




1.1.1 

Монгол улсын 
Засгийн газрын 2020 
оны “Журам 
шинэчлэн батлах 
тухай” 217 дугаар 
тогтоол, ЗГХЭГ-ын 
даргын “Аргачлал, 
загвар батлах тухай” 
2020 оны 100 дугаар 
тушаалын дагуу 
тушаалыг 
хэрэгжүүлэх 
зорилгоор арга 
аргачлал, стандартын 
дагуу 
байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулан 
батлуулж, тайлагнах. 

00 

Байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, хагас 
жил, жилийн 
эцсийн 
гүйцэтгэлийн  
тайлан; 
 
Нэгж, 
ажилтнуудын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, хагас 
жил, жилийн 
эцсийн 
гүйцэтгэлийн 
тайлан, үнэлгээ; 
 
 

Байгууллагын 2021 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг  
боловсруулан батлуулж, 
хагас жилийн биелэлтийг 
2021 оны 6 дугаар сарын 
15-ны өдрөөр тайлагнаж 
88 хувьтай үнэлүүлсэн. 
Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний жилийн 
эцсийн биелэлтийг 2021 
оны 12 дугаар сарын 15-
ны өдрөөр тайлагнасан. 
 
Байгууллагын зохион 
байгуулалтын нэгж, 
ажилтнуудын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
баталж хэрэгжилтийг 
ханган, хяналт тавьж 
ажилласан. Ажил үнэлэх 
аргачлалын дагуу 
ажилтнууд, нэгж, 
байгууллагын ажлыг 
үнэлэх ажлыг 2 удаа 
зохион байгуулсан. 

Байгууллагын 2022 оны сүүлийн 
хагас жилийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчаар батлуулж, биелэлтийг 
жилийн эцсийн байдлаар 
тайлагнаж, үнэлүүлсэн байна. 
 
Нэгж, ажилтнуудын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулан 
баталгаажуулж, хэрэгжилтийг 
ханган ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг хуулийн 
хугацаанд зохих журмын дагуу 
үнэлж дүгнэсэн байна.  
 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.1.2 

Хөдөлмөрийн тухай 
/Шинэчилсэн 
найруулга/ хууль, 
Төрийн албаны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах. 

00 

 
Хөдөлмөрийн 
дотоод журам, 
хөдөлмөрийн 
гэрээний 
хэрэгжилт; 
 
Хөдөлмөрийн 
гэрээ хийх, 

Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
Төрийн албаны тухай 
хуулийг мөрдөж 
ажиллалаа. Нийт 31 
ажилтны ажлын 
үнэмлэхний сунгалтыг 
хийж, 13 ажилтанд ажлын 
үнэмлэх шинээр олгосон. 

"Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулга”-ыг 
хөдөлмөрийн дотоод журам, 
хөдөлмөрийн гэрээнд нэмэлтээр 
тусгаж байгууллагын хөдөлмөр 
зохион байгуулалтыг ханган 
ажилласан байна. 
Байгууллагын дотоод журмыг 
боловсруулан, мөрдөн ажиллаж 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



гэрээний хугацаа 
сунгах  ажилтны 
тоо; 
 
Ажлын 
үнэмлэхний 
сунгалт хийх 
ажилтны тоо – 40; 
 
Хүний нөөцийн 
хувийн хэрэг 
бүрдүүлэлтийг 
хангах; 
 
Шагналын журам, 
болзол хангасан 
шаардлагад 
нийцсэн 
ажилтнуудын тоо. 
 

Хүүхэд асрах чөлөөнөөс 
орж ирсэн 1 ажилтны  
хөдөлмөрийн гэрээнд 
орсон нэмэлт өөрчлөлтийг 
нэмэлтээр хийж,  нийт 12 
ажилтантай хугацаатай 
болон хугацаагүй 
хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулж ажилласан. 
 
Байгууллагын хэмжээнд 
"Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулга”-ыг 2022 оны 1 
дүгээр сарын 02-ны 
өдрөөс хэрэгжүүлэн 
ажиллах, байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод 
журам, хөдөлмөрийн 
гэрээнд нэмэлтээр тусгах 
ажлын хүрээнд 
“Байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод 
журамд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах ажлын хэсэг” 
байгуулан ажиллаж 
байна. 
Төрийн албаны зөвлөлийн 
2019 оны 05 дугаар 
тогтоолын нэгдүгээр 
хавсралтаар баталсан 
“Төрийн албан хаагчийн 
хувийн хэрэг хөтлөх 
журам”-ын дагуу 
байгууллагын хүний 
нөөцийн хувийн хэргийн 
бүрдэлтийг ханган, 39 
хүний хувийн хэргийг 
баяжуулж ажилласан.  

хөдөлмөрийн гэрээнд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах, ажлын үнэмлэх 
олгох, сунгах хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулах ажлуудыг үндэслэлтэй, 
чанартай хийж гүйцэтгэсэн байна. 
 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 
оны 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр 
хавсралтаар баталсан “Төрийн 
албан хаагчийн хувийн хэрэг 
хөтлөх журам”-ын дагуу 
байгууллагын хүний нөөцийн 
хувийн хэргийн бүрдэлтийг ханган, 
хүн тус бүрээр материалыг 
бүрдүүлж, судлан шагналын 
журам, болзол хангасан 
шаардлагад нийцсэн ажилтнуудын 
материалыг холбогдох 
байгууллагад шагнуулахаар 
уламжлан, шийдвэрлүүлсэн байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Шагналын журам, 
болзол хангасан нийт 5 
ажилтны  материалыг 
бүрдүүлж холбогдох 
байгууллагад 
шагнуулахаар хүргүүлсэн. 
Үүнээс 2 ажилтан  Монгол 
улсын Төрийн дээд одон 
“Алтан гадас” одон, 1 
ажилтан “Цэргийн 
гавьяаны улаан тугийн 
одон”, 2 ажилтан 
“Хөдөлмөрийн хүндэт 
медаль”-аар шагнагдсан 
байна. 

1.1.3 

Төрийн албаны тухай 
хууль, Засгийн газрын 
2019 оны “Дүрэм 
батлах тухай” 33 
дугаар тогтоол, ХНХ-
ын сайдаас өгсөн 
салбарын төрийн 
албан хаагчдын ёс 
зүйн чиглэлийг 
хэрэгжүүлж, 
ажилтнуудын албан 
тушаалын 
тодорхойлолт, ёс 
зүйн дүрмийг 
мөрдүүлж ажиллах. 

00 

Албан тушаалын 
тодорхойлолтын 
тоо 34; 
 
Байгууллагын ёс 
зүйн хорооны 
хурлын тоо; 
 
Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн 
чиглэлээр 
хамрагдсан 
сургалтын тоо. 

Ажилтнуудын мэдлэг ур 
чадвар, ажилтанд 
тавигдах шаардлагыг 
харгалзан  ажилтнуудыг 
ажлын байранд оновчтой 
зөв байршуулан, албан 
тушаалын 
тодорхойлолтын чиг 
үүргийн дагуу хяналт 
тавьж, Төрийн албаны 
тухай  хуулийг мөрдөн 
ажилласан. Нийт 39 албан 
тушаалын 
тодорхойлолтоос 2 албан 
тушаалын 
тодорхойлолтыг 
сайжруулан, шинэчлэн 
баталж, мөрдүүлж 
ажилласан. 
Байгууллагын ёс зүйн 
дүрэм, журмыг Засгийн 
газрын 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолын дагуу “Төрийн 
захиргааны болон 
үйлчилгээний албан 

Байгууллагын хэмжээнд Ёс зүйн 
хороо ажиллаж, хуралдсан байна. 
   Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 
оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээний хэрэгжилтийн 
тайлан ирүүлэх тухай” 01/2058 
тоот албан тоотын дагуу 
ажилтнуудыг соён гэгээрүүлэх 
чиглэлээр төрийн албан хаагчийн 
ёс зүйн сургалтыг зохион 
байгуулсан байна. 
Ажилтнуудын мэдлэг ур чадвар, 
ажилтанд тавигдах шаардлагыг 
харгалзан  ажилтнуудыг ажлын 
байранд оновчтой зөв 
байршуулсан байна. Албан 
тушаалын тодорхойлолтын чиг 
үүргийн дагуу хяналт тавьж, 
Төрийн албаны тухай  хуулийг 
мөрдөж ажилласан байна. 
   Авлигын эсрэг хууль, нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д 
нийцүүлэн сайжруулан 
баталж, мөрдөж 
ажилласан. 
ХНХ-ын сайдаас өгсөн 
салбарын төрийн албан 
хаагчдын ёс зүйн 
чиглэлийг мөрдөн, 
байгууллагын ёс зүйн 
хорооны ажлын 
төлөвлөгөө боловсруулан, 
хэрэгжилтийг ханган 
ажилласан. 
Байгууллагын хэмжээнд 
Ёс зүйн хороо ажиллаж 1 
удаа хуралдсан. 
Ажилтнуудыг соён 
гэгээрүүлэх чиглэлээр 
төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйн сургалтыг 1 удаа 
зохион байгуулсан.  
Авлигын эсрэг хууль, 
нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган 
ажилтнуудыг авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
ангид байлгах, соён 
гэгээрүүлэх чиглэлээр 
мэдээллийн самбар болон 
веб хуудсаар мэдээ 
мэдээлэл байршуулж 
ажилласан. 

сэргийлэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган ажилтнуудыг 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
ангид байлгах, соён гэгээрүүлэх 
үйл ажиллагааг зохион байгуулж, 
сурталчилж ажилласан байна. 
Байгууллага өөрчлөн зохион 
байгуулагдсантай холбогдуулан 
албан тушаалын тодорхойлолтыг 
шинэчилж боловсруулан, 
хяналтын хуудсаар 
баталгаажуулсан байна. 



1.1.4 

Монгол улсын 
Засгийн газрын 2020 
оны “Төрийн албаны 
цалингийн нэгдсэн 
систем нэвтрүүлэх 
тухай” 163 дугаар 
тогтоолд үндэслэн 
байгууллагын хүний 
нөөцийн өөрчлөгдсөн 
мэдээг Төрийн 
албаны “Хүний 
нөөцийн удирдлагын 
мэдээллийн 
тогтолцоо” цахим 
системд тухай бүр 
үнэн зөв, оруулж 
баталгаажуулах. 

00 

Төрийн албаны 
“Хүний нөөцийн 
удирдлагын 
мэдээллийн 
тогтолцоо” цахим 
системд оруулсан 
болон өөрчлөлт 
хийгдсэн мэдээний 
тоо; 
 

Төрийн албаны “Хүний 
нөөцийн удирдлагын 
мэдээллийн тогтолцоо” 
цахим системийг тогтмол 
шинэчилж: 

Төрийн алба 

хаасан хугацааны 

нэмэгдэл хувь 

өөрчлөгдсөн  

ажилтны мэдээ. 

- Хүүхэд асрах 

чөлөөнөөс орж 

ирсэн, хүүхэд 

асрах чөлөө 

авсан, суралцах 

хугацаанд ажлаас 

түр чөлөөлөх 

тухай, ажилд 

шинээр 

томилогдсон нийт 

ажилтны мэдээг 

тус тус системд 

бүрэн гүйцэд, үнэн 

зөв оруулж, 

баталгаажуулсан. 

Хүний нөөцийн 

мэдээллийн өөрчлөлтийг 

Төрийн албаны Хүний 

нөөцийн нэгдсэн системд 

бүрэн гүйцэд, үнэн зөв 

оруулж, 2020  оны 

мэдээллийг 2021 оны  01 

сарын 05-ны өдрөөр  

баталгаажуулсан. 

Төрийн албаны “Хүний нөөцийн 
удирдлагын мэдээллийн 
тогтолцоо” цахим системд шинэ 
нэрээр бүртгүүлэн байгууллагын 
бүтэц, ажилтнуудын мэдээллийг 
оруулж, бүртгэх, хянах, 
сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж, 
баталгаажуулсан байна. 
Байгууллагын хүний нөөцийн 
цалин хөлсний бүрэлдэхүүн, албан 
тушаалын ангилал, шатлал, 
зэрэглэл, цалин хөлс тооцоолоход 
шаардагдах  бусад мэдээлэлд 
өөрчлөлт орсон тухай бүрт 
өөрчлөлтийг 
Төрийн албаны “Хүний нөөцийн 
удирдлагын мэдээллийн 
тогтолцоо” цахим системд бүрэн 
гүйцэд, үнэн зөв оруулж, 2023 оны 
01 сарын 05-ны дотор 
баталгаажуулсан байна.   

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



1.1.5 

Төрийн албаны тухай 
хууль түүнийг 
дагалдан гарсан 
хууль тогтоомжид 
заасан төрийн албан 
хаагчийн 
мэдлэг чадварыг 
эзэмших, тасралтгүй 
хөгжүүлэх зорилтын 
хүрээнд хүний 
нөөцийн мэдлэг, 
мэргэжил, ур 
чадварыг 
дээшлүүлэх, 
чадавхыг бэхжүүлэх. 
 

00 

Мэргэжлийн 
байгууллагын 
сургалтад 
хамрагдсан 
ажилтнуудын тоо; 
 
Эрдэм 
шинжилгээний цаг, 
мэдээллийн цаг 
зохион байгуулсан 
тоо; 
 
Судлаач, 
мэргэжилтнүүдийг 
мэргэшүүлэх 2022 
оны сургалтын 
хөтөлбөр; 
 
 
 

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын салбарын 
болон мэргэжлийн 
байгууллагуудаас зохион 
байгуулсан гадаад, 
дотоодын сургалтад 
ажилтнуудаа бүрэн 
хамруулсан ба зохион 
байгуулсан болон 
оролцсон ажлуудыг 
тоогоор дурдвал: 

1. Эрдэм 

шинжилгээний 

хурал-5; 

2. Ажлын хэсгийн 

хурал-18; 

3. Форум-1; 

4. Танилцуулга-4; 

5. Уулзалт-6; 

6. Семинар-7; 

7. Хэлэлцүүлэг-5; 

8. Илтгэл-8; 

9. Сургалт-31 байна. 

БНСУ-ын Олон Улсын 
хамтын ажиллагааны 
байгууллага (KOICA) -ын 
магистрын тэтгэлэгт  
хөтөлбөрт 2 ажилтан 
тэнцэж, БНСУ-ын Сөүлийн 
их сургууль, Ёнсой их 
сургуульд суралцах 
гэрээний дагуу суралцаж 
байна. 
Удирдлагын Академи, 
Монгол улсын их 
сургуульд 2 ажилтан 
магистрт суралцаж байна. 
Төрийн албан хаагчийг 
мэргэшүүлэх зорилгоор 

Байгууллагын хэмжээнд 
ажилтнуудыг чадавхжуулах 
сургалт зохион байгуулсан байна. 
Үүнд: 
- Эрдэм шинжилгээний цаг, 
мэдээллийн цагийг тогтмол зохион 
байгуулсан байна. 
- Удирдлагын академи, 
шаардлагатай сургалтын 
байгууллагуудын мэргэшүүлэх 
болон анхан шатны сургалтуудад 
хөтөлбөр сонгон суралцуулж 
сертификат, гэрчилгээг авсан 
байна. 
- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
салбарын болон мэргэжлийн 
байгууллагуудаас зохион 
байгуулсан сургалтад 
ажилтнуудаа бүрэн хамруулсан 
байна. 
- Судлаач, аргазүйч, мэргэжилтэн 
нарыг мэргэшүүлэх талаар 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлсэн байна. 
 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



Удирдлагын академитай 
хамтран төрийн албаны 
богино хугацааны 16 
цагийн кредит бүхий 
сургалтыг зохион 
байгуулж 25 хүн 
хамрагдан сертификат 
авсан. 
Монгол улсын Засгийн 

газрын “Эдийн засгаа 

сэргээж, эрүүл мэндээ 

хамгаалъя” 10 их наядын 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд Хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгааллын 

яамнаас зохион 

байгуулсан “Цар тахлын 

эсрэг хамтдаа 

хөдөлмөрийн цахим 

яармаг-2021” арга 

хэмжээнд  Ковид ба 

Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын 

байрны чиг хандлага 

“Цахим ажлын байр”  

сэдэвт илтгэл тавьж 

оролцсон ба 

байгууллагын хэмжээнд 

цахим арга хэмжээний 

талаарх мэдээллийг 

хуваалцах, байгууллагын 

сайтад байршуулах зэрэг 

ажлуудыг зохион 

байгуулсан. 



1.1.6 

Иргэдээс төрийн 
байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай 
хуулийн дагуу 
байгууллагатай 
холбогдолтой бичгээр 
болон веб сайтаар 
ирж буй өргөдөл, 
гомдол, саналын 
бүртгэл, 
шийдвэрлэлтийг 
сайжруулах. 

00 

Иргэд, 
байгууллагаас 
ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдол, хүсэлтийг 
хүлээн авах; 
 
Хуулийн 
хугацаанд 
шийдвэрлэж хариу 
өгөх. 

Байгууллагын хэмжээнд 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, 
санал, хүсэлтийн 
шийдвэрлэлтийн талаар 
нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, 
2021 оны 12 дугаар сарын 
31-ний өдрийн байдлаар 
хөдөлмөрийн 
харилцаатай холбоотой  
34 өргөдөл ирснийг 
хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэж ажилласан. 
Өргөдлүүдийг нарийвчлан 
авч үзвэл: хүүхэд асрах 
чөлөө авах, хүүхэд асрах 
чөлөөнөөс ажилдаа эргэн 
орох, цалинтай болон 
цалингүй чөлөө авах 
өргөдөл давамгайлж 
байна. 

Гарсан санал хүсэлтэд дүгнэлт 
хийсэн байна. Иргэд, 
байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдлыг хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэж, ямар асуудлаар 
ихэвчлэн өргөдөл, хүсэлт ирж 
байгаад дүгнэлт хийж,өргөдөл, 
гомдлыг хугацаанд нь тайлагнаж  
ажилласан байна. 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.1.7 

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын 
салбарын 2021 оны 
бодлогын шинэчлэл 
болон байгууллагын 
стратеги 
төлөвлөгөөний II 
зорилтын хүрээнд 
ХНХСИ-ийн цаасан 
суурьтай баримт 
бичгийг цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх, 
цахим архив үүсгэх 
ажлыг чанаржуулах. 

00 

Байгууллагын 
хэмжээнд нийт 
боловсруулагдан 
гарсан тушаал, 
ирсэн бичиг, 
явуулсан бичиг, 
хурлын тэмдэглэл, 
А, Б- тушаал, 
өргөдөл гомдол 
зэрэг  цаасан 
суурьтай баримт 
бичгийн тоо. 

Байгууллагын хэмжээнд А 
тушаал 20, Б тушаал 40 
Ирсэн бичиг 95, явуулсан 
бичиг 153, өргөдөл 34, 
хавсралт 727 нийт 1035 
албан тоот цахим хэлбэрт 
шилжүүлэн ажилласан. 
Засгийн газрын Цахим 
системд шилжих 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
байгууллагын бичиг 
хэргийн программын 3.0 
хувилбарын 
хөгжүүлэлтийн ажлыг 
эхлүүлж, шинэчлэлд одоо 
байгаа программд  
байхгүй олон шинэ функц, 
боломжуудыг оруулж 
баримтыг 100 хувь цахим 
болгож ажилласан. 

Байгууллагын хэмжээнд Баримт 
бичгийн нягтлан шалгах комисс 
жилд 1 удаа хуралдаж 
байгууллагын хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалт боловсруулж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажилласан байна. 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
салбарын 2021 оны бодлогын 
шинэчлэл болон байгууллагын 
стратеги төлөвлөгөөний II 
зорилтын хүрээнд цаасан суурьтай 
баримт бичгийг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх, цахим архив үүсгэх 
ажлыг чанаржуулж, байгууллагын 
хэмжээнд нийт боловсруулагдан 
гарсан тушаал, ирсэн бичиг, 
явуулсан бичиг, хурлын тэмдэглэл, 
А тушаал, Б тушаал, өргөдөл 
гомдол зэрэг цаасан суурьтай 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



Байгууллагын архив, 
албан баримт бичгийг 100 
хувь цахим хэлбэрт 
шилжүүлсэн.     2016-2021 
оны материалыг CD дээр 
буулгаж, архивд оруулсан. 

баримт бичгийг цахим файлд 
нэгтгэн ажилласан байна. 

1.1.8 Байгууллагын 
ажилтнуудыг 
чадавхжуулах. 

5000,0 мянган 
төгрөг 

Чадавхжуулах 
сургалтад 
хамрагдсан арга 
зүйчдийн тоо,  
Сургалтын тоо  

15 удаагийн сургалтад 
давхардсан тоогоор 63 
арга зүйч хамрагдсан 

20 удаагийн сургалтад давхардсан 
тоогоор 100 арга зүйч хамруулсан 
байна.  

I-IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.2 

Төсөв, санхүү, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилтийг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах. 
Үндэслэл: 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС, Шилэн дансны тухай хууль, Монгол улсын  Төсвийн тухай хууль, Дундаж цалин хөлс тодорхойлох 
журам, Ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын цалин тооцох журам, Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан илгээх, хүлээн авах, хянах 
баталгаажуулах журам. 

1.2.1 

Байгууллагын 
стратеги 
төлөвлөгөөний 
зорилт 6:  
Төсвийг зохистой 
удирдаж авлага, өр 
төлбөр үүсгэхгүй байх 
хэрэгжилтийг ханган 
батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу 
хэмнэлттэй, үр 
ашигтай зарцуулж, 
ажиллах. 

788334700 
Төгрөг 

 
 

Батлагдсан 
төсвийг 
зориулалтын дагуу 
зарцуулж шинээр 
өр, авлага 
үүсээгүй байх; 
 
 Санхүү бүртгэл, 
санхүүгийн 
тайлан, мэдээг 
Улсын секторын 
нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон 
улсын стандартад 
нийцүүлэн 
хугацаанд нь 

ТАЗ, Сангийн яамны 
ТАЦНС-ийн багаас зохион 
байгуулсан ХНУС, 
ТАЦНС-ийн хэрэглэгчийн 
цахим сургалтад 
байгууллагын ахлах 
нягтлан бодогч, хүний 
нөөцийн мэргэжилтнүүд 
хамрагдаж, 2020 оны 8 
дугаар сараас цалингийн 
нэгдсэн системд 
холбогдсоноор ТАХ-ын 
мэдээллийн нэгдсэн 
системд холбогдсон. 

Байгууллагын батлагдсан төсөв:  
- Монгол улсын  Төсвийн 

тухай хуулийн дагуу 
төсвийг зохистой удирдаж 
авлага, өр төлбөр 
үүсгэхгүй ажилласан 
байна. 

- Ил тод байдлыг ханган, 
Шилэн дансны мэдээг 
хугацаанд нь алдаагүй 
оруулсан байна. 

- Байгууллагын санхүү 
болон татварын тайлан, 
цалин, хөлс,  НДШ, ХАОАТ-
ын  тайлан мэдээг хуулийн 
хугацаанд нь гаргаж 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



гаргаж 
баталгаажуулах; 
 
Батлагдсан 
төсвийг 
зориулалтын дагуу 
зарцуулах, ил тод 
байдлыг хангах. 

баталгаажуулан нийгмийн 
даатгал, татварын системд 
илгээж ажилласан байна. 

- Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хуулийн 
дагуу байгууллагын эд 
хөрөнгийн тооллогыг 
хуулийн хугацаанд жилд 
хоёр удаа зохион 
байгуулж, тайлан мэдээг 
ХНХЯ, Төрийн өмчийн 
бодлого зохицуулалтын 
газарт тайлагнан 
ажилласан байна. 

1.2.2 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих сангийн үйл 
ажиллагааг зохистой 
удирдаж авлага, өр 
төлбөр үүсгэхгүй байх 
хэрэгжилтийг ханган 
батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу 
хэмнэлттэй, үр 
ашигтай зарцуулж, 
ажиллах. 

  
510 000 000 

төгрөг 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих үйл 
ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх, 
дэмжих, 
хөдөлмөрийн зах 
зээлийн судалгаа, 
сурталчилгаа олон 
нийтийн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулах, гарын 
авлага, хэвлэмэл 
материал бэлтгэж 
хэвлүүлэх. 

ХЭДС-д 2021 онд  215 471 
040  төгрөгийн төсөв 
батлагдаж 5 000 000 
төгрөгийг хөтөлбөр 
төслийн хяналт, үнэлгээ , 
10 000 000 төгрөгийг гарын 
авлага хэвлэмэл 
материал, 30 191 040 
төгрөгийг  2020 оны өр 
барагдуулах 162 254 735 
төгрөг 07 мөнгийг 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 
судалгаанд  тус тус 
зарцуулж 8 025 264 төгрөг 
93 мөнгийг буцаан 
төвлөрүүлж ажилласан. 
 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
сангаас 2022 онд хувиарлагдсан 
төсвийг шаардлагатай судалгаа, 
шинжилгээний ажилд зарцуулсан 
байна. 
 

   Монгол улсын  Төсвийн тухай 
хуулийн дагуу төсвийг зохистой 
удирдаж авлага, өр төлбөр 
үүсгэхгүй ажилласан байна. 
 
   Ил тод байдлыг ханган, Шилэн 
дансны мэдээг хугацаанд нь 
алдаагүй оруулсан байна. 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.2.3 

Мэргэжлийн 
боловсрол, 
сургалтын 
үнэлгээ,мэдээллийн 
санхүүжилтэд олох 
орлого, зарлага 

130 709 900 
төгрөг 

Нарийвчилсан 
төлөвлөгөө. 
 

Орлогыг төвлөрүүлж 
ажиллах. 

Төвлөрүүлэх орлогоос давсан 
орлогыг хуулийн дагуу захиран 
зарцуулж тайлангнасан байна. 

 
Захиргаа, 

удирдлагын 
газар 

1.3 
Хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн 

удирдлагаар хангах. 



1.3.1 

Хөдөлмөрийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн 
найруулга/, Төсвийн 
тухай хууль, Төрийн 
албаны тухай хууль, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих тухай хууль, 
Нийгмийн халамжийн 
тухай хууль болон  
Төрөөс хөдөлмөр 
эрхлэлтийн талаар 
баримтлах бодлого”, 
Хөдөлмөр нийгмийн 
хамгааллын  сайдын 
2016 оны А/46 дугаар 
тушаал, бусад 
холбогдох хууль 
тогтоомж, эрх зүйн 
акт, дээд 
байгууллагаас өгсөн 
үүрэг даалгавар, 
зөвлөмж биелэлтийг 
төлөвлөх, зохион 
байгуулах, 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах. 

00 

Хурлын тоо;  
 
Шинээр мөрдөж 
эхэлсэн хууль 
дүрмүүдийг 
мөрдөж 
ажилласан 
байдал: 
 
Зохион байгуулсан 
сургалтын тоо; 
 
Хамрагдсан хүний 
тоо. 
 

2021 онд зохион 
байгуулсан хурлын тоо: 
-Удирдлагын зөвлөлийн 
хурал 19; 
- Хамт олны хурал 4 ; 
- Шуурхай штабын хурал ; 
- Баримт бичиг нягтлан 
шалгах комисс 1 ; 
- Ёс зүйн хороо 1; 
- Өмч хамгаалах комисс 3 
удаа тус тус хуралдаж, 
тэмдэглэлээр шийдвэр 
гарган ажилласан байна. 
COVID-19 цар тахлын  үед 
Засгийн газар, Улсын 
онцгой комиссоос 
гаргасан тогтоол, 
шийдвэрүүдийг 
байгууллагын хэмжээнд 
мөрдөж ажилласан 
/Ажилтнуудыг ариутгалын 
бодис, маскаар хангасан/.  
Байгууллагын ажлын 
байранд ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийг 
хийсэн. 2021 оны 01 
дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс эхлэн ХНХСИ-ийн 
өдөр тутмын болон цагийн 
байдлыг үнэлсэн, бүх 
нийтийн бэлэн байдлын 
үеийн тайлан мэдээг 
ХНХЯ-ны салбарын 
шуурхай штабт хүргүүлж, 
ажилласан. 

Хамт олны хурал, удирдлагын 
зөвлөл, байгууллагын хэмжээнд 
ажиллаж байгаа бусад зөвлөл, 
комисс шаардлагатай асуудлаар 
тогтмол хуралдаж, шийдвэр гарган 
мөрдөж ажилласан байна. 
Байгууллагын баталсан дүрэм, 
журам, тушаал, шийдвэрүүд нь 
Монгол улсын хууль тогтоомжид 
нийцсэн байна. 
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах ажлын хүрээнд 
төлөвлөгөө боловсруулан 
ажиллаж, биелэлтийг дээд шатны 
байгууллагад хуульд заасан 
хугацаанд, үнэн зөв тайлагнасан 
байна. 
Холбогдох дүрэм, журмыг 
байгууллагын хэмжээнд 
мөрдүүлсэн байна. 
Байгууллагын чиг үүрэг, хэвийн 
үйл ажиллагааг хангах, үр дүнг 
сайжруулахад шаардлагатай 
дүрэм, журмуудыг хуульд 
нийцүүлэн боловсруулан мөрдөж 
ажилласан байна. 
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
явц, үр дүнг хуулийн хугацаанд 
дээд шатны байгууллагад 
тайлагнан байгууллагын дотоод 
журам, албан хэрэг хөтлөлтийн 
журам, өмч хамгаалах журам зэрэг 
байгууллагын хэвийн үйл 
ажиллагааг явуулах үндсэн 
журмуудын хэрэгжилтийг мөрдөн 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн 
явц, үр дүнг хуулийн хугацаанд 
дээд шатны байгууллагад 
тайлагнан Хөдөлмөрийн тухай 
хууль /шинэчилсэн найруулга/-д 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар  



нийцүүлэн байгууллагын дотоод 
журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан 
баталж, мөрдөж ажилласан байна. 
 

1.3.2 

Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх нийтлэг журмын 
дагуу байгууллагын 
үйл ажиллагааны 
тайлан, төлөвлөгөөг 
нэгтгэн, дотоод 
хяналт шинжилгээ 
хийн, үр дүнг 
тайлагнах. 

00 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны 
болон Санхүүгийн 
улирал бүрийн 
тайлан; 
 
Судалгаа, эрдэм 
шинжилгээний 
ажилд хийсэн 
хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний улирал 
бүрийн тайлан; 
 
Хяналт 
шинжилгээ, 
үнэлгээний хагас 
жилийн болон 
жилийн эцсийн 
тайлан; 
 
Сар бүрийн Маягт 
1,2 тайлан. 

 2021 онд гаргасан мэдээ, 
тайлан: 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны сарын мэдээ 
– 11 удаа; 

Байгууллагын санхүү 
төсвийн мэдээ – 11 удаа; 

Байгууллагын 2021 оны 
хагас жилийн 
гүйцэтгэлийн тайлан 1 
удаа; 

Байгууллагын 2021 оны 
жилийн эцсийн 
гүйцэтгэлийн тайлан 1 
удаа; 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны дотоод 
хяналтын тайлан улирал 
тутам 4 удаа. 

  Байгууллагын хүний нөөцийн, 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний, 
санхүүгийн үйл ажиллагааны 
болон сургалт, үнэлгээ, судалгаа 
шинжилгээний ажилд хяналт 
тавьж, хяналт үнэлгээг хийж, 
тайланг ХНХЯ-ны ХШҮДАГ-т 
хүргүүлж, байгууллагын web 
сайтад байршуулж, ил тод байдлыг 
ханган ажилласан байна. Хяналт 
шинжилгээний мэдээ, тайланг 
хугацаанд нь бэлтгэж, тайлагнасан 
байна: 

- Байгууллагын үйл 
ажиллагааны сарын мэдээ 
4 удаа; 

- Байгууллагын санхүү 
төсвийн мэдээ 4 удаа ; 

- Байгууллагын үйл 
ажиллагааны дотоод 
хяналтын тайлан улирал 
тутам 2 удаа 

- 2022 оны жилийн эцсийн 
эд хөрөнгийн тооллого 1 
удаа; 

- Байгууллагын 2022 оны 
сүүлийн хагас жилийн 
гүйцэтгэлийн тайлан. 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.4 
ХНХСҮСИ-ийн стратеги төлөвлөгөөний 3 дугаар зорилгын хүрээнд үндэсний судалгаа, шинжилгээний байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай, олон улсын байгууллагууд болон тэдгээрийн хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн нэгжүүд, иргэд, олон нийттэй судалгаа 
шинжилгээний ажлаар холбоо тогтоож, туршлага солилцох, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх. 



1.4.1 

Байгууллагын 
стратеги 
төлөвлөгөөний 
зорилт 3:  
Гадаад харилцааг 
хөгжүүлэх, олон 
улсын байгууллага 
болон ижил төстэй 
үйл ажиллагаа 
явуулдаг олон улсын 
судалгааны 
байгууллагуудтай 
харилцаа холбоо 
тогтоох, хамтын 
ажиллагааг 
өргөжүүлэх. 
 
 

00 

Орчуулан 
боловсруулсан 
баримт бичиг 

 
Цахимаар холбоо 

тогтоон ажилласан 
байдал (имэйл, 
zoom, хавсралт 
файл). 

 
 

2021 онд олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран 
судалгааны ажлуудыг 
амжилттай зохион 
байгуулсан. Үүнд: 
 

- Дэлхийн банк: 

“Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн тойм”, 

“Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн эрэлтийн 

барометрийн 

судалгаа” 

- Азийн хөгжлийн 

банк: “Хүнс 

тэжээлийн 

дэмжлэг үзүүлэх 

үйлчилгээ авч буй 

хөдөлмөрийн 

насны иргэдийн 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

талаарх судалгаа”  

- Олон улсын 

хөдөлмөрийн 

байгууллага: 

“Монгол улсын 

Албан бус 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийн төлөв 

байдлын 

судалгаа” 

Монгол улсад үйл ажиллагаа 
явуулж буй олон улсын  
байгууллага болон ижил 
чиглэлийн судалгаа, шинжилгээ, 
сургалтын гадаадын 
байгууллагуудыг судалж, 
харилцаа холбоо тогтоон,  
судалгаа шинжилгээ хийх, үйл 
ажиллагааны туршлага судалж, 
гадаад харилцааг өргөжүүлэн 
хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн 
байна. 
 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.4.2 

Байгууллагын 
стратеги 
төлөвлөгөөний 
зорилт 4: 
Байгууллагын 

00 

Орчуулан 
боловсруулсан 
баримт бичиг 

 

Дэлхийн банкны 
“АСЕАН+3 улсын Хүний 
нөөцийн хөгжлийн форум” 
арга хэмжээнд онлайнаар 
оролцсон.  

   Олон улсын хэмжээнд Хөдөлмөр 

нийгмийн хамгааллын салбарын  

чиглэлээр зохион байгуулагдах 

форум, арга хэмжээнд цахимаар 

болон танхимаар хамрагдах 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



ажилтнуудыг олон 
улсын форум, арга 
хэмжээ, ажил 
үйлчилгээнд 
цахимаар хамрагдах 
нөхцлийг бүрдүүлж, 
төрийн албанд 
мэргэших, 
мэргэжлийн ур 
чадвараа 
дээшлүүлэх, хамтран 
ажиллахад  
холбогдох 
байгууллагатай 
харилцаа холбоо 
тогтоон олон улсын 
чиг хандлагыг хүргэх 
замаар дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллах. 

Цахимаар холбоо 
тогтоон ажилласан 
байдал (имэйл, 
zoom). 

 

 
  Форум дээр хэлэлцсэн 
мэдээллийг бэлтгэж, 
байгууллагын хэмжээнд 
танилцуулж,  
байгууллагын вэб сайтад 
байршуулсан. 
 

нөхцөлийг бүрдүүлж, ажилтнуудыг 

бүрэн хамруулж, мэдээллээр 

хангасан  байна. 

 
 

1.4.3 

Ковид-19 цар тахлын 
үед бусад улс 
орнуудын авч 
хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээ, бодлогын 
талаар судлан 
ажилтнуудыг 
мэдээллээр хангах, 
байгууллагын цахим 
хуудсаар дамжуулан 
тус мэдээллийг олон 
нийтэд хүргэх. 

00 

Олон улсын 
зөвлөмж, санал, 
дүгнэлтийг 
орчуулсан 
материал. 

  ДЭМБ-аас гаргасан 
Ковид-19 цар тахлын 
талаарх санал, 
зөвлөмжүүдийг орчуулан 
байгууллагын  
ажилтнуудыг мэдээллээр 
ханган ажилласан. 

  Ковид-19 цар тахлын үед бусад 

улс орнуудын хөдөлмөр эрхлэлт, 

нийгмийн хамгааллын салбарт 

хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, 

бодлогын талаар судлан 

байгууллагын ажилтнуудыг 

мэдээллээр хангах, цахимаар тус 

мэдээллийг олон нийтэд хүргэж 

ажилласан байна. 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.4.4 

ХНХЯ-аас 2022 оныг 
“Хүүхэд хамгааллын 
жил” болгон 
зарласантай 
холбогдуулан хүүхэд 
хамгааллын 
судалгаа, 
шинжилгээний ажлын 
чиглэлээр үйл 

00 

Олон улсын 
хүүхэд 
хамгааллын 
судалгаа, 
шинжилгээний 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа 
явуулдаг 
байгууллагуудын 

  НҮБ-ын Хүүхдийн 
сангийн захиалгаар 
“Агаарын бохирдол ба эх 
хүүхдийн эрүүл мэнд 
судалгаа” 2019 он; 
 
  Ази Номхон далайн бүс 
нутгийн Эдийн засаг-
Нийгмийн Комисс 

  Олон улсын Хүүхэд хамгааллын 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 

байгууллагуудын туршлага, хүүхэд 

хамгааллын чиглэлээр хийгдсэн 

судалгааны арга, аргачлалыг 

судалсан байна. 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



ажиллагаа явуулдаг 
олон улсын 
байгууллагын үйл 
ажиллагаа, 
туршлагаас судлах. 

туршлага, үйл 
ажиллагааны 
талаарх мэдээлэл. 

(FEALAC)-ийн хамтын 
ажиллагааны “Тэгш бус 
байдлыг бууруулах, 
хэнийг ч үлдээлгүй 
шинэлэг бодлого 
боловсруулах” төслийн 
багийн захиалгаар 
“Хүүхдийн мөнгөн 
тэтгэмжийн үр нөлөөг 
тодорхойлох судалгаа” 
2020 он. 

1.4.5 

ЮНЕСКО-ийн 
ЮНЕВОК-ийн цахим 
хуудсанд Монгол 
улсын МБС-ын 
салбарын мэдээлэл 
болон хийсэн ажлын 
тайланг явуулах. 

3000,0 мянган 
төгрөг 

Цахимаар 
хүргүүлсэн 
тайлангийн тоо 

Төгсөгчдийн ур чадварын 
зөрүүг тодорхойлох 
төгсөгчдийн мөшгих 
судалгаа”-ны болон 
“Innovating technical and 
vocational education and 
training, A framework for 
institutions”-ыг тайлан 
мэдээг илгээсэн болно. 

ЮНЕВОК-той холбогдон хийсэн 

ажлын тайланг хүргүүлсэн байна. 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.4.6 

ЮНЕВОК, Бүгд 
Найрамдах Филиппин 
Улсын “Colombo Plan 
Staff College” болон 
Олон улсын 
хөдөлмөрийн 
байгууллагаас 
зарлаж байгаа Олон 
улсын хурал, сургалт, 
хөтөлбөрт салбарын 
төлөөллийг 
оролцуулах, 
хамруулах. 

3000,0 мянган 
төгрөг 

CPSC) Коломбо 
төлөвлөлтийн 
ажилтнуудын 
коллеж, ITCILO 
(ОУХБ-ын Олон 
улсын сургалтын 
төв) болон Олон 
улсын хурал 
зөвлөгөөн, 
сургалтад 
хамрагдсан 
ажилтны тоо  

ЮНЕСКО-ийн ЮНЕВОК 
төвөөс ирүүлж буй хурал 
зөвлөгөөн, сургалт, 
хөтөлбөрийн талаарх 
мэдээллийг МБСБХЗГ, 
МБСҮМАЗТ-ийн 
удирдлагуудад тогтмол 
мэдээлж 6 арга зүйчийг 
сургалтад хамруулсан.   

1. Олон улсын байгууллагууд 
зохион байгуулагдах Хурал 
зөвлөгөөн, сургалт хөтөлбөрт 4 
албан хаагчийг хамруулсан байна. 

2. Хурал зөвлөгөөн, сургалт 

хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг 

удирдлагуудад илтгэх, авч 

хэрэгжүүлэх боломжын талаарх 

судалгаа хийх. 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.5 Мэргэжлийн сургалтаар төгсөгчдийг гэрчилгээжүүлэх, Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох. 

1.5.1 

Түр сургалтын 
байгууллагын 
төгсөгчдийг 
гэрчилгээжүүлэх 

55 000 000 
төгрөг 

Гэрчилгээжүүлсэн 
төгсөгчдийн тоо 

Мэргэжлийн сургалтын 
байгууллагын төгсөгч 5514 
иргэнийг мэдээллийн 
системд бүртгэж 

Мэргэжлийн сургалтын 

байгууллагын төгсөгч 6000 

иргэнийг гэрчилгээжүүлнэ. 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 



чадамжийн гэрчилгээ 
олгосон. 

1.5.2 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын сургалт 
эрхлэх зөвшөөрлийг 
шинээр олгох, сунгах  00 

Шинээр сургалт 
эрхлэх зөвшөөрөл 
авсан сургалтын 
байгууллагын тоо 

Сургалт эрхэлх 
зөвшөөрлийг 
сунгасан 
сургалтын 
байгууллагын тоо 

Шинээр эрх олгосон 
сургалтын байгууллага  

Эрх сунгасан сургалтын 
байгууллага  

Шинээр эрх олгосон сургалтын 
байгууллага  

Эрх сунгасан сургалтын 

байгууллага III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.6 Байгууллагын болон салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулах. 

1.6.1 

Салбарын болон 
төвийн үйл 
ажиллагааг 
сурталчилах видео 
контент, танилцуулга 
брошурын эхийг 
бэлтгэх 

8 000 000 
төгрөг 

Боловсруулсан 
танилцуулга 
брошурын тоо 

Видео 
контентийн тоо 

Танилцуулга видео 5, 
Цахим танилцуулга, 
постер 50   
 

Танилцуулга видео 10 

Цахим танилцуулга 100  
III, IV 

улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.6.2 

Байгууллагын цахим 
хуудас болон пэйж 
хуудсанд салбарын 
үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээ, 
мэдээллийг 
байршуулж түгээх 

5 000 000 
төгрөг 

Пэйж хуудсанд 
байршуулах 
мэдээ, 
мэдээллийн тоо 

Цахим хуудсанд 
байршуулах 
мэдээ, 
мэдээллийн тоо 

. Пэйж хуудас 6050 
дагагчтай байсан бол 
10084 дагагч, 9515 хүнд 
таалагдсан байна 
www.mergejil.mn сайтад 
нийт 91 удаагийн мэдээ 
мэдээллийг байршуулан 
олон нийтэд хүргэв. 
 

Пэйж хуудсанд байршуулах 
мэдээлэл 150 

Цахим хуудсанд байршуулах 

мэдээ, мэдээлэл 100  III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.6.3 

Олон нийтийг 
хамарсан сайн дурын 
үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах 10 000 000 

төгрөг 

Зохион байгуулсан 
үйл ажиллагааны 
тоо 

Тарьсан модны 
тоо  

100 мод тарьсан.  - Улиралд 1 удаа сайн дурын үйл 
ажиллагааг зорилтот бүлэгт 
/тухайн байгууллагын орчинг 
засаж сайжруулах объектыг 
сонгон / 

- Төгөлтэй болох 100 ширхэг мод 
тарих 

 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

http://www.mergejil.mn/


1.6.4 

Мэргэжлийн зөвлөл, 
холбоод, ажил 
олгогчдод зориулан 
нээлтэй хаалганы 
өдөрлөг, уулзалт 
хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулах 

5 000 000 
төгрөг 

Нээлттэй 
хаалганы 
өдөрлөгийн тоо 
Уулзалт 
хэлэлцүүлгийн тоо 

Уулзалт хэлэлцүүлэг 196 
удаа 

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг 1 удаа 

Мэргэжлийн холбоод, ажил 

олгогчдын уулзалт хэлэлцүүлэг 

250 удаа 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.6.5 

Мэргэжлийн зөвлөл 
байгуулах, 
чадавхжуулах  

 

00 

Шинээр 
байгуулагдсан 
мэргэжлийн 
зөвлөлийн тоо 
Чадавхжуулах 
сургалтад 
хамрагдсан 
мэргэжлийн 
зөвлөлийн 
гишүүдийн тоо 

11 мэргэжлийн зөвлөл 
байгуулагдсан. 

2 удаагийн сургалтаар 27 
мэргэжлийн зөвлөлийн 80 
гишүүдийг чадавхжуулсан 

9 мэргэжлийн зөвлөл байгуулсан 
байна.  

36 мэргэжлийн зөвлөлийн 90 

гишүүдийг чадавхжуулах 

сургалтад хамруулсан байна.  
III, IV 

улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар 

1.6.6 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих  

 

 Арга зүйн 
зөвлөгөөнд 
хамрагдсан ААНБ-
ын тоо 
Ажлын байранд 
зуучлагдсан 
иргэдийн тоо 

Эхлэх үе 390 ААНБ-д зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  

100 иргэнийг ажлын байранд 

зуучилсан байна.  
III, IV 

улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 
газар, Хүний 

нөөц, ур 
чадварын 
сургалт, 

үнэлгээний 
газар 

Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын 
бодлогын шинэчлэл-2021, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтийн Стратегийн төлөвлөгөөний зорилт 2. Аж үйлдвэрийн IV 
хувьсгал, Цахим Монгол” арга хэмжээ болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарыг бүхэлд нь цахимжуулах бодлогын хүрээнд  мэдээлэл, харилцаа холбооны 
инновац, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн цахим хэлбэрт шилжүүлэх. 

1.7 
- Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ, мэдээллийг 

олон нийтэд хүргэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах. 
- Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах. 

1.7.1 

Веб хуудас, олон 
нийтийн сүлжээн дэх 
байгууллагын 
хуудсыг хөтлөх, 
сайжруулах, засвар 
үйлчилгээ хийх. 
 

00 

Байгууллагын веб 
хуудасны хэвийн 
ажиллагаа, 
шинэчлэлт, 
сайжруулалтын 
түвшин; 
 

Төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа олон нийтэд 
нээлттэй, ил тод, 
хүртээмжтэй байх 
зорилтын дагуу 2016 
оноос www.rilsp.gov.mn 
домэйн хаягаар 

Веб хуудасны засвар, үйлчилгээ, 
шинэчлэлтүүдийг хийсэн байна. 3 
дах удаагийн том шинэчлэлт болох 
веб хуудасны эх код, өгөгдлийн 
сан, UI дизайныг бүрэн шинэчлэн 
өөрчилнө. Шинээр ашиглалтад 
оруулсан веб серверт вебийн эх 

III, IV 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 



Веб хуудас, олон 
нийтийн 
сүлжээгээр 
нийтлэгдсэн 
мэдээ, мэдээлэл, 
нийтлэлийн тоо; 
 
Олон нийтийн 
сүлжээ Facebook 
хуудасны хандалт. 
 

байгууллагын веб хуудсыг 
ажиллуулж байна. 
Facebook олон нийтийн 
сүлжээнд rilsp.gov.mn 
хуудсыг хөтлөн 
байгууллага, ХНХ-ын 
салбарын хэмжээнд 
өрнөж буй үйл явдал, 
ажлын талаарх мэдээ 
мэдээллүүдийг нийтэлдэг. 

код, өгөгдлийн сан болон бусад 
хийж гүйцэтгэсэн программ 
хангамжуудад хамаарах 
файлуудыг байршуулна. 

1.7.2 

 
Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын 
салбарын статистик 
номыг цахим сан 
хэлбэрт шилжүүлэн 
онлайн программ 
хөгжүүлэх 
 

00 

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
салбарын 
статистик сангийн 
программ хангамж 
хөгжүүлэлтийн 
түвшин; 
Нийт хэвлэгдсэн 
байгаа 4 номын 
статистик 
мэдээлэл санд 
байршсан эсэх; 
Мэдээллийн 
сангийн хэвийн 
ажиллагаа, 
аюулгүй байдал. 

2021 оны байдлаар 
хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын салбарын 
2017-2020 оны статистик 
мэдээллийг агуулсан 4 
номыг ХНХСИ бэлтгэж 
хэвлүүлсэн. 
Байгууллагынхаа веб 
хуудсанд PDF файл 
хэлбэрээр үзэх/татах 
боломжтойгоор 
байршуулсан байна. 

ХНХ салбарын статистик номыг 
цахим болгох арга хэмжээний 
хүрээнд уг ном дах мэдээллээр 
цахим сан үүсгэж байгууллагын 
веб хуудастай холбоно; 
 
Хэрэглэгч хайж буй мэдээллээ олж 
авахад амар байхаар категори, 
бүлэг, дэд бүлгүүдээр ангилна; 
 
UI загварыг хэрэглэгчдэд 
ойлгомжтой энгийн байдлаар 
зохион байгуулна. 

III, IV 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 

1.7.3 
Онлайн судалгааны 
программ 
боловсруулах 

00  

Онлайн 
судалгааны 
программыг 
судалгаанд 
ашигласан эсэх; 
Программын 
хөгжүүлэлтийн 
түвшин; 
Судалгаанд 
ашиглахад 
тохиромжтой 
байдал. 

ХНХСИ 2021 онд цахим 
байгууллага болох зорилт 
дэвшүүлсэн. Энэ ажлын 
хүрээнд судалгаа 
шинжилгээний ажлыг 
цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулах, үр дүнг 
боловсруулах ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэсэн. 
Ингэхдээ программ 
хангамжийн инженер 
судалгаа тус бүрд зориулж 

Программ хангамжийн инженер 
судалгааны программ хөгжүүлэх 
шаардлагагүйгээр тухайн судлаач 
өөрөө судалгаандаа зориулан 
хүссэн хэлбэрээр судалгаа 
шинжилгээний ажлыг зохион 
байгуулах, асуулгуудаа үүсгэх, 
логик, үсрэлт шилжилтүүдийг 
оруулах боломжтой динамик 
судалгааны онлайн программ 
хангамжийг хөгжүүлнэ. 
 

III, IV 
улирал 

Захиргаа, 
удирдлагын 

газар, 
Мэдээллийн 
технологийн 

алба 



 программ хөгжүүлдэг. 
Онлайн судалгаанд 
зориулан динамик 
программыг судлаач 
өөрөө хүссэн судалгаагаа 
зохион байгуулж болдог 
байхаар төлөвлөж 
боловсруулахаар 
төлөвлөгөө гаргасан. 

Судалгааны үр дүн байгууллагын 
серверт нэгтгэгдэн 
боловсруулагдаж үр дүнг шууд 
ашиглаж болдог байна. 
 
Цаг үеийн хэрэгцээ шаардлага, 
ажилтнуудын санал хүсэлтэд 
тулгуурлан уг программд тогтмол 
хөгжүүлэлт, шинэчлэлт хийнэ. 
 
2022 онд хийгдэх ямар нэг 
судалгаанд онлайн судалгааны 
программыг ашигласан байна. 

1.7.4 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллага /түр 
сургалт/-ын 
мэдээллийн нэгдсэн 
системийн 
ашиглалтын гарын 
авлага боловсруулах 

5 000 000 
төгрөг 

Гарын авлагын 
төсөл 
боловсруулж 
хэлэлцүүлсэн 
байна. 

Системийн хөгжүүлэлт 
хийгдсэний дараа 
гуравдугаар улирлаас 
эхлэн гарын авлага 
боловсруулж эхэлнэ.  

Гарын авлагын төслийг шинээр 
боловсруулж гаргана. 

III, IV 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 

1.7.5 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллага /түр 
сургалт/-ын 
мэдээллийн нэгдсэн 
системийг хөгжүүлэх 

00 

Сургалт эрхлэх 
зөвшөөрөл, 
бүртгэл 
удирдлагын 
модуль, 
чадамжийн 
гэрчилгээний 
нэгдсэн сан, багш 
хүний нөөцийн 
бүртгэл 
мэдээллийн 
модулийн 
хөгжүүлэлт 
хийгдсэн байна.  

Сургалтын байгууллагын 
анхан шатны бүртгэл, RPL 
үнэлгээний систем, 
чадамжийн гэрчилгээг 
системээс хэвлэх 
хөгжүүлэлт хийгдсэн. 

Мэргэжлийн сургалтын 
байгууллага /түр сургалт/-ын 
байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн 
системийг хөгжүүлж нэвтрүүлсэн 
байна. 

III, IV 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 

1.7.6 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллага /түр 
сургалт/-ын 
мэдээллийн нэгдсэн 

00 

Программын 
алдааг 
засварласан 
байна. 
Мэргэжлийн 

Шалгалтын программын 
эхлэл тавигдсан. 

Шалгалтын программыг 
сайжруулан мэргэжлийн сургалтын 
байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн 
системд холбоно. 

III, IV 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 



системийн 
хөгжүүлэлттэй 
уялдуулан 
шалгалтын 
системийн 
программыг 
сайжруулна. 

сургалтын 
байгууллагын 
мэдээллийн 
нэгдсэн системд 
холбосон байна. 

1.7.7 

OSGAP платформыг 
өргөжүүлэн барилгын 
салбарын бригадын 
мэдээллийн 
системтэй холбох 

 
Ур чадварын 
зөрүүг системээс 
гаргадаг болно. 

OSGAP хөгжүүлэлт 
хийгдсэн. 

Барилгын салбарын бригадын 
мэдээллийн системтэй холбоно. 

III, IV 
улирал 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилт 2.  
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлээ, судалгааны институтийн Стратегийн төлөвлөгөөний Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны талаар 

судалгаа, шинжилгээ хийх, бодлого боловсруулагч нарт зориулсан зөвлөмж боловсруулах 1 дүгээр зорилт. 

2.1 

Үндэслэл: 
- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль; 
- “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого; 
- Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого; 
- Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр; 
- Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын бодлогын шинэчлэл-2021. 

2.1.1 

Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн эрэлтийн 
барометрийн жил 
тутмын судалгааг 
хийж, үр дүнг 
тайлагнах. 

75 000 000 
төгрөг 

Судалгааны 
ажлын болон 
мэдээлэл 
цуглуулалтын 
төлөвлөгөө; 
Судалгааны 
хөтөлбөр; 
Судалгааны 
мэдээлэл 
цуглуулалтын 
ажлын даалгавар; 
Судалгааны 
асуулгын хуудас, 
гарын авлага; 
Судалгааны  
мэдээлэл 

2021 онд 2923 ААНБ-аас 
мэдээлэл цуглуулж нийт 
идэвхтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа ААНБ-д 
тархааж 2022 оны 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлт, 2019 оны 
хомсдолын хэмжээг 
тодорхойлсон байна. 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн ажиллах 
хүчний 2023 оны эрэлт болон 2022 
оны хомсдолын хэмжээг 
тодорхойлон бодлого 
боловсруулагч, ААНБ болон бусад 
хэрэглэгчдэд үр дүнг нийлүүлэн 
мэдээллийн туслалцаа үзүүлэх, 
санал зөвлөмж боловсруулсан 
байна. 

III, IV 
улирал 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
бодлогын 

судалгааны 
сектор 



цуглуулах зөвлөх 
үйлчилгээний 
байгууллагатай 
гэрээ байгуулах; 
Мэдээлэл 
цуглуулалтын 
хяналт 
Судалгааны үр 
дүнгийн 
боловсруулалт; 
Судалгааны 
тайлан. 

2.1.2 

Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн мэдээллийн 
хагас жил тутмын 
тойм гаргах, 
тайлагнах. 

00 

Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн үндсэн 
мэдээллүүд. 
Хагас жил тутам. 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн 
үндсэн үзүүлэлтийн тойм 
бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн 
ба гаргах үзүүлэлт, бүрдэл 
хэсгүүдийг тодорхойлох 
ажлуудыг хийж бэлтгэсэн 
байна. Мөн Ковид-19 цар 
тахлын үед Монгол улсын 
хэмжээнд авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээ, 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх 
Ковид-19 цар тахлын 
нөлөөний талаар 
мэдээлэл оруулна. 

 
Хөдөлмөрийн зах зээлийн 2022 
оны эхний хагас жилийн тоймыг 
эмхэтгэн бэлтгэж, тархаасан 
байна. 

III, IV 
улирал 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
бодлогын 

судалгааны 
сектор 



2.1.3 

Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн дунд, урт 
хугацааны 
таамаглал, 
загварчлалыг 
хөгжүүлэх. 

30 000 000 
төгрөг 

Монгол Улсын 
эдийн засгийн 
динамик суурь 
загварыг 
хөдөлмөрийн зах 
зээлийн нэмэлт 
модулиар 
өргөтгөж, Монгол 
Улсын эдийн 
засгийн нөхцөл 
байдал, ЗГ-аас авч 
хэрэгжүүлж буй 
арга, 
хэмжээнүүдийг 
загварт тусган 
тооцооллыг 
боловсруулсан 
байна. 

Австрали улсын Бодлогын 
судалгааны төвтэй 
хамтран “Монгол Улсын 
эдийн засгийн динамик 
суурь загвар”-ыг хөгжүүлж 
хүлээн авсан. Үүнд: 
- ХНХСИ-ийн RILSPiM 
загвар (2015 оноос эхлэн 
хөгжүүлсэн загвар)-ыг 
Бодлогын судалгаа 
төвийн судлаачдаар 
үнэлүүлж, загвар дах тоон 
өгөгдөл, мэдрэмжийн 
коэффициент, 
тэгшитгэлүүдийг Монгол 
улсын эдийн засгийн 
онцлогт тохируулан 
шинэчилсэн. 
- Монгол улсын эдийн 
засгийн динамик суурь 
(RILSPiM загварын 
шинэчилсэн загвар)-ыг 
Бодлогын судалгааны 
төвөөс хүлээн авах 
Монгол улсад тооцоолох 
ерөнхий тэнцвэрийн 
загварыг ашиглан 
тооцоолол, судалгаа 
хийдэг мэргэшсэн 
судлаачдаас бүрдсэн 
ажлын хэсэг байгуулж, 
загварын хэвийн 
ажиллагаа, загварт орсон 
өөрчлөлтийг шалган 
хүлээн авсан. 
- Монгол улсын эдийн 
засгийн динамик суурь 
загварт Ковид-19 цар 
тахлын Монгол улсын 
эдийн засагт үзүүлж буй 

Тухайн жилийн Монгол Улсын 
эдийн засгийн нөхцөл байдал, 
Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж 
буй арга, хэмжээнүүдийг загварт 
тусган Монгол Улсын эдийн засаг 
болон хөдөлмөрийн зах зээлд 
үзүүлэх шууд болон шууд бус 
нөлөөллүүдийг нарийвчлан 
тооцож, үр дүнг боловсруулсан 
байна. 

III, IV 
улирал 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
бодлогын 

судалгааны 
сектор 



бодит нөлөөллийг тусган 
симуляци хийж, 
гүйцэтгэсэн. 
- Монгол улсын эдийн 
засгийн динамик загварын 
нэмэлт модуль болох 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
өргөтгөлд Бодлогын 
судалгааны төвөөс 
зөвлөгөө авч, 
хөдөлмөрийн бүтээмжийн 
тэгшитгэл болон нэмэлт 
модульд ашиглагдах 4 
төрлийн матриц дата 
бэлтгэсэн. 

2.2 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн Стратегийн төлөвлөгөөний Хүн амын хөгжлийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, 
бодлого боловсруулагч нарт зориулсан зөвлөмж боловсруулах, хяналт үнэлгээ хийх 2 дугаар зорилт. 
Үндэслэл: 

- Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр. 

2.2.1 

“Өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүдийн 
хөдөлмөр эрхлэлт” 
судалгааны ажил 
гүйцэтгэх. 

00 

- Судалгааны 
ажлын 
удирдамж; 

- Захиргааны 
мэдээлэл 
цуглуулалтын 
төлөвлөгөө; 

- Цуглуулсан 
мэдээллийн сан; 

Гэр бүлийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
хуулийн төслийн хүрээнд 
гэр бүлд чиглэсэн 
дэмжлэг, үйлчилгээ, гэр 
бүлийг орон сууцны 
нөхцөл байдлыг 
сайжруулах, гэр бүлийн 
газар өмчлөл, өрхийн 

 
Судалгааны цуглуулсан 
мэдээллийг боловсруулж, 
судалгааны үр дүнг нэгтгэн санал 
зөвлөмж боловсруулан, тайлан 
бэлтгэнэ. 

III, IV 
улирал 

Хүн амын 
хөгжлийн 
бодлогын 

судалгааны 
сектор 



- Судалгааны 
ажлын тайлан. 

үйлдвэрлэл, бизнес, 
туслах аж ахуй, хүнсний 
ногоо эрхлэлтийг дэмжих, 
өрхийн орлогыг 
нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн 
гишүүдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих, гэр 
бүлийн үнэт зүйлийг 
бэхжүүлэх, харилцааг 
сайжруулах, гэр бүлийн 
гишүүдийн боловсролыг 
дэмжих, залуу гэр бүлийг 
дэмжих, гэр бүлд үзүүлэх 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 
үйлчилгээ, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ зэрэг 
асуудлуудын талаар 
шинжилгээний ажлууд 
хийж, гүйцэтгэсэн. 

2.3 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтийн Стратегийн төлөвлөгөөний Нийгмийн хамгааллын талаар судалгаа, 
шинжилгээ хийх, бодлого боловсруулагч нарт зориулсан зөвлөмж боловсруулах, хяналт үнэлгээ хийх 3 дугаар зорилт.  
Үндэслэл: 

- Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр; 
- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт стратеги төлөвлөгөөний үндсэн чиг үүрэг: “Нийгмийн халамжийн бодлого, зорилтот бүлгийн 

халамжийн үйлчилгээний арга, аргачлал, бусад асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж 
боловсруулах” 

2.3.1 

“Нийгмийн 
халамжийн зарим 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн үнэлгээ 
– “Ахмад настан, 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн, 
хүүхдэд чанарын 
шаардлага хангасан 
ортопед, тусгай 
хэрэгслийн үйлчилгээ 

30 000 000 
төгрөг 

Судалгааны 

ажлын 

календарчилсан 

төлөвлөгөө; 

Судалгааны 

түүвэр; 

Судалгааны 

удирдамж 

батлуулах; 

2017, 2018, 2019, 2020, 
2021 онуудад жил бүр 
нийгмийн халамжийн 1 
хөтөлбөрт хэрэгжилтийн 
үнэлгээг хийж байна. 2021 
онд “Хүнс тэжээлийн 
дэмжлэг үзүүлэх 
үйлчилгээнд хамрагдаж 
буй хөдөлмөрийн насны 
иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн судалгаа”-г 

Судалгааны мэдээлэл 
цуглуулалтыг гүйцэтгэж, 
судалгааны үр дүнг боловсруулан 
тайлан бичиж, санал зөвлөмж 
боловсруулан, тайлагнасан байна. 

III, IV 
улирал 

Нийгмийн 
хамгааллын 

бодлогын 
судалгааны 

сектор 



үзүүлэх 
байгууллагуудын 
талаарх судалгаа”-г 
хийж гүйцэтгэх. 

Судалгааны 

асуулгын хуудас; 

Мэдээлэл 

цуглуулах; 

Судалгааны үр 

дүнгийн 

боловсруулалт, үр 

дүн; 

Судалгааны 
тайлан; 
Тархаалт. 

хийж, санал зөвлөмж 
боловсруулан, тайлан 
бэлтгэсэн. 

2.3.2 

“Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын 
салбарын статистик – 
2021” эмхэтгэл 
гаргах. 

9 000 000 
төгрөг 

 

2017-2021 оны 

хөдөлмөр, 

нийгмийн 

хамгааллын 

салбарын үндсэн 

үзүүлэлтийг 

агуулсан тоон 

мэдээлэл; 

Мэдээлэл 

цуглуулалт, 

мэдээллийн сан; 

Эмхэтгэл ном 300 
ширхэг 

2016-2020 оны динамик 
агуулсан Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын 
салбарын эмхэтгэлийг 
InDesign программд өрөлт 
хийн загварт оруулан 
бэлтгэж 108 хувь 
хэвлүүлж тархаасан. 

- НДЕГ-ын статистик тоон 
мэдээллийн шинэчилсэн 
маягт, ХХҮЕГ-ын тоон 
мэдээллийн шинэчилсэн 
маягтын дагуу тоо 
мэдээллийг нэгтгэх 
загварыг шинэчилнэ; 

- 2017-2021 оны динамик 
агуулсан хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын 
салбарын эмхэтгэлийн 
тоон мэдээллийг цуглуулж 
нэгтгэсэн байна. 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
салбарын статистик эмхэтгэлийг: 

- Монгол улсын хүн амын 

үзүүлэлтүүд; 

- Монгол улсын хөдөлмөр 

эрхлэлт, ажилгүйдэл; 

- Монгол улсын нийгмийн 

даатгалын үзүүлэлтүүд; 

- Монгол улсын нийгмийн 

халамжийн үзүүлэлтүүд 

гэсэн үндсэн 4 бүлгийн 

хүрээнд улс, бүс, аймаг, 

дүүргийн хэмжээгээр тус 

III, IV 
улирал 

Нийгмийн 
хамгааллын 

бодлогын 
судалгааны 

сектор 



тус нэгтгэж, бэлтгэсэн 

байна. 

2.3.3 

“Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
хүүхдийг тэгш 
хамруулан сургах 
ойлголт, хандлага, 
нөхцөл боломжийн 
талаарх судалгаа   

20 000 000 
төгрөг 

Судалгааны 

ажлын 

календарчилсан 

төлөвлөгөө; 

Судалгааны 

түүвэр; 

Судалгааны 

удирдамж 

батлуулах; 

Судалгааны 

асуулгын хуудас; 

Мэдээлэл 

цуглуулах; 

Судалгааны үр 

дүнгийн 

боловсруулалт, үр 

дүн; 

Судалгааны 
тайлан; 
Тархаалт. 

 

Судалгааны мэдээлэл 
цуглуулалтыг гүйцэтгэж, 
судалгааны үр дүнг боловсруулан 
тайлан бичиж, санал зөвлөмж 
боловсруулан, тайлагнасан байна. 

III, IV 
улирал 

Нийгмийн 
хамгааллын 

бодлогын 
судалгааны 

сектор 



2.3.4 

Ганц бие ахмад 
настнуудын нийгмийн 
даатгалын тэтгэврийн 
зарцуулалт, 
хүрэлцээтэй байдлын 
талаарх судалгаа 

35 000 000 
төгрөг 

Судалгааны 

ажлын 

календарчилсан 

төлөвлөгөө; 

Судалгааны 

түүвэр; 

Судалгааны 

удирдамж 

батлуулах; 

Судалгааны 

асуулгын хуудас; 

Мэдээлэл 

цуглуулах; 

Судалгааны үр 

дүнгийн 

боловсруулалт, үр 

дүн; 

Судалгааны 
тайлан; 
Тархаалт. 

2017 онд JICA ОУ-ын 
байгууллагын “Нийгмийн 
даатгалын үйл 
ажиллагааны чадавхыг 
бэхжүүлэх төсөл” -ийн 
хүрээнд хэрэгжүүлсэн 
тэтгэврийн актуар 
тооцоолол. 

 
 

Судалгааны мэдээлэл 
цуглуулалтыг гүйцэтгэж, 
судалгааны үр дүнг боловсруулан 
тайлан бичиж, санал зөвлөмж 
боловсруулан, тайлагнасан байна.  

III, IV 
улирал 

Нийгмийн 
хамгааллын 

бодлогын 
судалгааны 

сектор 

3 

МБС-ын тухай хуулийн 8.4.10, 8.4.20 
Үндэсний хөтөлбөр - зорилт 3, зорилт 4 
Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар 1.1, 2,1 
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн зорилт 3-ын 3.6,  
Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 

3.1 Мэргэжлийн болон хэлний, тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх, бусад сургалтын байгууллагын хүний нөөцийг чадавхжуулах. 



3.1.1 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын хүний 
нөөцийг 
чадавхжуулах, 
сургалт зохион 
байгуулах 

25 000 000 
төгрөг 

- Сургалтын тоо 

- Хамрагдсан 

багш, 

ажилтнуудын тоо 

Зөвлөгөө авсан 

ажилтнуудын тоо 

Сургалт  3 удаа 
403 багш ажилтнууд 

 

Сургалт 10 удаа 

Багш ажилтнууд 250 

Зөвлөгөөнд хамрагдсан ажилтнууд 
250 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.1.2 

Тээврийн хэрэгслийн 
жолооны сургалтын 
Жолоодлого болон 
дүрмийн  багш нарт 
зориулсан багшлах 
эрх олгох сургалт 
зохион байгуулах 

72 000 000 
төгрөг 

- Жолоодлогын 

багшийн тоо 

Дүрмийн багшийн 

тоо 

Жолоодлогын багш-52 Сургалтад хамрагдсан 
жолоодлогын багш 150 
 
Дүрмийн багш 50 III, IV 

улирал 
 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.1.3 

Мэргэжлийн болон 
хэлний, бусад 
сургалтын 
байгууллагын  багш 
нарт сургах зүйн 
сургалт  зохион 
байгуулах 

97 200 000 
төгрөг 

- Мэргэжлийн 

сургалтын багш -

200 

- Хэлний 

сургалтын 

багшийн тоо- 50 

Бусад сургалтын 

багшийн тоо-20 

Мэргэжлийн сургалтын 
269 багш 

Мэргэжлийн сургалтын 200 багш 
Хэлний сургалтын 50 багш 
Бусад сургалтын 20 багш 
 III, IV 

улирал 
 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.1.4 

Мэргэжлийн 
сургалтын багш нарыг 
чадавхжуулах, 
хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
уралдаан тэмцээн, 
зохион байгуулах 

60 000 000 
төгрөг 

- Тэмцээн, 

уралдааны тоо 

- Оролцогчдын тоо 

- Байгууллагын 

тоо 

-  

Эхлэх үе Спортын тэмцээн 1 
Илтгэлийн уралдаан 1 
Мэргэжлийн уралдаан 1 
Мэргэжил сурталчлах үзэсгэлэн, 
нээлттэй хаалганы өдөрлөг 1 
 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 



3.1.5 

ЧСС-ын хөтөлбөр 
боловсруулах 
модульчилсан 
сургалт 4 200 000  

төгрөг 

Сургалтад 

хамрагдсан багш, 

ажилтнуудын тоо 

Багш, инженер, техникийн 

ажилтан-51 

 

Модуль-1 сургалтад  60 

Модуль-2  сургалтад 30 

Модуль-3 сургалтад  10 

Нийт 100 багш, ажилтнууд 
III, IV 

улирал 
 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.1.6 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын хүний 
нөөцийг Мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 
чадавхижуулах 
сургалт зохион 
байгуулна.  

• Сургалт 
удирдлагын 
нэгдсэн 
систем U-
TVET 
ашиглалтын 
сургалт 

• Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын 
мэдээллийн 
нэгдсэн 
системийн 
ашиглалтын 
сургалт 

Цахим 
хэрэглэгдэхүүн 
бэлтгэх программ 
/Powerpoint 2019, 
Camtasia.../, онлайн 
сургалт, уулзалтын 
программ /MS teams, 
Zoom/ Google-ийн 

15 300 000 
төгрөг 

Сургалтад 

хамрагдсан багш, 

ажилтны тоо 

Эхлэх үе 

Систем ашиглалтын сургалтад 
150 багш, ажилтан 
чадавхижуулна. 

Цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, 

онлайн сургалт семинар зохион 

байгуулах, google-ийн 

бүтээгдэхүүн ашиглах сургалтад 

100 багш, ажилтан хамруулна.  

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба, 

Мэдээллийн 
технологийн 

алба 



бүтээгдэхүүний 
сургалт 

3.2 Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, баталгаажуулах механизмыг сайжруулах. 

3.2.1 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын 
Чадамжид суурилсан 
сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулахад 
зөвлөн туслах 

13 500 000  
төгрөг 

Зөвлөн туслах үйл 

ажиллагаанд 

хамрагдсан багш, 

ажилтны тоо 

177 Мэргэжлийн 

сургалтын  байгууллагын 

362 хөтөлбөрт 602 

удаагийн зөвлөгөө өгч,  

Зөвлөн туслах үйл ажиллагаанд 
150 багш ажилтан 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.2.2 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавих 

8 000 000 
төгрөг 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын тоо 
Хөтөлбөрийн тоо 

Эхлэх үе 

18 Мэргэжлийн сургалтын 
байгууллагын 50 хөтөлбөр 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.2.3 

Тээврийн хэрэгслийн 
жолооч бэлтгэх 
сургалтын 
байгууллагын 
сургалтын орчинд 
баталгаажуулалт 
хийх, арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх 

15 000 000 
төгрөг 

Тээврийн 

хэрэгслийн 

жолооч бэлтгэх 

сургалтын 

байгууллагын тоо 

115 сургалтын 

байгууллагад 

баталгаажуулалт хийж 

арга зүйн зөвлөгөө өгсөн_ 

Тээврийн хэрэгслийн жолооч 
бэлтгэх 150 сургалтын 
байгууллага 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 



3.2.4 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын  
сургалтын хөтөлбөрт 
дүгнэлт гаргах, 
баталгаажуулах  

7 500 000 
төгрөг 

.Мэргэжлийн тоо 
Дүгнэлт гаргасан 

хөтөлбөрийн тоо 

Мэргэжлийн сургалтын 

байгууллагын 270  

хөтөлбөрт дүгнэлт 

гаргасан байна. 

15 мэргэжлийн 310 дүгнэлт 
гаргана 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.3 Үйлчлүүлэгч байгууллагуудын судалгаа, шинжилгээ, инновацийн чадавхийг бэхжүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх. 

3.3.1 

Цаг үеийн 
шаардлагатай 
холбоотой тухайлсан 
чиглэлээр судалгаа 
шинжилгээ хийх 

8 000 000 
төгрөг 

Чанарын 
шаардлага 
хангасан 
судалгааны 
тайлан,  
мэдээлэл, тоон 
болон чанарын 
судалгааны 
тайлан 

2021 онд хийсэн судалгаа 

26 чиглэлээр хийсэн 

Сар бүр 2-оос багагүй цаг үеийн 
судалгаа шинжилгээ гүйцэтгэх 
 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.3.2 

Сургалтын 
байгууллагуудын 
багш, ажилтны 
судалгаа хийж, 
мэдээллийн сан 
үүсгэх 

8 000 000 
төгрөг 

-Мэдээлэл 
цуглуулах 
-Мэдээллийг 
боловсруулах, 
танилцуулага 
-Мэдээллийн сан 
бүртгэл 
 

2021 онд Мэргэжлийн 

сургалтын 16 салбарын 

мэргэжил болон хэлний 

хөтөлбөрийн нийт  177 

байгууллагыг мэдээллийн 

санд бүртгэсэн байна. 

Бүртгэлийн хэрэгжилтэд хяналт 
тавих, сайжруулалт хийх, 
мэдээллийг тайланд тусгах 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 

3.3.3 

Мэргэжлийн 
зөвлөлийг ХЗЗ-ийн 
ажиллах хүчний 
болон ур чадварын 
эрэлтийг 
тодорхойлох арга 
зүйг сайжруулж, 
түгээн дэлгэрүүлэх  

8 000 000 
төгрөг 

-Арга зүйг 
сайжруулж, эцсийн 
хувилбарыг 
боловсруулах 
-Арга зүйг 
мэргэжлийн 
зөвлөлүүдэд 
танилцуулах 
 

16 мэргэжлийн зөвлөлтэй 
хамтран тухайн салбарын 
ажиллах хүчний хамгийн 
эрэллтэй 3-аас доошгүй 
мэргэжлийг сонгож 
чанарын судалгаа хийж, 
танилцуулсан. 

30 ААНБ-ын 

удирдлагуудад 

худалдааны мэргэжлийн 

2 мэргэжлийн зөвлөлтэй арга зүйн 
сургалт хийж, зөвлөн туслах 
Сонгогдсон 2 мэргэжлийн зөвлөл 
арга зүйг туршин хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, арга 
зүйн сайжруулалт хийх 

III, IV 
улирал 

 

Сургалт, 
бүртгэл 

мэдээллийн 
алба 



зөвлөлтэй хамтран түгээн 

дэлгэрүүлэлт хийсэн.  

3.4 
Иргэд, мэргэжилтэй ажилтны мэргэжлийн ур чадварын үнэлгээ зохион байгуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, Ажил, мэргэжлийн стандарт 

боловсруулахад оролцож ашиглалтыг сайжруулах, Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад зөвлөн туслах 

3.4.1 

Иргэний болон 
мэргэжилтэй 
ажилтны өмнөх 
мэдлэг, ур чадварыг 
үнэлэх журам 
боловсруулах 

2 000 000 
төгрөг 

Журмын төслийн 
тоо 

Хэлэлцүүлгийн тоо 

Эхлэх үе Журмын хэлэлцүүлгийг тус бүр 3 
удаа зохион байгуулж, төслийг т 
хүргүүлсэн байна. 
 

III, IV 
улирал 

 

Үнэлгээ, 
баталгаажуула

лтын алба 

3.4.2 

Мэргэжлийн стандарт 
боловсруулахад 
оролцох 

80 000 000 
төгрөг 

Боловсруулсан 
АМС-ын тоо, 

оролцогчийн тоо, 
хамтран 

ажилласан 
мэргэжлиийн 

зөвлөл, 
мэргэжлийн 

холбоо, төрийн 
болон ТББ-ын тоо 

2021 оны жилийн эцэст 
нийт 78 АМЛ, 35 АМС, 15 
хөтөлбөр mergejil.mn-д 
байршсан.  

Ажил мэргэжлийн стандарт 
боловсруулахад оролцох:  
Улиралд 2 удаа, нийт 8  

III, IV 
улирал 

 

Үнэлгээ, 
баталгаажуула

лтын алба 

3.4.3 

Мэргэжлийн 
стандартын 
хэрэгжилтийг 
сайжруулах 

80 000 000 
төгрөг 

Мэргэжлийн 
сургалтын 

байгууллагуудын 
хөтөлбөрийн 

ангилалт, АМС-
тай 

мэргэжлүүдийн 
ялгалт, 

Мэргэжлийн 
зөвлөлийн тоо, 

оролцогчдын тоо, 
сургалт зохион 

4 мэргэжлийн зөвлөлд, 16 
удаа сургалт зохион 
байгуулж, 80 гишүүн 
хамрагдсан  

● Мэргэжлийн сургалтын 
байгууллагуудыг хөтөлбөрөөр 
нь ангилж, АМС-тай 
мэргэжлүүдийг ялгаж харах  

40 АМС боловсруулагдсан 
мэргэжлийн хөтөлбөрийг 
стандарттай харьцуулан судлаж, 
АМС ашиглах заавар 
боловсруулах 

III, IV 
улирал 

 

Үнэлгээ, 
баталгаажуула

лтын алба 



байгуулсан 
тайлан, материал 

3.4.4 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
өнөөгийн нөхцөл 
байдлыг тодорхойлж, 
хэрэгцээ шаардлагыг 
илрүүлэх 

8 000 000 
төгрөг 

Чадамжид 
суурилсан 
сургалтын 
хөтөлбөр 

боловсруулах арга 
зүйн бүлгийн 

сургалтын тоо , 
бүртгэлийн 

гэрчилгээний тоо , 
чадамжийн 

гэрчилгээний тоо  

2021 оны  хичээлийн 
жилд: 

● Мэргэжлийн 
сургалтын эрх 
авсан 177 
байгууллага 
“Чадамжид 
суурилсан 
сургалтын 
хөтөлбөр 
боловсруулах арга 
зүйн бүлгийн 
сургалт”-ыг 20 
байгууллагад 
онлайн хэлбэрээр 
зохион байгуулж, 
25 оролцогч 
хамрагдсан. 

● Ганцаарчилсан 
сургалт, зөвлөгөө 
177 байгууллагад  
өгсөн.  

Сургалт,зөвлөгөөнд 
бүртгэлтэй сургалтын 
төвүүд 100 хувь 
хамрагдсан байна. 

Мэргэжлийн сургалтын 
байгууллагын сургалтын 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх 
аргачлал боловсруулах, 
үнэлгээний ажилтнуудыг бэлтгэх 

- Бүртгэлтэй сургалтын 
байгууллагын 40%-ийн 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
үнэлэх, дүн шинжилгээ хийж, 
зөвлөх 

III, IV 
улирал 

 

Үнэлгээ, 
баталгаажуула

лтын алба 

3.5 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөлтийн хөндлөнгийн үнэлгээ, баталгаажуулалтыг нэгдсэн графикийн дагуу зохион байгуулах, 

чанарын баталгааг хангах.  



3.5.1 

МСБ-д Хөндлөнгийн 
үнэлгээ, 
баталгаажуулалт 
хийх 

57 600 000 
төгрөг 

 МСБ-ын 
хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийсэн 
мэргэжлийн тоо  
 Урьдчилсан 
баталгаажуулалт 
хийсэн 
мэргэжлийн тоо 
Явцын 
баталгаажуулалт 
хийсэн 
мэргэжлийн тоо  
Бичиг баримтын 
баталгаажуулалт 
хийсэн тоо 
Баталгаажуулалт 
хийсэн 
мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын тоо 

 

Урьдчилсан 
баталгаажуулалтыг 150 
МБСБ-ын 130 мэргэжлээр 
Явцын 
баталгаажуулалтыг 60 
мэргэжлээр,  
Бичиг баримтын 
баталгаажуулалтыг 120 
байгууллагын төгсөлтийн 
үнэлгээнд хийсэн байна. 
Мэргэжлийн түр 
сургалтын 120 
байгууллагад явцын 
баталгаажуулалт хийж 
дүгнэлт гаргасан байна. 

Хөндлөнгийн үнэлгээг 50 МСБ-д 
тус бүр 2 мэргэжлээр  
Урьдчилсан баталгаажуулалтыг 
150 МСБ-ын 40 мэргэжлээр 
Явцын баталгаажуулалтыг 30 
мэргэжлээр,  
Бичиг баримтын 
баталгаажуулалтыг 150 
байгууллагын төгсөлтийн 
үнэлгээнд хийсэн байна. 
 

III, IV 
улирал 

 

Үнэлгээ, 
баталгаажуула

лтын алба 

3.5.2 

Мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын 
чанарын үнэлгээ хийх 

28 800 000 
төгрөг 

Чанарын 
үнэлгээнд 
хамрагдсан 
мэргэжлийн 
сургалтын 
байгууллагын тоо 

Эхлэх үе Мэргэжлийн сургалтын 
байгууллага 10 
Тээврийн хэрэгслийн жолооч 
бэлтгэх сургалтын байгууллага 150 
Хэлний сургалтын байгууллага 100 

III, IV 
улирал 

 

Үнэлгээ, 
баталгаажуула

лтын алба 

3.5.3 
Үнэлгээ 
баталгаажуулалтын 
ажилтан бэлтгэх  

30 000 000 
төгрөг 

Үнэлгээ, 
баталгаажуулалты
н ажилтны 
сургалтад 
хамрагдагсдын 
тоо  
Үнэлгээний 
ажилтны тоо 
Баталгаажуулагчи
йн тоо 

903 мэргэжлийн багш, 
инженер, техникийн 
ажилтнуудыг үнэлгээ, 
баталгаажуулалтын 
ажилтнаар бэлтгэсэн.  
Үнэлгээний ажилтан 322 
Баталгаажуулагч 27 

1000 мэргэжлийн багш, инженер, 
техникийн ажилтнуудыг сургалтад 
хамруулна. 
Үнэлгээний ажилтан 350 
Баталгаажуулагч 50 
 

III, IV 
улирал 

 

Үнэлгээ, 
баталгаажуула

лтын алба 



3.6 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын  арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж, зөвлөн туслах  

3.6.1 

Мэргэжлийн 
боловсрол, 
сургалтын 
байгууллагын 
удирдлага, багш, 
ажилтнуудад зөвлөн 
туслах үйлчилгээ 
үзүүлэх 

12 000 000 
төгрөг 

Арга зүйн 
зөвлөгөөнд 
хамрагдсан МБСБ, 
иргэн, аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

15 чиглэлээр 7609 
ажилтан, багш, инженер 
техникийн ажилтнуудад 
арга зүйн зөвлөгөө гөсөн.  

40 МСҮТ, ПК, 1024 мэргэжлийн 
сургалтын байгууллага, 800 иргэн, 
аж ахуйн нэгжид арга зүйн 
зөвлөгөө өгч, зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлсэн байна 

III, IV 
улирал 

Хүний нөөц, ур 
чадварын 
сургалт, 

үнэлгээний 
газар 

3.6.2 

ЗГ-аас хэрэгжүүлж 
буй “Залуучуудыг 
хөдөлмөрт бэлтгэх” 
Оролцоо төслийг 
хэрэгжүүлэх 3 000 000 

төгрөг 

Оролцоо төсөлд 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 
Чиглүүлэгчээр 
ажилласан арга 
зүйчдийн тоо 

- Засгийн газраас 
хэрэгжүүлж буй 
“Оролцоо” төслийн 
хүрээнд 3 төрлийн 
агуулга  

- 79 чиглүүлэгч багш 
бэлтгэсэн 

2300 гаруй залуучуудыг 
Хөдөлмөрт бэлтгэх 
“Оролцоо” төсөлд 
хамруулсан.  

5000 иргэдийн Оролцоо төсөлд 
хамруулах 

10 арга зүйч чиглүүлэгчээр 
ажилласан байна.  

III, IV 
улирал 

Хүний нөөц, ур 
чадварын 
сургалт, 

үнэлгээний 
газар 

 

Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажил  

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах ажил  

Нийт 3 чиг үүргийн хүрээнд  ажил, арга хэмжээг төлөвлөв.  

 

Захиргаа, удирдлагын газар 

 
 

 

 


