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4.7. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ  

Нийслэлийн хөдөлмөрийн насны хүн амын хөдөлмөрийн зах зээл дэх тэгш оролцоог хангаж, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ. 

1 4.7.1 

Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн 

түвшинг 60 хувьд хүргэнэ. 
НХЭГ П.Батхүлэг 29% 27% 

     Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөдөлмөр эрхлэлтийн хууль тогтоомжийн хүрээнд улс, 

нийслэлийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагааны хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг нийслэлийн 

хэмжээнд зохион байгуулан ажиллав. 

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 

Нийслэлийн хэмжээнд 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар 11659 шинэ ажлын байр бий болсон ба сул 

чөлөөтэй 17030 ажлын байрны захиалгыг ажил олгогчоос авч, ажил хайгч 14892 иргэнийг бүртгэн, бүртгэлтэй 13139 иргэнийг 

тохирох ажлын байранд зуучилснаас 7871 иргэн буюу 60 хувь нь ажилд орсон байна. Бүртгэлтэй 10569 иргэнд ажил 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн, 2337 иргэнийг түр ажлын байраар хангаад байна.  

2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ  

     Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор батлагдсан дараах дэд хөтөлбөр болон төсөл, арга хэмжээг нийслэлийн 

хэмжээнд хэрэгжүүлэн хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот бүлгүүдийн иргэдийг хамруулж байна. Үүнд: 

- “Нэг өрх - Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөр 



- “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр” 

- “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр” 

- “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр” 

- “Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр” 

     Улаанбаатар хотын 2017 оны хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг өмнөх онтой харьцуулбал 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 

47,1% байсан нь 2017 оны эхний хагас жилд 48,8% болж 1,7 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна.                                           

2 4.7.2 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрх-нэг ажлын 

байр”, “Тогтмол орлого-тогтвортой амьдрал” 

хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ.  

НХЭГ П.Батхүлэг 29% 28% 

     Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/86 дугаар захирамж болон Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 

оны А/05 тоот тушаалаар “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгүүд байгуулагдсан.  

     “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, “Хөгжлийн бодлогын 

баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу боловсруулж, нийт 42 байгууллага, албан тушаалтны 100 гаруй саналыг 

тусган НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолоор, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл 

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

байна.  

     Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хүрээнд 2017 оны 03 дугаар 24-ний өдөр нийслэлийн Хангарьд ордны хурлын А танхимд 

өрхийн бизнес, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, албан бус эдийн засгийн салбарт хөдөлмөр эрхлэгчдийн төлөөлөл, залуучууд, 

эмэгтэйчүүд, гадаад улс оронд  сурч, ажиллаж, амьдарч байгаад ирсэн иргэд зэрэг олон нийтийн оролцоот хэлэлцүүлгийг 

зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт нийт 30 иргэн оролцож, хөтөлбөрт тусгах санал хүсэлтээ илэрхийлэв.  

      2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр “Нэг өрх-нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөрийн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын 

удирдлагын зөвлөлийн хурлаар авч хэлэлцүүлсэн ба зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тусган Нийслэлийн Иргэдийн 



төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хуралд 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр өргөн барьсан. Хурлаас гарсан санал, 

дүгнэлтийн дагуу Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 45 гишүүн болон  нийслэлийн харьяа 35 байгууллага, 

хэрэгжүүлэгч агентлагаас дэд хөтөлбөрт тусгах саналыг авсан.  

     Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн 6 төрлийн суурь судалгаанд үндэслэн боловсруулсан “Нийслэлийн хүн 

амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 2020 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөө”-г батлуулахаар холбогдох дээд байгууллагад 

өргөн барих бэлтгэл ажил хангагдсан. Хөдөлмөрийн зах зээлийн зорилтот бүлгүүдийн иргэдээс тэдний хэрэгцээ шаардлага, 

нөхцөл байдлыг тодорхойлох зорилгоор авсан 4 судалгааны зэрэгцээ дараах томоохон 2 судалгааны дүнд үндэслэн энэхүү 

төлөвлөгөөг боловсруулсан. Үүнд: 

1. “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох судалгаа”-г Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрууд, 

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдтэй хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, 

Улаанбаатар хотын нийт 244,369 өрхийг хамруулсан. Судалгааны дүнг нэгтгэн өрхийн хөдөлмөр эрхэлдэггүй гишүүдийн тоо, 

өрхийн сарын орлого, өрхийн орлогын эх үүсвэр болон албан бус хөдөлмөр эрхлэлт /нийгмийн даатгал төлдөггүй, 

бүртгэлгүй/-ийн түвшинг тодорхойлж, мэдээллийн сан үүсгэсэн. Судалгаанд хамрагдсан 244,369 өрх нь Улаанбаатар хотын 

нийт өрхийн /346,419 өрх/ 70% болно. Энэ нь судалгааны түүврийн төлөөлөл чанартай болсныг харуулна.   

Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийг дүүргээр нь авч үзвэл: 

• Баянгол дүүргээс 38102 өрх 

• Баянзүрх дүүргээс 61056 өрх 

• Чингэлтэй дүүргээс 28924 өрх 

• Хан-Уул дүүргээс 26218 өрх 

• Сонгинохайрхан дүүргээс 55128 өрх 

• Сүхбаатар дүүргээс 22390 өрх 

• Багануур дүүргээс 5145 өрх 

• Налайх дүүргээс 6738 өрх 

• Багахангай дүүргээс 668 өрх тус тус хамрагдсан байна.  



2. “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа”-г Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын яам болон Азийн хөгжлийн банкнаас 2017 оны 03 дугаар сарын 31-нээс 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хооронд 

улсын хэмжээнд  зохион байгуулж, Монгол улсын нийт өрхийн 99,5  хувь буюу 330 сум, 152 хорооны 579,162 өрхийг 

хамруулав. Энэхүү судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотын 250 гаруй мянган өрх хамрагдсан. 

3 4.7.3 

Шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр 

нэмэгдүүлсэн ажил олгогчдыг дэмжих 

урамшууллын систем бий болгоно. 

НХЭГ П.Батхүлэг 28% 23% 

     Хөдөлмөрийн зах зээлд 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 дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, Нэг өрх-Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөр зэрэг эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүдэд 

үндэслэн боловсруулсан “Ажил олгогчийг дэмжих нийслэлийн журам”-ыг батлуулахаар холбогдох дээд байгууллагад өргөн 

барих бэлтгэл ажил хангагдсан. Нийслэлийн хэмжээнд 2017 оны 11 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 11,659  шинэ 

ажлын байр бий болсон байна. 

4 4.7.4 

Мэргэжилтэй ажиллах хүчин бэлтгэх тогтолцоог 

бэхжүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд 

нийцсэн 50,000-аас доошгүй ажиллах хүчин 

бэлтгэнэ.  

НХЭГ П.Батхүлэг 

 

28% 

 

27% 

     Нийслэлийн хэмжээнд ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтад хамруулж, мэргэшүүлэх үйл 

ажиллагааны хүрээнд нийт 9594 иргэн дараах сургалтуудад хамрагдаад байна. Үүнд:  

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан 

“Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/142 тоот тушаалын нэгдүгээр 

хавсралтаар “Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн болон давтан сургалтын 



байгууллагын жагсаалт”-ыг баталсан. Нийслэлийн хэмжээнд сургалт явуулах эрх бүхий 81 байгууллагын үйл 

ажиллагааг үнэлэх ажлын хэсэг байгуулагдаж, тэдгээрийн онол, дадлагын анги танхимыг судлан 62 

байгууллагатай гэрээ байгуулсан ба нийт 31 мэргэжлээр 1569 иргэнд суралцах “Эрхийн бичиг” олгов.  

- Нийслэлийн хэмжээнд 2016-2017 оны хичээлийн жилд Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 47 төв  үйл ажиллагаа 

явуулж байгаагаас улсын өмчийн 16, хувийн өмчийн 31 байна. Барилга болон үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хөдөө аж 

ахуйн чиглэлээр мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад нийт 4091 суралцагч суралцаж төгссөнөөс 540 

төгсөгч буюу 17,4 хувь нь мэргэжлийн дагуу ажлын байраар хангагдлаа.  

- Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 2017 онд мэргэжлийн сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх 

эрхийг нийт 555 байгууллага авснаас Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 128 сургалтын 

байгууллагад 80 гаруй мэргэжлээр 3934 иргэн хувийн зардлаар мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтанд 

хамрагдсан байна. 

5 4.7.5 

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 

үзүүлнэ. 

НХЭГ П.Батхүлэг 28% 23% 

     Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг хүргэх нэгдсэн төвийг ”Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх 

байгууллагад тавих шаардлага MNS:6620-2016” стандартад нийцүүлэн байгуулахаар “Нэг өрх-нэг ажлын байр" нийслэлийн 

дэд хөтөлбөрийн үндсэн зорилтод тусган Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр 

сарын 18-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолоор, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 

оны А/553 дугаар захирамжаар тус тус батлуулсан. Тус төвийн үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай 1000 орчим кв/м 

талбай бүхий байрны асуудалд дэмжлэг үзүүлэх албан хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсний дагуу “Нийслэлийн 

үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн “Дүнжингарав” дахь салбарт байгуулах шийдвэрлэгдээд байна.. 



     Төвийг байгуулахад шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ, санхүүжилтийн эх үүсвэрийн төсөөлөл, тооцоо болон бусад холбогдох 

баримт бичгийг НЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулаад байна. 

     Нийслэлийн “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв” нь залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, албан бус 

хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин, ажил олгогч, ажил хайгч иргэдэд чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг нэг цэгээс 

үзүүлэх ба төвд залуучууд, бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд, өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох иргэдийн бизнес эрхлэх 

бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн бизнес хөгжлийг дэмжих дундын оффис /co-working space/, олон улсын байгууллагын 

дэмжлэгтэйгээр залуучуудын мэдээллийн булан зэргийг ажиллуулахаар төлөвлөсөн. 

6 4.7.6 

Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих “Орлоготой оюутан” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 

суралцах хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх 

боломжийг бүрдүүлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

түүхтэй болгоно. 

НХЭГ П.Батхүлэг 29% 29% 

     Их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн дэргэд байгуулсан Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 80 төвийн үйл ажиллагаа, 

нөхцөл байдалтай танилцах ажлыг 2017 оны 04, 09 дүгээр саруудад зохион байгуулж, тус арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдуулан хамтран ажиллах гэрээ байгуулсны дагуу оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлж байна. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдэд ажиллан оюутан суралцагчдад сурталчилгаа, мэдээлэл 

түгээх 50 оюутанд 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих үйл ажиллагааны талаарх сургалт зохион байгуулж чадавхижуулсан. 

     2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагааг тоон үзүүлэлтээр харуулбал: 

• Бүртгэсэн  оюутан 9073 

• Цагийн болон түр ажлын байраар хангагдсан оюутан 8250 

• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө үйлчилгээ 4463 

• Үйлдвэрлэлтийн дадлага хийсэн оюутан 5924 



• Ажлын байрны захиалга 1427 

     Их, дээд сургуулийн оюутан залуучууд, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, байнгын, түр, цагийн ажлын байраар 

хангах, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх  зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Оюутны 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүд хамтран өвөл, зуны төгсөлтийн өмнө ажлын байрны үзэсгэлэн, яармагуудыг тогтмол 

зохион байгуулж ирсэн. Үүний хүрээнд: 

- СЭЗИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр “СЭЗИС-JOB FAIR 2017” 

ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг болон “JOB RECRUTING” арга хэмжээг зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд 21 аж 

ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаагаа сурталчилан оролцож, 1500 гаруй оюутан, төгсөгчдийг бүртгэн шаардлагатай 

хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийсэн байна.  

- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, ШУТИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв хамтран 2017 оны 05 

дугаар сарын 12-ны өдөр “Ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг-2017” арга хэмжээг зохион байгуулав. Арга хэмжээнд 40 

гаруй томоохон аж ахуйн нэгж байгууллага 1500 гаруй ажлын байрны захиалгатай оролцсоноос Нийслэлийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн газар 155 ажил олгогч байгууллагын 548 ажлын байрны мэдээллийг оюутан залуучууд, төгсөгчдөд 

хүргэлээ. Түүнчлэн “Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт” сэдвээр танилцуулга, мэдээллийг оюутан залуучуудад 

хүргэж ажиллав.  

- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар,  МУИС-ийн Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв хамтран 2017 оны 05 

дугаар сарын 18-ны өдөр төгсөгчдийг ажлын байртай болгох, ажил олгогчид шинэ залуу боловсон хүчнээр хүний 

нөөцөө бүрдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, оюутан залуучууд цагаар болон зуны амралтаар түр хөдөлмөр эрхлэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор “JOB FAIR-2017” өдөрлөгийг  Монгол-Японы төвийн Их танхимд зохион байгуулав. 

Тус арга хэмжээнд 20 орчим томоохон аж ахуйн нэгж байгууллага болон Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нийт 

1500 орчим ажлын байртай оролцож, 700 орчим оюутныг байнгын, түр, цагийн ажлын байранд бүртгэв. Нийслэлийн 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэж, 2017-2018 онд хэрэгжүүлэхээр Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс батлагдсан төсөл хөтөлбөрүүд, түүн дотроо залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга 

хэмжээнд хэрхэн хамрагдах  талаар танилцууллаа. 



     Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Ажлын 

байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Ажил хайгч иргэд, оюутан суралцагчдыг цагийн ажилд зуучлах арга хэмжээ”-г 

нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, “Цагийн ажлын бирж”-ийг Сүхбаатар дүүрэгт байгуулан 2017 оны 11 дүгээр сараас 

үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна. 

     www.oyutanajil.mn цахим сайтыг ажиллуулан цагийн ажлын зар болон цагийн ажил хийх хүсэлтэй оюутнуудын бүртгэл, 

мэдээллийг нэгтгэн оруулж, сайтын хөгжүүлэлт, баяжуулалт тогтмол хийгдэж байна.  

7 4.7.7 

“Итгэлийн зээл” үндэсний хөтөлбөрийг 

нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, жижиг, 

дунд үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй, бичил бизнес 

эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

НХЭГ П.Батхүлэг 28% 28% 

1. Аж ахуй, бичил бизнес болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийг дэмжин байнгын 

ажлын байр бий болгох, хадгалах зорилгоор Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан “Ажлын байрыг дэмжих 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээг нийслэлийн 9 дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний хэлтсээр дамжуулан хэрэгжүүлж байна.  

     Хөтөлбөрийн хүрээнд аж ахуй, бичил бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй 35 ба түүнээс дээш насны 

хөдөлмөрийн насны иргэний төсөлд 3,0 хүртэл сая төгрөг, гарааны бизнес эрхлэх хүсэлтэй гадаадад ажиллаж, амьдарч 

байгаад ирсэн иргэний төсөлд 5,0 хүртэл сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийг нэг удаа олголоо.  

     2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар нийт 695 иргэнд 1,461,900 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн ба үүний үр дүнд 

919 ажлын байр шинээр бий болоод байна. Санхүүгийн дэмжлэг нь 24 сарын дотор 100 хувь эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй бөгөөд  

эргэн төлөлтийн хуваарийг иргэний саналыг үндсэлэн тогтоохоор заасан. 

2. Бичил бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох зорилгоор Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 16/17 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг нийт 152 хороонд 

хэрэгжүүлж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан 122 Хадгаламж зээлийн хоршоогоор дамжуулан 3479 

иргэний төсөлд 14.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангаас 2014-2016 оны хооронд 

http://www.oyutanajil.mn/


олгоод байна. 

     Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэнээс хойш Хадгаламж зээлийн хоршоогоор дамжуулан бичил зээлд хамрагдсан иргэдийн 

үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах зорилгоор нийт 347 бичил бизнес эрхлэгчийг 10 удаагийн үзэсгэлэн 

худалдаа, яармаг болон хэвлэл мэдээллийн арга хэмжээнд оролцуулж, 12031 иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэлээ. 

     Хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллах гэрээг 3 хүртэлх жилээр сунгах болон хөрөнгийг санд үе шаттай буцаан 

төвлөрүүлэх ерөнхий нөхцөлийг баталсан Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн Зөвлөлийн шийдвэрийг Хадгаламж 

зээлийн хоршоодод хүргүүлээд байна.  

8 4.7.8 

“Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор 

төв” байгуулж, үйл ажиллагааг нь дэмжинэ. 
НХЭГ П.Батхүлэг 30% 30% 

     2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Койка олон улсын байгууллага, Азийн 

хөгжлийн сангаас хамтран хэрэгжүүлж буй "Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв"-ийн ажилтнуудтай уулзалт зохион 

байгууллаа. Солонгос улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (КОЙКА)-ын дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Азийн сан хамтран “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор төв”-ийг 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр 

нээсэн. Тус төв  нь тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэн туршилтын бүтээгдэхүүн хийх оёдол, гар урлал, талх нарийн боов, 

компьютер, хүүхдийн өрөө, тоног төхөөрөмж бүхий тохилог ажлын байрыг бүрдүүлж, эмэгтэйчүүдэд өөрсдийн санаагаа 

бодитоор турших, бүтээх боломжийг олгож байна. 

    Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 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 сурталчилан таниулахын зэрэгцээ “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн инкубаци төв”-ийн эмэгтэй 630 

бойжигчийг аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамруулж, эмэгтэй 52 бойжигчид ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэв.  

9 4.7.9 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 

хэрэгжүүлэн, түр болон байнгын ажлын байраар 

хангана. 

НХЭГ П.Батхүлэг 30% 30% 

     Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжин, санхүүгийн дэмжлэг олгож, ажлын байр бий болгох, хадгалах зорилгоор 



Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс батлагдсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

- Гарааны бизнесийг дэмжих 

- Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох 

- Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах 

1. Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 

А/242 дугаар тушаалын дагуу нийслэлийн хэмжээнд гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг 

байгуулагдсан. Арга хэмжээний хүрээнд гарааны бизнес эхлүүлэх, бэлтгэл хурдасгуур, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд 

төслөө танилцуулах зэрэг үйл ажиллагаа 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэлх 

хугацаанд үе шаттай зохион байгуулагдах ба 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргүүдэд “Гарааны 

бизнес эхлүүлэх арга хэмжээ”-г албан ёсоор эхлүүлж, 90 гаруй залуучуудыг хамруулаад байна. Арга хэмжээнд хамрагдсан 

залуучууд бүлгийн зохион байгуулалтанд орох ба дүүрэг тус бүрээс шалгарсан 1 төслийг дэмжин 10,0 сая төгрөгийн гарааны 

дэмжлэгийг 24 сарын хугацаатай олгоно.  

2. Санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээний хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг төгсөгчид хувиараа 

болон бүлгээр хөдөлмөр эрхэлж, ажлын байр бий болгох зорилгоор тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авахад нь 

зориулж нэг төгсөгчид 3 сая, бүлэгт 10 сая хүртэл төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгох ажлыг зохион байгуулж байна. 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2017 оны А/25 дугаар тушаалын дагуу төгсөгчдийн ажлын байртай 

танилцах ажлын хэсэг байгуулагдсан ба ажлын хэсгийн шийдвэрээр нийт 20 төслийг дэмжин, 58 төгсөгчид 115 сая төгрөгийн 

эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгов. 

3.  Сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 19 сургалтын байгууллагатай гэрээ байгуулан, бизнес эхлэх, хөгжүүлэх, аж ахуй 

эрхлэх төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, хоршоо, нөхөрлөл, бүлэг байгуулж  үйл ажиллагаа 

эрхлэх,  борлуулалтын сүлжээ, маркетингийн болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр аж ахуй эрхлэлтийн 

сургалтанд 1140 төгсөгч залуучуудыг хамрууллаа.    

 


