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ЗГҮАХ-т 
тусгагдсан 

зорилт 

Арга 
хэмжээ

ний 
дугаар 

Зорилтыг 
хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Үндсэн 
хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Зарцуулсан 
хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 
үүсвэр /сая 

төгрөг/ 

Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ, эх 
үүсвэр/ 

Хэрэгж
илтийн 

хувь 

2017 он 
Зорилтот 

түвшин, үр 
дүнгийн 
үзүүлэлт 

Хүрсэн түвшин, үр дүн 

Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:  

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн ур чадвар, мэргэшилтэй ажилтны тоог нэмэгдүүлэх замаар хүн амын орлогыг дээшлүүлэн дундаж 
давхаргын хүрээг нэмэгдүүлж, иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулна. 

3.3.1. Монгол 
хүний үнэ цэнэ, 
үнэлэмж, 
өрсөлдөх 
чадварыг 
нэмэгдүүлэх 
бодлогыг бүх 
салбарт 
баримтална. 
 

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

2016-
2020 

ХНХЯ  
 
 

Улсын 
төсөв, 

гадаад эх 
үүсвэр 

 
 

Дэлхийн ур 
чадварын 

44 дэх 
удаагийн 

мэргэжлий
н тэмцээнд 

оролцох 
 

     “Дэлхийн ур 
чадвар”  тэмцээнд оролцогчдыг 
сонгох зорилготой “Монгол ур 
чадвар” тэмцээний талаарх 
мэдээллийг мэргэжлийн болон 
давтан сургалтанд хамрагдаж 
буй суралцагчдад тухай бүр 
хүргэж, идэвхжүүлэн 
ажиллалаа. Тус тэмцээн 2016 
оны 1-р сараас эхлэн хоёр үе 
шаттайгаар зохион 
байгуулагдаж, мэргэжил тус 
бүрийн шилдэг 2 оролцогч 
шалгарав. 

     “Монгол ур чадвар”  
тэмцээний эхний шатанд 
Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын 
байгууллагын  суралцагчид 
нийт  6 мэргэжлээр өрсөлдөж, 
шилдэг 6 оролцогч шалгарсан. 
Хоёрдугаар шатны тэмцээн 
2017 оны 1 дүгээр сарын 18-19-
ний өдрүүдэд 5 мэргэжлийн 
төрлөөр зохион байгуулагдаж,  
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мэргэжил тус бүрээс 2 
оролцогчийг шилдгийн 
шилдгээр шалгаруулж батламж 
гардууллаа.    

     Олон улсад ур чадварын 
олимп хэмээн хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Дэлхийн ур 
чадварын 44 дэх удаагийн 
тэмцээн Арабын Нэгдсэн 
Эмират улсын нийслэл Абу 
Даби хотноо 2017 оны 10 дугаар 
сард зохион байгуулагдсан ба 
59 орны 1300 оролцогч 51 
мэргэжлээр ур чадвараа сорив.  
Тус тэмцээнд оролцох эрх 
авсан оролцогчид Монгол 
улсаа  төлөөлөн гагнуур, 
цахилгаан, сантехник, өрөг 
угсралт, мужаан, тогооч  зэрэг 6 
мэргэжлээр өрсөлдсөнөөс 
гагнуурын төрөлд оролцсон 
Ж.Жанлав-Ойдов тусгай 
байрын шагнал хүртсэнээс 
гадна Үндэсний шилдэг 
оролцогчоор шалгарлаа.  
     Дэлхийн ур чадварын 45 
дахь удаагийн тэмцээн 2019 
онд ОХУ-ын Казань, 2021 онд 
БНХАУ-ын Шанхай хотод тус 
тус зохион байгуулагдах ба 
Монгол улсын хувьд энэхүү 
тэмцээнд амжилттай 
оролцохын тулд “Монгол ур 
чадвар”-ын тэмцээнийг зохион 
байгуулж, оролцогчдын 
бэлтгэлийг эртнээс хангах 
талаар хэлэлцэж эхлээд байна.  
нь чухал байна. Монгол улсын 
хэтийн зорилго нь Дэлхийн ур 
чадварын байгууллагын 



стандарт, үнэлгээний системийг 
Монголын мэргэжлийн 
байгууллагад нэвтрүүлэх явдал 
юм.  

2 "Дэлхийн ур 
чадвар" тэмцээнд 
оролцож ур 
чадвар эзэмшсэн 
суралцагч, 
төгсөгчид, багш 
нарын талаар 
олон нийтэд 
мэдээлж, 
мэргэжилтэй 
ажилтны ур 
чадвар, 
үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлэх 
 

     Арабын Нэгдсэн Эмират 
Улсын нийслэл Абу Даби 
хотноо 2017 оны 10 дугаар сард 
зохион байгуулагдсан Дэлхийн 
ур чадварын 44 дэх удаагийн 
тэмцээнд амжилттай оролцсон 
оролцогчид болон эксперт багш 
нарыг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайд С.Чинзориг 
хүлээн авч баяр хүргэн, 
талархал, мөнгөн шагнал 
гардуулсан. 

     “Дэлхийн ур чадвар”-ын 
тэмцээнд эх орноо төлөөлөн 
оролцсон Ж.Жанлав-Ойдов, 
Л.Төгөлдөр, Ц.Мягмарсүрэн, 
Ц.Долгормаа, Б.Дагвасүрэн, 
Н.Эрдэнэмөнх болон эксперт 
багш С.Батсайхан, Б.Эрдэнэ, 
Л.Эрдэнэчулуун, С.Батаа, 
Г.Мөнгөндолгио нарын гаргасан 
амжилтын талаарх мэдээ, 
нийтлэлийг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслүүдээр дамжуулан олон 
нийтэд хүргэв. 

     Дэлхийн ур чадварын 
тэмцээний Монгол улсын 
ерөнхий зохион байгуулагч нь 
Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам бөгөөд 
дэмжигч байгууллагаар 
Германы олон улсын хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэгийн 
"Түншлэлд суурилсан 
мэргэжлийн боловсрол, 
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сургалтын төсөл", Оюутолгой 
компани ажилласан. Тус  
тэмцээнд амжилттай оролцож 
байгаа улс орнуудын туршлагад 
тулгуурлан бэлтгэлийн хугацааг 
уртасгах, илүү сайжруулах 
боломжийг бүрдүүлэх 
зорилгоор санхүү, материаллаг 
баазын хангамжийг 
нэмэгдүүлэх  зорилт тавин 
ажиллаж байна.  

3.3.3 Хүн амын 
төвлөрлийг 
сааруулж, 
бүсчилсэн 
хөгжлийг 
дэмжихэд 
чиглэсэн 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
бодлого 
хэрэгжүүлж, 
орон нутгийн 
санаачилгыг 
дэмжинэ. 

1 Орон нутгийн 
онцлогийг тусган 
боловсруулсан 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөр, 
төслийг нутгийн 
захиргааны 
байгууллагатай 
хамтран 
хэрэгжүүлэх 
 

2016-
2020 

ХНХЯ Орон 
нутгийн 
төсөв, 
Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих 
сан  

Орон 
нутгийн 

байгууллаг
уудыг 
татан 

оролцуулж
, саналыг 

тусгах 
 

     Нийслэлийн иргэдэд 
хөдөлмөр эрхлэх таатай орчин 
бүрдүүлж, төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлд тулгуурлан нэг өрхөд 
нэг ажлын байр бий болгох 
хөдөлмөр эрхлэлтийн оновчтой 
бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар 
хүн амын амьжиргааны түвшинг 
дээшлүүлэх зорилгоор “Нэг 
өрх-Нэг ажлын байр” дэд 
хөтөлбөрийг 2017-2020 онд 
хэрэгжүүлэхээр боловсруулан 
Нийслэлийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 71 
тоот тогтоолоор батлуулсан.  
     Хөтөлбөрийг Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн тухай 
хууль, Хөгжлийн бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах 
нийтлэг журмын дагуу 
боловсруулсан ба нийт 42 
байгууллага, албан тушаалтны 
100 гаруй саналыг тусгасан. 
     Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 4 
зорилт, 27 үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэн 2020 онд хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшинг 60 хувьд 
хүргэх, ажилгүйдлийн түвшинг 6 
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хувь болгон бууруулах зорилго 
тавин ажиллаж 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 
олгоод байна. 
     Хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлсэнээс хойш Хадгаламж 
зээлийн хоршоогоор 
дамжуулан бичил зээлд 
хамрагдсан иргэдийн 
үйлдвэрлэсэн бараа 
бүтээгдэхүүнийг сурталчлах 
зорилгоор нийт 347 бичил 
бизнес эрхлэгчийг 10 удаагийн 
үзэсгэлэн худалдаа, яармаг 
болон хэвлэл мэдээллийн арга 
хэмжээнд оролцуулж, 12031 
иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл 
хүргэлээ. 
     Хөтөлбөрийн хүрээнд 
хамтран ажиллах гэрээг 3 
хүртэлх жилээр сунгах болон 
хөрөнгийг санд үе шаттай 
буцаан төвлөрүүлэх ерөнхий 
нөхцөлийг баталсан Бичил 



бизнесийг дэмжих нийслэлийн 
сангийн Зөвлөлийн шийдвэрийг 
Хадгаламж зээлийн хоршоодод 
хүргүүлээд байна.  

3.3.6 Монгол 
залуусаа 
сургаж 
дадлагажуулан 
ажлын байраар 
хангаж, 
гадаадаас 
авдаг 
ажиллагчдын 
тоог 50-аас 
дээш хувиар 
бууруулна. 

2 Дотоодын 
ажиллах хүчийг 
гадаадын өндөр 
ур чадвартай 
мэргэжилтнийг 
дагалдуулан 
сургаж, ажлын 
байраар хангах 
 

2016-
2020 

ХНХЯ  

Гадаадын 
ажиллагчд
ын тоо үе 
шаттай 
буурах 

 

     Гадаадаас ажиллах хүч 
авдаг аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны чиглэлийн дагуу 
мэдээллийн сан үүсгэж, 
шаардлагатай ажиллах хүчнийг 
нийлүүлэх, сургах, мэргэшүүлэх 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаагаануудыг тусган  
хэрэгжүүлж байна.  

70% 

3.3.8. 
Үйлдвэрлэлийн 
салбарын 
ажиллах 
хүчнийг 
бэлтгэх, давтан 
сургах 
тогтолцоог 
хөгжүүлнэ. 
 

2 Ажил олгогчийн 
хэрэгцээнд 
нийцүүлэн МСҮТ, 
политехник 
коллежийг 
түшиглэн салбар 
дундын ажиллах 
хүчнийг бэлтгэж, 
давтан сургаж 
дадлагажуулах 
 

2017-
2020 

ХНХЯ ХЭДС 

МБСБ-ыг 
түшиглэн 

үйлдвэрлэ
лийн 

салбарын 
ажиллах 
хүчнийг 
бэлтгэх, 
давтан 

сургах үйл 
ажиллагаа

г 
хөгжүүлэх 

 

     Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 
01 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр 
хавсралтаар баталсан 
“Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн ур чадвар олгох 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний ерөнхий газрын 
даргын 2017 оны 05 дугаар 
сарын 30-ны өдрийн А/142 тоот 
тушаалын нэгдүгээр 
хавсралтаар “Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн сургалт зохион 
байгуулах мэргэжлийн болон 
давтан сургалтын байгууллагын 
жагсаалт”-ыг баталсан. 
     Нийслэлийн хэмжээнд 
сургалт явуулах эрх бүхий 81 
байгууллагын үйл ажиллагааг 
үнэлэх ажлын хэсэг 
байгуулагдаж, тэдгээрийн онол, 
дадлагын анги танхимыг судлан 
52 байгууллагатай гэрээ 
байгуулсан ба нийт 31 
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мэргэжлээр 1449 иргэнд 
суралцах “Эрхийн бичиг” олгов.  

3.3.25 
“Ахмадын 
зөвлөх 
үйлчилгээ”-г 
бий болгож, 
хүүхэд, залууст 
ажлын 
дадлага, 
туршлага, 
мэргэжлийн ур 
чадварыг нь 
өвлүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

1 Хөдөлмөрийн 
чадамжтай ахмад 
настны хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжиж, тэднээс 
мэдлэг, туршлагаа 
залуу үед 
өвлүүлэхэд 
чиглэсэн 
"Ахмадын зөвлөх 
үйлчилгээ" 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 
 

2016-
2020 

ХНХЯ ХЭДС 

Хөтөлбөри
йг 

боловсруу
лан 

батлуулах 
 

     Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 
нэгдүгээр тогтоолын 
зургаадугаар хавсралтаар 
“Ахмад мэргэжилтний зөвлөх 
үйлчилгээг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр”-ийг баталсан ба 
дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтсүүдээр 
дамжуулан хэрэгжүүлж байна.  
     Хөтөлбөрийг Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын сайдын 
2017 оны А/26 дугаар 
тушаалаар баталсан 
“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээг зохион байгуулах 
нэгдсэн удирдамж, Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний 
Ерөнхий газрын даргын 2017 
оны А/63 дугаар тушаалын 
нэгдүгээр хавсралтаар 
баталсан Ахмад мэргэжилтний 
зөвлөх үйлчилгээний Гэрээний 
загвар, хоёрдугаар 
хавсралтаар баталсан 
тайлангийн маягтыг тус тус 
баримтлан хэрэгжүүлэв.   
     Тус хөтөлбөрт 2017 оны 11 
дүгээр сарын 01-ний өдрийн 
байдлаар нийт 190,232,000 
төгрөгийг зарцуулж, 302 
ахмадыг хамруулаад байна. 
Үүнээс: 

- Зөвлөх үйлчилгээнд 198 
ахмадыг хамруулж, 
67,232,000 төгрөгийн 
урамшуулал 

100% 



- Эргэн төлөгдөх 
санхүүгийн дэмжлэгт 
104 ахмадыг  хамруулж,  
213,000,000 төгрөгийн 
дэмжлэгийг тус тус 
олгов. 

3.3.30  
Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
хүүхдэд сурах, 
хөгжих 
үйлчилгээ 
үзүүлэх, 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийг 
ажлын байраар 
хангасан аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагад 
дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

2 Хүүхдийн 
хөгжлийн 
бэрхшээл, 
чадварыг 
илрүүлэх, 
тодорхойлох, 
хүүхдийн 
хөгжлийн цогц 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх чиг 
үүрэг бүхий төв 
болон салбар 
комиссыг 
байгуулан, үйл 
ажиллагааг 
тогтмолжуулах 
 

2016-
2020 

ХНХЯ Улсын 
төсөв 

Төв болон 
салбар 

комиссын 
үйл 

ажиллагаа 
тогтмолжи

х 
 

    Нийслэлийн Засаг даргын 
2016 оны 10 дугаар сарын 14-
ний өдрийн А/727 дугаар 
захирамжаар “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэнийг дэмжих 
зөвлөл”-ийг Нийслэлийн Засаг 
даргын дэргэд байгуулсан. 24 
хүний бүрэлдэхүүнтэй тус 
зөвлөлд  Нийслэлийн 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас 
төлөөлөн орсон ба зөвлөл нь 
сар тутам хуралдаж,  хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй  
хүүхдийн эцэг, эх, асран 
хамгаалагчийг дэмжих 
чиглэлээр тодорхой 
асуудлуудыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэдэг. 
     Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 
нэгдүгээр тогтоолын тавдугаар 
хавсралтаар батлагдсан 
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний ажлын байрыг дэмжих 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг 
тусгайлсан байнгын ажлын 
байраар хангасан дор дурьдсан 
нөхцөл, шаардлагыг хангасан 
ажил олгогчид хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг 12 дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний урамшуулал олгох 
арга хэмжээг нийслэлийн 

100% 



хэмжээнд хэрэгжүүлж байна. 
Үүнд: 

- Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн 111 дүгээр 
зүйлийн 1 дэх заалтад 
зааснаас цөөн буюу 25 
хүртэл ажилтантай 
ажил олгогч хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэнийг 
ажилд авч, 12 сараас 
доошгүй хугацаагаар 
ажлын байраар 
хангасан бол байнгын 
ажлын байраар 
хангасан хүний тоогоор; 

- 25 болон түүнээс дээш 
тооны ажилтантай ажил 
олгогч Хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн 111 
дүгээр зүйлийн 1 дэх 
заалтаар тогтоосон 
хувиас давсан 
хэмжээнд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэнийг 
ажилд авч, 12 сараас 
доошгүй хугацаагаар 
ажлын байраар 
хангасан бол хуулиар 
тогтоосон хувиас 
давсан байнгын ажлын 
байраар хангасан 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний тоогоор тус тус 
олгоно. 

3.4.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Монгол гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, бат бөх хариуцлагатай гэр бүлийг дэмжин, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих, суралцах, 
хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр хангана. 

3.4.8 Шинээр 
сургууль 
төгссөн 

1 Сургууль төгссөн 
залуучуудыг 
байнгын ажлын 

2016-
2020 

ХНХЯ - Ажил 
олгогчдын 
захиалгаар 

     2017 оны 05 дугаар сарын 
18-ны өдөр Залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих тухай хууль 

70% 



залуучуудыг 
байнгын ажлын 
байраар 
хангасан аж 
ахуйн 
нэгжүүдийг 
дэмжинэ. 

байраар хангасан 
ААН-ийг дэмжих 
зохицуулалтыг 
холбогдох хууль 
тогтоомжид тусгах 
асуудлыг судалж 
шийдвэрлүүлэх 
 

сургалт 
явуулах 
журам 

боловсруу
лах 

 

батлагдсан ба тус хуулийн 11 
дүгээр зүйлд залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
чиглэлүүдийг тодорхойлов. Тус 
хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 
11.1.8-д “ажил олоход 
хүндрэлтэй болон мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын 
байгууллагыг төгссөн 
төгсөгчдийг дадлагажуулан 
байнгын ажлын байраар 
хангасан ажил олгогчийг 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
сангаас дэмжих” гэсэн 
зохицуулалтыг оруулсан. 
     Шинээр сургууль төгссөн 
залуучуудыг байнгын ажлын 
байраар хангасан ажил 
олгогчийг дэмжин урамшуулах 
зорилгоор “Ажил олгогчийг 
дэмжих нийслэлийн журам”-ыг 
боловсруулан ба холбогдох 
дээд байгууллагад өргөн барих 
бэлтгэл ажил хангагдаад байна. 

3.4.10 
Залуучуудад 
бизнесийн 
гарааны 
дэмжлэг 
үзүүлж, их, 
дээд сургууль, 
мэргэжлийн 
сургалт, 
үйлдвэрлэлийн 
төвийн 
төгсөгчдийг 
тоног 
төхөөрөмжийн 
лизинг, жижиг 
зээлд 

1 Залуучуудын 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөр 
боловсруулж, 
залуучуудад 
бизнесийн 
гарааны 
дэмжлэгийг 
мөнгөн болон 
мөнгөн бус 
хэлбэрээр үзүүлэх 
арга хэмжээг 
тусган 
хэрэгжүүлэх 
 

2016-
2020 

ХНХЯ Улсын 
төсөв, 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 

дэмжих 
сан 

 Хөтөлбөр, 
арга 

хэмжээ 
хэрэгжих 

 

     Залуучуудын гарааны 
бизнесийг дэмжин, санхүүгийн 
дэмжлэг олгож, ажлын байр бий 
болгох, хадгалах зорилгоор 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлөөс 2017 онд 
баталсан “Залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-
ийн хүрээнд дараах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 
Үүнд: 

- Гарааны бизнесийг 
дэмжих 

- Эргэн төлөгдөх 
санхүүгийн дэмжлэг 
олгох 

100% 



хамруулах арга 
хэмжээ авна. 

- Аж ахуй эрхлэлтийн 
сургалт зохион 
байгуулах 

1. Гарааны бизнесийг дэмжих 
арга хэмжээний хүрээнд 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний ерөнхий газрын 
даргын 2017 оны А/242 дугаар 
тушаалын дагуу нийслэлийн 
хэмжээнд гарааны бизнесийг 
дэмжих үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах ажлын хэсэг 
байгуулагдсан. Арга хэмжээний 
хүрээнд гарааны бизнес 
эхлүүлэх, бэлтгэл хурдасгуур, 
хөрөнгө оруулагчид, олон 
нийтэд төслөө танилцуулах 
зэрэг үйл ажиллагаа 2017 оны 
11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 
12 дугаар сарын 15-ны өдрийг 
хүртэлх хугацаанд үе шаттай 
зохион байгуулагдах ба 11 
дүгээр сард Сонгинохайрхан, 
Сүхбаатар, Баянзүрх, 
Чингэлтэй, Налайх, Багануур 
дүүргүүдэд “Гарааны бизнес 
эхлүүлэх арга хэмжээ”-г албан 
ёсоор эхлүүлж, 280 
залуучуудыг хамруулаад байна. 
Арга хэмжээнд хамрагдсан 
залуучууд бүлгийн зохион 
байгуулалтанд орох ба дүүрэг 
тус бүрээс шалгарсан 1 төслийг 
дэмжин 2017 оны 12 дугаар 
сард 10,0 сая төгрөгийн 
гарааны дэмжлэгийг 24 сарын 
хугацаатай олгоно.  
2. Санхүүгийн дэмжлэг олгох 
арга хэмжээний хүрээнд 
мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын байгууллагыг 
төгсөгчид хувиараа болон 



бүлгээр хөдөлмөр эрхэлж, 
ажлын байр бий болгох 
зорилгоор тоног төхөөрөмж, 
багаж хэрэгсэл худалдан 
авахад нь зориулж нэг 
төгсөгчид 3 сая, бүлэгт 10 сая 
хүртэл төгрөгийн санхүүгийн 
дэмжлэг олгох ажлыг зохион 
байгуулж байна. Нийслэлийн 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 
даргын 2017 оны А/25 дугаар 
тушаалын дагуу төгсөгчдийн 
ажлын байртай танилцах 
ажлын хэсэг байгуулагдсан ба 
ажлын хэсгийн шийдвэрээр 
нийт 20 төслийг дэмжин, 58 
төгсөгчид 115 сая төгрөгийн 
эргэн төлөгдөх санхүүгийн 
дэмжлэг олгов. 
3.  Сургалт зохион байгуулах 
эрх бүхий 19 сургалтын 
байгууллагатай гэрээ 
байгуулан, бизнес эхлэх, 
хөгжүүлэх, аж ахуй эрхлэх 
төлөвлөгөө, төсөл 
боловсруулах, гарааны 
бизнесийг хөгжүүлэх, хоршоо, 
нөхөрлөл, бүлэг байгуулж  үйл 
ажиллагаа эрхлэх,  
борлуулалтын сүлжээ, 
маркетингийн болон санхүү, 
нягтлан бодох бүртгэлийн 
чиглэлээр аж ахуй эрхлэлтийн 
сургалтанд 1140 төгсөгч 
залуучуудыг хамрууллаа.    

Тогтвортой, 
хариуцлагатай 
улс төрийн 
соёлыг 
төлөвшүүлж, 
хүчтэй, 

5.1.Тогтвортой, хариуцлагатай, эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх чиглэлээр: 

Тогтвортой, хариуцлагатай улс төрийн соёлыг төлөвшүүлж, хүчтэй, чадамжтай, хууль дээдэлсэн төрт ёсыг бэхжүүлэх зарчмыг 
баримтална. 



чадамжтай, 
хууль 
дээдэлсэн төрт 
ёсыг бэхжүүлэх 
зарчмыг 
баримтална. 

5.1.8 Төрийн 
албан хаагчийн 
хариуцлагыг 
нэмэгдүүлж, 
хууль 
тогтоомж, 
төрийн албан 
хаагчийн ёс 
зүйн дүрмийг 
зөрчин бусдад 
хохирол 
учруулсан 
албан 
тушаалтан 
хохирлыг 
өөрөө 
хариуцан төлж 
барагдуулах 
хуулийн 
зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг 
хангана. 

1 Захиргааны 
ерөнхий хууль, 
Төрийн албаны 
тухай хуулиудын 
холбогдох 
заалтуудын 
хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 
 

2017-
2020 

ТАЗ, 
ЗГХЭГ 
 

- 

Хуулийн 
хэрэгжилтэ

д хяналт 
тавин 

ажиллах 
 

     Захиргааны ерөнхий хууль, 
Төрийн албаны тухай 
хуулиудын холбогдох 
заалтуудын хэрэгжилтэд 
тогтмол хяналт тавин, төрийн 
албан хаагчийн шударга ёс, 
хууль  дээдлэх, тэгш байдлыг 
хангах, хариуцлага хүлээх, олон 
нийтэд үйлчлэх ёс зүйн хэм 
хэмжээг баримталж, авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлж ажиллав. 
     Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газрын даргын 2017 
оны А/26 тоот тушаалаар 
Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газрын “Ёс зүйн 
хороо”-г 5 хүний  
бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн 
байгуулсан ба Ёс зүйн хороо нь 
газрын даргын 2016 оны А/69 
тоот тушаалын хоёрдугаар 
хавсралтаар батлагдсан 
Ажилтан, албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм, Ёс зүйн хорооны 
ажиллах журмыг тус тус 
мөрдлөг болгон ажиллаж 
байна.  

100% 

5.1.16 Төрийн 
албаны 
тогтвортой 
байдлыг 
баталгаажуулж
, төрийн албан 
хаагчдыг 

1 Төрийн албан 
хаагчдыг бэлтгэх, 
сургаж хөгжүүлэх, 
мэргэшүүлэх 
танхимын болон 
зайн сургалтыг 
Удирдлагын 

2017-
2020 

ТАЗ, 
ЗГХЭГ 
 

- 

Холбогдох 
тооцоо, 

судалгаа 
хийх 

 

     Удирдлагын академи улсын 
төсвийн санхүүжилтээр төрийн 
захиргааны менежментээр 
мэргэшүүлэх “Гараг”-ийн 
сургалтад хамрагдах төрийн 
албан хаагчдын сонгон 
шалгаруулалтыг 2017 оны 03 

100% 



бэлтгэх, сургаж 
хөгжүүлэх, 
мэргэшүүлэх 
танхимын 
болон зайн 
сургалтын 
хамрах хүрээг 
нэмэгдүүлж, 
төрийн албаны 
мэргэшсэн, 
чадварлаг байх 
нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

академитай 
хамтран зохион 
байгуулах 
 

дугаар сарын 25-ны өдөр 
зохион байгуулсан. Тус 
сургалтын талаарх мэдээллийг 
нийт албан хаагчдад 
хүргэсэний дагуу шаардлага 
хангасан 1 албан хаагч сонгон 
шалгаруулалтад орсон болно.  
    Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газраас 2017 оны 
11 дүгээр сарын 16-ны өдөр 
Олон улсын хүүхдийн 
“Найрамдал” төвд 
“Хөдөлмөрийн салбарын албан 
хаагчдын чадавхи бэхжүүлэх 
сургалт”-ыг зохион байгуулав. 
Сургалтанд хамрагдсан албан 
хаагчдыг 4 бүлэг болгон зохион 
байгуулж, дараах сэдвийн 
хүрээнд мэдлэг, ур чадвар 
олгов. Үүнд: 

- Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн тухай үндсэн 
ойлголт 

- Харилцааны ёс зүй 
- LMIS программын 

хэрэглээний ур 
чадварыг нэмэгдүүлэх 
нь 

- Захиргааны ерөнхий 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах нь 

- Судалгаа, мэдээлэлд 
дүн шинжилгээ хийх 
арга зүй 

- Өөрчлөлт бол шинэ 
хэвийн нөхцөл 

- Удирдах эв дүй 
- Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих арга хэмжээний 



чанар, хүртээмжийг 
дээшлүүлэх нь 

Энэхүү сургалтанд Удирдлагын 
академийн Нийгмийн 
удирдлагын тэнхмийн багш 
Доктор Б.Нарантулга, Сэтгэл 
зүй, судалгааны арга зүйн 
тэнхмийн багш Доктор, дэд 
профессор Т.Алтанцэцэг нар 
хөтөлбөрийн дагуу холбогдох  
хичээлүүдийг заасан. 

5.1.17 Төрийн 
үйлчилгээнд 
тоон гарын 
үсгийг үе 
шаттай 
нэвтрүүлж, 
цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх 
замаар төрийн 
үйлчилгээг ил 
тод, шуурхай, 
хүртээмжтэй, 
цаасгүй, хүнд 
сурталгүй 
хүргэж цахим 
засгийг 
бодитой 
хэрэгжүүлнэ. 

1 Төрөөс цахим 
хэлбэрээр хүргэх 
үйлчилгээний нэр 
төрлийг 
нэмэгдүүлэх 
 

2017-
2020 

ХХМТГ 
 

Төр, 
хувийн 
хэвшлийн 
түншлэл  
 

Төрийн 18 
үйлчилгээг 

цахим 
хэлбэрт 

шилжүүлэх 
 

     Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газар төрийн 
үйлчилгээг ил тод, шуурхай, 
хүртээмжтэй, цаасгүй, хүнд 
сурталгүй хүргэх зорилгоор үйл 
ажиллагаагаа дараах байдлаар 
цахим хэлбэрт шилжүүлэн 
ажиллалаа. Үүнд: 

✓ Өргөдөл, гомдлын 
“smartcity” 

✓ Албан хэрэг хөтлөлтийн 
“e-doc” 

✓ Архивын “archive 
✓  e-doc”  
✓ Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн мэдээллийн  
нэгдсэн сан “LMIS” 

✓ Мониторингийн “L-
Monitoring” 

✓ Дундын мэдээллийн сан 
“ArcGis” 

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
сургалтын “khodolmor-
surgalt” 

✓ Цагийн ажлын байрны 
“oyutanajil.mn” зэрэг 
цахим сүлжээг нийт 
албан хаагчид өдөр 
тутмын үйл 

100% 



ажиллагаандаа 
ашиглаж хэвшсэн.  

     Иргэдэд үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээллийг шуурхай, 
хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор 
Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газрын сайт, 
фэйсбүүк, твиттер хуудсуудыг 
тогтмол ажиллуулж байна. 

5.1.20 Төрийн 
захиргааны 
албан 
тушаалтан 
иргэдийн 
өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн 
авч, 
шийдвэрлэх 
хугацааг хоёр 
дахин 
бууруулж, 
хөнгөн шуурхай 
болгоно. 

1 Иргэдээс төрийн 
байгууллага, 
албан тушаалтанд 
гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн 
төслийг 
боловсруулах 
 

2017-
2018 

ХЗДХЯ  Хуулийн 
төслийг 
боловсруу
лах 
 

     Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газраас 2013 онд 
нэвтрүүлсэн өргөдөл гомдлын 
“smartcity.mn” цахим 
программыг үйл 
ажиллагаандаа бүрэн ашиглаж 
хэвшсэн ба цаасан хэлбэрээр  
ирсэн өргөдөл гомдлыг 
программд оруулж, 2017 оны 12 
дугаар сарын 01-ний өдрийн 
байдлаар нийт 12 өргөдөл 
хүлээн авсныг хуулийн 
хугацаанд бүрэн 
шийдвэрлэсэн.  Өргөдөл 
гомдол шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 11 хоногтой 
байна. 

100% 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 


