
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН 

 

2017 оны 12 дугаар сарын 26            Улаанбаатар хот 

       

Залуучуудыг аж ахуй, бизнес эрхлэх ур чадвар, шинэлэг санаанд тулгуурлан 

гарааны дэмжлэг олгох, бизнесээ тогтвортой эрхлэхийг дэмжих арга хэмжээнд хамруулж 

байнгын ажлын байртай болгох замаар тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

зорилготойгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 1 дүгээр сарын 27-

ны өдрийн хурлын нэгдүгээр тогтоолын гуравдугаар хавсралтаар Залуучуудын хөдөлмөр 

эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийг баталсан. 

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан. Үүнд: 

1. Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ 

2. Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээ 

3. Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ 

4. Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээ  

1.1. ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр 

сарын 07-ны өдрийн А/227 тушаалын дагуу Нийслэлийн хэмжээнд гарааны бизнесийн 

аргаа хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдсан.  

Үүний дагуу Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 

05 сарын 30-ны өдрийн А/142 тоот тушаалын гуравдугаар хавсралтын дагуу Гарааны 

бизнес эрхлэх мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын жагсаалтад 

орсон нийт 10 байгууллагыг тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу сонгон 

шалгаруулахаар 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр албан бичиг хүргүүлсэн. Үүнд: 

1. Ирмүүн төгс ХХК 

2. Баланс карт ХХК 

3. Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 

4. Нью Гранд Адвенс ХХК 

5. Хөгжлийн шийдэл ТББ 

6. Эвсэх Хас ТББ 

7. Хөдөлмөр хамгаалал хүний хөгжлийн төв  

8. Ивээлт зөн ХХК 

9. Шинэ эхлэх цэг ТББ  

10. Жи эс эй эс ХХК 

 



Албан бичигт дурдсан хугацаанд Хөдөлмөр хамгаалал хүний хөгжлийн төв, 

Хөгжлийн шийдэл ТББ, Шинэ эхлэх цэг ТББ, Нью Гранд Адвенс ХХК, Жи Эс Эй Эс ХХК 

нар шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу баримт бичгээ бүрдүүлэн ирүүлсэн. 

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

Эс ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Нийслэлийн долоон дүүрэгт Гарааны 

бизнесээ эхлүүлэх /Startup Weekend/ арга хэмжээг 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-аас 11 

дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.  

2017 оны 11 дүгээр сарын 13-15-ны өдрүүдэд Сүхбаатар дүүрэгт Шинэ эхлэх цэг 

ТББ, 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-15-ны өд 

рүүдэд Сонгинохайрхан дүүрэгт Нью Гранд Адвенс ХХК, 2017 оны 11 дүгээр сарын 

20-22-ны өдрүүдэд Чингэлтэй дүүрэгт Шинэ эхлэх цэг ТББ, 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-

22-ны өдрүүдэд Баянзүрх дүүрэгт Жи Эс Эй Эс ХХК,  2017 оны 11 дүгээр сарын 25-26-ны 

өдрүүдэд Багануур, Налайх, Багахангай дүүргүүдэд Шинэ эхлэх цэг ТББ тус тус Гарааны 

бизнесээ эхлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан.  

Залуучуудад энтрепренершип, гарааны бизнесийн суурь мэдлэгүүдийг хүргэх, 

өөрсдийн санаагаа бодит гарааны бизнес болгох боломжийг олгох зорилготой явагдсан 

бөгөөд нийт 320 залуучууд хамрагдсан. 

Тус арга хэмжээний үеэр залуучуудад “Why entrepreneurship” лекц, Загварчлах 

сэтгэлгээний сургалт, Бизнес модел хавтан ашиглах сургалтуудыг явуулсан.  

“Why entrepreneurship” лекц: Уг сургалтаар энтрепренершип, гарааны бизнесийн 

талаарх үндсэн ойголт, Олон улс болон Монголын гарааны бизнесүүдийн жишээ, 

өөрсдийн амьдарч буй орчины асуудлуудыг хэрхэн боломж болгох талаар мэдээлэл, 

зөвлөгөө өгсөн. 

Загварчлах сэтгэлгээний сургалт: Энэхүү сургалт нь Stanford D School-ийн 

үндсэн хэлбэрээр явагдсан. Сургагч багш болон чиглүүлэгч танилцуулга хийж залуучууд 

хамтрагчаа сонгон 2 цагийн турш хамтрагчийнхаа хүсэл, сонирхол хэрэгцээнд үндэслэн 

өөрсдийн гараар бүтээл хийсэн.  

Бизнес модел хавтан ашиглах сургалт: Гарааны бизнес, төсөл, санааг хамгийн 

хялбар үр дүнтэй боловсруулах буюу тухайн бизнес хэрхэн явагдахыг тодорхойлдог. 

Залуучууд баг болон хуваагдаж нэг баг нэг канвас дээр сургагч багшийн хамт ажилласан.  

Ийнхүү 54 цагийн дотор чадварлаг багууд бүрэлдэн шилдэг санааг олж, бизнес 

төлөвлөгөөгөө боловсруулж, хөрөнгө оруулалтаа босгон компаниа байгуулах үйл явцыг 

багтаасан арга хэмжээ болсон. 



54 цагийн арга хэмжээний төгсгөлд Залуучууд гарааны бизнесээ танилцуулж, 

шүүгчид шилдэг багуудыг тодруулан дараагийн үе шат болох Бэлтгэл хурдасгуур арга 

хэмжээнд оролцох эрхийг нь олгосон.Үүнд: 

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ: Үүр төв /Залуучуудад зориулсан үйлчилгээ/ 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ: D&B /Анхан шатны нэхий элдэх, боловсруулах үйлдвэр  

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ: Үнэгхэн брэнд /Хүүхдийн өлгий, хувцас/, Цэгц брэнд /Спортын 

зориулалттай тусгай зориулалтын цүнх/ 

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ: Аригун оньсон тоглоом /Хүүхдийн оюун ухаан хөгжүүлэх оньсон 

тоглоом/, Мотто  баг /Урам зориг өгөх үгстэй пудволк, аяга зэрэг бүтээгдэхүүний брэнд/ 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ: Оюутан киоск, “Мянган алхам” явган замын өнгөт 

хавтангийн үйлдвэрлэл, “Хөдөлмөр хөгжлийн түлхүүр”, “Smart salt” /жамц давсаар 

эрүүл мэндийн дэр, бүс хийх/ “Онлайн оёдол” ажлын хувцасны үйлдвэрлэл 

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ: Bakery Garden   

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ: Ариун цэврийн байгууламж /Эко ариун цэврийн өрөө/ 

 

Гарааны бизнесээ эхлүүлэх арга хэмжээний үеийн фото агшин: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Дүүргүүдээс шалгарсан гарааны бизнесийн шилдэг багуудыг 2017 оны 11 дүгээр 

сарын 26-аас 12 дугаар сарын 13-ныг дуустал Бэлтгэл хурдасгуур /Pre-Accelerator/ арга 

хэмжээнд хамруулсан. 

Тусгай хөтөлбөрийн дагуу гурван долоо хоногийн турш системтэйгээр ментор 

болон зочин илтгэгчдийг урьж оролцуулан багуудад өөрсдийн нь бизнест зөвлөгөө өгч, 



тухайн долоо хоногийн сэдвийн дагуу даалгавар өгч мэдээлэл, туршлага солилцсон үр 

дүнтэй сургалт болсон. 

Арга хэмжээний хөтөлбөрийн дагуу дараах сургалтуудыг менторууд  орж зөвлөгөө 

мэдээлэл өгсөн. Үүнд: 

1. Business Model generation  

2. Design thinking 

3. Customer Development 

4. Гарааны бизнес ба дизайн 

5. Гарааны бизнесийн санхүү 

6. Pitch Practice/ Pitch 

 

Арга хэмжээний үр дүн: 

➢ Багууд өөрсдийн гишүүдийн үүргийг тодорхойлсон. 

➢ Бизнес моделиа эхний байдлаар бүрэн гаргасан. 

➢ Хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгааг тодорхойлсон. 

➢ Өөрсдийн хэрэглэгчидэд өгөх үнэ цэнээ тодорхойлсон. 

➢ Хөрөнгө оруулагч, олон нийтэд төслөө танилцуулах ур чадвар эзэмшсэн. 

➢ Google calendar-ыг ашиглаж сурсан. 

➢ Баг бүр загварчлах сэтгэлгээний аргачлалыг сурсан. 

➢ Багууд бүтээгдэхүүнээ гаргаж туршсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний сүүлийн шат болох Хөрөнгө 

оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах /Demo Day/ арга хэмжээ 12 дугаар сарын 15-

ны өдөр Pro one оффисын 18 давхарын “Шинэ эхлэх цэг” НҮТББ-ын байранд зохион 

байгуулагдсан.  

 

Тус арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг 

даргын орлогч Д.Энхтөр, 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга 

П.Батхүлэг, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний 

мэргэжилтэн Д.Батмөнх, гарааны бизнесээ 

эхлүүлэн амжилттай яваа энтрепренер хүмүүс 

болон гарааны бизнес эрхлэх хүсэлтэй 

залуучууд оролцсон.  

 

 

 

 



Арга хэмжээний хөтөлбөрийн дагуу дүүргүүдээс шалгарсан шилдэг 11 баг 

өөрсдийн гарааны бизнесийн танилцуулгыг 5 минутанд багтаан шүүгчидэд танилцуулж 

нэмэлт цагаар шүүгчдийн асуултанд хариулан өрсөлдсөн. 

 

Гарааны бизнесийн төслөө танилцуулсан багуудын мэдээлэл: 

 

№ Нэр  Төслийн нэр Дүүрэг 

1 Сувд-Эрдэнэ  Smart salt Сонгинохайрхан 

2 Норжмаа Цэгц брэнд Баянзүрх 

3 Мөнбиш Bakery garden Сүхбаатар 

4 Болорчимэг Үнэгхэн брэнд Баянзүрх 

5 Ууганчимэг Хөдөлмөр зуслан Сонгинохайрхан 

6 М.Анхбаяр Аригун тоглоом Налайх 

7 Энхжин Mотто Налайх 

8 Лхамдулам Ариун цэврийн байгууламж Чингэлтэй 

9 Дашлхагва Кино кафе Багануур 

10 Есүхэй Оюутан киоск Сонгинохайрхан 

11 Билгүүн D&B  Багахангай 

 

Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга 
П.Батхүлэг, Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн Хяналт-шинжилгээ 
үнэлгээ хариуцсан эксперт М.Галсансар, I Hotel ХХК-ыг хамтран үүсгэн байгуулагч, 
гүйцэтгэх захирал Б.Золбадрал, Lhamour брэндийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий технологич 
Д.Хулан, Дэлхийн банкны Олон улсын зөвлөх Г.Энхболор нар байсан. 

 
Шүүгчид тус бүр танилцуулгын явцад үнэлэлт дүгнэлтээ өгч, сонгон 

шалгаруулалтын хурал хийж цаашид урт хугацаанд тогтвортой үргэлжлэх, ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, туршлагатай шилдэг гарааны 6 багийг санал нэгтэйгээр дэмжсэн. Үүнд: 

 

1-р байр: Оюутан киоск 

2-р байр: Цэгц брэнд 

3-р байр: Үнэгхэн брэнд 

4-р байр: Bakery garden 

5-р байр: Кино кафе 

6-р байр: Аригун тоглоом зэрэг байлаа. 

 

Хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах арга хэмжээнд шилдэг 

гарааны бизнесээр шалгарсан дээрхи 6 багт тус бүр 10,000,000 төгрөгийн буюу нийт 

60,000,000 төгрөгийн гарааны санхүүгийн дэмжлэгийг олгон ажиллалаа. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчийг хувиараа болон 

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

хэрэгсэл худалдан авахад нь зориулж эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэгийг олгосон.  

 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 16-ны 

өдрийн А/25 дугаар тушаалын дагуу Төгсөгчдийн ажлын байртай танилцах ажлын хэсэг 

байгуулагдсан. Ажлын хэсэг 2017 оны 07 дугаар сарын 17-21, 10 дугаар сарын 02-12, 11 

дүгээр сарын 06-ны өдрүүдэд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Ажлын хэсгийн шийдвэрээр 21 бүлгийн /төсөл/ 60 хүнд 120 сая төгрөгийн эргэн 
төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг олгогдсон. 

 
Эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг авсан Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

байгууллагын төгсөгчдийн мэдээлэл: 
 

 

№ Төгсөгчийн овог нэр Төслийн нэр 

Санхүүгийн 

дэмжлэгийн 

хүссэн хэмжээ 

Олгогдсон 

санхүүжилтийн 

хэмжээ 

1 А.Учралт Үсчин гоо сайхан 3 000 000 1 000 000 

2 
Б.Балдандорж 

/Бүлгийн ахлагч/ 
Үсчин гоо сайхан 10 000 000 5 500 000 

3 
У.Отгонбаяр /Бүлгийн 

ахлагч/ 
Компьютер үйлчилгээ 10 000 000 6 000 000 



4 
Б. Сүх-Эрдэнэ 

/Бүлгийн ахлагч/ 
Mini bakery 10 000 000 8 600 000 

5 
Э.Даариймаа 

/Бүлгийн ахлагч/ 
Coffee shop 10 000 000 6 900 000 

6 
М.Уянга /Бүлгийн 

ахлагч/ 

Зөөлөн ноолуур, ноос 

ноолуурын хувцас 

үйлдвэрлэл 

10 000 000 3 000 000 

7 
П.Цэнгүүн /Бүлгийн 

ахлагч/ 

Вакум цонх үйлдвэрлэл 

 
10 000 000 9 000 000 

8 
Ж.Отгонгэрэл 

/Бүлгийн ахлагч/ 

Хүнсний ногоог хөлдөөх 

арга технологи 
10 000 000 3 000 000 

9 
Ү.Цэнгэл /Бүлгийн 

ахлагч/ 

Төмөр хийц 
10 000 000 9 000 000 

10 
М.Амар  /Бүлгийн 

ахлагч/ 

Хяналтын камер засвар 

үйлчилгээ 
10 000 000 10 000 000 

11 
Ч.Амарсайхан 

/Бүлгийн ахлагч/ 

Авто засварын газар 

байгуулах 
10 000 000 5 000 000 

12 
Г.Амарбат 

/Бүлгийн ахлагч/ 

Цэвэршүүлсэн усны 

үйлдвэр 
10 000 000 10 000 000 

13 
Ц.Отгонзаяа /Бүлгийн 

ахлагч/ 
Үсчин гоо сайхан 10 000 000 1 500 000 

14 
А.Урансанаа /Бүлгийн 

ахлагч/ 

 

Хуушуур хауз, цайны 

газар 

10 000 000 1 500 000 

15 
Б.Пүрэвзагд /Бүлгийн 

ахлагч/ 
Үхрийн ферм 10 000 000 6 500 000 

16 
Ц.Бат-Эрдэнэ 

/Бүлгийн ахлагч/ 
Компьютер үйлчилгээ 10 000 000 7 000 000 

17 
Д.Саранзаяа /Бүлгийн 

ахлагч/ 

Хүнсний дэлгүүрийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх төсөл 
10 000 000 2 500 000 

18 
З.Ариунзаяа /Бүлгийн 

ахлагч/ 

Урлаач төсөл 
10 000 000 4 000 000 

19 
Л.Баянжаргал 

/Бүлгийн ахлагч/ 
Модон рейк үйлдвэрлэл 10 000 000 10 000 000 

20 
Г.Уранзул 

/Бүлгийн ахлагч/ 
Уран шаглаа 10 000 000 5 000 000 

21 
Д.Долгоржав  

/Бүлгийн ахлагч/ 

Интернет кафе, 

компьютерийн 

үйлчилгээний төв  

10 000 000 5 000 000 

НИЙТ ДҮН 

 

120 000 000 

 



Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн ажлын байрны зураг: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

2017 оны 10 дугаар сарын 16-аас 10 дугаар сарын 31-ны өдрүүдэд Нийслэлд үйл 

ажиллагаа явуулж буй 20 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад суралцагсад 

болон төгсөгчидөд ойрын болон дунд хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр төрөөс 

авч хэрэгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн арга хэмжээнд хэрхэн 

хамрагдах, аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын талаар уулзалт зохион байгуулж мэдээлэл 

өгсөн. 

Уулзалтыг Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын хөдөлмөр эрхлэлтийн арга 

хэмжээ, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Г.Долгорсүрэн, С.Уугантуяа, Аж ахуй 

эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 20 сургалтын байгууллагын төлөөлөл нар 

хамтран зохион байгуулсан.  

 

Уулзалтанд 2424 мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчид болон 

суралцагсад хамрагдаж зөвлөгөө мэдээлэл авсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уулзалтын төгсгөлд суралцагсад болон төгсөгчдөөс аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад 

хамрагдах хүсэлтэй байгаа талаар санал асуулга явуулж сонирхсон этгээдүүдэд эрх 

бүхий сургалтын байгууллагууд аж ахуй эрхлэлтийн сургалтыг 3 өдрийн турш зохион 

байгуулсан.                 

Сургалтад нийт 1459 мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчид 

хамрагдсан. 

 

Тус сургалтанд суралцагсад хамрагдсанаар: 

• Бизнес эрхлэгчийн талаарх ойлголт 

• Техник эдийн засгийн үндэслэл 

• Бизнес санаагаа олох, олсон санаагаа хөгжүүлэх, шинжиж үзэх  

• Бизнесийн үйл ажиллаганы маркетинг 

• Бизнесийн хуулийн хэлбэрүүд, хуулийн хариуцлага, татвар  

• Ажиллах хүчин 

• Бизнесийн гарааны хөрөнгө, түүний эх үүсвэр 

• Бараа материалын худалдан авалт, нөөцийн хяналт  

• Бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн калькуляц 

• Нягтлон бодох бүртгэлийн систем, санхүү төлөвлөлтийн чиглэлээр тодорхой 

мэдээлэл, ойлголт авч төсөл бичих чадвартай болж төгссөн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. АЖЛЫН БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Арга хэмжээний хүрээнд 9 Дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс 

болон Щвейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн шугамаар эргэн төлөгдөх санхүүгийн болон 

гарааны дэмжлэг авсан залуучууд, залуучуудын бүлгийн мэдээллийг ирүүлэх талаар 

албан бичиг хүргүүлсэн ба мөн олон нийтийн хэрэгслээр мэдээлэл, сурталчилгааг 

явуулсан.  

Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлтөд хамрагдах хүсэлтэй 15 залуучууд, 

залуучуудын бүлэг байсан ба тэдгээрийн баримт бичгийг хүлээн авсан. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга 

Г.Ганзориг, мэргэжилтэн Г.Долгорсүрэн нар баримт бичгийн бүрдүүлэлтэнд хяналт, 

шалгалт хийж шаардлага хангасан 7 залуучуудын түрээсийн ажлын байртай танилцахаар 

болсон. 



Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны 

өдрийн Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгч, төгсөгчдийн бүлэг болон 

залуучууд, залуучуудын бүлгийн ажлын байртай танилцах удирдамжийн дагуу 2017 оны 

11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 

Шаардлага хангасан залуучуудын мэдээлэл: 

№ Овог нэр 
Регистрийн 

дугаар 

Үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Түрээсийн 

төлбөрийн 

хөнгөлөлтийн 

хугацаа 

Түрээсийн 

төлбөрийн 

хөнгөлөлтийн 

хэмжээ 

1 А.Бямбажаргал УЗ98120511 

Компьютер, 

хэвлэлийн 

үйлчилгээ 

11,12 сар 200 000 

2 Н.Норолхойжав ОС88092922 Зоогийн газар 11,12 сар 190 000 

3 Т.Бөртгөлжингуа РЗ96012809 
Монгол дээл, 

хантааз 
11,12 сар 200 000 

4 Б.Үнэнбаяр ВГ91081710 

Арьс ширэн  

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл 

11,12 сар 200 000 

 

5 
С.Мөнхжаргал НА82121261 

Хүнсний мөөг 

тариалах 
11,12 сар 200 000 

6 Ү.Цэнгэл УИ97061519 
Токарын 

үйлчилгээ 
11,12 сар 200 000 

7 А.Учрал УШ91070944 Оёдол 11,12 сар 200 000 

НИЙТ ДҮН 1 390 000 

 

Хяналтын ажлын хэсгийн шийдвэрээр түрээсийн гэрээ, холбогдох баримт бичиг, 

нөхцөл байдлыг газар дээр нь үнэлсэн үнэлгээнд үндэслэн нийт  7 залуучуудад 1 390 000 

төгрөгний ажлын байрны түрээсийн төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлсэн. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хамрах 

хүрээг өөрчлөх  

➢ Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлтөд заавал Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

байгууллагыг төгсөгчдийг хамруулахгүйгээр хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч залуусыг 

хамруулах  

➢ Нийслэлийн хэмжээнд Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээг мега хэлбэрээр 

зохион байгуулах  

➢ Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан залуучуудын эргэн төлөлтийг 

хугацаандаа хийхэд чиглэсэн арга хэмжээ авах 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 

ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 


