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Дэлхийн банк, Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциаци

Санхүүжилт

2017/07/05 

Зээлийн гэрээ хийгдсэн хугацаа

2021/09/30

Төсөл дуусах хугацаа

Төслийн танилцуулга

Санхүүжилтийн хэмжээ 

25.0 сая ам.доллар



Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын яам

Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий 

газар 

Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын судалгааны 

институт

Нийгмийн даатгалын 

ерөнхий газар 

Бусад оролцогч 

талууд

Нийгмийн даатгалын 

хэлтэс 

(21 аймаг, 9 дүүрэг)

Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар/хэлтэс 

(21 аймаг, 9 дүүрэг)

Төслийн бүтэц, зохион байгуулалт

Төсөл хэрэгжүүлэх 

нэгж



Бүрэлдэхүүн хэсэг 3Бүрэлдэхүүн хэсэг 1

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4Бүрэлдэхүүн хэсэг 2

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээг үйлчлүүлэгч 

төвтэй болгон хөгжүүлэх

Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн мэдээлэл, 

судалгааг сайжруулах 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

шинэлэг хөтөлбөрүүдийг 

сонгож турших

Албан бус салбарт 

ажиллагчдад НДШ-ийн 

хөнгөлөлт үзүүлэх

7,3% 6,9%

25,8% 60%

Төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг

$1,83 сая

$15,0 сая

$1,73 сая

$6,44 сая



2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.1 

 Үйлчлүүлэгч төвтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээний туршилтын загвар бий болгов. 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл 

байдалд ОУ-ын зөвлөх үнэлгээ хийв.

• Үнэлгээний тайланг Монгол хэл рүү хөрвүүлэн хэвлэлтэд 

бэлтгэв. 

• Туршилтын 6, Хяналтын 6 ХХҮГ/Х-ийг сонгож ХНХЯ-ны ТНБД-

ын 2020 оны А/281 тоот тушаалаар батлуулав.  

• “Үйлчлүүлэгч төвтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний 

туршилтын загварыг хэрэгжүүлэх аргачлал”-ын төслийг 

боловсруулж 2 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. 

• ХХҮГ/Х-ийн ажилтнуудын чадавх бэхжүүлэх сургалтын агуулгыг 

боловсруулав. Энэ чиглэлээр МБСҮТ-тэй хамтран ажиллана.  

Бригад, Б.Гомбосүрэн, 1977 он

Олон улсын зөвлөх Селин Ферре. Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн төрийн үйлчилгээний өнөөгийн 

байдалд хийсэн үнэлгээний тайлан  



2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.2 

Аймаг, дүүргийн ХХҮГ/Х-ийн байр, танхимыг 

нийтлэг загвараар засварлаж шинэлэг 

өнгө, төрхийг бүрдүүлэв.

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний заал,

ганцаарчилсан зөвлөгөөинй өрөө, сургалтын өрөөг

засварлаж, тавилга, ширээ сандлаар хангав. Нийт 1.3

тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийв.

 Нийт 10 ХХҮГ/Х-ийн засвар бүрэн дууссан. Дундговь,

Завхан, Өвөрхангай, Орхон, Увс, Говь-Алтай аймаг,

Налайх, Багануур, Сонгинохайрхан, Баянгол дүүргийн

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс

 Засвар хийгдэж байгаа 4 аймаг: Сэлэнгэ, Баянхонгор,

Ховд, Сүхбаатар аймаг. Засварын ажлын гүйцэтгэл

90% байна.



2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.3 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл, мэдээллийн “eJob” 

платформ бий болгохоор олон улсын нээлттэй 

тендер зарлав 

 Мэдээллийн технологийн ахлах зөвлөх ажилласан.

 Программ хангамж боловсруулах компанийг сонгох ажлын даалгавар

боловсруулсан.

 Зарим салбарын ажил, мэргэжлийн ангилал тодорхойлолтыг хянан

сайжруулах асуудлыг хэлэлцэж, ажлын агуулгыг тодорхойлсон.

 Программ хангамж боловсруулах компани сонгох ОУ-ын нээлттэй

тендер зарлаж, сонгон шалгаруулалт явагдаж байна.

 ХЭҮ-ний өнөөгийн (as-is) болон ирээдүйн (to-be) бизнес процессын

зураглал хийгдсэн. Нийт 97 бизнес процессын зураглал гаргав.



2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Бүрэлдэхүүн хэсэг 2.1

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаар дамжуулан 2020/12/31-ний байдлаар 952 

иргэнд 8,5 тэрбум төгрөгийн жижиг зээл олгов. Нийт 1141 ажлын байрыг

хадгалж 592 ажлын байр шинээр бий болгов. 

 Зээлийн өмнөх 2 өдрийн сургалтад 4808 иргэн хамруулав. 

 Зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээ: Бизнесийн хурдасгуур сургалтын 

хөтөлбөрөөр 21 аймагт зээлийн дараах сургалт зохион байгуулж 389 иргэн 

хамруулав. 

 УБ хотод 7,4 тэрбум төгрөг хуваарилж ХААН, Төрийн банкаар дамжуулан 

зээл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.  



8.5 0.6

0.6

Нийт 8.5 тэрбум төгрөгний зээл
олгосноос

Эх үүсвэрээс Эргэн төлөлтөөс

Эргэн төлөлтөөс

0.63 тэрбум

Эх үүсвэрээс

7.83 тэрбум

8.0 7.4

14.0

2019 2020 2021

Зээлийн эх үүсвэр 
(тэрбум.төг)

2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Жижиг зээл олголт 

тэрбум



Зээл авсан иргэдийн мэдээлэл 

58.5%
41.5%

Хүйсээр

Эмэгтэй Эрэгтэй

23.3%

28.0%
30.0%

18.7%

Насны бүлгээр

34-с доош 35-44 45-54 55-с дээш



2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Бүрэлдэхүүн хэсэг 2.2

“Орон нутгийн санаачилгын төсөл” хэрэгжүүлэхээр 
11 аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний

газар, хэлтэстэй 787,9 сая төгрөгний гэрээ хийв. 

• Архангай: Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн тогтвортой ажил                                                         
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл, 55.8 сая төгрөг

• Баянхонгор: Орон нутгийн залуучуудын амьжиргааг дэмжсэн                                                               
жимс жимсгэнэ, нарийн ногооны төсөл, 78.97 сая төгрөг

• Дорнод: Албан бус салбар дахь хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих төсөл, 63.98 сая төгрөг

• Дундговь: Хамтдаа хөгжье төсөл, 66.5 сая төгрөг

• Ховд: Зохистой ажлын байр, 45.3 сая төгрөг

• Хэнтий: Ажлын байр-амьдралын баталгаа, 73.69 сая төгрөг



2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Бүрэлдэхүүн хэсэг 2.2

“Орон нутгийн санаачилгын төсөл” хэрэгжүүлэхээр 
11 аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний

газар, хэлтэстэй 787,9 сая төгрөгний гэрээ хийв. 

• Дархан-Уул: Ухаалаг ирээдүй – Залуусын үнэ цэнэ, 64.4 сая төгрөг

• Завхан: Орон нутгийн зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 97.2 

сая төгрөг

• Баянгол дүүрэг: Ажлын туршлага эзэмшүүлэх Интерншип хөтөлбөр хөдөлмөр 

эрхлэлтийг шинэлэг үйлчилгээ турших төсөл, 122.3 сая төгрөг

• Хан-уул дүүрэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд асран хамгаалагчдын өрхийн орлогыг 

нэмэгдүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 49.9 сая төгрөг

• Багануур дүүрэг: “Хамтын санаачилга” нийтлэг үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

сайжруулах орон нутгийн төсөл, 69.7 сая төгрөг  



2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Бүрэлдэхүүн хэсэг 3.1

1) ХНХСИ-тай хамтран Барометрийн судалгаа “Ажлын байрны 

бүтэц, тархалтын судалгаа” зохион байгуулав. Судалгааны 

хамрах хүрээг нэмэгдүүлж 3642 ААН хамруулж асуулгыг 

баяжуулав. Судалгааны тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 

тайлан боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх олон 

улсын зөвлөх ажиллуулав.  

2) ҮСХ-той хамтран Ажиллах хүчний судалгааны нэмэлт модуль 

болгон “Хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын судалгаа” 

зохион байгуулж байна. 

• Судалгааны мэдээлэл цуглуулалт: 2020 оны туршид  

• Судалгааны тайлан – 2021/05 сард гарна

3) ХНХСИ-тэй хамтран Хөдөлмөрийн зах зээлийн улирал 

тутмын бюллетин 3 дугаарыг гаргахаар ажиллаж байна. 



2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: Бүрэлдэхүүн хэсэг 4 

Ковид-19 цар тахлын тархалттай холбогдуулан албан бус салбарт ажиллаж 

байгаа 156.5 мянган иргэдэд НДШ-ийн хөнгөлөлт үзүүлэв. 

• “Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг 

үзүүлэх тухай” хуульд заасан сайн дураар даатгуулсан 156.5 мянган даатгуулагчид  42.6 

тэрбум төгрөгийн НДШ-ийн чөлөөлөлтийг 21 аймаг, 9 дүүргийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтсээр дамжуулан олгов.  

• Чөлөөлөлт олгосон хугацаа: Нийт 6 сарын хугацаа буюу 2020/04/01-2020/09/30 



120939

136499
144342 144855 148124

156488

74748

85814 89475 89874 91917
96302

4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар

Бүгд

Эрэгтэй

Эмэгтэй

01
НДШ-ийн чөлөөлөлтөд 2020 оны 4-9 сарын 

хугацаанд 42.6 тэрбум төгрөг зарцуулав.
02

Нийт 156.5 мянган даатгуулагчийн 61.5% 

эмэгтэй, 38.5% эрэгтэй байна. 

4. Албан бус салбарт ажиллагчдын НДШ-ийн чөлөөлөлтөд хамрагдсан иргэний тоо



Төслийн дунд хугацааны үр дүнгийн үзүүлэлтүүд

ХЭҮ-ий байр/танхимыг засварлаж, тавилга хэрэгслээр хангасан 

ХХҮГ/Х-ийн тоо 
14

100%-2
90%-4

90%

Бичил бизнес эрхлэгчийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдагч иргэдийн 

тоо 
900 952 100.0%

Бичил бизнес эрхлэгчийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан эмэгтэй 

иргэдийн тоо  
400 552 100.0%

Жижиг зээл авсан бичил бизнес эрхлэгчдийн сэтгэл ханамжийн хувь 60% - -

Дэлхийн банкнаас олгосон жижиг зээлийн санхүүжилтийн хэмжээ 
5.64 сая 

ам.доллар
5.64 сая 

ам.доллар
100%

Зээлдэгчдэд олгосон жижиг зээлийн хэмжээ, төгрөгөөр
3.4 сая 

ам.доллар
2.9 сая   

ам.доллар
85.0%

ХХҮГ/Х-ийн хэрэгжүүлсэн орон нутгийн санаачилгын төслийн тоо 11 70%

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судалгаа 1 1 100%

Боловсруулж түгээсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн улирал тутмын 

эмхэтгэл
1 30%

Хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын судалгаа (Ажилгүйдлийн судалгаа) 1 80%

Үзүүлэлтүүд
2020 оны 
түвшин

2020 оны 
гүйцэтгэл

Гүйцэтгэлийн 
хувь



Төслийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн гүйцэтгэл

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл Санхүүгийн гүйцэтгэл

Үйл 

ажиллагаа

Арга 

хэмжээ 

Дэд арга 

хэмжээ 

Хувь Төсөв ХБГ Хувь

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 

үйлчлүүлэгч төвтэй болгон хөгжүүлэх

4 10 51 70% 1,83 0,74 41%

2. Хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй 

хөтөлбөрүүдийг сонгож турших

2 5 27 55% 6,44 5,77 90%

3. ХЗЗ-ийн мэдээлэл судалгааг 

сайжруулах

2 6 29 85% 1,73 0,67 39%

4. Албан бус салбарт ажиллагчдад 

НДШ-ийн хөнгөлөлт олгох

1 1 6 100% 15,0 15,0 100%

Нийт 9 22 113 77.5% 25,0 22,2 89%



2020 оны онцлох ажил

Дэлхийн банкны 20.0 сая ам.долларын нэмэлт санхүүжилтээр “Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг 

болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл”-ийн багц баримт бичиг, гарын авлагыг боловсруулж, 

Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацтай Санхүүжилтийн хэлэлцээр хийв. 
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Дэлхийн банкны 
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа.




