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Хөдөлмөр, 
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ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
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ТӨСӨВ 

2.400.000
Швейцар франк 

Хэрэгжүүлэх

 ХУГАЦАА

2018 оны 

12 
дугаар 

сар

2016 оны

1 
дүгээр 

сар

1 жилээр нэмж сунгах боломжтой

Төслийн үр шимийг 
хүртэгч

Залуучууд, МСҮТ, 
политехник 
коллежийн 
төгсөгчид 

Гарааны бизнес 
эрхлэгчид, бизнес 
инкубаторууд 

Төслийн хамтрагч áайгóóллагóóä

Монгол Улсын 
Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын яам

Хөдөлмөр, халамж 
үйлчилгээний 
ерөнхий газар

Ажил 
олгогчдын 
төлөөлөл

Холбогдох 
төрийн бус 

байгууллагууд

Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний 

газар/хэлтсүүд

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ЗАМААР УЛС ОРНЫ НИЙГЭМ, 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНЦВЭРТЭЙ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

МАКРО ТҮВШИНД  
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 
бодлогыг боловсронгуй болгоход 
дэмжлэг үзүүлэх

ДУНД ТҮВШИНД 
Орон нутгийн түвшинд залуучуудад 
хүргэх хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээг боловсронгуй болгох

МИКРО ТҮВШИНД 
Залуучуудаар удирдуулсан 
шинэлэг санаачилга бүхий 
гарааны бизнесийг хөгжүүлэх

НЭГ.
ҮНДЭСНИЙ ÁОДЛОГО, ХӨТӨЛÁӨР 

НÜ ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР 
ЭРХЛЭЛТЭД ТААТАЙ ОРЧИН 

НӨХЦӨЛ ÁҮРДҮҮЛНЭ

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 
талаарх судалгаа мэдээллийг хийж, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг 
боловсруулж, холбогдох бодлогын 

баримт бичигт тусгуулах

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөрийг оновчтой 

болгоно

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөрийг 
оновчтой болгож, хэрэгжүүлэх 
удирдах механизмыг бий болгох, 

сургаж чадавхижуулах

ХО¨Р. 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХЭД ЧИГЛЭСЭН 

ҮР ДҮНТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ЗАЛУУЧУУДАД ҮЗҮҮЛНЭ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний 
арга зам, үйл явцыг оновчтой 
болгоход чиглэсэн өнөөгийн 
хандлага, үйл ажиллагаанд үнэлгээ 
хийх, шинэ болон сайжруулсан арга, 

хэрэгслийг боловсруулан турших

Төсөл хэрэгжиж буй аймаг, дүүргийн 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
газар/хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн 
үйлчилгээ үзүүлэх чадавхийг 

дээшлүүлэх

Орон нутгийн хамтын ажиллагаа, 
хувийн хэвшлийн түншлэлийг 

бэхжүүлэх, чадавхижуулах

ГУРАВ. 
 ЗАЛУУЧУУД ЦААШИД 

ӨРГӨЖИН ТЭЛЭХ ÁОЛОМЖТОЙ 
ШИНЭЛЭГ ГАРААНЫ ÁИЗНЕС 

ЭРХЭЛНЭ

Бизнесийн гараагаа эхлүүлж буй 
өнөөгийн нөхцөл байдалд судалгаа 
хийж, залуучуудыг бизнесийн 
гараагаа эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

загварыг боловсруулан турших

Бизнес хөгжлийн байгууллагуудыг 
чадавхижуулах

Төгсөгчдөд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
болон гарааны бизнес эрхлэхэд 
чиглэсэн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 
үйл ажиллагааг зохион байгуулахад 

дэмжлэг үзүүлэх

ТӨСЛИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТ

Гарааны бизнес 
эрхлэгчид, бизнес 

инкубатор

Хэрэгжүүлэгч

Швейцарын õºãæëèйн аãенòëаã
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ХО¨РДУГААР 
áүрэлäэхүүн хэсэг

Төслөөс зохион байгуулсан сургалт, чадавхи 

бэхжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнд төсөл 

хэрэгжүүлж буй аймаг, дүүргийн ХХҮГ/

Хэлтэс болон ХНХЯ, ХХҮЕГ, Нийслэл, хувийн 

хөдөлмөрийн биржийн мэргэжилтнүүдийн 

онолын мэдлэг, практик ур чадвар, дадлыг 

хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ үйлчилгээг 

ажил хайгч залуучуудад хүргэх чиглэлээр 

сайжруулсан. Эдгээр шинэ үйлчилгээ нь 

олон улсын туршлагад суурилсан бөгөөд 

сонгосон аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Х-т байгуулж 

буй ЗХЭҮЗТ дээр туршин хэрэгжүүлж байна. 

Түүнчлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх 

чиглэлээр бэхжүүлсэн.   

Төслийн зорилтот аймаг, дүүргийн ХХҮГ/

Хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс/албаны дарга нар, 

ХХҮЕГ, ХНХЯ-ны мэргэжилтнүүдэд төслөөс 

боловсруулсан “Залуучуудад зориулсан 

хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчилгээ” 

гарын авлагыг танилцуулж, загвар төвийн 

удирдлага, зохицуулалтыг үр дүнтэй болгох 

талаар хэлэлцэв. 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээний загвар төвийн албан ёсны 

нээлтийг Ховд, Өмнөговь, Завхан аймагт 

зохион байгуулсан. Загвар төвийн үйл 

ажиллагааны хэрэгжилт, удирдлагыг үр 

дүнтэй хангах зорилгоор Хамтын ажиллагааны 

гэрээг аймгийн ХХҮГ, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 

хооронд байгуулсан. Одоогийн байдлаар 

гурван загвар төвд нийт 40 хүн бүлгийн модуль 

сургалтанд хамрагдаж, цөөнгүй залуучууд 

ажилд зуучлагдаад байна.    

Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн 

эрэлтийн судалгаа хийх судалгааны багийг 

байгуулах болон чадавхи бэхжүүлэх үйл 

ажиллагааг Өмнөговь аймагт зохион 

байгуулсан.    

ТАЙЛАНГИЙН ХУГАЦААНД ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД УЛААНБААТАР ХОТ БОЛОН ОРОН НУТАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НИЙТ 1435 ХҮН, ҮҮНИЙ ДОТОР 699 ЭМЭГТЭЙ, 736 ЭРЭГТЭЙ ХАМРАГДСАН. ТӨСЛИЙН ҮНДСЭН 
ГУРВАН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГИЙН ХҮРЭЭНД ГАРГАСАН ГОЛ АМЖИЛТУУДЫГ ТОВХИМОЛД ТОЙМЛОН ТУСГАВ.
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Товч хóраангóй

НЭГДҮГЭЭР
áүрэлäэхүүн хэсэг

Гарааны бизнесийг дэмжих санаачилагчдын 

бүлэг буюу Ажлын хэсгийг Увс, Баян-Өлгий 

аймаг, Ховдын Үенч суманд байгуулсан. 

Сумын түвшинд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх 

ээлтэй орчинг бүрдүүлэх зорилгоор төсөл 

гарааны бизнесийг дэмжих ажлыг анх удаа 

суманд зохион байгуулсан.  

Орон нутагт хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, 

нийлүүлэлтийн судалгааг явуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх зорилгоор орон нутгийн МБС-ын 

байгууллага, Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар 

зөвлөл хооронд Хамтын ажиллагааны санамж 

бичиг байгуулсан. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг эцэслэн 

боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүдийн 

анхаарлыг залуучуудын хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн асуудалд хандуулж 

чадсан. 

Аймаг, дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн 

холбооны дарга, аймаг/дүүргийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн зөвлөл дэх үйлдвэрчний 

эвлэлүүдийн төлөөлөгчид, Монголын 

үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны aжлын 

албаны ажилтны мэдлэг, чадавхийг 

хөдөлмөрийн салбар дахь гурван талт зарчмыг 

хэрэгжүүлэх талаар бэхжүүлсэн.  

Богино хугацааны зөвлөх үйлчилгээний 

ажил болон холбогдох зөвлөлдөх уулзалтын 

үр дүнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, 

гарааны бизнес дэмжих асуудлыг хөдөлмөр 

эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны тухай 

болон холбогдох бусад хуульд тусгах саналыг 

боловсруулж, сайжруулсан. Тус саналыг ажлын 

хэсгийн гишүүд мөн хэлэлцэж, сайшаасан.

Төгсөгч, залуучуудыг ажлын байраар 

хангах, ХЗЗ-ийн эрэлт, нийлүүлэлтийг 

тэнцвэржүүлэхэд чиглэсэн асуудлыг бодлогын 

түвшинд хэлэлцэж шийдвэрлэх зорилгоор 

МБС-ын үндэсний зөвлөл болон Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн хамтран 

ажиллах төлөвлөгөөг гаргаж, зөвшилцлийн 

бичигт хоёр зөвлөлийн яам, Үйлдвэрчний 

эвлэл, МАОЭНХ-ны төлөөөл бүхий гишүүд 

гарын үсэг зурсан.   

ГУРАВДУГААР 
áүрэлäэхүүн хэсэг

Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөрийг Увс, Баян-Өлгий аймаг, Ховдын 

Үенч суманд тус тус зохион байгуулж, 

улмаар гарааны бизнес эрхлэгч орон нутгийн 

залуучууд бизнесийн санаагаа хэрхэн 

сайжруулж, хэрхэн танилцуулах талаар онолын 

мэдлэг, практик дадал олж авах сургалтын 

багц үйл ажиллагаанд хамрагдсан. Төсөл 

хэрэгжүүлэх хугацаанд гарааны бизнесийг 

дэмжих хөтөлбөрийг нийт 11 газар зохион 

байгуулсан.  

Гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт 

амжилттай оролцсон багууд хөрөнгө 

оруулагчдад өөрсдийн төслөө таницуулав. 

Гурав дахь удаагийн хурдасгуур хөтөлбөрийг 

Увс, Баян-Өлгий, Завхан, Баянхонгор аймаг, 

Ховдын Үенч сумаас шалгарсан найман багийг 

хамруулан зохион байгуулсан. Хурдасгуур 

хөтөлбөрт амжилттай оролцсон Увс, Баян-

Өлгий аймгийн гурван багт төслөөс санхүүгийн 

дэмжлэг олгосон.        

Залуучуудын гарааны бизнес эрхлэгчдийн 

нэгдсэн платформыг гарааны бизнесийн 

оролцогч талуудыг нэгдсэн мэдээллээр хангах, 

хамтран ажиллах цахим орчинг бүрдүүлэх 

болон өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

сурталчлах зорилгоор байгуулсан. 

Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих 

чиглэлээр төслөөс хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааг танилцуулах, гарааны бизнесийн 

нэгдсэн платформ/мэдээллийн сан болон 

гарсан үр дүнг холбогдох төрийн болон төрийн 

бус байгууллагын төлөөллүүдэд танилцуулсан. 

Түүнчлэн төслийн үйл ажиллагааг үндэсний 

болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагаар дамжуулан олон нийтэд 

таниулсан. 



НЭГ
. 

ҮНДЭСНИЙ БОДЛОГО, 
ХӨТӨЛБӨР НЬ 

ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТЭД 
ТААТАЙ ОРЧИН НӨХЦӨЛ 

БҮРДҮҮЛНЭ 
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛНЭГ.

 ¯НДЭСНИЙ ÁÎДЛÎГÎ, 

ХӨТӨЛÁӨР НÜ ЗАЛУУЧУУДЫН 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТЭД ТААТАЙ 

ÎРЧИН НӨХÖӨЛ Á¯РД¯¯ЛНЭ

Зөвлөлдөх уулзалтад оролцогчид Үндэсний хөтөлбөрийг дараах 6 зорилттой байхаар боловсруулахаар 

санал нэгдсэн. Үүнд:

Макро эдийн засгийн бодлогыг хөдөлмөр эрхлэлтийн баримжаатай болгох;

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэртэй бус байдлыг багасгах;

Салбарын болон орон нутгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодлого, хөтөлбөр, төслийн хүрээнд 

ажлын байр бий болгох;

Олон улсын болон бүс нутгийн хөдөлмөрийн хуваарийн хүрээнд ажлын байр бий болгох, хадгалах;

Гарааны бизнесийг дэмжих таатай орчин бүрдүүлэх;

Хүн амын бүлгүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх. 

“ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ 
ÁИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ АСУУДЛЫГ ХӨДӨЛМӨР 
ЭРХЛЭЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛÁӨРТ ТУСГАН 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НÜ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ 

1.1

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

2017.07.04

Улаанбаатар

14 хүн (6 эмэгтэй, 8 эрэгтэй)

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 

2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т заагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнүүд, 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 320 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн 

талаар баримтлах бодлого”-ын зорилтууд, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих асуудлыг Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн талаарх үндэсний хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх асуудлаар 

санал солилцох.

Семинарыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Стартап 

Монгол ТББ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний 

яамны төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан.    

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэг. 
2017.07.04 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэг. 
2017.07.04 

Үр äүн:

Хамрах хүрээ:  
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

“ОРОН НУТАГ ДАХÜ ЗАЛУУЧУУДЫН ГАРААНЫ 
ÁИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН УДИРДЛАГА, 
ЗОХИОН ÁАЙГУУЛАЛТ, ХяНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ” СЭДЭВТ 
СУРГАЛТ-СЕМИНАР 

1.2

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017 оны сүүлийн хагас жилд “Орон нутаг дахь залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын удирдлага, 

зохион байгуулалт, хяналт, үнэлгээ” сэдэвт сургалт-семинарыг дараах газруудад зохион байгуулж, 

холбогдох оролцогч талууд, хамтрагч байгууллагуудын төлөөлөл болох нийт 65 хүнийг хамруулсан.   

Гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааны менежмент. Увс. 
2017.10.02

Гарааны бизнесийг дэмжих
үйл ажиллагааны менежмент.
 Баян-Өлгий. 2017.10.06

Гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааны 
менежмент. Баян-Өлгий. 2017.10.06

Үр äүн:

Тус үйл ажиллагааны 
хүрээнд сумын 

түвшинд гарааны 
бизнесийг хөгжүүлэх 

ээлтэй орчинг 
бүрдүүлэх зорилгоор 

гарааны бизнесийг 
дэмжих ажлыг төсөл 

анх удаа суманд 
зохион байгуулсан. 

Гарааны бизнесийг дэмжих санаачилагчдын бүлэг буюу 

Ажлын хэсгийг Увс, Баян-Өлгий аймаг, Ховд аймгийн Үенч 

суманд тус тус байгуулсан. Түүнчлэн, холбогдох аймаг, 

сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

зөвлөлийн гишүүд, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

газрын удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, санаачилагч, 

хамтрагч байгууллагын төлөөллийн мэдлэг, чадавхи дараах 

асуудлын хүрээнд бэхжсэн:  

Шинэлэг гарааны бизнесийг дэмжих;

Аймагт гарааны бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх;  

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес 
дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

Оролцогчид аймгийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих 

санаачилагчдын бүлэгт ажиллах боломжтой байгууллага, 

албан тушаалтны жагсаалт гаргаж, тус бүлгээс явуулж болох 

үйл ажиллагааны талаарх санал бэлтгэсэн.

2018 онд “Орон нутаг дахь залуучуудын гарааны бизнесийг 

дэмжих ажлын удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт, 

үнэлгээ” сэдэвт сургалт-семинарыг Залуучуудын хөдөлмөр 

эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төв байгуулж буй Ховд, 

Өмнөговь, Завхан аймгийн алслагдмал 3 суманд зохион 

байгуулахаар төлөвлөж байна.  

2017.09.13  2017.10.02  2017.10.06

Ховдын Үенч сум  Увс   Баян-Өлгий    

25 хүн (12 эр, 13 эм)  20 хүн (16 эр, 4 эм)  20 хүн (12 эр, 8 эм)    

Орон нутгийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих ажлын хэсгийн 

гишүүдийн чадавхи бэхжүүлэх, санаачилагчдын бүлгийг аймагт байгуулахад 

дэмжлэг үзүүлэх. 

Сургалт семинарыг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Ховд аймгийн 

Үенч, Алтай, Булган сумын Засаг дарга, орон нутгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

зөвлөлийн гишүүд, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын удирдах 

ажилтан, мэргэжилтэн, банк санхүүгийн байгууллага, ажил олгогчид, хөрөнгө 

оруулагчдын төлөөллийг хамруулан зохион байгуулав. 

Гарааны бизнесийг дэмжих үйл 
ажиллагааны менежмент. Үенч сум. 
2017.09.13

Гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааны 
менежмент. Увс. 
2017.10.02
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛНЭГ.

 ¯НДЭСНИЙ ÁÎДЛÎГÎ, 

ХӨТӨЛÁӨР НÜ ЗАЛУУЧУУДЫН 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТЭД ТААТАЙ 

ÎРЧИН НӨХÖӨЛ Á¯РД¯¯ЛНЭ

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ ЗОХИОН ÁАЙГУУЛСАН 
ХӨДӨЛМӨРИЙН яАРМАГ

1.3

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

Үр äүн:

Тус яармагийн үеэр Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл болон МБС-ын салбар зөвлөл хамтран 

ажиллах зөвшилцлийн  санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Түүнчлэн, аймгийн ажилгүй иргэд, залуучууд, 

сурагчид, ажил хайгч, олон нийтэд үйлдвэр аж ахуйн байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхлэлчид болон 

үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээг 

олон нийтэд хүргэх, сурталчлах, хөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомжуудыг сурталчлах, төсөл 

хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааг таниулах, идэвхижүүлэх, сул чөлөөтэй ажлын байранд ажилгүй 

иргэдийг бүртгэх, зуучлах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн түүнчлэн МБС-ын байгуулагуудын үйл 

ажиллагааг сурталчлах, иргэдийг мэдээллээр хангах зорилгоор бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа 

зохион байгуулав.

2017.10.26

Дархан-Уул аймаг

 2000 хүн  

Аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс, МБС-ын 

байгууллага болон түншүүдийн  хамтын ажиллагааг дэмжих, Боловсруулах 

үйлдвэрийн салбарын үйлчилгээг олон нийтэд сурталчилах, Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээг олон нийтэд хүргэх, ажиллагааг идэвхижүүлэх.  

Хөдөлмөрийн яармагийг Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар, Дархан –Уул аймгийн Ажил олгогч эздийн холбоо, Засаг 

даргын Тамгын газартай хамтран Дархан – Уул  аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар/хэлтэс, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, боловсруулах 

үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага, аймгийн МБС-ын байгууллагууд, олон 

нийтийн байгууллагууд, сумдын жижиг бизнес эрхлэгчид, оюутан сурагч, 

ажилгүй иргэд, ажил хайгч иргэдийг оролцуулан зохион байгуулав.     

Хөдөлмөрийн  яармаг. Дархан-Уул. 2017.10.26 Хөдөлмөрийн  яармаг. Дархан-Уул. 2017.10.26
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АюУЛГҮЙ ÁАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ 
АХУЙН ҮНДЭСНИЙ ТАВ ДАХÜ ХӨТӨЛÁӨРИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСЛИЙГ ЭЦЭСЛЭН 
ÁОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН УУЛЗАЛТ  

1.4

Үр äүн:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний төслийг эцэслэн боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүдийн анхаарлыг залуучуудын  

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудалд хандуулсан. Түүнчлэн оролцогчид залуучуудын  

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар санал бэлтгэж, санал бодлоо солилцсон.

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.11.16

Улаанбаатар

17 хүн (11 эмэгтэй, 6 эрэгтэй) 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг эцэслэн 

боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх. 

Уулзалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөрийн 

харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газартай хамтран, 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг эцэслэн боловсруулах 

ажлын хэсгийн гишүүдийг хамруулан зохион байгуулав.     

ХАБЭА-н Үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэг. 2017.11.16 ХАБЭА-н Үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэг. 2017.11.16

Маш амжилттай - 64%       Амжилттай - 36%       Дóнäаж – 0%Оролцогчäын үнэлгээ:
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛНЭГ.

 ¯НДЭСНИЙ ÁÎДЛÎГÎ, 

ХӨТӨЛÁӨР НÜ ЗАЛУУЧУУДЫН 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТЭД ТААТАЙ 

ÎРЧИН НӨХÖӨЛ Á¯РД¯¯ЛНЭ

“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХҮРЭЭНД НИЙГМИЙН 
ТҮНШЛЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД 
ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ” 
СЭДЭВТ СУРГАЛТ СЕМИНАР 

1.5

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

Үр äүн:

Аймаг, дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны дарга, аймаг/дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

зөвлөл дэх үйлдвэрчний эвлэлүүдийн төлөөлөгчид, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны aжлын 

албаны ажилтны мэдлэг, чадавхи дараах асуудлын хүрээнд бэхжсэн: Хөдөлмөр эрхлэлт дэх гурван 

талт зарчмын хэрэгжилт; Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

засаглал ба удирдлагын шинэ механизм; Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 6 хөтөлбөрийн онцлог, давуу 

ба сул тал.

Түүнчлэн, оролцогчид аймаг/дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл дэх ажиллагчдыг төлөөлж буй 3 

гишүүн аймаг/дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоондоо ажлаа тайлагнах журмын төслийг тухайн 

аймаг/дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны удирдах зөвлөлөөр батлуулж, хэрэгжүүлэхээр 

тогтсон. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний бодлогын шинэчлэлд 

санал бэлтгэж, хамтран ажиллахаар болов.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл өөрөө өөрийгөө удирдах байгууллага мөн болох тухай ойлголт 

төрийн байгууллагын албан тушаалтнууд төдийгүй үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны сонгуульт 

ажилтнуудад хомс гэдгийг оролцогчид цохон тэмдэглэж байв. Тулгамдаж буй бас нэг бэрхшээл бол 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл, аймаг, дүүргийн 

зөвлөлийн дүрэмд уг зөвлөлүүд өөрөө өөрийгөө удирдах зарчмыг зөрчсөн заалтууд тусгагдсан.

2017.12.19

Улаанбаатар

36 хүн (17 эмэгтэй, 19 эрэгтэй)   

Аймаг/дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны удирдлага, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн зөвлөл дэх үйлдвэрчний эвлэлүүдийн төлөөлөгчдийн чадавхи 

бэхжүүлэх.  

Сургалт семинарыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран 

төсөл хэрэгжиж буй 8 аймаг, 2 дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, 

аймаг/дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл дэх үйлдвэрчний эвлэлүүдийн 

төлөөлөгчид, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны aжлын албыг 

хамруулан зохион байгуулав. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд 
ҮЭ-ийн гүйцэтгэх үүрэг. 
2017.12.19

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд 
ҮЭ-ийн гүйцэтгэх үүрэг. 
2017.12.19

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд ҮЭ-ийн гүйцэтгэх үүрэг. 2017.12.19
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

“ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ 
ÁИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ АСУУДЛЫГ ХУУЛÜД ТУСГАХ 
НÜ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ  

1.6

Үр äүн:

Оролцогчид залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес дэмжих асуудлаар хуульд оруулах 

дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг сайшаасан.

Цагийн ажилд залуучуудыг ажиллуулсан ажил олгогчийг дэмжих;

Үйлдвэрлэл дээр сургах, дагалдангаар ажиллуулах, дадлагын ажил хийлгэхтэй холбоотой 

харилцааг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай, Хөдөлмөрийн тухай болон мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуульд харилцан уялдаатайгаар тусгах;  

Хөдөлмөрийн тухай хуульд мэргэшлийн тогтолцоо, ажил мэргэжлийн лавлах гэх зэрэг асуудлыг 

тусгах;

Залуучуудын сайн дурын болон цагийн ажил, орон тооны албан тушаалд томилогдон хийсэн 

дадлагын ажил гэх мэт ажлыг бүртгэж, ажилласан жилд оруулж тооцох;

Гарааны бизнесийг дэмжих венчэр болон хөрөнгө оруулалтын бусад сан байгуулах;

Төрийн худалдан авалтын харилцааг зохицуулдаг хуульд нэмэлт оруулах;

Залуучуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй бол ажил олгогчид хариуцлага ноогдуулах;

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуульд цагийн ажлын хөлс бага тогтоохоос 

сэргийлэх заалт оруулах;

Гарааны бизнесийг дэмжих асуудлыг аж ахуйн нэгжийн албан татварын тухай хуульд тусгах.
Хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар оролцогчдоос гарсан болон төсөл хэрэгжиж буй 8 аймаг, 

2 дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс, албадаас ирүүлэх саналыг төсөл нэгтгэн, холбогдох яамдад 

өргөн мэдүүлэх юм. 

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.12.20

Улаанбаатар

23 хүн (11 эмэгтэй, 12 эрэгтэй)   

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес дэмжих асуудлыг хөдөлмөр 

эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны тухай болон холбогдох бусад хуульд 

тусгах асуудлаар зөвлөлдөх.

Уулзалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны газар, хэлтсийн дарга, 

ажил олгогчдын болон ажиллагчдын төлөөллийн байгууллага, ТББ-ын 

удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүдийг хамруулан зохион байгуулав.  

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 
асуудлыг хуульд тусгах нь. 
2017.12.20

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 
асуудлыг хуульд тусгах нь. 
2017.12.20
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛНЭГ.

 ¯НДЭСНИЙ ÁÎДЛÎГÎ, 

ХӨТӨЛÁӨР НÜ ЗАЛУУЧУУДЫН 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТЭД ТААТАЙ 

ÎРЧИН НӨХÖӨЛ Á¯РД¯¯ЛНЭ

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.12.25

Улаанбаатар

32 хүн (10 эмэгтэй, 22 эрэгтэй)   

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөл ба Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

Үндэсний зөвлөлийн хамтын ажиллагааг дэмжих. 

Уулзалтыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын ажил олгогч 

эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөл; Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

Үндэсний зөвлөл; тэдгээрийн ажлын албадыг оролцуулан зохион байгуулсан. 

“ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ÁА МЭРГЭЖЛИЙН 
ÁОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТ: ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИН ДЭХ 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ УУЛЗАЛТ 

1.7

Үр äүн:

Төгсөгч, залуучуудыг ажлын байраар хангах, ХЗЗ-ийн эрэлт, нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэхэд чиглэсэн 

асуудлыг бодлогын түвшинд хэлэлцэж шийдвэрлэх зорилгоор МБС-ын үндэсний зөвлөл болон 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн хамтран ажиллах төлөвлөгөө гаргаж, зөвшилцлийн бичигт 

хоёр зөвлөлийн яам, Үйлдвэрчний эвлэл, МАОЭНХ-ны төлөөөл бүхий гишүүд   гарын үсэг зурсан.

Үндэсний түвшин дэх хамтын ажиллагаа. 2017.12.25



ХОЁР. 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХЭД ЧИГЛЭСЭН 

ҮР ДҮНТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ЗАЛУУЧУУДАД ҮЗҮҮЛНЭ
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛÕÎ¨Ð.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 

ДЭМЖИХЭД ЧИГЛЭСЭН 

¯Р Д¯НТЭЙ ¯ЙЛЧИЛГЭЭГ 

ЗАЛУУЧУУДАД ¯З¯¯ЛНЭ

“АЖИЛ ХАЙГЧ ЗАЛУУЧУУДАД ҮЗҮҮЛЭХ ХӨДӨЛМӨР 
ЭРХЛЭЛТИЙН ШИНЭЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” СУРГАЛТ

2.1

Үр äүн: 

Залуучуудад хандсан хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ үйлчилгээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой онолын болон 

практик мэдлэг, дадлыг оролцогчид эзэмшсэн. Эдгээр шинэ үйлчилгээ нь олон улсын туршлагад 

суурилсан бөгөөд сонгосон аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Х-т байгуулж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээний загвар төвд туршин хэрэгжигдэж байна. Олон улсын богино хугацааны зөвлөх нь 

салбарын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэгтэй (2017 оны 5 дугаар сард байгуулагдсан) хамтран 

хөдөлмөр эрхлэлтийн гурван шинэ үйлчилгээний зөвлөмж, аргачлалыг боловсруулсан бөгөөд эдгээрийг 

тус сургалтын үеэр танилцуулсан. Ажил хайгчийн хөдөлмөр эрхлэх ур чадварт үнэлгээ хийх, Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн хувийн төлөвлөгөө гаргах, Залуучууд хоорондын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

гэсэн гурван үйлчилгээний чиглэлээр оролцогчид төрөл бүрийн кэйс жишээн дээр бүлгээр ажилласан. 

Түүнчлэн, сургалтын дэлгэрэнгүй хөтөлбөр, Үе шаттай модуль сургалт явуулах нарийн үйл явцын талаар 

зааварчилгаа, удирдамжийг оролцогчид авч, модуль сургалтыг өөр өөр зорилтот бүлгүүдэд (нас, 

боловсролын түвшин, нийгмийн гарал үүсэл г.м) хэрхэн тохируулан хэрэгжүүлэх талаар санал солилцсон.     

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.09.11-14

Улаанбаатар

32 хүн (26 эмэгтэй, 6 эрэгтэй) 

Аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Хэлтсийн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

зөвлөхүүд, мэргэжилтнүүд болон ХНХЯ, ХХҮЕГ, Нийслэл болон хувийн 

хөдөлмөрийн биржийн ажилтнуудын чадавхийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр бэхжүүлэх. 

Cургалтыг олон улсын богино хугацааны зөвлөх Константин Лүсиан Пиржоль 

удирдаж, ХНХЯ, ХХҮЕГ, орон нутгийн ХХҮГ/Х, Нийслэл, хувийн хөдөлмөрийн 

биржийн мэргэжилтнүүдийг хамруулан зохион байгуулсан.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг 
үйлчилгээ. 2017.09.11 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг 
үйлчилгээ. 2017.09.12

Хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчилгээ. 2017.09.14

Бидний хувьд өмнө нь ажил 
хайгчийн хөдөлмөрлөх ур 

чадварт үнэлгээ хийх нь 
маш ховор, мөн үйлчилгээ 
үзүүлэхдээ ч дутуу байсан 

байна. Тус сургалтаас 
шинэлэг мэдээлэл авч, 

үүнийгээ ажил дээрээ 
нэвтрүүлэхдээ бид өөрсдөө 

зөвлөхийн хэмжээнд 
ажиллаж, ХЗЗ-ийн 

сүүлийн үеийн мэдээлэл 
цуглуулах шаардлагатай 

гэдгээ ойлголоо, мөн 
залуучуудыг бид хэр 
зэрэг идэвхижүүлж, 

бойжуулснаар тэднийг 
ажил хөдөлмөртэй 

золгуулах ажил ихээхэн 
шалтгаална гэдгийг мэдэж 

авлаа.

Ж.Амгаланшоо, 
Ховд аймгийн ХХҮГ-ын 

АМЧБО зөвлөх

Маш амжилттай - 67%       Амжилттай - 33%       Дóнäаж – 0%Оролцогчäын үнэлгээ:
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР ТӨВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ХҮРГЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЧАДАВХИ ÁЭХЖҮҮЛЭХ 
СУРГАЛТ СЕМИНАР

2.2

Үр äүн:

Загвар хөдөлмөрийн хэлтэст шинээр туршин хэрэгжүүлэх 

гурван үйлчилгээтэй холбоотой чадавхи бэхжүүлэх цуврал арга 

хэмжээний хүрээнд тус сургалтыг зохион байгуулсан. Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төвд ажиллах 

зөвлөх, сургалтын мэргэжилтнүүд хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ 

үйлчилгээг хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадавхитай болсон. Сургалтанд 

хамрагдсанаар оролцогчид дараах чиглэлээр мэдлэг, чадвараа 

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.10.12-13

Улаанбаатар

17 хүн (13 эмэгтэй, 4 эрэгтэй) 

Төслийн зургаан зорилтот аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Хэлтсийн ажил мэргэжлийн 

чиг баримжаа олгох зөвлөхүүд болон ХНХЯ, ХХҮЕГ-ын мэргэжилтнүүдийн 

чадавхийг ажил хайгч залуучуудад хандсан үе шаттай модуль сургалтыг 

явуулах чиглэлээр бэхжүүлэх.

Сургалтыг төслийн богино хугацааны үндэсний зөвлөх А.Амаржаргал, 

Ц.Оюунзолбоо нар удирдаж, ХНХЯ, ХХҮЕГ, аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Х, 

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын мэргэжилтнүүдийн хамруулан 

зохион байгуулав.     

Загвар төвийн үйлчилгээг хүргэх нь. 2017.10.12  

Загвар төвийн үйлчилгээг хүргэх нь. 2017.10.13 Загвар төвийн үйлчилгээг хүргэх нь. 2017.10.13

Загвар төвийн үйлчилгээг хүргэх нь. 2017.10.12  

бэхжүүлсэн, тухайлбал: бүлгийн зөвлөгөө, сургалт хийх арга 

зүй, арга техник; хөдөлмөрийн салбарын  хууль эрх зүй, цалин 

хөлсний тогтолцоо; модуль сургалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө, 

хөтөлбөр гаргах зэрэг болно. Түүнчлэн, ажил хайгч залуучуудын 

эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын хөтөлбөр, дагалдах 

материал бүхий шууд ашиглахад бэлэн багц хэрэглэгдэхүүнийг 

оролцогчдод тарааж өгсөн.    

Маш амжилттай - 93%       Амжилттай - 07%       Дóнäаж – 0%Оролцогчäын үнэлгээ:
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛÕÎ¨Ð.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 

ДЭМЖИХЭД ЧИГЛЭСЭН 

¯Р Д¯НТЭЙ ¯ЙЛЧИЛГЭЭГ 

ЗАЛУУЧУУДАД ¯З¯¯ЛНЭ

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЗАГВАР 
ТӨВҮҮДИЙН АЛÁАН ¨СНЫ НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

2.3

Залуучуудад хандсан хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчилгээ, 

арга хандлага, арга хэрэгслийг төслийн мэргэжилтнүүд түнш 

байгууллагуудтай хамтран боловсруулсан. Шинэ үйлчилгээний 

удирдамж боловсруулах, шаардлагатай тавилга, компьютер 

хэрэгслийн худалдан авах ажлыг зохион байгуулах, загвар төвийг 

тохижуулах, холбогдох мэргэжилтнүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх 

чиглэлээр цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Төслийн шат 

дараалсан эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнд Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төвийн туршилтын 

нэгдүгээр үе шатыг нийт гурван аймагт хэрэгжүүлэх боломжтой 

болсон. 2017 оны дөрөвдүгээр улиралд төслийн баг дараах 

аймгуудад загвар төвийн нээлтийг зохион байгуулав.    

Загвар төвийн нээлт. Өмнөговь. 2017.10.17

Загвар төвийн нээлт. Ховд. 2017.10.09 Загвар төвийн нээлт. Завхан. 2017.11.08

Хамтын ажиллагааны гэрээ. Ховд. 2017.10.09 Загвар төвийн нээлт. Завхан. 2017.11.08

Загвар төвийн нээлт. Өмнөговь. 2017.10.17

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.10.09  2017.10.17  2017.11.08

Ховд    Өмнөговь  Завхан    

100 хүн (50 эр, 50 эм) 300 хүн (150 эр,150 эм) 120 хүн (60 эр, 60 эм)    

Загвар хөдөлмөрийн хэлтсийн үйл ажиллагааг орон нутгийн залуучууд, 

хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцогч талуудад сурталчилах, ЗХЭД төслийн 

талаарх ойлголт, мэдээллийг олон нийтэд түгээх.

Нээлтийн арга хэмжээг аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

газартай хамтран орон нутагт зохион байгуулсан бөгөөд аймгийн Засаг дарга; 

Засаг даргын орлогч; ИТХ-ын дарга; орон нутгийн МБС-ын байгууллага; 

бусад сургалтын төвүүд; ажил олгогчид болон нутгийн ажил хайгч залуус, 

ажилгүй иргэд тус арга хэмжээнд оролцов. Гурван аймагт зохион байгуулсан 

нээлтийн арга хэмжээнд нийт 500 гаруй хүн хамрагдсан.   

Үр äүн:

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн загвар төвийн үйл 

ажиллагааны хэрэгжилт, удирдлагыг үр дүнтэй хангах 

зорилгоор Хамтын ажиллагааны гэрээг аймгийн Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний газар, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 

хооронд байгуулсан. Нээлтийн арга хэмжээний үеэр оролцогчид 

загвар төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан. Өмнөговь аймгийн 

хувьд нээлтийн арга хэмжээг Хөдөлмөрийн яармагтай хамтран 

зохион байгуулж, орон нутгийн ажил олгогчид, гарааны 

бизнес эрхлэгчид, бизнесменүүдийг хамруулсан. Энэхүү 

арга хэмжээний үр дүнд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар болон ЗХЭД төслийн үйл ажиллагааны 

талаар орон нутгийн иргэд, ялангуяа ажилгүй залуучууд илүү 

мэдээлэлтэй болсон. Хөдөлмөрийн зах зээлийн бусад оролцогч 

талууд идэвхитэй оролцож байгаа нь орон нутгийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжих 

найдварыг төрүүлж байна.   

Завхан аймаг бол хөдөлмөрийн 
зах зээл хомсдолтой хирнээ 

залуучуудын тоо өндөр 
аймгуудын нэг, залуучуудад 
хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 

нээж өгөхөд тодорхой хөрөнгө 
оруулалт хийж, энэхүү загвар 
төвийг нээж өгч байгаад нийт 

залуучуудын өмнөөс талархаж 
байна. Энэ төвийг нээж өгснөөр 
Завханчуудад хөдөлмөр эрхлэх 

мэдлэгээ дээшлүүлэх, мөн 
өөрөө өөртөө ажлын байр бий 

болгох чиглэлээр ховор боломж 
олгож, баялаг бүтээх үүд хаалгыг 

залуучуудад нээж өглөө.

Á.Áатсайхан, 
Завхан аймгийн Засаг дарга
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

“ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ: 
ОРОН НУТАГ ДАХÜ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” 
СЭДЭВТ СУРГАЛТ СЕМИНАР 

2.4

Үр äүн:

Аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судалгаа хийх хүрээнд орон нутгийн холбогдох түншүүд 

хамтран ажиллах боломж бүрдсэн. Хөдөлмөр эрхлэлтийн болон МБС-ын салбар зөвлөлүүд анх удаа 

хамтран хуралдсан. Түүнчлэн салбар зөвлөлүүд Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн 

судалгааг аймаг орон нутагт тогтвортой хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах зөвшилцлийн  санамж 

бичигт гарын үсэг зурсан. Оролцогчид хамтын ажиллагааг зохион байгуулж өрнүүлэх үүрэгтэй хоёр 

салбар зөвлөл хоорондын Зохицуулах багийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулах санал 

бэлтгэсэн:  Хоёр зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нар-2,  Ажил олгогчийн төлөөлөл-2 /МСҮТ-ийн 

зөвлөл-1, Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл-1/. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн 

хэлтэс, МБС-ын байгууллага болон салбар зөвлөлүүдийн хамтран хийх ажлын төлөвлөгөөнд оруулах 

асуудлын жагсаалтын төсөл боловсруулсан.

Сургалтын үр дүнд хоёр салбар зөвлөлийн гишүүд орон нутгийн ХЗЗ-ийн тоон болон чанарын 

судалгааны ач холбогдол, судалгааны арга зүйн талаар онолын мэдлэгтэй болж, судалгаанд хэрэглэх 

асуулга, маягтын төсөл боловсруулах дадалтай болсон. Улмаар оролцогчид Өмнөговь аймагт өөрсдийн 

санаачилгаар цуглуулж ашигласан болон цаашид цуглуулж ашиглах шаардлагатай орон нутгийн 

хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн жагсаалт гаргаж, аймгийнхаа хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн 

тоон ба чанарын судалгаа хийхэд ашиглах (gжил олгогчид;  хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдаас авах) 

асуулгын хуудасны төсөл боловсруулж бэлтгэв.

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.10.18

Өмнөговь аймаг

34 хүн (22 эмэгтэй, 12 эрэгтэй)   

Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл, Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын салбар зөвлөл, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс, 

МБС-ын байгууллагын хамтын ажиллагааг дэмжих. 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар, Европын холбооны санхүүжилттэй ТМБССД-2 төсөлтэй 

хамтран, Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл ба Мэргэжлийн 

боловсрол, сургалтын салбар зөвлөл, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

газар/хэлтэс, Политехник коллежийн төлөөллийг хамруулан зохион 

байгуулсан.   

ХЗЗ-ийн мэдээлэл ба хамтын 
ажиллагаа. Өмнөговь. 2017.10.18 

ХЗЗ-ийн мэдээлэл ба хамтын 
ажиллагаа. Өмнөговь. 2017.10.18 

ХЗЗ-ийн мэдээлэл ба хамтын ажиллагаа. Өмнөговь. 2017.10.18 
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛÕÎ¨Ð.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 

ДЭМЖИХЭД ЧИГЛЭСЭН 

¯Р Д¯НТЭЙ ¯ЙЛЧИЛГЭЭГ 

ЗАЛУУЧУУДАД ¯З¯¯ЛНЭ

“ОРОН НУТГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
ЭРЭЛТ, НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ТООН ÁА ЧАНАРЫН 
СУДАЛГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ 

2.5

Үр äүн:

Хөдөлмөр эрхлэлтийн болон МБС-ын салбар зөвлөлүүд анх удаа хамтран хуралдсан. Салбар 

зөвлөлүүд Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг аймаг орон нутагт тогтвортой 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах зөвшилцлийн  САНАМЖ бичигт гарын үсэг зурсан. Түүнчлэн, 

орон нутгийн ХЗЗ-ийн тоон болон чанарын судалгаа хийх багийн гишүүд судалгааны арга зүйн талаар 

онолын мэдлэгтэй болж, судалгаанд хэрэглэх асуулга, маягтын төсөл боловсруулах дадалтай болсон, 

үүнд: оролцогчид Өмнөговь аймагт өөрсдийн санаачилгаар цуглуулж ашигласан болон цаашид 

цуглуулж ашиглах шаардлагатай орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн жагсаалт гаргав; 

оролцогчид аймгийнхаа хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн тоон ба чанарын судалгаа хийхэд ашиглах 

асуулгын хуудасны төсөл боловсруулж бэлтгэв (Ажил олгогч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчид ба 

суралцаж байгаа болон ажиллаж байгаа залуучуудаас авах асуулга). 

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.10.19-20

Өмнөговь аймаг 

40 хүн (29 эмэгтэй, 11 эрэгтэй)   

Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн тоон ба чанарын судалгаа 

хийх багийн гишүүдийн судалгааны арга зүйн талаар онолын мэдлэгийг 

дээшлүүлж, судалгаанд хэрэглэх асуулга, маягтын төсөл боловсруулах 

дадалтай болгох.

Сургалтыг Европын холбооны санхүүжилттэй ТМБССД-2 төсөл, Өмнөговь 

аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн гишүүд, Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний газрын удирдах ажилтан, мэргэжилтэн,  ажил 

олгогчид, хөрөнгө оруулагчдын төлөөлөл, сумдын нийгмийн ажилтнуудыг 

хамруулан зохион байгуулсан.

Орон нутгийн ХЗЗ-ийн судалгааны 
арга зүй. Өмнөговь. 2017.10.19

Орон нутгийн ХЗЗ-ийн 
судалгааны арга зүй. Өмнөговь. 
2017.10.20

Маш амжилттай - 64%       Амжилттай - 36%       Дóнäаж – 0%Оролцогчäын үнэлгээ:
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

“ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛСАН ХӨДӨЛМӨР 
ЭРХЛЭЛТИЙН ШИНЭЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ГАРЫН 
АВЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ СЕМИНАР

2.6

Үр äүн:

Төслийн зорилтот аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Хэлтэс, Хөдөлмөрийн 

хэлтэс/албаны дарга нар, ХХҮЕГ, ХНХЯ-ны мэргэжилтнүүдэд 

төслөөс боловсруулсан “Залуучуудад зориулсан хөдөлмөр 

эрхлэлтийн шинэлэг үйлчилгээ” гарын авлагыг танилцуулсан. 

Тус гарын авлагад загвар төвд туршин хэрэгжүүлэх таван шинэ 

үйлчилгээний дэлгэрэнгүй удирдамж, зааварчилгааг оруулсан. 

Загвар төв байгуулсан гурван аймгийн ХХҮГ-ын дарга нар 

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.11.30

Улаанбаатар

30 хүн (15 эмэгтэй, 15 эрэгтэй) 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төвд туршин 

хэрэгжүүлэх шинэ үйлчилгээ, арга хандлагын талаар ярилцах, уялдаа холбоог 

сайжруулах. 

Сургалтыг төслийн зорилтот аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Хэлтэс, Хөдөлмөрийн 

хэлтэс/албаны дарга нар, ХХҮЕГ, ХНХЯ-ны төлөөллийг хамруулан зохион 

байгуулсан. 

туршлагаасаа хуваалцаж, туршилтын ажлын явцыг оролцогчдод 

танилцуулсан. Загвар төвийн үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж 

байгаатай танилцсан төслийн бусад аймгууд мөн төслийн энэ үйл 

ажиллагаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. ХХҮЕГ 

аймгийн ХХҮГ-уудыг залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

орон нутгийн хөтөлбөрийн саналаа Загвар төвөөр дамжуулан 

өгөхийг санал болгов.   

Загвар төвийн гарын авлага танилцуулах нь. 2017.11.30

Загвар төвийн гарын авлага танилцуулах нь. 2017.11.30
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛÕÎ¨Ð.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 

ДЭМЖИХЭД ЧИГЛЭСЭН 

¯Р Д¯НТЭЙ ¯ЙЛЧИЛГЭЭГ 

ЗАЛУУЧУУДАД ¯З¯¯ЛНЭ

Модуль сургалт. Өмнөговь. 2017.12.04 

Модуль сургалт. Ховд. 2017.10.10

Модуль сургалт. Завхан. 2017.12.25

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР ТӨВИЙН АЖЛЫН яВЦ

2.7

Тайлангийн хóгацаанä төслийн áаг Өмнөговь аймгийн загвар 

төвийн үйл ажиллагаатай очиж танилцсан. Загвар төвийн зөвлөх 

мэргэжилтэн, сóргалт хариóцсан ажилтан нийт гóрван моäóль 

сóргалтыг 20 хүнийг хамрóóлан амжилттай зохион áайгóóлсан. 

Ажил олгогчийн төлөөлөл áолох хоёр компанийн хүний нөөцийн 

мэргэжилтнүүä сóргалтанä óригäаж оролцсон áөгөөä ажлын 

ярилцлагаä хэрхэн áэлäэх, залóóчóóäын түгээмэл гаргаäаг алäаа 

зэрэг сэäвээр өөрсäийн тóршлагыг хóваалцсан нь маш үр äүнтэй 

áолсон.     

Ховä аймгийн загвар төв нийт 8 залóóчóóäаä гóрван моäóль 

сóргалт явóóлсан áөгөөä тэäгээрээс 5 хүнийг ажилä зóóчилж, 

2 нь хóвиараа хөäөлмөр эрхэлж áайна. Түүнчлэн оäоогийн 

áайäлаар нийт 5 хүний хөäөлмөр эрхлэлтийн чаäварыг үнэлж, 4 

хүний хөäөлмөр эрхлэлтийн хóвийн төлөвлөгөөг áоловсрóóлааä 

áайна. Загвар төвийн ажилтнóóä өөрсäийн үйлчилгээний талаарх 

мэäээллийг МÁСÁ, Ховä их сóргóóлийн нийт 150 орчим оюóтанä 

өгч, үйл ажиллагаагаа сóрталчилсан. 

Завхан аймгийн загвар төвийг хамгийн сүүлä нээсэн áөгөөä 

оäоогийн áайäлаар нэгäүгээр моäóлийн сóргалтыг нийт 12 хүн 

хамрóóлан зохион áайгóóлааä áайна. Загвар төвийн ажилтнóóä 

үйл ажиллагаагаа нийт 400 орчим хүнä сóрталчилсан.     

 

ЗХЭҮЗТ-үүä 2018 оны эхээр төвийн үйл ажиллагааны óлирлын 

тайлан áоловсрóóлж, төсөлä илгээх áөгөөä үүнээс загвар төвä 

хэрэгжүүлж áóй үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар äэлгэрэнгүй 

мэäээллийг авах áоломжтой. 
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

“ХӨГЖЛИЙН ÁЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ХӨДӨЛМӨР 
ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АРГА, 
ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ-СЕМИНАР 

2.8

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.12.07

Улаанбаатар

25 хүн (19 эмэгтэй, 6 эрэгтэй) 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөр 

эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр 

төрийн байгуулага болон хувийн хөдөлмөрийн 

биржийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх.    

Сургалтыг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

бизнес инкубатор төвийн захирал Б.Гүнжилмаа 

удирдаж, төслийн зорилтот аймаг, дүүргийн 

ХХҮГ/Хэлтсийн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох зөвлөх, мэргэжилтнүүдийг хамруулан 

зохион байгуулсан.     

Оролцогчид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг илүү үр дүнтэй 

үзүүлэх; ажлын байрны шаардлагатай тохиргоог 

хэрхэн хийх талаар ажил олгогч нарт зөвлөгөө 

өгөх; хувиараа хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй 

иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр чадавхиа 

бэхжүүлсэн. Түүнчлэн, оролцогчид холбогдох 

хуулиудад оруулж болох нэмэлт өөрчлөлтийн 

жагсаалт гаргаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдтэй харьцахад хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээ үзүүлж буй мэргэжилтнүүдэд 

тулгамддаг бэрхшээлийн талаар ярилцав. 

Сургалт удирдаж явуулсан багшид Дархан-Уул 

аймгийн ажил олгогч нарт энэхүү сургалтыг 

явуулах хүсэлтийг оролцогчид тавив.   

Үр äүн:

ХБИ-дэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх нь. 
2017.12.07

ХБИ-дэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх нь. 
2017.12.07 

ХБИ-дэд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээ үзүүлэх нь. 

2017.12.07

Маш амжилттай - 67%       Амжилттай - 33%       Дóнäаж – 0%Оролцогчäын үнэлгээ:



ГУРАВ
. 

ЗАЛУУЧУУД ЦААШИД ӨРГӨЖИН 
ТЭЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ШИНЭЛЭГ 

ГАРААНЫ БИЗНЕС ЭРХЭЛНЭ. 
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

ЗАЛУУЧУУДЫН ГАРААНЫ ÁИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ 
ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛÁӨР  3.1

Тайлангийн хугацаанд залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг дараах гурван 

газар нийт 164 хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. Хөтөлбөр эхэлснээс хойш нийт 11 газар хэрэгжээд 

байна. Төслийн зүгээс анх удаа залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааг сумын түвшинд 

зохион байгуулав. Туршилтын хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн сургалт, питч арга хэмжээний талаарх 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хэсгээс харна уу. 

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.09.13-15  2017.10.02-04  2017.10.06-08    

Үенч сум, Ховд  Увс   Баян-Өлгий    

42 хүн (24 эр, 18 эм) 57 хүн (34 эр, 23 эм) 65 хүн (39 эр, 26 эм)    

Аймаг болон дүүргийн хэмжээнд гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутагт гарааны бизнесийн эко 

системийг бүрдүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг бий болгох, дэмжих, орон нутгийн 

залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг, чадвартай болгох.

Туршилтын хөтөлбөрийг Стартап Монгол ТББ болон төсөл хэрэгжүүлж буй аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтэстэй хамтран Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгийн Үенч сумын Засаг 

даргын тамгын газар, орон нутгийн ажил олгогчид, Хөгжлийн шийдэл ТББ болон хөтөлбөрт оролцож буй 

залуучуудыг хамруулан зохион байгуулав.

Орон нóтгийн гарааны áизнесийг äэмжих чиглэлээр äараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн:

“Áүүт кэмп” сóргалтóóä

СУРГАЛТЫГ ДАРААХ ҮНДСЭН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН.  

ЗАГВАРЧИЛАХ СЭТГЭЛГЭЭ (DESIGN THINKING): Тус  сургалтыг оролцогчдын сэтгэн бодох, шинийг 

санаачлах, оновчтой шийдлийг олох ур чадвар хөгжүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан. Залуучууд 

хамтрагчаа олж өөрсдийн хэрэгцээ, сонирхол, хүслийн дагуу гар хийцийн бүтээгдэхүүнийг 2 цагийн 

турш хамтран урласан.

“ÁИЗНЕС ЗАГВАРЫН ЗУРАГЛАЛ” АРГА ХЭРЭГСЭЛ (“BUSINESS MODEL CANVAS” TOOL): Гарааны 

бизнес, төсөл, санааг хамгийн хялбар, үр дүнтэй аргаар боловсруулах буюу тухайн бизнес хэрхэн 

явагдахыг тодорхойлдог “Бизнес загварын зураглал”-ыг хэрхэн амжилттай гаргах талаар сургалт 

зохион байгуулсан. Оролцогчид багт хуваагдаж, сургагч багшийн дэмжлэгтэйгээр өөрсдийн бизнесийн 

зураглал дээр ажилласан.

ГАРААНЫ ÁИЗНЕС ÁА ЭНТРЕПРЕНЕРШИП (START-UP BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP): Орон 

нутгийн гарааны бизнесийн хөгжил, гарааны бизнесийн үндсэн ойлголт, том ба жижиг бизнесийн 

ялгаа, орон нутгийн болон олон улсын гарааны бизнесийн шилдэг туршлага зэрэг сэдвийг хамарсан 

лекц зохион байгуулсан. 
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛÃÓÐÀÂ.  

ЗАЛУУЧУУД ÖААØИД 

ӨРГӨЖИН ТЭЛЭХ 

ÁÎЛÎМЖТÎЙ ØИНЭЛЭГ 

ГАРААНЫ ÁИЗНÅС ЭРХЭЛНЭ.

Нэг, хоёрдугаар байранд шалгарсан баг дараачийн шатны хурдасгуур сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж, 

улмаар өөрсдийн бизнес санааг сайжруулах юм. Тус сургалтыг амжилттай дүүргэснээр төслөөс гарааны 

бизнес дэмжих санхүүжилтийг авах болно. 

Маш амжилттай - 63%           

Амжилттай - 37%

Дóнäаж – 0%

Оролцогчäын үнэлгээ:

““Алслагдсан баруун хязгаар, 1700 гаруй км-ийн зайд орших Ховд аймгийн баруун гурван 
суманд энэхүү гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлсэнд маш баяртай 
байна. Энэ нутгийн бизнесмен, гарааны бизнес эрхлэх сонирхолтой залуусыг уулзуулж, 

сургалтанд суулгаж, нэг баг болгож чадсан нь маш ач холбогдолтой санагдлаа.”      

Á.Уóганáаяр, “Буйдан” багийн ахлагч

Питч арга хэмжээ  

Питч буюу бизнес санаа гаргах, бизнес санаагаа хөгжүүлж төсөл боловсруулах энэхүү арга хэмжээ нь 

нийт 54 цагийн хөтөлбөр бүхий 3 өдрийн турш үргэлжилдэг бөгөөд үүнд гарааны бизнесийн чадварлаг 

багуудыг бий болгох, шилдэг санаанууд төрүүлэх, улмаар бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулах, хөрөнгө 

босгох, компани байгуулах төсөл боловсруулах зэрэг үйл явц багтдаг. Питч арга хэмжээ тус бүрийн 

хураангуйг дараах хэсэгт оруулав.

ҮЕНЧ СУМ, ХОВД АЙМАГ

Оролцогчид нийт 22 бизнес санааг танилцуулсанаас 7 шинэлэг санааг сонгон шалгаруулсан. Тэдгээр 

санаан дээр суурилан багууд бүрдсэн бөгөөд менторуудын тусламжтайгаар залуучууд өөрсдийн 

бизнесийн санааг илүү боловсронгуй болгох дараагийн шатны арга хэмжээнд хамрагдсан. Улмаар питч 

арга хэмжээний төгсгөлд дараах багууд өөрсдийн боловсруулсан шилдэг, шинэлэг бизнесийн санаагаараа 

тэргүүний гурван байранд шалгарсан:

НЭГДҮГЭЭР ÁАЙР: 
“Үенч Жаргалан буйдан” баг, тавилга 

буйдан үйлдвэрлэх  төсөл 

ХО¨РДУГААР ÁАЙР: 
“Чацаргана” баг, чацаргана тариалах, 

хураах төсөл

ГУРАВДУГААР ÁАЙР: 
“Өндөглөсөн тахиа” баг, тахианы аж 

ахуй эрхлэх төсөл 

Үенч суманд түрүүлсэн гарааны бизнесийн багууд. 2017.09.15

Бүүт кэмп сургалт. Үенч сум. 2017.09.14 Буйдан баг. Үенч сум. 2017.09.15
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УВС АЙМАГ

Оролцогчид нийт 33 бизнес санааг танилцуулсанаас 10 шинэлэг санааг сонгон шалгаруулсан. Тэдгээр 

санаан дээр суурилан багууд бүрдсэн бөгөөд менторуудын тусламжтайгаар залуучууд өөрсдийн 

бизнесийн санааг илүү боловсронгуй болгох дараагийн шатны арга хэмжээнд хамрагдсан. Улмаар питч 

арга хэмжээний төгсгөлд дараах багууд өөрсдийн боловсруулсан шилдэг, шинэлэг бизнесийн санаагаараа 

тэргүүний гурван байранд шалгарсан:

НЭГДҮГЭЭР ÁАЙР:
“Мод лего” баг, хүүхдийн модон тоглоом 

үйлдвэрлэх төсөл 

ХО¨РДУГААР ÁАЙР: 
“Натурал эдийн саван” баг, ясны тостой 

чацарганатай эдийн саван үйлдвэрлэх 

төсөл

ГУРАВДУГААР ÁАЙР: 
“Төгс шийдэл” баг, өрхийн хэрэгцээнд 

ашиглах жижиг машин үйлдвэрлэх төсөл 

Увс аймагт түрүүлсэн гарааны бизнесийн багууд. 2017.10.04 

Нэг, хоёрдугаар байранд шалгарсан баг дараачийн шатны хурдасгуур сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж, 

улмаар өөрсдийн бизнес санааг сайжруулах юм. Тус сургалтыг амжилттай дүүргэснээр төслөөс гарааны 

бизнес дэмжих санхүүжилтийг авах болно.

3.1

Бүүт кэмп сургалт. Увс. 2017.10.02 Менторууд стартап багуудад зөвлөж байна. Увс. 2017.10.03

““Энэхүү сургалтаар 54 цагийн хугацаанд ямар их зүйлийг хийж болдог, цагийг зөв 

ашиглавал ямар их дүнтэй байдаг гэдгийг бид суралцсан. Манай баг ясны тостой эдийн 

саван гэдэг бүтээгдэхүүнийг хийх төсөл боловсруулж хоёрдугаар байр эзэлсэндээ баяртай 

байна. Залуучуудыг дэмжих бүх талыг хангасан энэхүү арга хэмжээг цаашид болвол жилд 

хоёр удаа явуулаасай гэж хүсч байна.“
Á.Áаярмаа, “Натурал эдийн саван” багийн ахлагч

Маш амжилттай - 65%       Амжилттай - 35%       Дóнäаж – 0%Оролцогчäын үнэлгээ:
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ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛÃÓÐÀÂ.  

ЗАЛУУЧУУД ÖААØИД 

ӨРГӨЖИН ТЭЛЭХ 

ÁÎЛÎМЖТÎЙ ØИНЭЛЭГ 

ГАРААНЫ ÁИЗНÅС ЭРХЭЛНЭ.

ÁАяН-ӨЛГИЙ АЙМАГ

Оролцогчид нийт 45 бизнес санааг танилцуулснаас 10 шинэлэг санааг сонгон шалгаруулсан. Тэдгээр 

санаан дээр суурилан багууд бүрдсэн бөгөөд менторуудын тусламжтайгаар залуучууд өөрсдийн 

бизнесийн санааг илүү боловсронгуй болгох дараагийн шатны арга хэмжээнд хамрагдсан. Улмаар питч 

арга хэмжээний төгсгөлд дараах багууд өөрсдийн боловсруулсан шилдэг, шинэлэг бизнесийн санаагаараа 

тэргүүний гурван байранд шалгарсан:

НЭГДҮГЭЭР ÁАЙР: 

“SAKHAR” баг, эмийн ургамалтай казак 

үндэсний саван үйлдвэрлэх төсөл 

ХО¨РДУГААР ÁАЙР: 

“Таван салаа” баг, 3 өдөрт 1 галладаг 

зуух үйлдвэрлэх төсөл

ГУРАВДУГААР ÁАЙР: 

“Sapa” баг, Казак үндэсний цагаан идээ 

үйлдвэрлэх төсөл 

““Энэ сургалтанд хамрагдсанаар бид мундаг сайн багш нараас багаар ажиллах ямар 

байдгийг, бизнес анх эхлэхэд юунд анхаарах, залуучууд яаж амжилтанд хүрч болох талаар 

маш их зүйл сурч мэдлээ. Манай баг төмрөөр Казак үндэсний хээтэй, содон савтай хутга 

хийх төсөл боловсруулж, дөрөвдүгээр байранд шалгарсандаа баяртай байна.”
Т.Ахмерóет, “Казак Нэйшн” багийн ахлагч

Баян-Өлгий аймагт түрүүлсэн гарааны бизнесийн багууд. 2017.10.08

Менторууд стартап багуудад зөвлөж байна. Баян-Өлгий. 2017.10.07 Бүүт кэмп сургалт. Баян-Өлгий. 2017.10.06

3.1

Нэг, хоёрдугаар байранд шалгарсан баг дараачийн шатны хурдасгуур сургалтын хөтөлбөрт 

хамрагдаж, улмаар өөрсдийн бизнес санааг сайжруулах юм. Тус сургалтыг амжилттай дүүргэснээр 

төслөөс гарааны бизнес дэмжих санхүүжилтийг авах болно.

Маш амжилттай - 65%       Амжилттай - 26%       Дóнäаж – 9%Оролцогчäын үнэлгээ:
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Оролцогчäын үнэлгээ:

Маш амжилттай - 76%          

Амжилттай - 24%

Дóнäаж – 0%

ГАРААНЫ ÁИЗНЕСИЙН ХУРДАСГУУР ХӨТӨЛÁӨР III3.2

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.11.27-30 

Улаанбаатар

25 хүн (8 эмэгтэй, 17 эрэгтэй)

Сонгогдсон гарааны бизнесийн багуудад таван долоо хоногийн хугацаанд дэмжлэг, чиглүүлэг өгөх 

замаар тэдний чадавхийг бэхжүүлэх, анхны бизнесийн санааг нь илүү тогтвортой бизнес төсөл болгож 

хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх

Хурдасгуур хөтөлбөрийг Стартап Монгол ТББ-тай хамтран Увс, Баян-Өлгий, Завхан, Баянхонгор аймаг, 

Ховдын Үенч суманд зохион байгуулсан питч арга хэмжээнд амжилттай оролцсон найман багийг хамруулан 

зохион байгуулсан. Багц сургалтыг нийт долоон үндсэн багш, менторын тусламжтай хэрэгжүүлсэн.

Оролцогч багийн гишүүд дараах чиглэлээр мэдлэг, чадавхиа бэхжүүлсэн: хэрэглэгчийн 

сегмент сонгох; хэрэглэгчийн эрэлт, хэрэгцээг судлах; хэрэглэгчдэд үнэ цэнийг санал 

болгох; төслөө хөрөнгө оруулагч нарт хэрхэн танилцуулах; бүтээгдэхүүний энгийн загвар 

гэж юу болох, түүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн гаргахаас өмнө хэрхэн турших; бүтээгдэхүүнээ 

сайжруулахад загварчилах сэтгэлгээг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах; санхүүгийн төлөвлөлт 

хийх; бизнесийн орлого, зарлагыг оновчтой тооцоолох аргачлал. Гурван баг өөрсдийн 

менторуудтай холбоо амжилттай тогтоож хамтын ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.

Үр äүн: 

Д.Оюундэлгэр Бизнес загварын талаар. 2017.11.27 С.Эрдэнэбат Хэрэглэгчийн судалгааны талаар. 2017.11.28 Бүлгийн ажлын танилцуулга. 2017.11.29 
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛÃÓÐÀÂ.  

ЗАЛУУЧУУД ÖААØИД 

ӨРГӨЖИН ТЭЛЭХ 

ÁÎЛÎМЖТÎЙ ØИНЭЛЭГ 

ГАРААНЫ ÁИЗНÅС ЭРХЭЛНЭ.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДАД ГАРААНЫ ÁИЗНЕСЭЭ 
ТАНИЦУУЛАХ ӨДӨРЛӨГ

3.3

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.12.01

Улаанбаатар

37 хүн (13 эмэгтэй, 24 эрэгтэй) 

Төслийн хурдасгуур хөтөлбөрт хамрагдсан гарааны бизнесүүдийг хөрөнгө оруулагчдын өмнө өөрсдийн 

бизнес санаагаа танилцуулах боломж олгох. 

Өдөрлөгийг Стартап Монгол ТББ-тай хамтран Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, төслийн зорилтот аймаг, дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар/хэлтэс, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, хөрөнгө оруулагчдын 

төлөөлөл болон шалгарсан стартапуупыг хамруулан зохион байгуулсан.

Б.Гэрэлхүү модон бүтээгдэхүүний загварыг 
танилцуулж байна. 2017.12.01

М.Энхгэрэл Ингэний сүүн чихэрийн төслийг 
танилцуулж байна. 2017.12.01 

Б.Үнэнбаяр арьсан бүтээгдэхүүний төслийг 
танилцуулж байна. 2017.12.01

Үр äүн: 

Өмнөговь, Баян-Өлгий, Увс, Говь-Алтай аймаг, Улаанбаатар хотын Хан-Уул, Баянгол дүүргээс шалгарсан дараах багууд бизнес 

төслөө хөрөнгө оруулагчид болон бусад оролцогчдод танилцуулсан: 

LIVON - баг (Бүтээгдэхүүн: Арьсан цүнх)

Сүүн цацал - баг (Бүтээгдэхүүн: Ингэний сүүгээр хийсэн 

чихэр)

Таван салаа - баг (Бүтээгдэхүүн: Үндэсний хээтэй хутга)

Шижир - баг (Бүтээгдэхүүн: Тойгны тосоор хийсэн ванны 

бөмбөлөг)

Мод лего - баг (Бүтээгдэхүүн: Хүүхдийн модон тоглоом)

Sakhar - баг (Бүтээгдэхүүн: Эмийн ургамалтай казак 

үндэсний саван)

Алтай органик цай – баг (Бүтээгдэхүүн: Суль, сулхирын 

гурил орсон савласан сүүтэй цай)

Амжилт гаргасан дараах гурван баг тус бүрт төслөөс 10 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн, үүнд:  Баян-Өлгий аймгийн 

“Sakhar”, “Таван салаа” баг, Увс аймгийн “Мод лего” баг.
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3.4 ЗАЛУУЧУУДЫН ГАРААНЫ ÁИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН 
НЭГДСЭН ПЛАТфОРМ (www.STARTUPBASE.MN)

Залуучуудын гарааны бизнес эрхлэгчдийн нэгдсэн платформыг гарааны бизнесийн оролцогч талуудыг 

нэгдсэн мэдээллээр хангах, хамтран ажиллах цахим орчинг бүрдүүлэх болон өөрсдийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг сурталчлах зорилгоор байгуулсан. Тус платформд гарааны бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, 

ментор болон бусад холбогдох байгууллагуудын мэдээллийг багтаасан. Платформд гишүүнээр элссэнээр 

гарааны бизнесийг сонирхож буй байгууллага, хувь хүмүүсийн хувьд гарааны бизнесийн чиглэлээр 

хэрэгжиж буй үйл ажиллагааны талаар сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл авах, хөрөнгө оруулагч болон 

менторуудтай холбогдох, сонирхсон арга хэмжээндээ бүртгүүлэх, бусад гарааны бизнесүүдтэй холбогдож 

туршлага солилцох боломжууд бий болж байна. 

Платформын нээлтийг 2017 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр хийсэн бөгөөд, харьцангуй богино хугацаанд 

нийт 85 байгууллага, 80 хувь хүн бүртгүүлээд байна. Гишүүнээр элсэхэд үнэ төлбөргүй, сонирхсон хэн ч 

гэсэн бүртгүүлж, давуу талуудыг эдлэх боломжтой. Платформыг цаашид хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, 

хэрэгцээнд нийцүүлэн өргөжүүлэн хөгжүүлэх болно.
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ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛÃÓÐÀÂ.  

ЗАЛУУЧУУД ÖААØИД 

ӨРГӨЖИН ТЭЛЭХ 

ÁÎЛÎМЖТÎЙ ØИНЭЛЭГ 

ГАРААНЫ ÁИЗНÅС ЭРХЭЛНЭ.

ЗАЛУУЧУУДЫН ГАРААНЫ ÁИЗНЕСИЙГ 
ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН 
ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ             

3.5

Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих чиглэлээр 

төслөөс хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг танилцуулах, 

гарааны бизнесийн нэгдсэн платформ/мэдээллийн сан 

болон гарсан үр дүнг холбогдох төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын төлөөллүүдэд танилцуулсан. Санхүүжилт 

авсан гарааны бизнес эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

олон нийтэд таниулж, сурталчилсан. Төслөөс гарсан тэргүүн 

туршлагуудыг бусад аймагт ХНХЯ, ХХҮЕГ-аар дамжуулан 

төсөл хэрэгжээгүй аймаг, дүүргүүдэд түгээн дэлгэрүүлэх 

боломж бүрдсэн. Түүнчлэн төслийн үйл ажиллагааг үндэсний 

болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар 

дамжуулан олон нийтэд таниулсан. 

Үр äүн: 

Огноо:

Áайршил: 

Оролцогчиä:

Зорилго:

Хамрах хүрээ:  

2017.12.01

Улаанбаатар

69 хүн (24 эмэгтэй, 45 эрэгтэй) 

Залуучуудын гарааны бизнесийг 

дэмжих чиглэлээр төслөөс 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, гарааны 

бизнесийн нэгдсэн платформыг 

холбогдох төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын төлөөлөлд танилцуулж, 

хэлэлцүүлэх. 

Зөвлөлдөх уулзалтыг ХНХЯ, ХХААХҮЯ, 

БСШУСЯ, ШХА, МАОЭНХолбоо, 

Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар, 

Төслийн зоролтот аймаг/дүүргийн 

ХХҮГазар/хэлтсүүд, Стартап Монгол 

ТББ, Хөгжлийн шийдэл ТББ, Донор 

байгууллагууд, БИТҮНХ, шалгарсан 

гарааны бизнес эрхлэгчид бусад 

холбогдох байгууллагуудыг 

хамруулан зохион байгуулав.  

“Гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнө 

би бүтээгдэхүүнээ цөөн тоогоор гал тогооны ширээн дээрээ 

хийдэг, эргэн тойрны хүмүүстээ л борлуулдаг, бүтээгдэхүүний 

өнгө дизайн, лого ч байхгүй байсан. Хөтөлбөрт хамрагдсан нь 

миний бизнесийн маш том суурь тавьж өгсөн бөгөөд, одоо 

би төсөл бичиж сурч байгаа, мөн чадахгүй гэсэн айдсуудаа 

би нэг нэгээр нь ялан дийлж, харах өнцөгөө өөрчилж чадаж 

байна. Би ажил хайгаад явж байсан өрх толгойлсон эмэгтэй 

байсан бол одоо би өөрөө өөртөө ажил олгогч ээж болсон. 

Ардын уламжлалт бүтээгдэхүүнийг дэлхийн брэнд болгоно 

гэсэн мөрөөдлөө заавал биелүүлнэ.”
Л.Ганхараа, “AQUILA” багийн ахлагч

“Монгол хүн санаачилж Монгол хүн удирдаж, Монголчууд 

хэрэгжүүлж буй энэ төсөл зарим гадны төслүүдтэй 

харьцуулахад багахан санхүүжилттэй ч Монголд гарааны 

бизнесийн эко орчныг бий болгох, залуучуудын хандлага, 

сэтгэлгээг өөрчлөх, төрийн санхүүжилтийг ийш татах гээд 

богино хугацаанд бодит үр дүн гаргаж, шилдэг жишиг төсөл 

санаачилга болж байгаад энэ салбарын хүний хувьд маш их 

баяртай байна. ”
Г.Галаарийäий, Технож инкубатор төвийн захирал

Гарааны бизнесийн үйл ажиллагааны хэлэлцүүлэг. 
2017.12.01 
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ТӨСЛИЙН ХЭВЛЭМЭЛ МАТЕРИАЛ, ВИДЕО 

“Гарааны áизнесийн амжилт” виäео 
Я.Чагнаадоржийн амжилтын түүхийг өгүүлсэн долоон 

минутын баримтат киног монгол хэлээр англи титртэй хийсэн. 

Баянхонгор аймагт төрж өссөн Чагнаадорж нь төслийн хэд 

хэдэн үйл ажиллагаанд хамрагдаж, үр шимийг амжилттай 

хүртэж яваа залуу юм. Тэрээр төслийн нэгдүгээр шатад 

байгуулж байсан Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

төвийн зөвлөхөөс зөвлөгөө авч, улмаар төслөөс санаачилан 

нээсэн “Газар тариалан, мал аж ахуй хосолсон фермер”-ийн 

ангид суралцаж өөрийн үнээний фермийн гарааг амжилттай 

тавьсан юм. Дараа нь төслийн хүрээнд Баянхонгор аймагт 

зохион байгуулсан Гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт 

амжилттай оролцож, нэгдүгээр байранд шалгарсанаар 

санхүүгийн дэмжлэг хүлээж авсан. 

“Залóóчóóäын хөäөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээний загвар төвийн танилцóóлга”   
Төслийн хүрээнд үүсгэн байгуулж буй загвар төвд туршин 

хэрэгжүүлэх таван шинэ үйлчилгээний талаарх товч тайлбар, 

түүнчлэн төвийн сургалт болон бусад үйл ажиллагаанд 

хамрагдсанаар залуучууд ямар үр өгөөж хүртэж болох талаар 

мэдээлэл агуулсан танилцуулга бэлтгэж гаргасан. Одоогийн 

байдлаар байгуулагдаад байгаа гурван загвар төвд үйл 

ажиллагаагаа таниулан сурталчилахад нь дэмжлэг болох 

үүднээс уг танилцуулгыг хэвлэж, хүлээлгэж өгсөн.  

Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээ. Баянгол дүүрэг        2017.02.05

Швейцарèйн õºãæëèйн аãенòëаã

Залуучуудын
ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

Залуучуудын гарааны бизнесийн өнөөгийн нөхцөл 
байдалд судалгаа хийж, гарааны бизнест дэмжлэг 
үзүүлэх загварыг боловсруулан турших

Бизнес хөгжлийн байгууллагуудыг чадавхижуулах 

Гарааны бизнесийг амжилттай эрхлэхэд чиглэсэн 
зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, холбогдох үйл ажиллагааг 
зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ: 

Гарааны шинэлэг бизнес эрхлэх сонирхолтой 
15-34 насны залуучууд.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

Улаанбаатар хот:
• Баянгол дүүрэг
• Хан-Уул дүүрэг

Найман аймаг: 

ЗОРИЛГО
ЗАЛУУЧУУДААР УДИРДУУЛСАН ШИНЭЛЭГ САНААЧИЛГА БҮХИЙ ГАРААНЫ 

БИЗНЕСИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ 

• Увс 
• Завхан 
• Баян-Өлгий 
• Ховд 

• Говь-Алтай 
• Баянхонгор
• Дархан-Уул
• Өмнөговь

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ
ÇÀÑÃÈÉÍ ÃÀÇÀÐ

Хөдөлмөр, 
нийгмийн Хамгааллын яам 

Залóóчóóäын гарааны áизнесийг äэмжих үйл ажиллагааны танилцóóлга
Төслөөс хэрэгжүүлж буй залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагаа, үр шим хүртэгчид, 

гол үр дүнгийн талаар мэдээлэл агуулсан тус танилцуулгыг монгол, англи хэл дээр боловсруулан 

гаргаж, Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааны үр дүнгийн зөвлөлдөх уулзалт 

болон төслийн хамтрагч байгууллагуудад хүргүүлсэн.

“Áизнес менторингийн харилцаа” гарын авлага 
Төслөөс хэрэгжүүлж буй гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагаанд олон улсын шилдэг туршлага, 

арга хандлагыг нэвтрүүлэх зорилгоор бизнесийн менторингийн харилцааны чиглэлээр гарын авлага 

боловсруулж, менторингийн зохицуулагч, ментор, энтрэпренерүүд хоорондын бизнес харилцаа, 

хувийн хувийн хөгжилд ашиглаж болох арга, хэрэгслийн тараалх мэдээллийг багтаасан.  

Гарын авлагыг Хөгжлийн шийдэл ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Э.Бат-Орших, менторингийн зохицуулагч 

Г.Болорцэцэг нар боловсруулж, ЗХЭД Төслийн захирал Т.Энхтуяа, ЗХЭД Төслийн үндэсний зөвлөх 

Д.Нармандах нар хянан тохиолдуулсан.    

“Хараагүй áолон сóл хараатай ажилтныг ажлын áайранä нь тохирох 
хэрэглэгäэхүүнээр хэрхэн хангах вэ?” гарын авлага
Хараагүй болон сул хараатай ажилтныг тохируулгатай ажлын байраар хангахад ашиглах арга 

хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүн, түүнчлэн эдгээр хүмүүстэй хэрхэн харилцах, тэднийг ажлын байраар 

хангахад анхаарах бусад зүйлсийн талаар практик зөвлөгөө, мэдээлэл бүхий гарын авлагыг ажил 

олгогч нарын хэрэгцээнд зориулан боловсруулсан. 

Гарын авлагыг Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Д.Гэрэл боловсруулж 

бэлтгэсэн. Тус гарын авлагыг энэ оны эхээр брайль үсгээр мөн хэвлэн гаргасан.



ТӨСЛИЙН ХОЛÁОО ÁАРИХ ХАяГ

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

Залуучуудын өргөн чөлөө, Сүхбаатар дүүрэг 14200

Блью Мон төв, 6 давхар,

Өрөө #602 тоот

Утас/факс: (976) 77116171 

Цахим-шóóäан: Info@yep-gfa.mn 

www.yepp.mn

ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ


