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Улаанбаатар хот                                                                                                  2018.12.25 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

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 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр 

тогтоолоор батлуулан хэрэгжүүлж байна. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нь 

дэд хөтөлбөрийн 2 дахь зорилтын хүрээнд иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц 

үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг Нийслэлийн 

үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт байгуулан 2018 оны 01 дүгээр 

сарын 30-ны өдрөөс үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.   

 

Тус төв нь ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ажлын байрны захиалга 

авах, ажил хайгч иргэнийг бүртгэх, ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох, зөвлөгөө мэдээллээр хангах, сургалт, арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрт хамруулах 

зэрэг үйлчилгээг нэг дороос үзүүлж, залуучууд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэд, ахмад настан, албан бус эдийн засгийн салбарт хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин 

ажиллах, холбогдох стандарт, шаардлагад нийцсэн үйлчилгээний таатай орчныг 

бүрдүүлснээрээ онцлог юм.   

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ажил олгогч-ажил горилогч нар ярилцлага 

хийх өрөө, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн өрөө, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

болон сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх өрөө, хүүхдийн өрөө, бүлгийн 
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сургалтын өрөө, дундын оффис, гарааны бизнес арга хэмжээний өрөө, мэдээллийн 

булан зэрэг сурч, хөгжих, мэдээлэл, үйлчилгээ авах чөлөөт орчныг бий болгосон.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах стандартын 

шаардлага хангасан дүгнэлтийг үндэслэн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий 

газраас Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт 2018 онд №2018/ТҮ31 бүртгэлийн 

дугаар бүхий “Гэрчилгээ” олгосоны дагуу Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөс иргэд, 

аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 9 төрлийн багц үйлчилгээг үзүүлж байна.  

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

байдлаар 8695 ажил хайгч иргэнийг шинээр бүртгэн, 11167 ажлын байрны захиалга 

хүлээн авч, бүртгэлтэй 10255 иргэнийг тохирох ажилд зуучилснаас 9009 иргэн ажилд 

орсон байна. Төвөөр үйлчлүүлсэн 3760 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 2054 санал 

хүсэлт хүлээн авч, 169 иргэнийг /давхардсан тоогоор/ бүлгийн сургалтанд хамруулсан 

ба хамтын оффисоор 259 иргэн, хүүхэд түр саатуулах өрөөгөөр 40 хүүхэд тус тус 

үйлчлүүлсэн байна. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг ажил олгогчидтой 

хамтран зохион байгуулж, бүртгэлтэй 5516 иргэнийг ажлын шууд ярилцлаганд 

хамруулсан ба үүнээс Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 1700 иргэн, ажил олгогч 

байгууллага дээр 3816 иргэн тус тус  ажлын ярилцлаганд хамрагдсан байна.  

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг 8786 иргэнд 

бүлгээр, 2571 иргэнд ганцаарчилсан хэлбэрээр тус тус хүргэлээ. 
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ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖИЛ, АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 

 “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн нээлтийн үйл ажиллагаа” 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нь “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд 

хөтөлбөрийн 2 дахь зорилтын хүрээнд иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг 

нэг дороос үзүүлэх “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг байгуулан 2018 оны 01 

дүгээр сарын 30-ны өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав 

салбарт нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан.  

 

Арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 

С.Батболд, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

Д.Хадхүү, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын ХЭДГ-ын дарга 

Ч.Саналбаяр, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны Гүйцэтгэх захирал 

Х.Ганбаатар, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн мэргэжилтэн Г.Сара, 

Швейцарийн Засгийн газрын санхүүжилттэй “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төсөл”-ийн зөвлөх Иван Такач зэрэг албаны хүмүүс оролцлоо.  

Арга хэмжээний үеэр ажилд зуучлах үйлчилгээнээс гадна хөдөлмөр эрхлэлтийн 

нийтлэг үйлчилгээг илүү өргөн хүрээнд үзүүлэхийг зорьсон ба “Старт ап Монголиа” ТББ 

залуучуудад гарааны бизнесийн тухай ойлголт, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн 

оюутан залуучуудад ажлын ярилцлагад хэрхэн бэлтгэх, эмэгтэйчүүдийн төрийн бус 

байгууллагуудын ажилтнуудад эмэгтэйчүүдийг хэрхэн чадавхижуулах талаар сургалт 

арга хэмжээ зохион байгуулж, мэргэжлийн сэтгэл зүйчид иргэдэд сэтгэл зүйн 

оношлогоо, зөвлөгөө өгч ажиллав.  

 УИХ-ын НББСШУБХ-ны ажлын хэсэг ХЭДТ-д ажилласан тухай 

Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 

байнгын хорооноос байгуулагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, 

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилт, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай танилцах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг 2018 оны 04 



  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааны 2018 оны тайлан 

 

- 5 - 

 

дүгээр сарын 24-ний өдөр Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв дээр ажиллан, 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газрын 

үйл ажиллагаатай танилцлаа.  

Уулзалтын эхэнд Нийслэлийн ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч 

Д.Энхтөр нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, дэмжих чиглэлээр 

хийгдэж буй ажил, үйлчилгээний талаарх мэдээ болон “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд 

хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийг товч танилцуулсан.  

УИХ-ын гишүүн, Ажлын хэсгийн ахлагч Д.Ганболд, УИХ-ын гишүүн, Ажлын 

хэсгийн гишүүн М.Билэгт, Б.Ундармаа нар Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлж буй төсөл, 

хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл сонсож, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн 

асуудлаар холбогдох албан тушаалтнуудаас тодруулга авч, санал дүгнэлт өгөв.  

 Түншлэл, хамтын ажиллагаа 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, 

нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн болон 

төрийн бус, иргэний нийгмийн, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай олон талт хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллаж байна. Үүний хүрээнд:  

- Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбоо, Монголын эмэгтэйчүүдийн сан, Монголын 

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо, Монголын Эмэгтэйчүүдийн 

хөдөлмөрийг дэмжих холбоо зэрэг байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулж, 

ХЭДТ-ийн үйл ажиллагааг сурталчилан, цаашид эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэлэлцэж, хамтран ажиллах талаар санал 

солилцсон. 

- “Шинэ эхлэх цэг” ТББ, Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбоо, Нийгэм 

эдийн засаг, хүний нөөцийн удирдлагын “Соёмбо” академи, Хүний хөгжил 

судалгаа, сургалтын төв, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 
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Залуучуудын хороо, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн 

Залуучуудын хөгжлийн газар зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд сургалт зохион байгуулан давхардсан 

тоогоор нийт 169 иргэнийг бүлгийн сургалтанд хамруулсан. Үүнээс аж ахуй 

эрхлэлтийн чиглэлээр 6, ажлын ярилцлаганд бэлтгэх чиглэлээр 5, гарааны 

бизнесийн чиглэлээр 21, 

хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр 

6, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн 

чиглэлээр 18, стресс менежментийн 

чиглэлээр 27, ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох чиглэлээр 12, гадаад 

экспортын чиглэлээр 4, 

компьютерийн программ ашиглалтын 

чиглэлээр 17, карьер төлөвлөлт, 

ажлын ярилцлаганд бэлтгэх, CV 

Resume бичих чиглэлээр 53 иргэнийг 

тус тус сургалтанд хамруулав. 

- Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн ТББ-тай хамтран Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвд иргэдэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг зохион байгуулан 

хүргэлээ. Энэ хүрээнд нийт 175 

иргэнд тус үйлчилгээг хүргэсэн ба 

үүнээс сэтгэл зүйн зөвлөгөөг 42 

иргэнд, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төсөл хөтөлбөрт хамрагдах 

чиглэлээр 37 иргэнд, хөдөлмөрийн 

харилцааны чиглэлээр 6 иргэнд, ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

чиглэлээр 90 иргэнд тус тус 

ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч 

ажилласан байна.  

- 2018 оны 04 дүгээр сард ШУТИС-ын “Алтангадас клуб”-ын ажилтнууд Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан ба тус клубын 

хүсэлтийн дагуу ШУТИС-ийн 200 гаруй оюутанд, мөн ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн 

сургуулийн 200 гаруй оюутанд төвийн танилцуулга болон хөдөлмөрийн зах 

зээлийн талаарх мэдээлэл зөвлөгөөг тус тус хүргэсэн. 

- Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээний чиглэлээр суралцаж буй Германы Хөдөлмөрийн институтын 

оюутнууд болон ХХҮЕГ-ын албан хаагчид ХЭДТ-д зочлон, төвийн үйл 

ажиллагаатай танилцсан. 

- Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх, Баянгол дүүргийн ХХҮХ-үүдийн ажилд 

зуучлах үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд эхний хагас жилд хуваарийн дагуу 
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нэг сарын хугацаанд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ажиллаж, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг хүргэсэн. 

- Нийслэлийн 152 хорооны Засаг дарга болон хороодын Хөдөлмөр халамжийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй 2018 оны 02 дугаар сарын 21-27-ны 

өдрүүдэд уулзалт зохион байгуулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл 

ажиллагааны талаарх танилцуулга, мэдээллийг  хүргэлээ. 

- 2018 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр 

“Говь” үйлдвэртэй танилцаж, Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл 

ажиллагааны талаарх мэдээллийг 

хүргэн, бүртгэлтэй иргэдээс үйлдвэрийн 

хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар 

хангах зэрэг хөдөлмөр зуучлалын 

чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулав.  

- Нийслэлийн Засаг даргын орлогч 

Д.Энхтөр болон “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн 

хөтөлбөр”-т хамрагдсан ХЗХ-дын ажилтан албан хаагчид Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвд албан уулзалт зохион байгуулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан.  

- Азийн Нутгийн удирдлагын холбооны 11 орны 50 гаруй зочид төлөөлөгчид 2018 

оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 

Дүнжингарав салбар болон Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл 

ажиллагаатай танилцаж, туршлага 

солилцлоо. Үйл ажиллагааны үеэр 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Д.Баясгалан зочид төлөөлөгчдөд 

төвийн өрөө танхимын зохион 

байгуулалт, үйл ажиллагааны талаар 

танилцуулж, харилцан туршлага 

солилцов.   

- Олон улсын хөгжлийн банк, Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй 

“Залуучуудын зохистой хөдөлмөр төсөл”-ийн хүрээнд Монголын үйлдвэрчний 

эвлэлийн холбооны Залуучуудын хороо, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 

газар, Нийслэлийн залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран албан бус хөдөлмөр 

эрхлэгч залууст зориулсан “Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт” сэдэвт сургалтыг 2018 

оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд зохион 

байгуулсан.  
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- Ажилд зуучлах үйлчилгээний хүрээнд 700 гаруй ажил олгогч байгууллагааас 

ажлын байрны захиалга авч, ажлын байрны өдөрлөгийг 30 орчим 

байгууллагатай хамтран зохион байгуулаад байна. 

- 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Карьер хөгжлийн төвд Монгол улсын 

томоохон ажил олгогчдын төлөөлөл 15 байгууллагын хүний нөөцийн 

менежерүүдэд үйл ажиллагааны танилцуулга, мэдээлэл хүргэлээ. Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний 

хүртээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх, олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэх, 

сайн туршлагыг туршин нэвтрүүлэх зорилгоор Карьер хөгжлийн төвтэй хамтран 

нэгэн шинэ үйлчилгээг туршин хэрэгжүүллээ. Энэ хүрээнд ажил хайгч иргэдэд 

ажлын байран дахь ур чадвар 

тодорхойлох, үнэлгээ хийх /олон улсын 

Central test/, түүнд тохирсон зөвлөгөө 

өгөх, сургалтанд хамруулах зэрэг цогц 

үйлчилгээг хүргэж, бэлтгэгдсэн иргэнийг 

ажил олгогчдод санал болгон ажиллав. 

Энэ нь нэг талаас хувь хүнд өөрийгөө 

таньж мэдэх боломжийг олгох, нөгөө 

талаас ажил олгогчдод чадварлаг 

боловсон хүчнээр хүний нөөцөө 

бүрдүүлэхэд нь туслах чухал ач 

холбогдолтой арга хэмжээ боллоо. 

- Төвийн үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчилан таниулах, төрийн болон 

төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, туршлага солилцох ажлыг үе 

шаттай зохион байгуулан ажиллаж 

байна. 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны 

өдөр хөдөө орон нутгаас хөдөлмөр 

эрхлэлтийн салбарын албан хаагчид 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвтэй 

танилцаж, туршлага солилцлоо. 

Уулзалтанд Баян-өлгий, Увс, Сүхбаатар, 

Архангай, Өвөрхангай, Говь-Алтай, 

Хэнтий, Ховд, Дорноговь, Дундговь, 

Өмнөговь, Булган зэрэг аймгуудын 

ХХҮГ-ын ажилд зуучлах, ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд 

оролцов. 

 

 “Залуучуудын хөгжлийн сарын аян”-ы нээлтийн арга хэмжээ 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий ассамблейн 1999 оны тогтоолоор Олон 

улсын Залуучуудын өдрийг жил бүрийн 08 дугаар сарын 12-ны өдөр, Монгол Улсын Их 
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Хурлын 1996 оны 29 дүгээр тогтоолоор Монголын Залуучуудын өдрийг жил бүрийн 08 

дугаар сарын 25-ны өдөр тэмдэглэхээр тогтоосон. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын 

Сайдын тушаалаар Монгол улс энэ жил “Залуучуудын хөгжлийн сарын аян”-ыг 2018 

оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хооронд зохион 

байгуулсан.  

Үүний хүрээнд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас 2018 оны 08 дугаар 

сарын 24-ний өдөр сарын аяныг нээн Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд нээлттэй өдөрлөг 

зохион байгуулав. Энэхүү өдөрлөгт Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн ажилтан, 

албан хаагчид оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээнд 

хэрхэн хамрагдах болон ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 

зөвлөгөө мэдээллээр хангах үйлчилгээг хүргэв. Үйл ажиллагааны хүрээнд 89 ажил 

олгогч  байгууллагын 1500 гаруй ажлын байрны захиалгыг залуучуудад танилцуулж, 

ажил хайгч 15 иргэнийг бүртгэн, 50 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөөг хүргэн ажилласан.  

 “Хөдөлгөөнт бирж” зохион байгуулсан тухай 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв, “Итгэлт зууч” хөдөлмөрийн бирж хамтран 

Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэг, хороодын иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн 

нийтлэг үйлчилгээг хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хэрэгжүүлж буй төсөл 

хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагаагаа сурталчилан 

таниулах зорилгоор 2018 оны 08 дугаар сарын 20-ноос 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 

хооронд “Хөдөлгөөнт бирж”-ийн үйл ажиллагааг төвийн 6 дүүргийн дараах цэгүүдэд 

зохион байгууллаа. Үүнд:    

 19-р хороолол болон Да хүрээ захын автобусны буудал 

 Баянзүрхийн авто вокзал 

 Чингэлтэй дүүргийн автобусны буудлууд /5, 7/ 

 Дарь-эх, 5 шар, Бэлх, Баянхошуу, Яармагийн автобусны буудлын эцэс 

 Хангай зах, Хархорин зах, Саппоро худалдааны төв, Нарантуул 

худалдааны төв, Баянзүрх худалдааны төв, Амгалан худалдааны зах г.м 
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Энэхүү үйл ажиллагааны 

хүрээнд  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  төвд 

ажил олгогчдоос ирүүлсэн 1500 гаруй сул 

чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг иргэдэд 

санал болгож, 900 гаруй ажил хайгч иргэнийг 

бүртгэж, 712 иргэнийг тохирох ажлын 

байранд зуучилсан. Мөн 3000 ширхэг гарын 

авлага, танилцуулга материалыг иргэдэд 

тарааж, 1000 гаруй иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл 

өгч ажиллав. 

 Бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдийг үйлдвэрлэл дээр сургаж, ажлын байраар 

хангасан тухай 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион 

байгуулах арга хэмжээний хүрээнд Үйлдвэрлэл дээрх сургалтыг "Батбайгаль" ХХК-тай 

хамтран зохион байгуулсан. Үүний хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 

бүртгэлтэй 28 иргэнийг үйлдвэрлэл дээр 4 мэргэжлээр сургав. Тус компаниас энэхүү 

үйл ажиллагааны үр дүнг танилцуулах зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр 

зохион байгуулсан “Чадамжийн гэрчилгээ гардуулах арга хэмжээ”-нд Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төв хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Баясгалан, Ажилд зуучлах 

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн С.Уугантуяа нар оролцлоо. Тус арга хэмжээний 

хэрэгжилтийн үр дүнд төгсөгчдийн 95 хувь нь "Батбайгаль" ХХК-д ажиллахаар боллоо. 

 "Нэг өрх-Нэг ажлын байр" хөдөлмөрийн яармаг 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

“Эйч ар клуб” ТББ хамтран 2018 оны 09 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд “Нэг өрх-Нэг 

ажлын байр" хөдөлмөрийн яармагийг Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан. 

Хөдөлмөрийн өдөрлөгт нийт 71 ажил олгогч байгууллага болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв, Цагийн ажлын бирж, Карьер хөгжлийн төв, Хэрэглээний сэтгэл судлалын 

хүрээлэн зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд, 
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тэдгээрийн нэгж хэлтсүүд оролцлоо. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв тус арга 

хэмжээг зохион байгуулахад шаардлагатай бэлтгэл ажлыг ханган оролцсоноос гадна 

өдөрлөгийн үеэр 2256 ажлын байрны захиалгыг ажил хайгч иргэдэд санал болгож, 272 

иргэнийг бүртгэн, 400 гаруй иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллав.  

 

 “Хөдөлмөрч залуучууд” хөдөлмөрийн яармаг 

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон 

Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, “Нэг өрх-Нэг 

ажлын байр” дэд хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн хөдөлмөрийн 

зах зээлийн зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тодорхой 

зорилтуудыг хангах хүрээнд залуучууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар хамтран "Хөдөлмөрч залуучууд" 

хөдөлмөрийн яармагийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвд зохион байгууллаа.  

 

Хөдөлмөрийн яармагт зохион байгуулагч байгууллагуудаас гадна Карьер хөгжлийн 

төв, “ORP” институт, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн, Монголын сонсголгүй 

иргэдийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн нэгдсэн 
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холбоо зэрэг төрийн бус байгууллагууд, ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагууд 

оролцов. 

Арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2300 гаруй ажлын 

байранд иргэдийг бүртгэж зуучилснаас гадна 23 ажил олгогч байгууллага ажлын 

туршлагагүй залуучууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллах боломжтой 600 

гаруй ажлын байрыг нээлттэй зарлаж, хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг 

зохион байгууллаа.   

Хөдөлмөрийн яармагийн үеэр нийт 300 гаруй иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө хүргэж, 98 

иргэнийг бүртгэсэн ба ажилд ороход шаардлагатай ганцаарчилсан зөвлөгөөг 25 иргэнд 

мэргэжлийн байгууллагууд үзүүллээ. 

 “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн салбарын 

албан хаагчдын оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны үр дүн, тулгамдаж буй асуудлууд 

болон хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудын уялдаа холбоош сайжруулах зорилгоор 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагаанд-Хөдөлмөрийн салбарын албан хаагчдын оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 

2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр “Корпорейт конвеншн центр”-т зохион 

байгуулсан.  

Хэлэлцүүлэгт Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газар, 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар, 9 дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн 

үйлчилгээний хэлтсийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн асуудал хариуцсан 

ажилтан, албан хаагчид оролцов. Тус 

арга хэмжээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвийн албан хаагчид бүрэн 

бүрэлдэхүүнтэй оролцож, 

хэлэлцүүлгээр тавигдсан илтгэлүүдийн 

дагуу санал хүсэлтээ илэрхийллээ.  

 “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018 

Нийгмийн олон талын оролцоонд тулгуурлан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж, гарц, шийдлийг 

тодорхойлох, хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, 

техник технологийн болон менежментийн өөрчлөлт, шинэчлэл хийх шаардлага, 

түүнийг хэрэгжүүлэх арга замын талаар хэлэлцэх зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газраас санаачлан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Карьер 

хөгжлийн төвтэй хамтран “Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018” арга хэмжээг “Нэг өрх-

Нэг ажлын байр” уриан дор зохион байгуулав.  
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Форум 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр “Туушин” зочид буудлын “Соёмбо” 

танхимд зохион байгуулагдсан ба хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван тал, хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгаалал, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын төрийн болон төрийн бус, 

олон улсын байгууллагууд, ажил олгогч аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн холбоод, эрдэмтэн 

судлаачид зэрэг 300 гаруй төлөөлөл оролцлоо.  

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018” арга хэмжээ нь Монгол улсад анх удаа зохион 

байгуулагдаж байгаа төдийгүй “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 

нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл 

ажиллагаа, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, тулгамдаж буй асуудлуудыг судалгаанд 

тулгуурлан хөндсөнөөрөө онцлог болов. Мөн “Миллениалуудын карьерыг хэрхэн 

удирдах вэ?” сэдвээр “United business review” ХХК-ий Захирал Д.Асралт илтгэл тавьсан 

нь форумын нэгэн шигтгээ байлаа.   

Форумыг Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан 

төслүүдийн удирдагч, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр нээж үг хэлсэн ба 

нэгдсэн хуралдаан, салбар хуралдаанууд нь панелисттай хэлэлцүүлэг хэлбэрээр 

зохион байгуулагдсан.  

Нэгдсэн хуралдаан нь “Хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг 

хандлага” чиглэлээр зохион байгуулагдаж, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

дарга П.Батхүлэг, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн эрдэм 

шинжилгээний ажилтан М.Алтангэрэл, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн 

холбооны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар нарын үндсэн илтгэлүүд тавигдлаа. 

Форумын хүрээнд “Ажлын хандлага нь ур чадвараас илүү”, “Хөдөлмөр зуучлалын 

үйлчилгээний инноваци”, “Мэргэжил сонголт, хөдөлмөрийн бүтээмжийн уялдаа”, 

“Ажиллах хүчний хомсдол уу, менежментийн хомсдол уу” зэрэг чиглэлээр салбар 

хуралдаанууд зохион байгуулагдаж, “NCS” ХХК-ий Захирал Д.Болор, Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч М.Халиунбат, Хүний нөөцийн 

судалгааны Үндэсний хүрээлэнгийн Захирал Г.Тэгшбүрэн нарын илтгэл тавигдав.  
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Арга хэмжээний төгсгөлд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Дарга 

П.Батхүлэг форумаас гарсан дүгнэлт, зөвлөмжийн төслийг оролцогчдод танилцуулсны 

зэрэгцээ энэ нь цаашид хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, үйл ажиллагаанд ойрын болон 

дунд, урт хугацаанд авч хэрэгжүүлэх оновчтой бөгөөд эерэг өөрчлөлтийг бий болгоно 

гэж итгэж байгаагаа илэрхийлэв.  

 Үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, үйлчилгээ  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлд 

оролцогч талуудын мэдээлэл солилцох арга хэлбэр, эргэх холбоог сайжруулах 

зорилгоор “Ажил эрчимжүүлэх аян” зохион байгуулах удирдамж, төлөвлөгөө, 

төсвийг боловсруулан Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны 

А/40 дүгээр тушаалаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллав.  

Аяныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны 

өдрөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний 

өдрийг дуустал хугацаанд 2 үе шаттай 

зохион байгуулсан ба энэ хүрээнд 

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа 

явуулдаг, нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн байгууллагуудад ажлын 

байрны захиалга өгсөн, хүний нөөцийн 

бүрдүүлэлтийн өдөрлөг хамтран зохион 

байгуулсан зэрэг 100 ажил олгогч 

байгууллагаар Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын Ахлах мэргэжилтэн 

Д.Баясгалан, мэргэжилтэн С.Уугантуяа, Г.Долгорсүрэн, Д.Гэрэлцэцэг нар батлагдсан 

төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу явж, мэдээлэл солилцож, үйл ажиллагаагаа сурталчилан 

ажиллалаа.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний чанар, үр дүн, үйлчлүүлэгчийн эргэх 

холбоог сайжруулах зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн танилцуулга, 

зуучлалын хуудас зэргийг шинэчлэн боловсруулж, нийт 7000 ширхэг хэвлүүлэн үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл 

мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, сайжруулах зорилгоор JOB OPENSOFT 

программыг 2018 оны 01 дүгээр сараас туршин ажиллуулж эхэлсэн. Туршилтын 

хугацаанд шаардлагатай нэмэлт хөгжүүлэлт, ашиглах явцад гарч буй хүндрэл 

бэрхшээлийг засах, шийдвэрлэх саналыг тухай бүр холбогдох газарт хүргүүлсний 

дагуу уг программыг үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүллээ.  
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Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 

Карьер хөгжлийн төвтэй хамтран 2018 оны 09, 10 

дугаар сард “Тохирох ажилд зөв хүнийг” төсөл 

хэрэгжүүлэн ажил идэвхитэй хайж буй иргэдийн 

зан төлөв, авьяас сонирхол, хандлага, ур 

чадварыг технологийн дэвшил ашиглан 

дэлгэрэнгүй тодорхойлж, карьер хөгжлийн цогц 

үйлчилгээг үе шаттай зохион байгуулан 

ажиллалаа.  

Үйл ажиллагааг карьер инкубатор, карьер үзэсгэлэн гэсэн 2 үе шаттай зохион 

байгуулж, эхний үе шатыг нэг сарын хугацаанд хэрэгжүүлж, ажил идэвхитэй хайж буй 

иргэдэд өөрийгөө таньж мэдэх, давуу болон сул талаа тодорхойлох, хөдөлмөрийн зах 

зээлд тавигдаж буй нийтлэг шаардлагуудад нийцэх, хүссэн ажилдаа ороход нь 

шаардлагатай карьер хөгжлийн цогц үйлчилгээг хүргэсэн.  

Тус үйл ажиллагааны 2 дахь үе шат буюу үр 

дүнг тооцох зорилготой “Тохирох ажилд зөв 

хүнийг” Job and career fair арга хэмжээг 2018 оны 

10 дугаар сарын 24-ний өдөр Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвд зохион байгуулав.  

Энэхүү арга хэмжээ нь өөрийн хандлага, ур 

чадвараа тодорхойлж, карьер төлөвлөлтөө 

боловсруулсан, хөдөлмөрт бэлтгэгдсэн иргэд 

хүссэн ажилдаа орох, ажил олгогчид эдгээр 

иргэдтэй ажлын шууд ярилцлага хийж, 

шаардлагад нийцсэн иргэдийг ажилд авах боломж олгосноороо онцлог юм.  

Арга хэмжээнд ажлын байран дахь хувь хүний онцлог, ур чадвар, хандлага 

тодорхойлох үнэлгээ хийлгэж, зөвлөгөө авсан, карьер төлөвлөлт, CV Resume бичих, 

ярилцлаганд бэлтгэх чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан 40 иргэн болон арга хэмжээнд 

оролцох хүсэлт ирүүлсэн 16 ажил олгогч байгууллага оролцож, 6 иргэнд ажилд орох 

урилга гардууллаа. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд иргэдийн цаг хугацааг хэмнэх, үйлчилгээг түргэн 

шуурхай хүргэх зорилгоор 2018 оны 10 дугаар сараас цахим үнэмлэх уншигч машин 

ашиглаж эхэлсэн ба цаашид "Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем"-д холбон  уян 

хатан шийдэлтэй,   мэдээллийг аюулгүй, түргэн шуурхай солилцох боломж 

бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийн Ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 

зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнийг 2018 оны 10 дугаар сарын 15-17-ны 

хооронд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

инкубатор төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Дохионы хэлмэрч” бэлтгэх анхан шатны 

сургалтанд хамруулж, чадавхижуулсан.   

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlmYJXFijXvUyQVclBTMTl5Q6d5ET0JMe89bYvGmqrW6SWqRZNynKXobbDzwUbWnr0rhZQyP-dZh5sHn5iT0I1mkjlYUVFzscM1T6ny841FtRGoOYOc8-2x-Q9k2w1DZtakgUkS_-j6-zJDutlrVV6ow4vs6XHiTOZysAu-QeaCdQ1WFNpYUKBCR62-_Mva31TryhH0YYn_aPMJUpPkhRV3YJNhsS1e4BwN6e8wc2g-KtMHgE6wA0QhSJsXZq17Mi3LMBjBTjKj9uK6B1nDTgu3hEkSg2-cBFbnv7b27A0_b12Hn3npXXP5dqfVSetGztpnVlu41NMnfDKeQ6GmBsbGgU8_oHsNwZDLSCRfWNDE1qiY2YDqhPOIjuzd-ye4hYLkEupLfhD1Swhdb7qLbVb38d6TExjQUT1qcuqbBpavCXqkIMC15v3yE7Sw00BHJNveyReeeH7BVcX-tIaCaJbtBBdrF_jxlay8GYzwg2Pi1MpC2ODTwndXl3e6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D2%AF%D0%B7%D1%8D%D1%81%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlmYJXFijXvUyQVclBTMTl5Q6d5ET0JMe89bYvGmqrW6SWqRZNynKXobbDzwUbWnr0rhZQyP-dZh5sHn5iT0I1mkjlYUVFzscM1T6ny841FtRGoOYOc8-2x-Q9k2w1DZtakgUkS_-j6-zJDutlrVV6ow4vs6XHiTOZysAu-QeaCdQ1WFNpYUKBCR62-_Mva31TryhH0YYn_aPMJUpPkhRV3YJNhsS1e4BwN6e8wc2g-KtMHgE6wA0QhSJsXZq17Mi3LMBjBTjKj9uK6B1nDTgu3hEkSg2-cBFbnv7b27A0_b12Hn3npXXP5dqfVSetGztpnVlu41NMnfDKeQ6GmBsbGgU8_oHsNwZDLSCRfWNDE1qiY2YDqhPOIjuzd-ye4hYLkEupLfhD1Swhdb7qLbVb38d6TExjQUT1qcuqbBpavCXqkIMC15v3yE7Sw00BHJNveyReeeH7BVcX-tIaCaJbtBBdrF_jxlay8GYzwg2Pi1MpC2ODTwndXl3e6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85_%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B4_%D0%B7%D3%A9%D0%B2_%D1%85%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlmYJXFijXvUyQVclBTMTl5Q6d5ET0JMe89bYvGmqrW6SWqRZNynKXobbDzwUbWnr0rhZQyP-dZh5sHn5iT0I1mkjlYUVFzscM1T6ny841FtRGoOYOc8-2x-Q9k2w1DZtakgUkS_-j6-zJDutlrVV6ow4vs6XHiTOZysAu-QeaCdQ1WFNpYUKBCR62-_Mva31TryhH0YYn_aPMJUpPkhRV3YJNhsS1e4BwN6e8wc2g-KtMHgE6wA0QhSJsXZq17Mi3LMBjBTjKj9uK6B1nDTgu3hEkSg2-cBFbnv7b27A0_b12Hn3npXXP5dqfVSetGztpnVlu41NMnfDKeQ6GmBsbGgU8_oHsNwZDLSCRfWNDE1qiY2YDqhPOIjuzd-ye4hYLkEupLfhD1Swhdb7qLbVb38d6TExjQUT1qcuqbBpavCXqkIMC15v3yE7Sw00BHJNveyReeeH7BVcX-tIaCaJbtBBdrF_jxlay8GYzwg2Pi1MpC2ODTwndXl3e6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85_%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B4_%D0%B7%D3%A9%D0%B2_%D1%85%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlmYJXFijXvUyQVclBTMTl5Q6d5ET0JMe89bYvGmqrW6SWqRZNynKXobbDzwUbWnr0rhZQyP-dZh5sHn5iT0I1mkjlYUVFzscM1T6ny841FtRGoOYOc8-2x-Q9k2w1DZtakgUkS_-j6-zJDutlrVV6ow4vs6XHiTOZysAu-QeaCdQ1WFNpYUKBCR62-_Mva31TryhH0YYn_aPMJUpPkhRV3YJNhsS1e4BwN6e8wc2g-KtMHgE6wA0QhSJsXZq17Mi3LMBjBTjKj9uK6B1nDTgu3hEkSg2-cBFbnv7b27A0_b12Hn3npXXP5dqfVSetGztpnVlu41NMnfDKeQ6GmBsbGgU8_oHsNwZDLSCRfWNDE1qiY2YDqhPOIjuzd-ye4hYLkEupLfhD1Swhdb7qLbVb38d6TExjQUT1qcuqbBpavCXqkIMC15v3yE7Sw00BHJNveyReeeH7BVcX-tIaCaJbtBBdrF_jxlay8GYzwg2Pi1MpC2ODTwndXl3e6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/job_and_career_fair?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlmYJXFijXvUyQVclBTMTl5Q6d5ET0JMe89bYvGmqrW6SWqRZNynKXobbDzwUbWnr0rhZQyP-dZh5sHn5iT0I1mkjlYUVFzscM1T6ny841FtRGoOYOc8-2x-Q9k2w1DZtakgUkS_-j6-zJDutlrVV6ow4vs6XHiTOZysAu-QeaCdQ1WFNpYUKBCR62-_Mva31TryhH0YYn_aPMJUpPkhRV3YJNhsS1e4BwN6e8wc2g-KtMHgE6wA0QhSJsXZq17Mi3LMBjBTjKj9uK6B1nDTgu3hEkSg2-cBFbnv7b27A0_b12Hn3npXXP5dqfVSetGztpnVlu41NMnfDKeQ6GmBsbGgU8_oHsNwZDLSCRfWNDE1qiY2YDqhPOIjuzd-ye4hYLkEupLfhD1Swhdb7qLbVb38d6TExjQUT1qcuqbBpavCXqkIMC15v3yE7Sw00BHJNveyReeeH7BVcX-tIaCaJbtBBdrF_jxlay8GYzwg2Pi1MpC2ODTwndXl3e6Q&__tn__=%2ANKH-R
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 Ажлын байрны өдөрлөгүүд 

Ажил олгогчийг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны 

өдрийн байдлаар Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 42 удаа ажлын байрны өдөрлөг 

зохион байгуулсан ба үүний хүрээнд нийт 297 мэргэжлээр 3571 ажлын байр зарлагдаж, 

2874 иргэнийг ажлын ярилцлаганд урьснаас 1700 иргэн ярилцлаганд орж, 355 иргэн 

тэнцсэн байна. 

Ажлын байрны өдөрлөгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгтээр харуулбал: 

№ 
Ажил олгогч байгууллага 

/ арга хэмжээний нэр 
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1 “Батбайгаль” ХХК 2018.02.09 40 10 60 35 4 

2 
“УКР электромонтаж” ХХК 

2018.02.13 
40 2 35 20 8 

3 2018.02.26 

4 “Цамхагт кран” ХХК 2018.02.21 4 3 15 9 5 

5 “Юмэко” ХХК 2018.02.26 5 1 65 40 7 

6 “Номин холдинг” ХХК 2018.01.29. 6 2 35 35 2 

7 
“Новотел” Олон улсын 

зочид буудал 

2018.03.01 

150 47 500 469 79 8 2018.03.02 

9 2018.03.03 

10 
“Бүргэд констракшн” ХХК 

2018.03.05 
106 5 132 54 15 

11 2018.05.06 

12 
“Говь” ХК 

2018.03.15 
237 17 150 92 21 

13 2018.03.16 

14 “Модерн Номадс” сүлжээ 

ресторан 

2018.03.20 
50 5 100 75 11 

15 2018.03.21 

16 
“Эм Си Эс” групп 

2018.03.22 
150 17 150 95 18 

17 2018.03.23 

18 “Шар зүлэг” ХХК 2018.03.28 8 4 30 25 3 

19 “Цэцэн хангай” ХХК 2018.04.09 20  25 11 3 

20 
“Гоёо” ХХК 

2018.04.12 
162 28 200 150 29 

21 2018.04.13 

22 “Хүчит зам” ХХК 2018.04.25 15  25 22 5 

23 
“Таван богд” групп 

2018.04.27 
300 16 250 228 32 

24 2018.04.28 

25 
“Жигүүр гранд” ХХК 

2018.05.10 
130 15 55 29 8 

26 2018.05.11 

27 “Гацуурт” ХХК 2018.05.25 100 20 150 51 17 

28 
“Эко констракшн” ХХК 

2018.06.14 
500 22 250 23 15 

29 2018.05.15 

30 
”Дархан минж” ХХК 

2018.06.21 
118 13 98 54 31 

31 2018.06.22 
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32 “Сентрал экспресс Си Ви 

Эс” ХХК 

2018.06.27 
100 6 150 39 17 

33 2018.06.28 

34 
“Эко констракшн” ХХК 

2018.08.09 
500 6 74 16 4 

35 2018.08.10 

36 
“Дархан минж” ХХК 

2018.09.12 
100 16    

37 2018.09.13 

38 “Хөдөлмөрч залуучууд” 2018.09.28 600 20 150 77  

39 
“Суман гүн” ХХК 

2018.10.11 
80 10 75 19 9 

40 2018.10.12 

41 
“Тохирох ажилд зөв хүнийг” 

job and career fair 
2018.10.24 30 10 40 21 6 

42 “Аодэ” ХХК 2018.11.06 20 2 60 11 6 

Нийт 3571 297 2874 1700 355 

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлж буй төсөл 

хөтөлбөрүүд, иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээнд өгч буй хэрэглэгчийн үнэлгээг 

тодорхойлох, түүнд дүн шинжилгээ хийж, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулах 

зорилгоор хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг төвөөр үйлчлүүлсэн, судалгаа 

өгөхийг зөвшөөрсөн нийт 634  иргэнээс дараах байдлаар авсан.  

 Төвөөр үйлчлүүлсэн нийт 634  иргэнээс оршин суугаа дүүрэг, нас, хүйс, 

боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн орчин, нөхцөл, 

үйлчилгээний чанарын талаар асуухад: 

 Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 43% нь Баянзүрх дүүрэгт, 17% нь 

Сонгинохайрхан дүүрэгт, 10% нь Баянгол дүүрэгт, 9% нь Чингэлтэй болон 

Хан-уул дүүрэгт, 8% нь Сүхбаатар дүүрэгт тус тус оршин суудаг гэж 

хариулсан байв. Энэ нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв Баянзүрх 

дүүрэгт байрладаг тул үйлчлүүлэгчдийн дийлэнх хувийг тус дүүргийн 

иргэд эзэлж байгааг харуулж байна.  

 Судалгаанд хамрагдагсан иргэдийн 41% нь эрэгтэй, 59% нь эмэгтэй 

байсан ба насны бүлгээр нь авч үзвэл 18-25 насны иргэд 23%, 26-35 

насны иргэд 35%, 36-45 насны иргэд 24%, 46-55 насны иргэд 15%, 56-аас 

дээш насны иргэд 3%-ийг тус тус эзэлж байна.  

 Боловсролын түвшингээр харвал 49% нь бакалавр, 29% нь бүрэн дунд, 

10% нь тусгай мэргэжлийн дунд, 7% нь магистр, 5% нь бүрэн бус дунд 

боловсролтой иргэд байна.  

 Төвийн орчин нөхцөлийн талаар 90% нь таалагдаж байна, 8% нь 

сайжруулах шаардлагатай, 2% нь таалагдахгүй байна гэж хариулав. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг 

52% нь маш сайн, 45% нь сайн, 3% нь дунд гэж хариулсан ба хангалтгүй 

гэж дүгнэсэн иргэн байхгүй байв.  
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 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээнд хамрагдсан нийт 240 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 үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн 19% нь нэг жилийн 

хугацаанд, 21% нь 4-6 сар, 26% нь нэгээс дээш жил, 34% нь 1-3 сарын 

хугацаанд ажилгүй байна гэв. Энэ нь ажилд орох хугацааг богиносгох, 

хөдөлмөрт бэлтгэх, ажилд ороход шаардлагатай сургалтанд хамруулах, 

идэвхижүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.  

 Ажиллахыг хүсч буй салбараар нь харвал 44% нь үйлчилгээний, 30% нь 

үйлдвэрлэлийн, 11% нь барилгын, 10% нь уул уурхайн, 6% нь хөдөө аж 

ахуйн салбарт тус тус ажиллахыг хүсч байна гэжээ.  

 Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөөг 35% нь хөдөлмөр 

эрхлэлтийн байгууллагаас, 23% нь найз нөхөд, гэр бүлээсээ, 22% нь 

телевиз радиогоор, 16% нь сонин сэтгүүлээс авч байсан гэж хариулсан 

байна.   

 Ажилд зуучлах үйлчилгээ үзүүлсэн албан хаагчийн харилцааны ур 

чадварыг 62% нь маш сайн, 36% нь сайн, 2% нь дунд гэж хариулсан ба 

хангалтгүй гэж дүгнэсэн иргэн байхгүй байв. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд бүлгийн сургалт, ганцаарчилсан зөвлөгөө 

мэдээлэл, ажил олгогчдын шууд ярилцлага зэрэг бусад үйлчилгээнд хамрагдсан 

нийт 394 иргэнээс сургагч багш болон зөвлөхийн ур чадвар, хамрагдсан 

үйлчилгээний үр дүнг тодруулахад: 

 Сургалтын чанар, багшийн ур чадварыг 58% нь сайн, 40% нь маш сайн, 

2% нь дунд, сургалтанд хамрагдсанаар ажил хийхэд 78% нь бэлэн, 22% 

нь бэлэн болоогүй гэж тус тус хариулсан байна.  

 Ганцаарчилсан зөвлөгөө авсан иргэдийн 66% нь зөвлөхийн ур чадварыг 

сайн, 34% нь маш сайн гэж хариулжээ. 

 Иргэд хамрагдсан үйлчилгээгээ үнэлэхдээ 50% нь маш сайн, 46% нь сайн, 

4% нь дунд гэж хариулсан байна.  

Судалгааны зарим үзүүлэлтийг графикаар харуулбал: 

Эрэгтэй
41%
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Төвийн орчин нөхцөлийн талаарх үнэлгээ: 

 
 

Үйлчилгээнд өгсөн үнэлгээ: 

 
 

Ажилгүй байгаа хугацаа: 
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Мэдээллийн эх сурвалж: 

 
 

Албан хаагчийн харилцааны ур чадвар:              Хамрагдсан үйлчилгээний үнэлгээ: 

 

ХОЁР. САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Төв нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, 

эрх зүйн актуудыг мөрдлөг болгон хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулан хэрэгжүүлдэг. Үүний хүрээнд: 

 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт ”Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ 

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

тухай ажлын байрны дүгнэлт гарган Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий газраас 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр №2018/ТҮ31 дугаар 

бүхий “Гэрчилгээ” олгосон. Тус стандартын дагуу ажлын байрны нөхцөл, 

тавигдах шаардлага, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх 

байгууллагын үйлчилгээний байрны дотоод орчинд тавих шаардлага, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын үйлчилгээний байрны 

гадаад орчинд тавигдах шаардлага, хүний нөөцөд тавих шаардлага, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүлээгдэж буй үр дүн шалгуур үзүүлэлт зэрэг 

ерөнхий 5 шаардлагын хүрээнд 21 шалгуурыг ханган ажиллалаа. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасны дагуу ажил 

хайгч, ажил олоход хүндрэлтэй ирэдийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, 

эрүүл мэндийн байдал, хөрөнгө чинээ, боловсрол, нийгмийн гарал, байдал, 
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шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлалгүй, үйлчилгээг адил тэгш, ил тод 

хүргэн, төрийн болон төрийн бус, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай нягт 

уялдаа холбоотой ажиллав. Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэх боломж, 

нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажиллах хүчний хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой түвшинг 

хангах зорилгоор хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, ажил олгогчийн тавьж буй 

нийтлэг шаардлагуудад хэрхэн нийцэх, хөдөлмөрт бэлтгэх чиглэлээр сургалт, 

хөгжлийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулан бүртгэлтэй иргэдийг 

хамруулсан. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу ажил, 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, ажилд 

зуучлах, нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн үйлчилгээнд хамруулах болон бусад 

хэлбэрээр хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг зохион байгуулан хүргэв. 

Энэ хүрээнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө, мэдээллийн 

үйлчилгээг иргэдэд ганцаарчилан болон бүлгийн сургалтын хэлбэрээр, ажилд 

зуучлах үйлчилгээг уламжлалт болон хөдөлгөөнт биржийн хэлбэрээр, бүртгэл 

мэдээллийн үйлчилгээг хөдөлмөр эрхлэлтийн нэгдсэн систем LMIS, Job opensoft 

зэрэг программууд, иргэний үнэмлэх уншигч машиныг тус тус ашиглан хүргэж 

байна.  

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2-т заасны 

дагуу хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн 

үйлчилгээг эрчимжүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлд оролцогч талуудын мэдээлэл 

солилцох арга хэлбэр, эргэх холбоог сайжруулах зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр 

сарын 17-оос 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд “Ажил эрчимжүүлэх аян” 

зохион байгуулж, 100 ажил олгогч байгууллагад очиж ажиллав.  

 Монгол улсын Засгийн газрын Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 

01 дүгээр албан даалгавар, 2018 оныг Хариуцлагын жил болгон зарлах тухай 32 

дугаар тогтоолуудын хэрэгжилтийг ханган иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг 

түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэхээр ажил эхлэх, дуусах цагийг чанд 

баримталж ажиллав. 

 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 

22-ны өдөр ирүүлсэн Ажил эрчимжүүлэх тухай чиглэлийг үйл ажиллагаандаа 

баримтлан ажилласан. 

 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын Ажил эрчимжүүлэх зарим 

арга хэмжээний тухай 2018 оны А/41 дүгээр тушаалын дагуу зөвлөмж, 

батлагдсан маягтуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллалаа.  

ГУРАВ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг иргэд олон нийтэд сурталчилах ажлыг 

тасралтгүй зохион байгуулж байгаа ба үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын www.ubbirj.ub.gov.mn цахим сайт, 

“Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар” фэйсбүүк хуудас, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв” фэйсбүүк хуудсаар тус тус дамжуулан иргэд, олон нийтэд хүргэж байна. 



  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааны 2018 оны тайлан 
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Үүний хүрээнд ажлын байрны захиалга, зохион байгуулж буй өдөрлөг, арга хэмжээ, 

хаяг байршил, хөдөлмөр эрхлэлтийн холбогдох бусад мэдээллүүдийг шууд бичлэг /live/ 

болон нийтлэл хэлбэрээр тухай бүр бэлтгэн хүргэлээ.  

Мөн Монголын Үндэсний радио болон  FM107.5 радиотой тус тус хамтран 

иргэдэд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ирүүлсэн ажлын байрны захиалгын 

мэдээллийг цувралаар хүргэж байна.  

Төвийг сурталчилах, үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох, хамрах 

хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус, аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудтай үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулан хамтран ажиллалаа.  

НЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран телевиз, радиогоор зохион 

байгуулсан арга хэмжээ, ажлын байрны өдөрлөгүүдийн талаарх мэдээ, мэдээллийг 

тухай бүр иргэд олон нийтэд сурталчилан хүргэсэн. 
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