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АЖЛЫН ДААЛГАВАР 
 

Төслийн нэр Монгол Улсын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл (ХЭДТ) 

Байршил Монгол Улс, Улаанбаатар  

Ажлын даалгаврын нэр  Мэдээлэл, сурталчилгааны үйлчилгээ    

Үйлчилгээний нэр  
ХЭДТ-ийн Мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх  

Гэрээний төрөл  Хувь зөвлөх  

Хэлний мэдлэг: Монгол хэл  

Гэрээний хугацаа: 2021.06.01 -2021.09.15   
 

  ҮНДЭСЛЭЛ 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх боломжийг ажил хайгч болон 
бичил бизнес эрхлэгчдэд хүртээмжтэй хүргэх, онцгой байдлын үед шаардлага хангасан ажиллагчдад 
түр хугацааны дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн 
хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийг 2017-2021 онд 
хэрэгжүүлж байна. 

Төсөл нь 4 бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ: 

1) Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг “үйлчлүүлэгч-төвтэй” болгох,  

2) Хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй хөтөлбөрүүдийг сайжруулах,  

3) ХЗЗ-ийн мониторинг, дүн шинжилгээг сайжруулах & төслийн менежментэд дэмжлэг үзүүлэх,  

4) Ковид-19 цар тахлын хариу арга хэмжээний хүрээнд албан бус салбарт ажиллагчдад богино 
хугацааны тэтгэмж олгох бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ.  

Төслийн 3 дугаар бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд төслийн талаарх олон нийт, төслийн үр шим хүртэгчид 
болон гол оролцогч талуудын ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн Мэдээлэл сурталчилгааны үйл 
ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.  

ХЭДТ-ийн 2019-2021 оны Мэдээлэл сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөнд төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 
тус бүрийн үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл сурталчилгааны материалууд боловсруулах, 
сурталчилгааны компанит үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлууд тусгагдсан. 

Дээр дурдсан ХЭДТ-ийн 2019-2021 оны Мэдээлэл сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөг төслийн 

үлдсэн хугацаанд хэрэгжүүлэхэд ХЭДТ-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН)-д  нэмэлт дэмжлэг 

туслалцаа шаардлагатай байгаа юм. Энэ ажлын даалгавар нь ХНХЯ-нд техникийн дэмжлэг үзүүлэх 

дотоодын зөвлөхийн гүйцэтгэх ажлын хүрээ, гарах үр дүнг тодорхойлно.      

 

ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА  
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Зөвлөхийн гүйцэтгэх ажлын цар хүрээ 

Зөвлөх нь дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ:  

1. ХЭДТ-ийн мэдээлэл, сурталчилгааны стратеги болон төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх: 

2. ХЭДТ-ийн сурталчилгаанд зориулсан өндөр чанартай агуулга, мэдээлэл бүхий материалууд  
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, олон нийтийн ойлголт нэмэгдүүлэх, төслийн үр дүн, үр 
нөлөөний талаар ойлголт дээшлүүлэхэд зориулж мэдээллийн материалууд бэлтгэх; 

3. Сонин сэтгүүл, веб хуудасны нийтлэл бэлтгэх, ХЭДТ-ийн гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагад 
төслийн үйл ажиллагаа болон үр дүнг сурталчлах богино видео бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх: 

4. Төслийн үйл ажиллагааг сурталчлах, түгээх болон “Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын 
хөтөлбөр”-ийн үр шим хүртэгчдийн сайн туршлагыг хуваалцах ТВ хөтөлбөр, богино ТВ нэвтрүүлэг, 
радио нэвтрүүлгийн материалуудыг бэлтгэхэд туслалцаа үзүүлэх; 

5. Төслийн гомдол барагдуулах механизм болон байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын талаарх 
мэдээллийн материалуудыг боловсруулахад ХЭДТ-ийн ТХН-д дэмжлэг үзүүлэх.  

Зөвлөх нь дээрх ажлуудыг 2021 оны 6-9 дүгээр сард хийж гүйцэтгэнэ.  

Нийлүүлэх бүтээгдэхүүн: 

Зөвлөх нь дараах бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ:   

1. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтсүүдээс орон нутаг, үр шим хүртэгчид болон 
бусад оролцогчдод хүргэх төслийн гомдол барагдуулах механизмын талаарх тусгайлсан 
мэдээллийн материалд зориулсан брошюр болон/эсвэл тараах материалын агуулга, 2021 оны 6 
дугаар сарын 30-ны дотор; 

2. Бичил бизнес эрхлэгчдийн байгаль орчин, эрүүл мэнд, нийгмийн үүргийн биелэлтийг  
сайжруулахад чиглэсэн сурталчилгааны компанит ажлуудын материалууд, 2021 оны 6 дугаар 
сарын 30-ны дотор; 

3. Төслийн веб хуудас болон олон нийтийн сүлжээнд байршуулах 3 аймаг, 5 дүүргийн  төслийн үр 
шим хүртэгчид, хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтнууд болон ажил хайгчидтай хийсэн 15 ярилцлага, 
2021 оны 8 дугаар сарын 10-ны дотор; 

4. Төслийн мэдээлэл, сурталчилгааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагаанд зориулсан 3 ТВ 
хөтөлбөр, 5 богино ТВ нэвтрүүлэг, 1 олон нийтийн радио нэвтрүүлгийн материалууд, 2021 оны 8 
дугаар сарын 10-ны дотор; 

5. Төслийн үйл ажиллагаа, үр дүн, ХЗЗ-ийн бюллетинийг вебсайт болон ТВ сувгаар сар бүр 
сурталчлах 4 сонин болон 10 вэбсайтын нийтлэл, 5 богино видео тайлан, 2021 оны 6-9 сар; 

6. ХЭДТ-ийн ТХН-ийн оролцоотой монгол хэл дээр боловсруулан эцэслэж, төслийн вэбсайт, цахим 
хуудас болон олон нийтийн хэрэгслээр түгээсэн төслийн цуврал Мэдээллийн  хуудас, 2021 оны 8 
дугаар сарын 31-ны дотор.  

Гэрээний хугацаа  

Зөвлөх 2021 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хугацаанд   

ажиллана. Гэрээний хугацааг гүйцэтгэлийн чанарыг үндэслэн нэмэлт хугацаагаар сунгаж болно.  

Мониторинг, явцын хяналт, тайлагналтад тавигдах шаардлагууд  

Зөвлөх нь дээр дурдсан ажлыг Төслийн захирал болон ХЭДТ-ийн ТХН-ийн зохицуулагчийн удирдамж, 
хяналтын дор гүйцэтгэнэ. Зөвлөхийн ажлын гүйцэтгэлийг дараах шалгуур үзүүлэлтээр үнэлнэ: 

1. Ажлын даалгаварт тусгасан ажлуудыг бүрэн гүйцэтгэсэн байдал;   
2. Төлөвлөсөн ажлуудаа хугацаанд нь хэрэгжүүлсэн байдал; 
3. Гүйцэтгэсэн ажлын чанар. 
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Тайлагналт   

Зөвлөх нь ХНХЯ/ТХН-д ажлаа тайлагнах бөгөөд ХЭДТ-ийн график дизайнерын зөвлөхтэй нягт хамтран 
ажиллана. Зөвлөх ХЭДТ/ТХН-ийн оффис, техник хэрэгслийг ашиглаж болно.  

 

ШААРДЛАГАТАЙ УР ЧАДВАР, АЖЛЫН ТУРШЛАГА   

Боловсрол: 

- Сэтгүүл зүй, Маркетинг, Олон нийтийн харилцаа, Бизнесийн удирдлага болон бусад холбогдох 
чиглэлээр их сургуулийн (бакалавр болон түүнээс дээш зэрэг) зэрэг цолтой байх,  

Туршлага 

- Олон нийтийн харилцааны чиглэлээр ажилласан 5-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай 
байх,  донор байгууллагуудын төсөл, хөтөлбөрүүд болон төрийн байгууллагуудад ажилласан бол 
давуу тал болно; 

- Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл (уламжлалт мэдээллийн  хэрэгслүүд болон сошиал медиа)-
д ажиллаж байсан туршлагатай; 

Ур чадвар 

- Цахим хуудас болон олон нийтийн бусад мэдээллийн хэрэгсэлд зориулан мэдээ материал 
бэлтгэх, редакторлах өндөр ур чадвартай байх; 

- Сошиал медиа сувгууд болон тэдгээрийн үзэгч, уншигчдын талаарх ойлголттой байх;  
- Adobe Creative Suite (Illustrator and InDesign) программ дээр ажиллах мэдлэг туршлагатай байх; 
- Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн талаар мэдлэгтэй бол давуу тал болно; 

Хэлний мэдлэг  

- Монгол хэлний бичгийн өндөр ур чадвартай байх.  
 

 

 

 
 


