнийг тохирох ажлын байранд 

зуучлан 85 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн.  
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- 2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласантай 

холбогдуулан нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэдэд 

сурталчлах, тайлагнах, санал хүсэлтийг сонсох, баримталж буй бодлого үйл 

ажиллагаандаа тусгах,  тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/241 дүгээр захирамжийн 

дагуу Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

Нийгмийн халамжийн газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын газрууд хамтран 2017 

оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”  зохион байгуулав. 

Тус өдөрлөг нь  хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг 

тохиолдуулан өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, ойрын болон дунд 

хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудын талаар мэдээлэл өгөх, салбарын 

хууль, тогтоомжийг сурталчлан таниулах, шууд үзүүлэх боломжтой төрийн үйлчилгээг 

нэг дороос хүргэснээрээ онцлог боллоо. Өдөрлөгт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

яам болон Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, түүний харьяа газар, 

хэлтсүүд оролцож хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, нийгмийн 

даатгалын үйлчилгээг нийт 7692 иргэнд нэг цэгээс үзүүлэв. Үүнээс Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 1535 ажлын байрны захиалгыг иргэдэд санал болгож, ажил 

хайгч 418 иргэнийг бүртгэж, бүртгэлтэй 493 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучлан, 

1046 иргэнд мэдээлэл, зөвлөгөө хүргэсэн байна. 

- Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Залуучуудын 

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

байранд  “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармагийг зохион 

байгуулав. Яармагт зохион байгуулагч байгууллагуудаас гадна 30 гаруй ажил олгогч, 6 

дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд оролцож, нийт 2500 гаруй 

ажлын байрны захиалгыг иргэдэд санал болгосоноос Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтйин газар 143 ажил олгогч байгууллагын 338 ажлын байрны захиалгатай 

оролцож, ажил хайгч 23 иргэнийг бүртгэж, 17 иргэнийг тохирох   ажлын байранд зуучлан 

аялал жуулчлалын салбарын сул чөлөөтэй 153 ажлын байрны захиалгыг хүлээн авсан 

байна. 

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

дэмжих төвтэй хамтран “Ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг-2017” арга хэмжээг 

зохион байгуулав. Арга хэмжээнд 40 гаруй томоохон аж ахуйн нэгж байгууллага 1500 

гаруй ажлын байрны захиалгатай оролцсоноос Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар 155 ажил олгогч байгууллагын 548 ажлын байрны мэдээллийг оюутан залуучууд, 

төгсөгчдөд хүргэлээ. Түүнчлэн Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, 

мэргэжилтэн Д.Баясгалан нар  “Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт” сэдвээр 

танилцуулга, мэдээллийг оюутан залуучуудад хүргэсэн юм.   

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

ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв хамтран төгсөгчдийг ажлын байртай 

болгох, ажил олгогчид шинэ залуу боловсон хүчнээр хүний нөөцөө бүрдүүлэхэд нь 

дэмжлэг үзүүлэх, оюутан залуучууд цагаар болон зуны амралтаар түр хөдөлмөр эрхлэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор “JOB FAIR-2017” өдөрлөгийг  Монгол-Японы төвийн 

Их танхимд зохион байгуулав. Тус арга хэмжээнд 20 орчим томоохон аж ахуйн нэгж 

байгууллага болон Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нийт 1500 орчим ажлын 

байртай оролцож, 700 орчим оюутныг байнгын, түр, цагийн ажлын байранд бүртгэв. 

Мэргэжилтэн Д.Баясгалан 2017-2018 онд хэрэгжүүлэхээр Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
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Үндэсний зөвлөлөөс батлагдсан төсөл хөтөлбөрүүд, түүн дотроо залуучуудад чиглэсэн 

хөтөлбөр, арга хэмжээнд хэрхэн хамрагдах  талаар мэдээлэл, танилцуулгыг хүргэлээ. 

- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагааг сурталчлан, хөдөлмөр 

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

үзүүлэх зорилгоор ХНХЯ-наас “Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын 

нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2017 оны 06 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд 

Жанжин Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Өдөрлөгт ажил олгогч 60 аж ахуйн 

нэгж, ХХҮЕГ, ЭМНДЕГ, ГБХЗХГ, НХЭГ, ХНХСИ, ХАБЭМТ зэрэг төр, хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд оролцсон. Тус өдөрлөгийн үеэр нийт 15,700 гаруй иргэнд хүрч үйлчилсэн 

байна. 

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

нээлттэй ажлын байр зарлаж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг сурталчилах 

зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, “MSDI шинэ хөгжлийн түлхүүр” 

хөдөлмөрийн бирж, “Pro HR Consulting” ХХК хамтран 2017 оны 09 дүгээр сарын 08, 09-

ний өдрүүдэд “Хамтдаа-Миний ажлын байр” Job fair-MSDI-2017 өдөрлөгийг зохион 

байгуулж, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг нэг дороос хүргэлээ. 

- 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр НХЭГ болон Залуучуудын хөдөлмөрийн төв бирж 

хамтран “Хөдөлмөр нэмье” хөдөлмөрийн яармагийг 2017 оны 11-р сарын 23- ны өдөр 

Монголын Залуучуудын Холбооны Залуус танхимд зохион байгууллаа. Арга хэмжээний 

үеэр хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ, ажил олгогч байгууллагуудын танилцуулга, 

нээлттэй зарлагдсан ажлын байрны танилцуулга, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох сургалт, цагийн ажилтны чиглүүлэх сургалт, асуулт хариултын тэмцээн зэрэг үйл 

ажиллагааг зохион байгуулав. 

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

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 

хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус хэлэлцүүлэгт 

НЗДТГ, НХЭГ, МАОЭНХ, МҮЭХ, нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГ, ХХҮХ-үүд,  ажил олгогч, 

иргэд зэрэг 90 гаруй төлөөлөл оролцов. Хэлэлцүүлгээр “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, цаашид үр дүнг сайжруулах арга замын талаар 

хэлэлцэж, тодорхой санал, дүгнэлтийг гарган, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 

байгууллагуудын түншлэл, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн ажиллахаар боллоо. 

5.2. ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖСЭН ТУХАЙ 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, ШШГЕГ-ын Тогтоол гүйцэтгэх газар  хамтран 

хорих ангиас суллагдсан, тэнсэн харгалзах 

ялтай, тус онд суллагдахаар шийдвэр гарсан 

нийт 679 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох болон, хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх 

мэдээ, мэдээллийг хүргэлээ. Үүнд: 

✓ 2017 оны 05 дугаар сарын 18-23-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулсан ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

сургалтанд хорих 407, 427, 431, 461 

дүгээр ангиудаас тус онд суллагдах нийт 

539 хүмүүжигчийг;  
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✓ СХД-ийн ХХҮХ-тэй хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан 

сургалтанд хорих ангиас суллагдсан ба тэнсэн харгалзах ялтай 40 иргэнийг; 

✓ 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр хорих 407 дугаар ангид зохион байгуулсан 

сургалтанд 100 хүмүүжигчийг тус тус хамруулан хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ 

үзүүлэв. 

5.3. “АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ АЯН” 

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

тоот тушаалаар батлагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 

хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжийн дагуу Ажил 

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

боловсролын сургуулиудад зохион байгуулан ажиллалаа. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас  ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх 

ангийн болон 9, 11 дүгээр ангийн сурагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх зорилгоор “Мэргэжил 

амьдралын баталгаа” уриан дор “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох аян”-ыг нийслэлийн 

хэмжээнд 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны 

өдрийг хүртэл хугацаанд зарлалаа. Аяны хүрээнд  ерөнхий боловсролын ахлах ангийн нийт 

8324 сурагчид мэргэжил сонголт болон  хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх мэдээ, мэдээллийг 

хүргэсэн ба үүнээс  6814 сурагчид бүлгээр, 1510 сурагчид ганцаарчилан хүргээд байна.  

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас “Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй” хөтөлбөрийн 

хүрээнд “Мэргэжил бүхэн сайхан” сарын аяныг зарласан.  Аяныг  нээж, Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Боловсролын хэлтэс   

хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр 75 дугаар дунд сургууль дээр ажлын байрны 

өдөрлөг зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагаанд Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга 

н.Алдаржавхлан, Нийслэлийн  Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга П.Батхүлэг, Иргэдийн 

хурлын төлөөлөгчид болон төрийн бус байгууллагууд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, их, дээд 

сургуулиуд, МСҮТ-үүд оролцон, үйл ажиллагаагаа сурталчилан ажилласан. 

 

5.4. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ 

2017 оны 02 дугаар сарын 13-17-ны өдрүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн тухай, хөдөлмөрийн тухай хууль, тогтоомж, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 тоот 

тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгөх, зөвлөн туслах зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн 30 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад судалгаа хийж, үр дүнг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд хүргүүлэв. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоолын дагуу жил бүрийн 

гуравдугаар сарын дөрөв дэх долоо хоногийн пүрэв гаригт улс орон даяар гамшиг, ослын дуут 

дохиог ажилуулж, гамшгийн үеийн бэлтгэл сургуулилт хийдэг. 2017 оны 03 дугаар сарын 23-

ны өдрийн 16.00 цагт зарласан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор 

ажиллах дадлага сургууль” арга хэмжээнд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын нийт 

албан хаагчид зөвлөмж, зааврын дагуу амжилттай оролцож, Нийслэлийн Онцгой байдлын 

газраас Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан газар хөдлөлтийн үеийн аврах 

ажиллагаатай танилцлаа. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.2 

дахь заалт, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.19 дэх заалтыг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
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яамнаас нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

үндэсний тав дахь хөтөлбөрт тусгах санал авах, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын өмнө 

тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох зорилгоор зохион байгуулсан уг хэлэлцүүлэгт 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

хэлтсүүд болон 150 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан 

ажилтан, инженерүүд оролцлоо.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийслэлийн салбар зөвлөлийг Нийслэлийн 

Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/219 дүгээр захирамжаар 15 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй батлав. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр, 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй хариуцсан мэргэжилтэн нар  багтсан. Зөвлөл байгуулах ажлыг Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд хариуцан зохион байгууллаа. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийслэлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

хүрээнд дараах ажлыг зохион байгуулав. Үүнд: 

✓  “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэлхийн өдөр”-ийг угтан орон даяар жил 

бүрийн 04 дүгээр сард  “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аян” зарладаг 

уламжлалтай. Сарын аяны хүрээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх, эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий 

болгох, ажлын байрны соёлыг төлөвшүүлэх, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах, мэдээлэл, сургалт 

сурталчилгаа, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж ажиллалаа. 

✓ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар, Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний хэлтэс 

хамтран хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн сарын аяны нээлтийн арга 

хэмжээ, хэлэлцүүлгийг  “Ажлын байрны 

эрсдлийн үнэлгээг сайжруулъя” уриан 

дор 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны 

өдөр Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд 

зохион байгуулсан. 

✓ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар, Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Батлан 

хамгаалах яамны харьяа “Бөртэ” төрийн 

өмчит үйлдвэрийн газар хамтран 

“Үйлдвэрлэлийн орчны хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоо” 

сэдэвт үзүүлэх сургалтыг 2017 оны 04 

дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион 

байгуулсан. Үзүүлэх сургалтад 

оролцогсод “Бөртэ” төрийн өмчит 

үйлдвэрийн газрын танилцуулга болон  

үйлдвэрлэлийн технологи ажиллагаа, орчны аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрийн үйл 
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ажиллагаатай танилцаж, үйлдвэрлэлийн орчны аюулгүй ажиллагааг хэрхэн 

сайжруулах талаар санал солилцов. 

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр зохион байгуулагдсан өдөрлөг, яармагуудын 

үеэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, тогтоомж, "Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян"-ы үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчилж, аж 

ахуйн нэгж байгууллагын үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон 

тооны бус байнгын комисс ажиллуулах зөвлөмж зэрэг 500 гаруй зурагт хуудас, сэтгүүл, 

гарын авлагыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад тараан мэдээлэл, зөвлөгөө өгч 

ажиллалаа. 

✓ Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран  

хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм, 

журам түүнийг мөрдөн ажиллах талаарх ойлголт, мэдлэг олгох сургалтыг 2017 оны 09, 

10 дугаар сард 2 удаа зохион байгуулж, 54 иргэнийг хамруулсан. Сургалтыг “Эрүүл 

мэнд, нийгмийн даатгалын тухай ойлголт”, “Гамшиг, галын аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх нь”, “Анхны тусламжийн тухай ойлголт”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо”, “Хөдөлмөрийн харилцааны өнөөгийн байдал” 

зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион явууллаа. 
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