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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 
1.1. “МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 2030”-Д 

ЗААСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 
Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Төрөөс хөдөлмөр 

эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого, Монгол улсын Засгийн газрын болон нийслэлийн 

Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийн 

талаарх заалтуудын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 

тухай хууль, “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу “Нэг 

өрх-Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 42 байгууллага, албан тушаалтны 100 

гаруй саналыг тусган боловсруулж, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр 

тогтоолоор, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын 

2017 оны А/553 дугаар захирамжаар тус тус батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа..  

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн мэргэжилтэй ажиллах хүчин бэлтгэх, 

төгсөгчид ажлын байрыг өөрөө бий болгоход чиглэсэн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

үйл ажиллагааг дэмжих, албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах, 

жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээг жил бүр 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс батлан хэрэгжүүлж байна.  

Баримт бичигт тусгагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, зохистой хөдөлмөр,                                  

хувийн бизнес эрхлэх мэдлэг, ур чадвартай залуу үеийг төлөвшүүлж, ажилгүйдлийн 

түвшинг бууруулах зорилтын хүрээнд нийслэлийн хүн амд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулан, хэрэгжүүлж 

ажилласнаар хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлт сүүлийн жилүүдэд эерэг, өсөлттэй 

гарч байгааг Үндэсний Статистикийн хорооны мэдээллээс харж болно.  

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тоогоор илэрхийлбэл: 

/Үндэсний Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn/ 

 
№ 

                        
                   Бодлогын баримт 
                            бичиг 
 
    Үзүүлэлтүүд 

Тогтвортой 
Хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030 

Нэг өрх-Нэг ажлын байр 
/Улаанбаатар/ 

I үе шат /2016-
2020/ хүрэх 

түвшин 
2016 2017 2018 

 
2019 

 
2020 

1 Ажилгүйдлийн түвшин  6 9,1 7,5 7,6 11,0 7,3 

2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 60 47,4 48,7 49,4 48,9 51,6 

3 
Ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин 

66 52,1 52,6 53,4 -  

 
        1.2. ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГОД 
ЗААСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

Хүн амын зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх 

бодлогын зорилтын хүрээнд, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдтэй хамтран “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг 

тодорхойлох”, “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох” 

томоохон хоёр суурь судалгаанаас гадна 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 судалгааг 2017-2018 онд хийсэн.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 6 төрлийн суурь судалгааны дүнд үндэслэн 4 үндсэн чиглэл, 

11 үйл ажиллагаа бүхий “Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 2020 он 

хүртэлх стратеги төлөвлөгөө”-г боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  
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Стратеги төлөвлөгөөнд хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх, 

нийслэлийн хүн амын ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, 

нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг төлөвшүүлэх, иргэдийн 

амьжиргааны түвшинг сайжруулахад чиглэсэн ажлуудыг үе шаттайгаар зохион 

байгуулахаар тусгаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллав.   

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг төлөвшүүлэх, нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн өндөр ур 

чадвартай ажиллах хүчин бэлтгэх, дэвшилтэт технологийг хөдөлмөрийн зах зээлд 

нутагшуулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг салбарын төрийн болон төрийн бус 

байгууллага, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх замаар ажил хайгч иргэн 

болон ажил олгогчдод чиглэсэн зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг үзүүлж ирлээ.  

Хөдөлмөрийн хүмүүжил олгож, ажил мэргэжлийн зөв хандлагыг төлөвшүүлэх 

зорилгоор ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах 

үйлчилгээг зохион байгуулж ажил хайгч, ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, ерөнхий 

боловсролын сургуулийн сурагч, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, их дээд 

сургуулийн оюутан суралцагчдад хүргэн ажиллалаа.    

                                                                                  

1.3. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ ЗААСАН НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖИХ ЗОРИЛТЫН 

ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрийн 

холбогдох заалтын хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, нийслэлийн 

Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн дагуу тухайн оны 12 дугаар сарын 20-ны 

дотор Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар болон нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газарт тайлагнан ажиллалаа. Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангасан байдлыг 

харуулбал: 

- Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн 1 зорилтын 2 үйл 

ажиллагаа, хэрэгжилт 90%  

- Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 5 зорилтын хүрээнд 12 үйл ажиллагаа, 

хэрэгжилт 97,2% 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй үндэсний 5 дахь хөтөлбөрийн 4 

зорилтын хүрээнд 4 үйл ажиллагаа, хэрэгжилт 90% 

- Орлоготой оюутан үндэсний хөтөлбөрийн 4 зорилтын хүрээнд 12 үйл ажиллагаа, 

хэрэгжилт 94,5% 

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний 

хөтөлбөрийн 1 зорилтын 3 үйл ажиллагаа, хэрэгжилт 95% 

- Дэлхийн Монголчууд үндэсний хөтөлбөрийн 1 зорилтын 1 үйл ажиллагаа, 

хэрэгжилтийг 100 хувийн гүйцэтгэлтэй тус тус хэрэгжүүлсэн. 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан нийслэлийн 2 дэд 

хөтөлбөр, хамтран хэрэгжүүлэх 2 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Үүнд: 

- Нэг өрх-Нэг ажлын байр нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн 4 зорилтын 27 үйл 

ажиллагаа, хэрэгжилт 70% 

- Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөрийн 4 

зорилтын 13 үйл ажиллагаа, хэрэгжилт 70% 

- Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөрийн 4 зорилтын 20 үйл ажиллагаа, хэрэгжилт 

97,2% 

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн холбогдох 

5 заалт хэрэгжилт 90 % байна. 

 

1.4. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 

ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 
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Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр тусгагдсан 9 заалтын 

хэрэгжилтийг улирал бүр гарган, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэн, нийслэлийн ЗДТГ-ын 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэн ажиллалаа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70 

хувь буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.   

1. Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг 60 хувьд хүргэх: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд нийслэлийн хүн амд 

хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэн ажиллав.  

Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 2016 оноос жилд дунджаар 1,0 

хувиар өсөж, ажилгүйдлийн түвшин 1,5 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байсан хэдий ч 

2019 оноос дээрх үзүүлэлтүүд буурах хандлагатай боллоо. 2016-2020 оны 9 дүгээр сарын 

1-ний өдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 36830 ажлын байр шинээр бий болж, 99400 

ажилгүй иргэнийг бүртгэж, 75843 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилснаас 71,0 хувь 

нь буюу 54553 иргэн байнгын ажлын байртай болсон. Мөн 20259 иргэнийг нийтийг хамарсан 

ажилд хамруулан, түр ажлын байраар хангасан. 

Улаанбаатар хот 2016 2017 2018 2019 2020 

Ажилгүйдлийн түвшин 9,1 7,5 7,6 11,0 7,3 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин  47,4 48,7 49,4 48,9 51,6 

   

 Нийслэлийн хэмжээний хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээг 

 сүүлийн 4 жилээр харуулбал: 

2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрх-нэг ажлын байр” хөтөлбөр 

боловсруулан хэрэгжүүлэх: 

“Нэг өрх-Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 42 байгууллага, албан 

тушаалтны 100 гаруй саналыг тусган боловсруулж, НИТХТ-ийн 2017 оны 71 дүгээр 

тогтоолоор, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нийслэлийн Засаг 

даргын 2017 оны А/553 дугаар захирамжаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70 хувьтай байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох” суурь судалгааг нийслэлийн 

нийт өрхийн 70 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 
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асуудал, мэргэжлийн болон давтан сургалтын хэрэгцээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 

хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдал зэрэг нийт 6 судалгааг хийж,  250 гаруй мянга өрхийн 

мэдээллийн сантай болсон.  

Судалгааны дүнд тулгуурлан “Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах 

хүчний стратеги төлөвлөгөө”-г боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

  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.  

  Монгол улсын Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих 

шаардлага” MNS:6620-2016 стандартын дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг 

үзүүлэх зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулан, үйл ажиллагааг нь 

жигдрүүлснээр нийслэлийн 60 гаруй мянган иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна.   

Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 

дэмжин Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөр, арга хэмжээнд 

хамруулан ажилласны үр дүнд 2017-2020 онд 30000 ажлын байр шинээр бий болгох 

шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, 36830 ажлын байр шинээр бий болгож, 20000 иргэнийг 

байнгын ажлын байраар хангахаас 54553 иргэнийг байнгын ажлын байртай болгосон байна. 

  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль тогтоомжид тусгагдсаны дагуу ажил 

олгогчийг дэмжин урамшуулж, шинэ ажлын байр нэмэгдүүлэх олон талт үйл ажиллагаа 

явуулсны үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд 2016-2020 оны оны 11 дүгээр сарын байдлаар 

нийслэлийн хэмжээнд 36830 ажлын байр шинээр бий болж, 99400 ажилгүй иргэнийг 

бүртгэж, 75843 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилснаас 71,0 хувь нь буюу 54553 иргэн 

байнгын ажлын байртай болсон. Мөн ажил олгогчийг дэмжих бодлого, хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс жил бүр 

батлан хэрэгжүүлж буй “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 

ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-үүдийн хүрээнд ажил олгогчид урамшуулал, санхүүгийн 

дэмжлэг олгох үйл ажиллагааг дүүргүүдийн ХХҮХ-ээр дамжуулан хэрэгжүүлж байна.  

 3. Шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн ажил олгогчдыг 

дэмжих урамшууллын систем бий болгох: 

Шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн ажил олгогчийг дэмжин 

урамшуулах зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Нэмэгдсэн өртгийн 

албан татварын тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, 

нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нэг өрх-Нэг ажлын 

байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөр зэрэг эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүдэд үндэслэн 

“Ажил олгогчийг дэмжин урамшуулах журам”-ыг боловсруулж, холбогдох байгууллага, 

албан тушаалтнуудад хүргүүлсэн боловч уг асуудал нийгмийн хамгааллын багц хуулиуд 

болон татварын тухай хуулийн зүйл заалтуудтай зөрчилдсөн тодорхой хүндрэлүүд гарч 

байгаа тул дэмжигдээгүй бөгөөд хэрэгжих боломжгүй болсон.   

  Гэсэн хэдий ч хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль тогтоомжид тусгагдсаны 

дагуу ажил олгогчийг дэмжин урамшуулж, шинэ ажлын байр нэмэгдүүлэх олон талт үйл 

ажиллагаа явуулсны үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд 2016-2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны 

байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 36830 ажлын байр шинээр бий болж, 99400 ажилгүй 

иргэнийг бүртгэж, 75843 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилснаас 71 хувь нь буюу 

54553 иргэнийг байнгын ажлын байртай болгосон. 

Мөн ажил олгогчийг дэмжих бодлого, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилт, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс жил бүр батлан 

хэрэгжүүлж буй “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын 

https://job.opensoft.mn/
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байрыг дэмжих хөтөлбөр”-үүдийн хүрээнд ажил олгогчид урамшуулал, санхүүгийн дэмжлэг 

олгох үйл ажиллагааг дүүргүүдийн ХХҮХ-ээр дамжуулан хэрэгжүүлсэн.   

4. Мэргэжилтэй ажиллах хүчин бэлтгэх тогтолцоог бэхжүүлж, хөдөлмөрийн 

зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн 50,000-аас доошгүй ажиллах хүчин бэлтгэх:  

Нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн 50 мянгаас доошгүй 

ажиллах хүчин бэлтгэхээс нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудад бүртгэлтэй 

ажилгүй иргэдийг мэргэжлийн болон давтан сургалтад хамруулан мэргэшүүлэх замаар 

2016-2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 44187 иргэнийг мэргэжлийн ур 

чадвар олгох сургалтад хамруулан мэргэшүүлсэн байна.  

5. Нийслэлийн “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” байгуулж, залуучууд, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийг 

дэмжин, ажил олгогч, ажил хайгч иргэдэд чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц 

үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлэх: 

НИТХТ-ийн 2017 оны 71 дүгээр тогтоолоор 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх “Нэг өрх - Нэг 

ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг батлан, жил жилийн нийслэлийн төсөвт 

хөтөлбөрийн санхүүжилтийг тусган, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.   

Хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүртээмж, чанар, 

үр ашгийг дээшлүүлэх, өргөжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг олон улсын жишигт 

нийцүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/929 дүгээр захирамжаар 

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг 2018 онд байгуулж, иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага 

MNS:6620-2016” стандартад нийцсэн, хөдөлмөр эрхлэлтийн 9 төрлийн багц үйлчилгээг 90 

гаруй мянган иргэнд нэг цэгээс үзүүллээ.  

6. Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Орлоготой оюутан” 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж, суралцах хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 

бүрдүүлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийн түүхтэй болгох: 

Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, суралцах хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэн, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түүхтэй болгох зорилтын хүрээнд “Цагийн ажлын бирж” болон 18 их, дээд 

сургууль, 4 коллеж, 2 МСҮТ-ийн дэргэд “Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг 

байгуулж, үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 53276 оюутан 

залуусыг бүртгэн, бүртгэсэн оюутны 74,0 хувь буюу 39596 иргэнийг цагийн ажилд 

зуучилснаас 23308 иргэнийг түр ажлын байраар хангасан байна. 

7. “Итгэлийн зээл” үндэсний хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд зохион 

байгуулж, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй, бичил бизнес эрхлэгчдэд 

дэмжлэг үзүүлэх: 

Нийслэлийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, амьжиргааг дээшлүүлэх 

зорилгоор “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийг НИТХ-ын 2014 оны 

17/16 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн 

хүрээнд нийслэлийн 150 хороонд байгуулагдсан 123 хадгаламж, зээлийн хоршоогоор 

дамжуулан 3479 төсөлд нийт 14,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож, 5300 гаруй иргэний 

мэдээллийн сан бүрдүүлсэн бөгөөд тус ажлын үр дүнд 3856 ажлын байр шинээр бий болж, 

8965 ажлын байр хадгалагдсан. Мөн хадгаламж, зээлийн хоршоодод 500 гаруй ажлын байр 

шинээр бий болсон байна. 

“Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн сангаас олгосон 

санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх тухай” 2017 оны 05 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 11 

дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн санд нийт 

6.306,0 сая төгрөг төвлөрч, 8.177,9 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс 3.731,3 

сая төгрөгийн шүүхийн шийдвэр гараад байна. Эргэн төлөлт 42.6 хувьтай хэрэгжиж байна. 
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8. “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв” байгуулж, үйл 

ажиллагааг нь дэмжих: 

Солонгос Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /КОЙКА/-ын дэмжлэгтэйгээр 

НЗДТГ, Азийн сан хамтран “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв”-ийг 2017 

онд байгуулж, үйл ажиллагаагаа тогтмолжуулан ажиллаж байна. Төвд 4100 харилцагч 

эмэгтэйчүүд бүртгэлтэй бөгөөд давхардсан тоогоор 8000 гаруй удаагийн сургалт, өдөр тутмын 

үйл ажиллагаа, өдөрлөг арга хэмжээнд хамрагдаж, 80 мянган ам долларын бараа бүтээгдэхүүн 

борлуулсан байна. Тус газар нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 

төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан ажилгүй, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй, бичил бизнес, 

жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд тус төвийн үйл ажиллагааг сурталчлан 

таниулахын зэрэгцээ “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес инкубатор төв”-ийн эмэгтэй 

630 бойжигчийг аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад хамруулж, 52 эмэгтэй бойжигчид ажлын 

байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна. 2020 онд Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв 

төсөлтэй хамтран гарааны бизнес эрхлэгч, гэрийн ажилтай, хүүхдээ хардаг ээжүүд болон 

хадгаламж зээлийн хоршооны гишүүн 109  эмэгтэйд 9 удаагийн сургалтыг зохион 

байгууллаа. Сургалтыг Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв төсөлтэй хамтран ажилладаг 

Голомт банк, Хөгжлийн шийдэл ТББ, Монголын Худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимын 

мэргэшсэн зөвлөх багш нар удирдан явуулав. Мөн Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв 

төслийн Инкубаторын хөтөлбөрт шинээр 15 бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг хамруулан, 

сургалт, зөвлөгөө мэдээлэл, ажлын байраар хангасан.   

9. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн, түр болон 

байнгын ажлын байраар хангах: 

Залуучуудыг хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

арга хэмжээнд хамруулах, аж ахуй, бизнес эрхлэх ур чадвар, шинэлэг санаанд тулгуурлан 

гарааны бизнесээ тогтвортой эрхлэхэд туслах замаар тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

зорилгоор 15-34 насны залуучууд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын 

суралцагчид болон төгсөгчдийг аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, гарааны бизнесийг дэмжих, 

борлуулалтын болон үйлдвэрлэлийн ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт олгох арга 

хэмжээнд 6700 залуучуудыг хамрууллаа.  

1.5. НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН      

ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд нийт 

16 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж, биелэлтийг улирлаар тооцон нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст тайлагнан ажилласнаар 

хэрэгжилт 70 хувь буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж дүгнэгдлээ.  

    
Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байдал: 

№ Арга хэмжээ 
Шалгуур үзүүлэлт Үнэлгээ  

хувь Төл Гүй 

1 Нийслэлийн иргэдийг ажилд зуучилна.   10000 хүн 14310 100% 

2 
Нийслэлийн хэмжээнд шинээр бий болсон 
ажлын байрны тоог бүртгэнэ.  

8.000 хүн 6632 82% 

3 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого 
хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээг шинэ арга хэлбэрээр төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 

15 удаа 13 удаа  86% 

4 
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаанд суурилсан 
сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээг ажил олоход 1000 1298 100% 
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хүндрэлтэй иргэдэд үзүүлж, хөдөлмөрийн зах 
зээлд нэвтрэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.  

5 

Худалдаа, үйлчилгээний салбарт албан бусаар 
хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдэд албан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн ач холбогдлыг таниулах сургалт, 
нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулна. 
/5удаа/ 

5 арга хэмжээ 9 удаа 100% 

6 

“Хөдөлгөөнт бирж” үйл ажиллагаа зохион 
байгуулж, ажил олгогч байгууллагуудад үйл 
ажиллагаагаа сурталчлан, сул чөлөөтэй ажлын 
байр, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх мэдээлэл 
зөвлөгөөг хүргэнэ. 

30 удаа - 
Үнэлэх 

боломжгүй  

7 

Ажил олгогчдын хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, цахим зуучлал, 
ажлын байрны өдөрлөг, зохион байгуулан, ажил 
хайгч иргэдийг ажлын шууд ярилцлагад 
хамруулна. 

ажил олгогч 
300, иргэн 
15000-аас 
доошгүй 

1141 ажил 
олгогч, 2484 
иргэнийг 
ярилцлагад 
хамруулсан  

90% 

8 

Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдсон санхүүжилтийн 
30 хүртэлх хувийг эргэн төвлөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна.  

100% 

Нийт 6,3 тэр, 
2020 онд 

834.2  
сая төг 

100% 

9 
Ажил, мэргэжилгүй  иргэдийг мэргэжлийн ур 
чадвар олгох сургалтад хамруулан мэргэшүүлж, 
ажлын байранд зуучилна.  

5000 - 
Үнэлэх 

боломжгүй 

10 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг 
иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нэг 
дороос хүргэнэ. 

Төвөөр 
үйлчлүүлсэн 

20000, 
зуучилсан 

15000, АМЧБО 
20000 

Төвөөр 
үйлчлүүлсэн 

24774, 
зуучилсан 

7877 /14310/, 
АМЧБО 4641 

/17487/ 

100% 

11 

Иргэдэд хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл 
хүргэх арга хэрэгслийг хөнгөвчлөх, бүртгэл 
мэдээллийн системийг хөгжүүлэх замаар 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

10000-аас 
доошгүй 

9450 100% 

12 

Ажил хайгч иргэд, ажил олгогчдод зориулсан 
Internship буюу дадлагажих, mentorship буюу 
зөвлөн чиглүүлэх арга хэмжээг мэргэжлийн  эрх 
бүхий байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулна. 

2 / 60 2/20 90% 

13 

Цагийн ажлын бирж болон оюутны хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийн үйл ажиллагааг 
бэхжүүлж, оюутан залуучуудын цагийн ажил 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ. 

10.000 9362 100% 

14 
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй, бичил 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор 
Зөөврийн ажлын байр гарган дэмжлэг үзүүлнэ. 

10 
1 зөөврийн 
ажлын байр 
бий болсон. 

70% 

15 
Төвөөр дамжуулан сургалт, инкубаторын 
хөтөлбөрт бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг 
хамруулна. 

150 / 15 109/9 90% 

16 
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
бизнесийг дэмжих арга хэмжээг нийслэлийн 
хэмжээнд зохион байгуулна. 

50 / 500 

Шалгарсан 13 
бүлэг 130 сая 

төгрөгийн 
санхүүгийн 

дэмжлэг 
авсан.   

100% 

16 заалт дунджаар 92,0 хувийн хэрэгжилттэй   . 

 

1. Нийслэлийн иргэдийг ажилд зуучлах зорилтын хүрээнд нийслэл, дүүргийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудад 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 
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21255 ажлын байрны захиалга, ажил хайгч 21953 иргэн бүртгүүлснээс 14320 иргэнийг 

тохирох ажилд зуучилж, зуучилсан иргэдийн 63 хувь нь буюу 9032 иргэнийг ажилд оруулсан 

нь хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем “LMIS”-д бүртгэгдсэн байна. Мөн 

17487 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгож, 1345 иргэнийг нийтийг хамарсан 

ажилд хамруулж түр ажлын байраар хангасан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 851 иргэнийг 

бүртгэснээс 51,8 хувь буюу 441 иргэнийг тохирох ажилд зуучилсан байна. 

                          

2. Нийслэлийн хэмжээнд шинээр бий болсон ажлын байрны тоог бүртгэх зорилтын 

хүрээнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар шинээр бий болсон 6632 ажлын 

байрыг хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэв. Үүнээс Багануур 

дүүрэгт 279, Багахангай дүүрэгт 28, Баянгол дүүрэгт 509, Баянзүрх дүүрэгт 1169, Налайх 

дүүрэгт 162, Сонгинохайрхан дүүрэгт 1724, Сүхбаатар дүүрэгт 1550, Хан-Уул дүүрэгт 570, 

Чингэлтэй дүүрэгт 641 ажлын байр тус тус шинээр бий болсон байна. 

3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр 

эрхлэлтийн үйлчилгээг шинэ арга хэлбэрээр төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай 

хамтран хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний стандартыг 

шинэчлэх, үйл ажиллагааны чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сайн туршлагыг хүн амын 

онцлогт нийцүүлэн нэвтрүүлэх зорилгоор “Ажилд зуучлах үйлчилгээг шинэлэг хэлбэрээр 

туршин нэвтрүүлэх” төсөл боловсруулан, төр, хувийн хэвшлийн мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүллээ.  

Төсөл нь иргэдийн сэтгэл ханамж, үйлчилгээний үр өгөөжийг чухалчилсан, хувь 

хүний хөгжилд бодит ахиц дэвшил болохуйц, ажил олгогчийг дэмжих буюу хүний нөөцийн 

бүрдүүлэлт, үйлчилгээний таатай орчин бүрдүүлэх зэрэг цогц үйл ажиллагааг тодорхой үе 

шаттайгаар богино хугацаанд хэрэгжүүлснээрээ онцлог юм. Тус ажлын хүрээнд: 

- “Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээ” хөтөлбөрийг Карьер хөгжлийн төв, Ажил 

мэргэжил судлалын үндэсний хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж, Хаадын гэр, Тамишээ, 

Стимо, Денимон, Таван богд фүүдс, Туушин дэвжих, ABO Marohn ThyssenKpupp, Төгс Баян 

хүрээ, Глобал бридж, Скай сервисес зэрэг ХХК, Эйч Ар клуб ТББ нийт 13 байгууллагыг 

хамруулан, 250 ажил хайгч иргэнийг хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээнд хамрууллаа. 

Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд 10 хүртэлх хоногийн хугацаанд 4 удаа ирж, 11 төрлийн 

үйлчилгээ, арга хэмжээнд оролцохоор зохион байгуулсан. 

- Ажил олгогчийг дэмжих чиглэлээр Сентрал экспресс Си Ви Эс ХХК - 3 удаа, Алтан 

жолоо трейд, Глобал бридж, Скай сервисес, Стимо, Тэнгэр, Дархан минж, Таван богд, Эс 

Би Зэт Шонхор сервис, Эйч Ай Грийн Интернэйшнл зэрэг ХХК болон ХХҮЕГ - 21 ажил олгогч 

6632

21255 21953

14310

9032

17487

1345

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, Улаанбаатар 

шинэ ажлын байр ажлын байрны захиалга

бүртгэсэн ажил хайгч иргэн зуучилсан иргэн 

ажилд орсон иргэн АМЧБО 

түр ажлын байраар хангагдсан иргэн 
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нийт 13 ажлын байрны өдөрлөг зохион байгуулсны үр дүнд 100 гаруй  ажил олгогчийн 3553 

ажлын байр зарлагдаж, 1230 иргэнийг ажлын ярилцлагад хамруулснаас 332 иргэн ажилд 

орж, 252 иргэн нөөцөд бүртгэгдсэн байна.  

4. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаанд суурилсан сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээг ажил 

олоход хүндрэлтэй иргэдэд үзүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтрэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

зорилтын хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв нь Ажил мэргэжил судлалын үндэсний 

хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулж, ажил олоход хүндрэлтэй 30 иргэнд ганцаарчлан, 

1233 иргэнд бүлгийн сургалтаар мэдээлэл хүргэж, хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтрэхэд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна. Үйлчилгээг мэргэжлийн сэтгэл зүйч, ажил мэргэжлийн мэргэшсэн 

зөвлөх багш нар хүргэсэн. Мөн тус газраас ШШГЕГ-ын харьяа 401 дүгээр хорих ангийн 35 

иргэнд бүлгийн сургалтын хэлбэрээр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ 

үзүүлж, 3 төрлийн ном, гарын авлагаар хангав. 

5. Худалдаа, үйлчилгээний салбарт албан бусаар хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдэд 

албан хөдөлмөр эрхлэлтийн ач холбогдлыг таниулах сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээ 

зохион байгуулах зорилтын хүрээнд “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв төсөлтэй хамтран 

гарааны бизнес эрхлэгч, гэрийн ажилтай, хүүхдээ хардаг ээжүүд болон хадгаламж зээлийн 

хоршооны гишүүн 109  эмэгтэйд 9 удаа сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Бизнес 

эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв төсөлтэй хамтран ажилладаг Голомт банк, Хөгжлийн шийдэл 

ТББ, Монголын Худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимын мэргэшсэн зөвлөх багш нар 

удирдан, гарын авлага, материалаар ханган, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан. 

6. “Хөдөлгөөнт бирж” үйл ажиллагаа зохион байгуулж, ажил олгогч байгууллагуудад 

үйл ажиллагаагаа сурталчлан, сул чөлөөтэй ажлын байр, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх 

мэдээлэл зөвлөгөөг хүргэх зорилтын хүрээнд төрийн болон төрийн бус холбогдох 

байгууллагатай хамтран 15 удаа арга хэмжээ зохион байгуулах байсан боловч, дэлхий 

нийтийг хамарсан Covid-19 цар тахлын улмаас сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа 

явуулахад хүндрэл бий болсон. Иймд тус арга хэмжээнд шаардагдах санхүүжилт 

олгогдоогүй.  

7. Ажил олгогчдын хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, 

цахим зуучлал, ажлын байрны өдөрлөг, зохион байгуулан, ажил хайгч иргэдийг ажлын шууд 

ярилцлагад хамруулах зорилтын хүрээнд Ажил олгогчдын хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор цахим зуучлал болон ажлын байрны өдөрлөг, арга 

хэмжээг зохион байгуулан ажил хайгч иргэдийг ажлын шууд ярилцлагад хамруулан 

ажиллалаа. 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 1141 ажил олгогч 

байгууллагатай хамтран 1335 иргэнийг цахим зуучлалын үйлчилгээгээр, 1149 иргэнийг 

ажлын байрны өдөрлөгийн хүрээнд нийт 2484 ажил хайгч иргэнийг ажлын ярилцлагад 

хамруулав. Үүнээс, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд:   

• 2020 оны 08 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд Сентрал экспресс Си Ви Эс /Си Юү 

Монгол/, Алтан жолоо ХХК-иудийн ажлын байрны өдөрлөгөөр нийт 15 мэргэжлийн 

340 ажлын байранд 143 иргэн ажлын ярилцлагад оролцон, 31 иргэн тэнцэж, 111 

иргэн ажиллах хүчний нөөцөд бүртгэгдсэн.  

• 2020 оны 09 дүгээр сарын 24, 29-30-ны өдрүүдэд Сентрал экспресс Си Ви Эс /Си Юү 

Монгол/, Глобал бридж ХХК-ийн ажлын байрны өдөрлөгөөр нийт 12 мэргэжлийн 290 

ажлын байранд 113 иргэн ажлын ярилцлагад оролцон, 41 иргэн тэнцэж, 17 иргэн 

ажиллах хүчний нөөцөд бүртгэгдсэн.  

• 2020 оны 10 дугаар сарын 01-28-ны өдрүүдэд Скай сервисес, Стимо, Сентрал 

экспресс Си Ви Эс /Си Юү Монгол/, Тэнгэр, Дархан минж, Таван богд, Эс Би Зэт 

Шонхор сервис зэрэг ХХК, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар-21 

ажил олгогчийн ажлын байрны өдөрлөгөөр нийт 69 мэргэжлийн 2863 ажлын байранд 
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893 иргэн ажлын ярилцлагад оролцон, 239 иргэн тэнцэж, 66 иргэн ажиллах хүчний 

нөөцөд бүртгэгдсэн байна.  

• 2020 оны 11 дүгээр сарын 03-04-ний өдрүүдэд Эйч Ай Грийн Интернэйшнл /Минисо/ 

ХХК-тай хамтран ажиллаж 4 төрлийн мэргэжлийн 60 ажлын байранд 81 иргэн ажлын 

ярилцлагад оролцон, 21 иргэн тэнцэж, 55 иргэн ажиллах хүчний нөөцөд бүртгэгдсэн 

байна. 

• Мөн БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад эх орондоо ирсэн иргэдийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион 

байгуулагдсан “Гадаад улсад ур чадвар эзэмшсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих өдөрлөг”-өөр 21 ажил олгогч байгууллага оролцож, 2185 ажлын байр 

зарлагдан, 584 иргэнийг ажлын ярилцлагад хамруулсан.  

8. НИТХ-ын 2014 оны 17/16 дугаар тогтоолоор батлагдсан Бичил бизнесийг дэмжих, 

ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2014-2016 онд 150 хорооны 123 

хадгаламж, зээлийн хоршоогоор дамжуулан иргэдийн 3479 төсөлд нийт 14,3 тэрбум 

төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон. Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангийн Зөвлөлийн 

2017 оны 05 дугаар тогтоолын дагуу хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдсон хөрөнгийг 24-36 сарын 

хугацаанд үе шаттай буцаан төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласнаар тайлант 

хугацаанд Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн санд нийт 6.129,8 сая төгрөг буюу зорилтот 

жилийн хувьд 833,2 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, 8.177,9 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

Үүнээс 3.731,3 сая төгрөгийг нэр бүхий 32 хадгаламж зээлийн хоршооноос гаргуулахаар 

шүүхийн шийдвэр гарсан. Тайлант хугацааны эргэн төлөлт 52 хувь байна. 

 

 

 9. Ажил, мэргэжилгүй  иргэдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтад хамруулан 

мэргэшүүлж, ажлын байранд зуучлах зорилтын хүрээнд тайлант хугацаанд нийслэлийн 

хэмжээнд ХНХЯ болон Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл арга зүйн 

төвийн мэдээллээр 2019-2020 оны хичээлийн жилд Монгол улсад нийт 80 МСҮТ үйл 

ажиллагаагаа явуулж, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын мэргэжлээр 40011 

суралцагч сурч байгаагаас Улаанбаатар хотод 39 МСҮТ, политехник коллежид 19594 

суралцагч сурч байна.  

Мөн мэргэжлийн сургалт 2164, техникийн боловсролын 2460, мэргэжлийн 

боловсролын 14263 нийт 18887 суралцагч төгссөнөөс 8737 суралцагч ажлын байртай 

болсон байна. Үүнээс нийслэлийн хэмжээнд 459 мэргэжлийн түр боловсрол, сургалтын 

байгууллага үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байгаагаас 310 сургалтын байгууллага 45 

мэргэжлээр 3405 иргэнийг  амжилттай сургаж Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үнэлгээ, 

мэдээлэл арга зүйн төвөөс үнэмлэх, гэрчилгээ авсан байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр тогтоолоор 

батлагдсан Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөрийн 

мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд 

зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангасан боловч дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал 

“Govid-19”-ын улмаас  хөдөлмөр эрхлэлтийг дамжих сангийн санхүүжилт бүрэн зогссон. 

Бэлтгэл ажлын хүрээнд ХХҮЕГ-ын даргын 2020 оны А/85 дугаар тушаалын дагуу сургалт 

Он Эргэн төвлөрсөн дүн /сая.төг/ Хүүгийн орлого /сая. төг/ 

2015 - 2016 - 171,3 

2017 141,0 133,1 

2018 3.151,7 125,5 

2019 2.180,0 68,7 

2020.08.31 834,2 35,6 

Нийт 6.307,0 534,4 
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зохион байгуулах эрх бүхий сургалтын байгууллагуудын жагсаалтыг иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад танилцуулсан.  

10. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

нэг дороос хүргэх зорилтын хүрээнд 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвөөр давхардсан тоогоор нийт 23633 иргэн үйлчлүүлсэн бөгөөд 

нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагууд нийт 14310 иргэнийг ажилд 

зуучлах, 17487 иргэнийг  ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээнд хамруулсан 

байна.  Үүнд: 

• Төвлөрүүлсэн ажлын байрны захиалга 5543 

• Бүртгэсэн ажил хайгч иргэн 4316 

• Ажилд зуучилсан иргэн 7877 

• Ажилд орсон иргэн 2918 

• Ажлын ярилцлагад хамруулсан иргэн 2275 

• Зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн иргэн 3408 /АМЧБО ганцаарчлан/  

• Бүлгийн сургалтад хамрагдсан иргэн 1233 /АМЧБО бүлгээр/  

• Дундын оффисоор үйлчлүүлсэн иргэн 1072 

• Хүүхэд түр саатуулах үйлчилгээ авсан иргэн 410 

• Санал хүсэлт гаргасан иргэн 3042  

11. Иргэдэд хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл хүргэх арга хэрэгслийг хөнгөвчлөх, 

бүртгэл мэдээллийн системийг хөгжүүлэх замаар үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

зорилтын хүрээнд ажил олгогч болон ажил хайгч иргэнд зориулан тус байгууллагын 

https://job.opensoft.mn/ бүртгэлийн системтэй холбогдсон UB JOB гар утасны 

аппликейшнийг 2020 оны 01 дүгээр сараас нэвтрүүлсэн. Аппликейшний хэрэглээг 

жигдрүүлэх зорилгоор мэдээлэл сурталчилгаа, шаардлагатай нэмэлт сайжруулалт, 

хөгжүүлэлтийн ажлыг тухай бүр хийн, иргэдэд өөртөө үйлчлэх хэсэг байгуулж, 2 ширхэг 

суурин таблет суурилуулсан. Байгууллагын албан ёсны www.ubbirj.ub.gov.mn  цахим 

хуудас, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” болон “Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар” цахим хуудсаар 213.618 иргэнд, 131896 тусгай дугаарын 

www.smsservice.opensoft.mn/ үйлчилгээгээр 6776 иргэнд, цахим зуучлалын үйлчилгээгээр 

1141 ажил олгогч,  1335 иргэнд, UB JOB аппликейшнаар 165 иргэнд, нийт 223.068 иргэнд  

хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх мэдээ, мэдээллийг хүргэсэн байна.  

12. Ажил хайгч иргэд, ажил олгогчдод зориулсан Internship буюу дадлагажих, 

mentorship буюу зөвлөн чиглүүлэх арга хэмжээг мэргэжлийн  эрх бүхий байгууллагуудтай 

хамтран зохион байгуулна зорилтын хүрээнд, ажил хайгч иргэд болон ажил олгогчдод 

зориулсан Internship буюу дадлагажих, mentorship буюу зөвлөн чиглүүлэх арга хэмжээг 2 

ажил олгогчтой хамтран зохион байгуулж, 30 ажлын  байран дээр 30  оюутныг хамруулан 

дадлагажуулав. Үүнд,  

1. Цагийн ажил олгогч ЭМЖИСИСТАР ХХК-тай хамтран ажиллаж, “катеринг зөөгч” 

ажлын байранд 15 оюутныг дадлагажуулан сургаж мэргэшүүлэв.   

2. Номин холдинг ХХК-тай хамтран ажиллаж, 15 оюутан залуучуудыг суралцаж буй 

чиглэлээр нь буюу мэдээлэл технологийн инженер, санхүү эдийн засагч, худалдаа 

үйлчилгээний мэргэжилтэн, хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр дадлагажуулж мэргэшүүлэв. 

Арга хэмжээний үр дүнд оюутнуудад мэргэжлийн ур чадвараа нэмэгдүүлэх, ажлын байрны 

чиг баримжаатай болох, төгсөөд тогтвортой ажлын байраар хангагдах, хөдөлмөрт 

бэлтгэгдэх таатай нөхцөл бүрдсэн.  

13. Цагийн ажлын бирж болон оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийн үйл 

ажиллагааг бэхжүүлж, оюутан залуучуудын цагийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилтын 

хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр тогтоолоор 

батлагдсан Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн ажилд зуучлах арга хэмжээг оюутны 

https://job.opensoft.mn/
http://www.ubbirj.ub.gov.mn/
http://www.smsservice.opensoft.mn/
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хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдтэй хамтран хэрэгжүүллээ. Арга хэмжээнд нийт 9362 

оюутан суралцагч, ажил хайгч иргэнийг хамруулж, ажилд зуучилснаас 4090 иргэн цахимд 

суурилсан үйлчилгээ, 1046 иргэн цагийн ажлын биржээр, 4226 иргэн оюутны хөдөлмөр 

эрхлэлтийн дэмжих төвөөр үйлчлүүлсэн бөгөөд тэднийг хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, 

мэдээллийн https://lmis.gov.mn болон https://job.opensoft.mn/ программд бүртгэж, 

мэдээллийн бааз бүрдүүлэн ажилласан.  

Цагийн ажлын бирж нь томоохон ажил олгогч байгууллага болох Номин холдинг, М 

Си Эс групп, Хүнс экспресс, Жүр үр, Алтан тариа, Стимо, Баясах трейд, Сюу, Нано 

Интернэшнл, Нарта, Космо трейд, Таван богд фүүдс, Тайгам алтай зэрэг ХХК нийт 186 аж 

ахуйн нэгж, байгууллагаас 1022 ажлын байрны захиалга хүлээн авч, 496 иргэнд ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгож, ажил хайгч 822 иргэнийг цагийн болон түр ажлын байртай 

болгосон байна. Мөн энэ оны 10 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд их, дээд сургуулийн 

дэргэдэх 12, политехник коллежийн 6 оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвтэй хамтран 

ажиллах гэрээ байгуулан, оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийн үйл 

ажиллагаатай танилцан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажиллалаа. х ажлыг зохион 

байгуулж, цаашид өдөрлөг арга хэмжээ зохион байгуулах, оюутны цагаар хөдөлмөр эрхлэх 

журам”-ыг танилцуулж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  

Цагийн ажлын бирж нь НИТХ-ын 2015 оны 06/21 дүгээр тогтоолын дагуу нийслэлд 

үйл ажиллагаа явуулж буй политехникийн коллеж, МСҮТ-ийн суралцагч оюутнуудын  

нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчих смарт карт олгох ажлыг зохион байгуулан ажиллав. 

2020-2021 оны хичээлийн жилд ХНХЯ-аас 38 сургуулийн  16546 суралцагчдад  смарт карт 

олгох хяналтын тоог ирүүлснээс 31 сургуулийн 6000 ширхэг  картыг олгоод байна. 

14. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй, бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих 

зорилгоор Зөөврийн ажлын байр гарган дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд Хан-Уул 

дүүргийн 14 дүгээр хороонд 25 м кв ажлын байрыг бий болгож, оёдлын чиглэлээр 3 иргэн 

хүн үйл ажиллагаа явуулж байна. Covid-19 цар тахлын улмаас бусад  зөөврийн ажлын байр 

гаргах асуудлын санхүүжилт шийдэгдээгүй, уг ажил зогссон.  

15. Төвөөр дамжуулан сургалт, инкубаторын хөтөлбөрт бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийг хамруулах зорилтын хүрээнд Солонгос улсын хамтын ажиллагааны 

байгууллага КОЙКА-ын дэмжлэгтэйгээр нийслэлийн ЗДТГ, Азийн сан хамтран “Бизнес 

эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв”-ийг 2017 онд байгуулж, тусгай хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэн, оёдол, гар урлал, талх нарийн боов, компьютер, хүүхдийн өрөө, тоног 

төхөөрөмж бүхий тохилог ажлын байрыг бүрдүүлж, эмэгтэйчүүдэд бизнесээ хөгжүүлэх 

боломжийг олгосон. Тайлант хугацаанд тус төвд бүртгэлтэй эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжин, хөтөлбөр, арга хэмжээ, өдөрлөг, үзэсгэлэн худалдаанд хамруулан 

ажилласнаар 140 харилцагч эмэгтэйчүүдийг  шинээр бүртгэн, давхардсан тоогоор 180 удаагийн 

сургалтад 3400 эмэгтэйчүүдийг хамрууллаа.  

Тус газар нь Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв төсөлтэй хамтран гарааны бизнес 

эрхлэгч, гэрийн ажилтай, хүүхдээ хардаг ээжүүд болон хадгаламж зээлийн хоршооны 

гишүүн 109 эмэгтэйд 9 удаагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн төв төсөлтэй хамтран ажилладаг Голомт банк, Хөгжлийн шийдэл ТББ, 

Монголын Худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимын мэргэшсэн зөвлөх багш нар удирдан 

явуулав. Мөн Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв төслийн Инкубаторын хөтөлбөрт шинээр 

15 бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг хамруулан, сургалт, зөвлөгөө мэдээлэл, ажлын байраар 

хангасан. 

16. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээг 

нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах зорилтын хүрээнд тус газар нь Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Залуучуудын 

https://job.opensoft.mn/


13 
 

хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг 

дэмжих хөтөлбөр”-ийн Залуучуудын Гарааны 

бизнесийг хөгжүүлэх арга хэмжээг 

дүүргүүдийн ХХҮХ-үүдтэй хамтран зохион 

байгууллаа. 

Арга хэмжээний хүрээнд гарааны 

бизнесээ эхлүүлэх, бэлтгэл хурдасгуур, 

хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө 

танилцуулах зэрэг үйл ажиллагааг Багануур, 

Багахангай, Баянгол, Баянзүрх, Налайх, 

Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-уул, 

Чингэлтэй дүүрэгт 3 үе шаттайгаар зохион байгуулсан.  

1. Гарааны бизнесээ эхлүүлэх /Startup Weekend/ арга хэмжээнд 329 залуучуудыг 72 

цагийн сургалтад хамруулсан. 

2. Бэлтгэл хурдасгуур /Pre-Accelator/ арга хэмжээнд өмнөх шатнаас шалгарсан 151 

залуучуудыг 65 бүлэгт хувааж  5 долоо хоногийн турш бизнесийн зөвлөхүүд зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгч ажилласан. 

3. Хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах /Demo Day/ арга хэмжээнд 15 

бүлэг гарааны төслөө танилцуулж өрсөлдсөнөөс 13 бүлэг шалгарч тус бүр санхүүгийн 

дэмжлэг болох 10 сая буюу нийт 130 сая төгрөгийг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр харьяа 

дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд 

байна. 

 

1.6. ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 

АЖЛЫН ТУХАЙ  

Тус газарт Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 

71 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөр, нийслэлийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 17/16 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил 

бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр” тус тус хэрэгжиж байна. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, нийслэлийн Засаг 

даргын 2017 оны 335 дугаар захирамжийн дагуу гарган, хугацааны дотор НЗДТГ-т 

тайлагнан ажиллаж байна. Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт дунджаар 70 хувьтай байна.  

 

1. “НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР” НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР 

ДҮН  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны 

хүрээнд 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх “НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР” нийслэлийн дэд 

хөтөлбөрийг 42 байгууллага, албан тушаалтны 100 гаруй саналыг тусган боловсруулж, 

НИТХТ-ийн 2017 оны 71 дүгээр тогтоолоор түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/553 дугаар захирамжаар тус тус 

батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

Хөтөлбөрийн зорилго нь нийслэлийн иргэдэд хөдөлмөр эрхлэх таатай орчин 

бүрдүүлж, төр хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан нэг өрхөд нэг ажлын байр бий болгох, 

хөдөлмөр эрхлэлтийн оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар хүн амын амьжиргааны 

түвшинг  дээшлүүлэхэд чиглэсэн орших бөгөөд хөтөлбөр 4 үндсэн зорилтын хүрээнд 27 үйл 

ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан. 
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Зорилт-1: Өрхийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн судалгаанд суурилсан, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн бодлого 

боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

3 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж дараах үр дүнд 

хүрсэн. Үүнд: 

• “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

байдлыг тодорхойлох судалгаа”-г 

Улаанбаатар хотын нийт өрхийн 70 хувь 

буюу 244,369 өрхийг хамруулж хийсэн 

бөгөөд судалгаанд хамрагдсан нийт өрхөөс 

59,8 хувь нь хөдөлмөр эрхэлдэггүй иргэнтэй 

өрх байв. Үүнээс 1 хүн нь хөдөлмөр 

эрхэлдэггүй өрх 91806 буюу 37,6 хувь, 5 хүн 

нь хөдөлмөр эрхэлдэггүй өрх 1122 буюу 0,5 

хувийг эзэлж байв. Суурь судалгаанд 

үндэслэн зорилтот бүлгийн иргэдийн 

хэрэгцээ шаардлага, нөхцөл байдлыг 

тодорхойлох, мэргэжил сонголтын үйл явц, 

үр дүн, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтэд 

тулгамдаж буй асуудал, мэргэжлийн болон 

давтан сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нөхцөл байдал зэрэг 6 судалгааг хийсэн.  

• Судалгааны үр дүнд 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 үзүүлэлтээр 250 

гаруй мянган иргэний мэдээллийн баазтай болсон. 

• Судалгааны дүнд тулгуурлан 4 үндсэн чиглэлийн 11 үйл ажиллагаа бүхий 2020 он 

хүртэлх “Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний стратеги төлөвлөгөө”-г 

боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

Хүрсэн үр дүн: Судалгааг өрх тус бүрээр хийж, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

хэрэгцээ шаардлагыг гарган түүнд нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг боловсруулж 

хэрэгжүүлсэн байна шалгуур үзүүлэлтийг хангасан бөгөөд хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүнгүй 

өрхийн иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний 

зөвлөлөөс жил бүр батлан хэрэгжүүлдэг хөтөлбөр, арга хэмжээнд хамруулсны үр дүнд 5 

хүн нь хөдөлмөр эрхэлдэггүй 1122 өрхийн 90 гаруй хувь буюу 1010 өрхийг ажилтай, 

орлоготой болгосон.  1 дүгээр зорилтын хэрэгжилт 100 хувь.   

 Зорилт-2: “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” байгуулж хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээний цогц арга хэмжээг нэг цэгээс үзүүлэх зорилтын хүрээнд 8 үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлж дараах үр дүнд хүрсэн. Үүнд:  

•  2018 онд Дүнжингарав дахь нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулан, хөдөлмөр эрхлэлтийн 9 төрлийн багц үйлчилгээг нэг 

цэгээс үзүүлснээр тайлант хугацаанд 25095 ажлын байрны захиалга төвлөрүүлж, 91583 

иргэн үйлчлүүлсэн байна. Үүнээс, 23496 иргэнийг ажилд зуучилснаас 79 хувь буюу 18517 

иргэнийг  ажилд оруулж, 1704 иргэнийг бүлгийн сургалтад хамруулж, 5238 санал хүсэлт 

хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн https://job.opensoft.mn/ системийг 

нэвтрүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга 

https://job.opensoft.mn/
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хэмжээний бүртгэл, мэдээллийн санг 

бүрдүүлсэн. Мөн UB JOB аппликейшнийг 

нэвтрүүлсэн нь хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, 

мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааг 

хөнгөвчилж, иргэдэд түргэн шуурхай 

үйлчлэх боломж, нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  

• Хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх 

мэдээ мэдээллийг иргэдэд түргэн шуурхай 

хүргэх үүднээс үүрэн холбооны оператор 

компаниудтай хамтран ажиллаж, бүртгэлтэй 

ажил хайгч иргэдийн гар утсанд 131896 

тусгай дугаараас мессеж илгээх болон 

хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлын талаарх 

асуумж мессеж илгээж, хариу мэдээлэл авах 

үйлчилгээг нэвтрүүлсэн нь хөдөлмөр 

эрхлэлтийн байгууллага, иргэд хоорондын 

эргэх холбоог сайжруулах, механик 

ажиллагааг багасгах оновчтой шийдэл 

болсон.  

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний 

стандартыг шинэчлэх, ОУХБ-ын чиг 

хандлага, жишигт нийцүүлэх, сайн 

туршлагыг Монгол улсад нэвтрүүлэх 

зорилгоор “Ажилд зуучлах үйлчилгээг 

шинэлэг хэлбэрээр туршин нэвтрүүлэх” 

төсөл боловсруулан хэрэгжүүлсэн.  

•  Тус Газар нь хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах 

Монгол улсын MNS:6620-2016” стандартын 

шаардлага ханган, Стандарт хэмжил зүйн газрын №2018/ТҮ31 бүртгэлийн дугаар бүхий 

“Гэрчилгээ” авсан. 

• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг 

нийт 206,5 мянган иргэнд үзүүлснээс 87,5 мянган иргэнд ганцаарчлан, 119 мянган иргэнд 

бүлгийн сургалтаар хүргэсэн.  

• Эдийн засгийн идэвхгүй хүн амд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэн 

өөртөө болон бусдад ажлын байр бий болгох, цагийн ажилд хамрагдах боломж, нөхцөлийг 

бүрдүүлэн ажилласан. Үүнд: 

 - Оюутан залуучуудыг цагийн ажилд зуучлах зорилгоор “Цагийн ажлын бирж”-ийг 

МУБИС-ын хажууд байрлах Сонор плазад байгуулан, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлсэн. 

 - 16 их, дээд сургууль, 6 МСҮТ, политехникийн коллежийн дэргэдэх Оюутны 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 22 төвийн  үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, удирдлага, арга 

зүйгээр ханган ажилласан.  

  -  Алслагдсан дүүрэг, хороодын эдийн засгийн идэвхгүй хүн амд хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээг хүргэх зорилгоор “Хөдөлгөөнт бирж” үйл ажиллагааг 6 дүүргийн 97 хорооны 27 

байршилд зохион байгуулж, 3000 гаруй  иргэнийг хамруулсан.  

   - Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв, бусад төрийн бус байгууллагатай хамтран 

гэрийн ажилтай, хүүхдээ асардаг, өрх толгойлсон, гэрийн нөхцөлд бараа, бүтээгдэхүүн 
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үйлдвэрлэхэд суралцах хүсэлтэй 340 гаруй эмэгтэйчүүдийг 30 гаруй нэр төрлийн сургалтад 

хамруулсан. 

• Хөдөлмөрт бэлтгэх богино хугацааны сургалт арга хэмжээнд нийт 7500 иргэнийг 

хамруулснаас мэргэжлийн болон давтан сургалтад 3650 иргэн, үйлдвэрлэл дээрх 

сургалтад 451 иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтад 2450, 

хувь хүний хөгжил, хандлагыг өөрчлөх сургалтуудад 950 иргэн тус тус хамрагдсан.   

• 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. 

Хүрсэн үр дүн: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулагдан хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээг стандартын дагуу нэг цэгээс хүргэдэг болсон байна шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулан, хөдөлмөр эрхлэлтийн 9 төрлийн багц 

үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлж байна. 2 дугаар зорилтын хэрэгжилт 100 хувь.   

 Зорилт-3: Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийг дэмжин шинээр ажлын байр бий болгох, албан бус эдийн засгийн салбарт 

хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин зохистой ажлын байр бий болгох зорилтын хүрээнд 8 үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлж дараах үр дүнд хүрсэн байна.  

• Залуучуудын бизнес эрхлэх ур 

чадвар, шинэлэг санаанд тулгуурлан 

гарааны бизнесээ эхлүүлэхэд туслах 

зорилгоор аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, 

гарааны бизнесийг дэмжих, борлуулалтын 

болон үйлдвэрлэлийн ажлын байрны 

түрээсийн хөнгөлөлт олгох зэрэг арга 

хэмжээнд 6700 залуучуудыг хамруулсан 

байна. Үүнд:  

- Гарааны бизнесийг дэмжих арга 

хэмжээнд 2236 иргэн  

- Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт 421 

иргэн  

- Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад 3612 иргэн 

- Борлуулалтын дэмжлэгт 182 иргэн 

- Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлтийн 

арга хэмжээнд 249 иргэн хамрагдсан.  

• Бичил бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн 

хүрээг тэлэх, үндэсний үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн бараа, бүтээгдэхүүнийг 

сурталчлан таниулах, тэдгээрийн борлуулалтыг дэмжих зорилгоор нийслэлийн Шинжлэх 

ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар болон бусад төрийн ба төрийн бус байгууллагуудтай 

хамтран 22 удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд 2020 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгч аж ахуйн 

нэгж, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилсан.  

• Тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, ажлын байр шинээр бий болгож буй жижиг дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин, холбогдох байгууллагуудтай хамтран дүүрэг бүрд бараа 

бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг сурталчлах 7 борлуулалтын цэгийг байгуулснаар 100 гаруй 

үйлдвэрлэл эрхлэгчид бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрийн үнээр борлуулж байна. /Чингэлтэй 

/2/, Багануур, Налайх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргүүдэд/   

 Хүрсэн үр дүн: Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил жижиг, дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчид, албан бус эдийн засгийн салбарт хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин ажилласнаар 

шинээр ажлын байр бий болж, зохистой хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна шалгуур 



17 
 

үзүүлэлтийг хангаж, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийг дэмжин Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөр, арга 

хэмжээнд хамруулан ажилласны үр дүнд 2017-2020 онд 30,0 мянган ажлын байр шинээр 

бий болгох шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, 34,3 мянган ажлын байр шинээр бий болгож, 20,0 

мянган иргэнийг байнгын ажлын байраар хангахаас 53,1 мянган иргэнийг байнгын ажлын 

байртай болгосон байна.  3 дугаар зорилтын хэрэгжилт 70 хувь.   

 Зорилт-4: Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд нийслэлд үйл 

ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд, төрийн бус байгууллага, иргэний 

нийгмийн байгууллагуудтай хамтран байнгын болон түр цагийн ажлын байр бий болгох 

зорилтын хүрээнд 8 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж дараах үр дүнд хүрсэн байна.  

• Хөдөлмөрийн харилцаанд тулгамдаж буй аливаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 3 

талт нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэн ажилласан. Үүнд: 

- “Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018” арга хэмжээг анх удаа зохион байгуулж, 3 тал 

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

төрийн бус, олон улсын байгууллагууд, ажил олгогч аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн холбоод, 

эрдэмтэн судлаач 300 гаруй төлөөлөл оролцов.  

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёл, хандлагыг иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгууллагад түгээх, төлөвшүүлэх зорилго бүхий “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн салбар зөвлөл”-ийг 2018 онд анх удаа дүүргүүдийн 150 хороонд байгуулсан.  

- Жил бүр “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аян”-ыг өрнүүлэн, олон талт 

ажлыг зохион байгуулж хэвшлээ.  

• Хөдөлмөрийн харилцаанд холбогдох стандартуудыг нэвтрүүлэхэд дүүргүүдийн 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын болон бусад холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран 1350 аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 

өгч, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа явууллаа.  

• Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, иргэдийн хууль эрх зүйн талаарх 

мэдээллийг нэмэгдүүлэх үүднээс Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаатай холбоотой хууль, 

дүрэм, журмаар 20 гаруй зурган зөвлөмж, плакат бэлтгэн дүүргийн цахим хуудсаар иргэн 

аж ахуйн нэгжид сурталчлан ажилласан байна.    

 Хүрсэн үр дүн: Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд байнгын болон 

түр цагийн ажлын байрны тоо нэмэгдсэн. 4 дүгээр зорилтын хэрэгжилт 70 хувь.   

Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт, үр дүн  

 

  

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Суурь түвшин 

2016 он 
Зорилтот 

түвшин 2020 он 
Хүрсэн 
түвшин 

1 Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо 15.000 30.000 34.363 

2 Байнгын ажлын байраар хангагдсан иргэний тоо 14.367 20.000 53.104 

3 
Түр болон цагийн ажлын байраар хангагдсан 
иргэний тоо 

11.850 15.000 23.305 

4 Хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүнгүй өрхийн тоо 1122 - 1010 

5 Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 47,1 60 51.6* 

6 Ажилгүйдлийн түвшин 8,1 6 7.3* 

Улаанбаатар хот 2016 2017 2018 2019 2020.II 

Ажилгүйдлийн түвшин 9,1 7,5 7,6 11,0 7,3 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин  47,4 48,7 49,4 48,9 51,6 
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Хөтөлбөрийн хүрээнд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ   

№ Он Эрх зүйн баримт бичиг 
Төсөвт өртөг 

/сая төг/ 
Гүйцэтгэл  
/сая төг/ 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 

1.  

2017 
он 

2017.04.14.   А/218 
Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа хийхэд хөрөнгө 
гаргах тухай  

207,0 207,0  

2.  
2017.10.18.   А/800 
Дэмжлэг үзүүлэх тухай   

14,5 14,5 

3.  
2017.12.01. А/929   
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулах тухай  

194,8 194,8 

Бүгд 416,3 416,3 

4.  

2018 
он 

2018.09.18.   А/871     
“Нэг өрх-Нэг ажлын байр” өдөрлөг зохион байгуулахад 
хөрөнгө гаргах тухай  

18,0  18,0  

5.  
2018.11.01.  А/1015   
“Нэг өрх-Нэг ажлын байр” аян зохион байгуулахад     
хөрөнгө гаргах тухай  

61,8 61,8 

6.  
2018.11.07.  А/1037  
Автомашин худалдан авахад хөрөнгө гаргах тухай 

77,0 77,0 

7.  2018.11.15.   А/1066      Гадаад томилолтын тухай   28.8  28,8 

8.  
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян” 
зохион байгуулахад  

14,5 14,5 

Бүгд 200,1 200,1 

9.  
2019 
он 

2019.05.13.  А/436    
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-
2019” зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай  

12,8 12,6 

Бүгд 12,8 12,6 

10.  2020.07.17.  А/981   15,2 - 

16469

15199

9332

6838

15570

2603

5176

13873

6799

Шинээр бий болсон ажлын байрны 
тоо   

Байнгын ажлын байраар хангагдсан 
иргэний тоо

Түр болон цагийн ажлын байраар 
хангагдсан иргэний тоо 

Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт /2017-2020.10/

2017 2018 2019 2020-10

4571

5880

8462
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2020 
он 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний стандартыг 
шинэчлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд шаардагдах 
хөрөнгө гаргах тухай  

11.  
2020. 10.21.   А/1222  
Хөрөнгө гаргах тухай 
/зөвлөгөөн зохион байгуулахад/ 

7,0  - 

Бүгд 15,2 - 

ДҮН 651,4 629,0 

 

2. БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ, ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ НИЙСЛЭЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨР 

Бичил бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох зорилгоор НИТХ-ын 2014 оны 

16/17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах 

нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг нийт 150 хороонд хэрэгжүүлж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 

тусгай зөвшөөрөл авсан 123 Хадгаламж зээлийн хоршоогоор дамжуулан 3479 иргэний 

төсөлд 14.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангаас 

2014-2016 оны хооронд олгосон.  

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ БНД БХД БГД БЗД НД СХД СБД ХУД ЧД НИЙТ 

Иргэд байгуулсан ХЗХ 5 2 1 24 4 28 20 16 17 117 

Үйл ажиллагаа явуулж 
байсан ХЗХ  

- - 22 4 3 4 - - 1 
34 

хороо 

Санхүүжилт авсан хороод 5 2 23 27 7 32 20 16 18 150 

Олгосон санхүүжилт 0,4 0,2 2 2,6 0,7 3,1 1,8 1,5 1,7 
14,3 

тэрбум 

  Төслийн тоо Санхүүжилт 

2014 он 221 939,500,000 

2015 он 2721 11,010,049,500 

2016 он 537 2,358,250,500 

 

Хөтөлбөр 4 үндсэн зорилтын хүрээнд 12 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 

бөгөөд хөтөлбөрийн үр дүнд 2016 - 2019 онд 3856 ажлын байр шинээр бий болж, 8965 

ажлын байр хадгалагдан үлдсэн. Мөн хадгаламж, зээлийн хоршоодод 500 гаруй ажлын 

байр шинээр бий болсон ба хөтөлбөрт хамрагдан, зээл авсан нийт 5300 гаруй иргэний 

мэдээллийн санг бүрдүүлсэн. 2014-2016 онд олгосон санхүүжилтийг хадгаламж, зээлийн 

хоршоод нь гэрээний дагуу нийслэлийн төсөвт жилийн 1 хувийн хүү төвлөрүүлж байсан ч, 

үндсэн санхүүжилтээс эргэн төлөлт хийгдээгүй байсан тул “Бичил бизнесийг дэмжих 

Нийслэлийн сангийн зөвлөл” нь “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн 

сангаас олгосон санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх тухай” 2017 оны 05 дугаар тогтоолыг 

баталж, тогтоолын дагуу 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар Нийслэлийн 

төсөвт 6,3 тэрбум төгрөг буюу нийт олгосон зээлийн 44,0 хувийг эргэн төвлөрүүлээд  байна. 
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 Бичил зээлд хамруулах нэгдүгээр зорилт бүрэн 100 хувь хэрэгжиж, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх “Нийслэлийн сан”-г байгуулах, сангийн журам, сангаас олгох зээл, зээлийн 

хүүгийн дээд хэмжээ, зээлийн хугацааг тус тус баталсан.  

Сангийн хөрөнгийг 24-36 сарын хугацаанд үе шаттай буцаан төвлөрүүлэх ажлыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулж, хадгаламж, зээлийн хоршоодын зээлийг эргэн төвлөрүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэн, Өмгөөллийн “Файт Партнерс” хязгаарлагдмал хариуцлагатай 

нөхөрлөлтэй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж, 3.731,3 сая 

төгрөгийг нэхэмжлэлийг нэр бүхий 32 хадгаламж, зээлийн хоршоогоор гаргуулахаар 

иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр гаргуулаад байна. Тайлант хугацаанд 

Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн санд 6.306,0 сая төгрөг, зорилтот жилийн хувьд 833,2 

сая төгрөг төвлөрүүлж, 8.177,9 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Тайлант хугацааны эргэн 

төлөлт 52 хувь байна. 

 

Хөтөлбөрийн санхүүжилтийг эргэн төвлөрүүлсэн байдлыг оноор харуулбал: 

Зээлийн эргэн төлөлтийг дүүргээр ангилбал:  

Д/
д 

Дүүрэг  
Нийт 

санхүүжилт 
Эзлэх 
хувь 

Төлсөн дүн 
Төлсөн дүн 

Үлдэгдэл 
Хувиар 

1 Багануур 456,000,000 3.2 365,275,603 80.1 90,724,397 

2 Багахангай 200,000,000 1.4 59,706,979 29.9 140,293,021 

3 Баянгол 2,012,500,000 14.1 544,390,194 27.1 1,468,109,806 

4 Баянзүрх 2,688,500,000 18.8 1,306,110,258 48.6 1,382,389,742 

5 Налайх 700,000,000 4.9 495,238,950 70.7 204,761,050 

6 Сонгинохайрхан 3,125,200,000 21.8 1,460,121,019 46.7 1,665,078,981 

7 Сүхбаатар 1,862,100,000 13 828,775,599 44.5 1,033,324,401 

8 Чингэлтэй 1,718,000,000 12 462,448,169 26.9 1,255,551,831 

9 Хан-Уул 1,545,500,000 10.8 784,946,237 50.8 760,553,763 

НИЙТ 14,307,800,000 100 6,307,013,008 44.1 8,000,786,992 

 

Çýýëèéí ¿ëäýãäëèéí õàðüöàà 

Хэмжээ ХЗХ-ны тоо Зээлийн дүн 
Зээлийн нийт үлдэгдэлд 

эзлэх хувь 

10 хүртэлх сая 7 42,699,949.58 0.5 

11-30 сая 17 355,526,201.3 4.4 

31-50 сая 16 643,149,345.4 8.0 

51-70 сая 24 1,495,220,828 18.7 

71-90 сая 25 1,993,946,265 24.9 

0
141,000,000

3,151,760,001

2,180,011,836

834.241.169

2015-2016 2017 2018 2019 2020

Эргэн төлөлт /төг/
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90-ээс дээш 23 3,470,244,403 43.4 

Нийт дүн 8,000,786,992 100.0 

 

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын гэрээний дуусах хугацаа 

 
 

2020 оны 12 дугаар сарын 02-ны байдлаар хамтран ажиллах гэрээг сунгаж, нэмэлт 

гэрээ байгуулсан – 106 хадгаламж, зээлийн хоршоо, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон – 28, тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзсэн – 17 хадгаламж, 

зээлийн хоршоо байна.  

  

“Иргэдийг чадавхжуулах сургалтад хамруулах” хоёрдугаар зорилтын хүрээнд 

хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулах зорилготойгоор Нийслэлийн 150 

хорооны 12.537 иргэдэд хороо тус бүрийн иргэний танхимд цуглуулан танилцуулга, 

зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэсэн. Богино хугацаанд мэргэжлийн ур чадвар эзэмших, хөгжүүлэх 

түр сургалтын арга хэмжээний хүрээнд 11 сургалт зохион байгуулж нийт 2.372  

иргэнийг, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, татварын тухай хуулийн 

мэдлэг дээшлүүлэх сургалтыг 123 хадгаламж, зээлийн хоршоодын 300 гаруй удирдах албан 

тушаалтнуудыг тус тус хамруулан сургалтуудыг зохион байгуулсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд 

нийт 60 гаруй удаагийн сургалтаар давхардсан тоогоор нийт 543 хадгаламж, зээлийн 

хоршооны 17970 иргэнд төсөл, хөтөлбөр, хууль эрх зүй, банк санхүүгийн чиглэлээр сургалт 

зохион байгуулж, мэргэжлийн ур чадвар олгосон байна.  

 

2020 онд нийт 9 удаагийн сургалтаар Хадгаламж, зээлийн хоршооны 109 эмэгтэй 

гишүүдэд төсөл, хөтөлбөр, хууль эрх зүй, банк санхүү, хуримтлалын чиглэлээр Бизнес 

эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв төсөлтэй хамтран сургалт зохион байгуулж, мэргэжлийн ур 

чадвар олгосон.  
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Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 

гаргах боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд нийт 30 гаруй үзэсгэлэн худалдаа, өдөрлөг 

яармагт давхардсан тоогоор 340 гаруй ХЗХ-ны 1336 гишүүд оролцож, өөрсдийн 

үйлдвэрлэсэн 200 гаруй нэр төрлийн бараа  бүтээгдэхүүнийг иргэдэд танилцуулж, зарж 

борлуулан 30 гаруй сая төгрөгийн орлого олсон байна. Хамтран ажилладаг хадгаламж, 

зээлийн хоршоодын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, гишүүдийг идэвхжүүлэх, эрсдэлийг даван 

туулах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр хугацаатай уралдаан зарлаж, 

дүгнэж хэвшээд байна. Тус ажлын хүрээнд, төрийн болон орон нутгийн өмчит 

байгууллагуудын тухайн жилийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай Монгол улсын Засгийн 

газраас баталсан 101 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний жагсаалт, Төрийн болон орон 

нутгийн өмчит байгууллагуудын болон Нийслэлийн Хот тохижилтын газрын харьяа 6 

дүүргийн тохижилт үйлчилгээний хэлтсүүдийн үйлчилгээний ажилтнуудын хувцас, 

цэвэрлэгээний багаж болон тухайн жилийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай бараа 

бүтээгдэхүүний жагсаалтыг хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажилладаг 123 хадгаламж, 

зээлийн хоршоодод хүргүүлэн, үйлдвэрлэх боломж ба хүчин чадлыг тодорхойлох ажлыг 

зохион байгуулан ажилласан. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/243 дугаар 

захирамжийн дагуу Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдсан Гамшгаас хамгаалах иж 

бүрэн сургуулийн нээлтэд оролцогсод тус газрын 21 албан хаагчдын 1,0 сая төгрөгийн 

гадуур хүрмийг Баянзүрх дүүргийн Сансар мөнгө хадгаламж, зээлийн хоршоогоор 

хийлгэсэн.  

12537
•Хөтөлбөр танилцуулсан сургалт

2899

•Бичил бизнес эрхлэх, төсөл боловсруулах, санхүү бизнесийн чиглэлээр богино 
хугацаанд мэргэжлийн ур чадвар эзэмших, хөгжүүлэх түр сургалт 

2534

•Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгал, Татвар, Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай 
хуулийн сургалт - 2534
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  Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд зориулагдсан 

625 мянган төгрөгийн 250 ширхэг эко даавуун торыг хөтөлбөрт хамрагдсан 3 хадгаламж, 

зээлийн хоршоодын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр оёулж, үйл ажиллагааг нь дэмжсэн.  

  Мөн цагийн ажилд хамрагдан, нийтийг хамарсан ажилд оролцсон оюутан 

залуучуудын 50 ширхэг нимгэн хантаазыг оёулсан.  

 

    
  

 Хадгаламж, зээлийн хоршоодоор дамжуулан бичил зээлд хамрагдсан иргэдийн 

үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах зорилгоор төрийн болон төрийн 

бус байгууллагаас зохион байгуулсан гадаад, дотоодын 30 гаруй удаагийн үзэсгэлэн 

худалдаа, яармаг, өдөрлөгт давхардсан тоогоор нийт 90 гаруй хадгаламж, зээлийн 

хоршооны 840 бичил бизнес эрхлэгчийн 300 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

сурталчилж 100 гаруй сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.  

Мөн 2020 онд борлуулалтыг нэмэгдүүлж, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 22 хадгаламж, 

зээлийн хоршооны 540 гишүүний үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний судалгаа, 

мэдээллийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 29 байгууллагад хүргүүлсэн. ХНХЯ-тай хамтран 

“Eagle” телевизийн “Оргил цаг” нэвтрүүлэгт нийт 5 удаагийн цацалтаар 5 бичил бизнес 

эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилсан. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 

буй 122 хоршооны үр дүн, үйл ажиллагааг танилцуулсан 224 нүүр бүхий “Бичил бизнесийг 

дэмжих ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр” номыг эрхлэн гаргаж, иргэдэд тараасан.  
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Хамтран ажилладаг хадгаламж, зээлийн хоршоодын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, 

гишүүдийг идэвхжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийг даван туулах арга 

замыг тодорхойлох зорилгоор хадгаламж, зээлийн хоршоодын дунд болзолт уралдаан 

зарлан, дүгнэж урамшуулах ажлыг тогтмол хийж байна. 2018 онд 3 номинацаар нийт 8 

хоршоо шалгарч, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан. Үүнд:   

➢ Хамгийн их хадгаламж татан төвлөрүүлсэн - 2 хадгаламж зээлийн хоршоо 

➢ Хамгийн олон гишүүн шинээр элсүүлж, хувь хөрөнгө нэмэгдүүлсэн - 2 хоршоо 

➢ Эргэн төлөлт хамгийн өндөр хийсэн – 4 хоршоо шалгарсан.      

        
Хяналт, шалгалтын хүрээнд, 2016 онд нийслэлийн Засаг даргын А/796 тоот 

захирамж гарч, Санхүүгийн зохицуулах хороо, НЗДТГ, тус байгууллагын хамтарсан 21 

хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах 

нийслэлийн хөтөлбөр”-т хамрагдсан 123 хадгаламж, зээлийн хоршооноос 117 хоршоонд 

2016.11.14 - 28-ны өдрүүдэд “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сан”-гаас 
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санхүүжүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг зориулалтын дагуу холбогдох гэрээ, хэлцэл, дүрэм, 

журмын дагуу зарцуулсан эсэх, байгууллагын татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийн үйл 

ажиллагаа болон зээлдэгчдийн хувийн хэргийн 20-30 хүртэлх хувийг хамруулан, хоршоо тус 

бүрд 2 зээлдэгчийн ажлын байранд очиж зээлийн ашиглалтыг газар дээр нь шалгасан. 

2017 онд “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сан”-аас санхүүжүүлсэн мөнгөн 

хөрөнгийн зарцуулалт болон хамтран ажиллах гэрээнд үнэлгээ дүгнэлт өгч Сангийн 

зөвлөлтэй хамтран ажиллах гэрээг сунгах, эс сунгах шийдвэр гаргах зорилгоор нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу 

хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлж буй 30 хадгаламж зээлийн хоршоонд газар дээрх үзлэг, 

шалгалт хийж гүйцэтгэсэн.  

 
2018-2019 онуудад дараах чиглэлүүдээр хадгаламж, зээлийн хоршоодод нийт 6 

удаа хэсэгчилсэн байдлаар шалгалт хийж зөвлөгөө мэдээлэл хүргүүлсэн.  

- Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон 21 хадгаламж, зээлийн хороодод – 2 удаа  

- Газар дээрх хяналт, шалгалтыг 49 хадгаламж, зээлийн хоршоонд 

- Хадгаламж, зээлийн хоршоодын хаяг байршлыг тодруулж, ажлын байртай танилцах 

шалгалтыг 103 хадгаламж, зээлийн хоршоонд 

- Зээлийн эргэн төлөлт удаашралтай байгаа хадгаламж, зээлийн хоршоодын 

гүйцэтгэлийг сайжруулах зөвлөн туслах шалгалтыг 60 хадгаламж, зээлийн хоршоонд тус 

тус хийж гүйцэтгэсэн  
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Хадгаламж, зээлийн хоршоодод хяналт шалгалт хийхэд илэрч буй дараах нийтлэг 

зөрчлүүдийг хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль, журмын хүрээнд шийдвэрлэх 

тухай газрын даргын албан бичгийн 2-3 удаа явуулж, зөрчилгүй болгосон. Үүнд: 

- Тэргүүлэгчдийн зөвлөл болон хяналтын зөвлөлийн хурлыг хуульд заасан хугацаанд 

зохион байгуулж, тэмдэглэл хөтөлдөггүй. 

- Сонгуульт гишүүдэд зээл олгоход тогтоол, шийдвэрээр баталгаажуулдаггүй, 

сонгуульт гишүүдийн зээл төлөлт хангалтгүй, хугацаа хэтрэлттэй. 

- ХЗХ-ны гишүүдээс зээл төлөлт сайн, харилцах дансанд үлдэгдэлтэй байгаа боловч 

Санд төлөх эргэн төлөлтөө хуваарийн дагуу тогтоосон хэмжээнд төлдөггүй. 

- Хугацаа хэтэрсэн зээлд холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч зээл төлүүлэх үйл 

ажиллагаа явуулдаггүй. 

- Сангаас олгосон санхүүжилтийг ХЗХ-ны гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон 

хадгаламжийн данс руу санаатай болон санамсаргүй байдлаар оруулсан. 

2020.10.07-11.06-ны өдрүүдэд газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 

хөтөлбөрт хамрагдан үйл ажиллагаагаа явуулж буй 57 хадгаламж зээлийн хоршоодын үйл 

ажиллагаа, нөхцөл байдалтай танилцаж, /Ковид-19/ цар тахлын үед хэрхэн ажиллах талаар 

зөвлөн тусаллаа.  
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Бусад асуудлын талаар: 

НИТХТ-ийн 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 94 дүгээр тогтоолын дагуу 

Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн Сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 11 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн баталсан бөгөөд НИТХТ-ийн 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний 

өдрийн 135 дугаар тогтоолоор Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангаас хадгаламж 

зээлийн хоршоодод олгосон зээлийн авлагатай холбоотой НИТХ-ын шаардах эрхийг 

нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт шилжүүлж, Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн 

Сангийн зөвлөлийн дарга нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргатай “Шаардах эрх 

шилжүүлэх гэрээ”-г байгуулсан.   

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар хөтөлбөрийн зарим зүйл, заалт Төсвийн тухай 

хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжуудтай зөрчилдөж байгаа тул НИТХТ-ийн 2020 

оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 

дагуу тус газрын 2020 оны А/12 дугаар тушаалаар хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах 

ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсэг хөтөлбөрт тусгах саналыг холбогдох төрийн болон 

төрийн бус байгууллагуудаас авч, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай болон бусад 

холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж, төслийг нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт 113 хадгаламж, зээлийн хоршооны 901 

барьцааны зүйлийн хөрөнгийн гэрчилгээний эх хувь хадгалагдаж байна.  
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Бүх нийтийн хатуу хөл хорионы үед үйл ажиллагаа нь түр зогссон 28 хадгаламж, 

зээлийн хоршооны гишүүн 1053 бичил бизнес эрхлэгчийн судалгааг гаргав.  

Д/д Дүүргийн нэр 
Бичил бизнес 

эрхлэгчдийн тоо 
Ажилтны 

тоо 
Хадгаламж, зээлийн 

хоршооны тоо 

1 Баянзүрх 384 629 9 

2 Багануур 74 147 2 

3 Хан-Уул  180 242 3 

4 Чингэлтэй 135 253 3 

5 Сүхбаатар 146 339 6 

6 Сонгинохайрхан 134 262 5 

Нийт  1053 1872 28 

                

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 

2.1. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

  Хууль дээдлэх зарчмыг баримтлан, үйл ажиллагаандаа Төрийн албаны тухай хууль, 

Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Нийтийн 

албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, болон өөрийн 

эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж, хэрэгжилтэд тогтмол 

хяналт тавин ажиллалаа. Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 

байгууллагын хэмжээнд мэдээллээр хангах, хяналтад авах, төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах 

байдлаар хэрэгжүүлэн ажиллав.  

Оны эхэнд бодлогын болон эрх зүйн баримт бичгийн зүйл заалтыг эзэнжүүлж, 

тайлан мэдээ гаргах хуваарийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны А/121 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг 

даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан журмын дагуу гарган, Газрын 

даргаар батлуулан мөрдөн ажиллалаа.    

Тайлант хугацаанд НЗДТГ-ын ХШҮХ-ээс ирүүлсэн хууль тогтоомжийн жагсаалтын 

дагуу давхардсан тоогоор Засгийн газрын 5 тогтоолын 20 гаруй заалтын биелэлтийг гарган, 
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хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн, газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, дээд 

шатны байгууллагад хугацаанд нь хүргүүллээ. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 95 хувь.  

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, албан 

даалгаврын хэрэгжилтийг сар бүрийн 5-ны дотор холбогдох албан хаагчдаас гаргуулан авч  

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн, удирдлагуудад танилцуулснаар НЗДТГ-ын ХШҮХ-ийн 

LMonitoring программд тогтмол оруулж ажиллалаа.  

Тайлант хугацаанд дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллага, улс, нийслэлийн Онцгой 

комиссын шийдвэр, нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

2020 оны Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай, Томуу, томуу төст өвчний 

өвчлөл, тархалт, шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх тухай, 

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай,  А/108, 

А/166, А/168, А/191, А/223, А/369, А/438, А/436, А/509, А/616 зэрэг 10 гаруй захирамжийн 20 

гаруй заалтын хэрэгжилтийг 14 хоног тутамд гарган НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ 

үнэлгээний хэлтсийн L_monitoring программд оруулсан. Захирамжийн хэрэгжилт 95-аас 

дээш хувьтай хэрэгжлээ. 

    

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 
"Сахилга  хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" 01 дүгээр албан даалгаврын 
хүрээнд: 

✓ Албан даалгаврын хэрэгжилтийг бүх шатанд хангах үүднээс тус байгууллагын 3 

зорилт 15 үйл ажиллагаа бүхий ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, биелэлтийг 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт улирал бүрийн 20-ны дотор тайлагнан 

ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 95 хувь.   

✓ Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах, төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгахтай холбогдуулан тус байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй 

хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, хүний нөөцийн бодлого, төсөв, санхүү,  төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод 

байдлыг ханган ажиллаж байна. 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 тухайн 

онд хэрэгжүүлэхээр  баталсан төсөл, хөтөлбөрүүд, түүнд хэрхэн хамрагдах, талаарх 

мэдээллүүд;  

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 2020 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, албан хаагчдыг 2020 онд чадавхжуулах сургалтын төлөвлөгөө,  байгууллагын 

бүтэц, хүний нөөц, албан хаагчдын нэр, албан тушаал, и-мэйл хаяг, холбоо барих утас зэрэг 

мэдээлэл; 

ХХҮЕГ-т 
/цаасан суурьтай/ 

НЗДТГ-т 
/L-monitoring программ/ 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

Албан 

даалга 

вар  

ХНХСай- 

дын 

тушаал 

ХХҮЕГ-ын 
даргын 
тушаал 

Засгийн 
газрын 
тогтоол 

НИТХ-ийн 
тогтоол 

НЗД-ын 
захирамж 

НЗД-ын 
ЗХ-ын 

тэмдэглэл 

Нийслэлийн 
удирдлагаас өгсөн 

үүрэг даалгавар 

5/20 6/15 - - 5/20 7/30 15/25 5/8 - 

11/35 32/83 

Бүгд давхардсан тоогоор 43 тогтоол шийдвэрийн 118 заалт  
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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: 

✓ Тайлант хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр тус 

газраас 172,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий Үрийн төмс /82,5 сая/, сонгинын үр /47,5 сая/, 

худалдан авах, нарийн ногоо тариалах 12 ширхэг хүлэмж /42,0 сая/ худалдан авах 3 

тендерийг цахимаар зохион байгууллаа. Тендер, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 

бүхий л баримт бичиг, төлөвлөгөө, тайлан мэдээг хууль журамд заасан хугацаанд шилэн 

дансны болон  ulaanbaatar.procurement@gmail.com цахим хуудсанд тухай бүр байршуулан 

ажиллалаа.  

✓ Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангах 

ажлын хүрээнд албан хаагчдаас зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орох гишүүдийн саналыг авч, 

Газрын даргын 2020 оны А/23 дугаар тушаалаар 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 шинэчлэн байгуулж, байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт ил тод 

байршуулсан. 

Монгол Улсын Засгийн Газрын Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 62 

дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан талаар:  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 

62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 

зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016 захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тус 

ажлын хүрээнд: 

Газрын даргын 2019 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/42 дугаар тушаал гарч, 

тус байгууллагын албан хаагчид 2019 оны 10 дугаар сарын 08-10-ны өдрүүдэд 18.00-21.00 

цагуудад Баянзүрх дүүргийн 2, 4 дүгээр хорооны Засаг даргын ажлын алба, Баянзүрх 

дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, Дүүргийн Онцгой байдлын албаны ажилтнуудтай хамтран 

хэсэг бүрт хуваагдан, гэр хорооллын өрхүүдэд зөвлөмж мэдээллийг тараан, айл өрхүүдийн 

зөрчилтэй байгаа пийшин, зуух, яндангийн үйл ажиллагааг шалган, зөвлөгөө өгч 

ажиллалаа.  

mailto:ulaanbaatar.procurement@gmail.com
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№ Дүүрэг, хороо Зөвлөмж 

тараасан тоо 

Орон сууцны төрөл Галлагааны төрөл 

Байшин Гэр Ханан пийшин Зуух /төмөр, төслийн/ 

1 
Баянзүрх 
4 дүгээр хороо 

1208 506 702 297 911 

 

№ Дүүрэг, хороо 
Зөвлөмж 

тараасан тоо 

Орон сууцны төрөл Галлагааны төрөл 

Байшин Гэр Ханан пийшин Зуух /төмөр, төслийн/ 

1 
Баянзүрх  

2 дугаар хороо 
1638 917 721 571 1067 

НЗДТГ-аас ирүүлсэн удирдамж чиглэлийн дагуу Тус Газрын албан хаагчид 2019 оны 

10 дугаар сарын 25-аас 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 18.00-21.00 

цагуудад хариуцсан хороод, 17 хэсгийн нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

иргэдэд сайжруулсан түлшийг зөв түлж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллалаа. Мөн айл 

өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сайжруулсан түлшийг зөв хэрэглэх зөвлөмж мэдээлэл 

тараасан.  

Тус газраас санаачлан “Утааны эсрэг миний оролцоо” аян зохион байгуулж, түлш 

савлах ажилд төрийн ба төрийн бус аж ахуйн нэгж байгууллагыг татан оролцуулах 

төлөвлөгөө боловсруулан, нийслэлийн нутгийн захиргааны, нийслэлийн өмчит 94 

байгууллагад албан хаагчдыгаа нэг өдөр сайжруулсан түлш шуудайлах ажилд сайн дураар 

ажиллуулах тухай уриалга гарган албан бичиг хүргүүлснээр 19 байгууллага 524 ажилтан, 

албан хаагчид нэгдэж, хуваарийн дагуу 7 байгууллагын 206 албан хаагч тодорхой цэгүүдэд 

сайжруулсан түлш савлах ажлыг зохион байгууллаа. “Таван толгой түлш” ХХК-ийн 

сайжруулсан түлш савлах хүсэлтэй иргэдийн бүртгэлийг Цагийн ажлын биржээр дамжуулан 



32 
 

хийсэн бөгөөд тус ажилд нийт 500 ажилтан бүртгэгдсэн байна. “Таван толгой түлш” ХХК 

хүсэлт гаргасан иргэдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, төвийн 6 дүүрэгт байрлах түлш 

савлах 8 цэгт иргэдийг ажиллуулсан. Аяны хүрээнд нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын 20 албан хаагч 12 дугаар сарын 23-ны өдөр СХД-ийн 22 дугаар хорооны нутаг 

дэвсгэрт /Тахилт/ түлш савлах цэг дээр ажиллан 8 тн сайжруулсан шахмал түлш савлалаа.  

 

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020.01.08-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлд 

тусгагдсаны дагуу 2770 угаарын хий мэдрэгчийг хариуцсан Баянзүрх дүүргийн 2, 4 дүгээр 

хорооны айл өрхөд суурилуулах ажлыг зохион байгуулсан.  

• 2020 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн  10:00 цагаас 2020 оны 02 дугаар сарын 

23-ны өдрийн 10:00 цаг хүртэл Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга 

П.Батхүлэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын шуурхай 

штаб болон Нийслэлийн 6 дүүрэгт сайжруулсан шахмал түлш борлуулах цэгүүдэд 24 

цагаар хариуцлагатай зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэн ажилласан. 

• Дулааны улирал эхэлж гэр, байшингийн гаднах болон доторх агаарын температур 

хэлбэлзэж, яндангийн таталт муудах, угаартах магадлал ихтэй энэ цаг үед нийслэлийн 

Засаг даргын А/346 дугаар захирамж гарч, тус Газрын албан хаагчид хуваарь гарган, айл 

өрхүүдээр орж, мэргэжлийн байгууллагын зөвлөсний дагуу яндангаа хөөлөх, зуух 

пийшингээ битүүлэх талаар зөвлөмж, мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна. Мөн хороодын 

томоохон дэлгүүр, худаг болон иргэд ихээр үйлчлүүлдэг газруудад Угаарын хийн 

хордлогоос сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах талаарх зөвлөмж бүхий 150 гаруй 

плакатыг байршууллаа.  

• 2020 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 2, 4 дүгээр хорооны 

Засаг даргын ажлын алба, Таван толгой түлш ХХК-ны Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны дүүрэг 

хариуцсан 15 хяналтын ажилтан, сайн дурын 150 гаруй ажилтнуудтай хамтран уулзалт 

зохион байгуулж, айл өрхүүдэд “Сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглэх, зуух галлах 

зөвлөмж”-ийг тараан, угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмж өгч, 

аж ахуйн нэгж байгууллагад өвлийн улиралд хэрэглэх сайжруулсан түлш нөөцлөх тухай 

мэдээллийг хүргэн ажиллалаа.  
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НХЭГ  
БЗД 2-р хороо 3800 1850 11 82 55 2000 768 532 330 1630 

БЗД 4 -рхороо 4795 1400 17 65 36 1208 738 262 140 1140 
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• Таван толгой түлш ХХК-ны 

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албанаас “Яндангаа 

хөөлье” аяныг 09 дүгээр сарын 01-ээс 10 

дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд зохион 

байгуулж ажилласан. Аяны хүрээнд 320 түр 

ажлын байр бий болж байгаа бөгөөд  

нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт 

бүртгэлтэй ажилгүй иргэдээс яндан 

хөөлөгчөөр ажиллах хүсэлтэй 172 иргэний 

мэдээллийг Таван толгой түлш ХХК-ны 

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албанд хүргүүлэн 

хамтран ажиллалаа.  

• 9 дүгээр сарын 04-06-ны өдрүүдэд 2 

дугаар хороонд угаарын хий мэдрэгч 20-г, 4 

дүгээр хороонд 150-г нэмэлтээр тараасан. 

Хэсгийн ахлагч нар өрх бүрээр орж, зуух, 

яндангийн битүүмжлэлийг шалган, зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч ажиллаж байна.   

Шинэ төрлийн коронавирус /Cоvid-

19/-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын талаар:  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 

30,64,102,159,178 дугаар тогтоол, нийслэлийн 

Засаг даргын 2020 оны А/268, А/166  дугаар 

захирамж, улс, нийслэлийн Онцгой комиссоос 

гарч буй удаа дараагийн шийдвэрүүдийг тухай 

бүр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Тус газар нь нийслэлийн Онцгой 

комиссоос баталсан хуваарийн дагуу Хан-Уул 

дүүргийн 4 дүгээр бүс-15,17,18 дугаар хорооны 

нутаг дэвсгэрт коронавирусийн болзошгүй 

эрсдэлээс сэргийлж, өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлыг ханган 02 дугаар сарын 21-ний 

өдрөөс эхлэн 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийг 

хүртэлх хугацаанд өдөр бүр эргүүлээр 

ажилласан. Албан хаагчдын нарийвчилсан 

судалгаа, жижүүрийн хуваарь, эргүүлийн 

маршрутыг хороодын Засаг дарга нараар 

батлуулсан бөгөөд нийслэлийн Онцгой 

комиссоос гаргасан загварын дагуу эргүүлээр 

ажиллаж буй албан хаагчдыг таних тэмдгээр 

хангаж, коронавирусийн халдвараас сэргийлэх 

10 мянган ширхэг зөвлөмжийг хуудсыг иргэн, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагад тарааж, ил задгай нус цэрээ хаях, амны хаалт зүүгээгүй зэрэг 

зөрчил гаргасан давхардсан тоогоор 10 мянга гаруй иргэнд зөвлөмж өгсөн. Мөн хорооны 

зүгээс санаачилсан шүлсний цаасан уутыг иргэдэд тараасан бөгөөд нутаг дэвсгэрийн 

байгууллага, аж ахуйн нэгж үйлчлүүлэгчдийн гарыг халдваргүйжүүлэх нөхцөлөөр хангасан 

эсэх, амны хаалтын хэрэглээг хэвшүүлсэн эсэхэд хяналт тавин ажиллалаа. 
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• Тайлант хугацаанд тус байгууллагын 

албан хаагчид хариуцсан нутаг дэвсгэрийн 

7693 иргэнд шинэ төрлийн коронавирусээс 

сэргийлэх зөвлөмж өгч, 10 мянга гаруй 

ширхэг зөвлөмж тарааж, давхардсан 

тоогоор 6122 аж ахуйн нэгж байгууллагын 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийсэн эсэхэд 

хяналт тавьж ажилласан. Дээрх хугацаанд 

амны хаалт зүүгээгүй болон бусад зөрчил 

гаргасан 2557 иргэнд шаардлага тавьж 

ажиллалаа.  

• Мөн тус байгууллагын 2 ажилтан 

Эмээлт, Гүнтийн шалган нэвтрүүлэх пост 

дээр 2020 оны 3 дугаар сарын 23-аас 6 

дугаар сарын 05-ны хооронд 24 цагаар 

эргүүлээр ажиллалаа.  

• Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 

шилжин ажиллаж байгаатай холбогдуулан 

2020 оны 03 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд 

орсон их хэмжээний цасны улмаас үүсэх 

хальтиргаа, гулгаа, гарч болзошгүй осол, 

гэмтлээс урьдчилан сэргийлж тус хороодын 

200 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагаар орж, байгууллагын ойр орчмын 50 метр газрын цас, 

мөсийг цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэхгүй байх, өмчийн хэлбэр үл хамааран ариун цэврийн 

өрөөг иргэнд үнэ төлбөргүй ашиглуулахыг уриалан, үүрэгдүүлэв. Мөн дээд газрын 

холбогдох тогтоол, шийдвэрийг хувилж олшруулан тараасан. Байгууллагын ариун цэврийн 

өрөөг иргэдэд чөлөөтэй, үнэ төлбөргүй ашиглуулж байна.  

• Тус байгууллагын Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, 

Газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 91 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т 

хүргүүлэв. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжиж, ажлын тусгай горимоор 

ажиллаж байгаатай холбогдуулан, ажилтан албан хаагчдын утсан харилцааны бэлэн 

байдлыг хангах, уртасгасан цагаар ажиллах, ажилдаа хариуцлагатай хандахыг үүрэгдүүлж, 

хариу арга хэмжээний нөөц бүрдүүлэн ажиллаж байна.  

• Дээд газраас гарч буй захирамж, тушаал, шийдвэрийг албан хаагчдад тухай бүр 

шуурхай танилцуулж, нэг удаагийн амны хаалтаар ханган, ажлын байрандаа тогтмол амны 

хаалт хэрэглэх, гар барин мэндчилэхгүй байх заавар, зөвлөмж өгч, байгууллагын хэмжээнд 

шаардлагатай амны хаалт, гар ариутгагч болон ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн 1,5 сая 

төгрөгийн бараа, материалыг 3 удаа худалдан авсан.  

• Мөн байгууллагын албан хаагчдад болон тус байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн 

биеийн халууныг шалгаж нэвтрүүлэх, гарыг ариутгах, амны хаалтын хэрэглээг хэвшүүлэх, 

халдваргүйтгэлийг 2 цаг тутам хийх, иргэн үйлчлүүлэгчдийг нэг дор олноор байлгахгүй байх 

зэрэг мэргэжлийн байгууллагын гаргасан зөвлөмж, шаардлага, стандартыг мөрдөн 

ажиллаж байгууллагаар үйлчлүүлэгчдэд зориулан амны хаалттай үйлчлүүлэх тухай 

санамж байршуулан, гар ариутгах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  

• Албан хаагч, иргэд, олон нийтийг өвчлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэн 

байгууллагын өрөө тасалгаа нийт 100 м.кв талбайд  ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг 

“Баатарван-Жаргалант” ХХК-аар хийлгэсэн.    

• Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 6 дугаар тогтоолын дагуу Газрын даргын 2020 

оны А/13 дугаар тушаалаар байгууллагын 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй 8 албан хаагчийг 
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2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийг дуусталх хугацаанд албан үүргээ гэрээр гүйцэтгэх 

боломжоор ханган, утсан харилцаа холбоогоо 24 цагаар нээлттэй байлгах, цаг үеийн болон 

хугацаатай мэдээ, тайланг тухай бүр гаргаж, үр дүнг тайлагнан ажиллахыг үүрэг болгосон.  

• Түүнчлэн Нийслэлийн Засаг даргын хугацаа сунгах тухай, Covid-19 халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, ажил эрчимжүүлэх тухай 268, 436, 483, 563, 

590, 616 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган, байгууллагын 12 хүртэлх насны 

хүүхэдтэй 9 эхчүүдийн /ганц бие эцэг/ ажлын цагийг нэг цагаар хорогдуулан 09:00-17:00 

цагийн хооронд 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ажиллууллаа.   

• Тус газрын үйл ажиллагаа явуулдаг Соёлын төв өргөөний Г корпусын 1 дүгээр 

давхарт хариуцлагатай жижүүр байрлан иргэдийн бичиг баримтыг шалган, үйлчилгээ авах 

байгууллага, уулзах албан тушаалтан, уулзалтын зорилгыг тэмдэглэн, халууныг хэмжиж, 

амны хаалттай үйлчлүүлэх шаардлага тавьж байна. 

• Нийслэлийн Онцгой комиссын хурлын тэмдэглэлд өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу 

Газрын даргын 2020.01.27-ны өдрийн 31, 32 тоот албан бичгээр нийслэлийн хэмжээнд үйл 

ажиллагаа явуулж буй Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 38 төв болон Монголын авто 

сургуулиудын нэгдсэн холбоонд 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 

сургалтын болон авто сургуулиудын үйл ажиллагааг зогсоох, суралцагчдыг хамруулсан 

олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг даалгаж,  хэрэгжилтэд нь хяналт 

тавин ажиллаж байна. Судалгаагаар Монгол Улсын хэмжээнд 300 гаруй, нийслэлийн 

хэмжээнд 150 авто сургууль байна. 

• ХНХЯ-ны Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 

газраас 2019 онд гаргасан судалгаагаар улсын хэмжээнд нийт шаардлага хангасан 650 

мэргэжил сургалтын байгууллага байгаагаас нийслэлд 557 мэргэжлийн сургалтын 

байгууллага байна. Үүнээс: Баянгол дүүрэгт 119, Багануур дүүрэгт 3, Баянзүрх дүүрэгт 97, 

Налайх дүүрэгт 2, Хан-Уул дүүрэгт 49, Сонгинохайрхан дүүрэгт 31, Сүхбаатар дүүрэгт 167, 

Чингэлтэй дүүрэгт 89 байна. Мөн 2020 оны 4 дүгээр сарын мэдээгээр Монгол улсын 

хэмжээнд ангилалтай жолооны сургалтын байгууллага 365, мэргэшсэн жолооч бэлтгэдэг 

сургалтын байгууллага 54 нийт 419 жолооч бэлтгэдэг сургалтын байгууллага байна.   

• Шинэ төрлийн коронавирус /Covid-19/-ийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажлын 

хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагаанд цахим системийг ашиглах тухай дээд шатны 

байгууллагаас өгч буй зөвлөмж, чиглэлийн дагуу дараах арга хэмжээг авч ажиллав. Үүнд:  

1. https://ework.hudulmur-halamj.gov.mn/, 

https://erp.ulaanbaatar.mn/ системийг ашиглан, цахим 

хэлбэрээр албан хаагчдад үүрэг даалгаврыг өгч, 

гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна.  

2. Хурал, уулзалтыг UB ERP, Zoom зэрэг онлайн 

хурлын систем ашиглан цахимаар зохион 

байгуулахаар төлөвлөн, дээд газраас зохион 

байгуулж буй хурал, уулзалтад цахимаар оролцож 

байна.  

3. Дэлхийн ЭМБ, ЭМЯ-аас гаргаж буй томуу, томуу 

төст өвчний өвчлөл, тархалт, шинэ төрлийн 

коронавирус /Covid-19/-ийн халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх тухай зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага, зурагт хуудсыг байгууллагын 

http://ubbirj.ub.gov.mn/ цахим хуудас болон салбар нэгжийн facebook хуудсаар тогтмол 

сурталчилж байна.  

4. Тус газраас 3 төрлийн зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг бэлтгэн хэвлэж, олон нийтэд тараав.  

• Тус байгууллагын нийт албан хаагчид 2020.11.12-12.11-ний өдрүүдэд Монгол улсын 

Засгийн газар, улс, нийслэлийн онцгой комиссын Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 

https://ework.hudulmur-halamj.gov.mn/
https://erp.ulaanbaatar.mn/
http://ubbirj.ub.gov.mn/
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шилжих тухай  шийдвэрийг хэрэгжүүлэн, гэр гэртээ 

байж, өөрсдийгөө болон гэр бүлээ Govid-19 цар тахлаас 

сэргийлж, цахимаар болон утсаар албан ажлаа хийж 

гүйцэтгэлээ. 

• Засгийн газрын 2020 оны 30 дугаар тогтоолын 

дагуу томуу, томуу төст өвчин, шинэ коронавирусийн 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах 

арга хэмжээний хүрээнд байгууллагын 12 хүртэлх насны 

хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг Газрын даргын 2020 

оны А/09 дүгээр тушаалаар 1 цагаар хорогдуулсан. Мөн  

Газрын даргын А/13,  А/19 дүгээр тушаалын дагуу 12 

хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдэд албан үүргээ гэрээр 

гүйцэтгэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэн, үүрэгт ажилд 

зохицуулалт хийсэн. 

• Эрүүл мэндийн байгууллага, улс, нийслэлийн Онцгой комиссын шийдвэр, 

нийслэлийн Засаг даргаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу Эрүүл мэндийн байгууллагаас 

гаргасан зөвлөмж уриалга бүхий зурагт хуудас тараах материалыг  www.ubbirj.ub.gov.mn 

цахим хуудсанд байршуулж, НЗДТГ-аас цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг хүргэх “Нийслэлийн 

мэдээ” пэйж хуудсанд өдөр тутам байгууллагын албан хаагчид өөрсдийн хувийн пэйж 

хуудсаар дамжуулан 189 мэдээг шейрлэж, 577 лайк, 145 шейр цуглуулсан байна.  

• Мөн “Маскаа зүүцгээе” “Маскаа зүүцгээе, гараа угаая” аянд нэгдэн, газрын нийт 20 

албан хаагч цахимаар мэдээ мэдээллээ солилцон ажиллаж байна.  

 

“Маскаа зүүцгээе”, “Маскаа зүүж, гараа угаая” аянуудын хүрээнд:  

 Cоvid-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах, эрүүл 

ахуйн зөв дадал хэвшил төлөвшүүлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг 

дээшлүүлэх, зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Маскаа зүүцгээе 

аян”-д тус байгууллагын албан хаагчид нэгдэн ажилласан.  Аяны хүрээнд:   

✓ Иргэд хоорондоо 1-4 метр зайнаас харьцах дэглэмийг баримтлан үйлчлүүлэгчдийг 

амны хаалт заавал зүүж үйлчлүүлэх талаар санамж, мэдээллийг өрөө тасалгааны гадна 

хаалга болон ханан дээр байршуулсан. 

✓ Нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан албан хаагчдыг “Би амны хаалтаа тогтмол зүүдэг” 

мессеж бүхий амны хаалттай профайл зураг тавих, 10-аас доошгүй найздаа челленжид 

дуудах аяныг өрнүүлж, нийт 200 гаруй иргэн тус аянд нэгдсэн. 

✓ “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд нийслэл хотоос баримталж буй 

бодлогыг иргэд, олон нийтэд сурталчилж, иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, соён 

гэгээрүүлэх үйл хэргийг бүх нийтийн хэрэг болгох, хотын соёлтой иргэнийг төлөвшүүлэх 

зорилгыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.  
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    Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр: 

Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдрийг тохиолдуулан “Хүүхдийн хөдөлмөрийн 

тэвчишгүй хэлбэрийг устгая” гарын авлага, зөвлөмж, мэдээллийг 1000 гаруй иргэнд тарааж, 

холбогдох зөвлөмж, мэдээллийг хүргэлээ.  

“Илрүүлэг-2020” арга хэмжээнд нийслэлийн бусад байгууллагуудтай хамтран 

оролцож, насанд хүрээгүй хүн ажиллуулахыг хориглосон ажлын байранд ажиллуулж 

байсан 35 хүүхдийг илрүүлэн, холбогдох албан байгууллага, асран хамгаалагчдад 

хүлээлгэн өгсөн. 

  Мөн хамтран ажилладаг 150 гаруй байгууллага, аж ахуйн нэгжид насанд хүрээгүй 

хүн ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт болон холбогдох хууль, дүрэм 

журмыг мөрдөж ажиллахыг сануулсан албан бичгийг цахимаар хүргүүлэн, мэдээлэл 

зөвлөгөө өгөн ажиллалаа.   

 

Зам дагуу болон замын постуудын орчим хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийг илрүүлэн, 

мэдээллийг хүүхдийн тусламжийн 108 дугаарт дуудлага өгч, харьяа дүүргийн ГБХЗХХ-т 

холбон зуучилсан. Тус арга хэмжээтэй холбогдуулан дүүргүүдийн ХХҮХ-тэй хамтран аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлсэн бөгөөд хүүхдийн тусламжийн 108 утасны 

зурагт хуудсыг олон нийтийн газруудаар нааж байрлуулж, нийт илэрсэн 35 хүүхдийн 

мэдээллийг харьяа дүүргийн ГБХЗХХ-т хүргүүлэн ажилласан байна. 

 

                                               Насны ангиллаар авч үзвэл: 

  

2.2. “НЭГ ХОТ-НЭГ СТАНДАРТ” ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/01 дүгээр захирамжаар 2020 оныг “Нэг хот-Нэг 

стандарт” зорилтот жил болгон зарлаж, ажлын төлөвлөгөө баталсантай холбогдуулан, тус 

Газрын 16 заалт бүхий 2020 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжилтийг 

улирлаар тооцон, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн, НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны 

удирдлагын хэлтэст тайлагнан ажилласан. Хэрэгжилт 90 хувь.   

3 нас 7 нас 8 нас 9 нас 10 нас 11 нас 12 нас 14 настай

Хүүхдийн тоо 1 1 1 1 2 14 8 9

1 1 1 1
2

14
8

9



38 
 

Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд стандарт, 

норм, дүрмийг мөрдүүлэх талаар журам 

боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлэх зорилтын 

хүрээнд тус байгууллага нь Стандартчилал, 

хэмжил зүйн газраас 2016 онд баталсан 

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх 

байгууллагад тавих шаардлага MNS 6620:2016”  

стандартыг ханган, Гэрчилгээ авсан. 2020 онд 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл 

ажиллагааны журмыг холбогдох хууль, тогтоомж, 

стандартад нийцүүлэн боловсруулж, Газрын 

даргын 2020 оны А/04 дүгээр тушаалаар баталж, 

үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож байна. Тус ажлын хүрээнд газрын даргын Ажил 

эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/03 дугаар тушаал гарч, төвийн 2 албан хаагчийг 

2020 оны 01 дүгээр сарын 27-оос 02 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвд ажиллуулан, төвийн үндсэн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэв. Тайлант 

хугацаанд бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулах, программд шинжилгээ хийх, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн үйлчилгээг сайжруулах санал боловсруулах, шинээр нэвтрүүлж буй үйлчилгээг 

иргэд, олон нийтэд сурталчлах, төвийн өрөө танхимуудад холбогдох дүрэм журам, 

мэдээлэл, санамжуудыг байрлуулах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ мэдээллийг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, 

шинэлэг арга технологи нэвтрүүлэх /UBJOB апликэйшн/ Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөнгөвчлөх зорилгоор ажил хайгч иргэн, ажил 

олгогчид зориулан Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын https://job.opensoft.mn/ 

бүртгэлийн системтэй холбогдсон UB JOB гар утасны аппликейшнийг 2020 оны 01 дүгээр 

сард хэрэглээнд нэвтрүүллээ. UB JOB аппликейшн нь ажил хайгч иргэд бүртгүүлэх, 

сонгосон хайлтаар мэдээлэл авах, ажил олгогч сул чөлөөтэй ажлын байрны мэдээллээ 

бүртгүүлэх зэрэг үйлчилгээг IOS, Android үйлдлийн системтэй бүх төрлийн гар утас, 

таблетаар ажлын цаг үл харгалзан авах, мэдээллийг аюулгүй, түргэн шуурхай солилцох 

боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн аппликейшний хэрэглээг жигдрүүлэх зорилгоор мэдээлэл 

сурталчилгаа, шаардлагатай нэмэлт сайжруулалт, хөгжүүлэлтийн ажлыг тухай бүр зохион 

байгуулан хэрэгжүүлснээс гадна иргэд өөртөө үйлчлэх хэсэг буюу хөлтэй 2 ширхэг таблетыг 

суурилуулсан.   

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

 

3.1. ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Монгол улсын Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэл, хөгжлийн бодлогын бусад баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн зорилттой уялдуулан 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд зохион 

байгуулан ажиллав.  

Үйл ажиллагаандаа Төрийн албаны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Шилэн 

дансны тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Мэдээллийн ил тод байдал ба 

мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон 

эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж, хэрэгжилтэд тогтмол 

хяналт тавин ажиллалаа.  

https://job.opensoft.mn/
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1. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны 

хүрээнд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 71 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан “НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж байна.  

Дэд хөтөлбөрийн үндсэн зорилтын хүрээнд байгуулсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв” нь ”Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага 

MNS:6620-2016” стандартын дагуу иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөдөлмөр 

эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2020 

оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар давхардсан тоогоор нийт 23633 иргэн, 1141 

ажил олгогчид үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд дэлгэрэнгүй харуулбал: 

- Бүртгэсэн ажил хайгч иргэн 4316 

- Ажлын байранд зуучилсан иргэн 7877 

- Ажилд орсон иргэн 2918 

- Төвлөрүүлсэн ажлын байрны захиалгын тоо 5543 

- Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэд хамрагдсан иргэн 2275 

- Дундын оффисоор үйлчлүүлсэн иргэн 1072 

- Хүүхдийн өрөөгөөр үйлчлүүлсэн иргэн 410 

- Шийдвэрлэсэн санал хүсэлт 3042 

- АМЧБО бүлгийн сургалтад хамрагдсан иргэн 1233 

- АМЧБО ганцаарчилсан зөвлөгөөнд хамрагдсан иргэн 3408 тус тус байна. 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал: 

 

Нэгдсэн бүртгэл, мэдээлэл, ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

үйл ажиллагаа нь хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний үндсэн төрөл бөгөөд 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэдэд ээлтэй болгох зорилгоор холбогдох 

бусад үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа. 
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Бүртгэсэн ажил хайгч иргэн

Ажилд зуучилсан иргэн

Ажилд орсон иргэн

Ажлын байрны захиалга

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт

Дундын оффис

Хүүхдийн өрөө

Санал хүсэлт

АМЧБО Бүлгээр

АМЧБО Ганцаарчлан

Бүртгэсэн 
ажил хайгч 

иргэн

Ажилд 
зуучилсан 

иргэн

Ажилд 
орсон 
иргэн

Ажлын 
байрны 

захиалга

Хүний 
нөөцийн 

бүрдүүлэлт

Дундын 
оффис

Хүүхдийн 
өрөө

Санал 
хүсэлт

АМЧБО 
Бүлгээр

АМЧБО 
Ганцаарчл

ан

2019 оны IV улирал 5629 7910 6783 5929 23327 783 352 817 13872 3156

2020 оны IV улирал 4316 7877 2918 5543 2275 1072 410 3042 1233 3408
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Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тусгагдсан  

ажилд зуучлах үйлчилгээний зорилт 81 хувь, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 

зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээний зорилт 39 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

 Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах 

үйлчилгээ 

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 

2019 оны А/83 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж”-ийн 

3.3-т заасны дагуу зохион байгуулан хэрэгжүүлж нийт 4641 иргэнд хүргэсэн байна.  

Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн боловсролын түвшин, зөвлөгөө 

 мэдээллийн төрөл, насны бүлгээр нь харуулбал:  

 

 

 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ажил мэргэжлийн чиг баримжаанд суурилсан 

сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээг Ажил мэргэжил судлалын үндэсний хүрээлэнтэй хамтран 

2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хооронд 

зохион байгуулсан. Тус үйлчилгээг мэргэжлийн сэтгэл зүйч, ажил мэргэжлийн мэргэшсэн 
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зөвлөх багш зохион байгуулж, ажил олоход хүндрэлтэй 30 иргэнд ганцаарчлан хүргэсэн. 

Мөн бүлгийн сургалтаар ажил олоход хүндрэлтэй 1233 иргэнд мэдээлэл хүргэж, 

хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтрэхэд дэмжлэг үзүүлсэн. 

• 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр НХЭГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Баясгалан, 

Т.Одонтогоо нар ШШГЕГ-ын харьяа 401 дүгээр Хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгт 

ажилласан бөгөөд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах 

үйлчилгээг ажил олоход хүндрэлтэй 35 иргэнд бүлгийн сургалтын хэлбэрээр үзүүлж, 3 

төрлийн ном, гарын авлагаар хангалаа.  

• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр АМЧБО ганцаарчилсан зөвлөгөөнд 3408 

иргэн хамрагдсан байна. 

 Ажилд зуучлах үйлчилгээ 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв нь ажилд зуучлах үйлчилгээг чанартай, түргэн 

шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, иргэд ажил мэргэжлийн ирээдүйгээ зөв баримжаалж, сурч, 

ажиллаж, хөгжих боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх, улмаар хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг 

нэмэгдүүлэхэд эерэг нөлөө үзүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа зохион байгуулан 

хэрэгжүүлдэг.  

Стандарт, хэмжил зүйн газраас 2016 онд баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ 

үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага” MNS:6620-2016 Монгол улсын 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. 

Ажилд зуучлах үйлчилгээний хүрээнд 1141 ажил олгогч байгууллагатай хамтран 

ажиллаж, 5543 ажлын байрны захиалгыг төвлөрүүлж, 4316 ажил хайгч иргэнийг шинээр 

бүртгэн, 7877 иргэнд тохирох ажлын байрыг санал болгосноос 2918 иргэн ажилд орсон 

байна. Ажлын байр санал болгосон иргэдийн 37 хувь нь ажилд орсон бөгөөд энэ нь тохирох 

ажлын байранд зуучлах /Job matching/ буюу ажилд зуучлах үйлчилгээний чанарын 

үзүүлэлтийг харуулна.   

Үйлчилгээг салбараар харуулбал: 

№ Салбар 
Нийт ажлын 

байранд 
эзлэх % 

Бүртгүүлсэн 
иргэдэд 
эзлэх %  

Зуучлагдсан 
иргэдэд 
эзлэх % 

1 
Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан 
агнуур 

6.7 21.6 1.4 

2 Уул уурхай, олборлолт 4,6 6.5 8.1 

3 Боловсруулах үйлдвэрлэл 20.5 9.3 16.5 

4 Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт 0.04 0.1 0.4 

5 
Ус хангамж; бохир ус зайлуулах систем, хог, 
хаягдлын менежмент болон цэвэрлэх үйл 
ажиллагаа 

0.03 0.1 0.1 

6 Барилга 32 2.1 7 

7 
Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, 
мотоциклийн засвар үйлчилгээ 

1.6 0.3 0.8 

8 Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 0.6 0.9 1.8 

9 
Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн 
хоолны үйлчилгээ 

3.2 0,6 2 

10 Мэдээлэл, холбоо 0.3 0.4 1 

11 Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа 0.1 0.6 5.5 

12 Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 0.1 0.2 0.5 

13 
Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн 
үйл ажиллагаа 

1.2 1.7 2.3 

14 
Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл 
ажиллагаа 

0.6 0.4 1.1 
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15 
Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл 
ажиллагаа, албан журмын нийгмийн 
хамгаалал 

4.7 2.5 1.8 

16 Боловсрол 1.6 0.3 2.4 

17 
Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл 
ажиллагаа 

3.5 1.1 2.7 

18 Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам 0.2 0.2 0.5 

19 Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 21.8 38 67.6 

20 

Хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн үйл 
ажиллагаа; өрхийн өөрийн хэрэглээнд 
зориулан үйлдвэрлэсэн, нэр төрлөөр нь 
салгаж тодорхойлох боломжгүй бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ 

0.09 0.2 0.4 

21 
Олон улсын байгууллага, суурин 
төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа 

0.1 0.1 0.2 

22 Үйл ажиллагааны чиглэл харгалзахгүй 0.6 10 20 

 

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг боловсронгуй болгох, шат дамжлагыг 

багасгах зорилгоор ажил олгогчидтой хамтран хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл 

ажиллагааг Ажлын байрны өдөрлөг зохион байгуулах болон онлайн зуучлалын хэлбэрээр 

хэрэгжүүлдэг.   

Ажлын байрны өдөрлөг нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн ажил олгогчийн 

танхимд ажил олгогч, ажил хайгч иргэд хооронд анхан шатны ярилцлага шууд хийж, 

ярилцлагын үр дүнг иргэдэд тухай бүр өгч, чирэгдэл багатай зохион байгуулдгаараа онцлог 

юм. 2020 онд шинэ төрлийн коронавирусийн халдвар дэлхий дахинд тархаж, Улсын онцгой 

комиссын шийдвэрээр олон нийтийг хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулахыг 

тодорхой хугацаагаар хязгаарласны дагуу эхний хагас жилд ажлын байрны өдөрлөг, арга 

хэмжээ зохион байгуулагдаагүй бөгөөд оны сүүлийн хагаст буюу 2020 оны 08 дугаар сарын 

25-аас 11 дүгээр сарын 04-ний хооронд нийт 13 удаа хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл 

ажиллагаа буюу ажлын байрны өдөрлөгийг зохион байгуулж, нийт 100 албан тушаалын 

3553 ажлын байр зарлагдаж, 1230 иргэнийг ажлын ярилцлагад оруулснаас 332 иргэн 

тэнцэж, 249 иргэн ажиллах хүчний нөөцөд бүртгэгдсэн байна.  

 

Ажлын байрны өдөрлөгийн мэдээг дэлгэрэнгүй үзүүлбэл: 

№ 
Ажил олгогч 

байгууллагын нэр 

Өдөрлөг 
зохион 

байгуулсан 
өдөр 

Ажлын 
байрны 

 тоо 

Албан 
тушаа 

лын тоо 

Ажлын 
ярилцлагад 

орсон 
иргэний тоо 

Тэнцсэн 
иргэний 

тоо 

Тэнцээгүй 
иргэний  

тоо 

Нөөцөд 
бүртгэгд 
сэн иргэн 

1 
“Сентрал Экспресс 
Си Ви Эс” ХХК 

08.25-26 200 3 117 14 0 103 

2 
“Алтан жолоо 
трейд” ХХК 

09.23 140 12 26 17 1 8 

3 
“Сентрал Экспресс 
Си Ви Эс” ХХК 

09.24 150 3 
 

101 
39 53 9 

4 
“Глобал бридж” 
ХХК 

09.29-30 140 9 12 2 2 8 

5 
“Скай сервисес” 
ХХК 

10.01 20 4 2 0 0 2 

6 “Стимо” ХХК 10.06-07 70 18 27 6 4 17 

7 
“Сентрал Экспресс 
Си Ви Эс” ХХК 

10.08 250 19 48 36 0 12 

8 “Тэнгэр” ХХК 10.12 38 9 5 0 0 5 
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9 
“Дархан минж” 
ХХК 

10.13-14 40 12 27 20 0 7 

10 “Таван богд” ХХК 10.20-21 200 3 197 174 0 23 

11 
ХХҮЕГ, 
21 байгууллага 

10.22 2185 0 584 0 0 0 

12 
“Эс Би Зэт Шонхор 
сервис” ХХК 

10.28 60 4 3 3 0 0 

13 

“Эйч Ай Грийн 
Интернэйшнл” 
ХХК /Минисо/ 

11.03-04 60 4 81 21 5 55 

Нийт 13 19 өдөр  3553 100 1230 332 65 249 

 

Онлайн зуучлалаар - Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд бүртгэлтэй ажил хайгч 

иргэдийн мэдээллийг ажил олгогч байгууллагад цахим хэлбэрээр илгээж, ажлын 

ярилцлагад хамруулах замаар онлайн зуучлалын үйлчилгээг үзүүлдэг ба энэ нь ажил 

олгогч, ажил хайгч иргэн, хөдөлмөр зуучлалын байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцох 
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үйл явцыг хөнгөвчлөх, цаг хугацааг хэмнэх олон талын ач холбогдолтой юм. Тус үйл 

ажиллагааны хүрээнд нийт 2275 иргэнийг ажлын ярилцлагад хамруулсан байна.  

Хамрагдсан иргэдийг сараар харуулбал: 

 
 

Бүртгэл, мэдээлэл  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийг улсын хэмжээнд ашигладаг  

http://lmis.gov.mn/ болон Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын  https://job.opensoft.mn/ 

бүртгэлийн системд тухай бүр оруулж бүртгэв. Дээрх системүүдийг цахим үнэмлэх, хурууны 

хээ уншигч төхөөрөмжүүдтэй холбосноор иргэд аливаа баримт бичиг бүрдүүлэхгүй, түргэн 

шуурхай үйлчилгээ авах боломжоор хангагдсан.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөнгөвчлөх зорилгоор 

ажил хайгч иргэн, ажил олгогчид зориулан Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 

https://job.opensoft.mn/ бүртгэлийн системтэй холбосон UB JOB гар утасны аппликейшнийг 

2020 оны 01 дүгээр сард хэрэглээнд нэвтрүүлсний дагуу Android mobile-аар 110, IOS mobile-

аар 88, нийт 198 иргэн бүртгүүлж, үйлчилгээ авсан байна. Аппликейшний хэрэглээг 

жигдрүүлэх зорилгоор мэдээлэл сурталчилгаа, шаардлагатай нэмэлт сайжруулалт, 

хөгжүүлэлтийн ажлыг тухай бүр зохион байгуулан хэрэгжүүлснээс гадна Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төвд “Өөртөө үйлчлэх хэсэг”  байгуулж, 2 ширхэг таблет суурилуулсан. 

     Байгууллагын албан ёсны www.ubbirj.ub.gov.mn  цахим хуудас, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв” болон “Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар” фэйсбүүк хуудсаар 213,618 

иргэнд, 131896 тусгай дугаарын www.smsservice.opensoft.mn/ үйлчилгээгээр 6776 иргэнд, 

цахим зуучлалын үйлчилгээгээр 1141 ажил олгогч,  1335 иргэнд, UB JOB аппликейшнаар 

198 иргэнд, нийт 223,068 иргэнд  хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх мэдээ, мэдээллийг хүргэсэн 

байна. Энэхүү үйлчилгээ нь хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага, иргэд хоорондын эргэх 

холбоог сайжруулах, механик ажиллагааг багасгах оновчтой шийдэл болж байна. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээ 

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар  хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.7.2, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлийн 4.7.2, 4.7.5-д заасан зорилт, арга хэмжээний хүрээнд иргэдэд хөдөлмөр 

эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг үе шаттай, шинэлэг арга хэлбэрээр хүргэх замаар хөдөлмөр 

эрхлэлтийн үйлчилгээний стандартыг шинэчлэх зорилготой  “Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээг шинэлэг хэлбэрээр туршин нэвтрүүлэх төсөл”-ийг 2018 оноос эхлэн хэрэгжүүлж 

байна.   
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http://lmis.gov.mn/
https://job.opensoft.mn/
https://job.opensoft.mn/
http://www.ubbirj.ub.gov.mn/
http://www.smsservice.opensoft.mn/
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Төслийн хүрээнд Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 2020 онд хэрэгжүүлэх 

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээ” хөтөлбөрийг 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох нэгж, 

албан тушаалтанд танилцуулж, санал авсны дагуу 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 17-ны 

өдрийн А/981 дүгээр захирамжаар тус үйл ажиллагаанд 

шаардагдах хөрөнгийг баталсан. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээ нь уламжлалт 

арга барилыг шинэлэг арга хэлбэртэй хослуулсан, 

иргэдийн сэтгэл ханамж, үйлчилгээний үр өгөөжийг 

чухалчилсан, хувь хүний хөгжилд бодит ахиц дэвшил 

болохуйц, тодорхой үе шаттай цогц үйл ажиллагааг богино 

хугацаанд хэрэгжүүлснээрээ онцлогтой.  

 “Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээ” хөтөлбөрийн 

талаарх зарлал, мэдээллийг МҮОНТ, Монголын радио 

болон Ийгл, NTV, ETV телевизүүд, www.ulaanbaatar.mn/, 

www.ubbirj.ub.gov.mn/ цахим хуудаснууд, нийслэлийн  Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв фэйсбүүк хуудсууд зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

дамжуулан иргэд, олон нийтэд хүргэсэн. Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн бүртгэлийг 2020 

оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд буюу нэг сарын 

хугацаанд зохион байгуулж, ажил идэвхтэй хайгч 250 иргэнийг бүртгэсэн бөгөөд иргэн тус 

бүртэй утсаар холбогдож, бүртгэлийг дахин 

баталгаажуулсан.  

  Иргэн тус бүрт дарааллын дагуу 

үйлчилгээ авах өдрөөс 3 болон 1 өдрийн өмнө 

утсаар, өмнөх болон тухайн өдөр мессежээр 

тус тус мэдээллийг нийт 4 удаагийн 

давтамжтай үйлчилгээний хуваарь, цаг, 

өдрийн талаарх мэдээллийг тухай бүр хүргэн 

ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 91011896 үүрэн 

утас болон 131897 тусгай дугаарын 

SmsService үйлчилгээг ашиглалаа. 

http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.ubbirj.ub.gov.mn/
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“Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц 

үйлчилгээ” хөтөлбөрийг Карьер хөгжлийн 

төв, Ажил мэргэжил судлалын үндэсний 

хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлсэн ба 

ажлын ярилцлага хийх, туршлага солилцох 

уулзалтаар “Хаадын гэр” ХХК, “Тамишээ” 

ХХК, “Стимо” ХХК, “Денимон” ХХК, “Таван 

богд фүүдс” ХХК, “Туушин дэвжих” ХХК, 

“ABO Marohn ThyssenKpupp” ХХК, “Төгс Баян 

хүрээ” ХХК, “Глобал бридж” ХХК, “Скай 

сервисес” ХХК, “Эйч Ар клуб” ТББ зэрэг нийт 

13 байгууллагатай хамтран ажилласан. 2020 

оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 10 дугаар 

сарын 13-ны өдрийн хооронд нийт 250 ажил 

хайгч иргэнийг хамрууллаа. Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн цогц үйлчилгээнд хамрагдаж буй 

иргэн 10 хүртэлх хоногийн хугацаанд 4 удаа 

өөрийн биеэр ирж, нийт 11 төрлийн 

үйлчилгээ, арга хэмжээнд хамрагдах 

боломжтойгоор зохион байгуулсан. 

Үйлчилгээний хүрээнд хөдөлмөр эрхлэх ур 

чадварын үнэлгээ, хувийн төлөвлөгөө 

боловсруулах, ажлын байран дахь хандлага, 

ур чадвар, хувь хүний онцлогийг 

тодорхойлох цахим болон цаасан суурьт 

тест оношилгоо, ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох бүлгийн сургалт, тест 

оношилгооны тайлбар, сэтгэл зүйд 

суурилсан ажил мэргэжлийн ганцаарчилсан 

зөвлөгөө, ажлын ярилцлага,  туршлага 

солилцох уулзалт, батламж тодорхойлолт 

гардуулах зэрэг үйл ажиллагаа багтсан. 
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2. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

2.1. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр  

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 01 

дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн: 

  -  Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах,  

  -  Цагийн ажилд зуучлах  

  -  Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг нийслэлийн 

хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Хөтөлбөр ХЭДС-ийн 635,0 сая төгрөгөөр санхүүжигдэж, 

16915 хүнийг хамруулахаар төлөвлөгдсөн.  

➢ Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээний 

хүрээнд :  

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо 

тариалах арга хэмжээг нийслэлийн 6 дүүргийн 780 иргэнийг хамруулан зохион байгуулсан. 

Арга хэмжээнд хамрагдах иргэдийн бүртгэлийн талаарх мэдээллийг дүүргийн Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдэд хүргүүлэн, Бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2020.05.07-25-

ны өдрүүдэд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд иргэдийн хэт их бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр 

зохион байгуулсан. 

Хамрагдсан нийт иргэдийн 12.8% нь Баянгол, 9,6% нь Сүхбаатар, 16% нь 

Сонгинохайрхан, 16% нь Баянзүрх, 12,8% нь Чингэлтэй, 9,6% нь Хан-Уул дүүргийн харьяат, 

23% нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд бүртгэлтэй иргэд тус тус байна.  

 

12.8%
9.6%

16% 16%
12.8%

9.6%

23%

БГД-ХХҮХ СБД-ХХҮХ СХД-ХХҮХ БЗД-ХХҮХ ЧД-ХХҮХ ХУД-ХХҮХ НХЭГ
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Тариалалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд 

“Улаанбаатар Агропарк”-ийн хашаа, хайс, 

худгийн засвар үйлчилгээ, талбайг хортон 

шавжаас хамгаалах, хөрс-усны шинжилгээ, 

талбайг хагалж борнойдох, усалгааны 

систем, хяналтын камерын найдвартай 

ажиллагааг хангах болон шаардлагатай 

бусад ажил, үйлчилгээг холбогдох 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийж 

гүйцэтгэсэн. Мөн арга хэмжээнд хамрагдсан 

иргэдэд зориулан хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгаа бүхий 

тэмдэглэл хөтлөх дэвтрийг хэвлүүлж, арга хэмжээний танилцуулга анонс, “Улаанбаатар 

Агропарк” лого, таних тэмдэг, гэрэлтүүлэг бүхий хаягийг тус тус байрлуулав. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Бэлтгэл ажлын хүрээнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл, 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэл дэх салбар зөвлөл, Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий газрын даргын холбогдох тогтоол шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газрын даргын 2020 оны А/17, А/20, А/21 дүгээр тушаалуудаар дараах худалдан 

авах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилласан. Үүнд:  

1. “Үрийн төмс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” НХЭГ/ХЭХ-2020/01 тендерийн 

урилгыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 21, “Сонгинын үр нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” 

НХЭГ/ХЭХ-2020/02 тендерийн урилгыг 04 дүгээр сарын 29, “Нарийн ногоо тариалах хүлэмж 
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нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” НХЭГ/ХЭХ-2020/03 

тендерийн урилгыг 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр тус тус 

төрийн худалдан авах ажиллагааны 

https://www.tender.gov.mn/mn/ цахим системд нийтэлсэн. 

Тендерийг цахим системээр хүлээн авч, урилгад заасан 

хугацаанд шалгаруулалтыг зохион байгуулан ажилласан. 

Үүний дагуу 75 тн үрийн төмсийг 40кг-аар савлан, 2020 оны 

06 дугаар сарын 04-ний өдөр СХД-ийн 21 дүгээр хороонд 

байрлах Тарвагатайн ам УБ агропаркийн талбайд 2 

удаагийн тээвэрлэлтээр хүлээлгэн өгсөн ба 2 талын 

төлөөллийг байлцуулан ажлын хэсэг байгуулан үрийн 

төмсийг хүлээн авсан. 

2. Сонгинын тарилт хийхэд шаардагдах сонгинын 

үр нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” НХЭГ/ХЭХ-2020/02 

дугаар бүхий тендерийн баримт бичгийг үнэлгээний хороо 

боловсруулан 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр үнийн санал авах урилгыг төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-д нийтэлж, 2020 оны 05 

дугаар сарын 06-ны өдөр тендерийн нээлтийг хийж, сонгон шалгаруулалтад хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн байгууллагатай гэрээ байгуулсны дагуу 20кг-аар савласан 250 ширхэг шуудай, 

5000кг сонгинын үргийн 2020 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр УБ агропаркийн талбайд 

хүргэснийг 2 талын төлөөллийг байлцуулан ажлын хэсэг акт үйлдэн хүлээн авсан. 

3. Хүлэмжийн нарийн ногоо тариалахтай холбоотой зуны нийлэг хальсан хүлэмж 

нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах НХЭГ/ХЭХ/-2020/03 дугаар бүхий тендерийн баримт 

бичгийг боловсруулан 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр  төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-д нийтэлж, 2020 оны 05 дугаар сарын 06-

ны өдөр нээлтийг хийж, сонгон шалгаруулалтаар хамгийн сайн үнэлэгдсэн байгууллагатай 

https://www.tender.gov.mn/mn/
http://www.tender.gov.mn-д/
http://www.tender.gov.mn-д/
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гэрээ байгуулан 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр гэрээнд заасан 12 ширхэг зуны 

нийлэг хүлэмжийг стандартын дагуу барьж, ажлын хэсэг хүлээлгэн өгсөн. 

4. Нарийн ногооны үр үрсэлгээг 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр гэрээлэгч 

байгууллагуудаас гэрээнд заасан хугацаандаа өргөст хэмх, улаан лооль, амтат чинжүү 

зэрэг 13,000 ширхэг үрсэлгээг хүлээн авсан. 

Тариалалт, арчилгаа усалгааны үйл ажиллагааны хүрээнд 

 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн хөрс боловсруулалт хийгдэж нийт 52 

га газар  хагалж, борнойдон  тариалалтад бэлдэв. 32 га газарт гала сортын үрийн төмс 

тариалалт хийгдэж, 2020 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн  сонгино 10 га-д, шар 

манжин 5 га-д, лууван 5 га-д ил талбайн тариалалт хийгдсэн ба агрономич Ж.Сүрэнжав 

газар дээр нь заавар зөвлөгөө өгч ажилласан. 
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 Хүлэмжийн тариалалтыг 2020 оны 06 

дугаар сарын 10-ны өдрөөс хийж эхэлсэн ба 

улаан лооль, өргөст хэмх, амтат чинжүү зэрэг 

13000 ширхэг үрсэлгээг нийт 52 хүлэмжид 

тариалж, нэмэлтээр иргэд өөрсдийн тарих 

сонирхолтой бууцай, жууцай, амтат гуа зэргийг 

тарьж агрономич Ж.Сүрэнжав заавар зөвлөгөө 

өгч ажилласан.  

Иргэдийн нарийн ногооны тариалалт 

хийх хугацааг богиносгох гар ажиллагааг 

хөнгөвчлөх зорилгоор лууван, манжин үрлэгч 5 

ширхэг, сонгино үрлэгч 1 ширхэгийг худалдан 

авч тариалалтын хугацааг бодитой өөрчилсөн 

нь үр дүнтэй  ажил болсон.   

Засвар үйлчилгээний ажлын хүрээнд 

2020 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр байгалын гамшигт үзэгдэл болох хүчтэй салхи 

шуурга болж шинээр худалдаж авсан 12 ширхэг хүлэмжнээс 8 ширхэг хүлэмж их, бага 

хэмжээгээр гялгар уут /плонк/ урагдаж тулгуур төмөр болон бэхэлгээний төмрүүд эвдэрч 

гэмтсэн. Үүнтэй холбогдуулан гэмтсэн хүлэмжүүдийг нийлүүлэгч байгууллагатай утсаар 

холбогдож ажлын хэсэг байгуулан газар дээр нь танилцаж  нийлүүлэгчээс баталгаат 

засварын хугацаанд сэргээн засварлах ажлыг эхлүүлж, 5 хоногийн хугацаанд багтаан 

засварлаж хүлээлгэн өгсөн ба уг хүлэмж засварын ажлаар урагдсан гялгар уутыг бүрэн 

солих, эвдэрсэн төмөр эдлэлүүдийг солих зэрэг ажлууд хийгдэж хүлэмжийн ургалтын 

хэвийн байдлыг хангаж, захиалагч талаас хариуцсан ажилтан хүлээн авсан.   

Ургац хураалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 

Ургац хураалтыг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулан ажилласан. Үүнд: 

1. I үе шат буюу хүлэмжийн ногооны ургац хураалт  

 /Хугацаа: 2020.07.30-2020.09.15/ 

2. II үе шат буюу ил талбайн ургац хураалт 

 /Хугацаа: 2020.08.30-2020.09.25/ 

 Иргэд дээрх хугацаанд ургац хураалтад идэвхтэй оролцож, ургац хураалтын дүн 

мэдээг тухай бүр өгч ажиллаж байв. Мөн иргэдийг Улаанбаатар агропаркад түр байрлан 

ажиллах хугацаанд сахилга бат, дэг журам, аюулгүй ажиллагаа, халдвар хамгааллыг сахиж 

ажиллах талаар байнга мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн. 
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Хүлэмжийн ургац хураалтын үеийн зураг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил талбайн ургац хураалтын үеийн зураг  

Ургац хураалтын дүн, мэдээ 

 Хүснэгтээр харуулбал 

№ Хүнсний ногооны нэр  
Хураасан 
хэмжээ 

/кг/ 

Нэгжийн 
үнэ 

Нийт дүн  

Үүнээс 

Хүнсний 
хэрэгцээндээ  

20% 

Борлуулсан  
80% 
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Ил талбайн ургац 

1 Төмс  304000     800  243,200,000        48,640,000  194,560,000 

2 Сонгино  45000  2,000  90,000,000        18,000,000  72,000,000 

3 Манжин  42500  1,500   63,750,000      12,750,000  51,000,000 

4 Лууван  36500 1,500   54,750,000       10,950,000  43,800,000 

Дүн       531,700,000    106,340,000 425,360,000 

Хүлэмжийн ургац  

1 Өргөст хэмх  30000 3000  90,000,000 18,000,000 72,000,000 

2 Улаан лооль 7500  6,500  48,750,000        9,750,000  39,000,000 

3 Амтат чинжүү  6800  4,500     30,600,000          6,120,000  24,480,000 

4 Бусад ногоо 3400 5,000   17,000,000        3,400,000  13,600,000 

Дүн      280,100,000      56,020,000  224,080,000 

Нийт дүн   916,800,000      83,360,000  733,440,000 

 

  

 “Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар төмс, хүнсний тариалах арга хэмжээ”-нд 

нийслэлийн бүртгэлтэй ажил хайгч 780 иргэнийг бүлгийн зохион байгуулалтад оруулан 

хамруулсан ба хураасан ургацаа иргэд өрхийн хэрэгцээндээ 20 хүртэлх хувийг зарцуулж, 

үлдсэн хувийг борлуулж, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. 

 

➢ Цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээний хүрээнд:   

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн цагийн ажилд зуучлах 

арга хэмжээний хүрээнд ажил хайгч иргэн, оюутан суралцагчдыг  ажил олгогч хувь хүн 

болон аж ахуй нэгж байгууллагад цагийн ажилд зуучлах, түр ажлын байраар хангах, 

суралцах хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх арга 

хэмжээг Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд нийт 9362 цагийн 

ажил хайгч иргэн, оюутан суралцагчдыг хамруулснаас   

- Цахимд суурилсан үйлчилгээ авсан иргэний тоо - 4090 

- Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо- 496 

- Цагийн ажлын биржээр үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо-1046 

- Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв -4226. 
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Цагийн ажлын биржд томоохон ажил олгогч байгууллага болох Номин холдинг, М Си 

Эс, Хүнс экспресс, Жүр үр, Алтан тариа ХХК, Стимо, Баясах трейд,Сюу, Ажигана ХХК, Нано 

Интернэшнл ХХК, Нарта ХХК, Космо трейд, Таван богд фүүдс, Тайгам алтай ХХК зэрэг 186 

аж ахуйн нэгж байгууллагаас 1022 ажлын байрны захиалга авч, цагийн ажил хайгч 822 

иргэнийг цагийн болон түр ажлын байранд зуучилсан. 

Ажил хайгч иргэн, оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд зуучилж орлого нэмэгдүүлэх 

арга хэмжээг  Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Их, дээд сургууль, 

Политехник коллежийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдтэй хамтран 

хэрэгжүүлж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. 

 

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүд /сургуулиар/ 

Их сургууль Дээд сургууль Политехник коллеж 

8 4 6 

    

   Их, дээд сургууль, коллежуудын дэргэдэх оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төвүүдийг хариуцан ажиллаж буй багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулж, 

цагийн ажлын биржийн үйл ажиллагаа, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн цагийн ажилд 

зуучлах арга хэмжээний хүрээнд  ажил хайгч иргэн, оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд 

зуучилж, орлого нэмэгдүүлэх арга хэмжээний талаар мэдээ мэдээлэл өгч, мэдээллийг ил 

тод хүртээмжтэй хүргэх үүднээс  нэгдсэн групп нээж хамтран ажиллаж байна. 

          2020 оны  дугаар сарын 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 22-ны өдрүүдэд Их, дээд 

сургуулийн дэргэдэх “Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүд”-ийн үйл ажиллагаатай 

танилцах ажлыг зохион байгуулж, цаашид өдөрлөг арга хэмжээ зохион байгуулах, оюутны 

цагаар хөдөлмөр эрхлэх журам”-ыг танилцуулж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  
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 Мэдээлэл сурталчилгаа: 

                             

 

                                                                                                 
 

2.2. Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр: 

Хөдөлмөрийн зах зээл, ажил олгогчдын эрэлт, ажлын байр, ур чадварын судалгаа, 

ажилгүй иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн зорилтот бүлгийн иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 

сургалтад хамруулах зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 

дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн ур чадвар олгох” хөтөлбөрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах 

арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж, ХЭДС-ийн 126,5 сая төгрөгөөр 

санхүүжигдэж, 550-аас доошгүй иргэнийг хамруулах байсан боловч Govid-19 цар тахлын 

улмаас улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлан, тодорхой хязгаарлалтууд 

тогтоож, төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд хэрэгжих боломжгүй болсон бөгөөд хөдөлмөр 

эрхлэлтийн дэмжих сангийн санхүүжилт бүрэн зогссон. Бэлтгэл ажлын хүрээнд Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/85 дугаар тушаалаар 

батлагдсан хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөрийн 

жагсаалтыг авч, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад ил тод сурталчлан мэдээлж, бэлтгэл 

ажлыг хангаж ажилласан.  

 

2.3. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр 

Тус газар нь Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөр”-ийн  Залуучуудын Гарааны бизнесийг хөгжүүлэх арга хэмжээг зохион 

байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Бэлтгэл ажлын хүрээнд төвийн 6 

дүүргийн ХХҮХ-үүд дэмжлэг авах, сургалтад хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг бүртгэх  

ажлыг эхлүүлсэн. Хан-Уул дүүрэгт-10 баг, Чингэлтэй дүүрэг-8 баг, Баянзүрх дүүрэг-12 баг, 

Сүхбаатар дүүрэг-5 баг, Сонгинохайрхан дүүрэг-10, Баянгол дүүрэг-10 багийн залуучуудыг 

бүртгэн, сургалтад хамруулахаар бэлтгэж байна. Төвийн 6 дүүргийн ХХҮХ-үүд нийтдээ 

600,0 сая төгрөгийн санхүүжилттэйгээр 55 бүлгийн 275 залуучуудыг тус арга хэмжээнд 

хамруулахаар зохион байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлээд байна. 

Арга хэмжээний хүрээнд гарааны бизнесээ эхлүүлэх, бэлтгэл хурдасгуур, хөрөнгө 

оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах зэрэг үйл ажиллагааг Багануур, Багахангай, 

Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-уул, Чингэлтэй дүүрэгт 3 үе 

шаттайгаар зохион байгуулсан.  

1. Гарааны бизнесээ эхлүүлэх /Startup Weekend/ арга хэмжээнд 329 залуучуудыг 72 

цагийн сургалтад хамруулсан. 

2. Бэлтгэл хурдасгуур /Pre-Accelator/ арга хэмжээнд өмнөх шатнаас шалгарсан 151 

залуучуудыг 65 бүлэгт хувааж  5 долоо хоногийн турш  бизнесийн зөвлөхүүд зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгч ажилласан. 

3. Хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах /Demo Day/ арга хэмжээнд 15 

бүлэг гарааны төслөө танилцуулж өрсөлдсөнөөс 13 бүлэг шалгарч тус бүр санхүүгийн 

дэмжлэг болох 10.000.000 буюу нийт 130,000,000 төгрөгийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 

      

    Цахим  -80%  Гарын авлага-10% Бусад хэлбэр-10% 
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харьяа дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс авч үйл ажиллагаагаа 

эхлүүлээд байна. 

 

3.2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Зорилт № 
Үйл  

ажиллагаа 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот 
түвшин 

/тоо хэмжээ,% 

Хүрсэн түвшин 
хэрэгжилтийн хувь,  

тоо хэмжээ 

Хэрэг 
жилт 

Хувь 

1.Хүний 
нөөцийг 
чадавх
жуулах 

1 
  

Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, 

мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 
чиглэлээр 

зохион 
байгуулсан 

гадаад, 
дотоодын 
сургалт 

Дотоод 
сургалтын 

тоо 

 
5-аас дээш 

2020 онд зохион байгуулах 
сургалтын хэрэгцээний 
судалгааг нийт ажилтан, албан 
хаагчдаас авч, 2020 оны 17 
зорилт бүхий сургалтын 
төлөвлөгөө батлуулан 
хэрэгжилтийг зохион байгуулан 
ажиллав. Тайлант хугацаанд 19 
удаагийн сургалтад давхардсан 
тоогоор 95 албан хаагч 
хамрагдлаа. Үүнд:  

✓ “Апекс гранит” ХХК-тай 
хамтран “Хөдөлмөрийн 
харилцаа, хөдөлмөрийн 
бүтээмж, ХАБЭА” сэдэвт 
сургалт зохион байгуулж, 18 
хүнийг хамруулсан.   

✓ Нийслэлийн Худалдан 
авах ажиллагааны газраас 
2020.02.06-ны өдөр зохион 
байгуулсан төрийн худалдан 
авах ажиллагааны цахим 
систем, үр дүн, тайлан оруулах, 
илгээх тухай арга зүйн 
сургалтад 2 албан хаагчийг 
оролцуулсан.  

✓ Төрийн албан хаагчийн 
мэдлэг, ур чадвар, арга 
барилыг эзэмшүүлэх зорилгоор 
Удирдлагын академийн Төрийн 
албаны сургуулийн Төрийн 
захиргааны ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц сургалтын 
ангид 6 албан хаагч элсэн 
суралцаж, амжилттай төгссөн. 

✓ Мэдээлэл, технологийн 
үндэсний паркаас 2020.06.02-
05-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан “Сүлжээний орчны 
халдлага, дайралтын тухай 
ойлголт, Галт хана /firewall/-ийн 
үүрэг зориулалт, ажиллагааны 
зарчим, галт хана ашиглан 
халдлагаас хамгаалах нь” 
сэдэвт сургалт мэргэжилтэн 
Х.Нямбаяр оролцсон.  

✓ Архивын ерөнхий газраас  
2020.05.05-15-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулагдсан архив, 
албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан 
ажилтнуудад анхан шатны 
мэдлэг олгох, мэргэжүүлэх 
сургалтад ажилтан 

  



57 
 

Б.Шинэцэцэг оролцож, үнэмлэх 
авсан.   

✓ "Бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн төв" төсөлтэй 
хамтран Голомт банкнаас 
зохион байгуулсан “Санхүүгийн 
мэдлэг олгох” сургалт, "Бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв" 
төсөл, “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-
тай хамтран зохион байгуулсан 
“Төсөл бичих арга зүй” сургалт, 
“Хөгжлийн шийдэл” ТББ-аас 
зохион байгуулсан “Хэрэглээ 
ба хуримтлал” сэдэвт 
сургалтуудад давхардсан 
тоогоор 6 албан хаагч 
оролцсон. 

✓ төвөөс 2020.09.21-ний 
өдөр зохион байгуулсан 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” 
сэдэвт сургалтад 12 албан 
хаагч оролцсон.  

✓ Төрийн албаны 
зөвлөлөөс зохион байгуулсан 
Төрийн албаны тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулга 
сургалтад төрийн захиргааны 
болон үйлчилгээний 12 албан 
хаагч оролцлоо.  

✓ Төрийн албаны 
зөвлөлөөс зохион байгуулсан 
төрийн байгууллагуудын Ёс 
зүйн зөвлөлийн нэгдсэн 
зөвлөгөөн 2020.09.14-ний өдөр 
зохион байгуулагдаж, тус 
зөвлөгөөнд 1 албан хаагч 
оролцсон.   

✓ УИХ, НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн “Монгол Улсад 
мэргэжлийн иргэн төвтэй 
төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” 
төсөл, Төрийн албаны зөвлөл 
хамтран 2020.09.24-ний өдөр 
зохион байгуулагдсан 
“Чадахуйн /мерит/ зарчмын 
хэрэгжилт-Хүний нөөцийн 
аудит” салбар зөвлөлийн 
нэгдсэн сургалтад 1 албан 
хаагч оролцсон. 

✓ Монголын бүтээмжийн 
төв, Азийн бүтээмжийн 
Байгууллагатай хамтарсан 
"Мэдлэгийн менежмент" сэдэвт 
чадавх дээшлүүлэх цахим 
сургалтад 2020.07.27-08.07-ны 
өдрүүдэд 1 албан хаагч 
хамрагдаж сертификат авсан.  

✓ Монголын бүтээмжийн 
холбооноос 2020.08.28-ний 
өдөр зохион байгуулсан 
“Бүтээмж удирдлага 
хэрэгжүүлэлтийн стратеги” 



58 
 

сэдэвт сургалтад байгууллагын 
16 албан хаагч оролцсон.  

✓ НЗДТГ, Германы ОУ-ын 
хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэгийн хамтран 
хэрэгжүүлж буй "Монгол дахь 
барилга байгууламжийн эрчим 
хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх 
нь" төслийн хүрээнд зохион 
байгуулсан "Төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын удирдлага" цахим 
сургалтад 1 албан хаагч 
оролцож, 2020.09.18-ны өдөр 
гэрчилгээ авсан. 

✓ "Монгол улсын урт, дунд 
хугацааны бодлоготой 
уялдуулан нийслэлийн дунд 
хугацааны бодлогыг 
боловсруулах нь" сэдэвт 
сургалтад 2 албан хаагч 
оролцсон.  

✓ Сангийн яамнаас 
2020.08.10-14-нд зохион 
байгуулсан орон нутгийн 
төсвийн байгууллагуудыг 
ТАЦНС-д нэвтрүүлэх сургалтад 
2 албан хаагч , 

✓ "Монгол улсын урт, дунд 
хугацааны бодлоготой 
уялдуулан нийслэлийн дунд 
хугацааны бодлогыг 
боловсруулах нь" сэдэвт 
сургалтад 2020,09,16-д газрын 
дарга С.Нямдорж, Стратеги 
төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн Д.Эрдэнэбилэг 
нар,  

✓  “Монгол улсад 
мэргэжлийн, иргэн төвтэй 
төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” 
төсөл, Төрийн албаны 
зөвлөлийн хамтарсан 
2020.09.24-ний өдрийн 
"Чадахуйн /мерит/ зарчмын 
хэрэгжилт-Хүний нөөцийн 
аудит" салбар зөвлөлийн 
нэгдсэн сургалтад тус газрын 
Хүний нөөц, гэрээ, эрх зүй 
хариуцсан мэргэжилтэн,  

✓ 2020.10.09-нд НИТХ-ын 
ажлын алба, нийслэл дэх 
Төрийн аудитын газраас 
хамтран зохион байгуулсан 
"Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилт болон байгууллагын 
үйл ажиллагааг удирдахад 
анхаарах асуудал"  сургалтад 
тус газрын дарга С.Нямдорж 
тус тус оролцсон. 
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Албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

 
80 хувиас 

дээш 

Албан хаагчдын мэдлэг, 
мэргэжлийг дээшлүүлэх 
дотоодын сургалтад албан 
хаагчдын 90-ээс дээш хувь 
хамрагдсан. 

 
 

100 

Гадаад 
сургалтад 

албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

 
20 хувиас 

дээш 

Засгийн газрын 2020 оны 39, 
102, 147, 188 дугаар тогтоолын 
дагуу гамшгаас хамгаалах 
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар 
шилжин ажиллаж байгаатай 
холбогдуулан гадаад сургалтад 
албан хаагчдыг хамруулаагүй 
байна. 

 
 
- 
  

2 3 түүнээс 
дээш жил 

ажилласан 
мэргэшсэн 
боловсон 

хүчний 
үзүүлэлт 

 
70 хувиас 

дээш 

Нийт албан хаагчдын 80 хувь нь 
3 болон түүнээс дээш 
ажилласан, мэргэшсэн 
туршлагатай боловсон хүчнүүд 
байна.   

 
100 

Хэсгийн дундаж:  

2. Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгаа
г хангах 

3 
  

Цалин хөлс, 
шагнал, 
урамшуул 
лын 
тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 
урамшуулалд 
хамрагдсан 
албан 
хаагчдын тоо 

 
Гүйцэтгэлээр 

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын салбарын ажилтны 
өдрийг тохиолдуулан салбартаа 
үр бүтээлтэй, ажил 
хөдөлмөрийн өндөр амжилт 
гарган хамт олноо манлайлан 
ажилласан 2 албан хаагчийг 
ХХҮЕГ-ын даргын 2020 оны 
“Шагнах тухай” А/82 дугаар 
тушаалын дагуу “Хүндэт 
өргөмжлөл”-өөр шагнасан. 

100 

Албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны 
үнэлгээ, 
ажилласан 
жил, ур 
чадварыг 
харгалзан 
олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 
шатлал  ахиу
лах 

 
Гүйцэтгэлээр 

Төрийн албаны тухай хуулийн 21 
дүгээр зүйл, УИХ-ын 2019 оны 
“Төрийн захиргааны албан 
тушаалын зэрэг дэв, түүний 
нэмэгдэл олгох журам батлах 
тухай” 21 дүгээр тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны “Төрийн захиргааны албан 
тушаалын зэрэг дэв, түүний 
нэмэгдэл олгох тухай” А/452 
дугаар захирамжийг тус тус 
удирдлага болгон төрийн 
захиргааны 6 албан хаагчийн 
албан тушаалын зэрэг дэв, 
түүний нэмэгдлийг ахиулан 
олгох тухай Газрын даргын 2020 
оны А/18 дугаар тушаал 
батлагдан, зэрэг дэвийн 
нэмэгдлийг олгосон. 
Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг үндэслэн албан 
хаагчид сар бүр төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан бөгөөд газар, 
хэлтсийн дарга нар албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээг 
бодитой, үнэн зөв үнэлэх, 
үнэлгээний дагуу цалин 
урамшуулал олгох, хариуцлага 

100 



60 
 

тооцох асуудлыг Төрийн албаны 
тухай хууль болон Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
даргын 2019 оны 47 дугаар 
тогтоол, бусад холбогдох дүрэм, 
журамд нийцүүлэн ажиллалаа.  

4 
  

Албан 
хаагчдын 

ажлын 
байрны 
хэвийн 

нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 

байдал 
  

Ажлын 
байрны 
таатай 
орчны 
сэтгэл 

ханамжийн 
санал 

асуулга 

 
Сэтгэл 

ханамж 80 
хувиас дээш 

Байгууллагын албан хаагчдын 
ажлын байрны хэвийн 
нөхцөлийг ханган ажиллаж 
байна. Ажлын байрны таатай 
орчныг ажилтнуудаас авсан 
сэтгэл ханамжийн судалгаагаар 
85-аас дээш хувьтай байна.  

100 

Албан 
хаагчдад 
сар бүр 

олгох хоол, 
унааны 
зардлыг 

нэмэгдүүлэх 

 
Гүйцэтгэлээр 

Төрийн албаны тухай хуулийн 
41 дүгээр зүйлийн 41.3, 61 
дүгээр зүйлийн 61.1.3, 61 
дүгээр зүйлийн 61.1.10, Засгийн 
газрын 2019 оны 06 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
албан хаагчид нөхөх төлбөр 
олгох журам”-ын 8.2, 8.4 
заалтын дагуу албан хаагчдад 
олгох унаа, хоолны 
хөнгөлөлтийн хэмжээг Газрын 
даргын 2020 оны “Албан 
хаагчдад олгох унаа, хоолны 
хөнгөлөлтийн хэмжээг 
шинэчлэн батлах тухай” А/07 
дугаар тушаалаар шинэчлэн 
батлуулж, сар бүрийн цалин 
дээр олгогдож байна. 

100 

5 
  

Албан 
хаагчдын 

эрүүл 
мэндийг 

хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

  

Эрүүл 
мэндийн 

урьдчилан 
сэргийлэх 

үзлэг 

 
Жилд 1-ээс 

доошгүй 
удаа 

Энэ онд ажилтан, албан 
хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулах ажлыг салбарын 
яамнаас нэгдсэн журмаар 
зохион байгуулахаар болсон 
боловч, Засгийн газрын 2020 
оны 39, 102, 147, 188 дугаар 
тогтоолын дагуу гамшгаас 
хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн 
байдлаар шилжин ажиллаж 
байгаатай холбогдуулан тус 
ажил хойшлогдоод байна.  

- 

Албан 
хаагчдын 

хамрагдалт 

 
100 хувь 

-  
100 

Хэсгийн  дундаж:  

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ:  
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1.3. ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 

Нийслэлийн хэмжээнд төрийн үйлчилгээний www.eservice.ulaanbaatar.mn дэд 

системийг бүрэн нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан тус Газрын хүний нөөц, цагийн бүртгэл, 

үүрэг даалгавар, өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, төсөв 

санхүү, албан бичгийн шийдвэрлэлт зэрэг бүхий л үйл ажиллагаа erp.ulaanbaatar.mn 

системээр хэрэгжиж байна.  

Архивын ажлын хүрээнд: 

✓ Архивын ажлын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж холбогдох 

албан тушаалтнаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Байгууллагын тухайн онд хөтлөгдөх хөтлөх 

хэргийн нэрийн жагсаалтыг төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын Баримт бичиг хянан шалгах 

комиссын хурлаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

✓ Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу байгууллагын зохион байгуулалтын 

нэгжүүдээс хүлээн авах, бүртгэх, ангилан төрөлжүүлэх, бүрэн бүтэн байлгах, удирдлагын 

үйл ажиллагаанд ашиглуулах, байнга хадгалах баримтыг сонгон, байгууллагын архивд 

хүлээн авсан. Нийт 195 хадгаламжийн нэгж байгууллагын архивд хүлээн авснаас байнга 

хадгалах 47, 70 жил хадгалах 5, түр хадгалах 143 хадгаламжийн нэгж байгаа бөгөөд данс, 

бүртгэл хөтлөн, ангилан төрөлжүүлсэн байна. 

✓ 2019 оны газрын үндсэн үйл ажиллагааны 59 тушаал, хүний нөөцийн 61, нийт 120 

тушаалыг Archive edoc программд шивэн цахим архив үүсгэсэн байна. 

Нэг удаагийн 
тэтгэмж 

урашууллын 
болон бусад 

зардал-
21,910,479

Тэтгэмж-
300,000

Урамшуула
л-

14.318.369

Мөнгөн 
олговор-
1,094,268 

Илүү цаг-
5.497.842 

Хүүхдийн 
бэлэг-

700,000

http://www.eservice.ulaanbaatar.mn/
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Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: 

✓ Газрын хэмжээнд нийт 34 хүсэлт, 3 гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд бүрэн 

шийдвэрлэж, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5 хоног 23 цаг байна.  

✓ Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, тайланг улирлаар гарган Нийслэлийн 

Үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлсэн.  

Албан хэрэг хөтлөлт ажлын хүрээнд:  

✓ Газрын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр /А/ 38, хүний нөөцийн чиглэлээр /Б/ 52 

тушаал гарсныг дугаар өгч, бүртгэн эх хувийг зориулалтын хатуу хавтсанд хадгалж байна. 

✓ Газрын хэмжээнд нийт 819 албан бичиг ирснээс 400 нь хариутай, 419 нь хариугүй 

албан бичиг байсныг хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэсэн.  

✓ Тус газрын явсан албан бичгийн боловсруулалтад монгол хэл бичгийн дүрмийн 

дагуу баримт бичгийн стандартыг мөрдөж бүртгэн хариу ирүүлэгчийн байдалд хяналт тавьж 

ажилласан.  

Дотоод ажлын хүрээнд: 

✓ 2020 оны байдлаар нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн 

хуваарийн дагуу нийт 12 удаа хуралдах байснаас дэлхий дахинд шинэ төрлийн 

коронавирус гарсантай холбоотойгоор 5 удаа хуралдсан бөгөөд холбогдох 10 үүрэг 

даалгаврын биелэлтийг тухай бүрд гарган, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 

хүргүүлсэн. Биелэлт 100% 

✓ Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан тус байгууллагын 

албан хаагчид 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ноос 12 дугаар сарын 11-ний хооронд 

цахимаар ажилласан бөгөөд, тайланг 7 хоног бүр хэлтсүүдээс авч нэгтгэн, нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар болон Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт 

хүргүүлэн ажиллалаа.  

✓ Албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системийг ашиглан албан хаагчдад ирсэн бичгийн 

шийдвэрлэлт болон явуулж буй албан бичигт тухай бүрд хяналт тавин ажиллаж байна. 

✓ Газрын даргын 2020 онд баталсан албан хэрэг хөтлөлтийн журмын дагуу ирсэн 

бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтлөн, шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

✓ Шийдвэрлэсэн албан бичгийг Edoc системийн хяналт цэсээр дахин баталгаажуулж 

үг үсэг, найруулгын алдааг хянан шалган ажиллалаа.   

 

 Албан бичиг боловсруулалтын хүрээнд: 

- “Монгол улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилго 2030-ын хэрэгжилтийг дэмжих төсөл”-

ийн хүрээнд Сонгинохайрхан, Налайх дүүргүүдэд хэрэгжих дунд хугацааны бодлогын 

баримт бичигт тусгах  саналыг боловсруулж, ажлын хэсэгт хүргүүлсэн.   

- Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд  тусгах 

санал боловсруулж, хугацааны дотор холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.    

- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, “Нэг хот-Нэг 

стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн зах 

зээлийн /ХЗЗ-2, ХЗЗ-1, ХЗЗ-1А/ маягтуудын өөрчлөлтөд тусгах саналыг тус тус 

боловсруулан, холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлэн 

хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

- Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны /Койка/ 

байгууллагын төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 

төслийн саналыг боловсруулан 2020 оны 02 дугаар сард НЗДТГ-ын Төсөл хөтөлбөр, хяналт 

зохицуулалтын хэлтэст хүргүүлсэн. 

- Стандарт, хэмжил зүйн газраас 2016 онд баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ 

үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага” MNS:6620-2016 Монгол улсын стандарт болон 
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Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2020 оны А/04 дүгээр тушаалаар 

баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааны журам”-ын эмхэтгэлийг 

салбарын албан хаагчдын хэрэгцээнд зориулан боловсруулж, газрын даргад танилцуулав. 

- НИТХТ-ийн 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн 

үүрэг даалгаврын дагуу газрын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж, “Бичил 

бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг Хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн тухай хууль, журамд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, НЗДТГ-ын 

холбогдох хэлтсүүдэд хүргүүлсэн.  

 

3.4. БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  

ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/18 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт, 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар 

хавсралт болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэл болгон “Ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөр”-ийн “Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга 

хэмжээ”-ний хүрээнд үнэлгээний хороог Газрын даргын 2020 оны А/17, А/20, А/21 дүгээр 

тушаалаар тус тус байгуулж, үрийн төмс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, сонгинын үр 

нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, нарийн ногоо тариалах хүлэмж нийлүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулах 3 тендерийг хуулийн дагуу цахимаар зохион байгууллаа. Үүнд:  

1. “Үрийн төмс нийлүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулах” НХЭГ/ХЭХ-2020/01 дугаар бүхий 

нээлттэй тендерийн урилгыг төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-д 

2020 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр нийтэлж, 2020 

оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр тендерийн нээлтийг 

хийсэн. Тендерт “Цавчим цахир” ХХК /үнийн санал-

74,525,000/, “Цэц капитал” ХХК /үнийн санал-

57,200,000/, “Диший хоршоо” /үнийн санал-

74,450,000/, “Хүрээ дизайн” ХХК /үнийн санал-

59,400,000/, “Гүн орон зай” ХХК /68,250,000/-ууд 

тендер ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 14, 27, 28 

дугаар зүйл, Сангийн сайдын 2012 оны 194 дүгээр 

тушаалын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан 

тендерийн үнэлгээний заавар, маягтын дагуу 

тендерийг хянан, үнэлсэн. 

Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр “Цавчим 

цахир” ХХК,  “Цэц капитал” ХХК, “Диший” хоршоо, 

“Хүрээ дизайн” ХХК-ууд “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 

27.1.3 дахь заалтын дагуу тендерийн баримт бичигт 

заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй тул тендерт 

шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлэн,  хуулийн 

29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу үнэлгээний 

http://www.tender.gov.mn-д/
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хорооны дүгнэлтээр тус тендерт чадварын шаардлага хангаж, “Хамгийн сайн үнэлэгдсэн” 

тендер ирүүлсэн оролцогч “Гүн орон зай” ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг 

хүргүүлэн, захиалагчид “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 47.2.2 дахь заалтын дагуу зөвлөмж хүргүүлсэн.  

Захиалагч “Гүн орон зай” ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл 

хүргүүлснээс хойш ажлын 6 хоногийн дараа буюу 2020 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр 

НХЭГ/ХЭХ-2020/01 дугаар бүхий “Үрийн төмс нийлүүлэх гэрээ”-г байгуулсан.  

2. “Сонгинын үр нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” НХЭГ/ХЭХ-2020/02 дугаар 

бүхий тендерийн баримт бичгийг үнэлгээний хороо боловсруулан 2020 оны 04-р сарын 29-

ний өдөр үнийн санал авах урилгыг төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-д нийтэлж, 

2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр тендерийн нээлтийг 

хийсэн. Тендерт “Дөрвөн-Өлзий” ХХК \үнийн санал-

45.000.000 төгрөг\, “Люкомс” ХХК \үнийн санал 39.600.000 

төгрөг\-ууд тус тус үнийн санал ирүүлсэн бөгөөд “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 14, 27, 28 

дугаар зүйл, Сангийн сайдын 2012 оны 194 дүгээр 

тушаалын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан тендерийн 

үнэлгээний заавар, маягтын дагуу тендерийг хянан, 

үнэлэхэд тендерт оролцогч “Дөрвөн-Өлзий” ХХК нь 

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.2 дахь заалтын дагуу 2020 

оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар 

105.848.112.09 төгрөгийн татварын үлдэгдэлтэй буюу 

татварын өртэй байсан нь тендерийн ерөнхий нөхцөлийг 

хангаагүй. Мөн оролцогч “Люкомс” ХХК нь хуулийн 27 

дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.3 дахь заалтын дагуу 

тендерийн баримт бичигт заасан нөхцөл, шаардлагыг 

хангаагүй байна. 

Дээрх 2 оролцогч нь тендерийн ерөнхий шаардлага 

хангаагүй тул тендерт шалгараагүй тухай мэдэгдэл 

хүргүүлэн, хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1 дэх заалтын 

дагуу бүх тендерээс татгалзаж, тендерийг дахин зарлах 

тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.  

Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг дахин боловсруулан 2020 оны 05 

дугаар сарын 18-ны өдөр төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

www.tender.gov.mn-д нийтэлж, 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр “Сонгинын үр 

нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” НХЭГ/ХЭХ-2020/04 дугаар бүхий тендерийн нээлтийг 

хийсэн. Тус тендерт “Люкомс” ХХК тендер ирүүлсэн ба үнэлгээний хороо холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу тендерт үнэлгээ хийхэд тус оролцогч нь чадварын шаардлагыг хангаж, 

“Хамгийн сайн үнэлэгдсэн” тендерээр шалгарсан бөгөөд оролцогчид гэрээ байгуулах эрх 

олгох тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн.  

Үнэлгээний хорооноос гарсан дүгнэлтийг захиалагчид хүргүүлэн, “Люкомс” ХХК-тай 

46,750,000 төгрөгөөр гэрээ байгуулахыг зөвлөмж болгож, талууд 2020 оны 06 дугаар сарын 

03-ны өдөр НХЭГ/ХЭХ-2020/04 дугаар бүхий “Сонгинын үр нийлүүлэх гэрээ”-г байгуулсан.   

3. Нарийн ногоо тариалахтай холбоотой хүлэмж нийлүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулах НХЭГ/ХЭХ-2020/03 дугаар бүхий тендерийн баримт бичгийг боловсруулан 

2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр  төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

www.tender.gov.mn-д нийтэлж, 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр нээлтийг хийсэн.  

http://www.tender.gov.mn-д/
http://www.tender.gov.mn-д/
http://www.tender.gov.mn-д/
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Тус тендерт “Их булаг интернэйшнл” ХХК /үнийн санал-40,920,000/, “Бат хүлэмж” 

ХХК /үнийн санал-40,800,000/, “Хүрээ дизайн” ХХК /үнийн санал-36,960,000/, “Бэрсүн” ХХК 

/үнийн санал-40,800,000/-ууд тендерт оролцож, үнийн санал ирүүлсэн.  

Оролцогч “Бат хүлэмж” ХХК, “Хүрээ дизайн” ХХК-уудын тендерийг “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 14 

дүгээр зүйлийн дагуу ерөнхий нөхцөлийг магадлан, төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим систем /www.tender.gov.mn/-ээс Татварын өргүй тодорхойлолтыг лавлахад 2020 оны 

05 дугаар сарын 06-ны байдлаар татварын үлдэгдэлтэй гарсан бөгөөд хуулийн 14 дүгээр 

зүйлийн дагуу 14.1, 14.1.2 дахь заалтын дагуу тендерийн ерөнхий нөхцөлийг хангаагүй тул 

уг тендерт шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн.  Мөн “Бэрсүн” ХХК нь “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 

дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.3 дахь заалтын дагуу тендерийн баримт бичигт заасан нөхцөл, 

шаардлагыг хангаагүй тул тендерт шалгараагүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.  

 

Оролцогч “Их булаг интернэйшнл” ХХК нь тендерийн баримт бичгийн шаардлагыг 

хангаж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул хуулийн дагуу ажлын 6 хоногийн 

дараа тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулах тухай мэдэгдлийг 172 тоот 

албан бичгээр хүргүүлэн, захиалагчид “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 47.2.2 дахь заалтын дагуу зөвлөмж 

өгсөн.  

Талууд хуулийн хугацаанд буюу 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр НХЭГ/ХЭХ-

2020/03 дугаар бүхий “Хүлэмж нийлүүлэх гэрээ”-г байгуулсан.  

Тендер, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой бүхий л баримт бичиг, төлөвлөгөө, 

тайлан мэдээг хууль журамд заасан хугацааны дотор шилэн дансны болон  

ulaanbaatar.procurement@gmail.com цахим хуудсанд тухай бүр байршуулан ажиллалаа.  

 

3.5. НИЙСЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД 

 ГАРГАСАН ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ТУХАЙ  

Бодлогын болон эрх зүйн баримт бичиг, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын 

баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2017 

оны А/121 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар тушаалаар 

батлагдсан журмууд, үнэлэх аргачлалын дагуу үнэлж дүгнэв. Мөн дээрх тогтоол шийдвэр, 

дүрэм журмыг үндэслэн хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны үр дүнг тооцон ажиллаж байна.   

Эрх зүйн баримт бичгийн L-monitoring программд Монгол улсын Ерөнхийлөгч, УИХ, 

Засгийн газар, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Тэргүүлэгчдийн хурлын  

http://www.tender.gov.mn/
mailto:ulaanbaatar.procurement@gmail.com
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тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжууд, Засгийн Газар болон Нийслэлийн Засаг 

даргын албан даалгавар, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, НХХЯ, ХХҮЕГ, 

Нийслэлийн удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар зэрэг захирамжлахуйн баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг улирлаар Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу гарган дээд шатны 

байгууллагуудад тайлагнан ажилласан.  

Хяналт-шинжилгээ, дотоод мониторингийн жилийн ажлын төлөвлөгөө, тус 

байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд НЗДТГ-аас өгсөн зөвлөмж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

дэмжих сангийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд Нийслэл дэх төрийн Аудитын газраас 

өгсөн зөвлөмж, дүгнэлтийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, дээд шатны байгууллагуудад тайлагнан ажиллав.  

Албан хаагчдын ирцийн бүртгэлийг хурууны хээний автомат төхөөрөмжөөр бүртгэж, 

уг төхөөрөмжийг нийслэлийн erp.ulaanbaatar.mn системд бүрэн холбосноор хоцрогдол 

арилж, цаг ашиглалт сайжирсан.  

Тайлант хугацаанд холбогдох дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан даалгавар, 

чиглэл зөвлөмж, хяналтын байгууллагуудаас тавигдсан акт, албан шаардлагыг хяналтад 

бүрэн авч, хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 2020 онд 40 гаруй тогтоол шийдвэрийн 100 гаруй 

заалтыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг улирлаар гарган холбогдох дээд шатны 

байгууллагуудад тайлагнан ажиллалаа.  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр болон Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл, Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүд, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 

зэрэг бодлогын болон эрх зүйн баримт бичгүүдийн тайлан, биелэлтийг Нийслэлийн Засаг 

даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар баталсан журмын дагуу заасан хугацаанд 

НЗДТГ-ын холбогдох хэлтсүүдэд тайлагнан ажилласан.  

Мөн Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, УИХ-

ын 2017 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 

онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн холбогдох /1.2, 1.9, 14.8/ заалтын хэрэгжилтийг Монгол 

Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу гарган Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний Ерөнхий 

газарт тайлагнан ажиллалаа.  

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 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 болон Байгууллагын нууцын 
тухай, Төрийн нууцын тухай хуулиудын хэрэгжилтийг 
ханган, байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт 
эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, 
зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зохион байгуулалтын 
бүтэц, албан хаагчдын ажлын байрны жагсаалт зэрэг 
мэдээллүүдийг байршуулан тухай бүр шинэчлэн 
ажиллалаа.  
Тус байгууллага нь 2020 онд 20 хүний орон тоотой, 393,5 
сая төгрөгийн урсгал үйл ажиллагааны төсөвтэй, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан 3  
хөтөлбөрийн 7 арга хэмжээнд 1.186,5 сая төгрөгийн 

100 
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санхүүжилттэй, НИТХ-аас баталсан 2 дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн ажилласан ба бүтэц, орон тоо, батлагдсан 
төсвийг хууль тогтоомжийн дагуу зарцуулан, хяналт тавин 
ажиллав. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, Засгийн 
газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 11 дүгээр 
хавсралтаар баталсан “Ил тод байдлын шалгуур 
үзүүлэлт”-ийг хангаж, байгууллагын ubbirj.ub.gov.mn 
болон shilendans.gov.mn цахим хуудсанд санхүү төсөв, 
төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан болон бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын 
дүгнэлт зэрэг 27 нэр төрлийн мэдээллийг хууль журамд 
заасан хугацааны дотор оруулж хэвшсэн. ХЭДС-ийн 
болон санхүүгийн үйл ажиллагааны сарын мэдээ тайланг 
хууль журамд заасан маягтын дагуу үнэн зөв гаргаж, дээд 
шатны байгууллагад цаг хугацаанд нь тайлагнан 
ажиллав. 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр улс, орон 
нутгийн хэмжээнд баримталж буй бодлого, шийдвэр, 
байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд 
сурталчлах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулав. Үүнд:   

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2019-
2020 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан хөтөлбөрүүд, зохион 
байгуулсан арга хэмжээ, ХНХЯ, ХХҮЕГ, НЗДТГ-аас 
гаргасан хууль, эрх зүйн актууд, холбогдох бусад мэдээ, 
мэдээллийг Газрын албан ёсны  www.ubbirj.ub.gov.mn 
цахим хуудас, фэйсбүүк хуудсууд, 131896 тусгай 
дугаараар иргэд, олон нийтэд хүргэв. 

✓ 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. 

✓ Тайлант хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
үйл ажиллагаа болон Covid-19 халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх талаарх тогтоол шийдвэр, мэдээ, мэдээллийг 
нийт 22,3 мянга гаруй иргэнд хүргэсэн. Үүнээс 
байгууллагын албан ёсны www.ubbirj.ub.gov.mn  цахим 
хуудас, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” болон 
“Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар” цахим 
хуудсаар 213.618 иргэнд, 131896 тусгай дугаарын 
www.smsservice.opensoft.mn/ үйлчилгээгээр 6776 иргэнд, 
цахим зуучлалын үйлчилгээгээр 1141 ажил олгогч,  1335 
иргэнд, UB JOB аппликейшнаар 165 иргэнд  мэдээ, 
мэдээллийг хүргэсэн байна.  

✓ ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө 
өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээний хүрээнд 3866, 
байгууллагын цахим хуудас, фэйсбуук хуудсаар 
дамжуулан 21,3 мянга, цахим үйлчилгээгээр 974 
/http://smsservice.opensoft.mn/, UB JOB аппликейшн/ 
иргэнд тус тус мэдээлэл хүргэсэн байна. 

✓ Иргэд сул чөлөөтэй ажлын байрны мэдээллийг тус 
Газрын https://job.opensoft.mn/ бүртгэлийн систем дэх UB 
JOB аппликейшн болон www.ubbirj.ub.gov.mn цахим 
хуудас, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн “Өөртөө 
үйлчлэх хэсэг” суурин таблетыг ашиглан авах боломжтой 
боллоо.  

2 

Үйлчилгээ, захидал 
харилцааны асуудал 
хариуцсан албан 
хаагчийн эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр, албан 
тушаал, ажиллах журам, 

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, 

90 

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


68 
 

харилцах утас, иргэдийг 
хүлээн авч уулзах 
цагийн хуваарийг цахим 
хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

мэдээллийг олон нийтэд ил тод байршуулан, тухай бүр 
шинэчлэн ажиллалаа. Тайлант хугацаанд Нийслэлийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын www.ubbirj.ub.gov.mn цахим 
хуудсаар хэрэглэгчдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 
танилцуулга, видео, хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, 
хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр цаг үеийн мэдээ мэдээлэл, 
нийтлэл, хөтөлбөр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой зар мэдээлэл  зэрэг нийт 197 мэдээллийг 
оруулан 4209  хандалт авсан байна.  

3 

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, нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/606 дугаар 
захирамжийн дагуу байгууллагын цахим хуудас, 
мэдээллийн самбарт Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 
үйлчилгээ, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 
баталсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн 
танилцуулга, бусад хөдөлмөр эрхлэлтийн арга хэмжээ, 
өдөрлөг яармаг, хэлэлцүүлгийн талаар мэдээллийг тухай 
бүр шинэчлэн байршуулж ажиллалаа. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих арга хэмжээ, хөтөлбөрт хамрагдагсдад 
шаардагдах баримт, бичгийн бүрдлийн жагсаалтыг цахим 
хуудсанд байршуулсан.   

90 

4 

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 тухайн онд хэрэгжүүлэхээр  
баталсан хөтөлбөр, түүнд хэрхэн хамрагдах талаарх 
мэдээллүүд;  
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 2020 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, албан хаагчдыг 2020 онд 
чадавхжуулах 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: 
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Тайлант хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 
санхүүжилтээр тус газраас 172,0 сая төгрөгийн өртөг 
бүхий Үрийн төмс /82,5 сая/, сонгинын үр /47,5 сая/, 
худалдан авах, нарийн ногоо тариалах 12 ширхэг хүлэмж 
/42,0 сая/ худалдан авах 3 тендерийг цахимаар зохион 
байгууллаа. Тендер, худалдан авах ажиллагаатай 
холбоотой бүхий л баримт бичиг, төлөвлөгөө, тайлан 
мэдээг хууль журамд заасан хугацаанд шилэн дансны 
болон  ulaanbaatar.procurement@gmail.com цахим 
хуудсанд тухай бүр байршуулан ажиллалаа.  

5 

Шинээр боловсруулж 
байгаа бодлогын баримт 
бичиг болон захиргааны 
хэм хэмжээний актын 
шийдвэрийн төслийг 
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; 

Тайлант хугацаанд  
- НИТХТ-ийн 2020.02.05-ны өдрийн хуралдааны 
тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу “Бичил 
бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн 
хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн боловсруулж, НЗДТГ-ын 
холбогдох хэлтсүүдэд хүргүүлсэн.  
- Монгол улсын стандарт болон Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газрын даргын 2020 оны А/04 дүгээр 
тушаалаар баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төвийн үйл ажиллагааны журам”-ын эмхэтгэлийг 
салбарын албан хаагчдын хэрэгцээнд зориулан 
боловсруулсан.  
- Мөн тус газраас Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөдөлмөрийн зах 
зээлийн /ХЗЗ-2, ХЗЗ-1, ХЗЗ-1А/ маягтуудын өөрчлөлтөд 
тусгах саналыг тус тус боловсруулан, холбогдох дээд 
шатны байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлсэн.  
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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:  

- Ажил хайгч иргэн, ажил олгогчид зориулсан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээг хөнгөвчлөх, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор https://job.opensoft.mn/ бүртгэлийн 
системтэй холбосон UB JOB гар утасны аппликейшнийг 
2020 оны 01 дүгээр сараас үйлчилгээнд нэвтрүүллээ. 
Энэхүү аппликейшн нь ажил хайгч иргэд бүртгүүлэх, 
сонгосон хайлтаар мэдээлэл авах, ажил олгогч сул 
чөлөөтэй ажлын байрны мэдээллээ бүртгүүлэх зэрэг 
үйлчилгээг IOS, Android үйлдлийн системтэй бүх төрлийн 
гар утас, таблетаар ажлын цаг үл харгалзан авах, 
мэдээллийг аюулгүй, түргэн шуурхай солилцох 
боломжийг олгож байна.   

- Аппликейшний хэрэглээг жигдрүүлэх зорилгоор 
мэдээлэл сурталчилгаа, шаардлагатай нэмэлт 
сайжруулалт, хөгжүүлэлтийн ажлыг тухай бүр хийсэн 
бөгөөд иргэдэд өөртөө үйлчлэх хэсэг байгуулж, 2 ширхэг 
таблет шинээр суурилуулав.  

- “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааны 
журмыг холбогдох хууль, тогтоомж, стандартад 
нийцүүлэн боловсруулж, Газрын даргын 2020 оны А/04 
дүгээр тушаалаар баталлаа.  

- Газрын даргын 2020 оны А/03 дугаар тушаалаар 
2020.01.27-02.21-ний өдрийн хооронд төвийн үндсэн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2 албан 
хаагчийг томилон ажиллуулж, бүртгэл мэдээллийн санг 
баяжуулах, программд шинжилгээ хийх, сайжруулах, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний байгууллагын 
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стандартыг хангуулах, санал боловсруулах, шинээр 
нэвтрүүлж буй үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд сурталчлах, 
төвийн өрөө танхимуудад холбогдох дүрэм журмын 
талаарх мэдээлэл, санамж байрлуулах зэрэг 
шаардлагатай арга хэмжээг авч, ажил эрчимжүүлэн 
ажилласан. 

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 сургалтын 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, сургалтын 
байгууллагуудын нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа 
үйл ажиллагааны чиглэлийг мэдээллийн самбартаа 
байрлуулан, сурталчилж байна.  
Бусад асуудлын хүрээнд, Шүүхийн байгууллагаар 
хянагдаж, тус газар нэхэмжлэгчээр оролцсон маргаанд 
байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцон, нэр 
бүхий 2 иргэнд холбогдох иргэний хэрэгт нийслэлийн 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай хамтран шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцсон.  

✓ ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны “Нийслэлийн 
хэмжээнд гарааны бизнесийн арга хэмжээг зохион 
байгуулах тухай” А/227 дугаар тушаал болон мөн газрын 
даргын 2017 оны “Гарааны бизнесийг дэмжих загварыг 
туршилтаар хэрэгжүүлэх удирдамж батлах тухай” А/242 
дугаар тушаалын дагуу нэр бүхий иргэнтэй “Мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгч, төгсөгчдийн 
бүлэгт эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг олгох” 06 
дугаартай гэрээ байгуулж, 9,0 сая /есөн/ төгрөгийн эргэн 
төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгосон бөгөөд тус иргэн 
гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлээгүй тул 
Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан  шатны 
шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Хэрэг шүүхэд шатанд 
хянагдаж байна.  

✓ Аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хамтран ажиллах 
56 гэрээний төслийг хянаж, нэгдсэн дугаар олгосон. 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, 23, 24 дүгээр зүйлийг 
үндэслэн байнгын болон түр ажлын байранд томилогдсон 
давхардсан тоогоор 7 албан хаагчтай байгуулах 
хөдөлмөрийн гэрээний төслийг боловсруулан талууд 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулав.   
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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 болох 
хугацааг цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

Тус байгууллага нь тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл 
ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 
олгодоггүй болно. 

 

9 

Салбарын хэмжээнд 
улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон 
гадаадын зээл, 

Байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, хөдөлмөрийн харилцаа, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, авилгаас 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжууд болон 
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тусламжаар хэрэгжүүлж 
байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 
явц, байдлын талаарх 
мэдээллийг цахим 
хуудсандаа байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

Газрын даргын “А” тушаалууд, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлөөс 2020 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан 
хөтөлбөрүүдэд хэрхэн хамрагдах, зохион байгуулагдсан 
арга хэмжээний талаарх мэдээллүүдийг нээлттэй, ил тод 
байршуулсан. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 
2020 оны 01 дүгээр тогтоолоор баталсан Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн  

1. Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар 
олгох хөтөлбөрийн  

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах;  
2. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн  
- Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, түр ажлын 

байраар хангах; 
- Цагийн ажилд зуучлах; 
- Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо 

тариалах;  
3. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг 

дэмжих хөтөлбөр;  
- Гарааны бизнесийг хөгжүүлэх арга хэмжээ 
4. Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээ, ажилд зуучлах үйлчилгээ зэрэг хөтөлбөр 
арга хэмжээний хэрэгжилт, явц, байдлын талаар 
Ulaanbaatar.mn болон Ubbirj.ub.gov.mn цахим хуудас, 
нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар-фэйсбуук 
хуудаст байрлуулан тухай бүр мэдээллийг шинэчлэн 
ажилласан.  

Хэсгийн дундаж хувь:  95% 

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; 

- Тус газрын дарга П.Батхүлэг өөрийн хүсэлтээр албан 
тушаалаас чөлөөлөгдсөн тул Сургалт, судалгааны 
хэлтсийн дарга С.Нямдорж газрын даргын албан үүргийг 
түр орлон гүйцэтгэсэн бөгөөд удирдах албан тушаалтны 
сул орон тоо гарсантай холбогдуулан ХНХЯ-ны 
захиалгаар удирдах албан тушаалын тусгай шалгалт 
зохион байгуулагдаж, Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 
оны “Нэр дэвшүүлж, санал болгох тухай” 174 дүгээр 
тогтоол болон холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэл 
болгон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 
оны Б/15 дугаар тушаалаар тус газрын даргаар 
томилогдсон.  
-  Сургалт, судалгааны хэлтсийн олон нийттэй харилцах, 
цагийн ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд 
2020.01.02-ны өдрөөс эхлэн сул орон тоо гарсан тул 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулан, сул орон тоог нөхөх 
тухай хүсэлтийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

ерөнхий газарт 2020.05.25-ны өдрийн 187 тоот албан 
бичгээр холбогдох материалын хамт хүргүүлсэн.  
- Мөн 2020.09.01-ний өдрөөс сургалт, судалгааны 
хэлтсийн хөдөлмөрийн харилцаа, зорилтот бүлгийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоо 
гарсан бөгөөд уг орон тоонд Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2020 оны Зохион байгуулалтын зарим 
арга хэмжээний тухай 01 дүгээр зөвлөмжийн 2.2 
дахь заалтыг үндэслэн сул орон тоонд тусгай 
шалгалт зохион байгуулагдах хүртэлх хугацаанд 
Баянгол дүүргийн ХХҮХ-т ажиллаж байсан нэг албан 
хаагчтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажилд түр 
томилов. 

100 
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2 

Албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангах 
ажлын хүрээнд албан хаагчдаас зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
орох гишүүдийн саналыг авч, Газрын даргын 2020 оны 
А/23 дугаар тушаалаар 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 
шинэчлэн байгуулж, байгууллагын цахим хуудас, 
мэдээллийн самбарт ил тод байршуулсан. 

100 

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 нууц болон Байгууллагын нууцын 
тухай, Төрийн нууцын тухай хуулиудын хэрэгжилтийг 
ханган 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 
цахим хуудсанд захирамжлахуйн баримт бичгийг бүртгэх, 
тайлан мэдээг заасан хугацаанд хүргүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 
байдлаар тус байгууллагаас А тушаал 59, Б тушаал 61 
нийт 120 тушаал гарсан бөгөөд тухай бүрд мэдээллийн 
санд бүртгэн оруулсан. 2017 оноос хойших 
захирамжлахуйн баримт бичгийг мэдээллийн санд нөхөн 
оруулах ажил бүрэн хийгдэж дууссан.  

90 

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 2020 онд гарсан Б тушаалууд 
болон хүний нөөцийн чиглэлээр хийгдэх ажлын 
төлөвлөгөөг мэдээллийн самбар болон 
http://ubbirj.ub.gov.mn цахим хуудасны хууль эрх зүй цэсэд 
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. 
Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн дагуу тус 
газар нь ажилтан, албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын 
бүтээмж, үр дүн, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх 
зорилгоор “Сахилгын зөрчилд авах арга хэмжээний тухай 
жагсаалт”-ыг боловсруулж, мөрдөн ажиллаж байна. 
Албан хаагчдын өдөр тутмын ирцийн бүртгэлийг 
нийслэлийн erp.ulaanbaatar.mn системтэй холбосон 
хурууны хээний автомат төхөөрөмжөөр бүртгэж байна.  

90 

5 

Албан хаагчдын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 
ажиллагааг үнэн зөв, 
шударга болгох 
чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга 
хэмжээний талаар 
цахим хуудсандаа 

Тус байгууллага нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
даргын 2019 оны 47 дугаар тушаалын дагуу гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг албан хаагчид 
сар, улирал бүр гарган, холбогдох дээд шатны 
байгууллагуудад тайлагнан ажиллаж байна. 
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан мэдээг 
http://ubbirj.ub.gov.mn/-д ил тод байршуулсан.   

- 

http://ublegal.mn/
http://ubbirj.ub.gov.mn/
http://ubbirj.ub.gov.mn/-д
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ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан мэдээлж 
байх; 

Хэсгийн дундаж хувь: 95% 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 95% 

 

Холбогдох хууль тогтоомжийг удирдлага болгон 18 албан хаагчид газрын даргын 
тушаалаар цалинтай, цалингүй чөлөө олгосон байна. Үүнд: 

 
№ Овог нэр Албан тушаал Шийдвэрийн 

огноо, дугаар 
Тайлбар 

1 Б.Болормаа Нийтлэг үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн 

2020.01.02 Б/01 Хүүхэд асрах 
чөлөө 

2 Б.Сайнжаргал Хөтөлбөр, төсөл хариуцсан 
мэргэжилтэн 

2020.01.06 Б/02 Цалинтай 
чөлөө 

3 Г.Ганзориг Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн 
дарга 

2020.01.06 Б/03 Цалинтай 
чөлөө 

4 Д.Отгонтуяа Сургалт, судалгаа, хөтөлбөр 
хариуцсан мэргэжилтэн 

2020.01.07 Б/05 Цалинтай 
чөлөө 

5 Г.Гантүшиг Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга 

2020.01.07 Б/06 Цалинтай 
чөлөө 

6 Т.Аззаяа Ахлах мэргэжилтэн 2020.02.10 Б/09 Цалинтай  

7 Х.Орхончимэг Нийтлэг үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн  

2020.02.17 Б/10 Цалинтай 
чөлөө 

8 Б.Шинэцэцэг Дотоод ажил, архив, бичиг хэрэг, 
даргын туслах 

2020.02.18 Б/11 Цалинтай 
чөлөө 

9 Г.Гантүшиг Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга 

2020.04.07 Б/15 Цалингүй 
чөлөө 

10 Д.Баясгалан Ахлах мэргэжилтэн 2020.05.12 Б/17 Цалинтай  

11 Б.Сайнжаргал Хөтөлбөр, төсөл хариуцсан 
мэргэжилтэн 

2020.05.20 Б/19 Цалинтай 
чөлөө 

12 Д.Отгонтуяа Сургалт, судалгаа, хөтөлбөр 
хариуцсан мэргэжилтэн 

2020.06.02 Б/24 Цалинтай 
чөлөө 

13 Г.Гантүшиг Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга 

2020.06.28 Б/26 Цалингүй 
чөлөө 

14 Г.Гантүшиг Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга 

2020.07.06 Б/29 Цалингүй 
чөлөө 

15 Д.Эрдэнэбилэг  Мэргэжилтэн  2020.07.22 Б/31 Цалинтай  

16 Д.Энхмандах Мэргэжилтэн  2020.09.02 Б/41 Цалинтай  

17 О.Гэрэлцогт Ажилтан  2020.10.01 Б/49 Цалинтай 

18 Д.Эрдэнэбилэг  Мэргэжилтэн  2020.10.01 Б/50 Цалинтай  
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

5. 1. ТҮНШЛЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төв, Цагийн ажлын биржээр дамжуулан байгууллагын 

үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, нийслэлийн хүн амын 

хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор салбарын болон 

орон нутгийн холбогдох төрийн болон төрийн бус 

байгууллагууд, дүүрэг, хороод, албан бус салбартай уялдаа 

холбоотой хамтран ажиллаж, хамтын ажиллагаа, түншлэлийг 

бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон талт ажлыг зохион байгууллаа. Тус 

ажлын хүрээнд:  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, арга 

хэмжээний хүрээнд дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны мэдээ, 

тайланг авч нэгтгэн, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

хэрэгцээ, шаардлагын талаар мэдээлэл солилцож 

ажиллалаа.  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүрээнд 

төр, хувийн хэвшлийн 1141 ажил олгогчийн 5543 ажлын 

байрны захиалгыг төвлөрүүлж, хөдөлмөрийн зах 

зээлийн бүртгэлийн системд бүртгэв. 

✓ http://lmis.gov.mn/, https://job.opensoft.mn/ системүүдийн 

хүрээнд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий 

газрын Мэдээллийн технологийн төв, “Опенсофт” ХХК-

тай системийн хэвийн ажиллагаа, шаардлагатай 

хөгжүүлэлт, сайжруулалтын чиглэлээр уялдаа 

холбоотой ажиллалаа.  

✓ “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Бүлгийн зохион 

байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга 

хэмжээнд бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдээс гадна 

зорилтот иргэдийг тэгш, хүртээмжтэй хамруулах 

зорилгоор 9 төрийн бус байгууллагатай хамтран 

ажиллаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй, ажил олоход 

хүндрэлтэй 130 гаруй иргэдийг хамруулсан. Мөн арга 

хэмжээний бэлтгэл ажлын хүрээнд хөрс, усны 

шинжилгээ, ургамал хамгаалал, техник хэрэгслийн 

засвар үйлчилгээ, усалгаа болон хяналтын системийн 

найдвартай ажиллагааны чиглэлээр холбогдох 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллалаа.   

✓ “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд 

“Чанарын удирдлагын менежментийн тогтолцоо 

/ISO9001/” стандартыг байгууллагын хэмжээнд 

нэвтрүүлэх зорилгоор Стандарт, хэмжил зүйн газраас 

мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө авч, уялдаа холбоотой 

ажиллав.  

✓ Нийслэлийн хэмжээнд төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэрүүд, хэрэгжүүлж буй 

үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг байгууллагын албан ёсны мэдээллийн 

сувгуудаар дамжуулан иргэд, олон нийтэд сурталчлан, нутгийн захиргааны 

http://lmis.gov.mn/
https://job.opensoft.mn/
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байгууллагуудаас чиг үүргийн хүрээнд 

зохион байгуулж буй аян, арга 

хэмжээний хүрээнд хамтран ажиллаж 

байна.  

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагааны талаарх мэдээллийг 

Нийслэлийн Хэвлэл мэдээллийн алба 

болон Arslan.mn, Монголын радио болон 

байгууллагын албан ёсны мэдээллийн 

сувгуудаар дамжуулан иргэд, олон 

нийтэд тухай бүр хүргэлээ. 

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээ 

болон өдөрлөг яармагийн хүрээнд 30 

гаруй ажил олгогч байгууллага болон 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 

ажилласан байна. 

✓ 2020 онд шинэ төрлийн коронавирус 

/Covid-19/-ийн халдвар дэлхий дахинд 

тархсантай холбогдуулан Монгол улсын 

Засгийн газар, Улс, нийслэлийн онцгой 

комисс болон холбогдох бусад 

байгууллага, албан тушаалтны тушаал, 

шийдвэрүүдийг хөдөлмөрийн зах зээлд 

оролцогч талуудад тухай бүр хүргэж, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахин 

ажиллалаа.  

✓ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв, Цагийн ажлын бирж, Монголын 

Оюутны Холбооны дэргэдэх Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн ажилтан, албан 

хаагчид 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, оюутан 

суралцагчид болон төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

харилцан туршлага солилцож, цаашид уялдаа холбоотой хамтран ажиллах талаар 

хэлэлцэв. Монголын Оюутны Холбооны дэргэдэх Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

төвийн ажилтан, албан хаагчдад Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл 

ажиллагаа, мэдээллийн систем, орчин нөхцөлийг танилцуулж, мэргэжлийн арга 

зүйгээр ханган ажиллалаа.      
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✓ “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын албан хаагчдын 

чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд Нийслэлийн үйлчилгээний 

нэгдсэн төв, Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын дэргэдэх Сургалт 

судалгааны төвтэй хамтран 

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн 

төвийн албан хаагчдад зориулсан 

сургалтыг халдвар хамгааллын 

дэглэмийн дор Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих төвд 2020 оны 05 дугаар сарын 

25-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 12-ны 

өдрийн хооронд зохион байгуулсан.  

✓ 2020 оны 09 дүгээр сарын 23-нд ХХҮЕГ, 

аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

байгууллагуудын дарга, мэргэжилтнүүд 

тус газарт ажиллан, дэмжих төвийн үйл 

ажиллагаатай танилцав. Уулзалтын 

үеэр шинэлэг үйлчилгээ, арга хэмжээ 

болох бүртгэлийн системийг 

танилцуулж, харилцан туршлага 

солилцов. 

✓ Цагийн ажлын бирж нь ЦАЙНЫ 

ЕРТӨНЦ, НАНО  ИНТЕРНЭШНЛ, ЭМ 

ЖИ СИ,  ХАППИ ТРЕЙД, ДОЛООН 

БОЛДОГ, ҮҮРИЙН ЖИМ, ГЯЛС ХӨӨС, 

HAPPY PRO STANDART, МНАЙЖИ, 

ЧОЙЖИН ТЕМПЛ зэрэг ХХК болон 

МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ ХОЛБОО, 

ЕМАРТ ХУДАЛДААНЫ ТӨВ-тэй 186 аж 

ахуйн нэг байгууллагатай байнгын 

хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна.  

✓ Ажил хайгч иргэн болон ажил олгогчдод 

зориулсан дадлагажих-зөвлөн 

чиглүүлэх арга хэмжээг 2 удаа, 

ЭМЖИСИСТАР ХХК, Номин холдинг 

ХХК-тай хамтран зохион байгууллаа.  

✓ Оюутнуудад мэргэжлийн ур чадвараа 

нэмэгдүүлэх, ажлын байрны чиг 

баримжаатай болох, төгсөөд 

тогтвортой ажлын байраар хангагдах, 

хөдөлмөрт бэлтгэгдэх таатай нөхцөл 

бүрдүүлэх үүднээс дадлагажих-зөвлөн 

чиглүүлэх арга хэмжээг 2 удаа, 2  байгууллагатай хамтран зохион байгууллаа. Үүнд: 

- Цагийн ажил олгогч ЭМЖИСИСТАР ХХК-ны “катеринг зөөгч” ажлын байранд 

15 оюутныг дадлагажуулан сургаж мэргэшүүлэв.   
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- Номин холдинг ХХК-д мэдээлэл 

технологийн инженер, санхүү 

эдийн засагч, худалдаа 

үйлчилгээний мэргэжилтэн, 

хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

5 оюутан залуучуудыг 

дадлагажуулж мэргэшүүлэв.  

✓ 2020 оны нэгдүгээр сард “Емарт” 

худалдааны төвд зохион 

байгуулагдсан үзэсгэлэн экспо-д 40 

гаруй оюутан, залуучууд цайны 

амталгааны цагийн ажил хийсэн. 

✓ 2020 оны 01 дүгээр сард Мишээл экспо 

төвд зохион байгуулагдсан “Цагаан сар 

2020” үзэсгэлэн худалдаанд 100  гаруй 

оюутан, залуучууд, цагийн ажил хайгч 

иргэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ савлах 

бэлэг багцлах цагийн ажил хийсэн.  

✓ 2020 оны 05 дугаар сард Гялс хөөс ХХК 

-тай  барилгын дараах цэвэрлэгээний 

ажилд оюутан, залуучууд болон цагийн 

ажил хайгч иргэдийг тогтмол ажиллуулах тал дээр хамтран ажиллаж байна. 

                
 

5.2. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ 

2019 онд байгуулагдсан Хөдөлмөр, 

нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2019-2020 оны 

6 бүлэг 51 заалт бүхий улсын 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 бөгөөд хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн ослыг 

бууруулах тухай асуудлыг төрийн болон 

төрийн бус байгууллагуудын оролцоотойгоор 

талууд хамтран хэрэгжүүлж байна.   

Тайлант хугацаанд Хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгааллын яамны 2020 оны 03 

сарын 11-ны өдрийн 2/750 албан тоотоор 

дүүргүүдийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудад 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

урьдчилан сэргийлэх үзлэг хяналт хийх, арга 

зүйгээр хангах, сурталчлах, мэдээлэл 

зөвлөмж өгөг зэрэг арга хэмжээг цахим орчин 

болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 

дамжуулан хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.  
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Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагаас гаргасан “Ослыг тэглэх алсын хараа” - “7 

алтан дүрэм”-ийг олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд тус байгууллагаас видео, 

постер бэлтгэн байгууллагын цахим хуудас, фэйсбуук хуудсанд байршуулан ажиллалаа. 

Мөн ослыг тэглэх алсын харааны “7 алтан дүрэм” бүхий эдийн засгийн хуанлийг 1000 

ширхгийг хэвлүүлж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийслэлийн салбар 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон төрийн ба төрийн бус 400 гаруй байгууллагуудад тараагаад 

байна.  

Ажлын байрны эрүүл ахуй, 

халдваргүйжүүлэлтийн дүрэм журмыг 

сахих, хоорондын зай барих зэрэг 

зөвлөмжүүдийн хүрээнд доорх 

поструудыг гаргаж цахим орчинд 

байршуулан мэдээллээ. 

2. ХАБЭА-н хууль тогтоомж, түүнийг 

хэрэгжүүлэх, ажлын байранд осол гэмтлээс 

урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах, эрсдэлийн үнэлгээ хийх 

аргачлалыг биетээр үзүүлсэн 2 төрлийн 

видео хичээл бэлтгэн youtube, байгууллагын 

цахим хуудас болон Safety first ХАБЭА-н 

мэдлэг, мэдээлэл – 7729 дагагчтай групп, 

ХАБЭА инженер ажилтны – 14101 дагагчтай 

группэд тус тус байршуулж иргэн, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад сурталчилсан.  

3. ХАБЭА-н мэдлэг бататгах “Цахим 

сорил” боловсруулан ажиллуулснаар 701 

иргэн мэдлэгээ сорьсон байна. 

4. ХНХС-ын 2020 оны А/80 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Ажлын байранд 

Covid-19 халдварын тархалтаас урьдчилан 

сэргийлэх, ажилтны эрүүл мэндийг 

хамгаалах зөвлөмж”-ийг давхардсан тоогоор 

1000 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагад 

цахимаар хүргүүлсэн. 
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