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Зорилт-1: 
Өрхийн 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
судалгаанд 
суурилсан, 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжсэн 
бодлого 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

3.2.1. Өрхийн  
хөдөлмөр 
эрхлэлтийн суурь 
судалгааг нэн 
тэргүүнд хийж,  
нийслэлийн өрх нэг 
бүрээр орж, өрхийн 
гишүүдийн 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийн талаарх 
бодит судалгааг 
хийнэ. 

  

 
- 

 
- 

 
- 

  
 
 

“Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг 
тодорхойлох” суурь судалгааг нийслэлийн 9 
дүүргийн 152 хорооны 244,369 өрх буюу нийт 
өрхийн 70,0 гаруй хувийг хамруулан зохион 
байгуулсан. Судалгааг дараах үзүүлэлтүүдээр 
явуулж мэдээллийн бааз үүсгэсэн. Үүнд: 
- Өрхийн ерөнхий үзүүлэлт 
- Өрхийн хөдөлмөр эрхэлдэггүй гишүүдийн тоо 
- Өрхийн сарын орлого 
- Өрхийн орлогын эх үүсвэр 
- Албан бус хөдөлмөр эрхлэлт /нийгмийн даатгал 

төлдөггүй, бүртгэлгүй/-ийн түвшин зэрэг 
болно. 

ХНХЯ, Азийн хөгжлийн банктай хамтран “Орлогыг 
орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны 
түвшин тодорхойлох судалгаа”-г улсын нийт 
өрхийн 99,5 хувь буюу 330 сум, 152 хорооны 
579,162 өрхийг хамруулан /нийслэлийн 250 гаруй 
мян өрх/ хийсэн бөгөөд суурь судалгааны дүнд 
үндэслэн  

- хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот бүлгүүдийн 
иргэдээс тэдний хэрэгцээ шаардлага, нөхцөл 
байдлыг тодорхойлох,  

- мэргэжил сонголтын үйл явц, үр дүн, 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгамдаж буй 
асуудлыг тодорхойлох, 

- мэргэжлийн болон давтан сургалтын хэрэгцээг 
тодорхойлох,  

 



- хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нөхцөл байдал зэрэг нийт 6 судалгааг 
хийсэн.  

Хэрэгжилт 100% 

3.2.2. Нийт 250,0 
мянган өрхийн 
ерөнхий үзүүлэлт, 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
үзүүлэлтүүдийг 
тодруулан 
мэдээллийн бааз 
бий болгоно. 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 152 хорооны нийт 
244,369 өрхөөс авсан хөдөлмөр эрхлэлтийн 
байдлыг тодорхойлох судалгааны дүнд үндэслэн 
250,0 мянган өрхийн ерөнхий болон хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үзүүлэлт бүхий мэдээллийн баазтай 
болсон.  
 

Хэрэгжилт 100% 

 

3.3.3. Судалгаанд 
тулгуурлан  
хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг 
тодорхойлж түүнд 
нийцсэн бодлого 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ.    

 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 Судалгаануудын дүнд үндэслэн 4 үндсэн 
чиглэлийн 11 үйл ажиллагаа бүхий 2020 он хүртэлх 
“Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах 
хүчний стратеги төлөвлөгөө”-г боловсруулан, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 100% 

 

 
Зорилт-1-ийн 
хэрэгжилт  

“Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох” суурь судалгааг нийслэлийн нийт өрхийн 70,0 
гаруй хувийг хамруулан хийсэн бөгөөд суурь судалгаан дээр үндэслэн, зорилтот бүлгийн иргэдээс 
тэдний хэрэгцээ шаардлага, нөхцөл байдлыг тодорхойлох, мэргэжил сонголтын үйл явц, үр дүн, 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгамдаж буй асуудал, мэргэжлийн болон давтан сургалтын 
хэрэгцээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдал зэрэг нийт 6 судалгааг 
хийж,  250.0 гаруй мян өрхийн мэдээллийн баазтай болсон. “Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, 
ажиллах хүчний стратеги төлөвлөгөө”-г боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 100% 

Зорилт-2: 
“Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих төв” 
байгуулж 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
үйлчилгээний 
цогц арга 
хэмжээг нэг 
цэгээс үзүүлэх  

3.3.1. Нийслэлийн 
хэмжээнд сүүлийн 
үеийн дэвшилтэт 
технологид нийцсэн 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нэгдсэн 
систем нэвтрүүлж, 
бүртгэл, мэдээллийн 
тогтолцоог 
боловсронгуй 
болгоно.  

 

- - -  

Хөтөлбөрийн хүрээнд, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
бүртгэл, мэдээллийн https://job.opensoft.mn/ 
системийг нэвтрүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
арга хэмжээний бүртгэл, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцох, мэдээллийг 
ашиглах зэрэг үйл ажиллагааг хөнгөвчилж, иргэдэд 
түргэн шуурхай үйлчлэх боломж, нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн. 

• Уг систем дэх ажлын байр, ажил олгогчийн 
мэдээллийн санг тус байгууллагын 

  

https://job.opensoft.mn/


http://ubbirj.ub.gov.mn/ веб сайтын цэстэй 
холбосноор ажил хайгч иргэд мэдээллийг цаг 
алдалгүй, түргэн шуурхай авах  боломжийг 
бүрдүүлсэн. Бүртгэлийн системийг иргэний 
үнэмлэх болон хурууны хээ уншигч төхөөрөмжтэй 
холбосноор  үйлчилгээний шат дамжлагыг 
багасгах, иргэдийн цаг хугацааг хэмнэх олон талын 
ач холбогдолтой болов. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
програмд ажил хайгч иргэн мобайл аппликейшнээр 
бүртгүүлэх, мэдээлэл авах, ажлын зар оруулах 
боломжийг бүрдүүлэн “UB JOB” гар утасны 
аппликейшнийг нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байна. 
Уг систем нь тус Газрын Job.opensoft.mn 
бүртгэлийн системтэй холбогдсон, өндөр түвшний 
нууцлал, хамгаалалттай, ажил хайгч хялбар 
байдлаар ажлын заруудаас хайлт хийн хүсэлт 
илгээх, ажил олгогч ажлын зарын мэдээлэл 
оруулах боломжтой зэрэголон давуу талтай.     

• Бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдийн гар утсанд 
131896 тусгай дугаараас мэдээлэл илгээх /масс 
мессеж/ үйлчилгээг 2019 онд нэвтрүүлсэн бөгөөд 
тус үйлчилгээг Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газрын https://job.opensoft.mn/ бүртгэлийн 
системтэй холбосон.  Тус үйлчилгээгээр 
дамжуулан иргэдэд тохирох ажлын байр, өдөрлөг, 
арга хэмжээний талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй 
хүргэх, түүнчлэн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлын 
талаарх асуумж илгээсний дагуу иргэд сонгосон 
хариултаа тоогоор илэрхийлэн буцааж илгээх 
зохицуулалтыг хийсэн. Энэхүү үйлчилгээ нь 
хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага, иргэд 
хоорондын эргэх холбоог сайжруулах, механик 
ажиллагааг багасгах оновчтой шийдэл болсноороо 
онцлог юм.  

Хэрэгжилт 100% 

http://ubbirj.ub.gov.mn/
https://job.opensoft.mn/


3.3.2. ”Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллагад тавих 
шаардлага 
MNS:6620-2016” 
стандартын дагуу 
ажлын байрны 
бүртгэл, зуучлалын 
үйлчилгээг үзүүлэх 

 

- - -  

Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас 2016 онд 
баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллагад тавих шаардлага” MNS:6620-2016 
Монгол Улсын стандартын дагуу иргэд, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээг үзүүлж байна.  
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв нь Нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт 
байрладаг бөгөөд тус стандартын дагуу ажлын 
байрны нөхцөл, хүний нөөц, ажилтан, албан хаагч, 
мэргэжлийн харилцаа, хориглох зүйл, үйлчилгээний 
төрөл хэлбэр, үр дүн, шалгуур үзүүлэлт зэрэг 
ерөнхий 5 шаардлага, 21 шалгуур үзүүлэлтийг 
ханган ажиллаж байна. ХЭДТ-д 3 албан хаагч 
ажилладаг. /Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 
үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн -1, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн -2/ 

Хэрэгжилт 100% 

 

3.3.3. Ажил 
мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох 
зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээг 
ганцаарчилсан 
болон бүлгээр 
мэргэжлийн түвшинд 
хүргэнэ.  

 

- - 
25,0-аас 
доошгүй  

49500 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд Ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, 
мэдээллээр хангах үйлчилгээг ганцаарчилсан 
болон бүлгийн сургалтын хэлбэрээр нийт 49500 
иргэнд үзүүлснээс 10100 иргэнд ганцаарчлан, 
39400 иргэнд бүлгийн сургалтаар хүргэсэн байна. 
Мөн нийслэлийн Боловсролын Газрын дэргэдэх 
“Мэргэжил сонголтын төв”, тус Газрын дэргэдэх 
хөдөлмөр эрхлэлтийн Дэмжих төвүүдэд мэргэшсэн 
зөвлөхүүд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
ганцаарчилсан зөвлөгөөг ажил хайгч иргэдэд, ЕБС, 
их, дээд сургуулийн суралцагч, оюутан, залуучууд, 
ажил олоход хүндрэлтэй иргэдэд бүлгийн  
сургалтыг тус тус зохион байгуулж байна. Мөн 
нийслэлийн Боловсролын газраас жил бүр:  

1. Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус 
өмчийн ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнуудад зориулан 
“Хүүхдийн хөгжилд нийгмийн ажилтны үүрэг, 
оролцоо” сэдэвт сургалт, семинар,  

 



2. Монголын үндэсний их сургуультай хамтран 
ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдыг "Open day" 
мэргэжил сонгох үйл ажиллагаа 

3. Эцэг эх, асран хамгаалагч нарын дунд 
“Боловсрол шинэчлэл” үзэсгэлэнг  жил бүр 
“Мишээл Экспо”-д,  

4. НБГ-ын “мэргэжил” вэб хуудсанд ЕБС-ийн 8-
12 дугаар ангийн суралцагч, багш, сургуулийн 
удирдлага, эцэг эх, асран хамгаалагчдад 
зориулсан ажил мэргэжлийн чиг баримжааны 
гарын авлагуудыг электрон хэлбэрээр 
байршууллаа. 

5. БНСУ-ын Иньха технологийн коллежийн 
гадаад харилцааны албатай хамтран ажиллаж, 
ЕБС-ийн төгсөгчдөд ирээдүйн мэргэжлээ хэрхэн 
сонгох, БНСУ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэрхэн 
хамрагдах талаар сургалт, хэлэлцүүлэг тогтмол  
зохион байгуулж байна. БНСУ-ын Засгийн газрын 
тэтгэлгээр 1 сурагчийг IT инженерийн мэргэжлээр 
сургаж, 5 сурагчийг Кэмён Их сургуулийн  
мэргэжил сонгох сургалтад хамрууллаа.  

Хэрэгжилт 100% 

3.3.4. Эдийн засгийн 
идэвхигүй хүн ам 
буюу хүүхдээ 
асардаг 
эмэгтэйчүүд, 
оюутан, залуучуудад 
чиглэсэн цагийн 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
бодлого 
баримтална.  

 

- - -  

Эдийн засгийн идэвхигүй хүн ам буюу хүүхдээ 
асардаг эмэгтэйчүүд, оюутан залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэсэн бодлого, 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн өөртөө болон бусдад 
ажлын байр бий болгох, цагийн, түр ажилд 
хамрагдах боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж 
байна. Үүний хүрээнд:  
- 18 их, дээд сургууль, 4 коллеж, 2 МСҮТ-ийг 
удирдлага, арга зүйгээр ханган, хамтран ажиллаж, 
Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 25 төвийг 
байгуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулсан.  
- Оюутан залуучуудыг цагийн ажилд зуучлах 
зорилгоор “Цагийн ажлын бирж”-ийг МУБИС-ын 
хажууд байрлах Сонор плаза төвд байгуулан, үйл 
ажиллагаа явуулж байна.  
-  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд Хүүхдээ 
асардаг эмэгтэйчүүд болон эхчүүд, 
эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн өрөө, залуучуудын 

 



дундын оффис, хүүхэд түр  саатуулах өрөөг тус тус 
тохижуулан тогтмол  ажиллуулж цагийн болон түр 
ажилд зуучлуулах, төсөл,  төлөвлөгөө 
боловсруулах, өөрийгөө хөгжүүлэх, мэдээлэл 
солилцох боломж нөхцөлөөр ханган ажиллаж 
байна.  
- Алслагдсан дүүрэг, хороодын эдийн засгийн 
идэвхигүй хүн амд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээг хүргэх зорилгоор “Хөдөлгөөнт бирж” 
үйл ажиллагааг 6 дүүргийн 47 хорооны 14 
байршилд зохион байгуулан,  2000 гаруй  иргэнийг 
хамруулан, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 
зохистой хөдөлмөр эрхлэлт болон хөдөлмөрийн 
зах зээлийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, 6 
төрлийн ном, гарын авлагаар хангалаа. Үйл 
ажиллагааг хавар, намрын улиралд 2 үе 
шаттайгаар дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтсүүдтэй хамтран зохион 
байгуулсан.  
- “Стартап Монголиа” төрийн бус байгууллагатай 
хамтран бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
гарааны бизнесийн сургалтыг Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төвд 13 удаа зохион байгуулж, 
91 эмэгтэйчүүдийг хамруулсан.  
- Гэрийн ажилтай, хүүхдээ асардаг, өрх 
толгойлсон, гэрийн нөхцөлд бараа, бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхэд суралцах хүсэлтэй 130 гаруй 
эмэгтэйчүүдэд Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 
төвийн зохион байгуулдаг бизнес найраа, онлайн 
маркетинг, оюуны өмч, загварлан сэтгэхүй, бизнес 
санааг төлөвлөх нь зэрэг 19 нэр төрлийн сургалтын 
мэдээлэл, гэртээ хүүхдээ асардаг 350 гаруй ээжид 
ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ажлын 
ярилцлагад хэрхэн орох, анкетаа хэрхэн бөглөх 
талаар зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн. 
     - Нийтийг хамарсан ажлыг нийслэлийн 
хэмжээнд зохион байгуулан ажилласнаар 22100 
ажилгүй болон хичээлийн бус цагаар ажил хийх 
хүсэлтэй оюутан, залуучуудыг хамруулан түр 



ажлын байраар ханган, орлоготой болгон 
ажилласан.  

Хэрэгжилт 100% 

3.3.5. Ажилгүй, ажил 
идэвхтэй хайж буй 
иргэдийг хувь хүний 
хөгжил, 
хөдөлмөрийн 
бүтээмж 
дээшлүүлэх, 
хандлагыг өөрчлөх 
багц сургалт, 
мэргэжлийн ур 
чадвар олгох болон 
давтан мэргэшүүлэх, 
чадавхижуулах 
сургалтад хамруулж 
хөдөлмөрт бэлтгэнэ.  

 

- - -  

Хөтөлбөрийн хүрээнд, ажилгүй, ажил идэвхтэй 
хайж буй иргэдийн хэрэгцээ, шаардлагад 
тулгуурлан  хувь хүний хөгжил, хандлагыг өөрчлөх 
хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх, мэргэжлийн ур 
чадвар олгох чиглэлээр төр, хувийн хэвшил, 
иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран 
сургалт зохион байгуулж нийт 6500 иргэнийг 
хөдөлмөрт бэлтгэх үйл ажиллагаанд хамруулав. 
Үүнд:  
- Мэргэжлийн болон давтан сургалтад 3650 иргэн  
- Үйлдвэрлэл дээрх сургалтад 451 иргэн  
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр 
эрхлэлтийн сургалтад 2450 хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн, тэдний асран хамгаалагч 
- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд хувь хүний 
хөгжил, хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх 
сургалтуудад 560 иргэн тус тус хамрагдсан.  

  Хэрэгжилт 100% 

 

3.3.6. Зорилтот 
бүлгийн иргэдийн 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
төсөл хөтөлбөрийг 
салбарын яамтай 
хамтран 
хэрэгжүүлнэ.  

 

    

Хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот бүлгийн 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 
удирдлага, арга зүйн дор нийслэлийн хэмжээнд 
дараах хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулан 
хэрэгжүүллээ. Үүнд: 

-  Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур 
чадвар олгох хөтөлбөр 

-  Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр 
-  Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих хөтөлбөр 
-  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөрүүдийн холбогдох арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсний үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд 
31127 ажлын байр шинээр бий болж, 45526 иргэн 
байнгын ажлын байраар хангагдсан байна. 

Хэрэгжилт 100% 

 



3.3.7. Хөдөлмөрт 
бэлтгэх болон 
мэргэжил олгох 
богино хугацааны 
сургалтуудыг зохион 
байгуулж, 
хөдөлмөрийн зах 
зээлд шаардлагатай 
ажиллах хүчнийг 
бэлтгэнэ.  

 

    

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд тулгуурлан 
иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад  үндэслэж, 
хөдөлмөрт бэлтгэх богино хугацааны сургалт арга 
хэмжээнд нийт 5100 иргэнийг, мэргэжлийн ур 
чадвар олгох богино хугацааны сургалтад 3784 
ажил хайгч иргэнийг, 2450 хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнийг тус тус хамруулсан.  
Мөн Дэлхийн банкны Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих туршилтын төслийн хүрээнд хөдөлмөрийн 
зах зээлийн хамгийн эрэлттэй мэргэжлийг сонгон 
ажил олгогч болон сургалтын байгууллага, 
суралцагч /эмзэг бүлгийн суралцагчдад хоол, 
унааны мөнгө олгох/ гурвалсан гэрээ байгуулж 
“Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалт”-ыг зохион 
байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 
Бэлтгэл ажлын хүрээнд сургалтын байгууллагыг 
сонгон шалгаруулах тендерийг 
/www.tender.gov.mn/ цахимаар зохион байгуулж 
байна.   

Хэрэгжилт 100% 

 

3.3.8. Нийтийг 
хамарсан ажилд 
хороод, иргэдийн 
оролцоог 
нэмэгдүүлж, гэр 
хорооллын орчныг 
тохижуулах, ногоон 
ажлын байр бий 
болгох, бүтээн 
байгуулалтад 
чиглэсэн ажилд 
ажилгүй иргэдийг 
хамруулж, түр 
ажлын байраар 
хангана.  

 

    

Төрийн ба төрийн бус байгууллагаас ирүүлсэн 
нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах төсөл, 
төлөвлөгөөний дагуу байгалийн гамшиг, гэнэтийн 
болон давтагдашгүй хүчний шинжтэй бусад нөхцөл 
байдлын улмаас үүссэн хор уршгийг арилгах, нөхөн 
сэргээх, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд 
бүтээн байгуулалт хийх, хог хаягдалгүй байлгах, 
байгаль орчныг хамгаалах, ой цэвэрлэх, мод тарих 
голын ай сав, үер усны даланг цэвэрлэх, усны нөөц 
сан байгуулах засварлах зэрэг ажлуудыг 
нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, зорилтот 
бүлгийн 22,0 мянга гаруй иргэнийг түр ажлын 
байраар хангасан байна. Үүнд: 
- “Монголын скаутын холбоо”, “Ногоон хөгжил-
цэвэр агаар-нэг мод хөдөлгөөн”, “Монголын 
оюутан залуучуудын хөдөлмөрийн бирж”  зэрэг 
ТББ, “Хатан туул голыг хамгаалах бүлгүүдийг 
дэмжих сан” НҮТББ, “Гурван од трейд” ХХК зэрэг 
байгууллагуудтай хамтран ногоон байгууламжийн 
арчилгаа, засвар үйчилгээ, нөхөн сэргээлт, мод, 

 

http://www.tender.gov.mn/


бут тарих, намрын цэнэг усалгаа хийх, нийтийн 
эзэмшлийн гудамж зам талбайг цэвэрлэх ажилд 
300 иргэнийг,  
- Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны ИНХ-ын 
ажлын алба, Чингэлтэй дүүргийн 5, 8 дугаар 
хороотой хамтран хальтиргаа гулгаа ихтэй, 
мөстсөн зам талбайг цэвэрлүүлэх ажилд 634 
иргэнийг,  
- Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албатай 
хамтран нийслэлийн 8 байршилд цас, мөс арилгах 
ажилд 13 их дээд сургууль, коллежийн 480 
оюутныг,   
- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, 
Монголын Оюутны  Холбоо, Ирмүүн хатад ТББ-
уудтай хамтран Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Туул 
голын ай сав газар, Горхи тэрэлж орчмын хогийг 
цэвэрлэх ажилд их, дээд сургуулийн 200 гаруй 
оюутан залуусыг, 
- Байгальд ээлтэй хөгжил ТББ байгууллагатай 
хамтран Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны 12 
хэсгийн 1642 өрхийн нүхэн жорлон, муу усны нүх, 
үер усны далан, жалга, үерт автсан гудамж 
тайлбай, орон сууцны хорооллын граж, хүүхдийн 
тоглоомын талбай зэрэг нийт 72 га талбайд 
ариутгал, халдваргүйжүүлэх ажилд тус хорооны 30 
иргэнийг,  
- Нийгмийн хамгааллын тусгай төвтэй хамтран 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэрт их хэмжээний бороо, үерийн уснаас 
үүдэлтэй бий болсон хог цэвэрлэх арга хэмжээнд 
тухайн хорооны 10 иргэнийг,   
- Баянзүрх дүүргийн 1, 3, 4, Хан-Уул дүүргийн 11 
дүгээр хорооны хур хог, үерийн далан, суваг 
шуудууг цэвэрлэх ажилд 70 иргэнийг,   
- “Бидний тусгал” нийгэмд үйлчлэх ТББ, “Ногоон 
байгууламжийг бий болгох мэргэжлийн 
байгууллага, иргэдийн нөхөрлөл, бүлгүүдийг 
дэмжих сан”, “Ногоон хөгжил цэвэр агаар нэг мод 
хөдөлгөөн” зэрэг байгууллагаас зохион байгуулсан 
3 ажилд 67 иргэнийг,   



- “Ногоон хөгжил цэвэр агаар нэг мод хөдөлгөөн”-
өөс Баянзүрх дүүргийн Хараацай зусланд алим, 
чацаргана, нохойн хошуу, хайлаас зэрэг мод тарих, 
үрсэлгээ хийх ажилд 10 иргэнийг,   
- “Ногоон байгууламжийг бий болгох, мэргэжлийн 
байгууллага, иргэдийн нөхөрлөл  бүлгүүдийг 
дэмжих сан”, “Өнөр бүл” хүүхдийн төв хамтран 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны “Өнөр бүл” 
хүүхдийн төвд ургамлан хашлага, шилмүүс, навчит 
модны төгөл хийснээс гадна элс, хар шороо, 
бордоо ашиглан гацуур, нохой хошуу, хар мод, 
хайлаас, шар хуйс зэрэг мод тарих ажилд 10 
иргэнийг 10 хоногийн хугацаагаар тус тус 
ажиллуулж, орлогоор дэмжсэн. 

 Хэрэгжилт 100% 

Зорилт-2-ын 
хэрэгжилт  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн https://job.opensoft.mn/ системийг нэвтрүүлж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний бүртгэл, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцох, мэдээллийг ашиглах зэрэг үйл ажиллагааг хөнгөвчилж, иргэдэд түргэн 
шуурхай үйлчлэх боломж, нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 
Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих 
шаардлага” MNS:6620-2016 Монгол улсын стандартын дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг 
үзүүлэх зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулан үйл ажиллагааг жигдрүүлсэн. Ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг ганцаарчилсан болон 
бүлгийн сургалтын хэлбэрээр нийт 49,5 мянган иргэнд үзүүлэв. Эдийн засгийн идэвхгүй хүн амд чиглэсэн 
6 төрлийн арга хэмжээ авч ажилласан. Хувь хүний хөгжил, хандлагыг өөрчлөх, хөдөлмөрийн бүтээмж 
дээшлүүлэх, мэргэжлийн ур чадвар олгох чиглэлээр төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудтай хамтран сургалт зохион байгуулж, нийт 6500 иргэнийг хөдөлмөрт бэлтгэх үйл 
ажиллагаанд хамруулсан. Мөн хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор салбарын яам, агентлагийн удирдлага, арга зүйн дор 6 хөтөлбөрийг 
нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж ажилласнаар 31127 ажлын байр шинээр бий болж, 45526 иргэн 
байнгын ажлын байраар хангагдсан. Хөдөлмөрт бэлтгэх богино хугацааны сургалт арга хэмжээнд нийт 
5100 иргэнийг, мэргэжлийн ур чадвар олгох богино хугацааны сургалтад 3784 ажил хайгч иргэнийг, 2450 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тус тус хамруулсан. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
дүүрэг, хороод, хот тохижилтын холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллагуудтай хамтран нийтийг 
хамарсан ажил зохион байгуулж, 22,0 мянга гаруй иргэнийг түр ажлын байраар хангасан. 

Хэрэгжилт 100% 
Зорилт-3: 
Өрхийн 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгч, бичил 

3.4.1. Залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлт, 
гарааны бизнесийг 
дэмжих зорилгоор 

 

   

 “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Гарааны 
бизнесийг дэмжих, ажлын байрны түрээсийн 
хөнгөлөлт үзүүлэх, Эргэн төлөгдөх санхүүгийн 

 
- 
 

https://job.opensoft.mn/


бизнес, жижиг 
дунд 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг 
дэмжин шинээр 
ажлын байр бий 
болгох, албан 
бус эдийн 
засгийн салбарт 
хөдөлмөр 
эрхлэгчдийг 
дэмжин 
зохистой ажлын 
байр бий болгох 

мэргэжлийн 
боловсрол, 
сургалтын 
байгууллагын 
төгсөгч болон 
төгсөгчдийн бүлэгт 
санхүүгийн дэмжлэг 
олгох, ажлын 
байрны түрээсийн 
хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

дэмжлэг олгох, Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион 
байгуулах арга хэмжээнүүдэд хувиараа болон 
бүлгээр хөдөлмөр эрхэлж, ажлын байр бий болгох 
санал санаачилгыг дэмжин, нийт 21 төслийг 
дэмжин, 60 төгсөгчид 120,0 сая төгрөгийн эргэн 
төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг, 7 иргэнд 1 сая 390 
мянган төгрөгийн түрээсийн хөнгөлөлтийг тус тус 
үзүүлсэн.  
Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан 
иргэд хуваарийн дагуу эргэн төлөлтөө буцаан 
төвлөрүүлж байна.  

Хэрэгжилт 70 % 

3.4.2. Гадаад оронд 
сурч, ажиллаж, 
өндөр боловсрол, 
мэргэжил, ур чадвар 
эзэмшсэн иргэдийн 
дадлага, туршлага, 
шинэ санаа, 
технологийг 
нутагшуулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ.  

 

   

 Гадаадад сурч төгссөн залуучуудыг ажлын 
байранд бүртгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтад 
оролцуулах зорилгоор нийслэлийн төр, 
захиргааны болон төрийн өмчит 70 гаруй 
байгууллагаас хотын хөгжлийн инженерчлэл 
чиглэлийн 12, олон нийтийн бодлого 
боловсруулалт чиглэлийн 8, хотын хүрээлэн буй 
орчныг сайжруулах бодлого боловсруулалт 
чиглэлийн 6, санхүү, эдийн засгийн бодлогын 
менежмент чиглэлийн 3 мэргэжлийн дагуу 
зарласан сул чөлөөтэй ажлын байранд нийт 1530 
иргэнийг бүртгэсэн. Үүнээс гадаадад их дээд 
сургууль төгссөн 137 иргэн бүртгэгдсэн ба 2 иргэн 
Улаанбаатар хөгжлийн корпорацид ажилд орсон 
байна. 
Нийслэлийн 9 дүүргийн залуучуудад start-up буюу 
гарааны бизнес, design thinking буюу загварчлах 
сэтгэлгээ, pre-accelerator буюу гарааны бизнесийн 
хурдасгуур сургалтаар дамжуулан 5 багийн 15 
гишүүнд “Ярьдаг газрын зураг”, “Улаанбаатар 
эвэнт платформ”, “Хиймэл оюун ухаан дээр 
суурилсан хувь хүний хөгжлийн зөвлөх”, “Амралт, 
цэнгээний газрын захиалгын нэгдсэн систем” 
платформ, “Ухаалаг киоск” буюу хэвлэлийн 
нэгдсэн үйлчилгээний машин зэрэг шинэ санаа, 
технологийг нэвтрүүлж хөгжүүлэхэд нь 50,0 сая 

 



төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийг 
олгосон. 

Хэрэгжилт 70 % 

3.4.3. Гэрийн 
ажилтай, хүүхдээ 
асардаг, өрх 
тогойлсон 
эмэгтэйчүүд гэрийн 
нөхцөлд бараа, 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхэд 
суралцах, 
үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнээ 
борлуулах цахим 
сүлжээ бий болгож, 
өрхийн орлогоо 
нэмэгдүүлэх боломж 
олгоно.  

 

   

 Гэрийн ажилтай, хүүхдээ асардаг, өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг 
борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Бичил 
бизнес-Онлайн худалдаа” фэйсбүүк хуудас нээн, 
бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа, бараа 
бүтээгдэхүүнийг тогтмол сурталчлан ажиллаж 
байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд 10 гаруй удаагийн 
үзэсгэлэн худалдаанд 342 бичил бизнес 
эрхлэгчийг оролцуулан, өрхийн орлогыг 
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн.  
   “Стартап Монголиа” төрийн бус байгууллагатай 
хамтран бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
гарааны бизнесийн сургалтыг Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төвд 13 удаа зохион байгуулж, 
91 эмэгтэйчүүдийг хамруулсан.  
   Гэрийн ажилтай, хүүхдээ асардаг, өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүд гэрийн нөхцөлд бараа, 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд суралцах хүсэлтэй 130 
гаруй эмэгтэйчүүдэд Бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн төвийн зохион байгуулдаг бизнес 
найраа, онлайн маркетинг, оюуны өмч, загварлан 
сэтгэхүй, бизнес санааг төлөвлөх нь зэрэг нийт 19 
нэр төрлийн сургалтын мэдээллийг өгч ажилласан.  
    Мөн гэртээ хүүхдээ асардаг нийт 350 гаруй 
ээжүүдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 
ажлын ярилцлагад хэрхэн орох, анкетаа хэрхэн 
бөглөх талаар зөвлөгөө мэдээллийг хүргэсэн.  
    Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд эхчүүд, 
эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн өрөө, залуучуудын 
дундын оффис, хүүхэд түр  саатуулах өрөөг тус тус 
тохижуулан тогтмол  ажиллуулж, цагийн болон түр 
ажилд зуучлуулах, төсөл,  төлөвлөгөө 
боловсруулах, өөрийгөө хөгжүүлэх, мэдээлэл 
солилцох боломж нөхцөлөөр ханган ажиллаж 
байна.  

 



     “Women expo” үзэсгэлэн худалдаанд 68 бичил 
бизнес эрхлэгчийг оролцуулан 14 нэр төрлийн 
бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан.  

Хэрэгжилт 70% 

3.4.4. Өрхийн болон 
хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийг дэмжин 
албан салбарт 
шилжүүлнэ.  

 

   

 Албан бус салбарт ажиллагсадын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих, нөхөрлөл хоршоо байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор өрхийн болон хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй зорилтот бүлгийн 2141 
иргэнийг газар тариалан эрхлэх, хүнсний ногоо 
тариалах арга барилд сургаж, материаллаг 
баазаар ханган ажилласан. Эдгээр иргэд цаашид 
өрхийн хүнсний хэрэгцээгээ хангахаас гадна 
худалдан борлуулж орлогын эх үүсвэрээ 
нэмэгдүүлэх боломж, нөхцөлөөр хангагдсан.  

 Хэрэгжилт 40% 

 

3.4.5. Бичил бизнес 
эрхлэгчдийн 
бизнесийн хүрээг 
тэлж, жижиг дунд 
бизнес эрхлэх 
нөхцлийг  бодлогын 
түвшинд дэмжин 
борлуулалтын 
нэгдсэн системийг 
бий болгоно.  

 

   

 “Бичил бизнес-Онлайн худалдаа” фэйсбүүк 
хуудсыг нээж /579 гишүүнтэй/, бичил бизнес 
эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа, бараа 
бүтээгдэхүүнийг нь тогтмол сурталчлан 
ажилласан.  

-  10 удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд нийт 342 
бичил бизнес эрхлэгчийг оролцуулсан. 

-  Бичил бизнес эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа 
бүтээгдэхүүнийг сурталчлах 5 удаагийн 
телевизийн нэвтрүүлэг зохион байгуулсан.  

- 2017 онд “Тэргүүний бичил бизнес эрхлэгч 
шалгаруулах арга хэмжээ”-нд 900 гаруй бичил 
бизнес эрхлэгчдийг оролцуулан 24  
үйлдвэрлэгчийг шалгаруулсан. 

-   “Сайн өдрийн зах” арга хэмжээг зохион 
байгуулж 68 бичил бизнес эрхлэгч иргэний 
үйлдвэрлэсэн 94 нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан. 

-  “Women expo” үзэсгэлэн худалдаанд 68 бичил 
бизнес эрхлэгчийг оролцуулан 14 нэр төрлийн 
бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан. 

Хэрэгжилт 70 % 

 

3.4.6. Орчин үеийн 
дэвшилтэт 
технологи бүхий 

 
   

 Жишиг загвар үйлдвэр байгуулах иргэн ААНБ-дын 
төслийг инновацын төвөөр дамжуулан бодлогоор 
дэмжиж ажилласан. “Улаанбаатар инновацын төв”-

 



бага, дунд оврын 
жишиг загвар бүхий 
үйлдвэр байгуулахыг 
дэмжинэ.  

ийн инкубаторын хурдасгуур хөтөлбөрт нийт 9 
гарааны компанийг бойжуулж, 3 компани төгсч 
гарсан. Үүнээс “Амар и коммерс” ХХК нь онлайн 
худалдааны Avlaa.mn сайтыг бий болгож, 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 4000 гаруй 
бүтээгдэхүүнүүдийг байршуулан, борлуулалтыг 
нэмэгдүүлэн ажиллаж байна  
“Багануур тохижилт” ОНӨААТҮГ-ын харьяанд хог 
боловсруулах үйлдвэр шинээр нээгдэж, 4 ажлын 
байр, жонш боловсруулах үйлдвэр шинээр үйл 
ажиллагагааа эхлүүлэн 10 иргэнийг ажлын 
байраар тус тус хангав.  
Нийслэлийн Үйлдвэрлэл инновацийн газар 
нийслэлийн дэд төвүүдэд “Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр”-тэй хамтран Баянхошуу, Сэлбэ дэд 
төвийн дэргэд “Бизнес инкубатор төв”-ийн эхний 
ээлжийн байгууламжийг 2018 онд нээж, үйл 
ажиллагааг эхлүүлээд байна. Тус төв нь орчин 
үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бага, дунд 
оврын жишиг загвар бүхий үйлдвэрийг бий болгож, 
бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгч, иргэдийн шинэ 
санаа нээх, турших, сайжруулах, борлуулалтын 
суваг нээх, бизнес эрхлэх мэдлэг, туршлагаа 
нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж, бойжуулах 
зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Орчин 
үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бага, дунд 
оврын жишиг загвар бүхий үйлдвэр байгуулах 
ажлын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын 
дэргэдэх “Кластер төв” Дэлхийн зөн ОУБ-ын 
дэмжлэгтэйгээр байгуулагдан, тус дүүргийн 7-12 
дугаар хорооны оёдол, арьс ширний бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгч 70 гаруй иргэд, мөн 30 гаруй гишүүнтэй 
“Баялаг бүтээмж” хоршоо өөрсдийн гаргасан загвар 
дизайнаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Мөн 
“UB инноваци хөгжлийн төв”-д орчин үеийн 
дэвшилтэд технологи бүхий лаборатори 
байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

Хэрэгжилт 70 % 



3.4.7. Тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулж 
байнгын шинэ ажлын 
байр бий болгосон 
жижиг дунд 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг 
дэмжинэ.  

 

   

 Тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, байнгын шинэ 
ажлын байр бий болгосон жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, 
захиалга авах, сурталчлах зорилгоор Багануур, 
Налайх, Баянзүрх Багахангай, Чингэлтэй   дүүрэгт 
“Борлуулалтын цэг” ажиллуулж байна. Жижиг зээл 
олгох ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Багахангай 
дүүрэг, Голомт банктай хамтран ажиллаж, иргэдэд 
зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласнаар 6 иргэний 
төсөл жижиг зээлд шалгарч, 10 ажлын байр шинээр 
бий болгосон байна.  

Хэрэгжилт 70% 

 

3.4.8. Бичил, жижиг 
дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн 
үйлдвэрлэсэн бараа 
бүтээгдэхүүнийг 
Улаанбаатар брэнд 
бий болгох ажилтай 
уялдуулах замаар 
борлуулалтыг 
дэмжинэ.    

 

   

 Бичил бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн хүрээг тэлж, 
жижиг дунд бизнес эрхлэх нөхцөлийг  бүрдүүлэх, 
борлуулалтын систем бий болгох зорилгоор 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд: 

-  “Бичил бизнес-Онлайн худалдаа” фэйсбүүк 
хуудсыг нээж, бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл 
ажиллагаа, бараа бүтээгдэхүүнийг нь тогтмол 
сурталчлан ажилласан /579 гишүүнтэй/. 

-  “Тэргүүний бичил бизнес эрхлэгч шалгаруулах 
арга хэмжээ”-г  зохион байгуулж, 900 гаруй 
иргэнийг оролцуулан 24  үйлдвэрлэгчийг 
шалгаруулсан.  

-  10 удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд нийт 342 
бичил бизнес эрхлэгчийг оролцуулсан. 

- Бичил бизнес эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа 
бүтээгдэхүүнийг сурталчилах 5 удаагийн 
телевизийн нэвтрүүлэг зохион байгуулсан.  

-  “Сайн өдрийн зах” арга хэмжээг зохион 
байгуулж 68 бичил бизнес эрхлэгч иргэний 
үйлдвэрлэсэн 94 нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан. 
-  “Women expo” үзэсгэлэн худалдаанд 68 бичил 
бизнес эрхлэгчийг оролцуулан 14 нэр төрлийн 
бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан.  
- Хонины нэхийг боловсруулан, дээл, гадуур 
хувцас, гутлын улавч зэрэг бүтээгдэхүүнийг 
“Багануур нэхий” брэнд нэрээр үйлдвэрлэж, 
Улаанбаатар хотын Sunday худалдааны төв, 

 



Багануур дүүргийн Хэрлэн, Номин худалдааны 
төвүүдээр борлуулж байна. 
- “Мөнххэрлэн” цэвэр усыг үйлдвэрлэн Багануур 
дүүргийн айл өрх, аж ахуйн нэгжийн цэвэр усны 
хэрэглээг хангаж тасралтгүй ажиллаж байна. 

Хэрэгжилт 70% 

Зорилт-3-ын 
хэрэгжилт 

Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөр, арга хэмжээнд хамруулан ажилласны үр дүнд 2017-
2019 онд 30.000 ажлын байр шинээр бий болгох шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, 31127 ажлын байр шинээр 
бий болгож, 20.000 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангахаас 45526 иргэнийг байнгын ажлын байртай 
болгосон байна. Хувиараа болон бүлгээр хөдөлмөр эрхэлж, ажлын байр бий болгох санал санаачилгыг 
дэмжин, нийт 21 төслийг дэмжин, 60 төгсөгчид 120,0 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг, 
7 иргэнд 1 сая 390 мянган төгрөгийн түрээсийн хөнгөлөлтийг тус тус үзүүлсэн.  
Гадаадад сурч төгссөн залуучуудыг ажлын байранд бүртгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, Улаанбаатар 
хотын бүтээн байгуулалтад оролцуулах зорилгоор нийслэлийн төр, захиргааны болон төрийн өмчит 70 
гаруй байгууллагаас хотын хөгжлийн инженерчлэл чиглэлийн 12, олон нийтийн бодлого боловсруулалт 
чиглэлийн 8, хотын хүрээлэн буй орчныг сайжруулах бодлого боловсруулалт чиглэлийн 6, санхүү, эдийн 
засгийн бодлогын менежмент чиглэлийн 3 мэргэжлийн дагуу зарласан сул чөлөөтэй ажлын байранд 
нийт 1530 иргэнийг бүртгэсэн. Үүнээс гадаадад их дээд сургууль төгссөн 137 иргэн бүртгэгдсэн ба 2 иргэн 
Улаанбаатар хөгжлийн корпорацид ажилд орсон байна. 

Нийслэлийн 9 дүүргийн залуучуудад start-up буюу гарааны бизнес, design thinking буюу загварчлах 
сэтгэлгээ, pre-accelerator буюу гарааны бизнесийн хурдасгуур сургалтаар дамжуулан 5 багийн 15 
гишүүнд “Ярьдаг газрын зураг”, “Улаанбаатар эвэнт платформ”, “Хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан хувь 
хүний хөгжлийн зөвлөх”, “Амралт, цэнгээний газрын захиалгын нэгдсэн систем” платформ, “Ухаалаг 
киоск” буюу хэвлэлийн нэгдсэн үйлчилгээний машин зэрэг шинэ санаа, технологийг нэвтрүүлж 
хөгжүүлэхэд нь 50,0 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийг олгосон. 

Хэрэгжилт 70% 
Зорилт-4: Төр 
хувийн 
хэвшлийн 
хамтын 
ажиллагааны 
хүрээнд 
нийслэлд үйл 
ажиллагаа 
явуулж буй аж 
ахуйн нэгж 
байгууллагууд, 
төрийн бус 
байгууллага, 

3.5.1. Улаанбаатар 
хотод шинээр бий 
болох дэвшилтэт 
технологи бүхий 
үйлдвэрлэл, 
технологийн 
паркууд, хөрөнгө 
оруулалт, дэд 
бүтэц, бүтээн 
байгуулалтын 
хүрээнд бий болох 
шинэ ажлын байрны 
тооцоо, судалгаанд 

    

 Улаанбаатар хотод гадаадын зээл тусламжаар 
хэрэгжиж буй “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин 
гүүрийг  засварлах” ажлын хүрээнд 4 аж ахуйн 
нэгж, байгууллага зураг төслийн ажилд, 4 аж ахуйн 
нэгж байгууллага барилгын материал 
нийлүүлэлтэд, 5 аж ахуйн нэгж барилга угсралтын 
ажилд оролцож, туслан гүйцэтгэгчээр ажилласан. 
Тус ажлын гүйцэтгэгч “Чайна Райлвэй Твэнти Бюро 
Групп Корпорэйшн Монголиа” ХХК-д нийт 156 
монгол ажилчин ажилласан байна.  
Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд төмөр 
замын мэргэжилтэй, ажилгүй иргэд болон МСҮТ-
ийн хүнд машин механизмын мэргэжлээр 

 



иргэний 
нийгмийн 
байгууллагуудт
ай хамтран 
байнгын болон 
түр цагийн 
ажлын байр бий 
болгох 

үндэслэн 
шаардлагатай 
ажиллах хүчнийг 
нийлүүлнэ.  

төгсгөгчдийг дүүрэг, хороогоор дамжуулан НЗДТГ-
ын Цэргийн штабаас бүртгэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулсан.   

        Хэрэгжилт 70% 

3.5.2. Төрийн болон 
орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 
10.1.4-т заасны 
дагуу орон нутгаас 
хамгийн их ажиллах 
хүч авсан аж ахуйн  
нэгжид хяналт 
тавьж, дэмжин 
ажиллана.  

    

 Төрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
санхүүжигдэх тендерт оролцогч этгээдэд Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх заалтын дагуу орон 
нутгаас хамгийн их ажиллах хүч авсан тохиолдолд 
дотоодын давуу эрх олгодог бөгөөд ажил 
гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажиллах хүчийг 
Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт 
бүртгэлтэй  ажил идэвхтэй хайгч иргэдийг байнгын 
болон түр ажлын байранд зуучлах үйлчилгээний 
нөхцөлтэйгээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна.  

Хэрэгжилт 100% 

 

3.5.3. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
үндэсний зөвлөлөөс 
баталсан төсөл 
хөтөлбөрүүдийн 
хүрээнд төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж, 
арга хэмжээ зохион 
байгуулж 
хэрэгжүүлнэ.  

    

 Хөтөлбөрийн хүрээнд, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үндэсний зөвлөлөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
чиглэлээр харэгжүүлэхээр баталсан дараах 6 
хөтөлбөрийн 23 арга хэмжээг нийслэлийн 
хэмжээнд зохион байгуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. Үүнд:   

-  Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур 
чадвар олгох хөтөлбөр 

-  Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр 
-  Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих хөтөлбөр 
-  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөр. Хөтөлбөр, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсний үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд 31,0 
гаруй мянган ажлын байр шинээр бий болж, 45,0 
гаруй иргэн байнгын ажлын байраар хангагдсан 
байна.  

Хэрэгжилт 100% 

 

3.5.4. Эдийн засгийн 
хямралын нөхцөлд 
ажлын байр 
хадгалах, иргэдийн 

    

 - Хөдөлмөрийн маргаан таслах шуурхай комиссыг 
байгуулан үйл ажиллагааг өргөжүүлж 2017 онд 
нийт 3 удаа хуралдаж нийт 360 хөдөлмөрийн 
маргааныг шуурхай шийдвэрлэн ажилласан байна.  

 



орлогыг 
нэмэгдүүлэх талаар 
нийслэлийн 
хэмжээнд бодлого 
боловсруулан 
хэрэгжүүлэхэд 
хөдөлмөр нийгмийн 
түншлэлийн талууд 
хамтран ажиллана.  

- Сүхбаатарын талбайд НЗДТГ, Монголын хүний 
нөөцийн удирдлага, бүтээмжийн менежментийн 
академитай хамтран “Нэг өрх - Нэг ажлын байр” 
нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж, төрийн болон 
төрийн бус, хувийн хэвшлийн 70 гаруй байгууллага 
оролцлоо.  
- Дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
хэлтсүүд мэргэжлийн хяналтын болон бусад 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, цалин хөлсний үзлэг зохион байгуулах, 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур 
цалин олгож байгаа ААНБ-дад хяналт тавих ажлыг 
зохион байгуулан, нутаг дэвсгэрийнхээ иргэн, аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.  
     - Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 320,0 
мянга болж шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 
дүүргүүд нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж. 
байгууллага, ажил олгогчдод хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин хөлс 
олгохгүй байх, хуульд нийцүүлэн ажиллаж талаар 
сургалт, сурталчилгаа, зөвлөн туслах олон талт 
ажлыг зохион байгуулж, вэб хуудаст байршуулан 
ажиллаж байна.  

- Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, иргэдийн хууль эрх зүйн талаарх мэдээлийг 
нэмэгдүүлэх үүднээс Хөдөлмөрийн эрх зүйн 
харилцаатай холбоотой хууль, дүрэм, журмаар 20 
гаруй зурган зөвлөмж, плакат бэлтгэн дүүргийн вэб 
сайт, фэйсбүүк хуудсаар иргэн аж ахуйн нэгжид 
сурталчлан ажилласан байна.    

- Дүүргүүдэд цалин хөлсний маргаантай 
асуудлаар хандсан 500 гаруй иргэнд хуулийн 
зөвлөгөө мэдээлэл өгч, хөдөлмөрийн хамтын 
маргааны талаар 10 гаруй удаа аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад сургалт зохион байгуулсан байна.   
     - Нийслэлд 25-с дээш ажиллагсадтай үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага 



4544 байгаагаас 567 аж ахуйн нэгж байгууллага 
хяналтад хамрагдаж, хяналтад орсон аж ахуйн 
нэгж байгууллагад хөдөлмөр эрхэлж буй хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн тоо 705, зөрчилтэй 
байгууллагын тоо 337, аж ахуй нэгж байгууллагаас 
хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг 
ажиллуулаагүй дутуу орон тоо 2262 байгаагаас 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, одой хүнийг 
ажиллуулаагүй сул орон тооны төлбөрт 923,3 сая 
төгрөгийг төвлөрүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих санд оруулсан байна. 

Хэрэгжилт 100% 

3.5.5. Чанарын 
удирдлагын 
MNS:ISO 9001:2015, 
Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн 18001 
стандартыг 
нийслэлийн өмчит 
аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад 
нэвтрүүлэх ажлыг 
ажил олгогчдийн 
хууль ёсны эрхийг 
хамгаалах 
байгууллагын 
төлөөлөлтэй 
хамтран 
хэрэгжүүлнэ.  

    

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 243 дугаар 
тогтоолоор “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр” болон түүнийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
баталсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
нийслэлийн хэмжээнд ханган ажиллалаа. Илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг арилгуулах, холбогдох 
стандартуудыг нэвтрүүлэхэд мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн 30 аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад судалгаа хийж, үр дүнг 
ХНХЯ-д хүргүүлэв.  
2017 онд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн нийслэлийн салбар зөвлөлийг Нийслэлийн 
Засаг даргын захирамжаар 15 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, үйл ахжиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Зөвлөлөөс жил бүр Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аянг 
нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж хэвшээд 
байна. Аяны хүрээнд аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх, эрүүл аюулгүй 
ажлын байрыг бий болгох, ажлын байрны соёлыг 
төлөвшүүлэх, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, ажилтны эрүүл мэндийг 
хамгаалах, мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа, 
зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, 500 гаруй зурагт 

 



хуудас, сэтгүүл, гарын авлагыг иргэд, аж ахуйн 
нэгж байгууллагад тараасан байна.  
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2019-
2020 оны 6 бүлэг 51 заалт бүхий улсын хэлэлцээр 
байгуулагдсан бөгөөд хэлэлцээрт - ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, - иргэд, төрийн албан хаагчдын 
цалин, тэтгэврийг 2020 онд нэмэгдүүлэх, нийгмийн 
хамгааллыг сайжруулах, - хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, боловсронгуй болгох 
асуудлууд тусгагдсан байна. 3 талт Үндэсний 
хэлэлцээрт тулгуурлан нийслэлийн хэлэлцээрийг 
шинэчлэн байгуулахаар нийгмийн түншлэгч талууд 
ажиллаж байна. 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар 
зөвлөлийг анх удаа дүүргүүдийн 152 хороонд 
байгуулсан. 
Зөвлөл байгуулагдсанаар үр дүнд хүрсэн тодорхой 
ажил байхгүй байна. 
2017 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчит Төмөр 
замын олон улсын тээвэр зуучлалын төв, Нэгдсэн 
нэгдүгээр эмнэлэгт чанарын удирдлагын MNS:ISO 
9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн байна.  

Хэрэгжилт 100% 

3.5.6. Гадаадаас 
ажиллах  хүч авч 
ажиллуулж байгаа 
аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудтай 
гэрээ байгуулан 
тухайн 
байгууллагад 
шаардлагатай 
байгаа мэргэжлээр 
ажилгүй иргэдийг 
сургалтад 
хамруулах улмаар 
ажлын байраар 
хангасан аж ахуйн 
нэгж 

    

 Багануур дүүрэгт концессийн гэрээгээр баригдаж 
эхлэх 350*2м/в хүчин чадалтай цахилгаан станцын 
гүйцэтгэгч “Багануур Пауэр” ХХК-тай гэрээ 
байгуулан ажиллаж, ажилгүй 38 иргэнийг, БНХАУ-
ын хөрөнгө оруулалттай “Дөл түшиг” ХХК-д 28 
иргэнийг зуучлан ажлын байраар хангасан. Ажил 
олоход хүндрэлтэй иргэнийг ажлын байраар 
хангасан 2 байгууллагын гэрээг дүгнэж, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих сангаас 8,6 сая төгрөгийн 
урамшуулал олгосон. Мөн 2019 онд гадаадын 
хөрөнгө оруулалттай “Дөлтүшиг” ХХК нь ган 
төмөрлөгийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
болсонтой холбогдуулан хамтран ажиллах 
гэрээний дагуу 76 иргэнийг ажлын байраар 
хангалаа. Сонгинохайрхан дүүрэгт үйл ажиллагаа 
явуулдаг гадаадаас ажиллах хүч авах 39 ажил 

 



байгууллагуудыг 
урамшуулна. 

олгогчийн хүсэлтийг нягтлан шалгасаны дагуу нийт 
1151 гадаад мэргэжилтэн авах хүсэлтийг ХХҮЕГ-т 
хүргүүлсэн ба гадаадаас ажиллах хүч авсан 3 ажил 
олгогчийн 135 иргэний мэдээллийг хөдөлмөрийн 
зах зээлийн нэгдсэн системд бүртгэв.  

  Хэрэгжилт 70% 

3.5.7. Ажлын байр 
шинээр бий 
болгосон, ажилгүй 
иргэдэд шинэ 
мэргэжил олгох, 
мэргэжлийн ур 
чадварыг 
дээшлүүлэх 
чиглэлээр 
үйлдвэрлэл дээр 
сургалт зохион 
байгуулсан ажил 
олгогчдод дэмжлэг 
үзүүлнэ.  

    

 

Хөтөлбөрийн хүрээнд 23 ажил олгогч, аж ахуйн 
нэгж байгууллага зорилтот бүлгийн 451 иргэнийг 19 
мэргэжлээр өөрийн үйлдвэрлэл, ажлын байранд 
сургасан байна. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн 
аян, ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг, ажлын 
ярилцлагыг ажил олгогчидтой хамтран зохион 
байгуулж, бүртгэлтэй 21893 иргэнийг ажлын шууд 
ярилцлагад хамруулсан бөгөөд үүнээс Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төвд 1088 иргэн, ажил олгогч 
байгууллага дээр 20805 иргэн тус тус ажлын 
ярилцлаганд хамрагдсан байна.  

Хэрэгжилт 100% 

 

3.5.8. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх 
бодлого 
боловсруулан 
хэрэгжүүлэхэд ажил 
олгогчид, 
үйлдвэрчний 
эвлэлийн оролцоог 
өргөжүүлж, гурван 
талт зөвшилцлийн 
үйл ажиллагааг 
чиглүүлнэ.  

    

     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 “Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
форум-2018” арга хэмжээг анх удаа зохион 
байгуулав. Форумд 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 
оролцсон.  

 Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 
2017-2018 оны улсын хэлэлцээрийн хүрээнд хууль 
эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хөдөлмөр 

 



эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, 
хөдөлмөрийн харилцааны асуудал, нийгмийн 
түншлэлийг хөгжүүлэх, хэлэлцээрийг мөрдөх, 
хэрэгжүүлэх зэрэг асуудлуудыг хэлэлцсэн. 
     Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны А/259 дүгээр захирамжаар шинэчлэн баталсан 
ба бүрэлдэхүүнд төр захиргааны байгууллагууд 
болон ажил олгогч, үйлдвэрчний эвлэлийн 
төлөөллүүд багтсан. Зөвлөл Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлөөс баталсан хүн амын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгоход 
чиглэгдсэн төсөл, хөтөлбөрүүдээс нийслэлд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,  санхүүжилтийг хэлэлцэн 
баталж байна. 

 Хэрэгжилт 70% 

  
Зорилт 4-ийн 
хэрэгжилт 

Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг, ажлын 
ярилцлагыг ажил олгогч “Говь” ХК, “Батбайгаль” ХХК, “Новотел” Олон улсын зочид буудал, “Модерн 
Номадс” сүлжээ ресторан, Эм-Си-Эс Кока Кола ХХК, Скай резорт зэрэг томоохон ажил олгогч, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагатай хамтран 78 удаа зохион байгуулсан. Мөн ажил олгогчийг дэмжих үйлчилгээний 
хүрээнд хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн аян, ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг, ажлын ярилцлагыг ажил 
олгогчидтой хамтран зохион байгуулж, бүртгэлтэй 5516 иргэнийг ажлын шууд ярилцлагад хамруулснаас 
1700 иргэн ажилд орсон байна. Мөн 23 ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллага зорилтот бүлгийн 451 
иргэнийг 19 мэргэжлээр өөрийн үйлдвэрлэл, ажлын байранд сургасан байна. 2019 онд ижил төстэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг гадаад, дотоодын төрийн ба төрийн бус, албан бус салбарын 50 гаруй 
байгууллагуудтай холбоо тогтоон, хамтран ажиллаж, ажил олгогч 14 байгууллагын ажлын байрны 
өдөрлөгийг 19 удаа зохион байгуулж 744 иргэнийг, бүртгэлтэй иргэдийн мэдээллийг ажил олгогчид 
цахимаар илгээх буюу онлайн зуучлалаар 9282 иргэнийг тус тус ажлын ярилцлагад хамруулав. Мөн 
ажил олгогч 973 аж ахуйн нэгж, байгууллагын өссөн дүнгээр 3594 ажлын байрны захиалгыг хүлээн авч, 
мэдээллийн санд төвлөрүүлсэн.  

Хэрэгжилт 70% 

   
Зорилт-1: 
- Хэрэгжилт-

100% 

Зорилт-2: 
- Хэрэгжилт-

100% 

Дүгнэлт: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулагдснаар  Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 
зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг ганцаарчилсан болон бүлгийн сургалтын хэлбэрээр нийт 
49500 иргэнд үзүүлж, эдийн засгийн идэвхгүй хүн амд чиглэсэн 6 төрлийн арга хэмжээ авч ажилласан 
байна.  
Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөр, арга хэмжээнд хамруулан ажилласны үр дүнд 2017-
2019 онд 30.000 ажлын байр шинээр бий болгох шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, 31127 ажлын байр шинээр 
бий болгож, 20.000 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангахаас 45526 иргэнийг байнгын ажлын байртай 
болгосон байна. 



Зорилт-3: 
- Хэрэгжилт-

70% 

Зорилт-4:  
- Хэрэгжилт-

70% 

Нийт: 
Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт - 70% 
 

        Хувь хүний хөгжил, хандлагыг өөрчлөх, хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх, мэргэжлийн ур чадвар 
олгох чиглэлээр төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран сургалт зохион 
байгуулж, нийт 6500 иргэнийг хөдөлмөрт бэлтгэх үйл ажиллагаанд хамруулсан бөгөөд зорилтот бүлгийн 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор ХЭДҮЗ-өөс батлагдсан 6 хөтөлбөрийн 7 арга хэмжээг  
нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж ажилласнаар 31127 ажлын байр шинээр бий болж, 45526 иргэн 
байнгын ажлын байраар хангагдсан.  
          Хөдөлмөрт бэлтгэх богино хугацааны сургалт арга хэмжээнд нийт 5100 иргэнийг, мэргэжлийн ур 
чадвар олгох богино хугацааны сургалтад 3784 ажил хайгч иргэнийг, 2450 хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнийг тус тус хамруулсан. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүрэг, хороод, хот 
тохижилтын холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллагуудтай хамтран нийтийг хамарсан ажил зохион 
байгуулж, 22,0 мянга гаруй иргэнийг түр ажлын байраар хангасан. 
          Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн https://job.opensoft.mn/ системийг нэвтрүүлж, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний бүртгэл, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцох, мэдээллийг ашиглах зэрэг үйл ажиллагааг хөнгөвчилж, 
иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 
          Хувиараа болон бүлгээр хөдөлмөр эрхэлж, ажлын байр бий болгох санал санаачилгыг дэмжин, 
нийт 21 төслийг дэмжин, 60 төгсөгчид 120,0 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг, 7 иргэнд 
1 сая 390 мянган төгрөгийн түрээсийн хөнгөлөлтийг тус тус үзүүлсэн.  
         Гадаадад сурч төгссөн залуучуудыг ажлын байранд бүртгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтад оролцуулах зорилгоор нийслэлийн төр, захиргааны болон 
төрийн өмчит 70 гаруй байгууллагаас хотын хөгжлийн инженерчлэл чиглэлийн 12, олон нийтийн бодлого 
боловсруулалт чиглэлийн 8, хотын хүрээлэн буй орчныг сайжруулах бодлого боловсруулалт чиглэлийн 
6, санхүү, эдийн засгийн бодлогын менежмент чиглэлийн 3 мэргэжлийн дагуу зарласан сул чөлөөтэй 
ажлын байранд нийт 1530 иргэнийг бүртгэсэн. Үүнээс гадаадад их дээд сургууль төгссөн 137 иргэн 
бүртгэгдсэн ба 2 иргэн Улаанбаатар хөгжлийн корпорацид ажилд орсон байна. 

          Нийслэлийн 9 дүүргийн залуучуудад start-up буюу гарааны бизнес, design thinking буюу загварчлах 
сэтгэлгээ, pre-accelerator буюу гарааны бизнесийн хурдасгуур сургалтаар дамжуулан 5 багийн 15 
гишүүнд “Ярьдаг газрын зураг”, “Улаанбаатар эвэнт платформ”, “Хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан хувь 
хүний хөгжлийн зөвлөх”, “Амралт, цэнгээний газрын захиалгын нэгдсэн систем” платформ, “Ухаалаг 
киоск” буюу хэвлэлийн нэгдсэн үйлчилгээний машин зэрэг шинэ санаа, технологийг нэвтрүүлж 
хөгжүүлэхэд нь 50,0 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийг олгосон. 

 
 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Суурь түвшин 

2016 он  
Зорилтот түвшин 

2020 он  
Хүрсэн түвшин 

2019.12.15.  

1 Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо 15.000 30.000 31.127 

2 Байнгын ажлын байраар хангагдсан иргэний тоо 14.367 20.000 45.526 

3 Түр болон цагийн ажлын байраар хангагдсан иргэний тоо 11.850 15.000 22.450 

https://job.opensoft.mn/
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4 Хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүнгүй өрхийн тоо 1122 - 700 

5 Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 47,1 60 49,4 

6 Ажилгүйдлийн түвшин 8,1 6 7,6 


