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бодлогын баримт бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв  

/сая 

төгрөгөөр/ 
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Хүрсэн түвшин 
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/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэтгэлийн 

 хувь 

1. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилтын хүрээнд: 

Бүх нийтийн бүрэн, бүтээмжтэй, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ. 

Гүйцэтгэлийн зорилт 1.1. Залуучуудыг  бизнес эрхлэх сургалт, арга хэмжээнд хамруулан, гарааны бизнес эрхлэлтийг дэмжинэ. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.1 дэх заалт, Нийслэлийг 2021-2025 онд 
хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 3.3.2 дахь заалт 

1.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Залуучуудыг бизнес эрхлэлтийн 
сургалтад хамруулах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

252.0 

Гарааны 
бизнесийн 
сургалтад 

хамрагдсан 
залуучуудын 

тоо 

584 750 

   “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөр”-ийн Шилдэг “Старт-Ап” 
залуучуудад санхүүгийн дэмжлэг олгох 
арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд 
зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг 
ханган, газрын даргын 2022 оны А/11 тоот 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан 
хамтран зохион байгуулахаар хүсэлт 
ирүүлсэн 6 байгууллагаас сонгон 
шалгаруулж эрх бүхий 3 байгууллагатай 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулаад 
байна.   
    Тус арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлтэй 

залуучуудын бүртгэлийн үйл ажиллагааг 

2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 

06 дугаар сарын 12-ны өдрийн хооронд 

зохион байгуулж нийт 478 залуучуудыг 

бүртгэж, хөдөлмөр эрхлэх ур чадварын 

үнэлгээ (профайлинг) хийгдэж байна.  

50% 



1.1.2. 
Гарааны бизнесийн санааг 
хөгжүүлж, шалгарсан төслүүдэд 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 

Санхүүгийн 
дэмжлэг авсан 

багийн тоо 
18 18 Хугацаа болоогүй.  - 

Гүйцэтгэлийн зорилт 1.2. Ажил хайгч иргэн, оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд зуучилж, орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 
таван жилийн үндсэн чиглэлийн 3.3.1 дэх заалт 

1.2.1. 

Цагийн ажлын байр бий 
болгосон ААНБ-ын хамтын 

ажиллагааг сайжруулж, хамтран 
ажиллах 

ХЭДС 

49.0 

Ажлын байр 
бий болгосон 

аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

454 500 

   Тус байгууллагын дэргэдэх “Цагийн 
ажлын бирж” нь оюутан, залуучуудыг 
цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээг 
нийслэлийн хэмжээнд 17 их, дээд 
сургуулийн дэргэдэх “Оюутны хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төв”-тэй хамтран 
зохион байгуулан ажиллаж байна. 
Хөтөлбөрийн хүрээнд 131 ажил олгогч 
байгууллагаас 1577 цагийн ажлын 
байрны захиалга хүлээн авсан. 
   Тайлант хугацаанд цагийн ажил хийх 
хүсэлтэй 1739 оюутан, залуусыг бүртгэн, 
1661 оюутан, залуусыг түр болон цагийн 
ажлын байраар хангасан байна. 

50% 

 
 

Цагийн ажилд 
хамрагдсан 

оюутан 
залуучуудын 

тоо 

6048 7000 

1.2.2. 

 
 
 
 
Их, дээд сургууль, 
Политехникийн коллежийн 
дэргэдэх "Оюутны хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төв"-ийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэн, 
хамтран ажиллах 

тоо 18 18 

   Тус газар нь 2021-2022 оны хичээлийн 
жилд Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа их, дээд сургууль, политехник 
коллеж, МСҮТ-ын Оюутны хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 17 төвтэй хамтран 
ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулан 
мэргэжил, арга зүйгээр хангаж, дэмжин 
ажиллаж байна.  
   Тус төвүүд нь хагас жилийн байдлаар 
698 ажлын байрны захиалга хүлээн авч 
800 оюутан, залуусыг цагийн болон түр 
ажлын байраар хангасан байна.  
    Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 5 
удаагийн  сургалтыг танхимаар болон 
цахимаар  зохион байгуулж 707 оюутан, 
залуучуудыг хамруулсан байна.  

70% 

1.2.3. 
Хөдөлмөрийн өдөрлөг яармаг 
зохион байгуулах тоо 2 2 

   Тайлант хугацаанд Эко констракшн, М 
Жи Си Стар зэрэг ажил олгогч 
байгууллагуудтай хамтран 2 удаагийн 

50% 



ажлын байрны өдөрлөгийг оюутан, 
залууст зориулан зохион байгуулсан. 
    Өдөрлөгөөр нийт 51 ажлын байр 
зарлагдаж, 93 оюутан, залуучуудыг 
бүртгэн, 47 оюутан, залуучуудыг ажлын 
байранд зуучилсан.  

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.   

Гүйцэтгэлийн зорилт 1.3. Хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл мэдээллийн систем болон цахим хөдөлмөрийн биржийг хөгжүүлэх замаар үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.2 дахь заалт, Нийслэлийг 2021-2025 онд 
хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.15.1 дэх заалт 

1.3.1. 

 

 

 

 

 

Нийслэлд үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын бий болгосон 
шинэ ажлын байрыг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байгууллагуудаар 
дамжуулан бүртгэх 

- 

тоо 6109 5000 

  Ажил олгогч байгууллагаас ирүүлсэн 
хүсэлт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд 
нийслэлд шинээр бий болсон 2142 ажлын 
байрыг хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл 
мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсэн.  
   Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
шинэ ажлын байр 49.4 хувиар өссөн 
байна. Дүүргээр нь харуулбал:   

• Сүхбаатар-347 

• Сонгинохайрхан-656 

• Хан-Уул-236 

• Баянгол-246 

• Баянзүрх-378 

• Чингэлтэй-212 

• Багахангай-10 

• Налайх-42 

• Багануур-15 

70% 

 1.3.2. 

 
 
 
Шинэ болон байнгын ажлын 
байр олноор бий болгосон аж 
ахуйн нэгж байгууллагыг олон 
нийтэд сурталчлан таниулах 
ажлыг зохион байгуулах 

тоо 4 4 

   Шинэ болон байнгын ажлын байр бий 
болгосон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг 
олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг 
дараах байдлаар зохион байгуулан 
ажиллаа. Үүнд: 
- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газар, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамны цахим хуудсуудад 
шинэ ажлын байр бий болгосон болон 
ажлын байрны захиалга ирүүлсэн 167 

50% 



аж ахуйн нэгж байгууллагын 
мэдээллийг байршуулсан. 

- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр 
дамжуулан ажил олгогчийг дэмжих 
зорилгоор Хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтийн аяныг 21 удаа зохион 
байгуулж 1442 ажлын байр 
зарлагдаж, 1357 ажил хайгч иргэн 
ажлын ярилцлагад орсноос 522 
иргэнийг ажилд зуучилсан байна.  

- Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй 
залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх 
“Оролцоо” төслийн нэгдүгээр ээлжид 
үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, 
эрүүл мэнд, хийн аж ахуй, газрын 
тосны салбарт үйл ажиллагаа явуулж 
буй 105 ажил олгогч байгууллагын 
үйл ажиллагаа, сул чөлөөтэй 
зарлагдсан 813 ажлын байрны 
мэдээллийг төслийн 14 хоногийн 
вакумжуулсан сургалтад “Ажил 
олгогчийн цаг”-аар видео хэлбэрээр, 
мөн “Ажил олгогчийн булан”-гаар 
дамжуулан цаасан болон бусад 
хэлбэрээр оролцогчдод танилцуулж, 
сурталчилж байна. 

1.3.3. 

 
 
 
 
 
"Хөдөлгөөнт бирж" үйл 
ажиллагааг  алслагдсан хороо, 
дүүргийн иргэдэд хүргэн 
ажиллах 

тоо 5    5 

   Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 
ажиллагааны хүртээмж, үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх, алслагдсан дүүрэг, 
хороодын иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох, хөдөлмөрийн зах 
зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, 
ажилгүй иргэдийг бүртгэх, ажилд зуучлах 
зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 
үйлчилгээг нэг дороос хүргэх зорилгоор 
2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр  
“Хөдөлгөөнт бирж”-ийг Чингэлтэй 
дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтсийн дэргэдэх 
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 

50% 



үйлчилгээний загвар төвд тус дүүргийн 
алслагдсан хороодын иргэдийг 
хамруулан зохион байгуулж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ, арга хэмжээг нэг 
цэгээс үзүүлж, 56 иргэнд мэдээлэл 
зөвлөгөө өгч, ажил хайгч 12 иргэнийг 
бүртгэн ажлын байр санал болгосон. 

Гүйцэтгэлийн зорилт 1.4.  Мэргэжлийн болон давтан сургалтад иргэдийг хамруулан, тохирох ажлын байранд зуучилна. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.2.3. дахь заалт, Нийслэлийг 2021-2025 
онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.15.3 дахь заалт 

1.4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ажил, мэргэжилгүй иргэдийг 
мэргэжлийн болон давтан 
сургалтад хамруулан, ажлын 
байранд зуучлах 

ХЭДС 

450.0 

 

тоо 352 1000 

  Орлого багатай өрхийн ажил эрхлээгүй 
насанд хүрсэн гишүүдийг мэргэжил 
эзэмшүүлэх, ур чадварыг ахиулах ажлын 
хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний 
зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх 
хөтөлбөр”-ийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
танхимын сургалтад 2022 онд нийт 1000 
иргэнийг хамруулахаар бэлтгэл ажлыг 
ханган, тус арга хэмжээг хамтран зохион 
байгуулах эрх бүхий 28 сургалтын 
байгууллагатай гэрээ байгуулж, 
Нийслэлийн төвийн 6 дүүргээс суралцах 
иргэдийн судалгааг нийгэм, эдийн засгийн 
5 үзүүлэлт, 59 мэргэжлийн дагуу авч 
нэгтгэхэд 1361 иргэн суралцах хүсэлт 
ирүүлсэн байна. Суралцах чиглэлээр нь 
ангилбал: 

• Машин механизмын оператор-
114 

• Барилга, техникийн үйлчилгээ-
199 

• Тогооч-192 

• Хөдөө аж ахуй, хүнсний 
чиглэлээр-88 

• Нярав, компьютер-80 

• Үсчин, гоо сайхан-370 

• Оёдол-233 

• Гар урлал, наамал-51 

70% 



• Аялал жуулчлал 22 

• Бусад-12 
   2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
байдлаар 6 сургалтын байгууллагад 8 
чиглэлээр 197 иргэн суралцаж байна.  

1.4.2. 

Мэргэжлийн болон  давтан 
сургалтад хамрагдах иргэдийн 
40-өөс доошгүй хувь нь бүрэн 
дунд, түүнээс доош 
боловсролтой мэргэжилгүй, 
ажлын туршлагагүй залуучууд 
байхаар зохион байгуулах 

хувь 40 40 

   Сургалтад хамрагдахаар хүсэлт 
ирүүлсэн 1361 иргэний 980 буюу 72 хувь 
нь бүрэн дунд түүнээс доош 
боловсролтой мэргэжилгүй, ажлын 
туршлагагүй  залуучууд байна.  
  

70% 

1.4.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Хөдөлмөрийн зах зээлд 
эрэлттэй байгаа мэргэжил 
болон иргэдийн мэргэжлийн 
сургалтад хамрагдах эрэлт 
хэрэгцээг тодорхойлох 
судалгааг хийх 

тоо  1 1 

     Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
судалгааны институтийн Хөдөлмөрийн 
зах зээлийн эрэлтийн барометрийн 
судалгаанаас ажил мэргэжлийн хамгийн 
их хомсдолтой байсан нь үйлдвэрлэл, аж 
ахуйн туслах ажилтан, барилгын туслах 
ажилтан, ачигч гэх мэт энгийн ажил 
мэргэжлийн хомсдол 24,3 хувь, тогооч, 
жолооч, зөөгч, гагнуурчин, дэлгүүрийн 
кассчин, өнгөлгөөний болон барилга 
угсралтын мужаан зэрэг мэргэжлүүд 18,2 
хувь, механик инженерийн техникч, 
цахилгааны инженер, сувилагч, ахлах 
нягтлан бодогч, малын эмч зэрэг ажиллах 
хүчний хомсдол 5,6 хувийг эзэлж байна. 
Дээр дурдсан ажил мэргэжлийн ажиллах 
хүчний хомсдол  нийт ажиллах хүчний 
хомсдолын 54,2 хувийг эзэлж байна.  
    Эдгээрээс барилга болон үйлдвэрлэл 
аж ахуйн туслах ажилтан, цэвэрлэгч, 
харуул хамгаалалтын ажилтан нь сүүлийн 
10 жил эрэлттэй ажил мэргэжлийн 
жагсаалтад тогтмол дурдагдаж байна 
 

30% 

2. Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

2.1. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 

Гүйцэтгэлийн зорилт  2.1.1. Байгууллагын ил тод байдлыг ханган ажиллана. 

Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, удирдлагын тухай хууль, ЗГ-ын 2020 оны 206 дугаар тогтоол 



2.1.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
Байгууллагын дотоод зохион 
байгуулалт, архив,  албан 
хэрэг хөтлөлт, өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлт,  
төлөвлөгөө, тайлан мэдээ 
гаргах ажиллагааг хуулийн 
дагуу шийдвэрлэлтэд хяналт 
тавьж ажиллах 

- хувь 100 100 

   Байгууллагын дотоод зохион 
байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт, 
өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, 
төлөвлөгөө, тайлан мэдээ гаргах үйл 
ажиллагааг хууль тогтоомжид заасны 
дагуу шийдвэрлэн ажиллаж байна. 
   Тайлант хугацаанд хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын дагуу нийт 149 
хадгаламжийн нэгжийг байгууллагын 
архивд хүлээн авснаас байнга хадгалах 
46, түр хадгалах 96, 70 жил хадгалах 7 
байна.  
    Тус газарт нийт 17 өргөдөл ирж хуулийн 
хугацаанд бүрэн шийдвэрлэгдсэн байна. 
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 5 хоног 8 цаг 6 минут 
байна.  
     Мөн нийт 488 /хариугүй 399, хариутай 
89/ албан бичиг ирснийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэсэн. 

70% 

2.1.1.2. 

 
 
 
 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль, Шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж, 
байгууллагын үйл ажиллагааг 
иргэд, олон нийтэд нээлттэй, 
ил тод, төрийн үйлчилгээг хүнд 
сурталгүй, шуурхай хүргэх 

- хувь 100 100 

   Байгууллагын үйл ажиллагаандаа 
мөрдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, заавар, хөдөлмөрийн тухай хууль, 
хүний нөөцийн бодлого, төсөв, 
санхүүгийн ил тод байдлыг ханган 
байгууллагын цахим сайтад хагас жилийн 
байдлаар нийт 341 мэдээ, мэдээллийг 
байршуулан олон нийтэд түгээн 651659 
иргэнд хүргэн ажиллаа. Үүнд: 
1. Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг 
хангах  чиглэлээр:  
-  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм болон холбогдох 
бусад хууль, эрх зүйн актууд;  

70% 
 



- 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 2022 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, албан хаагчдыг 
2022 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, зэрэг 
мэдээллийг шилэн дансны цахим 
хуудсанд сар бүр 17 төрлийн мэдээллийг 
заасан хугацаанд тус тус байршуулан 
ажиллаж байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт 2.1.2. Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын ил тод байдлыг ханган ажиллана. 

2.1.2.1. 
Байгууллагын тухайн жилийн 
төсөв, төсөвт оруулсан нэмэлт, 

- хувь 100 100 
    Байгууллагын төсөв, төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан болон 

70% 



өөрчлөлт, төсвийн гүйцэтгэл, 
төсвийн төсөл, санхүүгийн 
тайланд хийсэн аудитын 
дүгнэлтийг байгууллагын 
цахим хуудас болон шилэн 
данс, мэдээллийн  самбарт 
ойлгомжтой  байршуулан 
мэдээлж, иргэд, иргэний 
нийгмийн зүгээс төсвийн 
зарцуулалтад хяналт тавих 
боломжийг бүрэн ханган 
ажиллах 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 
байгууллагын цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт байршуулсан. 
       Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий мөнгөн гүйлгээг тухай бүр, төсөвт 
орсон нэмэлт, өөрчлөлт, төсвийн 
гүйцэтгэл болон  санхүүгийн тайланд 
хийсэн аудитын дүгнэлтийг шилэн дансны 
цахим хуудсанд заасан хугацаанд 
байршуулан ажиллаж байна. 

2.1.2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
Төсвийн тухай хууль, Шилэн 
дансны тухай хууль болон 
бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу 
байгууллагын батлагдсан 
төсвийг зориулалтын дагуу үр 
өгөөжтэй, хэмнэлттэй 
зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй 
байх, санхүүгийн тайлан 
мэдээг хуулийн хугацаанд үнэн 
зөв гарган холбогдох 
газруудад хүргүүлэх 

 

 

 

- 

хувь 100 100 

    2022 оны үйл ажиллагааны төсөв 
5,637,0 сая төгрөг ба үүнээс цалин хөлс 
болон нэмэгдэл урамшуулалд 396,0 сая 
төгрөг зарцуулахаар батлагдсан. 2022 
оны 05 дугаар сарын байдлаар 138,2 сая 
төгрөг зарцуулсан нь цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшуулалд төсөвлөсөн нийт 
дүнгийн 34.9%-ийг эзэлж байна.          
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний 
зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөр арга 
хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих санд 1,209,0 төгрөгийн орлого 
орж ирснээс 2022 оны 06 дугаар сарын 
15-ний өдрийн байдлаар  1,122.8 сая  
төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Шилэн 
дансны тухай хуулийн дагуу 
байгууллагын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 
мэдээллийг сар бүр, төсөв, өмч, хөрөнгө 
зарцуулах талаар гаргасан шийдвэрийг 
хуульд заасан хугацаанд 
https://info.shilendans.gov.mn/-д оруулан, 
санхүүгийн тайлан мэдээг холбогдох 
газруудад хуулийн хугацаанд нь 
хүргүүлэн, өр, авлага үүсгээгүй ажиллаж 
байгаа болно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

Гүйцэтгэлийн зорилт 2.1.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тохирсон цагийн болон түр ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.2.2 дахь заалт 



2.1.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих цахим хуудас 
ажиллуулах,  байнгын болон 
түр ажлын байранд зуучлах  

- тоо 91 100 

   Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах 
зорилгоор шинээр нээсэн “НХЭГ 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуудас” 
фейсбүүк пэйж хуудас болон 
байгууллагын албан ёсны цахим сайт, 
пейж хуудаснууд, 9 дүүргийн цахим хаяг 
нийт 14 вэб хуудсаар дамжуулан 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын 
байрны зар, үйлдвэрлэсэн бараа 
бүтээгдэхүүнийг сурталчлан борлуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх болон бусад холбогдох 
мэдээ мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна. 
   Нийслэлийн хэмжээнд тайлант 
хугацаанд ажил хийх хүсэлтэй 137 
хөгжлийн  бэрхшээлтэй иргэнийг бүртгэж, 
32 иргэнийг ажлын байранд зуучилсан. 

50% 

Гүйцэтгэлийн зорилт 2.1.4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 

2.1.4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Хөдөлмөрийн харилцаа, 
хөдөлмөрийн хүрээний суурь 
зарчим, үндсэн эрхийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

- 

Зохион 
байгуулсан 

арга хэмжээний 
тоо 

1 1 

    Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн 
хөгжил, боловсрол, эрүүл мэндийн 
асуудал хариуцсан орлогч З.Төмөртөмөө 
болон дүүргүүдийн Засаг даргын орлогч 
нарт хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 
гурван талт болон сум дүүргийн 
хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах 
гурван талт хороо байгуулах  талаар 
танилцуулга хийсэн. 
    Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 05 
дугаар сарын 05-ны өдрийн А/625 дугаар 
захирамжаар Нийслэлийн хөдөлмөр, 
нийгмийн түншлэлийн гурван талт хороо 
байгуулагдаж, Хөдөлмөр, нийгмийн 
түншлэлийн гурван талт Үндэсний 
хорооны 2022 оны 05 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн 
эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт 
хорооны дүрэм”-ийн 2.2-т заасны дагуу 
дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан 
зохицуулах гурван талт хороог 

70% 



нийслэлийн 9 дүүрэгт байгуулж, 2022 оны 
06 дугаар сарын 13-ны өдөр тус 
гишүүдийг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамтай хамтран 
чадавхжуулах сургалтад хамруулсан. 
   Цахим орчинд хууль тогтоомж, дүрэм, 
журмыг танилцуулах, соён гэгээрүүлэх 
ажлыг тухай бүр зохион байгуулж, 10 
гаруй төрлийн постер, 2 шторкийг түгээн 
ажилласан. 
    Хөдөлмөрийн харилцааны маргаан, 
хөдөлмөрийн гэрээ, хамтын гэрээ болон 
бусад асуудлаар иргэдэд зөвлөгөө өгч, 
холбогдох эрх бүхий байгууллагуудын 
мэдээллийг хүргэсэн. 

2.2. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 

Гүйцэтгэлийн зорилт 2.2.1. ”Бүх шатанд мэргэшсэн албан хаагчидтай байж, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй, ил тод, нээлттэй, тэгш зарчмыг 
баримтлан хүргэх, нийгмийн итгэлцлийг бэхжүүлэх” арга хэмжээг зохион байгуулж, тайлагнана. 

Төрийн албаны тухай хууль – 24, 29  дүгээр зүйл 

2.2.1.1. 

 
 
 
 
 
Байгууллагын албан хаагчдыг 
чадавхжуулах сургалтын 
төлөвлөгөөг батлуулан 
хэрэгжүүлж, мэргэшүүлэх багц 
сургалт,  болон албан 
тушаалын ажлын байрны 
сургалтыг тасралтгүй зохион 
байгуулах  

- хувь 100 100 

    Ажилтан, албан хаагчдын мэргэшил, ур 
чадварыг сайжруулах зорилгоор 
сургалтын хэрэгцээний судалгаа авсны 
дагуу  чадавхжуулах сургалтын 
төлөвлөгөөг 2022 оны 02 дугаар сарын 
14-ний өдөр батлуулан хэрэгжүүлж 
байна. 
    Тус байгууллага нь 20 албан хаагчтай 
бөгөөд тайлант хугацаанд давхардсан 
тоогоор 346 албан хаагчийг салбарын үйл 
ажиллагаа, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, 
архив, албан хэрэг хөтлөлт болон бусад 
чиглэлээр зохион байгуулагдсан 49 
төрлийн /254 цаг/ сургалтад хамруулсан. 
    Мөн албан хаагчдын ур чадвар, 
мэдлэгийг дээшлүүлэх, сонирхолтой 
мэдээллээр хангах зорилгоор 
“Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг 14 хоног 
тутамд хуваарийн дагуу зохион байгуулж 
байна. 

70% 



2.2.1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Байгууллагын үйл 
ажиллагааны хүрээнд 
холбогдох хууль тогтоомжийг 
дагаж мөрдүүлэх, 
ажилтнуудын төрийн албан 
хаагчийн сахилга хариуцлага, 
ёс зүй, ажлын гүйцэтгэл, цаг 
ашиглалт, хөдөлмөрийн 
сахилга, дэг журмыг сахиулж, 
хяналт тавьж, ажиллах 

- хувь 100 100 

     Байгууллагын нийт албан хаагчдад 
Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллагад тавих шаардлага” MNS 
6620:2016 стандарт, “Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл 
ажиллагааны журам”, “Хөдөлмөрийн 
дотоод журам”-ыг тус тус танилцуулж, 
төрийн албан хаагчийн харилцаа, 
үйлчилгээний стандарт, ёс зүйн хэм 
хэмжээ, сахилга, дэг журмыг сахиулан 
ажилласан. 2022 онд тус газрын албан 
хаагчид төрийн албаны хууль тогтоомж, 
холбогдох дүрэм, журмыг зөрчсөн аливаа 
асуудал  гаргаагүй. 
     Төрийн албаны зөвлөл болон 
холбогдох бусад байгууллагаас зохион 
байгуулсан төрийн албан хаагчийн ёс зүй, 
сахилга, хариуцлагыг сайжруулах, зөв 
хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээрх 8 
удаагийн сургалтад 45 албан хаагчийг 
хамруулсан.  
     Холбогдох хууль, эрх зүйн актад 
үндэслэн Газрын даргын 2022 оны А/06 
дугаар тушаалаар байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг 
шинэчлэн батлуулсан бөгөөд журамд 
төрийн албан хаагчийн ёс зүй,  эрх, үүрэг, 
хөдөлмөрийн сахилга, хариуцлага, ажлын 
гүйцэтгэл, цаг ашиглалт, хууль 
тогтоомжийг мөрдөн ажиллах талаар 
нарийвчлан тусгасны дагуу хэрэгжилтэд 
хяналт тавин ажиллаж байна. 
     Даргын зөвлөл тус хугацаанд 3 удаа 
хуралдаж, ажил эрчимжүүлэх болон  
байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, 
сахилга, хариуцлагыг сайжруулах 

70% 
 



чиглэлээр хэлэлцсэний дагуу гарсан 
шийдвэрүүдийг нийт албан хаагчдад 
танилцуулж, хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллав.   

2.2.1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Байгууллагын албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах төлөвлөгөөг 
батлуулан хэрэгжүүлж, албан 
тушаалын эрх, үүргээ 
хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлэн, нийгмийн асуудлыг 
тухай бүр шийдвэрлэх 

- хувь 100 100 

   “Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах 2022 оны 
төлөвлөгөө”-г боловсруулан 2022 оны 02 
дугаар сарын 14-ний өдөр даргаар 
батлуулсны дагуу хэрэгжүүлж, дараах 
арга хэмжээг зохион байгуулав. Үүнд: 

- Засгийн газраас баталсан 
цалингийн сүлжээг баримтлан 
үндсэн цалин, нэмэгдэл, 
урамшууллыг олгох болон бусад 
баталгааг хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн ханган  ажиллалаа.  

- Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны 
хүрээнд гарсан тушаал 
шийдвэрийг тухай бүр  холбогдох 
төрийн албан хаагчийн хувийн 
хэрэгт хийж баяжуулсан.  

- Албан хаагчдын ажлын 
үнэмлэхийг шинэчлэн 
баталгаажуулж, 2022 оны 02 
дугаар сарын 22-ны өдөр нийт 
албан хаагчдад олгосон. 

- Ажлын цагийн тооцоог гаргаж, 
албан хаагчдад үндсэн цалинг 
тогтоосон хугацаанд олгосон ба 
11 албан хаагчид төрийн алба 
хаасан хугацааны, 10 албан 
хаагчид зэрэг дэвийн, 2 албан 
хаагчид ажил хавсран 
гүйцэтгэсний, 3 албан хаагчид ур 
чадварын нэмэгдлийг тус тус 
зохих журмын дагуу олгосон.  

- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
салбарын ажилтны өдрийг 
тохиолдуулан зохих шаардлага 
хангасан албан хаагчдыг 

70% 
 



салбарын болон бусад шагналд 
тодорхойлж, санал хүргүүлсний 
дагуу  3 албан хаагчийг шагнан 
урамшуулсан. 

- Даргын 2022 оны А/02 дугаар 
тушаалаар “Албан хаагчдын 2022 
оны ээлжийн амралтын хуваарь”-
ийг батлуулсан.  

- УОК-ын 2022 оны 1 дүгээр хурлын 
тэмдэглэл, НОК-ын 2022 оны 14, 
17 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 
чиглэл, зөвлөмжийн дагуу 
байгууллагын 0-5 насны 
хүүхэдтэй эх (өрх толгойлсон 
эцэг, эх)-ийн судалгааг гаргаж, 
цахимаар ажиллуулах хуваарь 
батлуулан хэрэгжүүлсэн. 

- Даргын 2022 оны А/04 дүгээр 
тушаалаар сар шинийн баярыг 
тохиолдуулан өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан 3 ахмадад 
хүндэтгэл үзүүлсэн. 

- Даргын 2022 оны Б/05, Б/08, Б/09, 
Б/10, Б/11, Б/13, Б/16 дугаар 
тушаалуудаар хүсэлт гаргасан 4 
албан хаагчид цалинтай болон 
цалингүй чөлөө, хүүхэд төрүүлсэн 
1 албан хаагчид мөнгөн тэтгэмж, 
хүүхэд асрах чөлөө, ар гэрийн 
гачигдал гарсан 1 албан хаагчид 
мөнгөн тусламж тус тус олгосон. 

- Нийт албан хаагчдад өдрийн 
хоолны болон нийтийн тээврийн 
хөнгөлөлтөд 5000 төгрөгийг 
ажлын өдрөөр тооцон тогтмол 
олгосон.   

- Албан хаагчдын цахим хаягаар 
цалин, нэмэгдэл, суутгал, 
шимтгэлийн дэлгэрэнгүй 



мэдээллийг сар бүр тогтмол 
хүргүүлсэн.  

- Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны 
хүрээнд нийт албан хаагчдын 
мэдээлэл болон хандах эрхийг UB 
ERP, Edoc, Hrm.csc.gov.mn 
системүүдэд бүртгэж оруулсан. 

- Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, 
эмчилгээнд хамрагдах 
шаардлагатай 2 албан хаагчид 
шаардлагатай  дэмжлэг, 
туслалцааг үзүүлсэн.  

Гүйцэтгэлийн зорилт 2.2.2. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ 
гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангана. 

2.2.2.1. 

 
 
 
 
 
 
Цахим хуудасны мэдээллийг 
тогтмол шинэчилж, баяжуулах, 
хэвийн үйл ажиллагаа, 
аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах 

- 
оруулсан 

мэдээний тоо 
200 200 

    Байгууллагын албан ёсны 
www.ubbirj.ub.gov.mn веб сайтад 
байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод 
байдал, мөрдөж буй хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, заавар, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 
баталсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөрүүд, хөтөлбөр, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл, хүний 
нөөцийн ил тод байдлыг олон нийтэд 
нээлттэй байдлаар байршуулж, нэмэлт, 
өөрчлөлт орох бүрд мэдээллийг 
шинэчлэн ажиллаж байна. 
   Тус газрын цахим сайт болон пэйж 
хуудаснуудад хагас жилийн байдлаар 
нийт 341 мэдээ мэдээлэл нийтэлж    
651659 хандалт авсан байна. 

90% 

Гүйцэтгэлийн зорилт 2.2.3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулна. 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

2.2.3.1. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
тухай хууль болон холбогдох 
бусад хууль тогтоомж, бодлого 
шийдвэрийн хэрэгжилт, 
агентлагийн үйл ажиллагааны 
мэдээ мэдээлэл, хийсэн ажлын 
тайланг иргэд, олон нийтэд үр 

- хувь 100 100 

   Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 
хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, авилгаас 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 
тогтоомжууд, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
Үндэсний зөвлөлөөс баталсан төсөл, 
хөтөлбөрүүд, түүнд хэрхэн хамрагдах, 

70% 



ашигтай, хүнд сурталгүй, 
шуурхай хүргэн ажиллах 

талаарх мэдээллүүд, албан хаагчдын 
мэдээллүүдийг байгууллагын веб сайт, 
фейсбүүк хуудсаар дамжуулан иргэд, 
олон нийтэд  түргэн шуурхай хүргэсэн.   
     Мөн байгууллагын  үйл ажиллагааны 
хүрээнд 11 телевиз, 1 радиотой хамтран 
ажиллаж, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг  
дамжуулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт 2.2.4. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох,  хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө 
үзүүлнэ. 

2.2.4.1. 

 
 
Байгууллагын тушаал, 
шийдвэр, дүрэм, журам, гэрээ, 
хэлцэл, эрх зүйн баримт 
бичгийг хуульд нийцүүлэн 
боловсруулахад хяналт тавих 

- хувь 100 100 

    2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны 
хүрээнд 24 А тушаал, хүний нөөцийн үйл 
ажиллагааны хүрээнд 19 Б тушаал нийт 
43 тушаалд дугаар олгосон.  
   Төрийн болон төрийн бус, аж ахуйн нэгж 
байгууллагатай хамтран ажиллах 
зорилгоор байгуулсан 65 гэрээний 
төслийг хянан дугаар олгож,  бүртгэл, 
мэдээллийн сан үүсгэсэн.     

70% 

2.2.4.2. 

 
 
Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулан, биелэлтийг 
ханган ажиллах 

- хувь 100 100 

   Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Авлигын 
эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 
Авлигын эсрэг үндэсний чуулганаас 
гаргасан зөвлөмжийг тус тус нийт албан 
хаагчдад танилцуулж, авлигын гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол 
зохион байгуулж байна.  
    Авлигатай тэмцэх газрын цахим 
хуудсанд байршуулсан 11 төрлийн видео 
шторкийг байгууллагын ubbirj.ub.gov.mn 
цахим хуудас, Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төв фейсбүүк хуудаснууд, албан 
хаагчдын фейсбүүк аккаунтаар тус тус 
дамжуулан авлигаас урьдчилан 

70% 



сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг  зохион байгуулж, уриалга, 
мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэн 
ажилласан. 
     Авлигатай тэмцэх газраас зохион 
байгуулсан “Төрийн байгууллагуудын 
албан хаагчдыг авлигын эсрэг хууль 
тогтоомж, ашиг сонирхлын зөрчил, 
авлигын гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх талаарх мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх” сургалтад 9 албан хаагчийг, 
“Авлигын эсрэг нийслэлийн зөвлөгөөн”-д 
4 удирдах албан тушаалтныг тус тус 
хамруулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт 2.2.5. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр,  тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод 
хяналт хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 335 дугаар захирамж , Төсвийн тухай хууль 

2.2.5.1. 

 
 
 
 
 
 
 
Бодлогын болон 
захирамжлалын баримт 
бичгийн хэрэгжилт, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үндэсний 
зөвлөлөөр батлагдсан 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд  
хяналт, шинжилгээ хийж, 
дүгнэлт, зөвлөмж өгч, 
тайлагнах 

- хувь 100 100 

  Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 
206 дугаар тогтоол, 2021 оны 374 дүгээр 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны 335 дугаар захирамжийн дагуу 
Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 
таван жилийн үндсэн чиглэлийн  2022 оны 
эхний хагас жилийн хэрэгжилт, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-
2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт болон Монгол улсын 5 хуулийн 
14 заалт, Ерөнхийлөгчийн 2 зарлигийн 2 
заалт, 3 тогтоолын 10 заалт, Нийслэлийн 
засаг даргын 15 захирамж, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2022-
2023 онд хэрэгжихээр батлагдсан 5 
хөтөлбөрийн 12 арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ хийж, 
дүгнэлт, зөвлөмж өгч, ажилласан. Үүнд: 

- Нийслэлийг 2021-2025 онд 
хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн 
чиглэлийн  2022 оны эхний хагас 
жилийн биелэлт – 61.4 % 

70% 



- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагчийн 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт – 61.1% 

- “Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр”-ийн 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн танхимын 
сургалт зохион байгуулах арга 
хэмжээний танхимын сургалт 
явуулахаар хүсэлт ирүүлсэн 27 
сургалтын байгууллагыг сонгон 
шалгаруулах ажилд хяналт 
хийсэн. 

- “Ногоон ажлын байр хөтөлбөр”-
ийн Мод тарих арга хэмжээний 
явцын хяналт хийж, арга хэмжээг 
зохион байгуулах талаар арга зүйн 
зөвлөгөө өгсөн. Мөн 2022 оны 05 
дугаар сарын 27, 28-ны өдрүүдэд 
“Бидний тусгал” ТББ-аас 
Сонгинохайрхан дүүргийн 26 
дугаар хороо, Үертийн гол орчмын 
нийтийн эзэмшлийн зам талбайг 
цэвэрлэх, 2022 оны 06 дугаар 
сарын 4,5,6-ны өдрүүдэд 
“Монголын ХБИ холбоо”-оос 
Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар 
хорооны нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайг цэвэрлэхээр тус тус 
зохион байгуулсан нийтийг 
хамарсан ажилд газар дээр нь 
хяналт тавин ажилласан.   

2.2.5.2. 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үндэсний зөвлөл, аймаг, 
нийслэл, дүүргийн зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг дэмжих  

ХЭДС 
4.5 

тоо 4 4 

    Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 
А/324 дүгээр “Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн батлах тухай” захирамжаар 
“Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн 
зөвлөл”-ийг саналын эрхтэй 9 гишүүн, 
саналын эрхгүй 1 гишүүн нийт 10 
гишүүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн 
байгуулсан.       

50% 
 



    “Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн 
зөвлөл”-ийн эхний хурлыг 2022 оны 04 
дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион 
байгуулж дараах 2 асуудлыг хэлэлцэж, 01 
дүгээр тогтоолоор хөдөлмөр эрхлэлтийн 
нийтлэг үйлчилгээ, хөтөлбөр арга 
хэмжээг 2022 онд хэрэгжүүлэх төсвийг 
баталсан. Үүнд: 

- 2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн 
ажлын тайлан 

- 2022 онд нийслэлийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн 
нийтлэг үйлчилгээ, хөтөлбөр арга 
хэмжээний төсөв 

2.2.5.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эд хөрөнгийн бүртгэлийг 
хөтлөх, хадгалалт, 
хамгаалалт, ашиглалтад 
хяналт тавьж ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Эд хөрөнгийн 
тооллогын тоо 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   Эд хөрөнгийн 2022 оны эхний хагас 
жилийн тооллого зохион байгуулах 
ажлын хэсгийг газрын даргын А/14 тоот 
тушаалаар байгуулан,  байгууллагын  эд 
хогшил, тоног, төхөөрөмж, УБ агропарк 
дахь хөрөнгийг тоолох, ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй болсон хүлэмж, 
тоног төхөөрөмжийг актлах ажлыг хийж, 
тооцоо, судалгааг гаргасан. Тооллогоор 
нийт 639,974,278.00 төгрөгийн эд хөрөнгө 
тоологдсон бөгөөд  дутагдсан болон 
бүртгэлгүй, илүүдэлтэй хөрөнгө байхгүй 
байна. Үүнд: 

- Авто тээврийн хэрэгсэл 2 нэр 
төрөл 80,312,500.00 

- Машин тоног төхөөрөмж 39 нэр 
төрөл 116,376,578.00 

- Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 60 
нэр төрөл  77,116,800.00  

- Бусад үндсэн хөрөнгө 16 нэр 
төрөл 283,538,400.00 

- Программ хангамж 9 нэр төрөл 
69,630,000.00  

- Биет бус хөрөнгө 11 нэр төрөл 
13,000,000.00 төгрөг 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 

70% 



3. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд: 

Гүйцэтгэлийн зорилт 3.1. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг олон улсын  жишигт нийцүүлж,  бүсчилсэн байдлаар хөгжүүлж,  хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц 
үйлчилгээг хүргэсэн байна. 

Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.15.2 дахь заалт  

3.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төв байгуулж, үйл ажиллагааг 
жигдрүүлэх  
 
 

 
Нийслэлий
н төсөв 

300.0 

 
Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 

дэмжих төвийн 
тоо 

 
 
1 

 
 
1 

    Газрын даргын 2021 оны А/03 дугаар 
тушаалаар Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төв байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан. 
Ажлын хэсэг төв байгуулах 4 байршил 
болон байр танхим, шаардлагатай эд 
хогшил, техник, тоног төхөөрөмжийн 
тооцоо судалгааг гарган танилцуулсан.  
    Засгийн газрын 2022 оны “Монгол 
Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” 388 дугаар тогтоол 
гарсантай холбогдуулан  шинээр төв 
байгуулах ажил зогссон. 
    Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв нь 
хагас жилийн байдлаар 167 ажил 
олгогчийн 3001 ажлын байрны захиалгыг 
төвлөрүүлж, давхардсан тоогоор нийт 
11545  иргэн, ажил олгогчид дараах 
байдлаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 
Үүнд:  

✓ Бүртгэсэн ажил хайгч иргэн-1475 
✓ Ажлын байранд зуучилсан иргэн-

2200 
✓ Ажилд орсон иргэн-1652 
✓ Төвлөрүүлсэн ажлын байрны 

захиалгын тоо-3001 
✓ Цахим үйлчилгээнд хамрагдсан 

иргэн-871 
✓ Цахим үйлчилгээнд хамрагдсан 

ажил олгогч-193 
✓ Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтээр 

ажлын ярилцлага орсон иргэн-
1357 

✓ Дундын оффисоор үйлчлүүлсэн 
иргэн-502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Төвөөр 
үйлчлүүлсэн 
иргэдийн тоо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29646 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ажилд 
зуучлагдан 

орсон иргэдийн 
тоо 

 
 
 
 
 
 
 

8739 

 
 
 
 
 
 
 

10400 

✓ Хүүхдийн өрөөгөөр үйлчлүүлсэн 
иргэн-346 

✓ Шийдвэрлэсэн санал хүсэлт-899 
✓ АМЧБО ганцаарчилсан 

зөвлөгөөнд хамрагдсан иргэн-864 
✓ АМЧБО бүлгийн сургалтад 

хамрагдсан иргэн-654 
✓ НХЭГ-ын цахим хуудсаар 

дамжуулан мэдээлэл авсан 
иргэний тоо-190460 

✓ Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн мэдээ 
мэдээллийг хүргэсэн иргэний тоо-
191823 

✓ Хөдөлмөрийн хувийн биржээс 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 
598 иргэн авч, 127 иргэн ажлын 
байранд зуучлагдсан. 

   Тайлант хугацаанд Нийслэлийн 
хэмжээнд 4477 иргэнийг ажлын байранд 
зуучилснаас 84.1 хувь нь буюу 3769 
иргэнийг ажилд оруулсан байна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 

 
 
Мэргэжилтнүүдийг олон улсын 
жишигт нийцсэн сургалтад 
хамруулан мэргэшүүлэх 

 
 
- 

тоо 1 1 

   Удирдлагын академи, НЗДТГ, НҮБ-ын 
хөгжлийн хөтөлбөр, ХНХЯ, Жайка, зэрэг 
олон улсын байгууллагуудаас зохион 
байгуулсан олон улсын жишигт нийцсэн 6 
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 
29 албан хаагчийг хамруулан 
чадавхжуулсан. 

90% 

Гүйцэтгэлийн зорилт 3.2. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг зохион байгуулна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль /8 дугаар зүйл/, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 /2.2.3/, 

3.2.1. 

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

ХЭДС 
20.0 

 

Цахим 
үйлчилгээ 

авсан иргэдийн 
тоо 

25000 25000 

   Иргэд болон ажил олгогч 
байгууллагуудад үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн 
зах зээлийн мэдээлэл хүргэх арга 
хэрэгслийг хөнгөвчлөх зорилгоор 
цахимаар үйлчилгээг шуурхай хүргэн 
ажиллаж байна. Үүнд:  

✓ Цахим үйлчилгээнд хамрагдсан 
иргэн-871 

50% 



✓ Цахим үйлчилгээнд хамрагдсан 
ажил олгогч-193 

✓ НХЭГ-ын цахим хуудсаар 
дамжуулан мэдээлэл авсан 
иргэний тоо-190460 

✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээ 
мэдээллийг хүргэсэн иргэний тоо-
191823 

✓ UB job аппликэйшнээр үйлчилгээ 
авсан иргэний тоо-105 

✓ 131896 тусгай дугаарын 
www.smsservice.opensoft.mn/ 
үйлчилгээ авсан иргэний тоо-
11987 

3.2.2. 

 
 
 
 
 
 
Ажилгүй иргэдийг бүртгэн, 
ажлын байранд зуучилж 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
нэгдсэн мэдээллийн санд 
оруулах 
 

ХЭДС 
38.5 

 

Бүртгүүлсэн 
иргэдийн тоо 

12188 15000 

   Тайлант хугацаанд нийслэлийн 
хэмжээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төв болон дүүргийн ХХҮХ-үүд ажилд 
зуучлах үйлчилгээг үзүүлж, ажил хайгч 
7539 иргэний бүртгэж, 4477 иргэнийг 
тохирох ажлын байранд зуучилснаас 84.1 
хувь нь буюу 3769 иргэн ажилд орсон.  
    Нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн  байгууллагууд “Хөдөлмөрийн 
зах зээлийн нэгдсэн систем” /LMIS/-д 
ажилд орсон иргэдийн мэдээллийг тухай 
бүр бүртгэн ажиллав. 
    Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
ажилд зуучлах үйлчилгээнд хамрагдсан 
иргэний тоо 11 хувиар буурсан байна. 

50% 

Ажилд 
зуучлагдан  

орсон иргэдийн 
тоо 

8739 10400 

3.2.3. 

 
 
 
 
Зорилтот бүлгийн иргэдэд 
ажил мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох, зөвлөгөө 
өгөх, мэдээллээр хангах ажлыг 
зохион байгуулах 

ХЭДС 

58.5 
тоо 19226 15000 

    Нийслэлийн хэмжээнд ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө 
өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээнд 
3026 иргэнийг хамруулсан байна.  

• Сонгинохайрхан-557 

• Баянзүрх-0 

• Баянгол-150 

• Сүхбаатар-167 

• Чингэлтэй-301 

• Налайх-0 

• Хан-Уул-141 

50% 

http://www.smsservice.opensoft.mn/


• Багануур-310 

• Багахангай-23 

• Нийслэлийн ХЭДТ-1377 

Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль /10 дугаар зүйл/, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 /2.2.1/, 

3.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ногоон ажлын байр 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  ХЭДС 

140.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Иргэний тоо 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

173 

 
 
 
 
 
 
 
 

350 

   1.“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний 
хэрэгжилтийг хангахад болон байгаль 
орчинд ээлтэй үйл ажиллагааг дэмжих, 
ажилгүй иргэдийн оролцоог хангаж, 
тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
“Ногоон ажлын байр хөтөлбөр”-ийн мод 
тарих арга хэмжээг 2022 онд 200 иргэнийг 
хамруулан зохион байгуулахаар ажиллаж 
байна. Мод тарих арга хэмжээг зохион 
байгуулах болон бүртгэлийн үйл 
ажиллагааны зарыг байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулсны дагуу 2 төрийн 
бус байгууллага мод тарих хүсэлтээ 
ирүүлээд байна.  
   2. Ногоон ажлын байр хөтөлбөр”-ийн 
нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах 
арга хэмжээг 2022 онд 150 иргэнийг 
хамруулахаар ажиллаж байна. 
Нийслэлийн хэмжээнд хагас жилийн 
байдлаар нийтийг хамарсан ажил зохион 
байгуулах арга хэмжээнд 642 иргэн 
хамрагдаж, түр ажлын байраар 
хангагдсан. Нийт хамрагдсан иргэдийн 89 
хувь нь нийтийн эзэмшлийн зам талбайг 
цэвэрлэх, тохижуулах ажилд, 11 хувь нь 
цэвэрлэгээний ажилд хамрагдсан байна. 
   Тус байгууллага нь нийтийг хамарсан 
ажил зохион байгуулах арга хэмжээг 2 
удаа зохион байгуулж нийт 70 иргэнийг 
хамруулсан.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
Зохион 

байгуулсан 
арга хэмжээний 

тоо 

4 4 

3.3.2. 

 
Гэрээт малчин өрхийг 
малжуулах, санхүүгийн 
дэмжлэг олгох арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

ХЭДС 

217.5 
Хамруулсан 
өрхийн тоо 

- 41 

   “Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих 
хөтөлбөр”-ийн Өрхийг гэрээт малчнаар 
ажиллуулах арга хэмжээнд нийслэлийн 
хэмжээнд 2022 онд 41 өрхийг 
хамруулахаар төлөвлөсөн ба гэрээт 

50% 



малчин өрхөөр ажиллах хүсэлтэй 
иргэдийн судалгааг Нийслэлийн гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, 9 
дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтсүүдээс, ажил олгогч 
малчны судалгааг 21 аймгийн хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний газраас тус тус 
авч нэгтгэн гэрээт малчнаар ажиллах 
хүсэлтэй 611 иргэн, гэрээт малчин 
ажиллуулах хүсэлтэй 1356 ажил олгогч 
малчны судалгааг гаргасан. 
   Тус арга хэмжээнд хамрагдах иргэдийг 
2022 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 
хүлээн авч, ганцаарчилсан зөвлөгөө 
мэдээллийг өгч, үйлчлүүлэгчийн 
хөдөлмөр эрхлэхэд бэлэн байдлын 
үнэлгээг 14 өрхөд хийж, 28 иргэний бичиг 
баримтын бүрдлийг хангаж, гэрээ 
байгуулахад бэлтгэсний дагуу 14 өрх 7 
аймгийн 14 сум руу шилжин суурьшиж, 
2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны 
байдлаар 5 өрх гэрээ байгуулан гэрээт 
малчнаар ажиллаж байна. 

3.3.3. 

 
 
 
 
 
Финтекээр богино хугацааны 
эргэлтийн хөрөнгийн дэмжлэг 
олгох арга хэмжээг зохион 
байгуулах  

ХЭДС 

1,898.5 
Хамрагдсан 
иргэний тоо 

- 3300 

   Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих 
хөтөлбөрийн Финтекээр богино 
хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дэмжлэг 
олгох арга хэмжээний 4.1.2.3-д заасны 
дагуу финтек технологи ашиглан орчин 
үеийн шинэлэг, цахим хэлбэрээр 
автоматжуулан иргэн, аж ахуйн нэгжид 
дамжуулан зээл олгох байгууллагыг 
сонгох сонгон шалгаруулалтын үйл 
ажиллагаа Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яаманд явагдаж байгаа ба 
шалгарсан байгууллагатай гэрээ 
байгуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 

30% 

3.3.4. 

 
Ажил хайгч залуучуудад 
ажлын дадал, туршлага 
эзэмшүүлэх үйлчилгээ 

ХЭДС 

82.8 

Хамрагдсан 
залуучуудын 

тоо 
- 100 

   1.Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, 
гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн 
Залуучуудад ажлын дадал туршлага, 
эзэмшүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх арга 

30% 



үзүүлэх, мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын 
байгууллагын суралцагчдыг 
ажил олгогчид дагалдуулан 
суралцуулах арга хэмжээг 
зохион байгуулах  

хэмжээг зохион байгуулахаар бүртгэлийн 
үйл ажиллагааг цахимаар болон 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр 
дамжуулан зохион байгуулж, 2022 оны 06 
дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 135 
залуучуудыг бүртгэсэн байна. 
   2.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
байгууллагын суралцагчдыг ажил 
олгогчид дагалдуулан суралцуулах арга 
хэмжээг 3 дугаар улиралд зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн. 

3.3.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Эмэгтэйчүүдийн цагаар 
ажиллахыг дэмжих арга 
хэмжээг зохион байгуулах  

ХЭДС 

100.6 

Цагийн ажилд 
зуулагдсан 

эмэгтэйчүүдийн 
тоо 

- 223 

   Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр 
эрхлэхэд тулгарч буй бэрхшээлийг 
арилгаж, гэртээ удаан хугацаагаар 
хүүхдээ харж буй бага насны хүүхэдтэй 
ээжүүдийг дэмжих зорилготой 
“Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөр”-ийн цагаар ажиллахыг 
дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 2022 
онд 223 иргэнийг хамруулахаар ажиллаж 
байна. 
    Тус ажлын хүрээнд 9 дүүргийн 
хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
хэлтсүүдээс цагаар ажиллах хүсэлтэй 
эмэгтэйчүүдийн судалгааг авч нийт 805 
иргэний мэдээллийг нэгтгэж, хөтөлбөрийн 
талаарх мэдээлэл, танилцуулгыг 
цахимаар олон нийтэд түгээн ажиллаж 
байна. 

30% 

3.3.6. 

 
 
 
Сурталчилгаа, олон нийтийн 
арга хэмжээ, хөдөлмөрийн 
өдөрлөг яармаг, уулзалт 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах  

ХЭДС 

20.0 

 

тоо  11 15 

   Хөдөлмөрийн өдөрлөг яармагийг 
тайлант хугацаанд 39 удаа зохион 
байгуулсан. Үүнээс хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтийн өдөрлөгийг 21 удаа 
зохион байгуулсан байна. Үүнд:  

- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд 
хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн 
өдөрлөгийг 21 удаа зохион 
байгуулж, өдөрлөгөөр 1442 ажлын 
байр зарлагдсанаа 522 ажил хайгч 

70% 



иргэн байнгын ажлын байранд 
зуучлагдсан. 

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
өдөрлөгийг нийт 4 удаа зохион 
байгуулж, 12 ажил олгогч 
байгууллагыг оролцуулж, ажил 
хайгч 81 иргэнийг бүртгэж,  35 
иргэнийг байнгын ажлын байранд 
зуучлан ажилд оруулсан байна. Мөн 
2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны 
өдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй 20 
иргэнд сэтгэл зүйн тест оношилгоог 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
хөгжлийн ерөнхий газартай хамтран 
хийж, ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч, 
бүлгээр хууль эрх зүйн сургалт 
зохион байгуулсан. 

- 2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны 
өдөр Техник технологийн дээд 
сургуулийн “Төгсөгчдийн өдөрлөг”-г 
хамтран зохион байгуулсан ба 
нийтдээ 18 ажил олгогчийг 
оролцуулсан. Нийт 498 төгсөгчөөс 
320 төгсөгч ажил хайгч иргэнээр 
бүртгүүлж, 45 төгсөгч байнгын 
ажлын зуучлагдав. 

- 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний 
өдөр Нийслэлийн Жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих 
хөгжлийн төвд “Ажлын байрны 
цахим өдөрлөг”-ийг танхим, 
цахимаар хослуулан зохион 
байгуулж, Чингэлтэй, Сүхбаатар 
дүүргийн ажил хайгч иргэд болон 
хүнсний эрхийн бичгийн 
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийг 
оролцууллаа. Өдөрлөгөөр: 1443 
ажлын байр зарлагдаж, 55 иргэн 
бүртгүүлж, зөвлөгөө, мэдээлэл 83 



иргэн авч, 21 иргэн ажилд 
зуучлагдсан байна.  

- 2022 оны 05 дугаар сарын 01-нд 
Монголын хуульчдын холбооноос 
зохион байгуулсан “Хуульчийн про 
боно өдөр 2022” өдөрлөгт оролцож, 
ажлын байрны мэдээлэл хүргэж, 
ажил хайгч 50 иргэнийг бүртгэж, 
ажлын байр санал болгож 
ажилласан.  

- 2022оны 05 дугаар сарын 15-нд 
Говь-Алтай аймгийн Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний газраас 
Хил хамгаалах ерөнхий газарт 
зохион байгуулсан “Төрөлх Алтайн 
хөгжилд-Залуусын оролцоо” 
хөдөлмөрийн яармагт оролцож, 
ажлын байрны танилцуулга, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл 
хүргэж, 100 гаруй иргэдэд зөвлөгөө 
мэдээлэл өгч, 41 иргэнийг ажил 
хайгч иргэнээр бүртгэж, ажлын байр 
санал болгож ажиллалаа.  

Гүйцэтгэлийн зорилт  3.4. Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, ажлын цагийг богиносгох замаар байгууллагын урсгал зардлыг бууруулах мэдээлэл, нөлөөллийн аян 
зохион байгуулна.                                                

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.2.4 дэх заалт, Нийслэлийг 2021-2025 
онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 3.4 дэх заалт 

 3.4.1. 

Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, 
ажлын цагийг богиносгох 
замаар байгууллагын урсгал 
зардлыг бууруулах 
нөлөөллийн аян зохион 
байгуулах 

- тоо 1 1 
   2022 оны 03 дугаар улиралд зохион 
байгуулна.  

- 

Гүйцэтгэлийн зорилт  3.5. Гадаадад сурч, хөдөлмөрлөж байгаа иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ мэдээллээр хангах, ажлын байранд зуучлах 
өдөрлөгийг тогтмол зохион байгуулна. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.2.5 дахь заалт  

 
 3.5.1. 

Гадаадад их дээд сургууль 
төгсөгчид, ажил мэргэжлийн 
туршлагатай эх орондоо эргэн 
ирсэн өндөр боловсролтой 

 
 
 
 

 
тоо 

 
1 

 
1 

   Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн 
өдөрлөгийг 21 удаа зохион байгуулснаас 
2 удаагийнх нь гадаадад өндөр мэдлэг ур 
чадвар эзэмшсэн иргэд, гадаадад 

 
 
 
 



иргэдийг ажлын байранд 
зуучлах, өдөрлөг зохион 
байгуулах 

 
 
- 

ажиллаж байгаад ирсэн иргэдийг ажилд 
авах хүсэлтэй Монголын алт ХХК, Таван 
богд Вашёкү ХХК-ны нийт 758 ажлын 
байрыг танилцуулж, тус өдөрлөгт 287 
иргэнийг ажлын ярилцлагад хамруулж, 
зөвлөгөө мэдээллээр ханган ажилласан.  
   Мөн Япон улсад 2017-2021 онд 
хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаад эх 
орондоо ирсэн Сонгинохайрхан дүүргийн 
1 иргэнийг “Өрхийг гэрээт малчнаар 
ажиллуулах арга хэмжээ”-нд хамруулж, 
гэр бүлийн хамт Өвөрхангай аймгийн 
Бүрд сумын малчин ажил олгогч 
Д.Чулуунбатынд гэрээт малчнаар 
зуучилсан. 

 
 

70% 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт  3.6. Ажил олгогч, аж ахуй нэгж байгууллагуудад зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн нөлөөллийн арга хэмжээ зохион 
байгуулна. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.2.6 дахь заалт   

 3.6.1. 

 
 
 
 
 
 
 
Зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийн талаарх ойлголтыг  
ААНБ, ажил олгогч нарт 
сурталчлан таниулах ажлыг 
зохион байгуулах 

- тоо 1 1 

   Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр, 
үйлчилгээг дэмжих хөгжлийн төвд “Ажлын 
байрны цахим өдөрлөг”-ийг танхим, 
цахимаар хослуулан зохион байгуулж, 
Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн ажил 
хайгч иргэд болон хүнсний эрхийн 
бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 
иргэдийг оролцуулан зохион байгуулсан 
ба тус арга хэмжээний хүрээнд Төрөөс 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, 
зохистой хөдөлмөр эрхлэлт болон 2022-
2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл 
хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг 
танилцуулсан ба сургалтад цахимаар 21, 
танхимаар 29 нийт 50 иргэн хамрагдсан 
байна.  
   Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр 
үйлчлүүлж буй ажил олгогчдод “Зохистой 
хөдөлмөр эрхлэлт сэтгүүл, хөдөлмөрийн 
гэрээний гарын авлага 800 ширхгийг 
тарааж мэдээлэл хүргэж ажилласан. 

50% 



Гүйцэтгэлийн зорилт  3.7. Бүтээмжтэй үйл ажиллагаа, зохистой ажлын байр, инновацыг дэмжин санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар 
аж ахуй, бичил, жижиг, дунд бизнесүүдийг албан хэвшилд шилжүүлж, өсөлтийг дэмжинэ. 

Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 3.4.1 дэх заалт 

 3.7.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 
дэмжих тухай хуулийг бичил 
бизнес эрхлэгч иргэдэд 
сурталчлан таниулах ажлыг 
зохион байгуулах 

- 
 

тоо 
 

458 
 

500 

   Нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэр, 
үйлчилгээг дэмжих төв НӨҮГ-тай хамтран 
2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 
31-ны өдрүүдэд “Жижиг, дунд үйлдвэр, 
үйлчилгээг дэмжих тухай хууль”-ийн 
хэрэгжилтийн хүрээнд жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгч 129 иргэдэд 
Хөдөлмөр Эрхлэлтийн үндэсний 
зөвлөлөөс баталсан 2022-2023 онд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг 
хүргэж ажилласан.  
   Мөн 2021 онд 9 дүүргээс шалгарсан 
шидэг старт-ап 17 залуучуудыг 2022 оны 
03 дугаар сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн 
Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих 
төвд танхимаар болон цахимаар зохион 
байгуулагдсан “ЖДҮҮ эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүнийг Японы зах зээлд гаргах 
нь” семинарт оролцуулж, Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг 
сурталчлан зөвлөгөө мэдээлэл өгч 
ажилласан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

3.7.2. 

Бичил бизнесийг дэмжих, 
ядуурлыг бууруулах 
нийслэлийн хөтөлбөрийн 
хүрээнд олгосон зээлийн эргэн 
төлөлт 4.8 тэрбум төгрөгийг 
төсвийн сар, улирлын 
хуваарийн дагуу нийслэлийн 
төсөвт төвлөрүүлнэ.  

- 

Төвлөрүүлсэн 
эргэн 

төлөлтийн дүн 
/сая төгрөгөөр/ 

439.6 4,830.2 

   “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн 
сан”-гийн зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар 
тогтоолын дагуу 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 03-наас 2022 оны 06 дугаар сарын 
08-ны хооронд 38 хадгаламж зээлийн 
хоршооноос нийт 419,427,638 төгрөгийн 
зээл төлөгдсөнөөс хүүгийн орлого 
18,339,574 төгрөг, үндсэн зээлийн орлого 
401,088,064 төгрөг төлөгдсөн байна.  

30% 

 3.7.3. 

Цахим сургалт, цахим 
худалдаа, цахим маркетинг 
зэрэг шинэлэг ажил үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх 

- хувь 100 100 

    2021 онд “Залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 
Шилдэг “Старт-Ап” залуучуудад 
санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд 
хамрагдаж, 9 дүүргээс шалгарсан Старт-

30% 



Ап багуудын төлөөлөл болох 17 
залуучуудыг 2022 оны 03 дугаар сарын 
11-ний өдөр Нийслэлийн Жижиг дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төвд 
танхимаар болон цахимаар зохион 
байгуулагдсан “ЖДҮҮ эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүнийг Японы зах зээлд гаргах 
нь” семинарт оролцуулж, Япон улс руу 
бүтээгдэхүүнээ экспортлох боломжийг 
бүрдүүлсэн. Тус семинараар Японы зах 
зээл, STO-ORY.COM сайтад бүтээгдэхүүн 
байршуулахад шаардлагатай мэдээ 
мэдээллээр ханган ажиллалаа. 
    "Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөр"-ийн "Шилдэг старт-ап 
залуу, залуучуудын багт санхүүгийн 
дэмжлэг олгох арга хэмжээ"-нд 2021 онд 
Багануур дүүргээс шалгарсан "Уран 
бүргэд" багийн суран эдлэлийг 
байгууллагын цахим хуудсанд нийтэлж, 
сурталчлан ажилласан ба тус мэдээлэл 
2100 хүнд хүрсэн байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт  3.8. Албан бус эдийн засгийн салбарт ажиллагсдыг  албан салбарт шилжүүлж, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн байна. 

Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 3.4.2 дахь заалт 

 3.8.1. 

  
 
 
 
 
Албан бус салбарт үйл 
ажиллагаа эрхлэгчдийн  
холбоод, төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран 
эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал 
хуулийг сурталчлан ажиллах 

- 

Албан бус 
хөдөлмөр 

эрхэлж буй 
иргэний тоо 

11000 5000 

   “Барилга бүтээн байгуулалтын 
салбарын зөвлөгөөн - 2022” арга хэмжээг 
Ажилчдын хөгжлийн нэгдсэн холбоотой 
хамтран зохион байгуулсан. Мөн 
зөвлөгөөнд оролцсон 507 албан бус 
хөдөлмөр эрхлэгчдийг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албан салбарт шилжих, 
татвар төлөгч иргэн болсноор иргэнд бий 
болох давуу талуудыг, сурталчлан 
таниулж ойлгуулах, татвар, даатгалд 
хамрагдахад нь дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор татварын тухай хууль, 
нийгмийн даатгал болон, эрүүл мэндийн 
даатгалын тухай хуулийн талаар 
нөлөөллийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

50% 




