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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 2019 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-Хөгжлийн жил”-ийн хүрээнд хийсэн ажлын тухай  

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

• Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт 

• Хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагаа 

• Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

• Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл 

• Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн санд 2019 онд гаргасан тайлан, 

мэдээний тухай 

• Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлсэн 

байдал 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

• Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага болон төр, хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудтай хамтран ажилласан тухай 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил 

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

 

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

ЗААСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

“Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”, Төрөөс хөдөлмөр 

эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого, Монгол Улсын Засгийн газрын болон нийслэлийн 

Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийн 

талаарх заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, 

“Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу “Нэг өрх-Нэг ажлын 

байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 42 байгууллага, албан тушаалтны 100 гаруй саналыг тусган 

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

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

захирамжаар тус тус батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Мөн тус баримт бичигт тусгагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, зохистой хөдөлмөр,                                  

хувийн бизнес эрхлэх мэдлэг, ур чадвартай залуу үеийг төлөвшүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг 

бууруулах зорилтын хүрээнд нийслэлийн хүн амд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулан, хэрэгжүүлэн ажилласнаар 

хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлт сүүлийн жилүүдэд эерэг, өсөлттэй гарч байгааг 

Үндэсний Статистикийн хорооны мэдээллээс харж болно. Үүнд: 

№ 

                 Бодлогын баримт 

                                бичиг 

Үзүүлэлтүүд 

Тогтвортой Хөгжлийн 

үзэл баримтлал-2030 

Нэг өрх-Нэг ажлын байр 

/Улаанбаатар/ 

I үе шат /2016-2020/ 
хүрэх түвшин 

2016 2017 2018 
2020 

хүрэх түвшин 

1 Ажилгүйдлийн түвшин  6 9,1 7,5 7,6 6 

2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин /%/ 60 47,4 48,7 49,4 60 

3 Ажиллах хүчний оролцооны түвшин /%/ 60,5 52,1 52,6 53,4 66 

4 Эдийн засгийн идэвхтэй байдал /%/ 66 - - - 66 

 

 
/Үндэсний Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn/ 

47,4

9.1

48,7

7,5

49,4

7,6

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН 

Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн түвшин оноор

2016 /3/ 2017 /3/ 2018 /3/
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Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн мэргэжлийн ажилчдыг бэлтгэх, төгсөгчид 

ажлын байрыг өөрөө бий болгоход чиглэсэн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагааг 

дэмжих, албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах, жижиг, дунд 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээг жил бүр Хөдөлмөр Эрхлэлтийн 

Үндэсний зөвлөлөөс батлан хэрэгжүүлж байна.  

Энэ онд тус Газраас Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019.01.14-ний 01 

дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

ур чадвар олгох” хөтөлбөрийн мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах арга 

хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Хөтөлбөр ХЭДС-ийн 

184,0 сая төгрөгөөр санхүүжигдэж, 800-аас доошгүй иргэнийг хамруулах ба тус арга хэмжээний 

хүрээнд, Газрын даргын А/20 тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг ХХҮЕГ-ын даргын 2018 оны 

А/71 дүгээр тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын 

жагсаалтыг үндэслэн 2019.05.14-31-ний өдрүүдэд сургалт зохион байгуулах сургалтын 

байгууллагын онол, дадлагын байртай танилцаж, сургалт явуулах эрх бүхий, шаардлага 

хангасан 50 байгууллагатай  гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. Мөн 2019.05.30-ны 

өдрөөс Дүнжингарав дахь хөдөлмөр эрхлэлтийг Дэмжих төвд дүүргүүдийн ХХҮХ-ээс сургалтад 

хамрагдах эрхийн бичиг авсан иргэдийн эрхийн бичгийг баталгаажуулснаар 2019.06.13-ны 

өдрийн байдлаар 368 иргэн, 20 мэргэжлээр, 36 сургалтын байгууллагуугыг сонгон, ур чадвар 

эзэмшихээр болоод байна. 

          

  1.2. ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГОД 

ЗААСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

Хүн амын зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх 

бодлогын зорилтын хүрээнд, Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний 

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

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

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

тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, мэргэжлийн болон давтан сургалтын хэрэгцээг 

тодорхойлох, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдал зэрэг 

судалгааг 2017-2018 онд хийсэн.   

Дээрх хөдөлмөр эрхлэлтийн 6 төрлийн суурь судалгааны дүнд үндэслэн 4 үндсэн 

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

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

Стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхитэй бодлогыг 

хэрэгжүүлж, нийслэлийн хүн амын ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийн 

эрэлт, нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг төлөвшүүлэх, иргэдийн 

амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулж 

байна.  

Мөн энэ оноос зохистой ажлын байр бий болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг ажил хайгч 

иргэд болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 

дараах байдлаар зохион байгуулж байна. Үүнд: 

- “Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн” нь нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдийн 

онцлогт тохируулан ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон сэтгэл зүйн ганцаарчилсан 

зөвлөх үйлчилгээг; 

- “Ажил мэргэжил судлалын Үндэсний хүрээлэн” нь “Ажилд зуучлах үйлчилгээг 

шинэлэг хэлбэрээр туршин нэвтрүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлж, иргэдэд ур чадвараа 
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тодорхойлох, ажилд ороход шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах, ярилцлагад бэлтгэх, 

ажил хайх мэдлэгтэй болох, ажлын байранд тогтвортой ажиллах, зохистой ажлын байр бий 

болгоход чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг;  

- “Карьер хөгжлийн төв” нь “Тохирох ажилд зөв хүнийг” төсөл хэрэгжүүлэн ажил 

идэвхтэй хайж буй иргэдийн зан төлөв, авьяас сонирхол, хандлага, ур чадварыг технологийн 

дэвшил ашиглан тестийн аргаар дэлгэрэнгүй тодорхойлж, түүнд тохирсон карьер хөгжлийн 

зөвлөх үйлчилгээг тус тус тогтмол зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна.  

Хөдөлмөрийн хүмүүжил олгож, ажил мэргэжлийн зөв хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор 

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

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

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

хүргэн ажиллалаа.  

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем “LMIS” программд 2019 оны 

эхний хагас жилийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 1591 ажлын байр шинээр бий болж, 8002 

ажлын байрны захиалга хүлээн авч, 9679 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 7685 иргэнийг ажилд 

зуучилснаас 6025 иргэн буюу зуучилсан иргэдийн 78,0 хувь нь байнгын ажилтай болсон байна.  

Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд цагийн 

ажил хийх хүсэлтэй 4548 оюутан залуучуудыг бүртгэж, 338 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

иргэнээс 1279 цагийн ажлын байрны захиалга авч 1140 оюутан залуучуудыг ажилд зуучиллаа. 

Мөн 565 иргэнийг нийтийг хамарсан ажилд, 4319 иргэнийг ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох үйлчилгээнд хамруулсан байна.  

ХНХ-ын Сайдын 2019.03.05-ны өдрийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжийг батлах 

тухай А/83 дугаар тушаалын дагуу ажил хайгч, ажил олоход хүндрэлтэй иргэдэд 

ганцаарчилсан болон, бүлгээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг 

хууль, тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж байна.   

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

нийт 11500 иргэнд /бүлгээр 10000, ганцаарчилсан хэлбэрээр 1500/ үзүүлэхээс Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2018.04.05-ны өдрийн А/68 дугаар 

тушаалаар батлагдсан ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий 

байгууллагын жагсаалтад орсон, хүсэлт гаргасн 23 сургалтын байгууллага, хөдөлмөрийн 

биржтэй хамтран ганцаарчилсан хэлбэрээр 1118, бүлгээр 4600 нийт 5718 ажил хайгч, ажил 

олоход хүндрэлтэй иргэн, ЕБС-ийн сурагч, МСҮТ, коллеж, их дээд сургуулийн оюутан 

суралцагч, хугацаат цэргийн албан хаагч, хорих ангид хүмүүжигч иргэдэд тус үйлчилгээг 

үзүүлсэн байна. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах 

үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээллийг бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлээ.    

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

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

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

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

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан ажиллалаа.   

Тайлант хугацаанд төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг нэмэгдүүлэх, төрийн зарим 

үйлчилгээг хувийн хэвшлээр хавсаран гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газраас олгосон эрх бүхий хөдөлмөрийн хувийн биржүүдийн хүсэлтийн 

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

ажиллав.  
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Ажил олгогч ба ажил хайгч иргэдийн цаг хугацааг хэмнэх, шат дамжлагыг багасгах 

зорилгоор хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг онлайн зуучлал болон ажлын байрны 

өдөрлөг хэлбэрээр зохион байгуулж, 11404 иргэнийг хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл 

ажиллагаанд хамруулсан байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 14 ажил олгогч 

байгууллагын ажлын байрны өдөрлөгийг 19 удаа зохион байгуулж 744 иргэнийг, бүртгэлтэй 

иргэдийн мэдээллийг ажил олгогчид цахимаар илгээх буюу онлайн зуучлалаар 10660 иргэнийг 

ажлын ярилцлагад хамруулав.  

Тус газар нь нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг 

дүүрэг, хороодын онцлог, хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан, хүн амын бүлгүүдэд чиглэсэн 

бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 Энэ онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний 

зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

сургалт зохион байгуулах арга хэмжээний хүрээнд  306 иргэнийг хамруулж, ХЭДС- аас 88,7 сая 

төгрөгөөр санхүүжигдэхээс 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн суралцах орчин болон сургалт зохион байгуулах шаардлага хангасан 26 сургалтын 

төвтэй гэрээ байгуулан, 243 иргэнийг бүртгэн,  сургалтыг зохион байгуулан хамтран ажиллаж 

байна.  

Мөн “Ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөрийн Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо 

тариалах арга хэмжээнд төвийн 6 дүүргийн ажилгүй,  орлогогүй  790  иргэнийг 2019 оны 04 

дүгээр сард дүүрэг, хорооны Хөдөлмөр эрхлэлтийн албадтай хамтран ажиллаж, зохион 

байгуулалттайгаар бүлэг болгон үйл ажиллагаанд хамруулсан.    

Хөтөлбөрийг Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Тарвагатайн аманд 100 га 

газарт хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ил талбайн тариалалтыг мэргэжлийн Агрономичийн 

зөвлөгөөгөөр 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлүүлсэн бөгөөд нийт 52 га талбайд 

хөрс боловсруулалт хийн, хагалж, борнойдон 32 га талбайд төмс, 20 га талбайд 

сонгино,сармис,  шар манжин, лууван зэрэг хүнсний ногооны тариалалтыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Хүлэмжийн нарийн ногооны тариалалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 

эхлүүлж,  52 хүлэмжинд нийт 6500 ширхэг өргөст хэмх, 3500 ширхэг улаан лооль, 3500 ширхэг 

амтат чинжүү тус тус тариалаад байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлж, хамрах хүрээг 

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

2017оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/929 дүгээр захирамжаар “Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв”-ийг Дүнжингарав дахь нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд байгуулж, 

хөдөлмөр эрхлэлтийн 9 төрлийн үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгуулагуудад хүргэн 

ажиллаж байна.  

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

санаачилгыг дэмжих хүрээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжин, 

санхүүгийн дэмжлэг олгож, ажлын байр бий болгох, хадгалах зорилгоор “Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, гарааны бизнесийг 

дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа.  

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

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

мэдээллийг бүртгэж, хууль тогтоомж, стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгэн ажилласан.  
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1.3. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРТ ЗААСАН  ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ 

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

зорилтын хүрээнд иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон төрийн албаны тогтвортой 

байдлыг хангах чиглэлээр нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх 11 заалт, арга хэмжээний 

биелэлтийг 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар гарган, Хөдөлмөр, халамжийн 

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

Хэрэгжилтийн дундаж хувь 95,0 байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1 Орон нутгийн онцлогийг тусган боловсруулсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

хөтөлбөр, төслийг нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх 

95% 

2 Дотоодын ажиллах хүчийг гадаадын өндөр ур чадвартай мэргэжилтнийг 

дагалдуулан сургаж, ажлын байраар хангах 

95% 

3 Ажил олгогчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн МСҮТ, политехник коллежийг түшиглэн 

салбар дундын ажиллах хүчнийг бэлтгэж, давтан сургаж дадлагажуулах 

91% 

4 Хөдөлмөрийн чадамжтай ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тэднээс 

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

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

92% 

5 Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээл, чадварыг илрүүлэх, тодорхойлох, хүүхдийн 

хөгжлийн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төв болон салбар 

комиссыг байгуулан, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах 

92% 

6 Сургууль төгссөн залуучуудыг байнгын ажлын байраар хангасан ААН-ийг 

дэмжих зохицуулалтыг холбогдох хууль тогтоомжид тусгах асуудлыг судалж 

шийдвэрлүүлэх 

95% 

7 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж, 

залуучуудад бизнесийн гарааны дэмжлэгийг мөнгөн болон мөнгөн бус 

хэлбэрээр үзүүлэх арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлэх 

100% 

8 Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн албаны тухай хуулиудын холбогдох 

заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих 

100% 

9 Төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх танхимын 

болон зайн сургалтыг Удирдлагын академитай хамтран зохион байгуулах 

93% 

10 Төрөөс цахим хэлбэрээр хүргэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 95% 

11 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 

боловсруулах 

 

97% 

Бүгд 11 ажлын хэрэгжилтийн дундаж хувь  95,0% 

 

1.4. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ ЗААСАН НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖИХ ЗОРИЛТЫН 

ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоолоор батлагдсан Үндэсний хөтөлбөрийн 

холбогдох заалтын хэрэгжилтийг Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, нийслэлийн 

Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн дагуу тухайн оны 12 дугаар сарын 20-ны 

дотор Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар болон нийслэлийн Засаг Даргын 

Тамгын Газарт тайлагнан ажиллаж байна.      

Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангасан байдлыг харуулбал: 
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- “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөрийн 1 зорилтын хүрээнд 2 үйл 

ажиллагаа, хэрэгжилт 85,0%  

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

хэрэгжилт 96,8% 

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

хүрээнд 4 үйл ажиллагаа, хэрэгжилт 70,0% 

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

хэрэгжилт 94,5% 

- “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөрийн 1 

зорилтын 3 үйл ажиллагаа, хэрэгжилт 95,0% 

- “Дэлхийн Монголчууд” үндэсний хөтөлбөрийн 1 зорилтын 1 үйл ажиллагаа, 

хэрэгжилтийг 100%-ийн гүйцэтгэлтэй тус тус хангасан байна. 

Мөн нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан нийслэлийн 3 дэд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Үүнд: 

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

- “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөрийн биелэлт 

- “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих” нийслэлийн дэд хөтөлбөр байна. 

 

1.5. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

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

ажиллагааны хөтөлбөрт хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр тусгагдсан 9 заалтын хэрэгжилтийг 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар гарган, нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний хэлтэст хугацааны дотор хүргүүллээ. Хэрэгжилт 70,0 хувь. 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 2019 оны 

эхний хагас жилийн байдлаар хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем “LMIS” 

программд 1591 ажлын байр шинээр бүртгэгдэж, 8002 ажлын байрны захиалга хүлээн авч, 

29679 ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 7685 иргэнийг ажилд зуучилснаас 6025 иргэн буюу зуучилсан 

иргэдийн 78,0 хувь нь байнгын ажилтай болсон байна. Нийтийг хамарсан ажилд 565 иргэнийг, 

ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээнд 4319 иргэнийг тус тус хамрууллаа.  

Мөн Цагийн ажлын бирж, Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдэд цагийн ажил 

хийх хүсэлтэй 4357 оюутан залуучуудыг бүртгэгдэж, 314 ажил олгогч, аж ахуй нэгжийн 1187 

байнгын болон цагийн ажлын байрны захиалгыг хүлээн авч, 1074 оюутан залуучуудыг ажилд 

зуучиллаа. Үүнээс их дээд сургуулийн оюутан 5014, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн оюутан 

168, ажил хайгч 242 иргэн зуучлагдсан байна. Мөн 135 ажил олгогч аж ахуйн нэгж, 

байгууллагатай холбогдож, Азийн катеринг ХХК, МЖСи Стар груп, Жаргалсүрэн, Таван богд 

интернейшнл ХХК, Мини кредит зэрэг 231 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс 790 цагийн 

ажлын байрны захиалга авч 2350 оюутан, иргэнд санал болгож 756 оюутан залуучууд, 34 ажил 

хайгч иргэнийг ажлын байранд зуучиллаа.  

ХНХ-ын Сайдын 2019.03.05-ны өдрийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжийг батлах 
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тухай А/83 дугаар тушаалын дагуу ажил хайгч, ажил олоход хүндрэлтэй иргэдэд 

ганцаарчилсан болон, бүлгээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг 

хууль, тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж байна.   

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

нийт 11500 иргэнд /бүлгээр 10000, ганцаарчилсан хэлбэрээр 1500/ үзүүлэхээс Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2018.04.05-ны өдрийн А/68 дугаар 

тушаалаар батлагдсан ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий 

байгууллагын жагсаалтад орсон, хүсэлт гаргасн 23 сургалтын байгууллага, хөдөлмөрийн 

биржтэй хамтран ганцаарчилсан хэлбэрээр 1118, бүлгээр 4600 нийт 5718 ажил хайгч, ажил 

олоход хүндрэлтэй иргэн, ЕБС-ийн сурагч, МСҮТ, коллеж, их дээд сургуулийн оюутан 

суралцагч, хугацаат цэргийн албан хаагч, хорих ангид хүмүүжигч иргэдэд тус үйлчилгээг 

үзүүлсэн байна. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах 

үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээллийг бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлээ.    

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан дараах хөтөлбөр, арга хэмжээг 

нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот бүлгүүдийн иргэдийг 

хамруулсан. Үүнд: 

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

- “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрх-нэг ажлын байр” хөтөлбөр боловсруулан 

хэрэгжүүлэх: 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017.04.18-ны өдрийн 71 

дүгээр тогтоолоор нийслэлийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх 

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

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

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 

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

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

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

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

тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, мэргэжлийн болон давтан сургалтын хэрэгцээг 
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тодорхойлох, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдал зэрэг 

судалгааг хийсэн.    

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

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

боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

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

дээшлүүлэх, нийтлэг үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

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

Хөдөлмөр эрхлэлтийг Дэмжих төвийг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав 

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

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

✓ Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас тус газарт 2018.04.11-д Хөдөлмөр 

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

хангасан дүгнэлтийг үндэслэн №2018/ТҮ31 бүртгэлийн дугаар бүхий “Гэрчилгээ” олгосон 

байна.  

✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1037 дугаар захирамжийн дагуу хөдөлгөөнт 

биржийн албан хэрэгцээнд зориулан “starex” автомашин худалдан авч, албан хэрэгцээнд 

ашиглаж байна.  

✓ 2018 онд тус Газраас Аялал жуулчлал ба Хөдөлмөр эрхлэлт, Мэргэжлийн боловсрол 

сургалт-Ажилсаг Монгол, Нээлттэй ажлын байр, карьерын үзэсгэлэн, Нэг өрх-Нэг ажлын байр, 

Хөдөлмөрийн нэгдсэн өдөрлөг, Япон Монголын хөдөлмөрийн яармаг, Хөдөлмөрч залуучууд 

хөдөлмөрийн яармаг, Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018 зэрэг 10 гаруй удаагийн томоохон 

хэмжээний өдөрлөг яармагийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.  

✓ 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын 2019.05.13-ны 

өдрийн А/436 дугаар захирамжаар  “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-

2019” арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, 750 гаруй иргэнд мэдлэг, мэдээлэл 

хүргэн, ХАБЭА-н хууль, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 

тухай асуудлаар плакат, ном, гарын авлага хэвлүүлэн төр захиргааны байгууллага, сүлжээ 

супермаркет, их, дээд сургууль, кино театр зэрэг 20 гаруй цэгт байршуулан иргэд, аж ахуйн 

нэгжид сурталчиллаа. 

✓ Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 114 төрлийн 981 сул 

чөлөөтэй ажлын байранд сонгон шалгаруулалт хийх Ажлын байрны өдөрлөгийг ажил олгогч 

14 компанитай хамтран 19 удаа зохион байгуулсан ба өдөрлөгийн хүрээнд ажил олгогчдод 

зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх мэдээлэл өгч, холбогдох ном, гарын авлагаар хангав.  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 

алслагдсан дүүрэг, хороодын иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон 

хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, ажилгүй иргэдийг бүртгэх, ажилд зуучлах 

хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх зорилгоор “Хөдөлгөөнт бирж”-ийг 

удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу ажиллуулж байна.  

✓ Мөн ХНХСайдын 2019.04.12-ны өдрийн А/149 дүгээр тушаал, ХХҮЕГ-ын даргын 2019 

оны А/76 дугаар тушаалын дагуу ОУХБ-ын 100 жил, хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан төрийн 

захиргааны төв байгууллага үүсч хөгжсөний 60 жилийн ойн хүрээнд яам, харъяа 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах, иргэдэд хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгааллын цогц үйлчилгээг үзүүлэх зорилго бүхий “Хөдөлмөр нийгмийн 

хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр 

Сүхбаатарын талбайд амжилттай зохион байгууллаа. Өдөрлөгт ХНХЯ, ХХҮЕГ, Нийгмийн 
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даатгалын ерөнхий газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн 

хөдөлмөр, нийгмийн салбарын хэрэгжүүлэгч агентлагууд,Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

үнэлгээний төв, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт, ХАБЭМэндийн төв 

болон тэдгээрийн харьяа газар, хэлтсүүд, Олон Улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолбор, Өнөр 

бүл төв, Карьер хөгжлийн төв, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн, Ногоон бүсийн 

зуслангууд, Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагууд, бичил бизнес эрхлэгч 20 гаруй 

хүн, эрх бүхий 10 хөдөлмөрийн бирж, 65 ажил олгогч зэрэг нийт 151 байгууллага оролцсон 

байна. Өдөрлөгөөр нийт 5863 ажлын байрны захиалгыг иргэдэд танилцуулж, ажил хайгч 655 

иргэнийг бүртгэн, 654 иргэнийг ажилд зуучилж, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөөг 3923 иргэнд 

тус тус хүргэсэн байна. Мөн бичил бизнес эрхлэгч 25 иргэн үйлдвэрлэсэн 200 нэр төрлийн 

бараа, бүтээгдэхүүнээ сурталчилан оролцож, 836.000 төгрөгийн борлуулалт хийснээс 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 13 иргэн 130 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулж, 570,0 мянган 

төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.  

 

Шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн ажил олгогчдыг 

дэмжих урамшууллын систем бий болгох: 

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

олгогчийг дэмжин урамшуулах зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, 

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

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

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

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

боловсруулж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудад хүргүүлсэн боловч уг асуудал 

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

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

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

ажиллагаа явуулсны үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны эхний хагас жилийн байдаар 

1291 ажлын байр шинээр бий болсон байна.  

Ажил олгогчийг дэмжих бодлогыг баримтлан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль 

тогтоомжууд болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2019 онд хэрэгжүүлэхээр 

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

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

ажиллагааг дүүргүүдийн ХХҮХ-ээр дамжуулан хэрэгжүүлж байна.   

 

Мэргэжилтэй ажиллах хүчин бэлтгэх тогтолцоог бэхжүүлж, хөдөлмөрийн зах 

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

2019 онд нийслэлийн хэмжээнд ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох 

сургалтад хамруулж, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд:  

1. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 

2019.01.14-ний 01 дүгээр тогтоолын 1, 5 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх, 

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

дэмжих хөтөлбөрийг, нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:   

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

тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын жагсаалтыг 
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үндэслэн 50 сургалтын байгууллага, хөдөлмөрийн биржтжй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 

төвийн 6 дүүргийн ажилгүй, ажил хайж бүртгүүлсэн, хүсэлт гаргасан 362 иргэнийг 21 

мэргэжлээр 50 сургалтын байгууллагад мэргэжлийн ур чадвар олгох богино хугацааны 

сургалтад хамруулаад байна. Төгссөн иргэд Чадамжийн гэрчилгээтэй болж, холбогдох 

шалгалтыг өгч мэргэжлийн үнэмлэх авах боломжтой.  

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцах орчны шаардлага хангасан 27 сургалтын 

төвтэй гэрээ байгуулан, сургалтад хамрагдахыг хүссэн 243 иргэнийг бүртгэснээс 72 иргэн 

сургалтад хамрагдаад байна.   

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

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

үзүүлэхээр төлөвлөн ажилласны дагуу, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 

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

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

23 сургалтын байгууллага, хөдөлмөрийн биржтэй хамтран ганцаарчилсан хэлбэрээр 1118, 

бүлгээр 4600 нийт 5718 иргэнд тус үйлчилгээг үзүүллээ.  

 3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2258 суралцагчийг бүлгийн сургалт, зөвлөгөөнд 

хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээрх 10 гаруй төрлийн гарын авлага, ном сэтгүүл, 

танилцуулгаар хангасан байна. Суралцагчдын мэдээлийг бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 

бүртгэж, тайлагнан ажиллав. 

 

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

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

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

үзүүлэх: 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр 

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

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

ажиллаж байна.  

Хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүртээмж, чанар, үр 

ашгийг дээшлүүлэх, өргөжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг олон улсын жишигт 

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

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг 2018 онд байгуулж, иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгуулагуудад “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага 

MNS:6620-2016” стандартад нийцсэн, хөдөлмөр эрхлэлтийн 9 төрлийн багц үйлчилгээг нэг 

цэгээс үзүүлж байна. 

 

Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Орлоготой оюутан” хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж, суралцах хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэн, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түүхтэй болгох: 

Монгол Улсын Засгийн Газар болон нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан, Засгийн газрын 2016 оны 178 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг жил жилийн нийслэлийн 

эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусган, их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-

үүдийн дэргэд байгуулагдсан Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 25 төв болон нийслэлийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн Газрын дэргэдэх “Цагийн ажлын бирж”-ээр дамжуулан хэрэгжүүлж, ажил 

хайгч иргэд, оюутан, залуучуудыг ажил олгогч хувь хүн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
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цагийн ажилд зуучлах, түр ажлын байраар хангах, оюутнуудын суралцах хугацаандаа 

хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн түүхтэй болгох ажлуудыг зохион 

байгуулж байна.   

Тус ажлын хүрээнд Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний Зөвлөлөөс баталсан “Ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөр”-ийг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн, ажил хайгч, оюутан залуучуудыг 

цагийн ажилд зуучлах, түр ажлын байраар хангах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

ажлуудыг зохион байгуулж байна.    

Тайлант хугацаанд Цагийн ажлын бирж нь Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 25 

төвийг удирдлага, арга зүйгээр хангаж, Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан 

“Ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөрийн Цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээг нийслэлийн 

хэмжээнд зохион байгуулж, цагийн ажил хийх хүсэлтэй оюутан залуучуудыг бүртгэж, ажил 

олгогч, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулж байна.   

2019 онд Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн Цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээнд 

нийслэлийн хэмжээнд 11630 иргэнийг зуучлан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 81.410,0 

мянган төгрөгөөр санхүүжигдэхээс оны эхний хагас жилийн байдлаар 4357  ажил хайгч иргэн, 

оюутан, залуучуудыг бүртгэж, 314 аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнээс 1187 цагийн ажлын 

байрны захиалга хүлээн авч, 2000 оюутан, иргэдэд ажлын байр санал болгож, 1074 оюутан 

залуучууд, ажил хайгч иргэнийг ажлын байранд зуучиллаа. Их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-

ийн дэргэдэх Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 25 төвийн үйл ажиллагаатай шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу танилцан, холбогдох стандарт, шаардлага хангасан 22 төвтэй хамтран 

ажиллах гэрээ байгуулав. 2019.05.30-нд Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийн 

удирдлага, багш нарыг чадавхжуулах сургалтад хамруулж, мэдээллийн ил тод, хүртээмжтэй 

байдлыг хангах үүднээс  нэгдсэн групп нээж хамтран ажиллаж байна. 

  

“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 2019 онд 

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

хүрээнд эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох, борлуулалтын болон ажлын байрны 

түрээсийн хөнгөлөлт арга хэмжээг нийслэлийн 9 дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

хэлтсээр дамжуулан хэрэгжүүлж, аж ахуй, бичил бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх 

хүсэлтэй 35 ба түүнээс дээш насны хөдөлмөрийн насны иргэн, гадаадад ажиллаж, амьдарч 

байгаад сүүлийн 2 жилийн дотор ирсэн иргэний төсөлд тус тус 5,0 хүртэлх сая төгрөгийн эргэн 

төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийг нэг удаа олгох ажлыг зохион байгуулж байна.   

Бичил бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох зорилгоор Нийслэлийн Иргэдийн 

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

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

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан 122 Хадгаламж зээлийн 

хоршоогоор дамжуулан 3479 иргэний төсөлд 14.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Бичил 

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

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

хадгалагдан үлдсэн байна.  

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

“Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн сангаас олгосон санхүүжилтийг 

буцаан төвлөрүүлэх тухай” 5 дугаар тогтоолын дагуу хамтран ажиллах гэрээний хугацаа 
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дуусгавар болсон 103 хоршооны гэрээг сунгаж, нийт олгосон санхүүжилтийн 28,0 хувь буюу 4,2 

тэрбум төгрөгийг Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн санд буцаан төвлөрүүлээд байна.   

Он Эргэн төвлөрсөн дүн /төг/ Хүүгийн орлого /төг/ 

2015 - 2016 - 171,358,325 

2017 141,000,000 133,140,452  

2018 3,151,760,001 125,551,242 

2019 986.000.000,0 22,025,375 

Нийт 4,278,780,000 452,075,394 

 

Мөн Өмгөөллийн “Файт Партнерс” ХХК-тэй Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ 
байгуулж, хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон, 
үйл ажиллагаа нь зогссон, доголдсон 13 хадгаламж, зээлийн хоршоодыг шүүх, цагдаа, хуулийн 
байгууллагуудад хандаж, Шилэн данс, Хэтийн заяатай Хан-Уул, Монкорд зэрэг хадгаламж, 
зээлийн хоршоог шүүхэд өгч, гэрээний үүргийн хэирэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион 
байгууллаа.    

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын гишүүдийг идэвхжүүлэх, мэргэжил арга зүйгээр хангах 
зорилгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
ажиллаж, 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг “Бичил бизнесийг дэмжих 
нийслэлийн сангийн зөвлөл”-ийн хурлаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   

Мөн хөтөлбөрт  хамрагдсан  иргэдийн  үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, 
борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Бичил бизнес-онлайн худалдаа” цахим сүлжээнд 
хоршооны гишүүд, бичил бизнес эрхлэгчдийг нэгтгэн, мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн 
баяжуулж байна. 

“Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийн нийслэлийн сангийн 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орж байгаатай холбогдуулан уг асуудлыг Засаг даргын 
зөвлөлийн хурлаар оруулан хэлэлцүүлж, Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлуулах тогтоолын төслийг нийслэлийн ИТХ-д өргөн 
барих бэлтгэл ажлыг хангав. 

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

нь дэмжих: 

2017 онд байгуулагдсан Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төвд нийслэлийн ЗДТГ-ын 

санаачилгаар Солонгос улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (КОЙКА)-ын санхүүжилтээр 

тусгай төсөл хэрэгжиж байна. Төслийн хүрээнд, бизнестэй болон бизнесээ дөнгөж эхлүүлж буй, 

эсвэл бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй эмэгтэйчүүдийг дэмжих зорилгоор онлайн харилцаа 

холбоо, онлайн маркетинг, онлайн худалдаа, бизнес загвар, хувь хүний хөгжил, бизнес санааг 

төлөвлөх нь, худалдах, худалдан авах гэрээ, нягтлан бодох бүртгэл зэрэг 1 өдрийн 

сургалтуудыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж байна. Мөн бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулахад нь дэмжлэг 

үзүүлж, “Онлайн худалдаа” цахим хуудсыг нээн ажиллуулж, цахим маркетинг үйлчилгээг 

эхлүүлээд байна. Тус Газраас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй төсөл, 

хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан ажилгүй, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй, бичил бизнес, жижиг дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд тус төвийн үйл ажиллагааг сурталчлан таниулж байна.  

 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн, түр болон байнгын 

ажлын байраар хангах: 

Тус газраас, Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019.01.14-ний 01 дүгээр 

тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
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бизнесийг дэмжих” хөтөлбөрийн Гарааны бизнесийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг 

нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангасан бөгөөд уг арга хэмжээнд 

ХЭДСангаас 20,0 сая төгрөг төсөвлөгдөөд байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд, залуучуудын 

шинэлэг санаа, гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, шалгарсан төслүүдийг бизнесийн хөрөнгө 

оруулагчдад танилцуулах зэрэг арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулж, шалгарсан 

төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох юм. Төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээг  7 дугаар сард 

зохион байгуулахаар ажиллаж байна.   

Хөтөлбөрийн - Гарааны болон бизнес эрхлэхийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг, - аж ахуй 

эрхлэлтийн ур чадвар олгох сургалт, - борлуулалтын болон ажлын байрны түрээсийн 

хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээг дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдээр 

дамжуулан хэрэгжүүлж байна.  

Мөн 2017, 2018 онд “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгч, төгсөгчдийн 

бүлэгт эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээнд 

хамрагдсан иргэдийн эргэн төлөлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийлээ. Үүнд, 2017 онд 3,1 сая, 

2018 онд 50,2 сая төгрөг, 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 40,2 сая төгрөгийг төрийн 

санд эргэн төвлөрүүлж, 86,5 сая төгрөг үлдээд байна.  

Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн эргэн төлөлтийг эрчимжүүлэх зорилгоор Өмгөөллийн 

үйл ажиллагаа явуулдаг “Файт Партнерс” ХХНөхөрлөлтэй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ 

байгуулан хамтран ажиллаж, эргэн төлөлт удаашралтай, огт төлөлт хийгээгүй иргэдийн оршин 

суугаа газрын хаягаар очиж биечлэн уулзаж эргэн төлөлтөө хийхийг шаардсан хугацаатай 

мэдэгдэл өгөх ажлыг зохион байгууллаа.   

 

1.6. НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН      

ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд нийт 

10 арга хэмжээний 10 шалгуур үзүүлэлтийг ханган, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр 

нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст тайлагнан 

ажиллаж байна. 2019 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 70,0 хувьтай байна.   

 

Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байдал: 

№ Арга хэмжээ 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг бүсчилсэн хэлбэрээр нэмж 

байгуулна. 
35,0% 

2 

Төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг 

бэхжүүлж, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн ойлголтыг ажил олгогч 

байгууллагуудад таниулах ажлыг зохион байгуулах 

70,0% 

3 

Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес, жижиг, дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийг дэмжин шинээр ажлын байр бий болгох, албан бус эдийн 

засгийн салбарт хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин зохистой ажлын байр 

бий болгоход чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулна. 

70,0% 

4 
500-аас доошгүй ажил олгогчтой хамтран ажиллаж, ажил хайгч 
иргэдийн хөдөлмөрийн нэгдсэн системд бүртгэн ажилд зуучлах 
үйлчилгээнд хамруулна. 

70,0% 
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5 
Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд 
олгогдсон санхүүжилтийн 30 хувийг эргэн төвлөрүүлэн, орлогоос нэмэлт 
санхүүжилт олгоно.  

60,0% 

6 
Нийслэлийн бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг мэргэжлийн болон давтан 
сургалтад хамруулан мэргэшүүлж, ур чадварыг нь нэмэгдүүлнэ. 

70,0% 

7 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
арга хэмжээг зохион байгуулан, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
нэг дороос хүргэнэ.  

70,0% 

8 
Цагийн ажлын бирж болон оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн 
үйл ажиллагааг жигдрүүлэн, хувийн хөдөлмөрийн биржтэй хамтран 
ажиллана. 

35,0% 

9 
Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төвийн үйл ажиллагаанд цахим сургалт, 
цахим худалдаа, цахим маркетинг зэрэг шинэлэг ажил үйлчилгээг 
нэвтрүүлнэ.  

70,0% 

10 
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих арга 
хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулна. 

50,0% 

10 заалт дунджаар 60,0 хувь /60-89/-тай буюу хэрэгжилт 70,0 хувь 60,0% 

 

1.7. ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 

АЖЛЫН ТУХАЙ  

 

Тус Газарт нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 

дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөр, нийслэлийн Иргэдийн 

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

дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр” тус тус хэрэгжиж байна. Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 

335 дугаар захирамжийн дагуу гарган, хугацааны дотор нийслэлийн ЗДТГ-т тайлагнан 

ажиллаж байна. Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 95 хувьтай байна.   

 

1. “НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР” ДЭД ХӨТӨЛБӨР 

 

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

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд 

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

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 

байна.  

Дэд хөтөлбөрийн үндсэн зорилтын хүрээнд байгуулагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв” нь ”Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага 

MNS:6620-2016” стандартын дагуу иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөдөлмөр 

эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг нэг дор зохион байгуулан хэрэгжүүллээ. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 

давхардсан тоогоор 23930 иргэн, 979 ажил олгогч байгууллагад дор дурьдсан 9 үйлчилгээг 

үзүүлсэн байна. Үүнд: 

• Ажлын байрны захиалга өссөн дүнгээр 3625 /ажил олгогч 979/ 

• Шинээр бүртгэсэн ажил хайгч иргэн 2125  

• Ажилд зуучилсан иргэн 4324, үүнээс ажилд орсон иргэн 3044 буюу чанар 70% 

• Ажлын ярилцлагад хамруулсан иргэн 11404 
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• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ганцаарчилсан зөвлөгөө өгсөн иргэн 1163 

• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох бүлгийн сургалт, зөвлөгөө өгсөн иргэн 3856   

• Дундын оффисоор үйлчлүүлсэн иргэн 448 

• Хүүхэд түр саатуулах өрөөгөөр үйлчлүүлсэн 181 

• Санал хүсэлт 429 

 

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

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

гэрээ байгуулснаар 23 хөдөлмөрийн бирж үзүүлэхээс 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 

15 хөдөлмөрийн бирж сургалтаа бүрэн зохион байгуулсан ба 8 биржийн үйл ажиллагаа 

үргэлжилж байна. Тус үйлчилгээний хүрээнд 3000 гаруй зорилтот бүлгийн иргэдэд бүлгийн 

сургалт, 1600 гаруй иргэн 8 биржийн сургалтад хамрагдаж байна. Сургалтад хамрагдсан 

иргэдийн мэдээллийг Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд оруулж, 

мэдээллийн сан үүсгэсэн бөгөөд тус үйл ажиллагаанд нийт 21,6 сая төгрөгийг зарцуулсан  

байна.  

№ Нийгмийн зорилтот бүлэг 

Бүлгийн сургалтад 

хамрагдсан хүний тоо 

Хамрагдсан Хүлээгдэж буй 

1 ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид 2058 200 

2 Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын суралцагч 40 200 

3 Их, дээд сургууль, коллежийн оюутан 748 200 

4 Албан бус боловсролын хөтөлбөрт хамрагдаж буй иргэн - - 

5 Ажил хайгч иргэн - 300 

6 Хугацаат цэргийн албан хаагч 154 200 

7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн - 100 

8 Хорих ангид хүмүүжигч болон суллагдсан иргэн - 300 

9 Эмзэг, эрсдэлтэй бүлгийн иргэн - 100 

3625

2125

4324

11404

1163

3856

448 181 429
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 Нийт 3000 1600 

 

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа 

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг онлайн зуучлал болон ажлын байрны 

өдөрлөг зохион байгуулах хэлбэрээр хэрэгжүүлж нийт 11404 иргэнийг хамруулсан байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 14 ажил олгогч 

байгууллагын Ажлын байрны өдөрлөгийг 19 удаа зохион байгуулж 744 иргэнийг, бүртгэлтэй 

иргэдийн мэдээллийг ажил олгогчид цахимаар илгээх буюу онлайн зуучлалаар 10660 иргэнийг 

тус тус ажлын ярилцлагад хамруулав.  

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа нь ажил хайгч иргэдийн цаг хугацааг 

хэмнэх, шат дамжлагыг багасгах зорилгоор анхан шатны ажлын ярилцлагыг шууд хийдгээрээ 

онцлогтой юм.  

Ажлын байрны өдөрлөгийн тоон үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулбал: 
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1 "Жигүүр гранд групп" 

ХХК 

2019.03.04 
150 15 200 68 32 

2 2019.03.05 

3 "Гоёо" ХХК 2019.03.06 
160 20 200 256 162 

4 2019.03.07 

5 "Марч констракшн" ХХК 2019.03.14 100 15 150 11 4 

6 "ЗА майн сервисиз" ХХК 2019.03.20 
40 5 100 69 24 

7 2019.03.21 

8 "Хүрд" ХК 2019.03.27 
90 8 100 10 10 

9 2019.03.28 

10 "Суман гүн" ХХК 2019.04.08 
40 5 100 7 4 

11 2019.04.09 

12 "Таван богд групп" ХХК 2019.05.10 
100 3 1000 180 98 

13 2019.05.11 

14 

"М Си Эс Кока кола" 

ХХК 

2019.05.22 

75 9 250 32 15 

"Скай резорт" ХХК 48 13 150 23 12 

"Юнисервис солюшн" 

ХХК 
27 3 100 1 0 

15 "ТХ Констракшн" ХХК 2019.05.29 120 9 100 2 2 

16 "Новотел" зочид буудал 2019.06.04 31 9 200 15 13 

17 “Номадс хоспиталити” 

ХХК 

2019.06.11 
150 26 500 62 11 

18 2019.06.12 

19 
“Lhamour-Натурал 

Эссеншлс” ХХК 
2019.06.14 5 3 50 8 5 

Нийт  1136 143 3200 744 392 
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Онлайн зуучлалын үйлчилгээнд хамрагдсан нийт иргэдийн хувийг сараар харуулбал: 

 
 

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 
СУРТАЛЧИЛСАН БАЙДАЛ 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, нийслэлийн 

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

нийгмийн, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 

ажиллалаа.  

   Тайлант хугацаанд тус байгууллага нь ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад, 

дотоодын төрийн ба төрийн бус, албан бус салбарын 50 гаруй байгууллагуудтай холбоо 

тогтоон, хамтран ажилласан бөгөөд тус ажлын хүрээнд, дэмжих төв нь хүний нөөцийн 

бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг ажил олгогчтой хамтран ажлын байрны өдөрлөг болон онлайн 

зуучлалын үйлчилгээг зохион байгуулж байна. Оны эхний хагас жилийн байдлаар тус Газраас 

зохион байгуулсан томоохон ажлаас дурдвал:   

✓ Дэмжих төв нь ажилд зуучлах үйлчилгээнд шинэ арга хэлбэрийг туршин нэвтрүүлэх 
зорилгоор “Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн”, “Ажил мэргэжил судлалын Үндэсний 
хүрээлэн”, “Карьер хөгжлийн төв” зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, ажил хайгч иргэд, 
ажил олгогчдод зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүний хүрээнд “Хэрэглээний сэтгэл судлалын 
хүрээлэн” нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдийн онцлогт тохируулан ажил мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох болон сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээг, “Ажил мэргэжил 
судлалын Үндэсний хүрээлэн” ажил олгогчдод хүний нөөцөө оновчтой бүрдүүлэх, ажил хайгч 
иргэдэд ур чадвараа тодорхойлох, ажилд ороход шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах, 
ярилцлагад бэлтгэх, ажил хайх мэдлэгтэй болох, ажлын байранд тогтвортой ажиллахад 
чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг, “Карьер хөгжлийн төв” ажил идэвхтэй хайж буй 
иргэдийн зан төлөв, авьяас сонирхол, хандлага, ур чадварыг технологийн дэвшил ашиглан 
тестийн аргаар дэлгэрэнгүй тодорхойлж, түүнд тохирсон карьер хөгжлийн зөвлөх үйлчилгээг 
тус тус зохион байгуулан хэрэгжүүллээ.  

✓ Ажил олгогч 973 аж ахуйн нэгж, байгууллагын өссөн дүнгээр 3594 ажлын байрны 
захиалгыг хүлээн авч, мэдээллийн санд төвлөрүүлсэн. 
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✓ Ажил олгогч 14 байгууллагын Ажлын байрны өдөрлөгийг 19 удаа зохион байгуулж 
744 иргэнийг, Бүртгэлтэй иргэдийн мэдээллийг ажил олгогчид цахимаар илгээх буюу онлайн 
зуучлалаар 9282 иргэнийг тус тус ажлын ярилцлагад хамруулав.  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг Дэмжих төвд 2019.01.10-ны өдөр Германы хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэг GIZ, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг SDC, Монгол улсад ажлын 
байрыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл SECiM, Дэлхийн банк The World Bank, 
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл GFA зэрэг ОУБ-уудын Монгол дахь албан 
ёсны төлөөлөгчид, холбогдох албаны хүмүүс зочлон, нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг хандлага, 
цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцов.   

✓ 2019.02 дугаар сард Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын 
холбогдох албан тушаалтнуудтай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн 
талаар, “Ирмүүн төгс” хувийн хөдөлмөрийн биржийн ажилтнуудтай тус тус санал солилцон, 
харилцан туршлага судлав.  

✓ 2019.03.28-ны өдөр Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд Дэлхийн банкны төсөл 
хэрэгжүүлэгч нэгжийн холбогдох албаны хүмүүсийг урьж, уулзалт зохион байгуулж, 
"Опенсофт" ХХК-ий захирал Р.Жаргал бүртгэл мэдээллийн системийн талаарх мэдээлэл, 
танилцуулга хийв.  

✓ Үүрэн холбооны оператор компаниудтай гэрээний үндсэн дээр хамтран ажиллаж,  
автомат мессежийн үйлчилгээг 2019.03 дугаар сараас нэвтрүүлж эхэлсэн.  

✓ 2019.04.05-ны өдөр АНУ-ын ОУ-ын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр “World 
Learning” ОУ-ын ТББ-ын хэрэгжүүлж буй LEAD Mongolia хөтөлбөрийн "Ажил хийх гоё" төсөлтэй 
танилцан,  төсөлд хамрагдсан 15 залуучуудад “Ажлын байран дахь хувь хүний онцлог 
тодорхойлох тест”-ийн аргаар үнэлгээ хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүллээ.  

✓ 2019.04.15-ны өдөр нийслэлийн Засаг дарга С.Амарсайхан нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төв болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ажиллав.  

✓ Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэнтэй хамтран өсвөр насны хүүхдүүдэд 
зориулан “Эрдэм мэргэжлээ сонгосон нь” комик номыг гаргалаа.  

✓ "Лайсэнс" академаас 2019.04.19-20-ны ѳдрүүдэд зохион байгуулсан "Монгол Японы 
хѳдѳлмѳрийн болон боловсролын үзэсгэлэн яармаг" арга хэмжээнд тус Газраас ажлын байрны 
бүртгэл, зуучлал, зѳвлѳгѳѳ мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлж, 80 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх ном, гарын авлагаар хангав.  

✓ Монгол Улсад хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
үүсч хөгжсөний 60 жил, ОУХБ байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тохиолдуулан “Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2019.04.30-ны өдөр 
Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан. Өдөрлөгт хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
салбарын 70 гаруй төрийн захиргааны байгууллага болон ажил олгогч, хувийн хэвшил, иргэний 
нийгмийн нийт 120 гаруй байгууллагууд оролцлоо.   

✓ Монгол Улсад хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
байгуулагдсаны 60 жил, ОУХБ-ын 100 жилийн ойн хүрээнд 2019.05.17-ны өдөр Төрийн ордонд 
зохион байгуулсан "Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын үндэсний зөвлөгөөн"-д тус 
байгууллагын 10 гаруй албан хаагчид оролцсон. 

✓ Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газартай хамтран 2019.05.16-ны өдөр ажил 
мэргэжлийн “Ур чадвар-2019” арга хэмжээг хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтнүүдийн дунд 
зохион байгууллаа. 

✓ 2019.05.02-ны өдөр ХААИС-иас зохион байгуулсан "Job fair" өдөрлөгийн хүрээнд 
хамтран ажиллаж, тус сургуулийг төгсөгч 300 оюутанд "Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
сургалт"-ыг бүлгийн хэлбэрээр зохион байгуулан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 
ажиллагааны талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч, ном гарын авлагаар хангав. 

✓ Карьер хөгжлийн төв, Зориг сан, МУИС-тай хамтран 2019.05.03-ны өдөр зохион 
байгуулсан "Job and Career Fair" арга хэмжээнд тус байгуулллага оролцон, оюутан залуучуудад 
хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэв.  

https://www.facebook.com/hashtag/giz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sdc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secim?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/theworldbank?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gfa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leadmongolia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB96IszQcKpcuQfEAiRTVGUQqhdhgtqBBgHFTiWBO2gIHDzR50ckRXEOIEwwJLwDgIwCzl0Rf0NpzsBY2oS-UsTo7jvaC6gx5yQljJyoSmyFphdL7yvZrsrmrm-BypHGYJyETa9lGUskxgDIjA6l8yKreSPhsJv3xSyrNf6T5hMfIqN7Rai-pz3vGpHtlmQ9EJNsjdLLc8FyvfgPL4k-jFEXfzMv_RSpGuYw4PIhGoDElZl6nb3u9BYNHmFEY3m92HJGywKyHjVnln6m8h1rqgCIfwBd5_Fc5UBFBKRxOMjowHRlu5xIJVttETyZdYsakdjWRSO3NUkZsXwi9BLNxEja9Cq&__tn__=%2ANK-R
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✓ Ажил хайгч иргэдийг бүртгэн, ажлын шууд ярилцлагад хамруулах зорилгоор "Yes 
MPP" ТББ, "Таван богд групп" ХХК хамтран 2019.05.10-11-ний өдрүүдэд Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний ерөнхий газрын байранд “100 Ажлын байрны өдөрлөг” зохион байгуулсан. 

✓ ШУТИС төгсөгчдийн холбоо, дүүрэг, хороодтой хамтран Их, дээд сургууль 
төгсөгчид, ажил идэвхтэй хайж буй залуучууд, Япон улсад ажиллах сонирхолтой инженерүүдэд 
зориулсан “JOB EXPO-2019” Ажлын байрны үзэсгэлэн, яармагийг 2019.05.17-18-ны өдрүүдэд 
“Blue Sky tower”-т зохион байгуулж, 6 дүүргийн 300 гаруй иргэнийг хамрууллаа.  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 

алслагдсан дүүрэг, хороодын иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх 

зорилгоор “Хөдөлгөөнт бирж” үйл ажиллагааг 2019 оны 05, 06 дугаар сард зохион байгууллаа.  

✓ Гарааны бизнесийн таатай орчныг дэмжигч “СТАРТ” компанитай хамтран өсвөр 

үеийнхэнд зориулсан долоо дахь удаагийн “Мөрөөдлийн гараа” арга хэмжээг амжилттай зохион 

байгуулж, “Авьяаслаг Монголчууд” шоу нэвтрүүлгийн хөтлөгч Б.Мандуул, “Turbo X” төслийн 

үүсгэн байгуулагч, фиттнес модел Б.Хулан, “Gumuda concept store”-ийн үүсгэн байгуулагч 

Н.Хулан, “СТАРТ” компанийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Б.Пүрэвсүрэн нар уригдан 363 

залуучуудад зөвлөгөө мэдээл өглөө.  

✓ Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах 77 сургалтын байгууллагатай хамтран 

ажиллах гэрээ байгууллаа.  

✓ Их, дээд сургууль, коллежийн дэргэдэх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 22 төвтэй 

ажил хайгч иргэн, оюутан суралцагчдыг цагийн ажилд зуучлах ажлын хүрээнд гэрээ байгуулан 

хамтран ажиллаж байна. 

✓ Мөн байгууллагын ubbirj.ub.gov.mn  цахим хуудсыг тогтмол зураг, мэдээ 

мэдээллээр баяжуулж, төрийн байгууллагын цахим хуудасны MNS 6285-2011 стандартыг 

ханган ажиллаж байна. Тус байгууллагаас 2019 онд зохион байгуулсан үйл ажиллагаа 

танилцуулга, видео, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээрх хууль тогтоомж, хэрэгжүүлж буй төсөл 

хөтөлбөр, ярилцлага, өдөрлөг, яармаг, хэлэлцүүлэг зэрэг 100 гаруй мэдээллийг давхардсан 

тоогоор 8 телевиз, 5 радио, цахим мэдээний сайтуудаар сурталчлагдсан ба байгууллагын 

ubbirj.ub.gov.mn сайтад 46,0 мянган хандалт хийсэн байна.  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний чиглэлээр 3 төрлийн гарын авлага, 

брошур, хороодод байршуулах Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн мэдээлэл бүхий 152 

самбар, “Хөдөлгөөнт бирж” арга хэмжээний хүрээнд 1 минутын видео шторк зэргийг бэлтгэн 

гаргасан. 

 

2. БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ, ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ НИЙСЛЭЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨР 

Бичил бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох зорилгоор Нийслэлийн ИТХ-ын 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.  

Хөтөлбөрт хамрагдан Хадгаламж зээлийн хоршоогоор дамжуулан 2014-2018 оны 

хооронд зээл авсан нийт 5300 гаруй иргэний мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажилласан ба энэ 

хүрээнд 2018-2019 онд шинээр бий болсон 500 гаруй ажлын байрны мэдээллийг Хөдөлмөрийн 

зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем “LMIS” программд бүртгэсэн.  

http://ubbirj.ub.gov.mn/-д
http://www.ubbirj.ub.gov.mn/


21 
 

Тайлант хугацаанд, “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сан”-гийн зөвлөлийн хурал 3 удаа 

хуралдаж, 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, Хадгаламж, зээлийн хоршоодын эргэн 

төлөлтийн мэдээ, 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв, сангийн Зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Үүнд: 

✓ 2016-2019 оны 04 дүгээр сар хүртэл “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сан”-гийн 

зөвлөлийн даргаар нийслэлийн Ядуурлыг 

бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал 

хариуцсан төслүүдийн удирдагч-нийслэлийн 

Засаг даргын орлогч ажиллаж байсан ба 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 

“Нийслэлийн ЗДТГ, Захирагчийн ажлын албаны 

бүтэц, тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг батлах 

тухай” 100 дугаар тогтоолын дагуу нийслэлийн 

Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал 

хариуцсан нэгдүгээр орлогч Бичил бизнесийг 

дэмжих нийслэлийн сангийн Зөвлөлийн 

даргаар томилогдон ажиллаж байна.   

✓ Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн 

сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орж 

байгаатай холбогдуулан “Бичил бизнесийг 

дэмжих Нийслэлийн сан”-гийн зөвлөлөөс 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай 

“Шаардах эрх шилжүүлэх гэрээ” байгуулах 

асуудлыг хэлэлцэж байна.  

✓ Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 

зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг 

хангаагүй, хугацаатай өгсөн үүрэг даалгаврын 

биелэлтийг ирүүлээгүй, ирүүлсэн биелэлт 

шаардлага хангаагүй 2017 онд 2 Хадгаламж, 

зээлийн хоршооны /ХЗХ/, 2018 онд 10 ХЗХ-ны 

тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, 3 ХЗХ -ны 

тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн байна. 2019 

оны эхний хагас жилийн байдлаар 103 ХЗХ-ны 

хамтран ажиллах гэрээг сунгаж, нэмэлт гэрээ 

байгууллаа.  

✓ Мөн Өмгөөллийн “Файт Партнерс” ХХК-тэй 

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ байгуулж, 

хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 

тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон, үйл ажиллагаа нь зогссон, доголдсон 13 ХЗХ-ыг шүүх, 

цагдаа, хуулийн байгууллагуудад хандаж, Шилэн данс, Хэтийн заяатай Хан-Уул, Монкорд зэрэг 

хадгаламж, зээлийн хоршоог шүүхэд өгч, гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг 

зохион байгууллаа.    

✓ Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сан”-гийн зөвлөлийн 2017 оны “Бичил бизнесийг 

дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн сангаас олгосон санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх 

тухай” 5 дугаар тогтоолын дагуу нийт олгосон санхүүжилтийн 28,0 хувь буюу 4,2 тэрбум 

төгрөгийг Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн санд буцаан төвлөрүүлээд байна.  
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 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт хэрэгжиж буй “Бичил бизнесийг дэмжих, 

ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийн барьцаа хөрөнгийн бүртгэл, мэдээлэлд хяналт хийсэн 

ажлын хэсгийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:  

✓ 9 дүүргийн 97 хадгаламж, зээлийн хоршооны барьцаа хөрөнгийн хавтсыг нэг 

стандартад оруулсан 

✓ "Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сан" болон хөтөлбөрт хамрагдсан 123 

хадгаламж, зээлийн хоршоодын хооронд байгуулсан "Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн 

сангаас зээл олгоход хамтран ажиллах гэрээ"-г хуулбарлан хоршоо бүрийн хавтаст хийсэн. 

✓ 9 дүүргийн 97 хадгаламж, зээлийн хоршооны 1451 барьцаа хөрөнгийг бүртгэж, 

бүртгэлийн хуудастай болгосон. 

✓ Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд, 2019 оны эхний 

хагас жилийн байдлаар иргэн, аж ахуйн, нэгж, байгууллагаас ирсэн 102 албан бичиг хүлээн 

авч, 41 албан бичгийг шийдвэрлэн, хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн 

байна.  

✓ “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн хөтөлбөр”-ийн  

хүрээнд 2018 онд хийсэн ажлын баримт бичгийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 31 

хадгаламжийн нэгжийг бүрдүүлэн, байгуулллагын архивт хүлээлгэн өгсөн. 

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын гишүүдийг чадавхжуулах, мэргэжлийн ур чадвар 

эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байгаа ба 

тайлант хугацаанд тус Газраас хадгаламж, зээлийн хоршоодын дарга, хяналтын зөвлөлийн 

дарга нартай уулзалт зохион байгуулж, хоршоодын үүрэг хариуцлага, хоршоодын гүйцэтгэх 

удирдлагад хэрхэн хяналт тавих талаар ярилцав. 

ХНХСайдын 2019.04.12-ны өдрийн А/149 дүгээр тушаалын дагуу ОУХБ-ын 100 жил, 

хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага үүсч хөгжсөний 60 

жилийн ойн хүрээнд “Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-

ийг 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Өдөрлөгт төрийн ба 

төрийн бус байгууллага, олон нийтийн болон албан бус хэвшлийн нийт 151 байгууллага 

оролцов. Өдөрлөгөөр бичил бизнес эрхлэгч 25 иргэн үйлдвэрлэсэн 200 нэр төрлийн бараа, 

бүтээгдэхүүнээ сурталчилан оролцож, 836.000 төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. Оны 

төгсгөлд “Хамгийн их хадгаламжтай”, “Хамгийн олон гишүүнтэй”, “Тэргүүний Хадгаламж 

зээлийн хоршоо” зэрэг үзүүлэлтээр шилдэг Хадгаламж зээлийн хоршоодыг шалгаруулах арга 

хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

 

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: 

Он Эргэн төвлөрсөн дүн /төг/ Хүүгийн орлого /төг/ 

2015 - 2016 - 171,358,325 

2017 141,000,000 133,140,452  

2018 3,151,760,001 125,551,242 

2019 986.000.000.,0 22,025,375 

Нийт 4,278,780,0 452,075,394 
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- Байгууллагын нийт албан хаагчдад дээд газраас шинээр гаргасан болон хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй захирамжлалын баримт бичгүүдийг тухай бүр танилцуулан, мэдээллээр 

хангасан. 

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

хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах төлөвлөгөө”-г боловсруулан хэрэгжүүлсэн. 

- Бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналтыг сайжруулах зорилгоор 

“Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн зорилтуудын холбогдох заалт, арга 

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

- 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар давхардсан тоогоор нийт 48 тогтоол 

шийдвэрийн 83 заалтын биелэлтийг сар, улирлаар гарган, хяналт үнэлгээ хийн 

холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлсэн. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 

97,5 хувь.  

 

2.2. “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ХӨГЖЛИЙН ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 

                                     ХИЙСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ 

Монгол Улсын Засгийн Газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019.01.02-ны өдрийн А/01 дүгээр захирамжаар “Иргэдийн 

оролцоотой-Хөжлийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны нийслэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан тус байгууллагад хамрагдах заалтуудын 

хэрэгжилтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр гарган нийслэлийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны 

удирдлагын хэлтэст хүргүүлж байна. Нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хөдөлмөр эрхлэлт, 

нийгмийн салбарын хөгжилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд:  

- Хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх мэдээ мэдээллийг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, 

шинэлэг арга технологи нэвтрүүлэх, 

- Иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх мэдээлэл авах боломж нөхцөлийг 

сайжруулах,  

-Нийслэлийн алслагдсан хороодын иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 

үзүүлэх,  

- Зорилтот бүлгийн иргэдийг чадавхжуулах 4 зорилтын хүрээнд 5 үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлэхээр байгууллагын төлөвлөгөө батлан, хэрэгжилтийг улирлаар тооцон ажиллаж 

байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт оны эхний хагас жилийн байдлаар 94,0 хувьтай байна.  

Тус Газраас энэ онд ажил хайгч иргэдэд ажлын байрны захиалгыг автомат зурвасаар 

мэдээлэх, бүртгэлтэй ажил хайгч иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад сар тутам өөрийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлын талаар мэдээллээ илгээх хялбаршуулсан шинэлэг үйлчилгээг 

нэвтрүүлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага, иргэдийн хоорондох эргэх холбоог сайжруулж, 

ХХҮЕГ-т 

/цаасан суурьтай/ 

НЗДТГ-т 

/L-monitoring программ/ 

Ерөнхийлөгч

ийн зарлиг 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

ХНХСайд

ын 

тушаал 

ХХҮЕГ-ын 

даргын 

тушаал 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

НИТХТ-ийн 

тогтоол 

НЗД-ын 

захирамж 

НЗД-ын  

ЗөХ-ын 

тэмдэглэл  

Нийслэлийн 

удирдлагаас 

өгсөн үүрэг 

даалгавар 

3 6 3 4 13 3 5 3 8 

16 32 

Бүгд 48 тогтоол шийдвэрийн 83 заалт  
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механик ажиллагааг багасгах оновчтой шийдэл болсноороо онцлог юм. Тус ажлын хүрээнд 

үүрэн холбооны оператор компаниудтай хамтран ажиллаж, гэрээний үндсэн дээр автомат 

мессежийн үйлчилгээг гуравдугаар сараас эхлэн нэвтрүүлсэн бөгөөд бүртгэлтэй ажил хайгч 

иргэдийн гар утсанд ажлын байрны захиалга, өдөрлөг, арга хэмжээний талаарх мэдээлэл 

131896 тусгай дугаараас өдөр тутам мессежээр илгээгдэж байна. Мөн бүртгэлтэй ажил хайгч 

иргэдийн гар утсанд сар тутам дээрх тусгай дугаараас асуулга мессеж илгээн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн талаарх мэдээллийг авч байна. Энэхүү тусгай дугаар руу иргэд сонгосон хариултаа 

тоогоор илэрхийлэн буцаан илгээх зохицуулалт хийсэн.  

 

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

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

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

16 үйл ажиллагаа бүхий ажлын төлөвлөгөөг баталсан маягтын дагуу боловсруулан 

баталж, биелэлтийг Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий газарт сар бүрийн 

25-ны дотор, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газарт улирал бүрийн сүүлийн сарын 

25-ны дотор тус тус тайлагнан ажиллаж байна. 

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

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

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

үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

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

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

албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

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

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

тухай хууль болон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох хууль тогтоомжийг чанд 

мөрдөж, хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин ажиллалаа. 

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

чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор 

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

байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан ажилтан, албан хаагчдад мэдээлсэн. Мөн 

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2019.01.01-ний өдрөөс хэрэгжиж 

эхэлсэнтэй холбогдуулан холлбогдох дүрэм, журмын өөрчлөлтийн талаар албан 

хаагчдад мэдээлэв. Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, 

Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2019 оны 32, 36 дугаар хамтарсан тушаалаар 

батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол 

гаргах нийтлэг журам”-ийн дагуу албан хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулах арга 

хэмжээг авч ажиллаж байна.  

✓ Өдөр бүр цагийн бүртгэлийг цаг бүртгэлийн төхөөрөмжөөр бүртгэж erp.ulaanbaatar.mn 

цахим системийн цаг бүртгэл цэсний мэдээлэлтэй тулган, сар бүрийн ирцийн  мэдээг 

байгууллагын мэдээллийн самбарт ил тод байршуулж хэлтсийн дарга нар тогтмол 

хяналт тавин ажиллаж байна. Байгуулллагын 2019.06.12-ны өдөр зохион байгуулагдсан 

өргөтгөсөн хурлаар цаг ашиглалтын талаар хэлэлцэн, 03 дугаар сарын 01-ээс 06 дугаар 

сарын 12-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хамгийн их хоцрогдолдтой 2 албан хаагчид 

Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу сахилгын арга хэмжээ авах санал боловсруулж 

байна. Нийслэлийн ЗДТГ-аас энэ оны 04 дүгээр сард харьяа байгууллага, 
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агентлагуудын албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, ирцэд хийсэн бүртгэл, хяналт 

шалгалтаар тус Газрын нийт албан хаагчид зөрчилгүй, 100 хувийн ирцтэй байв.  

✓ Тус Газар нь ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэх болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай, 

Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хуулиуд, бусад холбогдох хууль тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэхэд эрхэмлэн дээдлэх зүйлс, байгууллагын соёл, дагаж мөрдөх ёс зүйн хэм 

хэмжээг тогтоож, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг шинэчлэн 

баталсантай холбогдуулан Газрын даргын 2019 оны А/06 дугаар тушаалаар төрийн 

захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн дүрмийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэн, хуулийн 

этгээд, төрийн албан хаагчийн гомдол, мэдээллийн дагуу төрийн албан хаагчийн ёс 

зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлыг хянан шалгах, эцэслэн дүгнэх, шийдвэр гаргах 

эрх бүхий “Ёс зүйн зөвлөл”-ийг 3 жилийн хугацаатай 5 хүний  бүрэлдэхүүнтэйгээр 

шинэчлэн байгууллаа.   

✓ Албан даалгаврын хүрээнд сар бүр тодорхой ажлууд зохион байгуулан хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлахын зэрэгцээ төрийн албан хаагчдын ёс зүй, ажлын 

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

ажиллалаа.  

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

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

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

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

✓ Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан 

тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай” 02 дугаар тогтоол, “Албан 

тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай” 03 дугаар 

тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор байгууллагын албан хаагчдын албан 

тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг Газрын даргын 2019 

оны А/28 дугаар тушаалаар баталж, албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулж, 

төрийн албаны төв байгууллагад хүргүүллээ.   

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

мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан түүний мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө гарган, 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд, хуулийн шинэчилсэн 

найруулга болон холбогдох дүрэм журмын талаар байгууллагын албан хаагчдад 

сургалт хийн, байгууллагын ubbirj.ub.gov.mn сайтад байршуулан олон нийтэд 

сурталчлав. Мөн 2019.05.24-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан 

“Төрийн албаны шинэтгэл” хүний нөөцийн ажилтнуудыг чадавхжуулах арга зүйн 

сургалтад тус газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн хамрагдсан.  

✓ Тус газар нь Төрийн албаны тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн дагуу 2019 оны 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

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

✓ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны “Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын дүрэмийг батлах тухай” А/09 дүгээр тушаалын дагуу байгууллагын дүрмийг 

батлуулсан. 

✓ Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах ажлын хэсгийн 

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

журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан шинэчлэн баталлаа.   

http://ubbirj.ub.gov.mn/
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✓ Иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэл, ёс зүйн доголдол гаргахгүй үйлчлэх зорилгоор 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах шаардлага МNS:2016 

стандартыг мөрдөн ажиллалаа.  

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

зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд удирдлага болон хариуцсан 

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

байгууллагуудад танилцуулан тайлагнан ажилласан. 

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

3.1. ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Монгол Улсын Засгийн Газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 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 

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 ажиллаж байна.  

        Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээний хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд 

2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

байдлаар 1591 ажлын байр шинээр 

бүртгэгдэж, 8002 ажлын байрны захиалга авч, 9679 ажилгүй иргэнийг бүртгэснээс 17685 

иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилж 6025 хүн нь буюу 78,0 хувь нь ажилд орсон байна. 

Мөн 4319 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ үзүүлж, 565 иргэнийг нийтийг 

хамарсан ажилд хамруулсан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 159 иргэнийг бүртгэснээс 20 

иргэнийг буюу 12,6 хувийг нь тохирох ажилд зуучилсан байна. 
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Нийслэлийн хэмжээний хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээг сүүлийн 3 жилээр 

үзүүлвэл: 

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

үйлчилгээ 

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

гэрээ байгуулснаар 23 хөдөлмөрийн бирж үзүүлэхээс 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 

15 хөдөлмөрийн бирж сургалтаа бүрэн зохион байгуулсан ба 8 биржийн үйл ажиллагаа 

үргэлжилж байна. Тус үйлчилгээний хүрээнд 3000 гаруй зорилтот бүлгийн иргэдэд бүлгийн 

сургалт, 1600 гаруй иргэн 8 биржийн сургалтад хамрагдаж байна. Сургалтад хамрагдсан 

иргэдийн мэдээллийг Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд оруулж, 

мэдээллийн сан үүсгэсэн бөгөөд тус үйл ажиллагаанд нийт 21,6 сая төгрөгийг зарцуулсан  

байна.  

№ Нийгмийн зорилтот бүлэг 

Бүлгийн сургалтад 

хамрагдсан хүний тоо 

Хамрагдсан Хүлээгдэж буй 

1 ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид 2058 200 

2 Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын суралцагч 40 200 

3 Их, дээд сургууль, коллежийн оюутан 748 200 

4 Албан бус боловсролын хөтөлбөрт хамрагдаж буй иргэн - - 

5 Ажил хайгч иргэн - 300 

6 Хугацаат цэргийн албан хаагч 154 200 

7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн - 100 

8 Хорих ангид хүмүүжигч болон суллагдсан иргэн - 300 

9 Эмзэг, эрсдэлтэй бүлгийн иргэн - 100 

 Нийт 3000 1600 

 

29513

23110

15606

30143

36529

25209

15199

30679

25090

20120

15570

24169

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

2016-2018 оны хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ

2016 2017 2018
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2. “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд: 

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

ажилгүй иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн зорилтот бүлгийн иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 

сургалтад хамруулах зорилгоор Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019.01.14-ний 01 

дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

ур чадвар олгох” хөтөлбөрийн мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах арга 

хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Хөтөлбөр ХЭДС-ийн 

184,0 сая төгрөгөөр санхүүжигдэж, 800-аас доошгүй иргэнийг хамруулах юм.  

Тус арга хэмжээний хүрээнд, Газрын даргын А/20 тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг 

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

байгуулах байгууллагуудын жагсаалтыг үндэслэн 2019.05.14-31-ний өдрүүдэд сургалт зохион 

байгуулах сургалтын байгууллагын онол, дадлагын байртай танилцаж, сургалт явуулах эрх 

бүхий, шаардлага хангасан 50 байгууллагатай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. 

Сургалтанд хамрагдах иргэдийг дүүргүүдийн ХХҮХ-ээр дамжуулан эрхийн бичгийг олгосон 

бөгөөд 2019.06.13-ны өдрийн байдлаар 368 иргэн 20 мэргэжлээр 36 сургалтын байгууллагад 

сурахаар болоод байна.    

  

Гэрээ байгуулсан сургалтын байгууллагуудыг байршлаар нь авч үзвэл, Сүхбаатар 

дүүрэгт 12, Чингэлтэй дүүрэгт 5, Баянгол дүүрэгт 11, Баянзүрх дүүрэгт 9, Сонгинохайрхан 

дүүрэгт 8, Хан-Уул дүүрэгт 5 байна. Сургалтын төвүүдийн жагсаалтыг харуулбал: 

1. Тэргүүн дэлгэрэх ХХК-ийн дэргэдэх Мобинститут сургалтын төв 

2. Тайжийн удам ХХК-ийн дэргэдэх Дэвжих ирээдүй сургалтын төв 

3. Эл Эй Энд Си ХХК-ийн дэргэдэх  Амжилтын хөтөч сургалтын төв 

4. Тэнүүн итгэлт үйлс ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

5. Оюуны язгуур ТББ-ын дэргэдэх Оюуны язгуур сургалтын төв 

6. Чин кристал бридж ХХК-ийн дэргэдэх Гэрэгэ сургалтын төв 

7. Техник технологийн политехник коллеж 

8. Ирмүүн төгс ХХК-ийн дэргэдэх Ирмүүн сургалтын төв 

9. АЗСБ ХХК-ийн АЗСБ сургалтын төв 

10. "Уран гар урлал" ТББ-ын дэргэдэх Уран зангилаа сургалтын төв 

11. Сара межик ХХК-ийн Сара дэргэдэх сургалтын төв 

12. "Цогц үйлчилгээ" ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

13. Зөв сэтгэл Алтан боломж ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

14. Монголын экспорт импортыг дэмжих үндэсний төв Потеншил сургалтын төв 
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15. Амжилт боломж гарц ТББ-ын дэргэдэх Амжилт сургалтын төв 

16. АСЕ Хана ХХК 

17. Мөнх-Алтан хүлэг ХХК-ийн дэргэдэх Өрхийн хөгжлийн академи сургалтын төв 

18. Хүчит зам ХХК-ийн Замчин сургалтын төв 

19. Агаар мандал ТББ-ын дэргэдэх  сургалтын төв 

20. Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын дэргэдэх сургалтын төв 

21. Оюунлаг хатад ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

22. Үлэмж Чанар гар урлал ТББ-ын дэргэдэх Үлэмж Чанар Сургалтын төв  

23. Төгс ариун ирээдүй ХХК-ийн дэргэдэх сургалтын төв 

24. "Дарь овооны эзэд" ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

25. Цэнгэл Сор ХХК-ийн дэргэдэх Зулаа сургалтын төв 

26. Санхүү хөдөлмөрийн боловсролыг дэмжих ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

27. Гүн орон зай ХХК-ийн сургалтын төв 

28. Буян өргөх алтай ХХК-ийн дэргэдэх сургалтын төв 

29. Данистамондэ ХХК-ийн дэргэдэх Их ундарга сургалтын төв 

30. Хөгжлийн шинэ гарц ХХК-ийн дэргэдэх Шинэ гарц сургалтын төв  

31. Дардан ирээдүй холбоо ТББ-ын дэргэдэх GOLDEN BOOK сургалтын төв  

32. Си Пи Ти Эй Аудит ХХК-ийн дэргэдэх Санхүү, нягтлан бодох төв 

33. Удирдлага шинэчлэл менежментийн академи ТББ-ын дэргэдэх Сонор сургалтын төв 

34. Дарханы зөвлөх боломж ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

35. Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж 

36. Ариунгэрэгэ ТББ-ын дэргэдэх Алтан боломж сургалтын төв 

37. Меридиан трейд ХХК-ийн дэргэдэх "Дестрой имиджмейкер скүүл"  сургалтын төв 

38. Сайн хүн ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

39. Чадамж боломж ХХК-ийн дэргэдэх сургалтын төв 

40. Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн дэргэдэх МСҮТ 

41. Тойнь Амгалан хайрхан ХХК-ийн дэргэдэх сургалтын төв 

42. Эх Онол ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

43. Цэлмэг ухаан нандин хүсэл ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

44. Дипломат Баярмаа ХХК-ийн дэргэдэх Дипломат сургалтын төв 

45. Технож Бизнес Инкубатор ТББ 

46. ХОУП ЭНД ЦО ХХК-ийн дэргэдэх сургалтын төв 

47. Итгэлт бүтээмж ТББ-ын дэргэдэх Бодоё Сэтгэе сургалтын төв 

48. Уран зээ ТББ-ын дэргэдэх Од сургалтын төв 

49. Футур ББН-ий дэргэдэх Футур сургалтын төв 

50. Залуу манлайлал хөдөлмөр хүний нөөцийн академи ТББ-ын дэргэдэх сургалтын төв 

 

3. “Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-ийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн цогц сургалтын хүрээнд  

 Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлээр Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

сангаас санхүүжигдэх Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалт зохион байгуулах сургалтын 

байгууллагыг сонгон шалгаруулах НХЭГ/ХЭХ-2019/07 дугаар бүхий нээлттэй тендерийн 

урилгыг www.tender.gov.mn цахим системд нийтлэн, тендер хүлээн авах ажил хийгдэж байна. 

Тус ажлын хүрээнд, 8 чиглэлээр сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 61 байгууллагад мэдээлэл 

өгөх зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага, дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн 

http://www.tender.gov.mn/
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үйлчилгээний хэлтэс, бусад холбогдох байгууллагууд хамтран уулзалт, семинар зохион 

байгуулж, чиглэл мэдээлэл өглөө.  

 

4. “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

  Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019.01.14-ний 01 дүгээр тогтоолын 2 

дугаар хавсралтаар баталсан “Ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөрийн: 

  -  Нийтийг хамарсан ажил,  

  -  Цагийн ажилд зуучлах,  

  - Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг нийслэлийн 

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

615.610,0 мян төгрөгөөр санхүүжигдэхээс, 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 

хөтөлбөрт нийт 893 хүнийг хамруулж, 556,2 сая төгрөгийг зарцуулаад байна. Үүнд:  

 

4.1. Нийтийг хамарсан ажил арга хэмжээний хүрээнд: 

 Төрийн ба төрийн бус байгууллагаас ирүүлсэн нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах 

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

ногоон байгууламж бий болгох,  нүхэн жорлон, муу усны нүх, үер усны далан, жалга болон үерт 

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

халдваргүйжүүлэлт хийх ажлуудыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, зорилтот бүлгийн 

иргэдийг түр ажлын байраар хангаж байна.  

Тайлант хугацаанд “Бидний тусгал” нийгэмд үйлчлэх ТББ, “Ногоон байгууламжийг бий 

болгох мэргэжлийн байгууллага, иргэдийн нөхөрлөл, бүлгүүдийг дэмжих сан”, “Ногоон хөгжил 

цэвэр агаар нэг мод хөдөлгөөн” зэрэг байгууллагын зохион байгуулсан 3 ажилд нийт 67 

иргэнийг хамруулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 26,1 сая төгрөгийг олгоод байна. 

Үүнд:  

➢ “Бидний тусгал” НҮТББ нь Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 

дэх Баянбулагийн голын ойр орчмын бохирдож, хогоор дүүрсэн 3,5 км замыг бүрэн цэвэрлэж, 

тус хорооны ажилгүй 30 иргэн, төрийн бус байгууллагын сайн дурын 20 гишүүнийг 5 өдрийн 

турш хамрууллаа.  

➢ “Ногоон хөгжил цэвэр агаар нэг мод хөдөлгөөн”-өөс Баянзүрх дүүргийн Хараацай 

зусланд алим, чацаргана, нохойн хошуу, хайлаас зэрэг мод тарих, үрсэлгээ хийх ажилд 10 

иргэнийг хамруулсан байна.  

➢ “Ногоон байгууламжийг бий болгох, мэргэжлийн байгууллага, иргэдийн нөхөрлөл  

бүлгүүдийг дэмжих сан”, “Өнөр бүл” хүүхдийн төв хамтран Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар 

хорооны “Өнөр бүл” хүүхдийн төвд ургамлан хашлага, шилмүүс, навчит модны төгөл хийснээс 

гадна элс, хар шороо, бордоо ашиглан гацуур, нохой хошуу, хар мод, хайлаас, шар хуйс зэрэг 

мод тарьсан. Тус ажилд сангийн сайн дурын ажилгүй 10 иргэнийг 10 хоногийн хугацаанд 

ажиллуулав.  

4.2.  Цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээний хүрээнд:   

Цагийн ажилд нийслэлийн хэмжээнд 11630 иргэнийг зуучлан, ХЭДС-ийн 81.410,0 

мянган төгрөгөөр санхүүжигдэхээс 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 4357  ажил хайгч 

иргэн, оюутан, залуучуудыг бүртгэснээс 4113  нь оюутан,  244 нь  ажил хайгч иргэн байв.  

Азийн катеринг ХХК, МЖСи Стар групп, Жаргалсүрэн, Таван богд интернейшнл ХХК, 

Мини кредит зэрэг 314 аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнээс 1187 цагийн ажлын байрны захиалга 



31 
 

хүлээн авч, 2000 оюутан, иргэдэд ажлын байр санал болгож, 1074 оюутан залуучууд, ажил 

хайгч иргэнийг ажлын байранд зуучиллаа.  

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

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 25 төвийг удирдлага, арга зүйгээр ханган, оюутны дэмжих 

төвүүдийн үйл ажиллагаатай шалгуур үзүүлэлтийн дагуу танилцан, холбогдох стандарт, 

шаардлага хангасан 22 төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулав. 2019.05.30-нд Оюутны 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийн удирдлага, багш нарыг  чадавхжуулах сургалтад 

хамруулж, нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн Газрын дэргэдэх Цагийн ажлын биржийн үйл 

ажиллагаатай танилцуулан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар 

мэдээ мэдээлэл өглөө. Мөн мэдээллийн ил тод, хүртээмжтэй байдлыг хангах үүднээс  нэгдсэн 

групп нээж хамтран ажиллаж байна. 

 

 
Мөн нийтийн тээврээр үнэ төлбөргүй зорчих смарт картыг МСҮТ болон коллежийн 232 

оюутан суралцагчдад олгон /шинэ олголт 53, дахин олголт 179 ширхэг/, тайлан мэдээг цаг 

хугацаанд нь гарган өгөв. “Улаанбаатар Смарт карт” ХХК-тай 2019-2020 оны хичээлийн жилд 

хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулав.  

Цагийн ажлын биржийн үйл ажиллагааг сурталчлан МҮОНТ, Зууны мэдээ, Өнөөдөр сонин, 

Live сайтад мэдээ өгсөн бөгөөд байгууллагын www.ubbirj.ub.gov.mn сайтад, цагийн болон түр 

ажлын байрны мэдээллийг тогтмол оруулан "Цагийн ажлын бирж" пэйж хуудас нээн  

мэдээллийг цаг алдалгүй иргэдэд хүргэж байна.  

       4.3. Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээ 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар 

хавсралтаар батлагдсан “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Бүлгийн зохион байгуулалттай 

хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг нийслэлийн 6 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, 

ажилгүй, газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй нийслэлийн нийт 790 иргэнийг хамруулан хэрэгжүүлж 

байна.   
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      Арга хэмжээнд хамрагдах иргэдийг 

дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний хэлтсүүдээр дамжуулан 2019 

оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 

05 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд 

бүртгэж, бүлгийн зохион байгуулалтанд 

оруулсан. 

       2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр 

хөтөлбөрт хамрагдсан нийт иргэнд 

хөдөлмөрийн  аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа, агро техникийн зөвлөгөө өгч, УБ 

Агро паркийн талбайд ажиллах дүрмийг 

танилцуулан 52 бүлгийн ахлагчтай 

хариуцлагын гэрээ байгууллаа. 

         Ил талбайн тариалалтын бэлтгэл ажлын 

хүрээнд төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хууль тогтоомжийн дагуу “Үрийн 

төмс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах”, 

“Сонгины үр нийлүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулах”, “Саримсны үр нийлүүлэгчийг 

сонгон шалгаруулах” тендерүүдийг зохион 

байгуулсан. Тус тендерүүдийн хүрээнд 80 тонн 

үрийн төмс худалдан авах гэрээг “Гүн орон зай” 

ХХК-тай,  4500 кг сонгины үр болон 600 кг 

саримсны үр худалдан авах гэрээг “Бэрсүн” 

ХХК-тай тус тус байгуулан ажиллав. Ил 

талбайн тариалалтыг Агрономич 

Ж.Сүрэнжавын мэргэжлийн зааварчилгаан дор 

2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 

эхлүүлсэн ба хөрс боловсруулалт хийгдэж, 

нийт 52 га талбайг хагалж, борнойдон 32 га 

талбайд төмс, 20 га талбайд сонгино, шар 

манжин, лууван зэрэг хүнсний ногооны 

тариалалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Хүлэмжийн 

нарийн ногооны тариалалтыг 2019 оны 06 

дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлүүлж, 52 

хүлэмжинд нийт 6500 ширхэг өргөст хэмх, 3500 

ширхэг улаан лооль, 3500 ширхэг амтат 

чинжүүг тус тус тариалаад байна. 

Түүнчлэн УБ Агро паркийн хашааг засварлан 

мал амьтнаас хамгаалах, тариалалтийн 

талбайд хортон мэрэгч устгах хор цацах зэрэг ажлыг нийт 52 га талбайд мэргэжлийн 

байгууллагуудын оролцоотой хийж ургамал хамгааллын ажлыг зохион байгуулсан. 
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5. “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 

Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ 

Тус газраас, Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019.01.14-ний 01 дүгээр 

тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих” хөтөлбөрийн Гарааны бизнесийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг 

нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангасан бөгөөд уг арга хэмжээнд 

ХЭДСангаас 20,0 сая төгрөг төсөвлөгдөөд байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд, залуучуудын 

шинэлэг санаа, гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, шалгарсан төслүүдийг бизнесийн хөрөнгө 

оруулагчдад танилцуулах зэрэг арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулж, шалгарсан 

төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох юм. Төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээг  7 дугаар сард 

зохион байгуулахаар ажиллаж байна.   

Хөтөлбөрийн - Гарааны болон бизнес эрхлэхийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг, - аж ахуй 

эрхлэлтийн ур чадвар олгох сургалт, - борлуулалтын болон ажлын байрны түрээсийн 

хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээг дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдээр 

дамжуулан хэрэгжүүлж байна.  

Мөн 2017, 2018 онд “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгч, төгсөгчдийн 

бүлэгт эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээнд 

хамрагдсан иргэдийн эргэн төлөлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийлээ. Үүнд, 2017 онд 3,1 сая, 

2018 онд 50,2 сая төгрөг, 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 40,2 сая төгрөгийг төрийн 

санд эргэн төвлөрүүлж, 86,5 сая төгрөг үлдээд байна.  

Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн эргэн төлөлтийг эрчимжүүлэх зорилгоор Өмгөөллийн 

үйл ажиллагаа явуулдаг “Файт Партнерс” ХХНөхөрлөлтэй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ 

байгуулан хамтран ажиллаж, эргэн төлөлт удаашралтай, огт төлөлт хийгээгүй иргэдийн оршин 

суугаа газрын хаягаар очиж биечлэн уулзаж эргэн төлөлтөө хийхийг шаардсан хугацаатай 

мэдэгдэл өгөх ажлыг зохион байгууллаа.   

Эргэн төлөлтийг графикаар харуулбал:  

 

6. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019.01.14-ний 01 дүгээр тогтоолын 5 

дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих” 

хөтөлбөрийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээг нийслэлийн 

хэмжээнд зохион байгуулж байна.  
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Тус арга хэмжээ нь ХЭДС-ийн 88.740,0 мян төгрөгөөр санхүүжигдэн, 306-аас доошгүй 

иргэнийг сургалтад хамруулахаас оны эхний хагас жилийн байдлаар Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/71 дүгээр тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн 

сургалт зохион байгуулах байгууллагын жагсаалтыг удирдлага болгон сургалт зохион 

байгуулах хүсэлтээ ирүүлсэн, шаардлага хангасан 27 сургалтын байгууллагатай  хамтран 

ажиллах гэрээ байгууллаа. Мөн нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 243  хөгжлийн бэрхшээлтэй  

иргэн сургалтанд хамрагдах хүсэлтээ ирүүлснээс 72  иргэн сургалтад хамрагдахаар болоод 

байна.   

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц байдал, хамрагдаж буй иргэдийн мэдээлэл, үр дүнг 

холбогдох маягтын дагуу бүртгэж, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд гарган, мэдээлэн 

ажиллалаа.   

3.2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Зорилт № 
Үйл  

ажиллагаа 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот 
түвшин 

/тоо хэмжээ,% 

Хүрсэн түвшин 
хэрэгжилтийн хувь,  

тоо хэмжээ 

Хэрэгжилт 
хувь 

1.Хүний 
нөөцийг 
чадавх
жуулах 

1 
  

Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, 

мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 
чиглэлэлээр 

зохион 
байгуулсан 

гадаад, 
дотоодын 
сургалт 

Дотоод 
сургалтын 

тоо 

 
5-аас дээш 

Байгууллага дотооддоо 5 
удаагийн сургалт зохион 
байгуулж, давхардсан 
тоогоор 80 гаруй албан 
хаагчийг хамруулав. Үүнд: 
- Засгийн газрын 2018 оны 
270 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Хүүхдийн 
хөгжил, хамгааллын 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн 
хэрэгжилтийг хангах 
үүднээс хүүхдийг  аливаа 
эрсдэлд өртөх, эрх нь 
зөрчигдөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийллийн бүх 
хэлбэрийг үл тэвчих 
нийгмийн хандлагыг 
төлөвшүүлэх  хүүхэд, гэр 
бүл  рүү чиглэсэн тодорхой 
ажил зохион байгуулах 
үүрэг бүхий байгууллагын 
“Эцэг эхийн зөвлөл”-ийг 
Газрын даргын 2018 оны 
А/46 дугаар тушаалаар 5 
хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулав. Зөвлөлийн 2019 
оны ажлын төлөвлөгөөний 
дагуу нийслэлийн Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газартай хамтран 
2019.03.22-ны өдөр 
Сургуулийн нийгмийн 
ажилтнуудын нийгэмлэгийн 
тэргүүн Б.Мөнхжаргалыг 
урьж, “Хүүхэд хүмүүжүүлэх, 
сургах ухааны уламжлал ба 
шинэчлэл” сэдэвт сургалтыг 
албан хаагчдад зориулан 
явууллаа.  

 
90,0 
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- Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний ерөнхий 
газрын даргын 2019 оны 
А/263 тушаалаар 
батлагдсан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ 
үзүүлэх ажилтнуудад 
мэргэшсэн сургалтыг 
зохион байгуулах, гэрчилгээ 
олгох арга зүйн зөвлөмжийн 
дагуу Монголын хүний 
нөөцийн менежментийн 
холбоотой хамтран “Ажилд 
зуучлах үйлчилгээний 
мэргэшсэн зөвлөх” бэлтгэх 
12 модульт сургалтад тус 
газрын 10 албан хаагч 
хамрагдаж гэрчилгээ авсан.  
- Монголын хүний нөөцийн 
менежментийн холбооноос 
зохион байгуулсан “Ажил, 
мэргэжлийн чиг баримжаа 
олгох зөвлөх” бэлтгэх 5 
модульт сургалтад тус 
газрын 7 албан хаагч 
хамрагдаж гэрчилгээ авав. 

Албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

 
80 хувиас 

дээш 

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

 
 

100.0 

  Гадаад 
сургалтад 

албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

 
20 хувиас 

дээш 

Оны эхний хагас жилийн 
байдлаар тус Газрын албан 
хаагчид гадаад сургалтанд 
хамрагдаагүй байна.  

 
 
- 
  

2 3 түүнээс 
дээш жил 

ажилласан 
мэргэшсэн 
боловсон 

хүчний 
үзүүлэлт 

 
70 хувиас 

дээш 

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

 
100.0 

Хэсгийн дундаж: 96,7 

2. Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгаа
г хангах 

3 
  

Цалин хөлс, 
шагнал, 

урамшууллын 
тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 
урамшуулалд 
хамрагдсан 

албан 
хаагчдын тоо 

 
Гүйцэтгэлээр 

Хөдөлмөр,  халамжийн 
үйлчилгээний салбарын 
ажилтны өдрийг 
тохиолдуулан салбартаа үр 
бүтээлтэй ажилласан 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
хэлтсийн дарга Г.Ганзориг 
Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамны 
“Хөдөлмөрийн салбарын 
тэргүүний ажилтан”, 
мэргэжилтэн 

90,0 
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Д.Эрдэнэбилэг, 
Д.Очирсүрэн нар ХХҮЕГ-ын 
даргын “Хүндэт өргөмжлөл, 
мэргэжилтэн Л.Норов 
Нийслэлийн Засаг даргын 
шагнал “Нийслэлийн 
тэргүүний ажилтан” цол 
тэмдгээр, мэргэжилтэн 
Б.Сайнжаргал, Б.Болормаа 
нар Монголын залуучуудын 
холбооны “Тэргүүний залуу” 
медалиар тус тус 
шагнагдсан байна. 

Албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны 

үнэлгээ, 
ажилласан 

жил, ур 
чадварыг 
харгалзан 

олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 

шатлал  ахиу
лах 

 
Гүйцэтгэлээр 

УИХ-ын 2019 оны 21 дүгээр 
тогтоолоор  батлагдсан 
“Төрийн захиргааны албан 
тушаалын зэрэг дэв, түүний 
нэмэгдлийг олгох журам”-ын 
дагуу Нийслэл дэх Төрийн 
албаны зөвлөлд зэрэг дэв 
шинээр олгуулах болон зэрэг 
дэв ахиулах албан хаагчдын 
судалгааг хүргүүлж, 
Нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны “Зэрэг дэв, түүний 
нэмэгдэл олгох тухай” А/491 
дүгээр захирамжийн дагуу 
Сургалт, судалгааны 
хэлтсийн дарга С.Нямдорж, 
эрх зүй, хүний нөөц 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Т.Одонтогоо нарт зэрэг 
дэвийг шинээр олгож, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, 
мэргэжилтэн С.Уугантуяа. 
Н.Одонтуяа, Б.Сайнжаргал 
нарын зэрэг дэвийг ахиулж, 
нэмэгдлийг Газрын даргын 
2019 оны А/26 дугаар 
тушаалаар 2019.05.01-ний 
өдрөөс олгож эхлээд байна.  

90,0 

4 
  

Албан 
хаагчдын 

ажлын 
байрны 
хэвийн 

нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 

байдал 
  

Ажлын 
байрны 
таатай 
орчны 
сэтгэл 

ханамжийн 
санал 

асуулга 

 
Сэтгэл 

ханамж 80 
хувиас дээш 

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

90.0 

Албан 
хаагчдад 
сар бүр 

олгох хоол, 
унааны 
зардлыг 

нэмэгдүүлэх 

 
Гүйцэтгэлээр 

Албан хаагчид сар бүрийн 
үндсэн цалин дээр унаа 
хоолны нэмэгдлийг авч 
байна.  100,0 
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5 
  

Албан 
хаагчдын 

эрүүл 
мэндийг 

хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

  

Эрүүл 
мэндийн 

урьдчилан 
сэргийлэх 

үзлэг 

 
Жилд 1-ээс 

доошгүй 
удаа 

Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 
53 дугаар зарлигийн 
хэрэгжилтийг ханган, “Хүн 
амын бие бялдрын хөгжилт, 
чийрэгжилтийн түвшин 
тогтоох сорилын сарын 
аян”-ны хүрээд тус Газрын 9 
албан хаагчаас бие 
бялдрын түвшин тогтоох 
сорил авч, мэдээг 
холбогдох сайтад шивж, 
нэгтгэсэн. Төлөвлөгөөний 
дагуу 2019 оны 09 дүгээр 
сард албан хаагчдыг эрүүл 
мэндийн урьдчилсан 
сэргийлэх үзлэгт нэгдсэн 
журмаар хамруулахаар 
төлөвлөөд байна. 

 
90,0 

Албан 
хаагчдын 

хамрагдалт 

 
100 хувь 

 
Хугацаа болоогүй  

 
- 

Хэсгийн  дундаж: 92,0 % 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ: 94,3% 

 

3.3. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР 

ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР ҮНЭЛСЭН БАЙДАЛ 

Бодлогын болон захирамжлалын баримт бичиг, байгуулллагын үйл ажиллагааны үр дүнг 

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

бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 

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

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

үнэлэх аргачлалын дагуу үнэлж дүгнэв. Мөн дээрх захирамжлалын баримт бичгүүдийг 

үндэслэн тус газрын хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг 

баталж, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.   

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

төлөвлөгөө, тус байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагаанд Нийслэлийн ЗДТГ-аас өгсөн 

зөвлөмж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн Дэмжих сангийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд Нийслэл 

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

арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, дээд шатны байгууллагуудад 

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

албан шаардлага байхгүй байна.   

 

3.4. ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 

Энэ онд нийслэлийн хэмжээнд төрийн үйлчилгээг www.eservice.ulaanbaatar.mn дэд 

системд нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан тус Газрын хүний нөөц, цагийн бүртгэл, үүрэг 

даалгавар, өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, төсөв санхүү, албан 

бичгийн шийдвэрлэлт зэрэг бүхий л үйл ажиллагаа erp.ulaanbaatar.mn системд бүрэн 

холбогдлоо.  

http://www.eservice.ulaanbaatar.mn/
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Тус Газарт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 5 өргөдөл, гомдол ирснээс тус 

Газрын албан хаагчдаас 4 хүсэлт, хадгаламж зээлийн хоршооноос 1 гомдол ирснийг хуулийн 

хугацаанд шийдвэрлэсэн ба шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 3 хоног, 6 цаг, 52 минут байна.  

Тайлант хугацаанд ирсэн өргөдөл, гомдлыг цаг хугацаанд нь зөрчилгүй шийдвэрлэсэн 

ба мэдээ тайланг холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллалаа.  

 Албан хэрэг хөтлөлтийн e-doc програмд нийт 549 албан бичиг ирснээс 534-ийг 

шийдвэрлэж 15 албан бичиг шийдвэрлэх шатандаа явж байна. 

Мөн тус газраас байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн цаг хугацааг хэмнэх, шат 

дамжлага, чирэгдлийг багасгах зорилгоор Газрын удирдлагууд иргэдийг хүлээн авч уулзах 

уулзалтын хуваарийг баталж, төрийн үйлчилгээг үзүүлж байна.       

Албан хаагчдын ирцийн бүртгэлийг хурууны хээний автомат төхөөрөмжөөр бүртгэж, уг 

төхөөрөмжийг нийслэлийн erp.ulaanbaatar.mn системд бүрэн холбосноор хоцрогдол 

бүрэн арилж, цаг ашиглалт сайжирлаа. 

 

3.5. БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  

ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

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

тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 

01 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралт, 02 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт, 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр тогтоолын тавдугаар 

хавсралтыг тус тус үндэслэн “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Бүлгийн зохион 

байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээний хүрээнд энэ онд төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn -ээр дараах 5 тендерийг зохион байгуулан 

ажиллалаа. Үүнд: 

           1. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2019 оны А/08 дугаар тушаалаар 

батлагдсан Үнэлгээний хороо Сангийн сайдын 2013 оны 125 дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтаар батлагдсан “Барааны үнийн санал авах тендерийн баримт бичиг”-ийг үндэслэн 

Үрийн төмс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, үнийн санал авах НХЭГ/ХЭХ-2019/01 дугаар 

бүхий тендерийн баримт бичгийг боловсруулан захиалагчаар батлуулсан. Тендерийн баримт 

бичигт зааснаар тендерийг 2019.04.26-ны 10:00 цагаас өмнө хүлээн авч, тус өдрийн 10:30 цагт 

нээхэд Гүн орон зай ХХК /үнийн санал 81.750.000 төг/, Арвин бат ХХК /үнийн санал 60.000.000 

төг/ тендер ирүүлсэн.   

Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр Арвинбат ХХК нь тендерийн баталгааны хугацаа 

шаардлага хангаагүй тул тухайн тендерийг шалгаруулахаас татгалзаж, Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар 

зүйлд заасны дагуу чадварын шаардлага хангаж “Хамгийн сайн үнэлэгдсэн” Гүн орон зай ХХК-

тай /81.750.000 наян нэгэн сая долоон зуун тавин төгрөг/ гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн.  

2. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2019 оны А/12 дугаар тушаалаар 

батлагдсан Сонгины үр нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо, Сангийн сайдын 

2013 оны  125 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Барааны үнийн санал авах 

тендерийн баримт бичиг”-ийг ашиглан тендерийн баримт бичгийг боловсруулан захиалагчаар 

батлуулсан. Уг тендерийг tender.gov.mn сайтаар 2 удаа зохион байгуулсан бөгөөд тендерийн 

баримт бичигт заасны дагуу 2019.04.30-ны өдрийн 09:30 цаг, 2019.05.17-ны 16:00 цагт нээв.  

НХЭГ/ХЭХ-2019/02 дугаар бүхий “Сонгины үр нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, үнийн 

санал авах” тендерийн 2019.04.30-ны 09:30 цагт нээж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

http://www.tender.gov.mn/
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хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14, 27, 28 дугаар зүйлийг тус 

тус үндэслэн хянан үнэлэхэд 3 оролцогч буюу Өрнүүн өсөх хоршоо-40.432.500, Арван бат ХХК-

38.250.000, Ногооны үр ХХК-38.250.000 /үнийн хөнгөлөлт 382.500/ тендер ирүүлсэн бөгөөд 

шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тул мөн хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1 дэх заалтын 

дагуу бүх тендерээс татгалзаж, тендерт оролцогчдод шалгараагүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.  

2019.05.17-ны өдрийн 16:30 цагт үнэлгээний хорооны гишүүдийг байлцуулан дахин 

тендерийг нээхэд Өрнүүн өсөх хоршоо-40.500.000, Гүн орон зай ХХК-31.500.000 тендер 

ирүүлсэн. Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр тендерт оролцогч Гүн орон зай ХХК, Өрнүүн өсөх 

хоршоо хоёулаа тендерийн баримт бичгийн иж бүрдлийг хангасан байв.   

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

тухай хуулийн 28.7.4-д хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг «хамгийн сайн» үнэлэгдсэн 

тендер гэж үзнэ гэж заасны дагуу хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн “Гүн орон зай” ХХК 

/31.500.000 төгрөг/-тай гэрээ байгуулах эрх олгох тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн ба 

Өрнүүн өсөх хоршоонд тендерт шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Гэвч Гүн орон зай 

ХХК-иас 2019.05.21-ний өдрийн 001/081 дугаар албан бичгээр гэрээ байгуулах боломжгүй 

тухай мэдэгдэл ирүүлсэн байна.  

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

тухай хуулийн 29.3-д /“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч гэрээ 

байгуулахаас татгалзсан, эсхүл энэ хуулийн 20.7.2-т заасан нөхцөл үүссэн бол түүнд олгосон 

гэрээ байгуулах эрхийг захиалагч хүчингүй болгож, удаах “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер 

ирүүлсэн оролцогчтой энэ хуульд заасны дагуу гэрээ байгуулах бөгөөд ийм оролцогч байхгүй 

бол 30.4-т заасан шийдвэрийн аль нэгийг гаргана/ заасны дагуу Сонгины үр нийлүүлэгчийг 

сонгон шалгаруулах, үнийн санал авах НХЭГ/ХЭХ-2019/05 дугаар бүхий тендерт оролцсон 

Өрнүүн өсөх хоршоонд 2019.05.21-ний өдөр 212 тоот албан бичгээр гэрээ байгуулах эрх олгох 

тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч мөн гэрээ байгуулахаас татгалзсан мэдэгдэл ирүүлсэн.  

Иймд Сонгины үр нийлүүлэх НХЭГ/ХЭХ-2019/05 дугаар бүхий тендерт оролцсон Гүн 

орон зай ХХК, Өрнүүн өсөх хоршоо хоёулаа гэрээ байгуулахаас татгалзсан учир Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр 

зүйлийн дагуу гэрээ шууд байгуулах аргыг хэрэглэж Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 

хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжигдэх нийт 3 тендерт оролцсон /ижил төстэй үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг/ 5 байгууллагад үнийн санал ирүүлэх тухай хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлснээр Бэрсүн 

ХХК нь 2019.05.28-ний А/92, А/93 тоот албан бичгээр /үнийн санал 40.500.000 төгрөг/ үнийн 

санал ирүүлсэн.  

Үнэлгээний хорооноос гаргасан шийдвэрийн дагуу чадварын шаардлага хангаж, үнийн 

санал ирүүлсэн оролцогч Бэрсүн ХХК-тай /40.500.000 дөчин сая таван зуун мянган төгрөг/ гэрээ 

байгуулах тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. 

3. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2019 оны А/11 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан Үнэлгээний хороо байгуулах тухай, Сангийн сайдын 2013 оны 125 дугаар тушаалын 

1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Барааны үнийн санал авах тендерийн баримт бичиг”-ийг 

ашиглан тендерийн баримт бичгийг боловсруулан захиалагчаар батлуулсан. 

Уг тендер төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем tender.gov.mn сайтаар 2 

удаа зарлагдсан. Тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендерийг 2019.05.17-ны 16:30 

цагаас өмнө хүлээн авч, тус өдрийн 17:00 цагт нээв. Тендерийг нээхэд Гүн орон зай ХХК, 

Бэрсүн ХХК үнийн санал ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр НХЭГ/ХЭХ-2018/06 

дугаар бүхий тендерийн Сармисны үр нийлүүлэгчийг сонгох ажиллагаанд тус тендерт 
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чадварын шаардлага хангаж “Хамгийн сайн үнэлэгдсэн” Бэрсүн ХХК-тай /23.700.000-хорин 

гурван сая долоон зуун мянган төгрөг/ гэрээ байгуулахыг захиалагчид зөвлөмж хүргүүлсэн. 

4. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2019 оны А/15 дугаар “Үнэлгээний 

хороо байгуулах тухай” тушаалын дагуу НХЭГ/ХЭХ-2019/04 дугаар бүхий Нарийн ногоо 

тариалах хүлэмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, үнийн санал авах авах тендерийг Төрийн 

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

дагуу зохион байгуулсан. Тус тендерийг төрийн худалдан авах ажиллагааны систем 

/www.tender.gov.mn/ цахимаар зарлаж, 2019.05.01-ний өдрийн  09:00 минутаас өмнө хүлээн 

авч, тухайн өдрийн 09:30 цагт нээтийг хийсэн. Тендерийг нээхэд Евро декор тавилга ХХК 

/үнийн санал-47.100.000/, Ногоон харш ХХК /46.950.000/ тус тус үнийн санал ирүүлсэн байв.   

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /tender.gov.mn/-ээр зарлагдсан 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх НХЭГ/ХЭХ-2019/04 дугаар 

бүхий “Нарийн ногоо тариалах хүлэмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” Үнэлгээний 

хорооны дүгнэлтийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дахь заалтын дагуу хүргүүлж байна.  

Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр тус тендерт чадварын шаардлага хангаж “Хамгийн 

сайн үнэлэгдсэн” тендер ирүүлсэн оролцогч Ногоон харш ХХК-тай /46.950.000, дөчин зургаан 

сая есөн зуун тавин мянган төгрөг/ гэрээ байгуулахыг захиалагчид зөвлөмж хүргүүлсэн. 

5. Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлээр Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих сангаас санхүүжигдэх Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалт зохион байгуулах сургалтын 

байгууллагыг сонгон шалгаруулах НХЭГ/ХЭХ-2019/07 дугаар бүхий нээлттэй тендерийн 

урилгыг www.tender.gov.mn цахим системд нийтлэн, тендерийг хүлээн авах ажил хийгдэж 

байна.    

3.6. НИЙСЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД 2018 

ОНД ГАРГАСАН ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ТУХАЙ 

Захирамжлалын баримт бичгийн L-monitoring программд Монгол улсын Ерөнхийлөгч, 

УИХ, Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Тэргүүлэгчдийн 

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

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

Нийслэлийн удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар зэрэг захирамжлалын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг улирлаар Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор 

батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 

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

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

журмын дагуу гарган дээд шатны байгууллагуудад тайлагнан ажиллалаа.  

Тайлант хугацаанд холбогдох дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан даалгавар, 

чиглэл зөвлөмж, хяналтын байгууллагуудаас тавигдсан акт, албан шаардлагыг хяналтанд 

бүрэн авч, хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар давхардсан 

тоогоор нийт 80 гаруй тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг улирал, хагас жилээр гарган, холбогдох 

дээд газруудад хүргүүлсэн. 

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

ажиллагааны хөтөлбөр болон Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 

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

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай 2019 онд байгуулсан Үр дүнгийн гэрээ зэрэг бодлогын болон 

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

http://www.tender.gov.mn/
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дугаар захирамжаар баталсан журмын дагуу заасан хугацаанд НЗДТГ-ын холбогдох 

хэлтсүүдэд тайлагнан ажиллав. 

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

2017 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 

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

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

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

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

тайлагнан ажиллалаа.  

Тус байгууллагын албан бичиг хөтлөлтийн eDoc програмаар 2019 оны эхний хагас 

жилийн байдлаар 600 гаруй албан бичиг ирснийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн, 100 гаруй 

дүрэм журам, төлөвлөгөө, тайлан боловсруулан бүртгэж холбогдох байгууллага, аж ахуй 

нэгжид хүргүүлсэн байна. 

 

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

Засгийн Газрын Төрийн байгууллагын чиг үүрэг, дахин хуваарилах аргачлалыг 

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

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс зохион байгуулсан “Агентлагийн чиг үүрэг болон 

үзүүлэлт тодорхойлох тухай” 2 удаагийн хэлэлцүүлэг, сургалтанд тус байгуулллагын хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн, холбогдох албан тушаалтнууд оролцож, ХНХЯ-ны 

техникийн ажлын хэсгээс гаргасан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын чиг үүрэг дахин 

хуваарилах шинжилгээний явцын тайлантай танилцан, байгууллагын чиг үүргийг тодорхойлон 

холбогдох дээд шатны байгууллагуудад тайлагнанлаа.  

Байгууллагын үндсэн чиг үүргийг тодорхойлох үзүүлэлтүүдийг боловсруулах тухай 

сургалтаар өгсөн аргачлал, зөвлөмжийг газар, хэлтсийн дарга, холбогдох мэргэжилтнүүдэд 

танилцуулж, газрын үндсэн чиг үүргийг тодорхойлох үзүүлэлтүүдийг хамтран боловсруулж, 

нийслэлийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн. 

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

ээр үнэлүүлнэ. Үүнд:  

1) Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин,  

2) Ажилгүйдлийн түвшин,  

3) Ажиллах хүчний оролцооны түвшин. 

Нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар /1212.mn/ хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түвшин 47,2 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 13,1, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 

54,3 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс ажилгүйдлийн түвшин 4,2 пунктээр өссөн, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түвшин 2,2 хувиар буурсан, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 0,9 хувиар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1 

Эрхэм зорилго, үйл 
ажиллагааны стратегийн 
зорилт, зорилго, 
тэргүүлэх чиглэл болон 
тэдгээрийн хүрээнд авч 

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 

100,0 
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хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, түүний үр дүн, 
зохион байгуулалтын 
бүтцийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

захирамжийн дагуу байгууллагын цахим сайт, 
мэдээллийн самбарт байгууллагын эрхэм зорилго, үйл 
ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтэц, нийт 
албан хаагчдын ажлын байрны жагсаалт зэрэг 
мэдээллүүдийг байршуулан тухай бүр шинэчилсэн. 
Тус байгууллага нь 2019 онд 20 хүний орон тоотой, 288,5 
сая төгрөгийн урсгал үйл ажиллагааны төсөвтэй, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан 4  
хөтөлбөрийн 8 арга хэмжээнд 1.219.350,0 мянган 
төгрөгийн санхүүжилттэй, Нийслэлийн ИТХ-аас баталсан 
2 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллав. Бүтэц, орон тоо, 
батлагдсан төсвийг хууль тогтоомжийн дагуу зарцуулан, 
хяналт тавин ажиллаж байна. Шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилт, Засгийн газрын 2017 онгы 89 дүгээр тогтоолын 
11 дүгээр хавсралтаар баталсан “Ил тод байдлын 
шалгуур үзүүлэлт”-ийг хангаж, байгууллагын 
ubbirj.ub.gov.mn болон shilendans.gov.mn сайтад санхүү 
төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан болон бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 
аудитын дүгнэлт зэрэг 27 нэр төрлийн мэдээллийг хууль 
журманд заасан хугацааны дотор оруулж хэвшээд байна. 
Мөн ХЭДСангийн болон санхүүгийн үйл ажиллагааны 
сарын мэдээ тайланг хууль журманд заасан маягтын 
дагуу үнэн зөв гаргаж, дээд шатны байгууллагад цаг 
хугацаанд нь тайлагнан ажиллалаа. 
Мөн байгууллагаа сурталчлах, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих чиглэлээр улс, орон нутгийн хэмжээнд баримталж 
буй бодлого, шийдвэрийг иргэд,  олон нийтэд сурталчлах 
ажлыг тасралтгүй зохион байгуулав. Үүнд:   
✓ Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах талаарх хэлэлцүүлэг, шийдвэр, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2019-2020 онд 
хэрэгжүүлэхээр баталсан төсөл, хөтөлбөрүүд, зохион 
байгуулсан арга хэмжээ, ХНХЯ, ХХҮЕГ, нийслэлийн 
ЗДТГ-аас гаргасан хууль, эрх зүйн актууд, холбогдох 
бусад мэдээ, мэдээллийг Газрын албан ёсны  
www.ubbirj.ub.gov.mn цахим сайт, фэйсбүүк хуудсууд, 
131896 тусгай дугаараар иргэд, олон нийтэд хүргэв. 
✓ Ажил олгогчдоос ирүүлсэн сул чөлөөтэй ажлын 

байрны захиалгыг Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газрын www.ubbirj.ub.gov.mn цахим хуудасны “Ажлын зар” 
цэсэнд байршуулж, тухай бүр шинэчлэн иргэд, олон 
нийтэд хүргэж байна.   

2 

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

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

95,0 

http://www.ubbirj.ub.gov.mn/
http://www.ubbirj.ub.gov.mn/
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3 

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

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

100,0 

4 

Үйл ажиллагаандаа 
мөрдөж байгаа хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
зааврыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 
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;  
2. Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдлыг хангах 
чиглэлээр: 
- Газрын даргын “Б” тушаалууд “Төрийн албан хаагчийн 
ёс зүйн дүрэм”, байгууллагын “Хүний нөөцийн хөгжлийн 
хөтөлбөр”, “Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, албан хаагчдыг 2019 онд 
чадавхижуулах сургалтын төлөвлөгөө,  байгууллагын 
бүтэц, хүний нөөц, албан хаагчдын нэр, албан тушаал, и-
мэйл хаяг, холбоо барих утас зэрэг мэдээлэл; 
3. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангах 
чиглэлээр: 
- Байгууллагын төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн 
тайлан, санхүүгийн тайлан болон бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 
байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт; 
-Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн 
гүйлгээг тухай бүр, төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт, 
төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт, санхүүгийн тайланд 
хийсэн аудитын дүгнэлт, дараа жилийн төсвийн төсөл 
зэрэг мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд заасан 
хугацаанд тус тус байршууллаа. 
4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны 
ил тод байдлыг хангах чиглэлээр: 
Энэ онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 
санхүүжилтээр тус газраас 192,9 сая төгрөгийн өртөг 
бүхий Үрийн төмс, сонгины үр, сармисны үр худалдан 
авах, нарийн ногоо тариалах 15 ширхэг хүлэмж худалдан 
авах тухай 4 тендерийг цахимаар зохион байгууллаа. Мөн 

100,0 



44 
 

Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлээр 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүжигдэх 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалт зохион байгуулах 
сургалтын байгууллагыг сонгон шалгаруулах НХЭГ/ХЭХ-
2019/07 дугаар бүхий нээлттэй тендерийн урилгыг 
www.tender.gov.mn цахим системд нийтлэн, тендерийг 
хүлээн авах ажил хийгдэж байна. Тендер, худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой бүхий л баримт бичиг, 
төлөвлөгөө, тайлан мэдээг хууль журманд заасан 
хугацаанд шилэн дансны болон  
ulaanbaatar.procurement@gmail.com цахим сайтад тухай 
бүр байршуулан ажиллалаа. 

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; 

Тайлант хугацаанд тус байгууллагаас шинээр 
боловсруулж буй бодлогын баримт бичиг болон томоохон 
захиргааны хэм хэмжээний акт гараагүй болно. Дэмжих 
төвийг сурталчлах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
чиглэлээр улс, орон нутгийн хэмжээнд баримталж буй 
бодлого, шийдвэрүүдийг иргэд,  олон нийтэд сурталчлах 
ажлыг тасралтгүй зохион байгуулж, байгуулллагын 
ubbirj.ub.gov.mn сайтад 80 гаруй мэдээллийг оруулсан ба 
тандалтын тоо 50 гаруй мянгад хүрсэн байна. Мөн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний чиглэлээр 3 
төрлийн гарын авлага, брошур, хороодод байршуулах 
хөдөлмөр эрхлэлтийг Дэмжих төвийн мэдээлэл бүхий 152 
самбар, “Хөдөлгөөнт бирж” арга хэмжээний хүрээнд 1 
минутын видео шторк зэргийг бэлтгэн гаргав.  
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Үзүүлж байгаа 
үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг боловсронгуй 
болгох зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад 
тавигдах MNS:6620-2016” 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. Энэ онд тус Газраас хөдөлмөрийн зах зээлийн 
талаарх мэдээ, мэдээллийг иргэдэд түргэн шуурхай 
хүргэх шинэлэг арга технологи нэвтрүүлж, үүрэн 
холбооны оператор компаниудтай гэрээ байгуулан, 
бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдийн гар утсанд ажлын байрны 
захиалга, өдөрлөг, арга хэмжээний талаарх мэдээллийг 
өдөр тутам 131896 тусгай дугаараас автомат зурвас 
/мессеж/-аар илгээгээд байна. Мөн бүртгэлтэй ажил хайгч 
иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад сар тутам 
өөрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлын талаарх 
мэдээллээ дээрх тусгай дугаар руу мэдээлэх хялбар арга 
хэрэгсэл /цахим/ нэвтрүүлэв.  

2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны 
хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, алслагдсан дүүрэг, 
хороодын иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
болон хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, 
ажилгүй иргэдийг бүртгэх, ажилд зуучлах зэрэг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх 
зорилгоор “Хөдөлгөөнт бирж”-ийг ажиллуулж байна.  
     3. Нэг өрх-нэг ажлын байр хөтөлбөрийн хүрээнд 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг Дэмжих төвийг өнгөрсөн онд 
Дүнжингарав дахь нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд 
байгуулсан бөгөөд энэ онд хүн амын онцлог, нягтаршилд 
тохируулан шинээр нийслэлийн баруун бүсэд байгуулах, 
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төвийн байр, талбайг шийдвэрлүүлэхээр Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын яам, Олон улсын донор 
байгууллагууд бусад холбогдох байгууллагуудад хандаад 
байна.  

4. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт, цагийн ажлыг 
тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор Оюутны 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 25 төвийн үйл ажиллагааг 
идэвхижүүлж, 2018 онд “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. 

5. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө, 
мэдээллийн үйлчилгээг иргэдэд ганцаарчилсан, бүлгийн 
хэлбэрээр, бүртгэл мэдээллийн үйлчилгээг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нэгдсэн систем LMIS, Job opensoft 
программууд, иргэний үнэмлэх уншигч машиныг тус тус 
ашиглан хүргэж байна.  

7 

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

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан 
хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд, 
ХХҮЕГ-ын даргын баталсан мэргэжлийн болон давтан 
сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 70 гаруй сургалтын 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, сургалтын 
байгууллагуудын нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа 
үйл ажиллагааны чиглэлийг мэдээллийн самбартаа 
байрлуулан ажиллав. Энэ онд Олон улсын 10 гаруй донор 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, ажил хайгч иргэн, 
ажил олгогчдод чиглэсэн зөвлөх үйлчилгээг шинэлэг 
хэлбэрээр зохион байгууллаа. Үүнд: 

- “Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн” нь 
нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдийн онцлогт тохируулан 
ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, сэтгэл зүйн 
ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээг; 

- “Ажил мэргэжил судлалын Үндэсний хүрээлэн” нь 
“Ажилд зуучлах үйлчилгээг шинэлэг хэлбэрээр туршин 
нэвтрүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлж, ажил олгогчдод хүний 
нөөцөө оновчтой бүрдүүлэх, ажил хайгч иргэдэд ур 
чадвараа тодорхойлох, ажилд ороход шаардлагатай 
баримт бичиг боловсруулах, ярилцлагад бэлтгэх, ажил 
хайх мэдлэгтэй болох, ажлын байранд тогтвортой 
ажиллахад чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг;  

- “Карьер хөгжлийн төв” нь “Тохирох ажилд зөв 
хүнийг” төсөл хэрэгжүүлэн ажил идэвхтэй хайж буй 
иргэдийн зан төлөв, авьяас сонирхол, хандлага, ур 
чадварыг технологийн дэвшил ашиглан тестийн аргаар 
дэлгэрэнгүй тодорхойлж, түүнд тохирсон карьер хөгжлийн 
зөвлөх үйлчилгээг тус тус үзүүлж байна.  
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8 

Тухайн байгууллага 
тодорхой төрлийн аж 
ахуйн үйл ажиллагаа 
эсхүл бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл олгодог бол 
тухайн зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
эрхлэх үйл ажиллагааны 
чиглэл, зөвшөөрөл 

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

Үнэлэх 
болом
жгүй 
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олгосон болон дуусгавар 
болох хугацааг цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

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 2019 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан 
төсөл, хөтөлбөрүүд, түүнд хэрхэн хамрагдах, зохион 
байгуулагдсан арга хэмжээний талаарх мэдээллүүдийг 
нээлттэй, ил тод байршуулсан. Хөдөлмөр Эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлийн 2019.01.14-ний өдрийн 01 дугаар 
тогтоолоор баталсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөрүүдийн  

1. Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур 
чадвар олгох хөтөлбөрийн  

- Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах 
арга хэмжээ;  

2. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн  
- Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, түр ажлын 

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

ажилд зуучлах; 
-  Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо 

тариалах арга хэмжээг зохион байгуулж орлогын дэмжлэг 
үзүүлэх;  

3. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
бизнесийг дэмжих хөтөлбөр;  

- Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих арга 
хэмжээ 

4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг 
дэмжих хөтөлбөр 

-  Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт явуулах зэрэг 
хөтөлбөр арга хэмжээний хэрэгжилт, явц, байдлын 
талаар Ulaanbaatar.mn болон Ubbirj.ub.gov.mn цахим 
хаяг, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар-Facebook 
пэйж хуудаст байрлуулан тухай бүр мэдээллийг 
шинэчлэн ажиллалаа. 

100,0 

Хэсгийн дундаж хувь: 97,5 % 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал; 

1 

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

Тайлант хугацаанд, тус газрын дотоод ажил хариуцсан 
мэргэжилтний сул орон тоонд Төрийн албаны тухай 
хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 44 дүгээр зүйлийн 44.2, 
Хөдөлмөрийн дотоод журмын 8.1.1 дэх заалтыг тус тус 
үндэслэн Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн Ажлын байрны 
бүртгэл, ажилд зуучлах, зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн Д.Гэрэлцэцэгийг 2019.05.20-ны өдрөөс 
эхлэн Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дотоод ажил 
хариуцсан мэргэжилтнээр /даргын туслах/ шилжүүлэн 
томилсон. 

100,0 

2 

Албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 

Засгийн Газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор “Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрэм” шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Газрын 
даргын 2019 оны “Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн батлах тухай” А/06 дугаар тушаалын дагуу 

100,0 
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байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын 
баримтлах ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэн, 
хуулийн этгээд, төрийн албан хаагчийн гомдол, 
мэдээллийн дагуу төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 
хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлыг хянан шалгаж, эцэслэн 
дүгнэж, шийдвэр гаргах эрх бүхий “Ёс зүйн зөвлөл”-ийг 3 
жилийн хугацаатай 5 хүний  бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн 
байгуулж байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн 
самбарт ил тод байршуулсан. 

3 

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

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай, Хувь хүний нууцын тухай, Байгууллагын нууцын 
тухай, Төрийн нууцын тухай хуулиудын хүрээнд Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоол болон 
Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/606 дугаар 
захирамжийн дагуу байгууллагын цахим сайт, шилэн 
дансанд Газрын даргын “Б” тушаалууд, Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм, байгууллагын бүтэц, хүний нөөц, 
албан хаагчдын албан тушаал, и-мэйл хаяг, холбоо барих 
утас зэрэг мэдээ мэдээллийг олон нийтэд ил тод 
байршуулан ажиллав. Мөн “Нийслэлийн эрх зүйн 
мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам”-ын дагуу 
http://ublegal.mn сайтад захирамжлалын баримт бичгийг 
бүртгэх, тайлан мэдээг заасан хугацаанд хүргүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
тус байгууллагаас А тушаал 27, Б тушаал  24 нийт 51 
тушаал гарсан бөгөөд тухай бүрт мэдээллийн санд 
бүртгэн оруулсан. Мөн 2017 оноос хойших 
захирамжлалын баримт бичгийг мэдээллийн санд нөхөн 
оруулах ажил хийгдэв.  

90,0 

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 2019 онд гарсан Б тушаалууд 
болон хүний нөөцийн чиглэлээр хийгдэх ажлын 
төлөвлөгөөг мэдээллийн самбар болон 
http://ubbirj.ub.gov.mn цахим хуудасны хууль эрх зүй 
цэсэнд байршуулсан. Мөн холбогдох хууль тогтоомжийн 
хүрээнд албан хаагчдад ажиллах урам зориг, хүсэл 
эрмэлзэл бий болгох, ажилдаа үр бүтээлтэй, тогтвор 
суурьшилтай ажиллах  нөхцөлийг  бүрдүүлэх зорилгоор 
“Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болон 
түүний дагуу гарсан тушаал, шийдвэрүүдийг ил тод 
мэдээлсэн.  

90,0 

5 

Албан хаагчдын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 
ажиллагааг үнэн зөв, 
шударга болгох 
чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга 
хэмжээний талаар цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх; 

Төрийн албаны тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн дагуу тус 
Газар нь 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө 
боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна. Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг 7 хоногоор тооцон, нэгтгэл, дүн мэдээг 
холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хугацааны дотор 
тайлагнан, хүргүүлж байна. Мөн төрийн үйлчилгээний 
албан хаагчид 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөгөө 
нэгжийн дарга нараар батлуулан хагас жилийн ажлын 
гүйцэтгэлээ тайлагналаа.  

90,0 

Хэсгийн дундаж хувь: 94,0% 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 97,3 % 

 

 

 

http://ublegal.mn/
http://ubbirj.ub.gov.mn/
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

5. 1. ТҮНШЛЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Газар нь Дэмжих төв, Сонор плаза дахь Цагийн ажлын биржээр 

дамжуулан байгуулллагын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, нийслэлийн хүн амын 

хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор салбарын болон орон нутгийн холбогдох төрийн 

болон төрийн бус байгууллагууд, дүүрэг, хороод, албан бус салбартай уялдаа холбоотой 

хамтран ажиллаж, хамтын ажиллагаа, түншлэлийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон талт ажлыг 

зохион байгууллаа. Тус ажлын хүрээнд оны эхний хагас жилийн байдлаар:  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 2019 

оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр олон улсын донор 

байгууллагуудын холбогдох албаны хүмүүс 

зочлон, нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа ямар түвшинд 

байгаа, хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн 

байдал, ирээдүйн чиг хандлага, цаашид хамтын 

ажиллагаагаа ямар чиглэлд өргөжүүлэн ажиллах 

талаар санал бодлоо солилцлоо. Уулзалтанд 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Германы 

хамтын ажиллагааны нийгэмлэг GIZ, Швейцарийн 

хөгжлийн агентлаг SDC, Монгол улсад ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

төсөл SECiM, Дэлхийн банк The World Bank, Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төсөл GFA зэрэг олон улсын байгууллагуудын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчид оролцов. 

Уулзалтын үеэр албаны зочид төлөөлөгчдөд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн 

үйлчилгээний танхимууд, бүртгэл мэдээллийн систем, программ хангамжийн талаар 

танилцуулж, дурсгалын зүйл дурсгав. 

✓ 2019 оны 02 дугаар сард Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн н.Чулуун-Эрдэнэтэй уулзаж, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, “Ирмүүн 

төгс” хувийн хөдөлмөрийн биржийн ажилтнуудад төвийн үйл ажиллагааг танилцуулж, 

харилцан туршлага солилцов. 

✓ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий 

газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулсан www.mergejil.mn цахим 

мэдээллийн хөтчийн танилцуулга арга хэмжээнд хэлтсийн 

албан хаагчид оролцож, мэдээлэл солилцсон.  

✓ 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Нийслэлийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын www.job.opensoft.mn бүртгэлийн 

системийг сайжруулах, хөгжүүлэх болон програмаас бүртгэлтэй 

иргэний гар утас руу автомат мессеж илгээх талаар мэргэжлийн 

байгууллагатай уулзаж, арга зүйн зөвлөгөө авлаа.  

✓ “Сайн дурынхны хөгжлийн төв” ТББ-д 2019 оны 03 

дугаар сарын 19-ний өдөр 3 төрлийн 600 ширхэг гарын авлага, 

тараах материалыг хүлээлгэн өгч, иргэдэд ерөнхий 

боловсролын сургуулийн сурагчдад хөдөлмөрийн зах зээлийн 

мэдээлэл хүргэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл 

ажиллагааг нь дэмжин ажиллалаа.   

https://www.facebook.com/hashtag/giz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sdc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secim?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/theworldbank?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gfa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFui2-PQ8ulNGKgPg-1nbFyGE2FqCAONiU69Y8p5xUB4Clnv99dJ06SANyQkP_d7ozb1kgyqmnai8pUulHvOt6RsYqBRNykXni1qDPR3y9sUZtSDVeKCu6ZhJ0f3laSILNMit4neDlcssiHyT7J4Rj3VPWRopVe9owV_3iv_ktgAt5Ltsptx5MheCU_LqGKVb59Ojk1icqFAScXQNxy9j9KP3kxGtKdzTBJnTENSq0a_ynl2JInin9GOMVn7undHve6raY9OKc7-XTziqEj8mFVKCa7-XIDjouNrvoZ0t6wWl2FWcPxj6ii54uWUpbuGy7q_YUcFWmG0X1J-d17oPnLX3Q&__tn__=%2ANK-R
http://www.mergejil.mn/
http://www.job.opensoft.mn/


49 
 

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 

Дэлхийн банкны төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн 

холбогдох албаны хүмүүсийг урьж, 2019 оны 03 

дугаар сарын 28-ны өдөр уулзалт зохион 

байгуулав. Уулзалтын үеэр Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Хэлтсийн дарга 

С.Нямдорж, Ахлах мэргэжилтэн Д.Баясгалан, 

"Опенсофт" ХХК-ий захирал Р.Жаргал нар төвийн 

үйл ажиллагаа, бүртгэл мэдээллийн системийн 

талаарх мэдээлэл, танилцуулгыг зочид 

төлөөлөгчдөд хүргэж, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцов.  

✓ Холбооны Бүгд найрамдах Герман улсын Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн яам 

болон Азийн хөгжлийн банкны хамтын 

санаачлагаар Монгол улсад анхлан хэрэгжүүлж 

буй “Build4Skills” буюу “Ур чадварыг хөгжүүлэх нь” 

төслийн хүрээнд 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний 

өдөр “Асем клуб”-т зохион байгуулагдсан 

төлөвлөлтийн семинарит оролцсон. Семинарийн 

үеэр бүлгээр ажиллан, төслийн хүрээнд хийж 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны боломж нөхцөл,  

гарц шийдлийн талаар төлөвлөлт хийж, ажлын 

хэсгүүдэд танилцууллаа. 

✓ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар үүрэн холбооны оператор компаниудтай гэрээний үндсэн дээр хамтран ажиллаж,  

автомат мессежийн үйлчилгээг 2019 оны 03 дугаар сараас 

нэвтрүүлж эхэлсэн. Энэхүү үйлчилгээгээр Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвд бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдийн гар 

утсанд ажлын байрны захиалга болон өдөрлөг, арга 

хэмжээний талаарх мэдээллийг 131896 тусгай дугаараас 

мессежээр илгээх болон хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх 

мэдээллийг авах боломжтой болсон.  

✓ АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн 

санхүүжилтээр “World Learning” олон улсын ТББ-ын 

хэрэгжүүлж буй LEAD Mongolia хөтөлбөрийн "Ажил хийх гоё" 

төслийг Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар дэмжин 

ажиллаж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Карьер 

хөгжлийн төвтэй хамтран дээрх төсөлд хамрагдсан 15 

залуучуудад “Ажлын байран дахь хувь хүний онцлог тодорхойлох тест”-ийн аргаар үнэлгээ 

хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүллээ.  

✓ 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын захирагч С.Амарсайхан Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв болон Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвд ажилласан ба энэ үеэр төвийн үйл ажиллагааг танилцуулсан.  

✓ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн 

хамтран өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулан “Эрдэм мэргэжлээ сонгосон нь” комик номыг эрхлэн 

гаргалаа.  

https://www.facebook.com/hashtag/leadmongolia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB96IszQcKpcuQfEAiRTVGUQqhdhgtqBBgHFTiWBO2gIHDzR50ckRXEOIEwwJLwDgIwCzl0Rf0NpzsBY2oS-UsTo7jvaC6gx5yQljJyoSmyFphdL7yvZrsrmrm-BypHGYJyETa9lGUskxgDIjA6l8yKreSPhsJv3xSyrNf6T5hMfIqN7Rai-pz3vGpHtlmQ9EJNsjdLLc8FyvfgPL4k-jFEXfzMv_RSpGuYw4PIhGoDElZl6nb3u9BYNHmFEY3m92HJGywKyHjVnln6m8h1rqgCIfwBd5_Fc5UBFBKRxOMjowHRlu5xIJVttETyZdYsakdjWRSO3NUkZsXwi9BLNxEja9Cq&__tn__=%2ANK-R
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✓ "Лайсэнс" академаас 2019 оны 04 

дүгээр сарын 19, 20-ны ѳдрүүдэд зохион 

байгуулсан "Монгол Японы хѳдѳлмѳрийн болон 

боловсролын үзэсгэлэн яармаг" арга 

хэмжээг Нийслэлийн Хѳдѳлмѳр эрхлэлтийн 

газар дэмжин ажилласан. Тус үйл ажиллагааны 

хүрээнд Хѳдѳлмѳр эрхлэлтийг дэмжих тѳв 

ажлын байрны бүртгэл, зуучлал, зѳвлѳгѳѳ 

мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлсэн ба 80 орчим 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад зохистой 

хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх ном, гарын 

авлагаар хангав.  

✓ Монгол улсад хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага үүсч хөгжсөний 60 жил, Олон улсын 

хөдөлмөрийн байгууллага байгуулагдсаны 100 жилийн ойг 

тохиолдуулан “Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын 

нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр 

Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан. Нээлттэй хаалганы 

өдөрлөгийг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын үйл 

ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулах, салбарын 

үйлчилгээг цогцоор нь нэг дороос үзүүлэх зорилгоор зохион 

байгуулсан ба Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалыг 

ерөнхий газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар болон 

нийслэл, дүүрэг дэх газар хэлтсүүд, Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Олон 

улсын Хүүхдийн Найрамдал цогцолбор, Өнөр бүл хүүхдийн төв, Мэргэжлийн боловсрол 

сургалтын байгууллагууд, 10 хувийн хөдөлмөрийн бирж, 60 гаруй ажил олгогч зэрэг төр, хувийн 

хэвшил, иргэний нийгмийн нийт 120 гаруй байгууллагууд нэгдэн оролцсоноороо онцлог болов.  

✓ МҮЭХ Олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн өдөр, Олон улсын 

хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жилийн ойн хүрээнд МҮЕХ-ны ерөнхий зөвлөлөөс 2019 оны 05 

дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсан “Эв нэгдэл-Зохистой хөдөлмөрийн төлөө” 

өдөрлөг, зөвлөгөөнд Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын Хэлтсийн дарга Г.Ганзориг 

болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцов.  Арга 

хэмжээний хүрээнд эв нэгдэл, зохистой хөдөлмөр 

эрхлэлтийн зөвлөгөөн болон нээлттэй хаалганы 

өдөрлөгт оролцож, хөтөлбөрийн дагуу хамтран 

ажиллалаа. 

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2019 

оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр ХААИС-иас 

зохион байгуулсан "Job fair" өдөрлөгийн хүрээнд 

хамтран ажиллаж, тус сургуулийг төгсөж буй 300 

орчим оюутанд "Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт"-ыг бүлгийн хэлбэрээр зохион 
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байгуулан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч, ном 

гарын авлагаар хангав. 

✓ Карьер хөгжлийн төв, Зориг сан, Монгол Улсын Их Сургууль хамтран 2019 оны 05 

дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулсан "Job and Career Fair" арга хэмжээнд Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төв оролцлоо. Тус сургуулийг 

төгсөж буй оюутан залуучуудад Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг 

сурталчилан танилцуулж, ажил хайх, ажилд орох, 

ажил хийхэд шаардлагатай зөвлөмж бүхий ном 

гарын авлагаар ханган, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэв. Мөн арга хэмжээний 

үеэр зохион байгуулагдсан панел хэлэлцүүлгийн 

хүрээнд төгсөгч оюутнуудад хөдөлмөрийн зах 

зээлийн 

төлөв байдал, чиг хандлагын талаар мэдээлэл өгч, 

эрэлттэй ажил мэргэжил, ажил олгогчдын хайж буй ур 

чадвар, хандлагын талаар халуун яриа өрнүүлэв. 

✓ Ажил хайгч иргэдийг бүртгэн, ажлын шууд 

ярилцлагад хамруулах зорилгоор Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, "Yes MPP" ТББ, "Таван 

богд групп" ХХК хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 10, 

11-ний өдрүүдэд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий 

газрын байранд “100 Ажлын байрны өдөрлөг” 

зохион байгуулсан. 

✓ Их, дээд сургууль төгсөгчид болон төгсөх 

курсын оюутнууд, ажил идэвхтэй хайж буй 

залуучууд, Япон улсад ажиллах сонирхолтой 

инженерүүдэд зориулсан “JOB EXPO-2019” Ажлын 

байрны үзэсгэлэн, яармагийг 2019 оны 05 дугаар 

сарын 17, 18-ны өдрүүдэд “Blue Sky tower”-т 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар ШУТИС 

төгсөгчдийн холбоо хамтран зохион байгуулсан. 

Арга хэмжээний хүрээнд 6 дүүргийн ХХҮХ-ий 

зохион байгуулан оролцуулж, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг нэг дороос үзүүлсэн 

ба Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 300 орчим 

иргэнд үйл ажиллагаагаа сурталчилан танилцуулж, 

ном, гарын авлага, тараах материалаар хангалаа. 

✓ Монгол улсад хөдөлмөрийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

байгуулагдсаны 60 жил, Олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллагын 100 жилийн ойн хүрээнд Хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгааллын яамнаас 2019 оны 05 дугаар 

сарын 17-ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгуулсан "Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

салбарын үндэсний зөвлөгөөн"-д хэлтсийн албан хаагчид оролцсон. 
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✓ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар хамтран 

хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтнүүдийн дунд ажил 

мэргэжлийн “Ур чадвар-2019” арга хэмжээг 2019 

оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. 

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв нь ажилд 

зуучлах үйлчилгээнд шинэ арга хэлбэрийг туршин 

нэвтрүүлэх зорилгоор “Хэрэглээний сэтгэл 

судлалын хүрээлэн”, “Ажил мэргэжил судлалын 

Үндэсний хүрээлэн”, “Карьер хөгжлийн төв” зэрэг 

байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, ажил хайгч 

иргэд, ажил олгогчдод зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүний хүрээнд “Хэрэглээний сэтгэл 

судлалын хүрээлэн” нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдийн онцлогт тохируулан ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээг, “Ажил 

мэргэжил судлалын Үндэсний хүрээлэн” ажил олгогчдод хүний нөөцөө оновчтой бүрдүүлэх, 

ажил хайгч иргэдэд ур чадвараа тодорхойлох, ажилд ороход шаардлагатай баримт бичиг 

боловсруулах, ярилцлагад бэлтгэх, ажил хайх мэдлэгтэй болох, ажлын байранд тогтвортой 

ажиллахад чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг, “Карьер хөгжлийн төв” ажил идэвхтэй 

хайж буй иргэдийн зан төлөв, авьяас сонирхол, хандлага, ур чадварыг технологийн дэвшил 

ашиглан тестийн аргаар дэлгэрэнгүй тодорхойлж, түүнд тохирсон карьер хөгжлийн зөвлөх 

үйлчилгээг тус тус зохион байгуулан хэрэгжүүллээ.  

 

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээний хүрээнд ажил олгогч 

байгууллагуудтай нягт уялдаа холбоотой 

ажиллаж, 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний 

өдрийн байдлаар 979 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын 3625 /өссөн дүн/ ажлын байрны 

захиалгыг мэдээллийн санд төвлөрүүлсэн. 

Эдгээр ажлын байрны захиалга болон хүсэлтийн 

дагуу 14 компанитай хамтран 19 удаа Ажлын 

байрны өдөрлөг зохион байгуулсан. 
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✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагааны хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 

алслагдсан дүүрэг, хороодын иргэдэд ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон 

хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, 

зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн ойлголтыг 

нэмэгдүүлэх, ажилгүй иргэдийг ажилд зуучлах 

зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг нэг 

цэгээс хүргэх зорилгоор “Хөдөлгөөнт бирж” үйл 

ажиллагааг 2019 оны 05-06 дугаар сард зохион 

байгууллаа.  Үйл ажиллагааны удирдамж, 

төлөвлөгөө, төсвийг батлуулж, газрын нийт албан 

хаагчдыг хамруулан зохион байгуулалтын арга 

зүйгээр хангаж ажилласан. Төлөвлөгөөний дагуу 

нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол, Хан-Уул, 

Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар 

дүүргүүдийн нийт 48 хорооны иргэдийг хамруулан 

13 байршилд ажиллаж, 2000 гаруй сул чөлөөтэй 

ажлын байрыг 1500 орчим иргэнд санал болгон, 

ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон 

хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл зөвлөгөө өгч, 6 

төрлийн ном, гарын авлагаар хангав. Үүнээс 200 

орчим ажил идэвхтэй хайгч иргэнийг хөдөлмөрийн 

зах зээлийн нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн системд 

бүртгэлээ. 

✓ Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн газар, 

гарааны бизнесийн таатай орчныг дэмжигч 

“СТАРТ” компани хамтран өсвөр үеийнхэнд 

зориулсан долоо дахь удаагийн “Мөрөөдлийн 

гараа” арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа. 

Энэ удаад “Өөрийгөө бүтээ” сэдвээр зохион 

байгуулсан бөгөөд 4 зочин уригдаж, нийт 363 залуу 

оролцов. Арга хэмжээнд ирсэн залуучуудын хичээх 

хүсэл эрмэлзэл, мөрөөдөлтэй байгаа байдал нь 

хамгийн үнэ цэнэтэй байв. Эдгээр залууст 

зорилгодоо хүрч, өөрийгөө бүтээхэд нь туслахаар 

“Авьяаслаг Монголчууд” шоу нэвтрүүлгийн хөтлөгч 

Б.Мандуул, “Turbo X” төслийн үүсгэн байгуулагч, 

фиттнес модел Б.Хулан, “Gumuda concept store”-

ийн үүсгэн байгуулагч Н.Хулан, “СТАРТ” компанийн 

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Б.Пүрэвсүрэн 

нар зөвлөгөө өгч, сонирхолтой яриа өрнүүллээ. 

✓ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нийгмийн хөгжлийн чиглэлээрх нийслэлийн 

төр, захиргааны байгууллагуудтай хамтран Улаан чулуутын хогийн цэг болон Олон улсын 

Нарантуул худалдааны төвд 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр явуулын оффисоор очиж 

ажилласан.  
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 Тус үйл ажиллагааны зорилго нь дээрх  газруудад ажиллаж буй иргэдийн нөхцөл 

байдалтай газар дээр нь очиж танилцах, санал хүсэлтийг сонсох, цаашлаад тулгамдаж буй 

асуудлуудыг шийдвэрлэх, цаашлаад зохистой ажлын байрыг бий болгоход төрийн болон 

төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагууд уялдаа холбоогоо сайжруулан оновчтой бодлого 

боловсруулан хэрэгжүүлэх явдал байв. Арга хэмжээнд Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Сайд 

С.Чинзориг, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа болон Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийгмийн халамжийн газар, 

Цагдаагийн газар, Боловсролын газар, Бүртгэлийн газар, Эрүүл мэндийн газрын холбогдох 

албан тушаалтнууд оролцсон ба тус ажлын хүрээнд дүгнэлт гарган, ойрын болон дунд 

хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан Нийслэлийн Засаг 

даргын орлогч Ш.Анхмаад хүргүүлэхээр боллоо. 

 

Ажлын байрны өдөрлөгийн тоон үзүүлэлтийг хүснэгтээр харуулбал: 
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1 "Жигүүр гранд групп" ХХК 2019.03.04 
150 15 200 68 32 

2 2019.03.05 

3 "Гоёо" ХХК 2019.03.06 
160 20 200 256 162 

4 2019.03.07 

5 "Марч констракшн" ХХК 2019.03.14 100 15 150 11 4 

6 "ЗА майн сервисиз" ХХК 2019.03.20 
40 5 100 69 24 

7 2019.03.21 

8 "Хүрд" ХК 2019.03.27 
90 8 100 10 10 

9 2019.03.28 

10 "Суман гүн" ХХК 2019.04.08 
40 5 100 7 4 

11 2019.04.09 

12 "Таван богд групп" ХХК 2019.05.10 
100 3 1000 180 98 

13 2019.05.11 

14 

"М Си Эс Кока кола" ХХК 

2019.05.22 

75 9 250 32 15 

"Скай резорт" ХХК 48 13 150 23 12 

"Юнисервис солюшн" ХХК 27 3 100 1 0 

15 "ТХ Констракшн" ХХК 2019.05.29 120 9 100 2 2 

16 "Новотел" зочид буудал 2019.06.04 31 9 200 15 13 

17 “Номадс хоспиталити” ХХК 2019.06.11 
150 26 500 62 11 

18 2019.06.12 

19 
“Lhamour-Натурал 

Эссеншлс” ХХК 
2019.06.14 5 3 50 8 5 

Нийт  1136 143 3200 744 392 
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5.2. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ 

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2019-2020 оны 6 бүлэг 51 заалт бүхий улсын 

хэлэлцээр энэ оны 4 дүгээр сард байгуулагдсан бөгөөд хэлэлцээрт - ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх, - иргэд, төрийн албан хаагчдын цалин, тэтгэврийг 2020 онд нэмэгдүүлэх, 

нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, - хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн ослыг 

бууруулах, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, боловсронгуй болгох асуудлууд тусгагдсан байна. 

Талууд уг асуудлыг хэрэгжүүлэх талаар хоёр жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулахаар 

ажиллаж байна.    

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 

2018 оны 04 дүгээр сард “Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн нийслэлийн салбар зөвлөл”-

ийг шинэчлэн байгуулж, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудлыг талууд хамтран 

хэлэлцэн шийдвэрлэж байна.  

   Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 

2019.03.25-ны өдрийн 2/845 тоот албан бичиг, 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019.05.13-ны өдрийн 

А/436 дугаар захирамжаар  “Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-2019”-ыг “Эрүүл 

аюулгүйн ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө” уриан дор 

нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан 

ажиллалаа.  

Тус Газраас уг ажлыг зохион байгуулж, 

хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны амь нас, 

эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, 

холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг 

ханган ажиллалаа.  

Аяны хүрээнд, 750 гаруй иргэнд мэдлэг, 

мэдээлэл хүргэн, ХАБЭА-н хууль, мэргэжлээс 

шалтгаалах өвчлөл, осол гэмтлээс урьдчилан 

сэргийлэх тухай асуудлаар плакат, ном, гарын 

авлага хэвлүүлэн төр захиргааны байгууллага, 

сүлжээ супермаркет, их, дээд сургууль, кино театр 

зэрэг 20 гаруй цэгт байршуулан иргэд, аж ахуйн 

нэгжид сурталчлан ажиллалаа. Үүнд: 

• "И-март"  болон "Алтан жолоо трейд" 

ХХК-ны 150 гаруй ажилтнуудад ХАБЭА-н ажлын байран дахь сургалтыг зохион 

байгуулав. 

• ХАБЭА-н хууль, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 

тухай асуудлаар плакат хэвлүүлэн 9 дүүрэг, нийслэлийн 34 агентлагт хүргүүлэв.  

• “Ослыг тэглэх” зөвлөмж мэдээлэл, видео нэвтрүүлэг, мөн оюутан залуус, өсвөр 

үеийнхэнд зориулсан анимейшн нэвтрүүлэг, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр иргэн, аж ахуйн нэгжид зориулсан 

мэдээллүүдийг бэлтгэв.   
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• Нийслэлийн ЗДТГ, Тэнхлэг студитэй хамтран 9 дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний хэлтэс, нийслэлийн холбогдох агентлагууд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын ажилтнуудын дунд ХАБЭА-н хуулиар “АХА” тэмцээн зохион 

байгууллаа.  

• ХАБЭМэндийн төвөөс 2019.04.15-ны өдөр зохион байгуулсан “Хэлэлцүүлэг-т 9 

дүүрэг, холбогдох бусад байгууллагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтнууд 

оролцон ХАБЭА-н өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар хэлэлцэв.  

•   Хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургууль, ХАБЭМэндийн төвөөс 2019.04.26-нд 

хамтран зохион байгуулсан “Ослыг тэглэх алсын хараа”, ISO 450001:2018 

хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо, стандарт сургалт 

зөвлөгөөнд тус Газрын холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо. 

•    Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хуулийн хэрэгжилт, мэргэжлээс 

шалтгаалах осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор албан байгууллага 

болон аж ахуй нэгжид зориулан плакат хэвлүүлэн тараав. 

•    Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд “Ослыг 

тэглэх” талаар зөвлөмж мэдээлэл орсон видео нэвтрүүлэг хийж олон нийтэд 

сурталчилсан.  

• ХНХЯ-аас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар гаргасан гарын 

авлага, номыг төр захиргааны 14 байгууллага, 2 сүлжээ супермаркет, 3 их, дээд 

сургууль, 1 кино театр нийт 20 цэгт байршуулан иргэд, аж ахуйн нэгжид 

сурталчиллаа.   

5.3. СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 

  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдээс сэтгэл ханамжийн 

судалгааг тогтмол авч судалгааны дүнд дүгнэлт хийн, үйл ажиллагаагаа сайжруулахад 

чиглүүлэн ажиллаж байна. Судалгаанд  нийт 4960 иргэн хамрагдсан болно. 

  Судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдээс оршин суугаа дүүрэг, нас, хүйс, 

боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн орчин, нөхцөл, 

үйлчилгээний чанарын талаар асуухад:  

✓ Иргэдийн 34,4% нь Баянзүрх, 16.5% нь Баянгол, 16,2% нь Сонгинохайрхан, 

12,3% нь Сүхбаатар, 10,7% нь Хан-Уул, 7,7% нь Чингэлтэй, 0,5% нь Налайх, 

Багахангай дүүргүүдэд, 1,7% нь хөдөө орон нутагт тус тус  оршин суудаг гэж 

хариулсан байна. 

✓ Судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдийн 49,4% нь эрэгтэй, 50,6% нь эмэгтэй ба  

насны бүлгээр авч үзвэл 18-25 насны 1344, 26-35 насны 1810, 36-45 насны 987, 

46-55 насны 768, 56-аас дээш насны 51 ажилгүй иргэн байна. 

✓ Ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр харвал 36,4% нь бакалавр,  28,9% 

нь бүрэн дунд, 16,3% нь тусгай мэргэжлийн дунд, 8,3% нь магистр, 9,4% нь бүрэн 

бус дунд, 0,7% нь бага боловсролтой иргэд байна. 

✓ Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 87% нь хөдөлмөр эрхлэлтийн орчин 

таалагдаж байна, 9% нь сайжруулах шаардлагатай, 4% нь таалагдахгүй байна 

гэж хариулжээ. 
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✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйлчилгээг 28,3% нь маш сайн, 63,2% нь 

сайн, 8,5% нь дунд гэж үнэлсэн байна. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээнд хамрагдсан 1098 иргэнээс ажилд 

зуучлах үйлчилгээний чанар, албан хаагчдын харилцааны ур чадвар, ажилгүй байгаа 

хугацаа, ямар салбарт ажлын байр хайж байгаа, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 

мэдээлэл, зөвлөгөөг хаана хандаж авч байгаа талаар судалж үзэхэд: 

✓ Ажилд зуучлах үйлчилгээ үзүүлсэн албан хаагчийн харилцааны ур чадварыг 

59% нь  сайн, 38% нь маш сайн, 3% нь дунд гэж хариулсан байна. 

✓ Ажилд зуучлах үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн 351 нь буюу 32% нь 1-3 сарын 

хугацаанд, 267  нь буюу 24,3% нь 4-6 сар, 259 нь буюу 23,6% нь нэгээс дээш жил, 

221 нь буюу 20,1% нь 1 жилийн хугацаанд ажилгүй байв.  

✓ Ажиллахыг хүсч буй салбараар нь харвал 34,3% нь үйлчилгээний, 29,1% нь 

үйлдвэрлэлийн, 15,4% нь уул уурхайн, 13,7% нь барилга, 7,5% нь хөдөө аж 

ахуйн салбарт тус тус ажиллахыг хүсч байна гэжээ.  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөөг иргэдийн 33.7% нь телевиз 

радио, 26,4% нь хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагаас, 23% нь найз нөхөд, гэр 

бүлээсээ, 16,9% нь сонин сэтгүүлээс авч байна гэж хариулсан байна.  

 Бүлгийн сургалт, ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл, ажил олгогчын шууд 

ярилцлага зэрэг үйлчилгээнд хамрагдсан нийт 4506 иргэнээс сургагч багш болон 

зөвлөхийн ур чадвар, хамрагдсан үйлчилгээний үр дүнг тодруулахад: 

✓ Ажилтны ур чадварыг 65,5% нь сайн, 31% нь маш сайн, 3,5% нь дунд гэж 

хариулсан байна. 

✓ Иргэд хамрагдсан үйлчилгээгээ 50,9% нь маш сайн, 45,9% нь сайн, 3,2, нь дунд 

гэж үнэлжээ.  

Судалгааны үзүүлэлтийг графикаар харуулбал: 
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                     Дэмжих төвийн орчин  

    Дэмжих төвийн үйлчилгээ 

                                           

   Иргэдийн хайж буй ажлын байрны салбар:  

 
  Албан хаагчийн харилцааны ур чадвар:           Иргэдийн ажилгүй байгаа хугацаа: 

 

34,4%
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Мэдээллийн эх сурвалж: 

 

              Зөвлөхийн ур чадвар:                                       Хамрагдсан үйлчилгээний үнэлгээ:  

 

ДҮГНЭЛТ 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс нь үндсэн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд дүн 

шинжилгээ хийж, цаашид хийх ажлаа эрчимжүүлэхэд тасралтгүй анхаарч байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйлчилгээний орчин, төвөөс явуулж буй ажлын 

байрны өдөрлөг, арга хэмжээ, ажлын шууд ярилцлага болон бусад үйлчилгээнд иргэд, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагууд сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлжээ.   

 

---оОо---   

 

ТАНИЛЦСАН: 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                       П.БАТХҮЛЭГ 

 
ХЯНАСАН: 

БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                Г.ГАНТҮШИГ 
 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:  
МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Л.НОРОВ 
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Х Ө Д Ө Л М Ө Р  Э Р Х Л Э Л Т И Й Н   Б А Й Г У У Л Л А Г А

Н А Й З  Н Ө Х Ө Д ,  Г Э Р  Б Ү Л

С О Н И Н  С Э Т Г Ү Ү Л
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