
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

№ 
 

Засгийн газрын 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн заалт 
 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

 

2018 онд 
хүрэх 

түвшин, 
үр дүн 

 

Шаардлагатай 
хөрөнгийн 

хэмжээ /сая 
төг/ 

хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

 

Хариуцах 
байгууллага 

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН БОДЛОГО 

4.7 Хөдөлмөр эрхлэлт 

4-106 
4.7.2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих ”Нэг өрхөд нэг 
ажлын байр”, “Тогтмол 
орлоготогтвортой амьдрал” 
хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлнэ. 

Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, 
ажиллах хүчний 2020 он хүртэлх стратеги 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

100 - 
НЗДТГ-ын 
НБХ, НХЭГ 

4-107 
Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес, 
жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
дэмжин ажлын байр бий болгоно. 

Ажлын байр, 
тоо 

5000 
30.5                    

Нийслэлийн 
төсөв 

НХЭГ 

4-108 

4.7.5. 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 
үзүүлнэ. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулна. 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

100 - 
НЗДТГ-ын 
НБХ, НХЭГ 

4-109 

"Нэг өрх -нэг ажлын байр" дэд хөтөлбөрийн 
хүрээнд бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог 
боловсронгуй болгож, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх 
ажлыг эхлүүлнэ. 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

100 - НХЭГ, НМТГ 

4-110 
 
 
 
 

4.7.4. Мэргэжилтэй 
ажиллах хүчин бэлтгэх 
тогтолцоог бэхжүүлж, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлтэд нийцсэн 50000-аас 
доошгүй ажиллах хүчин 
бэлтгэнэ. 

Ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжлийн 
ур чадвар олгох сургалтад хамруулан 
мэргэшүүлж, ажлын байранд зуучлана. 
 

Мэргэжлийн 
боловсрол 

болон 
сургалтын 

байгууллагыг 
төгсөгчид, тоо 

 

5000 
 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих сан 

 

НХЭГ 
 



 

4-111 
 

4.7.7. “Итгэлийн зээл” 
үндэсний хөтөлбөрийг 
нийслэлийн хэмжээнд 
зохион байгуулж жижиг, 
дунд үйлдвэрлэл, өрхийн 
аж ахуй, бичил бизнес 
эрхлэгчдэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Бичил бизнесийг дэмжих ядуурлыг 
бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд 
байгуулагдсан Хадгаламж зээлийн 
хоршооны үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

 

100 
 

Бичил 
бизнесийг 

дэмжих 
нийслэлийн 

сан 
 

НХЭГ 
 

4-112 
 

4.7.3. Шинэ ажлын байр бий 
болгосон, ажлын байр 
нэмэгдүүлсэн ажил 
олгогчдыг дэмжих 
урамшууллын систем бий 
болгоно. 

Ажил олгогчийг дэмжин урамшуулж, 
нийслэлийн хэмжээнд шинэ ажлын байрыг 
нэмэгдүүлнэ. 
 

Шинээр бий 
болох ажлын 

байр, тоо 
 

15000 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих сан 

 

НХЭГ 

4-113 
 

4.7.6. Оюутан залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих “Орлоготой 
оюутан” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, суралцах 
хугацаандаа хөдөлмөр 
эрхлэх боломжийг 
бүрдүүлэн, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түүхтэй 
болгоно. 

Төр, хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагааны хүрээнд нийслэлд оюутан, 
залуучуудад зориулсан цагийн болон түр 
ажлын байр бий болгоно. 
 

Ажлын 
байраар 

хангагдах 
иргэд, тоо 

 

10000-
аас 

доошгүй 
 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих сан 

 

НХЭГ 

4-114 
 
 

4.7.8 "Бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн бизнес 
инкубатор төв" байгуулж, 
үйл ажиллагааг дэмжинэ. 

Бизнес эрхлэгч, эмэгтэйчүүдийн инкубатор 
төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан 
ажиллах хүчийг чадавхжуулж 
мэргэшүүлнэ. 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

100 - 
НЗДТГ-ын 
НБХ, НХЭГ 

4-115 

4.7.9. Залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн, 
түр болон байнгын ажлын 
байраар хангана. 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
бизнесийг дэмжих зорилгоор мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын байгууллагын 
төгсөгч болон төгсөгчдийн бүлэгт 
санхүүгийн дэмжлэг олгон, ажлын байрны 
түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

Санхүүгийн 
дэмжлэг 

авсан иргэд, 
тоо 

 

50 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих сан 

 

НХЭГ Ажлын 
байрны 

түрээсийн 
хөнгөлөлтөд 
хамрагдсан 

төгсөгчид, тоо 

100 

 


