
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 

хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ, түүний үр дүн, 

зохион байгуулалтын 

бүтцийг цахим хуудас 

болон мэдээллийн 

самбартаа 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, 

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. 

100,0 

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


✓ 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 
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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 
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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;  

100,0 

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


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 

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. 
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Шинээр боловсруулж 

байгаа бодлогын баримт 

бичиг болон захиргааны 

хэм хэмжээний актын 

шийдвэрийн төслийг 

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 

95,0 

http://www.tender.gov.mn/
mailto:ulaanbaatar.procurement@gmail.com


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; 

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.  

  

6 

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, 

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 

95,0 
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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.  

95,0 
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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 

олгосон болон дуусгавар 

Тус байгууллага нь тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл 

ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 

олгодоггүй болно. 

Үнэлэх 

боломжгүй 



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 

байдлаар байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэх; 

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 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. 

100,0 

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 
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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 
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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 % 
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